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PRESENTACIÓN
A presente unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á
materia Ciencias Fundamentais, de 6 créditos ECTS, que se imparte no
primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Veterinaria. Dita materia
forma parte do módulo de Formación Básica Común e nel, do bloque de
Contidos fundamentais. Reúne os contidos correspondentes a catro
grandes ámbitos das Ciencias Experimentais: Zooloxía, Botánica, Química e
Física. Esta unidade didáctica forma parte do ámbito da Zooloxía e pretende
facer chegar aos estudantes os principios básicos da configuración do corpo
dos protozoos e dos animais e como estes poden ser empregados para
establecer unha clasificación natural dos mesmos.
A formación proporcionada polo módulo de Zooloxía é fundamental
para os futuros veterinarios, calquera que sexa a súa especialización
posterior, pois constitúe o seu único contacto coa información básica e
global da Zooloxía.
Para o estudo da materia non se esixe ningunha formación
específica previa, aínda que é recomendable revisar os coñecementos de
Bioloxía adquiridos no segundo curso de Bacharelato e, especialmente, os
de Zooloxía do primeiro curso da ESO.
O módulo de Zooloxía, no contexto do plano de estudos actual, ten
unha duración total de 16’5 horas: 8 expositivas (teoría), 8 interactivas
(prácticas de laboratorio) e 0’5 de titorías personalizadas. Á unidade
didáctica que aquí se presenta correspóndenlle 4 horas de teoría e 1 sesión
de laboratorio (aproximadamente 1’5 horas), sendo imposible deslindar o
tempo das titorías personalizadas; non obstante, neste documento
propóñense actividades para 12 horas presenciais. O tempo de traballo
autónomo do alumnado estímase entre 10 e 15 horas.
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OBXECTIVOS
Ao rematar o desenvolvemento da presente unidade didáctica, o alumnado
deberá ser capaz de:
x

Resumir brevemente a necesidade da ciencia da taxonomía,
describir o sistema binomial de nomenclatura e identificar o seu
creador.

x

Clasificar un organismo nas distintas categorías taxonómicas: reino,
filo, clase, orde, familia, xénero e especie.

x

Elaborar un resumo crítico das dificultades que deben ser
superadas para lograr definir a especie.

x

Aplicar o concepto das características derivadas compartidas á
clasificación dos organismos.

x

Enumerar os dominios e reinos mencionados no sistema de
clasificación moderno dos cinco reinos, expor o fundamento deste
sistema de clasificación e mencionar as características básicas dos
organismos que pertencen a cada un deles.

x

Describir as características distintivas dos protozoos, facendo
fincapé nos aspectos especializados da célula destes organismos.

x

Comparar os filos de protozoos, proporcionando polo menos un
exemplo de cada un.

x

Enumerar as características comúns dos animais e, baseándose
nelas, elaborar unha breve definición de animal.

x

Relacionar os filos de animais tendo en conta a súa simetría, tipo de
cavidade corporal e patrón de desenvolvemento embrionario.

