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 1.2 Mikroskopas – vartai į mikropasaulį

Užduotys
1. Pagal 2  ir 3  palygink 

A. Levenhuko ir R. Huko 
mikroskopùs.

2. Išnagrinėk 4  ir nurodyk 
kiekvienos mikroskopo 
dalies paskirtį.

3. Kaip manai, kokius tyrimus 
mikroskopù atlieka gydyto-
jai, kriminalistai?

4. Ant okuliaro rėmo parašy-
ta „12×“, o ant objektyvo – 
„10×“. Koks yra bendrasis 
didinimas?

5. Kas yra mikroskopinis pre-
paratas? Kodėl jis turi būti 
peršviečiamas?

Ar žinai?
XVI a. pabaigoje olandų akinių 
meistro sūnus žaidė su lęšiais. Jis 
pastebėjo, kad pro du lęšius galima 
geriau įžiūrėti voro kūną. Berniu-
kas tai papasakojo tėvui. Šis iš dvie-
jų lęšių sukonstravo daugiau kartų už 
didinamąjį stiklą didinantį prietaisą. 
Iš pradžių jį naudojo žmonėms links-
minti – rodė 
blusas ir utė-
les. Dėl to šį 
prietaisą pra-
minė blusų 
stiklais.

Dar antikos laikais žmonės turėjo išgaubtų skaidrių diskų, kurie vadi-
nami iškiliasiais lšiais. Juos gaminosi iš kalnuose randamo skaidraus 
mineralo kvarco ir naudojo ugniai iš saulės spindulių įkurti. Šie lęšiai turi 
dar vieną įdomią savybę – didina vaizdą.

Viduramžiais lęšius meistrai pradėjo gaminti iš stiklo, pritaikė jiems 
aptaisus. Auksakaliai, gelumbs pirkliai, metraštininkai tokius didina-
muosius stiklus naudojo smulkiems objèktams apžiūrėti. Vėliau meistrai 
iš dviejų lęšių sukonstravo prietaisą, kurį pavadino mikroskopù.

Mikroskopo naudojimas mokslo tikslams
Olandas audinių pirklys Antonijus van Levenhukas (1632–1723) pasiga-

mino savos konstrukcijos mikroskopą (2 pav.). Metalo plokštelėje išgręžė 
ertmę ir į ją įstatė deimantinius lęšius. Toks nesudėtingas prietaisas di-
dino 275 kartus. Būdamas labai smalsus, A. Levenhukas tyrinėjo viską: 
plaukus, odą, kraują, lietaus vandenį iš statinės. Jis atrado raudonuosius 
kraujo kūnelius, spermatozoidus, nemažai įvairių mikroorganizmų. Ne 
tik stebėjo, bet ir stropiai piešė matytus objektùs.

Okuliãras. Sudarytas iš kelių 
vaizdą didinančių lęšių. Ant 
okuliaro rėmo nurodytas 
didinimas. Pro okuliarą 
žiūrima į vamzdį.

Vazdis. Į jį įstatytas okuliaras.

Sukamàsis ãpsodas. 
Sukamasis įtaisas, kuriuo 
galima keisti objektyvus. 
Spragtelėjimas reiškia, kad 
objektyvas atsistojo į vietą.

Objektỹvas. Sudarytas iš kelių lęšių, 
panašiai kaip okuliaras. Ant objek-
tyvo rėmo nurodytas didinimas. 
Dauguma mikroskopų turi tris arba 
keturis objektyvus. Kiekvienas iš jų 
didina skirtingai.

Stalẽlis. Ant jo dedamas tiriamasis 
objèktas. Stalelio viduryje yra 
apvali ertmė, pro kurią iš apačios 
nukreipiamas šviesos pluoštas. Šalia 
ertmės – du spaustukai.

Véidrodis. Į tiriamąjį objèktą 
jis nukreipia šviesos pluoštą. 
Tobulesniuose mikroskopuose vietoj 
veidrodžio įtaisytas šviesos šaltinis – 
elektros lemputė.

Sragtas. Sukamu sraigtu nu-
leidžiamas arba pakeliamas 
mikroskopo stalelis (ar vamz-
dis). Taip keičiamas atstu-
mas tarp tiriamojo objèkto ir 
objektyvo. Nustačius tinka-
mą atstumą, matyti ryškus 
objèkto atvaizdas. Tobulesni 
mikroskopai turi apytikslio ir 
tikslaus nustatymo sraigtus.

