
Temat: Kryteria klasyfikacji zwierząt. Gąbki - zwierzęta  beztkankowe. 
 
1. Cechy królestwa zwierząt: 

 są organizmami eukariotycznymi (jądrowymi) zbudowanymi z komórek bez ściany 
komórkowej i chloroplastów 

 są wielokomórkowe 

 są cudzożywne 

 przechodzą rozwój zarodkowy, podczas którego powstają tkanki i narządy. 
2. Podział zwierząt ze względu na różne kryteria. 

 
 
3. Rozmnażanie i rozwój zwierząt: 
a) Podział komórek jajowych ze względu  na ilość zgromadzonych materiałów zapasowych w żółtku: 

 
D) polilecytalne (=bogatożółtkowe=)- o bardzo dużej zawartości ilości żółtka. Występują     u wysoko 
zorganizowanych bezkręgowców (większość stawonogów) i kręgowców (większość ryb,, gady, ptaki i 
stekowce). Takie jaja umożliwiają rozwój w szczególnie niekorzystnych warunkach środowiska 
lądowego (choć tam wymagane są dodatkowe zabezpieczenia). 

 
b) zaplemnienie i zapłodnienie (oogamia) 

 
c) Embriogeneza – okres rozwojowy od zapłodnienia do wyklucia się z jaja bądź urodzenia młodego 
osobnika. Etapy rozwoju zarodkowego: 

 bruzdkowanie- polega na wielokrotnych podziałach mitotycznych zygoty. na komórki 
potomne nazywane blastomerami Kończy się wytworzeniem blastuli- pęcherzyk otoczony 
jedną warstwą komórek, wewnątrz występuje jama – blastocel. 

 



Typy  bruzdkowania: 

 

 

 
 gastrulacja (drugi etap rozwoju zarodkowego) – polega na przekształceniu 

blastuli w gastrulę. Wczesna gastrula jest zarodkiem dwuwarstwowym ( warstwa 
zewnętrzna – ektoderma, warstwa wewnętrzna -  endoderma, wewnątrz 
prajelito, do którego prowadzi otwór – pragęba. Warstwy te nazywane są 
listkami zarodkowymi. Potem powstaje jeszcze trzeci listek zarodkowy – 
mezoderma. 

Różnice w embriogenezie pomiędzy zwierzętami pierwoustymi i wtóroustymi dotyczą 
m.in. losów pragęby oraz sposobów postawania mezodermy. 
U zwierząt pierwoustych pragęga przekształca się w otwór gębowy, a odbyt powstaje na 
przeciwległym biegunie. Mezoderma powstaje u nich z komórek, które dzielą się po 
przemieszczeniu się do pierwotnej jamy ciała. 

U zwierząt wtóroustych pragęba przekształca się w otwór odbytowy lub zarasta, otwór 
gębowy powstaje na przeciwległym biegunie ciała. Mezoderma u wtóroustych powstaje ze 
ściany prajelita, czyli warstwy komórek endodermy (schematy w podręczniku). 

 
 organogeneza- z określonych listków zarodkowych powstają określone tkanki        

i narządy 
Z ektodermy powstaje m.in. układ nerwowy oraz narządy zmysłów, naskórek          
i jego wytwory, 
Z endodermy-  m. in. nabłonek wyścielający środkową część jelita, wątroba, 
trzustka, nabłonek płuc 
Z mezodermy – pozostałe tkanki i narządy 

d) Rozwój pozazarodkowy, to te fazy życia osobnika, które następują po wykluciu się            
z jaja. Może mieć charakter: 

 
Zwierzęta jajorodne, jajożyworodne i żyworodne. 

 



 

 
4. Podział zwierząt ze względu na jamę ciała. 
 

 
5. Symetria zwierząt: 
a0 promienista –przez ciało można przeprowadzić wiele płaszczyzn symetrii 
b) dwuboczna – przez ciało przeprowadza się płaszczyznę symetrii, która dzieli ciało na 
dwie symetryczne  połówki- dochodzi do specjalizacji poszczególnych części ciała. 