x

Explicar as vantaxes adaptativas de cada unha das seguintes
características: cefalización, simetría bilateral, cavidade dixestiva
con dous orificios, celoma.
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METODOLOXÍA DOCENTE
O desenvolvemento da unidade didáctica estruturase en sesións
expositivas, sesións interactivas e titorías personalizadas. As sesións
expositivas configúranse como clases teóricas, as sesións interactivas como
prácticas de laboratorio e as titorías personalizadas dedicaranse a
proporcionar a orientación precisa para a elaboración e exposición dun
traballo, por parte dos estudantes, que profunde nos contidos da unidade.
As clases maxistrais consistirán na explicación dos contidos
mínimos imprescindibles para comprender a clasificación actual dos seres
vivos e a organización das formas heterótrofas, tanto unicelulares
(protozoos) como pluricelulares (animais). A exposición de contidos terá
lugar co emprego do encerado e de medios audiovisuais dixitais e irá
acompañada de exemplos que faciliten a asimilación dos conceptos.
As dúas sesións prácticas de laboratorio servirán para a ilustración
dos contidos anteriores, revisando o manexo da infraestrutura básica dun
laboratorio de zooloxía (lupa e microscopio), así como observando unha
colección de protozoos obtida dun cultivo de auga doce previamente
preparado.
Servirán para que o alumnado adquira habilidades e
experiencia práctica, en particular das ferramentas xa citadas (lupa e
microscopio).
As titorías en grupo reducido permitirán realizar un mellor
seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe e discutir sobre os aspectos
fundamentais da materia, orientando e fomentando o traballo persoal do
alumno. Os alumnos contarán con material complementario de traballo e
deberán consultar a bibliografía proposta para profundar no estudo da
materia.
As horas de traballo presencial na aula deberan ser
complementadas ineludiblemente polo traballo autónomo do estudante, nas
horas de lectura e estudo individual, así como na elaboración e
presentación dun traballo persoal proposto relacionado cos contidos da
unidade didáctica. Xa que o estudo necesariamente será individual, o
traballo poderá ser elaborado e presentado en grupo.
Finalmente, as titorías personalizadas servirán para resolver as
dúbidas que ao alumno se lle formulen durante o seu traballo autónomo,
sendo tamén unha axuda no seguimento do proceso ensino-aprendizaxe.
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CONTIDOS BÁSICOS
1. A diversidade da vida. Os reinos de seres vivos
Dende os tempos de Aristóteles e ata aproximadamente mediados do
século XX, os organismos clasificábanse en animais e vexetais. Todo o que
non fose claramente un animal, incluíase entre os vexetais. Non obstante, o
estudo detallado dos fungos e dos microorganismos deixou claro que non
tiñan moito que ver coas plantas e que habería que consideralos como
taxons superiores independentes. A reforma máis drástica da clasificación
dos organismos se produciu nos anos 30 do pasado século, cando se
comprendeu que os monera (procariotas), formados polas bacterias e os
seus parentes, eran completamente diferentes de todos os demais
organismos (eucariotas), que teñen células cun núcleo definido.
A opinión científica comezou a cambiar a finais dos anos 50,
principalmente a causa do coñecemento adquirido coas novas técnicas
bioquímicas e microscópicas. Estas técnicas revelaron afinidades
fundamentais e diferenzas a nivel subcelular que orixinaron gran cantidade
de propostas de múltiples reinos (nunha se describían ata 13). Entre elas, o
sistema dos 5 reinos proposto por Whittaker e modificado por Margulis é un
dos mellor admitidos (figura 1). Estes cinco reinos son:
x

Monera: bacterias,

x

Protista ou Protoctista: algas, protozoos e mixomicetos,

x

Fungi: fungos,

x

Animalia: animais,

x

Plantae: plantas,

que se ordenan segundo tres grandes niveis de organización (táboa 1):
x

procariotas: reino Monera

x

eucariotas unicelulares e os seus descendentes: reino Protoctista

x

eucariotas pluricelulares: reinos Fungi, Animalia e Plantae, os cales
representan as tres principais estratexias ecolóxicas: produción
(plantas), consumo (animais) e descomposición (fungos).
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Táboa 1.- Principais características dos cinco reinos.
Reino
Reino Monera
Reino Protoctista
Reino Fungi
Reino Plantae
Reino Animalia

Nº e organización celular
Eucariotas unicelulares
Eucariotas uni- ou pluricelulares
Eucariotas pluricelulares
Eucariotas pluricelulares
Eucariotas pluricelulares