Stõvas. Prie jo pritvirtintos 
mikroskopo detalės. Apatinė 
stovo dalis, vadinamoji koja, 
itin masyvi. Mikroskopui tai 
suteikia stabilumo.

Mokyklinis mikroskopas
Mokyklinis šviesinis mikroskopas – jautrus ir brangus prietaisas, to-

dėl iš pradžių išnagrinėk jo sandarą (4 pav.) ir darbo taisyklès (p. 15).

Didinimas
Ant kiekvieno okuliaro ir objektyvo parašyti skaičiai rodo lęšių didi-

nimą. Dešimt kartų didinantis okuliaras pažymėtas užrašu „10×“, ketu-
riasdešimt kartų didinantis objektyvas – „40×“. Stebėdami mikroskopù, 
žiūrime pro okuliarą ir pro objektyvą, tad sudauginame abi vertes ir gau-
name beñdrąjį ddinimą. Šiame mikroskope jis yra 400×. Sukamuoju 
ãpsodu objektyvai keičiami, taigi kinta ir bendrasis didinimas (5 pav.).

Mikroskopinis preparatas
Pro šviesinį mikroskopą tiriamas objèktas turi būti labai mažas ir per-

šviečiamas. Dėl to jį neretai reikia supjaustyti ar kitaip paruošti ste-
bėjimui – preparuoti (lot. praeparare – ruošti). Ruošinys vadinamas 
mikroskòpiniu preparatù. Tau reikės išmokti jį pasidaryti. Kai kurių 
gatavų preparatų duos mokytojas.

Objektyvai
5× 10× 40×

Okuliaras 10× 50× 100× 400×

Anglas Robertas Hukas (1635–1703) patobulino mikroskopą. Jo su-
kurtas prietaisas tais laikais didino nepaprastai daug – net 300 kartų! 
Mokslininkas taip pat sukonstravo apšvietimo sistemą – žibalinės lem-
pos šviesą per stiklinį vandens pripiltą rutulį ir lęšį nukreipė į tiriamą-
jį objèktą (3 pav.). Kadangi objèktams stebėti šiame prietaise naudojama 
šviesa, jis vadinamas šviesiniù mikroskopù.

R. Hukas pro mikroskopą pastebėjo, kad kamštis susideda iš daugybės 
mažų „dėžučių“, kurias pavadino ląstẽlėmis. Mokslininkas taip pat tyri-
nėjo augalus, vabzdžius, grybus, snaiges. Padarė nemažai atradimų, pa-
vyzdžiui, išsiaiškino, kodėl dilgina dilgėlė.

Nuo XVII a. šviesinis mikroskopas ne kartą tobulintas. Dėl kokybiškes-
nių lęšių ir konstrukcijos prietaisas tapo galingesnis, o matomas vaizdas 
ryškesnis. Dabartiniai šviesiniai mikroskopai didina iki kelių tūkstančių 
kartų. Jie naudojami mokslinėse, kriminalistikos laboratorijose, ligoni-
nėse, mokyklose.

1 Taip pro A. Levenhuko mikroskopą 
stebimi objektai.

2 A. Levenhuko mikroskopo sandara.

3 R. Huko šviesinis mikroskopas.

4 Mokyklinio šviesinio mikroskopo 
sandara.

5 Mikroskopo bendrojo didinimo 
apskaičiavimas.

šiuo sraigtu reguliuojamas 
vaizdo ryškumas

šiuo sraigtu reguliuojama 
objekto padėtis

ertmė, kurioje įstatyti du 
deimantiniai lęšiai

tiriamasis objektas 
dedamas ant strypo 
smaigalio
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 2.4 Samanos

Šviesiame pušyne miško paklotė panaši į žalią kilimą (1 pav.). Ji suda-
ryta daugiausia iš nedidelių žalių augalų – sãmanų. Žalią spalvą sutei-
kia pigmentas chlorofilas, tad samanos, kaip ir kiti augalai, šviesoje gali 
pasigaminti maisto.

