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Üldised tunnused

• Bilateraalsümmeetrilised
• Keha areneb kolmest lootelehest; organid 

paiknevad keha keskmises osas ja on 
ümbritsetud parenhüümkoega

• Kehaõõs puudub
• Sooltoru umbne või puudub
• Enamasti loomtoidulised (parasiidid)

• Keha tugevasti lamenenud. Vabalt elavad 
vormid kannavad keha eesmises osas 
meeleelundeid

• Keha katab enamasti paks kutiikula
• Erituselunditeks on protonefriidid
• Närvisüsteem koondub, moodustuvad 

närviväädid ja ganglionid
• Enamasti hermafrodiidid

• Vabaltelavatel vormidel esineb Mülleri 
vastne, parasiitidel keeruka ehitusega 
vastsed

• Elavad praktiliselt kõikjal kus on piisavalt 
niiskust, kaasaarvatud teistel loomadel 

Cl.: Turbellaria - ripsussid
• Lameda lülistumata kehaga enamasti vees elavad 

loomad, kelle keha katavad ripsmed. 
• Suurus varieerub mõnest mm kuni 0,5 meetrini. 
• Keha eritab keskkonda palju lima, mis on abiks 

looma liikumisel ja saagi püüdmisel. 
• Epiteelirakkudes paiknevad pulgakujulised 

moodustised nn rabdiidid, mis ohu korral välja 
paisatakse. 

• Meeleelunditest esinevad kompimissagarad ja 
täppsilmad. 

• Sooltoru on umbne ning hargnev. 
• Hingamis- ja ringeelundid puuduvad. 
• Erituselundeid protonefriide palju. 
• Hermafrodiidid. 
• Munad munetakse kookonisse. 
• Areng otsene või esineb nn Mülleri 

vastne (hulkhaarmelistel).

O.: Acoela - umbelised
• Sooltoru puudub. 

Toit läheb kohe neelust parenhüümi.
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O.: Macrostomida - suursuulised
• Kotikujulise soolega. 
• Mõned pisisuulase Microstomum’i  liigid sigivad 

pikipungumise teel.
Microstomum sp.

Macrostomum sp.

O.: Neorhabdocoela - torusoolelised

• Väikese, kuni 5 mm pikkused ussid, mõned liigid 
elavad ka samblas. Sool pikem ja torukujuline 
kesksuulane Mesostoma ehrenbergi

O.: Tricladida - kolmeharmelised

• Sooltoru kolmehaarmeline, umbne. Suu 
paikneb keha keskmises kõhtmises osas.

• Tuntuim liik on piimjas valgelamelane
Dendrocoelum lacteum . 

• Troopikas elab mullas kuni 60 cm pikkusi 
liike.

O.: Tricladida - kolmeharmelised

• Dendrocoelum
lacteum – piimjas 
valgelamelane

Kolmehaarmelised Hiinast ja Baikali 
järvest

O.: Polycladida - hulkhaarmelised
Sooltorul on väga palju külgmisi jätkeid. 
Looma keha on suhteliselt lai. 
Suured, kuni 16 cm pikkused merevormid.
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Polycladida
Mimikri veeteoga Cl.: Monogenea - ainupõlvsed

• Peamiselt kalade ektoparasiidid
• Elavad ka teiste veeloomade kehapinnale 

ulatuvates õõnsustes. 
• Kinnitumiselunditeks on konksjad ogad

või iminapad.
• Areng toimub peremehe vahetuseta.

O. Monopisthocotylea - haakkettalised

• Kinnitusorganiteks on haagikesed. 
• Enamasti kuni 1 mm pikkused ussid. 
• Esindaja: harilik haakketaslane Dactylogyrus

vastator. Cl.

O.: Polyopisthocotylea-
imikettalised

Kinnitumisorganiteks on iminapad. 
• Enamasti 6-8 mm pikkused ussid. 
• Esindaja: mitusuulane Polystomum

integerrimum, Kaksikuss Diplozoon paradoxym
parasiteerib latika lõpustel.

