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Kelas Agnatha

● Merupakan vertebrata 
pertama kali muncul

● Muncul pada 500 juta tahun 
lalu

● Agnatha artinya tidak punya 
rahang 

>< Gnatosthomata=punya 
rahang



Kelas Agnatha

● Di sebagian sistem klasifikasi 
dimasukkan sebagai super 
class, meliputi kelas 
Cyclostomata dan Ostracoderm 
yang telah punah

● Terdapat dua kelompok ikan 
yang masih hidup sampai 
sekarang, hagfish dan lamprey, 
dengan total 100 spesies



  

● Tidak punya sirip lateral
● Permukaan kulit licin tidak bersisik
● Mulut berbentuk kerucut membulat dengan alat 

penghisap 



  

● otot tersusun dari susunan myomere. Masing-masing 
myomere terdiri dari sekumpulan serat otot longitudinal 
yang melekat pada jaringan ikat yang disebut myosepta.

● Jantung terletak di rongga pericardium.
● Pernapasan dengan insang, memiliki 5 sampai 15 celah 

insang
● Pencernaan. 

Tidak memiliki lambung sejati, pharynx lalu esophagus 
yang memiliki daerah yang penyerapan sari makanan, 
usus yang lurus dan bermuara ke kloaka



  

● Tulang rawan pada bagian mulut, dan 
tengkorak
tidak memiliki rahang

● Memiliki sepasang mata pada lateral
Hag fish matanya mereduksi tapi tetap sensitif 
terhadap cahaya



Beberapa sistem pada Agnatha 

● Sistem respirasi
● Dicirikan dengan tujuh pasang kantong insang, dibantu dengan lengkung 

bronchi yang terletak dekat dengan permukaan tubuh
● Metabolisme

● Hewan Ektoterm , suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan, metabolisme 
berjalan lambat, tidak mempunyai lambung

● Permukaan tubuh
● Kebanyakan tidak bersisik

● Anggota tubuh
● Tidak punya sirip selain sirip ekor

● Sistem Rangka
● Terdiri dari tulang rawan , berupa jaringan ikat yang rapat



Continue……..

● Sistem syaraf
● Hanya mempunyai notochord, yang merupakan bentuk colomna 

vertebralis paling awal

● Sistem reproduksi
● Eksternal, ovary dan testes terdapat pada satu individu pada 

Hagfish, di mana hanya gonad dari salah satu jenis kelamin yang 
fungsional dan tanpa adanya tahapan larva. Pada Lamprey, jenis 
kelamin terpisah dan terdapat tahapan larva yang lama



● Ditemukan pada 
lingkungan laut dan 
perairan tawar.

● Penyebaran di daerah 
temperata
● Lamprey mempunyai 

siklus hidup sebagai 
larva yang disebut 
dengan ammocoete 
yang hidup di perairan 
tawar. 

● Biasanya larva 
mengubur dirinya di 
dalam substrat lumpur

Lamprey (Subkelas Petromyzontida)



  

● Reproduksi Lamprey
Walaupun yang dewasa ada di air tawar dan 
laut, semua Lamprey memijah di air tawar

● Tidak punya gelembung renang 



  

● Makanan
Lamprey memiliki mulut yang bulat penghisap. 
Banyak dari lamprey ini adalah parasit,Lamprey 
ini menempel, lalu menghisap darah dan 
meninggalkan ikan yang sudah lemah dengan 
luka yang terbuka. Selama hidupnya dapat 
membunuh lebih dari 40 pound ikan.  
Hagfish memakan invertebrata, bangkai dan 
substrat-substrat di dasar laut. 



Bentuk Fisik Lamprey
14



Beberapa fakta tentang Lamprey

● Mereka hanya mempunyai satu lubang hidung—di 
bagian puncak kepalanya!

● Ludah lamprey’s mengandung zat anti-coagulant 
yang membuat luka di tubuh inangnya tetap terbuka 
sehingga mereka bisa terus menghisap darah 
inangnya tersebut.

● Jantan lamprey laut melepaskan sex-hormone yang 
sangat kuat yang jarang luput dari penciuman 
betinanya. Ini bisa terdeteksi dalam jarak lebih dari 
65 meter. Lamprey adalah hewan vertebrata pertama 
yang menggunakan senyawa kimia untuk menarik 
pasangannya. 



Beberapa fakta tentang Lamprey

● Lamprey sangat sensitif terhadap pencemaran perairan, 
sehingga bisa dijadikan sebagai indikator lingkungan. 

● Lamprey dianggap sebagai bahan makanan yang sangat 
lezat di sebagian besar Eropa dan Amerika

● I will have died from a ‘surfeit of lamprey.’  King Henry I



Contoh:

● Petromyzon marinus
● Lamptera fluvitialis



Hag Fish (Subkelas Myxinoidea)



Ini bukanlah belut!!!



Hagfish (Subkelas Myxinioidea)

● Ikan hagfish yang modern semuanya hidup di 
laut, hidup di dasar perairan dn biasanya 
menggali lubang. 

● Mirip belut atau cacing, tidak mempunyai sirip 
yang berpasangan, hanya mempunyai 
semacam sirip ekor. 

● Tidak punya sisik. 



● Mata mereduksi, namun tetap 
sensitif terhadap cahaya

● Mempunyai gigi tanduk di 
lidahnya yang berguna untuk 
mencengkram mangsanya.

● Terdapat tentakel di sekeliling 
mulut. 

● Hagfish menghasilkan lendir 
yang banyak sebagai mekanisme 
pertahanan diri



● Makanannya adalah cacing Polychaeta, 
bangkai serta menghisap substansi yang ada 
pada substrat



  

● Reproduksi
Hagfish masih sangat sedikit 
diketahui. Belum diketahui 
kapan terjadinya perbiakan.
Betina memroduksi 20-30 
telur, memiliki yolk, memiliki 
kait sehingga bisa menempel 
pada sesuatu di dasar laut 
atau melekat satu sama lain



  

Fakta

● Walaupun kebanyakan negara tidak 
memakannya karena bentuk jelek, jenis ini 
merupakan makanan yang lezat.
2 268 000 kg hagfish dikonsumsi pertahun di 
Korea Selatan



  

Contoh:

● Eptatetrus stoutii
● Myxine glutinosa



  

Terima Kasih
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