Sandara
Panagrinėkime samanų sandaros ypatumus, pavyzdžiu imkime gegužli-

nį (2 pav.). Tai gana dažnas mūsų krašto augalas. Auga dažniausiai drė-
gnuose spygliuočių miškuose, pelkių pakraščiuose.

Gegužlinio stiebas status, tankiai apaugęs mažais žaliais lapais. Vietoj 
šaknų – siūlinės išaugos, vadinamieji rizòidai (gr. rhiza – šaknis + eidos – 
pavidalas). Jie skirti ne vandeniui siurbti, o įsitvirtinti dirvoje. Gegužli-
nis sugeria drėgmę visu paviršiumi, ypač lapais. Jis gali sukaupti keturis 
kartus daugiau vandens, nei pats sveria.

Gegužlinis yra paprastos sandaros augalas. Nei jo stiebe, nei lapuose 
nėra specialių apytakinių audinių (indų), todėl vanduo juda tarpuląsčiais 
ir osmoso būdù skverbiasi iš vienos ląstelės į kitą. Toks skysčių judėjimo 
būdas yra gana lėtas. Vadinasi, viršutiniams lapams gali nepakakti van-
dens. Tai viena priežasčių, kodėl samanos neužauga aukštos. Didžiau-
sios – vos 30 cm, bet dauguma mažesnės.

Ne tik gegužlinis, bet ir kitos samanos gali sugerti nemažai vandens. 
Sukaupdamos drėgmę miško paklotėje, jos sudaro palankias sąlygas gry-
bams ir smulkiems bestuburiams. Tiesa, atėjus sausrai, drėgmę samanos 
gana greitai išgarina ir išdžiūsta. Bet palijus vėl atsigauna.

Dauginimasis ir vystymasis
Samanos dauginasi sporomis (3 pav.). Patekusios į palankias sąlygas 

jos sudygsta, išaugina į siūlus panašius darinius. Po kiek laiko jie sufor-
muoja pumpurus, iš kurių išauga žali samanų stiebeliai. Viršūnėse jie 
subrandina lytinès ląsteles: vieni vyriškąsias, kiti moteriškąsias. Vyriš-
kosios lytnės ląstelės turi žiuželius. Iki moteriškųjų lytnių ląstelių jos 
gali nuplaukti vandens plėvele. Kaip matai, samanų lytniam daugini-
muisi būtinas vanduo.

Įvykus apvaisinimui, samana ant ilgo kotelio išaugina rusvą spòrų 
dėžùtę. Joje bręsta sporos. Kai subręsta, dėžutė atsidaro. Išbyrėjusias 
sporas išnešioja vėjas, ir jos gali sudygti toli nuo motininio augalo.

Kiminai – durpinė samana
Pelkėse ištisinius kilimus sudaro kiminai (4 pav.). Šios samanos netu-

ri rizoidų. Jų nedideli šakoti stiebai apaugę smulkiais žalsvais lapeliais. 
Pro mikroskopą matyti, kad jie sudaryti iš dviejų rūšių ląstelių. Vienos 
yra pailgos ir žalios, kitos didelės ir skaidrios (5 pav.). Žaliosios ląstelės 
susijungusios galais ir sudaro tinklą. Šiose ląstelėse yra chlorofilo, jos 
aprūpina augalą maistu. Skaidriosios ląstelės yra negyvos. Jų citoplaz-
ma suirusi, likusios tik sienelės, kuriose yra porų. Šios ląstelės kaupia 
vandenį ir aprūpina juo žaliąsias ląsteles. Tai tarsi vandens rezervuarai. 
Kiminai gali sugerti 20 kartų daugiau vandens, negu patys sveria.

Kiminų viršūnės nuolat auga aukštyn, o apatinės dalys nunyksta. Su-
sidariusių atliekų beveik niekas neskaido, nes kiminai išskiria rūgščių, 
kurios sukuria nepalankias sąlygas puvimo bakterijoms. Atliekos pama-
žu kaupiasi, slūgsta. Ilgainiui iš jų susidaro pusiau suirusios naudingo-
sios iškasenos – dùrpės. Žmonės kasa jas ir naudoja kurui, substratams 
gaminti ir kitoms reikmėms.

