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Animalia ornodunak barne- eskeleto 
artikulatua duten animalia taldea da.  
Hezurdura honek gorputzari eusten dio 
eta mugimendua ahalbidetzen du.  
Gainera: 
-Ornoez osatutako bizkarrezurra dute. 
- Gorputzak hiru atal ditu: burua, enborra 
eta gorputz- adarrak.   
- Sexu bereizgarria dute. 
 

 

- Gorputza ilez estalita dute. 
- Mugitzeko erabiltzen dituzten gorputz- 
adarrak hankak dira.  
- Ur- ugaztunek hegalak dauzkate gorputz- 
adartzat. Ugaztun hegalariek berriz, hegal 
moduan erabiltzeko mintzak dituzte haien 
aurreko gorputz- adarretan.  
- Haien gorputz- tenperatura iraunkorra da.  
- Arnasa hartzeko birikak dauzkate. 
- Haien ahoak hortzak eta ezpainak ditu. 
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Gorputza lumaz estalita dute. 
Aurreko gorputz- adarrak hegalak dira. 
Hegaztiek haien hegalen mugimenduari 
esker egiten dute hegan, nahiz eta 
zenbait hegazti hegan egiteko gai ez 
izan.  
Eskeletoa oso arina da hezurrak barrutik 
hutsak daudelako.  
Gorputz- tenperatura iraunkorra da. 
Birikak dituzte arnasa hartzeko. 
Ahoak hortzik gabeko mokoa du. 

 

- Gorputza ezkatez estalita dute. 
- Gorputz- adarrak hegalak dira.  
- Haien eskeletoa ornodunen artean 
xumeena da. 
- Gorputz- tenperatura aldakorra da. 
- Arrain gehienek igeri- maskuria dute. 
Airez beteriko poltsa moduko maskuria 
honek, arrainak hondoratu ez daitezen 
ekiditen du. 
- Zakatzen bidez arnasa hartzen dute.  
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- Gorputza ezkatez estalita dute. 
- Gorputz- adarrak hanka oso motzak 
dira. Narrasti batzuek, sugea kasu, ez 
dute hankarik. 
- Gorputz- tenperatura aldakorra dute. 
- Arnasa biriken bitartez hartzen dute. 
- Gehienak haragijaleak dira.  
- Obiparoak dira; hots, arrautzen bitartez 
ugaltzen dira. 

 

- Haien azala biluzik eta hezea dago. 
- Gorputz- adarrak igeri egiteko edo salto 
egiteko hanka gihartsuak dira. 
- Gorputz- tenperatura aldakorra dute. 
- Kumeak uretan jaiotzen dira, brankietatik 
arnasa hartzen dutelarik. Helduak aldiz, 
uretan eta lurrean bizi dira eta horregatik, 
azaletik eta biriketatik arnasa hartzen dute. 
- Intsektuak, zizareak eta hainbat animalia 
txiki jaten dituzte. 
- Obiparoak dira; hots, arrautzen bitartez 
ugaltzen dira. 
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