O.: Polyopisthocotylea-
imikettalised

Cl.: Trematoda - imiussid

• Peamiselt selgroogsete maksas, aga ka 
teistes kehaosades elavad parasiidid. 

• Areng toimub peremehe vahetusega.
• Kinnitumiseks iminapad, mis paiknevad 

reeglina keha eesosas. 
• Kuni  7,5 cm pikkused 
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1. Subcl.: Aspidogastrea -
hulknapsed

• Vahepealne grupp ainupõlvsete ja 
imiusside vahel. 

• Parasiteerivad limuste neerudes või kalade 
ja reptiilide seedekulglas. 

• Tagakeha tipus on keerukas iminappade 
süsteem  mida nimetatakse Baeri elundiks.

Aspidogastrea - huknapsed

• Aspidogaster conchicola

2. Subcl.: Digenea - kahepõlvsed

• Areng toimub peremehe vahetusega
• Vaheperemeesteks on teod. 
• Tuntumad esindajad: 

– maksa-kakssuulane (maksakaan) Fasciola hepatica
– ebamaksakaan Dicrocoelium lanceatum
– harilik vereimiuss Schistosoma haematobium

Trematoda – Imiussid 
Fasciola hepatica - maksakaan

Maksakaan ja ebamaksakaan e. 
süstikkakssuulane

Schistosoma haematobium - vereimiuss
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Cl.: Cestoda - paelussid

• Enamasti pika paelja ning lülistunud kehaga ussid 
• Elavad selgroogsete sootorus 
• Areng toimub vaheperemehe kaudu 
• Seoses parasitismiga on nende kehaehitus tugevasti 

lihtsustunud 
• Neil puuduvad hingamis-, ringe- ja seedeelundid, esinevad 

protonefriidid 
• Liitsugulised, kusjuures igas lülis paikneb sigimiselundite 

komplekt  
• Kinnitumiseks on päis (scolex)

1. Subcl: Eucestoda (Cestoda) -
lülipaelussid

• Loomade keha koosneb paljudest (kuni 
1000) lülidest. 

• Kehapikkus paarist sentimeetrist kuni 
paarikümne meetrini

• Areng vaheperemeeste kaudu

O.: Pseudophyllida - laiussilised

• Rosetja kujuga emakas avatud, esineb 
viimajuha. 

• Esindajad: 
• laiuss Diphyllobothrium latum ( kuni 15 m) 
• linnuroni Ligula intestinalis
• vaheperemehed sõudik ja kala (lisaperemees)

Plathelminthes - lameussid. 
Cestoda - paelussid

Diphyllobothrium latum -
laiuss

Ligula intestinalis - linnuroni O.: Cyclophyllida – neljanapalised

• Torukujuline arvukate külgharudega emakas 
umbne. 

• Esindajad: 
• nookpaeluss Taenia solium
• nudipaeluss Taeniarchynchus saginatus 
• ehhinokokk-paeluss Echinococcus granulosus
• koera viik Dipylidium caninum
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Taenia solium - nookpaeluss Taeniarchynchus saginatus -
nudipaeluss

O.: Cyclophyllida – neljanapalised
Echinococcus granulosus- ehhinokokk-paeluss

Ph.: NEMERTEA -
kärssussid

• (Kr. keelest Nemertes- Vahemere nümf, 
Nereuse ja Dorina tütar)

Üldised tunnused

• Bilateraalse sümmeetriaga ussitaolised loomad
• Keha kaetud ripsepiteeliga
• Närvisüsteem koosneb peaajust ja kolmest 

pikitüvest 
• Torukujuline sooltoru lõpeb pärakuga
• Suu kohal asub ektodermaalse päritoluga 

kärsatupp koos väljasopistatava kärsaga

• Kehaõõs puudub, skeleti osa täidab parenhüüm 
• Osa organeid seeriatena so korduvad 

(sooletaskud, protonefriidid, gonaadid)
• Esineb vereringesüsteem kuid hingamiselundid 

puuduvad
• Hermafrodiidid, pikkus 0,5-30 m
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Erinevad lameussidest