sporų dėžutėje bręsta 
sporos

kotelis laiko sporų dėžutę

lapai paprastos sandaros, 
glaudžiai išsidėstę (tai padeda 
sukaupti drėgmę), neturi 
vaškinio sluoksnio

stiebe nėra apytakinių 
audinių (indų)

rizoidai – nedidelės 
siūlinės išaugos, kuriomis 
augalas įsitvirtina grunte

10
–2

0 
cm

vandens lašai

2 Samanos (gegužlinio) sandara.

3 Samanos (gegužlinio) gyvenimo ciklas.

5 Kimino lapo sandara  
pro mikroskopą.

1 Gegužliniai ir jų 
sporų dėžutės.

Ar žinai?
Visi durpynai kadaise buvo klam-
pios pelkės. Jose nuskendę daiktai 
gali šimtus metų išlikti beveik ne-
pakitę. Šiaulių̃ „Aušros“ muzieju-
je saugomas durpyne rastas luotas. 
Jis daugiau kaip 1200 metų išgulėjo 
pelkėje ir nesupuvo.

Užduotys
1. Kurie požymiai rodo, kad 

samanos yra paprastos san-
daros augalai?

2. Kodėl samanos neužauga  
didelės?

3. Pagal 2  įvardyk svarbiau-
sius samanos požymius.

4. Paaiškink, kodėl samanos 
mėgsta drėgnas vietas.

5. Naudokis 3  ir nurodyk, 
kaip dauginasi gegužlinis.

6. Kaip manai, kodėl gegužli-
niai yra skaisčiai žali, o ki-
minai balsvi?

7. Kaip susidaro durpės? Kam 
jos naudojamos?

skaidrioji ląstelė

žalioji ląstelė
pora

4 Kiminų kilimas.

samana 
su sporų 
dėžute

vandens 
lašas

vyriškosios lytinės ląstelės 
plaukia moteriškųjų link, 
įvyksta apvaisinimas

sporų dėžutės 
dangtelis 
nukrinta, 
sporos išbyra

susidaro pumpurai, 
paskui išauga 
rizoidai ir stiebeliai 
su lapais

spora sudygsta, 
sudaro į siūlus 
panašų darinį

sporas išnešioja vėjas
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Ar žinai?
Ugninė salamandra paplitusi Vidu-
rio, Pietų Europoje, taip pat Šiaurės 
Afrikoje ir Mažojoje Azijoje. Daž-
niausiai aptinkama kalnų miškin-
gose vietovėse. Salamandros odos 
liaũkų išskyros nuodingos. Apie tai 
įspėja ryškiai geltonomis arba oran-
žinėmis dėmėmis išmargintas var-
liagyvio kūnas.

 2.12 Varliagyviai

3 Pievinės varlės išorinė sandara.

Varliagyviai gyvena vandenyje, bet gali išlipti ir į sausumą. Dėl to jie dar 
vadinami amfibijomis (gr. amphibios – dvejaip gyvenantis). Iš čia kilęs ir 
lotyniškas varliagyvių pavadinimas – Amphibia. Toli nuo vandens telkinio 
varliagyviai nenukeliauja, o jei ir nukeliauja, tai laikosi drėgnose vietose.

Varliagyviai gali gyventi tik gėlame vandenyje, druskingas vanduo 
jiems pražūtingas. 

Skiriami beuodẽgiai varliãgyviai ir uodegúotieji varliãgyviai. Kaip 
matyti iš pavadinimo, pastarieji varliagyviai turi uodegas. Prie jų priski-
riamos salamandros, tritonai (1 pav.). Beuodegiai varliagyviai neturi uo-
degos. Prie jų priskiriamos rupūžės, varlės (2 pav.).

Varliagyviai, kaip ir žuvys, – šaltakraujai gyvūnai. Tai reiškia, kad jų 
kūno temperatūra priklauso nuo aplinkos temperatūros.

Išorinė sandara
Panagrinėkime varliagyvių sandaros ypatumus, pavyzdžiu imkime 

pievinę varlę (3 pav.). Varlės kūnas iš viršaus suplotas, didelė plokščia 
galva tolygiai pereina į liemenį. Nors varliagyviai neturi kaklo, bet gal-
va yra judamai sujungta su liemeniu. Dėl to varlė gali šiek tiek pakreip-
ti ar palenkti galvą.

