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Állattörzs
Élőhely

Testestketet Mozgás«erií*k
Érzékszervek

BsIsíslínwSí
Szaporodás

Osttéiyoh,
rendek.

!.
Plazmaátlatok. 
Édesvizek és 

tengerek. '

Egysejtűek. Testük 
hártyával körülvett 
plazmacsepp benne 

a sejtmag.

Plazm&kjtűrődések 
(állábak) és plazma- 

ostorok.

Emésztő .és kiürítő 
üregecskék (vakuo-. 
hunok), sejtizmok. 

Osztódás.

IT.
Csitteméi táp

lények.
édesvizeit is 

tengerek.

Egysejtűek.

A testet sávokban 
vagy teljes egészben 
apró, pilUszerű 
szálacskák, a csil- 
langók borítják, 
ezeknek csapkodá

sával mozognak.

Két sejtmagjuk van. 
A nagyobbik & testi 
életműködéseket, a 
kisebbik a szapo

rodást irányítja.

m .
Szivacsok. 

Többségük ten
geri. de édes
vízben is elő

fordulnak.

Többsejtűek. Tes
tük sejttelep, mely
ben az egyes sejtek 
még önállóan vég
zik munkájukat. A 
telep váza mész 

vagy szaru.

Hely berke töttek.

Testükben központi 
ürbél van, melybe 
oldalról több nyílás 
vezet, ezeken áram
lik be a víz. Több
nyire ivartalanul 

szaporodnak.

?. Mésmivmsok. 
2, Searusslvaasok,

IV.
Csaláraők. 

Majdnem vala
mennyi tenger

ben él.

T estük kátse j trétegű 
tömlő. A külső sejt
réteg csalánszervei 
a védelmet, a belső 
réteg ostoros sejtjei 
az emésztést végzik.

Fogó karok. Több
ségük helyhez kö
tött. Telepet alkot
nak. Fényérző és 
helyzetérző testecs- 

kók.

Központi ürbél. A 
fogókarokon csalán
szervek vannak s 
ezeknek méreganya
ga a prédát megbé
nítja. Ivartalan sar- 
jadzás és ivaros 

termékenyítés.

1. Hidrák, apró több
nyire 1— 2 cm h o s 

szú állatok.
2. Kor állok, 6— 8 
karú apró hidra- 
szerű ál Utók, tal
pukon meszet vá
lasztanak ki. Tele

pet alkotnak.

V„
Férgek.

Vizek, száraz
földek, belső 

élősködők.

Testük orsó vagy 
fonál alakú hen
geres, vagy lapított, 
többnyire szelvé

nyekből áll.

Bőr izom tőm! 6 : 
a bőr és az alatta 
lévő gyűrűs és hosz- 
szanti izmok rétege 
(szakaszos összehú
zódás féregmozgás) 

Bőrérzékek.

Külön fallal bíró 
bélcsatorna, hasi 
idegpálya. Bőrlég
zés. A belélősködők 
szervei fejletlenek. 
Petékkel szaporod

nak.

1. Laposférgek.
2. Fonálférgek.
3. Gyűrűs férgek.

VI.
ízeltlábúak. 

Szárazföldek és 
vizek.

Kitin bőrvázuk van
s erre az izmok 
belülről tapadnak. 
Testük többnyire 
fej, tor és potrohból 

ált.

izeit végtagok, 
esetleg szárnyak. 
Összetett és egy
szerű szemek, szag
ló csápok, bőrérzék

szervek.

Kopoltyúk és lég
csövek ; hátoldalon 
levő csőalakú szív. 
Hasi idegrengszer. 
Petékkel szaporod
nak . Többnyire tel
jesátalakulással fej

lődnek.

1. Rovarok (hat 
lábuk van)

2. Pókok
(nyolc lábuk van)

3. Rákok
(tíz lábul: van)

4. Százlábúak 
(sok lábuk van).

VII.
Puhatestűek. 

Vizek és száraz
földek.

Nyálkás puha tes
tük szelvényezetlen. 
A test nagy részét a 
hátoldalról eredő 
bőrredő a köpeny 

takarj*.

Hasláb (csiga), toló: 
iáb (kagylók), fej- 

lábak .(polipok). 
Szemek, tapogatók.

A köpeny által be
zárt köpenyüregben 
vannak: a kopol
tyúk, emésztő és 

ivarszervek. 
Többnyire hfmnősek

1. Kagylók
2. Csigák
3. LábasfejGek 
(szépiák, polipok)
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Érzékszervek .
Beísőszervek
Szaporodás

OsxtüyoV:
rendek

V ili.
Tüskésbőrűek 

Kizárólag ten
gerben élnek.

Testük látszólag 
ötös szimmetriát 
mutat. Mésztüskék 

borítják.

A bfiáramló vízzé i
és izmokkal moz
gatott tömi ószérű 

*sétálólábak«. 
Tapogatók.

Vízedényrendszer. 
Emésztő és ivar i 

szervek.

). Tengeri csillagok
2. Tengeri sünök
3. Tengeri uborkák
4. Tengeri kígyó- 

karúák.
i

IX.
Gerincesek. 

Egyrészök édes
vizekben és ten
gerekben él 
(hálák), nagy 

részük azonban 
többnyire négy

lábon járó 
vagy repülő 
szárazföldi 

állat.

Bel®3 porcos, Illetve 
csontos vázuk van 
3 írre az izmok 
kívülről tapadnak. 
A testet pikkelyes 
bőr (halak), nyál
kás csupasz bőr 
(kétéltűek), tollak 
(madarait) és szőrök 

íemlősök) fedik.
•

Úszók (halak), pá
ros végtagok: a 
négy láb, illetve a 

szárnyak.
Fej leit érzékszer
vek- Halakon oldal

szerv.
Bőr érzékek.

A vér pir03 és zárt 
erekben kering. A 
vérkeringés a halak
nál még egykorú, de 
fokozatosan kétkö- 
rüvő lesz. Ennek 
eredménye a mada
rak és emlősök ál- 
.andó testmelege. 
Légzőszervek kopol
tyúk (halak) és tü
dők. Kiválasztószer
vek a vesék. Ideg- 
rendszer központja 
a hátoldalon leve 
agyveló és gerinc
velő. Szaporodás 

ivaro?.

1. Hí!ak
2. Kétéltűek 

Békdk 
Gőték

3. Hüllők 
Gylfcek 
Kígyók 
Krokpdiluíők
Teknősök

4- Madarak 
b. Emlfiaők \