• Avatud sooltoru 
• Suletud vereringesüsteem 
• Kärss mis ei ole sooltoru osa 

Nemertea - kärssussid
Lineus longissimus -kärssuss

• Ph.: NEMATODA (ASCHELMINTHES)
- ümarussid (kottussid)

• (Kr. keelest nema – niit; eidos –kuju)

Ümaruss

Üldine iseloomustus
• Bilateraalsümmeetrilised ussitaolised loomad, kes 

kalduvad radiaalsümmeetriale elundite asetuse 
suhtes

• Ristlõikes on keha ümar
• Keha katab süntsütiaalne epiderm, mis moodustab 

keha pinnale paksu kutiikula
• Esineb ainult pikilihaskiht
• Kehaõõnsus kotikujuline, pseudotsööli kujul, 

täidetud tugeva rõhu all oleva vedelikuga

• Seedesüsteem torukujuline. Esineb lihaseline neel 
ja kloaak. Seedenäärmed puuduvad

• Pikilihaskiht on nelja pikivalliga jaotatud osadeks
• Närviväädid kulgevad selja- ja kõhuvallis ning on 

otseühenduses lihasrakkudega
• Meeleelunditest arenenud kompimis- ja 

kemoretseptorid
• Ringesüsteem ja hingamiselundkond puuduvad. 

Esineb anaeroobne hingamine
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• Erituselunditeks on paarilised kaelarakud, 
kus puuduvad ripsmed, kuid esinevad 
sageli pikad, küljevallides paiknevad 
viimatorukesed

• Lahksugulised, areng otsene, parasiitidel 
invasioonivastsega

• Arvukaim usside rühm
• Sabanäärmete fasmiidide olemasolu või 

puudumise järgi jaotatakse kahte klassi

Cl.: Adenophorea - fasmiiditud

• Fasmiidid puuduvad. 
• Tuntuim esindaja Eestis on biohelmint 

keeritsuss e trihhiin Trichinella spiralis

Trichinella spiralis - keeritsuss
Cl.: Secernentea - fasmiidsed

• Fasmiidid esinevad. 
• Tuntuimad liigid: 
• geohelmindid - naaskelsaba Enterobius (Oxyuris) 

vermicularis liimuksolge, Ascaris lumbricoides,
seasolge A. suum, hobusesolge Parascaris equorum

• biohelmindid - mediina e.ginea niituss Dracunculus
medinensis, elevantsustõve tekitaja Wuchereria
bancrofti

• taimeparasiidid - kartuli-kiduuss Globodera
rostochiensis.

Ascaris lumbricoides - liimuksolge Enterobius vermicularis -linaluu-uss



23

Wuchereria bancrofti – elevantsustõve tekitaja Globodera rostochiensis- kartuli-kiduuss

• Ph.: NEMATOMORPHA – jõhvussid
• (Kr. keelest nematos – niit; morpha – kuju)

Üldised tunnused

• Saleda kehaga niitusse meenutavad ussid. 
• Keha katab paks kutiikula. Säilinud ainult 

pikilihaskiht. 
• Pseudotsööl sageli täidetud mesenhüümiga
• Sooltoru lihtne torukujuline, ilmselt ei 

funktsioneeri, sageli degenereerunud.
• Ringe-, eritus- ja hingamiselundkond 

puuduvad.

• Närvisüsteem koosneb neeluümbrisest när    
virõngast ja kahes pikitüvest

• Lahksugulised, viljastamine sisemine.
• Täiskasvanud isendid lühiealised magevees või 

mullas, vähesed liigid meres.
• Vastsed tungivad (vee)putukatesse, kus toimub 

nende areng. 
• Diameeter kuni 3 mm, pikkus 10 cm 1 m.