Galvoje matyti dvi iššokusios akys, kurios turi vokus. Išlipusi į sausumą 
varlė mirksi, vokai suvilgo akies paviršių ir jis neišdžiūsta. Snukio viršuje 
išsidėsčiusios dvi šnervės. Tai ne tik uoslės organo, bet ir kvėpuojamosios 
angos. Akys ir šnervės yra viršutinėje galvos dalyje. Į vandens paviršių 
išnėrusi varlė iškiša tik šią galvos dalį, todėl gali įkvėpti oro ir stebėti 
aplinką. Varlės klausos organas slypi kaukolėje, išorėje matyti tik ausų 
būgneliai. 

Varlė turi gerai išsivysčiusias galūnes. Užpakalinės galūnės ilgos ir 
stiprios, pritaikytos atsispirti. Varlė šokuoja staiga jas ištiesdama, o prie-
kines ištiesia ir atsiremia į paviršių. Plaukdama varlė taip pat spiriasi už-
pakalinėmis galūnėmis, bet priekines priglaudžia prie kūno. Plačiau apie 
tai rašoma vadovėlio V skyriuje.

Kūno danga ir kvėpavimas
Varlės plaučiai panašūs į maišelius. 

Jų kvėpuojamasis paviršius mažas, 
todėl nepakankamai aprūpina orga-
nizmą deguonimi. Dėl to varliagyviai 
kvėpuoja ne tik plaučiais, bet ir oda.

Varlės oda yra plona ir glotni. Joje 
yra gausu liaũkų, kurių išskyros drė-
kina odos paviršių. Tai gyvybiškai 
svarbu, nes dujų apykaita vyksta tik 
pro drėgną odą. Jei ji išdžiūsta, var-
lė žūva. Vandenyje varlė kvėpuo-
ja tik oda.

Rupūžių oda yra labiau raukšlėta (4 pav.). Jos liaũkų išskyros nuo-
dingos. Tai padeda atgrasyti plėšrūnus.

Dauginimasis ir vystymasis
Pievinės varlės neršia pavasarį, kai kūdrose ir balose sušyla van-

duo. Patinai kurkia viliodami pateles. Išpūsdami abipus galvos esan-
čias pūsles, sustiprina garsą. Vos tik patelė priartėja, užsiropščia ant 
nugaros ir tvirtai apsikabina priekinėmis galūnėmis. Patelė į vandenį 
išleidžia tūkstančius drebutiniu apvalkalu padengtų kiaušinių, o pati-
nas – spermą. Po kelių savaičių iš apvaisintų kiaušinių išsirita lervos. 
Kol sunaudoja trynio atsargas, jos kybo ant vandens augalų, vėliau 
pradeda plaukioti ir maitintis. Varlių lervos vadinamos búožgalviais 
(5 pav.). Jie turi uodegos peleką, šoninę liniją, todėl kiek panašūs į žu-
veles. Iš pradžių buožgalviai kvėpuoja išorinėmis žiaunomis, kurias 
vėliau uždengia odos klostė, ir jos virsta vidinėmis.

Buožgalviai godžiai maitinasi ir spėriai auga. Pirmosiomis savaitė-
mis jie gaudo smulkius vandens organizmùs, vėliau nuo augalų gran-
do siūlinius dumblius. Po dviejų mėnesių buožgalvių kūnas ima keistis: 
iš pradžių išauga užpakalinės, kiek vėliau priekinės galūnės, palen-
gva nunyksta uodega, susiformuoja plaučiai. Taip buožgalvis per tris 
mėnesius virsta maža varle, kuri jau gali išlipti į sausumą ir kvėpuo-
ti atmosferos oru (6 pav.).

oda plona, 
glotni ir drėgna

sausumoje varlė 
kvėpuoja pro šnerves, 
vandenyje jos užsidaro

kvėpuoja oda 
ir plaučiais

keturios galūnės, užpakalinės 
tarp pirštų turi plėveles

ausies būgnelis

galvaliemuo

burna

akis

Užduotys
1. Plaukti galintys automobliai dar vadinami amfibijomis. Ką šis 

pavadinimas turi bendra su varliagyviais?
2. Kuo uodeguotieji varliagyviai skiriasi nuo beuodegių? Įvardyk 

po kelis vienų ir kitų pavyzdžius.
3. Naudokis 3  ir trumpai apibūdink varlės išorinę sandarą. Įvar-

dyk svarbiausius varliagyvio požymius.
4. Kaip pievinė varlė prisitaikiusi gyventi vandenyje ir sausumoje?
5. Nusakyk varlės odos ypatumus ir paaiškink jų svarbą.
6. Išnagrinėk 6  ir įvardyk svarbiausius varlės dauginimosi bei 

vystymosi etapus.

balandžio 1 d.

balandžio 7 d.

balandžio 15 d.

gegužės 1 d.

birželio 1 d.

liepos 1 d.

