


Hayvanlar âleminin en büyük grubunu oluştururlar. 

Şu şekilde sınıflandırılırlar.

➢ Süngerler

➢ Sölenterler

➢ Solucanlar

➢ Yumuşakçalar

➢ Eklem bacaklılar

➢ Derisi dikenliler

Süngerler

Çoğu denizlerde çok az bir kısmı ise tatlı sularda yaşayan organizmalardır. 

Belirgin bir simetrileri yoktur.

Sinir ya da kas gibi özelleşmiş hücre grupları yoktur. Dokulaşma görülmez.



Vücutlarında iki hüre tabakası bulunur. Bu nedenle, gaz alış verişi ve

boşaltım, vücuda giren suyla hücreler arasında difüzyon ile gerçekleşir.

Gaz alış verişi ve boşaltım maddelerinin atılması için özel sistemleri yoktur.

Su, por denilen açıklıklardan vücut boşluğuna alınır.

Daha sonra oskulum denilen büyük bir delik aracılığıyla dışarı akar.

Bu esnada sudaki mikroskobik besinler hücre içine alınarak sindirilir.

Sindirim sadece hücre içinde gerçekleşir.

Kalsiyum karbonat gibi inorganik ya da spongin gibi organik maddelerden

oluşan bir iç iskeletleri vardır.



Eşeyli ya da eşeysiz olarak çoğalabilirler.

Çoğu hermafrodit bireylerdir.

Yani aynı birey üzerinde oluşturulan sperm ve yumurtanın döllenmesiyle

birey tek başına eşeyli olarak üreyebilir.

Basit yapılı olduklarından rejenerasyon yani yenilenme yetenekleri fazladır.

Hayvanlar âleminde türün gelişmişlik derecesi arttıkça rejenerasyon

yeteneği azalır.



Sölenterler

Çoğu denizlerde yaşayan canlılardır.

Vücut kısımları süngerlerde olduğu gibi iki embriyonik tabakadan köken

alır.

Radyal simetriye sahiptirler.

En basit şekliyle de olsa kas ve sinir doku farklılaşması bu grupta gözlenir.

Ağsı ya da diffus sinir sistemi olarak adlandırılan bir sinir ağına sahiptirler.

Sinirler arasında sinaps olmadığı için dış uyarılara bütün vücut kısımları

tepki verir.



Tentakül adı verilen uzantılarıyla besinlerini yakalar ve hareket ederler.

Vücutlarının merkezinde gastrovasküler boşluk denen bir boşluk bulunur.

Buraya açılan tek bir açıklık hem ağız hem de anüs vazifesi görmektedir.

Tentaküllerle ağız boşluğuna itilen besin, gastrovasküler boşlukta önce hüre

dışı sindirime uğratılır.

Daha sonra hücre içine alınan parçalar hücre içerisinde de sindirime tabii

tutulur.

Yani sölenterlerde hem hücre içi hem de hücre dışı sindirim görülmektedir.



Genellikle yaşam döngülerinde polip ve medüz olmak üzere iki form

bulunmaktadır. Polipler genellikle hareketsiz olup denizlerin dip

kısımlarında yaşarlar. Hidra ve denizşakayıkları polip forma örnektir.

Medüzler ise hareketli olup denizanası medüz forma örnek teşkil eder.

Sölenterlerde; solunum, dolaşım ve boşaltım organları bulunmaz. İlgili

maddelerin alınması, taşınması ve atılması difüzyonla gerçekleşir.

Eşeyli ve eşeysiz olarak üreyebilirler.

Eşeysiz üremeleri tomurcuklanma ile olmaktadır.