• Cl.: Nematomorpha - jõhvussid
• O.: Gordioidea - jõhvussilised
• Sp.: Gordius aquaticus - jõhvuss
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Gordius aquaticus - jõhvuss

• Ph.: ROTIFERA (ROTATORIA) –
keriloomad

• (Lad. keelest rota - ratas; ferre – kandma)

Keriloomade koloonia Üldine iseloomustus

• Mikroskoopilised hulkraksed organismid (kuni 3 
mm), rakkude arv kehas elu jooksul ei muutu; 
koed osaliselt süntsütiaalsed

• Kehas eristub pea, kere ja jalg
• Keha katab sageli paks kitiinjas kest e pantser
• Keha eesmises otsas asub keriaparaat
• Esineb keerulise ehitusega seedesüsteem, mille 

keskne osa on mälumik e mastaks

• Kehaõõs on pseudotsööl
• Ringe- ja hingamiselundkond puuduvad
• Erituselunditeks on protonefriidid
• Lahksugulised, esineb suguline dimorfism. 

Sigivad valdavalt partenogeneetiliselt

Rotifera- keriloomad
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Rotifera- keriloomad
Kellicotia longispina

Rotifera- keriloomad

• Ph.: ACANTHOCEPHALA -
kidakärssussid

• (Kr. keelest akantha – kida, oga; kephale –
pea)

Üldine iseloomustus
• Ussilaadsed lülistumata loomad ( 1 mm kuni mõni 

cm, harva kuni 1 m). Mõnel liigil esineb väline 
soonistus.

• Kehaõõs on parenhüümiga täidetud pseudotsööl.
• Epidermis süntsütiaalne mõnede suurte 

tuumadega.
• Seedesüsteem puudub. Toituvad keha seinas 

olevate pooride ja kanalite kaudu.

• Esineb kinnitumiseks vajalik tahapoole 
suunatud ogadega varustatud kärss.

• Ringe- ja hingamissüsteem puudub. 
Mõnikord puudub ka eritussüsteem.

• Lahksugulised, esineb sisemine 
viljastamine ja elussünnitamine.

• Kalade, lindude ja imetajate siseparasiidid
• Invasioonivastne areneb putukates või 

nende vastsetes.

Cl.: Acanthocephala - kidakärssed 
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Acanthocephala- kidakärssed

• Ph.: ANNELIDA- rõngussid

• (Lad. keelest annellus või anellus –
vähendus sõnast anulus – rõngas)

Üldine iseloomustus

• Bilateraalse sümmeetriaga loomad
• Keha koosneb lülidest, lülistus väliselt 

mõnikord mittenähtav.
• Esineb prostoomium ja pügiidium
• Kehaõõnsus täidetud vedelikuga ning on 

vaheseintega suuremal või vähemal määral 
jaotunud kambriteks

• Keha on enamasti varustatud suurema või 
vähema hulga harjastega. 

• Nahklihasmõik väga hästi arenenud.
• Närvisüsteem on nöörredel tüüpi. 
• Meeleelunditest esinevad silmad ja 

kompimisjätked.
• Ringesüsteem suletud, veri voolab kindlas 

suunas.
• Hingamiselunditeks on nahalõpused või 

toimub hingamine läbi naha.
• Erituselunditeks on metanefriidid e 

avatoruneerud.

• Seedeelundkond mõlemast otsast avatud, 
eristub neel, söögitoru, pugu, magu ja 
sooltoru.

• Enamasti hermafrodiidid, areng otsene
(maismaa- ja mageveevormid) 

• või trohhofoori tüüpi vastse kaudu (meres 
elavad liigid)

Cl.: Polychaeta - hulkharjasussid
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Cl.: Polychaeta - hulkharjasussid
• Enamik mereliike. Iga lüli külgedel üks paar jätkeid 

parapoode. Kehal arvukad harjased ja 
kompimisjätked. 

• Meeleelunditest esineva kompimisjätked ja 
täppsilmad  

• Keha sisemus selgelt segmenteerunud. Lüli sisemuse 
jagab kaheks mesenteer. 

• Verepigmendis metalliks vask, veri sinakasroheline.
• Väljasopistatavas neelus kitiinhambakesed. 
• Lahksugulised. Gonaadid arenevad ainult sigimise 

perioodiks. 