6 Pievinės varlės dauginimasis ir 
vystymasis.

2 Ežerinė varlė – beuodegis 
varliagyvis.

1 Paprastasis tritonas – uodeguotasis 
varliagyvis.

4 Rupūžės oda. 5 Buožgalvis.
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1. Bakterijos – labai paprastos sandaros 
vienaląsčiai organizmai, neturintys branduolio. 
Pagal formą skirstomos į keturias grupes.

 kokas bacila vibrionas spirilė

2. Kai kurios bakterijos telkiasi į grupeles ir 
sudaro kolònijas.

3. Bakterijos sandara.

žiuželiai

citoplazma

paveldimoji medžiaga

ląstelės membrana

ląstelės sienelė

4. Protistai – paprastos sandaros organizmai, 
kurių ląstelės turi branduolį. Dauguma – 
vienaląsčiai, bet yra ir daugialąsčių. Prie 
protistų priskiriami pirmuõnys ir dubliai.

5. Pagal dažantį pigmentą dumbliai skirstomi į 
kelias grupes: 

• žaliãdumbliai; 
• rudãdumbliai; 
• raudóndumbliai.

6. Kepurėtojo  
grybo  
sandara. 
 
 
                   

7. Kepurėtieji grybai dauginasi spòromis. Grybų 
hfai apraizgo medžių šaknis ir įsiskverbia į 
vidų. Tai vadinama mikorizè.

8. Dauguma grybų – daugialąsčiai organizmai, 
bet yra ir vienaląsčių. Ląstelių sienelės 
sudarytos iš tvirtos organinės medžiagos – 
chitno. 

9. Kérpės susideda iš grybo hifų ir žaliadumblių, 
kurie sugyvena tarsi vienas organizmas.

10. Augalai – daugialąsčiai organizmai. Turi 
chloroplastus, todėl saulės šviesoje patys 
pasigamina maisto. Skiriamos keturios 
pagrindinės augalų grupės.

Samanos Sporiniai induočiai

•	vietoj šaknų – 
rizoidai

•	vandenį siurbia 
daugiausia pro 
lapus

•	apytakinių audinių 
nėra

•	dauginasi sporomis
•	apvaisinimui 

būtinas vanduo

•	 šaknys, stiebai,  
lapai

•	maisto atsargas  
kaupia šakniastie-
byje

•	apytakiniai audiniai
•	dauginasi sporomis
•	apvaisinimui būtinas 

vanduo

Plikasėkliai Gaubtasėkliai

•	 lapai virtę 
spygliais

•	visžaliai augalai
•	apytakiniai 

audiniai
•	dauginasi 

sėklomis, jas 
gaubia tik plona 
odelė

•	 sėklos bręsta 
kankorėžiuose

•	 lapai didelio 
paviršiaus ploto

•	apytakiniai audiniai 
gerai išvystyti

•	 žiedai – dauginimosi 
organai

•	dauginasi sėklomis, 
jas gaubia vaisius

•	vaisius padeda 
paskleisti sėklas

11. Pelkėse iš kiminų susidaro pusiau suirusios 
naudingosios iškasenos – dùrpės.

12. Gaubtasėklio  
augalo  
organai.

13. Augalo stiebas  
su lapais dar  
vadinamas ūgliù.  

Gyvybės įvairovė
14. Gyvūnai – daugialąsčiai organizmai. Minta 

kitais organizmais. Dauguma gana greitai juda. 
Skirstomi į dvi grupes: 

• bestubùriai gyvnai; 
• stuburniai gyvnai.

15. Svarbiausios bestuburių gyvūnų grupės: 

• pntys; 
• dúobagyviai; 
• kimėlės; 
• moliùskai; 
• nariuotakõjai.

