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Os animais vertebrados son un grupo de 
animais cun esqueleto interno articulado, 
que actúa como soporte do corpo e 
permite o seu movemento. Ademais: 
-Ten columna vertebral, formada por 
vértebras. 
- O corpo está dividido en cabeza, 
tronco e extremidades. 
- O sexo está diferenciado 
 

 

- Ten o seu corpo  cuberto de  pelo. 
- As súas  extremidades teñen forma  de 
patas, que lles permiten desprazarse.  
- Os mamíferos acuáticos  teñen as súas 
extremidades transformadas en aletas e  os 
mamíferos voadores  posúen  membranas  
nas súas extremidades anteriores  que  lles  
serven de ás.  
- A súa temperatura corporal é  constante. 
- Respiran por pulmóns. 
- A súa boca tendentes e labios. 
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O seu corpo está cuberto de plumas. 
As súas extremidades anteriores teñen 
forma de ás. As aves voan grazas aos 
movementos das súas ás, aínda que 
algunhas aves non son capaces de voar. 
O esqueleto é moi lixeiro, xa que os ósos 
son ocos.  
A temperatura corporal é constante. 
Respiran por pulmóns. 
A boca posúe un pico sendentes. 

 

- O seu corpo está cuberto de escamas. 
- As súas extremidades teñen forma de 
aletas.  
- O seu esqueleto é o máis sinxelo dos 
vertebrados. 
- A temperatura corporal é variable. 
- Case todos os peixes teñen vexiga 
natatoria, que é como unha bolsa chea 
de aire que evita que se fundan. 
- Os peixes respiran por branquias.  
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- O seu corpo está cuberto de escamas. 
- As súas extremidades teñen forma de 
patas moi cortas. Algúnsréptiles, como as 
serpes, non teñen patas. 
- A súa temperatura corporal é variable. 
- Respiran por pulmóns. 
- Amaioría son carnívoros.  
- Son ovíparos, édicir,  reprodúcense por 
ovos. 

 

- A súapel está espida ehúmida. 
- As súas extremidades son patas musculosas, 
que lles permiten nadar ou saltar. 
- A temperatura corporal é variable. 
- As crías nacen naauga e respiran por 
branquias, mentres que os adultos viven na 
terra e naauga, e respiran pola pel y polos 
pulmóns. 
- Aliméntanse de insectos, lombrigas e outros 
pequenos animais. 
- Son ovíparos:  reprodúcense  por ovos. 
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