Estratexia ecolóxica
Variada
Variada
Descompoñedores
Produtores
Consumidores

Figura 1.- Os cinco reinos (Margulis & Schwartz, 1985)
Dende a orixe da vida (hai uns 3.800 millóns de anos) ata hai uns
1.800 millóns, só existiron procariotas. Na actualidade, divídense en dous
reinos, as Arquibacterias e as Eubacterias, que se diferencian
principalmente nas suas adaptacións e na estrutura dos seus ribosomas.
Hai aproximadamente 1.800 millóns de anos formáronse os primeros
eucariotas unicelulares, caracterizados pola posesión dun núcleo rodeado
por unha membrana, con cromosomas individuais, e pola presenza de
diversos orgánulos celulares. É evidente que estes últimos evolucionaron a
partir da inclusión de procariotas simbióticos. Os detalles exactos da orixe
desta simbiose e, sobre todo, a existencia do núcleo, son aínda obxecto de
debate. Os primeiros organismos pluricelulares dos que existe constancia
no rexistro fósil apareceron en tiempos moi recientes: hai tan só 670 millóns
de anos.
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Existen varias maneiras posibles de clasificar aos eucariotas. Ata
hai pouco, por razóns de comodidade, agrupábanse todos os eucariotas
unicelulares nun só taxon, os protistas. Aínda que todos tiñan claro que
algúns protistas (os protozoos) parecíanse máis aos animais, que outros se
parecían máis ás plantas, e que existían tamén outros máis parecidos aos
fungos, os criterios tradicionais de diagnóstico de animais e plantas
(posesión de clorofila, mobilidade) non resultaban moi aplicables a este
nível, e existían demasiadas incertidumes acerca do parentesco como para
manter a cómoda etiqueta de “protistas”. As cousas téñense aclarado moito
grazas ás novas investigacións, en especial as de Cavalier-Smith, quen se
fixou en carácteres que antes se tiñan pasado por alto (por exemplo, a
presenza de certas membranas) e en aspectos moleculares.
Aínda que pode resultar cómodo chamar protistas aos eucariotas
unicelulares, xa non se pode defender o mantemento dun taxon oficial
chamado protista. Agrupadores e separadores seguen a debater si os
“protistas” se deben dividir en tres, cinco ou sete reinos; o sistema de
organismos poderíase dividir en tres dominios (Woese), en dous imperios
(Mayr) cos seus correspondentes reinos, ou en varios supergrupos (Adl).
Woese e colaboradores teñen proposto un modelo de clasificación
baseado na información obtida a partir de datos moleculares (en concreto, a
partir da secuencia de nucleótidos do RNA obtido dos ribosomas).
Organizan aos seres vivos en tres categorías que chaman “dominios” (figura
2): Eukarya, que comprende a tódolos eucariotas; Bacteria, que reúne ás
bacterias verdadeiras e Archaea, que agrupa aos restantes procariotas.
Mayr propón unha clasificación diferente, que comprende oito
reinos, agrupados en dous imperios: o Imperio Procariontes (Monera), que
inclúe dous reinos, Eubacterias e Arqueobacterias e o Imperio Eucariontes,
composto por cinco reinos: Arquizoos, Protozoos, Cromistas, Metafitas
(plantas), Fungi (fungos) e Metazoos (animais).
Máis recentemente, Adl e colaboradores reorganizan a clasificación
dos seres vivos en tres supergrupos: Archaeobacteria, Eubacteria e
Eukarya, dividindo estes últimos en seis grupos: Amoebozoa, Opisthokonta
(entre os que se encontran fungos e animais), Rhizaria, Archaeplastida (que
contén as plantas) e Excavata; a maioría dos grupos corresponden aos
Protoctista de Margulis.
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Figura 2.- Os “dominios” de Woese (Doolittle, 2004)
2. Taxonomía e Sistemática
Segundo a teoría evolucionista, admítese que os seres vivos descenden
uns doutros por cambios sucesivos, polo que a diversidade está producida
por un proceso de diferenciación a partir de antecesores comúns, ao longo
do tempo.
2.1. Filoxenia: homoloxías e homoplasias
A ciencia que se ocupa da reconstrución histórica do proceso
evolutivo é a Filoxenia.
As semellanzas biolóxicas entre moléculas, orgánulos, células,
tecidos e órganos pódense explicar de dous modos diferentes: ou ben son o
resultado dunha relación xenealóxica estreita, ou ben, se non existe este
parentesco, teñen sido adquiridas polos organismos que as posúen de xeito
independente, como adaptacións similares para resolver unha mesma
demanda funcional. As semellanzas que resultan dunha relación evolutiva
(1º caso) chámanse homoloxías (figura 3), en tanto que as que proveñen de
adaptacións funcionais paralelas (2º caso) coñécense como homoplasias ou
semellanzas non homólogas (figura 4) e son o resultado dunha evolución
converxente.
Como consecuencia da relación de parentesco, as estruturas
homólogas teñen a mesma orixe e a mesma organización interna, aínda
que poden desenvolver funcións diferentes, por exemplo, as extremidades
anteriores dos vertebrados. A estrutura xerárquica das homoloxías é tan
UNIDADE DIDÁCTICA I. Zooloxía: aspectos xerais - 13

persistente na natureza que constitue a base da clasificación sistemática de
todas as formas de vida.