 

16. Pintys – sėslieji, paprastos sandaros gyvūnai. 
Kūnas susideda iš dviejų ląstelių sluoksnių. 
Ląstelės nesudaro nei audinių, nei organų. 
Dúobagyvių kūnas irgi paprastos sandaros, 
susideda iš dviejų ląstelių sluoksnių. Ląstelės 
skirtingų tipų, sudaro audinius.

17. Kirmėlių kūnas pailgas, be galūnių. Jį sudaro 
įvairūs audiniai, kurie jungiasi į organus, o 
šie – į organų sistemàs. Kirmėlės skirstomos į 
tris mažesnes grupes.

Plokščiosios 
kirmėlės

Apvaliosios 
kirmėlės

Žieduotosios 
kirmėlės

•	kūnas pailgas, iš 
viršaus suplotas

•	kūnas verpstės 
pavidalo, skers-
pjūvis apvalus

•	kūnas susideda iš 
žiedinių narelių

18. Moliuskų kūną sudaro trys pagrindinės dalys: 
galva, liemuo ir koja. Kūnas minkštas, todėl 
dar vadinami minkštakūniais. Daugumos kūną 
saugo kieta kalkinė kriaukl, kurią suformuoja 
specialus liemenį dengiantis sluoksnis – 
mántija. Skirstomi į tris mažesnes grupes.

Pilvakojai 
moliuskai

Dvigeldžiai 
moliuskai

Galvakojai 
moliuskai

•	galva, liemuo ir 
koja

•	 spirališkai 
susukta kriauklė

•	 liemuo ir koja, 
galva sunykusi

•	dvi suveriamos 
kriauklės

•	galva, liemuo ir 
čiuptuvais virtusi 
koja

•	kriauklė sunykusi

19. Nariuotakojų kūną gaubia kieta chitninė 
danga. Jį sudaro trys pagrindinės dalys: galva, 
krūtinė ir pilvelis. Turi nariuotas galūnes. 
Skirstomi į tris mažesnes grupes.

Vėžiagyviai Voragyviai Vabzdžiai

•	galvakrūtinė ir 
pilvelis

•	penkios poros 
galūnių ir 
daugiau

•	dvi poros antenų

•	galvakrūtinė ir 
pilvelis

•	keturios poros 
galūnių

•	antenų neturi

•	galva, krūtinė ir 
pilvelis

•	 trys poros 
galūnių

•	viena pora 
antenų

20. Stuburiniai gyvūnai turi tvirtus, dažniausiai 
kaulinius griaučius ir stùburą. Tai ašinė 
griaučių dalis, prie kurios prisitvirtinę kiti 
kaulai. Stuburas susideda iš kelių dešimčių 
atskirų slankstẽlių.

21. Skiriamos penkios stuburinių gyvūnų grupės.

Žuvys Varliagyviai Ropliai

•	kūnas aptakus, 
padengtas 
žvynais

•	kvėpuoja 
žiaunomis

•	 iriasi pelekais
•	neršia vandenyje

•	oda plona glotni 
ir drėgna

•	kvėpuoja oda ir 
plaučiais

•	keturios galūnės
•	neršia vandenyje

•	oda sausa, 
padengta žvynais

•	kvėpuoja 
plaučiais

•	kiaušinius deda 
sausumoje

Paukščiai Žinduoliai

•	kūną dengia plunksnos
•	kvėpuoja plaučiais
•	priekinės galūnės virtusios 

sparnais
•	deda kiaušinius kietu lukštu

•	kūną dengia kailis
•	kvėpuoja plaučiais
•	 judrūs ausų kaušeliai
•	 jaunikliai gimsta gyvi
•	patelės turi pieno liaukas

22. Žuvys, varliagyviai ir ropliai yra šaltakraũjai 
gyvūnai, o paukščiai ir žinduoliai – 
šiltakraũjai gyvūnai.

branduolys

pseudopodijos

ląstelės  
membrana

citoplazma

žiuželiai
akutė

branduolyscitoplazma

chloroplastas

ląstelės 
sienelė

Pirmuonis (ameba) Dumblis (valkčiadumblis)

kepurėlė

kotelisva
is

ia
kū

ni
s

grybiena

žiedas

stiebas

lapas

šaknys