• Esineb vegetatiivne sigimine pungumise teel. 
• Sageli esineb epitookia. 
• Sügoodist areneb alati ujuv vastne, kes teeb hiljem 

läbi metamorfoosi. 
• Paljud liigid on sessiilsed kas kaevununa mudas 

või elavad omavalmistatud mineraalainest 
torukeses.

• Tuntumad esindajad: sinakas harjasliimukas
Nereis pelagica, merihiir Aphrodite aculeata,
Autolytus, roheline paloolo-uss Eunice viridis,
rand-liivatõlv Arenicola marina.

Polychaeta – hulkharjasussid

Nereis pelagica - harjasliimukas
Aphrodite aculeata - merihiir

Polychaeta – hulkharjasussid 

• Diopatra neopolitana • Eunice sp. - paloolo-uss

Arenicola marina – rand-liivatõlv
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Cl.: Clitellata – vöösed
• Tavaliselt mõnekümne sentimeetri pikkused 

lülilise kehaga ussid. 
• Kehal vähesed harjased või need puuduvad
• Epidermis palju limanäärmeid. 
• Keha eesmises kolmandikus paikneb eriti 

limanäärmete rikas piirkond vöö.
• Hermafrodiidid, sigimiselundite arv liigiti 

erinev.

1. Subcl.: Oligochaeta - väheharjasussid
• Keha igal segmendil 8 paarikaupa paiknevat harjast. 
• Elavad substraadis, mullas (vihmaussid) või veekogude 

põhjasetetes (mudatuplased). 
• Gonaadid paarilised enamasti mõni paar, mis asuvad eespool 

vööd. Munad munetakse kookonisse, kus järglaste areng on 
otsene e moondeta. 

• Esindajad: harilik valgeliimukas Enchytraeus albidus,
harilik vihmauss Lumbricus  terrestris, harilik mullauss
Allolobophora caliginosa,  Megascolides australis, 
mudatuplane Tubifex tubifex.

Subcl.: Oligochaeta - väheharjasussid 
Lumbricus terrestris – harilik vihmauss

Enchytraeus albidus –
harilik valgeliimukas

Megascolides australis Tubifex tubifex - mudatuplane
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2. Subcl.: Hirudinea - kaanid

• Lülide arv kehas ei ületa 33. 
• Dorsoventraalselt veidi lamendunud kummaski keha 

otsas üks iminapp. 
• Väline liigestus ei vasta sisemisele lülide jaotusele. 
• Suu asub eesiminapa põhjas ja on osal kaaniliikidest 

varustatud lõugadega. 
• Kehaõõs redutseerunud ning elundite vahel paikneb 

parenhüüm.

• Seedesüsteemi ruumikam osa on pugu. 
• Raigasid mitu, munasarju tavaliselt üks 

paar.
• Kookonisse munetud munadest arenevad 

vastsed, kes kookoni vedelikus ringi 
ujuvad, läbinud metamorfoosi väljuvad 
kookonist.

O.: Rhynchobdellida – kärsskaanilised

• Lõuad puuduvad, toitu haaratakse 
väljasopistatava neelu e kärsa abil.

• Esindajad:
• lamekaan Glossiphonia complanata, 
• pisikaan Helobdella stagnalis, 
• kalakaan Piscicola (=Ichthyobdella) 

geometra.

O. Rhynchobdellida – kärsskaanilised
Glossiphonia complanata - lamaekaan

O. Rhynchobdellida – kärsskaanilised 
Piscicola geometra - kalakaan O. Arhynchobdellida (=Gnathobdellida) -

lõugkaanilised
• Suus paikneb kolm poolkuukujulist lõuga
• Toituvad selgroogsete verest või väikestest 

selgrootutest. 
• Esindajad: 
• apteegikaan Hirudo medicinalis,
• hobukaan e. püdal Haemopis sanguisuga,
• ahaskaan Herpobdella (Erpobdella) octoculata.
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O. Arhynchobdellida - lõugkaanilised
Hirudo medicinalis - apteegikaan

O. Arhynchobdellida - lõugkaanilised 
Haemopis sanguisuga - hobukaan

Gastrotricha -
ripskõhtsed




