
– HIRUKIDE JESUITINAK - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

HURBILKETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesian Komodoko dragoia bizi da. 

3-4 metro ditu eta 100-140 kg. 

Itsas zaldiak aitarengandik 

jaiotzen dira.  

Ornitorrinkoak arrautzetatik 

jaiotzen diren ugaztunak dira. 

Amak esnea azaletik 

“izerditzen” dute.  



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

burua enborra 

enborra 

ANIMALIEN ERREINUA 

 

• Animaliak izaki bizidunak dira: jaio, hazi, ugaldu eta hil egiten dira. 

• Animalien bi talde handi daude: 

o Ornodunak:  

� Bizkarrezurra 

dute. 

 

 

o Ornogabeak: 

� Ez dute 

bizkarrezurrik. 

 

 

• Animalia guztiak: heterotrofoak eta zelulaniztunak dira. 

 

ANIMALIA ORNODUNAK 

 

• Ezaugarriak: 

o Barne eskeletoa dute. 

o Elikadura heterotrofoa: beste izaki bizidunetaz elikatzen dira. 

� Belarjaleak (landareak jaten dituzte). 

� Haragijaleak (haragia jaten dute). 

� Orojaleak (landareak eta haragia jaten dituzte). 

o Gorputzak 3 atal ditu: burua, enborra eta gorputz adarrak. 

 

 

Gorputz adarrak 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

o Ugalketa sexuala dute:  

� obiparoa 

(arrautzetik) 

 

 

� bibiparoa 

(amaren 

gorputzetik). 

ANIMALIA ORNOGABEAK 

 

• Ezaugarriak: 

o Ez dute barne eskeletorik. Babesteko: 

� Oskola      (buia) 

 

� Maskorra (muskuilua) 

 

� Plakak (itsas izarra) 

 

� Azal gogorra 

(inurria) 

 

� Gorputz biguna 

(zizarea) 

 

o Elikadura heterotrofoa: beste izaki bizidunetaz elikatzen dira. 

� Belarjaleak (landareak jaten dituzte). 

� Haragijaleak (haragia jaten dute).  

� Orojaleak (landareak eta haragia jaten dituzte). 

 

o Ugalketa sexuala dute:  

� obiparoa (arrautzetik) 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

ORNODUNAK 

 

o 5 talde daude: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrainak 

Narrastiak 

Hegaztiak 

    Anfibioak 

Ugaztunak 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

• Ugaztunak: 

o Odol beroa dute. 

o Azala ilez estalita dute. 

o Arnasa biriketatik hartzen dute. 

o Emeek bularrak dituzte, umeei esnea emateko. 

o Ezpainak (esnea xurgatzeko) eta hortzak (janaria 

mastekatzeko) dituzte. 

o Bibiparoak dira (amaren sabeletik jaiotzen dira). 

o Bi hortzaldi dituzte: 

� Esne hortzeria. 

� Behin betiko hortzeria. 

              

 

 

 

                          

 Balea    Pertsonak   Katua 

 

 

 

 

 

Ezpainak Hortzak Bularrak 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

• Hegaztiak: 

o Odol beroa dute. 

o Gorputza lumaz estalita dute. 

o Arnasa biriketatik hartzen dute. 

o Haziak eta intsektuak jaten dituzte. 

o Obiparoak dira (arrautzetatik jaiotzen dira).  

o Ez dute hortzik. Hegaztiaren ahoari mokoa deitzen zaio. 

                   luma 

 

 

• Narrastiak: 

o Odol hotza dute. 

o Gehienak, lehorrean bizi dira. 

o Azala ezkataz estalita dute. 

               ezkatak 

o Arnasa biriketatik eta azaletik hartzen dute. 

o Belarjaleak eta haragijaleak dira. 

o Obiparoak dira (arrautzetatik jaiotzen dira). 

 

            

Sugandila     krokodiloa             dortoka 

 

mokoa 

hegala 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

• Arrainak: 

o Odol hotza dute. 

o Uretan bizi dira. 

o Gorputza ezkataz estalita dute. 

o Zakatzetatik hartzen dute arnasa. 

o Belarjaleak, haragijaleak edo orojaleak dira. 

o Obiparoak dira (arrautzetatik jaiotzen dira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakatzak 

ezkatak 

Arrainaren 

eskeletoa 

hegalak 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

• Anfibioak: 

o Odol hotza dute. 

o Uretan eta lurrean bizi dira. 

o Azal bustia dute. 

o Jaioberriak direnean zakatzetatik hartzen dute arnasa; 

Helduak direnean, biriketatik eta azaletik hartzen dute 

arnasa. 

o Belarjaleak eta haragijaleak dira. 

o Obiparoak dira (arrautzetatik jaiotzen dira). 