Figura 3.- Exemplos de homoloxías ou órganos homólogos
(Hickman et al., 2009)
Pola súa banda, as homoplasias, ao xurdir de forma independente,
non comparten a súa orixe nin a súa organización, senón a función que
desempeñan, como é o caso das ás das aves e as ás dos insectos.

Figura 4.- Exemplos de homoplasias ou similitudes non homólogas
(http://academia.cch.unam.mex, modificado)
Se as homoloxías son o resultado dunha relación evolutiva, a
aparición de homoloxías compartidas por dúas ou máis especies significa
que ditas especies están emparentadas e teñen un antecesor común
14 - UNIDADE DIDÁCTICA I. Zooloxía: aspectos xerais

recente. Polo tanto, o recoñecemento de homoloxías é o que permite aos
biólogos a reconstrución da historia evolutiva, da filoxenia dos organismos;
apóiase, pois, na capacidade para diferenciar entre homoloxías e analoxías.
2.2. A Sistemática Evolutiva
A Sistemática é a ciencia que ordena os seres vivos, valéndose
para iso das súas relacións filoxenéticas; o seu obxectivo é organizar en
especies a inmensa variedade de formas individuais que existen na
natureza.
As primeiras clasificacións estaban baseadas na simple observación
das diferenzas e similitudes entre individuos, de modo que aqueles que
resultaban ser máis parecidos entre si, dende un punto de vista morfolóxico,
eran reunidos nun mesmo grupo.
O criterio de clasificación máis axeitado ten sido e segue a ser a
evolución, xa que se os organismos teñen unhas relacións evolutivas,
pódense clasificar de acordo con elas. Porén, outros autores atoparon o seu
criterio na similitude (o parecido) de aspecto e realizan as súas
clasificacións sen necesidade de que os grupos resultantes estean
emparentados ou compartan antepasados comúns.
Todo sistema de clasificación ten dúas funcións principais: facilitar a
recuperación de información e servir de base para estudos comparativos.
Entre as distintas tendencias que empregan os diferentes puntos de
vista sobre a Sistemática, revisaremos unicamente a Sistemática Evolutiva.
Esta establece as categorías taxonómicas baseadas na xerarquización dos
carácteres, admitindo o parecido como un criterio e ordenando aos seres
vivos en función da súa historia filoxenética. Dentro do parecido discrimina
os carácteres homólogos dos análogos; coas homoloxías tenta reconstruír a
filoxenia, estudando non só os adultos, senón tamén as diferentes etapas
do desenvolvemento, empregando así os datos da Embrioloxía e a
Anatomía comparadas.
Outra fonte importante de datos para as reconstrucións filoxenéticas
é o estudo dos fósiles, aínda que presenta grandes limitacións.
2.3. A Nomenclatura
A Nomenclatura é a parte da Sistemática que establece as regras
segundo as cales se denomina aos seres vivos, dando a cada un deles a
súa entidade precisa.
Nun principio, as especies denomináronse diagnosticamente
(segundo algúns carácteres que posuían); isto foi posible mentres o número
de especies coñecidas foi reducido. O primeiro intento de nomenclatura
científica débese a Linneo, quen propuxo, no século XVIII, o sistema aínda
empregado na actualidade, a nomenclatura binomial, segundo a cal o nome
dunha especie está formado por dúas verbas, das cales a primeira
corresponde ao xénero e a segunda á especie, ambos os dous en latín ou
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latinizados. Por exemplo: Cerastoderma edule (berberecho), Canis canis
(can), Canis lupus (lobo), Felix felix (gato), Felix sylvestris (tigre).
2.4. Concepto de especie
A definición biolóxica de especie baséase en tres criterios
fundamentais:
x

Criterio da ascendencia común: os membros dunha especie deben
poder remontarse ata unha poboación ancestral común, aínda que
non necesariamente ata un único par de proxenitores.

x

A especie debe ser o máis pequeno grupo distinguible de
organismos que comparten patróns de ascendencia e
descendencia. Os carácteres morfolóxicos tiveron tradicionalmente
unha gran importancia para identificar estes grupos, pero tamén se
poden usar trazos cromosómicos ou moleculares.

x

Comunidade reprodutora, aplicable soamente ás formas con
reprodución sexual; os membros dunha especie deben formar unha
comunidade reprodutora que exclúa aos membros doutras
especies.

