


Solucanlar

Bu gruba dâhil olan canlılar yassı, yuvarlak ve halkalı solucanlar olmak üzere 

3 ana başlık altında incelenmektedir.

Yassı solucanlar

Yumuşak, ince ve yassı bir vücut yapıları vardır.

Serbest yaşayan türler mikroskobik olmasına rağmen bazı bağırsak

parazitlerinin boyu 20 metreyi aşmaktadır.

Tatlı su, deniz ve rutubetli topraklarda yaşarlar. 

Büyük bir kısmı insan ve diğer hayvanlarda parazittir.

Bilateral simetriye sahiptirler.



Tek ucu açık dallanmış bir sindirim sistemleri vardır. Parazit yaşayanların

bazılarında sindirim sistemi yoktur.

Dallanmış bağırsak aynı zamanda sindirilmiş besinlerin hücrelere dağıtılması

işini de yapar.

Vücutları 3 embriyonik tabakadan gelişmiştir.

İp merdiveni şeklinde sinir sistemine sahiptirler.

Vücudun iki yanında uzanan sinir şeritleri birbirlerine ve baş gangliyonuna

bağlıdırlar. Baş gangliyonu hayvanlar âleminde ilk merkezi sinir sistemi

olarak kabul edilir.



Besinlerin dağıtımı bağırsak tarafından solunum sonucu oluşan zehirli

atıkların boşaltımı ve solunum gazlarının değişimi de vücut yüzeyinden

difüzyonla sağlandığı için bu canlılarda dolaşım solunum için özelleşmiş

yapılar bulunmaz.

Vücuttaki fazla suyun atılması ise alev hücresi olarak ta adlandırılan

protonefridyum yapıları ile sağlanır.

Alev hücreleri azotlu atık vs. atmaz sadece suyun boşaltımını sağlar.

Birçok türü hermafrodittir. Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler.

Planarya, karaciğer kelebeği ve tenya, yassı solucan örnekleridir.



Yuvarlak Solucanlar

Vücut yüzeyleri yumuşak ve esnek olup segmentleşme göstermezler.

Nemli topraklarda, tatlı sularda ve denizlerde yaşarlar. 

Çoğu türü insan ve hayvanlarda parazit olarak yaşar. Bazıları ise ayrıştırıcıdır.

Ağızla başlayıp anüsle biten iki açıklıklı sindirim sistemine sahiptirler.

Genelde ayrı eşeylidirler ve eşeyli ürerler.

Bağırsak solucanı, kıl kurdu ve kancalı kurt, yuvarlak solucan örnekleridir.



Halkalı solucanlar

Çoğu tatlı sularda, denizlerde ve nemli topraklarda yaşayan canlılardır.

Segmentli vücut yapısına sahiptirler.

Toprağın havalandırılmasında ve organik atıkların parçalanmasında önemli

görevler üstlenmişlerdir.

İki uçlu sindirim kanalları ve ip merdiveni şeklinde sinir sistemleri bulunur.

Kas ve vücut sıvılarından oluşan hidrostatik iskelete sahiptirler.

Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler.

Yani kan devamlı kalp vazifesi üstlenmiş damarlar ve diğer damarlar içerisinde

dolaşır.



Boşaltım organları nefridyumlardır.

Genelde deri solunumu yaparlar. Bu nedenle gaz alış verişinin kolaylaşması

için deri sürekli nemli tutulmak zorundadır.

Suda yaşayanlarında ise solungaç solunumu görülmektedir.

Çoğu hermafrodit olmasına rağmen karşılıklı döllenme gerçekleştirirler.

Rejenerasyon yetenekleri fazla olup eşeysiz yoldan da çoğalabilirler.



Yumuşakçalar

Vücutları yumuşak ve çoğunlukla kabukludur.

Segment içermezler.

Çoğu denizlerde, bazıları tatlı sularda ve karada yaşar.

Bilateral simetri gösterirler.

Ağızlarında besinlerin parçalanmasını sağlayan diş benzeri yapılar bulunur. Bu

yapılar radula adını alır.

Yumuşak vücutlu olmalarına rağmen çoğu kalsiyum karbonattan

yapılmış kabuk ile korunmaktadır.



Suda yaşayanların solunum organları solungaçlardır.

Karada yaşayanların manto boşluğu akciğer olarak işlev görür ve hava ile

gaz değişimini sağlar.

Açık dolaşım sistemine sahiptirler.

Ahtapot ve mürekkep balığı gibi yumuşakçalarda ise kapalı dolaşım sistemi

mevcuttur.

Sindirim sistemleri iki açıklıklı olup, boşaltım organları nefridyumlardır.

Çoğu ayrı eşeyli olmasına rağmen bazı salyangozlar hermafrodittir.

Salyangozlar, midye, istiridye, ahtapot ve mürekkep balığı önemli 

yumuşakça örnekleridir.