6. Charakterystyka gąbek – zwierząt beztkankowych: 
a) cechy gąbek: 

 organizmy wielokomórkowe, nie tworzące tkanek ani narządów 

 nie posiadają układu nerwowego 

 dwuwarstwowe o symetrii promienistej, 

 których wewnętrzna warstwa zbudowana jest z komórek kołnierzykowych – 
choanocytów 

 mezoglea większości gąbek zawiera elementy szkieletu wewnętrznego 

 posiadają duże zdolności regeneracyjne 

 osiadłe, wodne, głównie morskie , tylko jedna rodzina jest słodkowodna – 
przedstawiciel nadecznik stawowy 

b). budowa ciała gąbek: 
Ciało pojedynczej gąbki ma kształt worka, którego dolna część jest przytwierdzona do 
podłoża. Część górna kończy się otworem wyrzutowym (osculum). Wnętrze ciała zajmuje 
obszerna jama ciała nazywana spongocelem. Komórki budujące ciało są totipotencjalne 
tzn. że komórka danego typu mogą się zmieniać w komórki innego typu. Np. choanocyty 
mogą tracić wić, przechodzić do mezoglei i przekształcać się w amebocyty itp. 

 
c) typy budowy gąbek 

 



d) czynności życiowe gąbek: 

 odżywianie –są filtratorami- wychwytują za pomocą choanocytów drobne 
cząstki pokarmu z wody stale przepływającej prze ich ciało, trawienie 
wewnątrzkomórkowe. 

 rozmnażanie i rozwój: gąbki rozmnażają się;  
 bezpłciowo – przez podział (zachodzi zgodnie z długą osią ciała lub 

kolonii), fragmentację ciała lub pączkowanie- na powierzchni gąbki 
pojawia się wypukłość, do której wnikają wszystkie warstwy ciała oraz 
jama. Na wypukłość i pojawia się otwór wyrzutowy i pączek oddziela 
się od organizmu macierzystego lub pozostaje z nim w łączności, 
tworząc kolonie. 
- gemmule – pączki wewnętrzne 
Gemmula to wielokomórkowa masa znajdująca się w otoczce 
zbudowanej z dwóch warstw rogowych i tkwiących w nich niewielkich 
igiełek krzemionkowych. Zimą ciało gąbki zamiera i rozpada się, 
natomiast gemmule opadają na dno i chronione przez swą otoczkę 
pozostają tam do następnej wiosny, kiedy to znajdująca się wewnątrz 
gemmuli masa komórkowa wydostaje się na zewnątrz, przytwierdza do 
dna i przekształca się w nową gąbkę. 

 płciowo – zwykle są obojnakami. U gatunków rozdzielnopłciowych nie 
występują gonady, a gamety powstają z komórek znajdujących się        
w mezoglei archeocytów 

 Rozwój gąbek jest złożony: z zapłodnionego jaja rozwija się orzęsiona , 
swobodnie pływająca larwa (u gąbek wapiennych amfiblastula,              
u niewapiennych- parenchymula) 

 
e) przegląd systematyczny gąbek 
 

 
 
f) znaczenie gąbek 
 

Proszę zapisać temat lekcji i notatkę. Po dzisiejszej lekcji nie będzie karty pracy- proszę 
jednak odesłać notatkę, bo na tej podstawie będę wpisywać obecność.  
 
Podobno część z Was ma pretensje, że nagle w ciągu tygodnia pojawiło się u niektórych 
dużo jedynek i zagrożenie. To efekt Waszego zaangażowania i udziału w lekcjach zdalnych. 
Nie wpisywałam po każdym tygodniu jedynek, licząc, że w końcu z opóźnieniem, ale 
odeślecie zaległe karty pracy. (Teraz przyznaję, że to był mój błąd wynikający z sympatii do 
Was). Część z Was „nie przejęła się” również zapowiedzianym powtórzeniem 
(sprawdzianem).  Skoro zbliżał się czas klasyfikacji-  nie mogłam dłużej czekać. Proszę mieć 
pretensje do siebie !!! Oczywiście wszystkie osoby zagrożone jedynkami mają jeszcze 
szanse poprawy. 
Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałych przeżyć związanych z przyszłą pracą,               
w czasie nadchodzących praktyk. 
 


