


Eklembacaklılar

Hayvanlar âleminde en fazla çeşitliliğe sahip olan gruptur.

Kitin yapılı dış iskeletleri vardır ve bazıları yaşamının belli dönemlerinde deri

değiştirir.

Açık dolaşım sistemine sahiptirler ve bilateral simetri gösterirler.

Sahip oldukları çizgili kaslar bu canlılara hızlı hareket etme yeteneği

kazandırır.

Sindirim sistemleri iki açıklıklı olup, ip merdiveni sinir sistemine sahiptirler.



Segmentli bir vücut yapıları vardır.

Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 temel kısımdan oluşmuştur.

Solunum organı olarak trake, kitapsı akciğer veya solungaç kullanırlar.

4 alt şubede sınıflandırılırlar.

➢ Kabuklular

➢ Araknidler ( Örümcek ve akrepler )

➢ Çok ayaklılar

➢ Böcekler



Kabuklular 

Çoğu tatlı su ve denizlerde yaşar.

Vücutlarının dışında sert bir kabuk ( CaCO3 ) bulunur.

Solungaç solunumu yaparlar. Başlarında iki çift anten bulunur.

Yengeçler, ıstakoz ve karidesler bu gruba dahildir.

Araknidler ( Örümcekler, Akrepler ve Keneler )

Çoğu karada yaşamasına rağmen suda yaşayan türleri de mevcuttur.

Baş ve göğüs bölgesi birbirine kaynaşmıştır.

Dört çift bacak içermeleriyle diğer eklembacaklılardan ayrılırlar.

Örümceklerin solunum organları kitapsı akciğerlerdir.



Çok ayaklılar

Genellikle karasal ortamlarda yaşarlar.

Vücutları uzun ve bölmelidir.

Her bölmede ayak mevcuttur.

Bu grubun üyelerinden olan çıyanda her bölmede bir çift, kırkayakta ise her

bölmede iki çift ayak mevcuttur.



Böcekler

Hemen her çeşit karasal habitatta ve tatlı sularda yaşarlar.

Diğer tüm canlı gruplarının sahip olduğu tür sayısından fazla türe sahiptirler.

Vücutlarında baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 kısımdan ibarettir.

Açık dolaşım sistemine sahip olmakla birlikte trake solunumu yaparlar.

Boşaltım organları malpighi tüpleridir.

Genellikle eşeyli olarak ürerler ve gelişimlerinde başkalaşım ( metamorfoz ) 

görülür.



Derisi dikenliler

Tamamı denizlerde yaşayan canlılardan oluşur.

Genellikle embriyo dönemlerinde bilateral, erginlikte ise radyal simetri

gösterirler.

Kalker plaklardan oluşmuş bir iç iskelete sahiptirler.

Açık dolaşım sistemine sahiptirler.

Vücutlarının alt kısmında vantuz şeklinde tüp ayaklar bulunur. Bu yapılar,

hareket, beslenme ve gaz alış verişinde görev yapmaktadır.

Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler.

Rejenerasyon yetenekleri oldukça fazladır.

Solungaç solunumu yaparlar.


