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Os invertebrados carecen de columna 
vertebral e de esqueleto interno 
articulado. 
A maioría dos invertebrados teñen unha 
protección externa, como si fora unha 
armadura, como os escaravellos, pero 
hai invertebrados que non teñen ningún 
tipo de protección, como os polbos. 

 

Caracterízanse porque teñen o seu 
corpo e as súas patas articuladas, é dicir, 
divididos en pezas que se moven. 
Os grupos máis importantes son: 

- Os insectos 
- Os arácnidos 
- Os crustáceos 
- Os miriápodos. 
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Son os invertebrados máis abundantes. 
Todos teñen o corpo brando 
Soen ter unha cuncha externa, como o 
caracol; aínda que as veces a cuncha é 
interna, como o calamar; ou non teñen 
cuncha, como a babosa. 
Divídense en tres grupos:   
os gasterópodos, os bivalvos e os 
cefalópodos 

 

Os vermes teñen as seguintes 
características: 
- Teñen o corpo alongado e brando,  
xeralmente formado por aneis. 
- Soen vivir en chans húmidos ou na 
auga. 
Algúns  vermes  son  parasitos  e  
aliméntanse  das  súas  vítimas 
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Os equinodermos teñen as seguintes 
características: 
- Son animais mariños con simetría radial. 
- Desprázanse polo fondo do mar grazas 
a unha especie de pequenos pés que 
posúen na parte inferior do corpo. 

 

As medusas teñen as seguintes 
características: 
- Son animais case  transparentes que 

 flotan  na  auga. 
- O seu corpo  é  brando  e teñen 

forma  de paraugas. Na parte inferior 
está  a boca rodeada duns brazos 
que serven para acercar o alimento. 

Teñen  sustancias tóxicas na súa pel.. 
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Teñen o aspecto dunha planta, pero é 
un animal moi sinxelo. 
As esponxas son animais con forma de 
saco, cun burato superior e moitos poros 
laterais.  
Viven na auga, xeralmente suxeitas  as 
rochas.  
Filtran a auga a través dos seus poros e 
reteñen as substancias que lles serven de 
alimento.  
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