                     

Igela    Apoa   Arrabioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Emeak arrautzak jartzen ditu (1). 

� Arrak arrautzak ernaltzen ditu (2) eta enbrioia garatzen 

da (3). 

� Arrautzetatik zapaburuak ateratzen dira (4, 5, 6). 

� Heltzen doazela, aldaketak izaten dituzte (7, 8, 9). 

� Heldua denean, igel bihurtzen da (10). 

IGELAREN METAMORFOSIA 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Zein da haragijalea? Eta belarjalea? Eta orojalea? 

 ........................................ 

 ........................................  

  ........................................  

 

 

   BELARjaleak 

HARAGIjaleak 

      OROjaleak   

 

 

 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Jarri gurutze bat dagokion lekuan: 

  Arrainak Anfibioak Narrastiak Hegaztiak Ugaztunak 

Beroa      
Odola 

Hotza      

Obiparoa      
Ugalketa 

Bibiparoa      

Luma      

Ezkata      
Azalean 

... 
Ilea      

Biriketatik      

Zakatzetatik      
Arnasa 

hartu 
Azaletik      

 

 

� Ordenatu (igelaren metamorfosia): 

� Emeak arrautzak jartzen ditu. Arrak ordea, arrautzak ernaltzen 

ditu eta enbrioia garatzen da. 

� Heldua denean, igel bihurtzen da. 

� Heltzen doazela, aldaketak izaten dituzte. 

� Arrautzetatik zapaburuak ateratzen dira. 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Zein da zein? 

1. Uretan eta lurrean bizi dira. Azal bustia dute. Jaioberriak direnean 

zakatzetatik hartzen dute arnasa, baina helduak direnean biriketatik 

eta azaletik. Odol hotza dute eta obiparoak dira. 

................................................................... 

 

2. Gorputza lumaz estalita dute. Arnasa biriketatik hartzen dute. Odol 

beroa dute eta obiparoak dira. 

................................................................... 

 

3. Gorputza ezkataz estalita dute. Zakatzetatik hartzen dute arnasa. 

Odol hotza dute eta obiparoak dira. 

................................................................... 

 

4. Azala ilez estalita dute. Arnasa biriketatik hartzen dute. Odol beroa 

dute eta bibiparoak dira. 

................................................................... 

 

5. Azala ezkataz estalita dute. Arnasa biriketatik eta azaletik hartzen 

dute. Odol hotza dute eta obiparoak dira. 

................................................................... 

                  

            



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

ORNOGABEAK 

 

o 6 talde daude: 

 

 

 

 

� Artropodoak: 

o Hanka artikulatuak dituzte. 

o Lau talde daude: 

� Intsektuak. 

� Araknidoak. 

� Krustazeoak. 

� Miriapodoak. 

                    

 

Anelidoak Moluskuak 

Ekinodermatuak 

Artropodoak 

 
Poriferoak 

 Knidarioak 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Moluskuak: 

o Gorputz biguna dute. 

o Batzuek maskorra dute (barraskiloa). 

o Beste batzuek gorputz biluzia (barea). 

            

Barraskiloa    Barea 

 

• Anelidoak: 

o Gorputz zilindrikoa dute 

 

 

Zizarea 

 

• Ekinodermatuak: 

o Gorputza plakaz edo arantzaz estalita dute. 

                        

   Itsas izarra                       Itsas trikua      

oskola 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

• Poriferoak edo belakiak: 

o Zaku formako gorputza dute. 

o Poro izeneko zuloz beteta dago. 

 

          Belakia 

 

• Knidarioak: 

o Zaku formako gorputza dute. 

o Ahoa garro pozoitsu batez inguratuta 

 

 

   Marmoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Lotu hiru zutabeak: 

 

     

     Armiarma    

 

 

     Igela     Ornodunak 

 

 

 

     Marmoka    Ornogabea 

 

 

 

     Sugea 

 

 

� Lotu bi hilerak: 

      

 

Anelidoa   Artropodoa   Ekinodermatua  Poriferoa   Knidarioa  Moluskua 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



– HIRUKIDE JESUITINAK - 

� Lotu zutabeak: 

 

Moluskuak   - Hanka artikulatuak. 

 

Knidarioak   - Gorputza plakaz edo arantzaz estalita dute. 

 

Anelidoak   - Gorputza oskolez estalita dute.  

 

Porifero   - Gorputza zilindro formakoa dute. 

edo belakiak 

 

Ekinodermatuak  - Zaku forma dute eta garro pozoitsuak dituzte . 

 

Artropodoak  - Zaku forma dute eta poroz beteta dago.. 

 

 


