


Sürüngenler

Genellikle karada yaşayan hayvanlardır.

Akciğer solunumu yaparlar.

Vücutları pullarla örtülü olduğu için deri solunumu yapamazlar.

Soğukkanlı hayvanlardır.

Genellikle iç döllenme dış gelişme gösterirler.

Kalpleri iki kulakçık bir karıncık olmak üzere 3 odacıklıdır.

Ancak karıncık yarım perde ile ayrıldığından kirli ve temiz kan iki

yaşamlılarda olduğu kadar yüksek oranda karışmaz.





Sürüngen, kuş ve memelilerin embriyosu amniyon denen içi sıvı dolu bir

zarla çevrelenmiştir.

Bu zar hem embriyoyu fiziksel etkilere karşı korur, hem de ani sıcaklık

değişimlerinden koruma sağlar.

Balık ve kurbağalarda ise bu sıvının vazifesi su tarafından yerine

getirildiğinden bu canlılar amniyonsuzlar olarak tanımlanır.



Kuşlar

Karasal omurgalıların en büyük grubudur.

Akciğer solunumu yaparlar. 

Akciğerlerine bağlı hava keseleri hem uçmayı kolaylaştırır hem de solunuma 

yardımcı olur.

Uzun kemiklerinin içi hava ile doludur. Bu da uçma için önemli bir adaptasyondur.

Vücutları keratin yapılı tüylerle örtülüdür.

Kalpleri 4 odacıklıdır. 

Temiz ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır.



Sıcakkanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları sabittir.

İç döllenme dış gelişme gösterirler.

Ağızlarında diş yoktur. Tanelerle beslenenlerde taşlık daha fazla gelişmiştir.

Balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri 

tek bir açıklıktan dışarı açılır. Bu açıklığa kloak denir.

Metabolizma sonucu oluşan azotlu atıkları ürik asit şeklinde uzaklaştırırlar 

ve bu sayede su tasarrufu sağlarlar.



Memeliler

Hayvanlar âleminin en gelişmiş grubudur

Akciğer solunumu yaparlar.

Akciğerlerinde alveol denen küçük hava kesecikleri vardır.

Alveoller memelilere özgüdür.

Vücutları kıllarla kaplıdır.

Kalplerinde iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 odacık bulunur. Kirli ve

temiz kan ayrı ayrı dolaşmaktadır. Aort, sola kıvrım yapmaktadır.

Sıcakkanlı canlılardır.



Tamamında iç döllenme, çoğunda iç gelişme gözlenir.

Dişilerinde süt bezleri bulunur ve yavrularını süt ile beslerler.

Ter ve yağ bezleri vardır.

Kaslı bir diyaframa sahiptirler. Göğüs ve karın boşlukları diyaframla

birbirinden ayrılır.

Olgun alyuvarları çekirdeksizdir. ( Diğer omurgalı gruplarında alyuvarlar
çekirdeklidir. )

Sindirim atıkları diğer omurgalılardaki gibi üreme hücreleri ve idrarla aynı
açıklıktan atılmaz.

Dışkı, sindirim kanalının son bölümünü oluşturan anüsten dışarı atılır.





Temel olarak 3 başlık altında incelenirler.

➢ Gagalımemeliler
➢ Keseli memeliler
➢ Plasentalımemeliler

Gagalı memeliler

Yumurta bırakan memelilerdir.

Diğer memelilerden farklı olarak yumurtaları yedek besin yani vitellüs
bakımından zengindir.

Yumurtadan çıkan yavrular, meme uçları olmayan anne karnından süt emer.

Ornitorenk ve dikenli karınca yiyenler bu gruba dahildir.



Keseli memeliler

Koala, kanguru, bandikot ve opassum ( keseli sıçan ) bu gruba dahil canlılardır.

Gelişimini tamamlamadan anne karnındaki bir keseye geçerler. Bu kesedeki süt

bezlerinden beslenerek gelişimlerini sürdürürler.

Döllenmeden 33 gün sonra doğan bir kırmızı kanguru yavrusu bir bal arısı

büyüklüğündedir.

Henüz arka ayakları gelişmemiş olan yavru annenin kesesine yerleşerek

gelişimini tamamlar.



Plasentalı memeliler

Memelilerin en büyük grubudur.

Embriyonik gelişimlerini rahimde ( uterus ) tutunarak tamamlarlar.

Anne ve embriyo arasındaki madde alış verişi plasenta denen bir yapı ile

gerçekleşir.

İnsan, kirpi, fare, köstebek, yarasa, balina ve yunuslar plasentalı memeli

örnekleridir.