3. O Reino Protoctista: os protozoos
Constitúen un conxunto heteroxéneo de organismos unicelulares, con
afinidades complexas. En certos aspectos son moi semellantes aos animais:
carecen de parede celular, teñen polo menos unha etapa móbil no seu ciclo
vital, e a maioría inxire o alimento.
Aínda cando son unicelulares, non son sinxelos. Funcionalmente
son organismos completos, con moitas estruturas complicadas. Os seus
diversos orgánulos (nunca órganos, pois son unicelulares) tenden a un grao
de especialización maior do que está presente nas células das formas
pluricelulares. A súa única célula é un ente autónomo, capaz de realizar
todas as funcións vitais: locomotora (undulipodios, pseudópodos),
esquelética (fibras, microtúbulos), nerviosa (neuronemas, derivados
centrosómicos),
dixestiva
(vacúolos
dixestivos),
excretora
e
osmorreguladora (vacúolos pulsátiles).
Trátase de organismos que aparecen alí onde haxa posibilidades de
vida. Son moi adaptables, requiren humidade permanente, poden vivir fixos
a un substrato ou ser nadadores e supoñen unha porcentaxe importante das
formas flotantes nas augas. Asemade, algunhas das enfermidades máis
graves do home e dos animais domésticos son producidas por estes
organismos.
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3.1. Mobilidade e alimentación
Os modelos de locomoción son moi variados: ondulacións que
permiten algún tipo de reptación, deformacións temporais do citoplasma,
coñecidas como pseudópodos e orgánulos diferenciados coñecidos como
undulipodios.
Os pseudópodos son extensións do citoplasma que se proxectan
cara ao exterior da célula. En xeral son estruturas non permanentes, que se
están facendo e desfacendo constantemente, a consecuencia dun fluxo de
correntes citoplasmáticas, determinadas por cambios fisicoquímicos que
ocorren no interior da célula (figura 5).

Figura 5.- Célula dun protozoo na que se está formando un pseudópodo
(Hickman et al., 2009)
Os undulipodios son estruturas finas, contráctiles, que sobresaen da
superficie da célula, cubertas externamente por expansións da membrana
plasmática.
A súa estrutura interna é complexa: conteñen un anel ou eixo
central, o axonema, formado por 9 pares de microtúbulos que rodean a un
par central, nunha disposición coñecida como simetría “9+2” ou estrutura
"en roda de carro" (figura 6). Estes microtúbulos introdúcense fondamente
na célula, onde se observa que se orixinan en derivados do centrosoma, os
cinetosomas (tamén chamados blefaroplastos, gránulos basais ou corpos
basais), cilindros de tripletes de microtúbulos que carecen de par central, é
dicir, “9+0”.
Se ben todos os undulipodios son estruturalmente iguais, pódense
distinguir dous tipos, en función do seu tamaño e do mecanismo de
produción do movemento: os flaxelos e os cilios. Os flaxelos teñen maior
lonxitude e soen ser reducidos en número: 1, 2 ou 4; os cilios, pola contra,
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son máis curtos e soen ser numerosos sobre a célula, tapizando toda ou
parte da súa superficie.
Flaxelos e cilios están presentes en células pertencentes a todos os
niveis de organización, mesmo nos animais máis complexos e participan na
realización de diferentes funcións. Así, os espermatozoides da maior parte
dos animais deben a súa mobilidade á presenza dun flaxelo.

Figura 6.- Organización interna dun undulipodio, amosando a disposición en
simetría “9+2” (rexión libre) e “9+0” (corpo basal)
(Margulis & Schwartz, 1985)
A maior parte dos Protoctistas son heterótrofos, que requiren
compostos químicos orgánicos procedentes do medio externo. Poden
alimentarse por difusión de líquidos orgánicos disoltos, por transporte activo
ou por pinocitose, pero na súa maioría o fan sobre alimento sólido tal como
detritos orgánicos ou presas completas, por fagocitose.
O proceso de alimentación comprende catro fases: captura do
alimento, a súa inxestión, dixestión e eliminación dos produtos de refugallo.
Os métodos de captura varían segundo os distintos grupos.
A inxestión do alimento ten lugar mediante un proceso durante o cal
se producen pregamentos ou invaxinacións da membrana arredor da
partícula alimenticia; a medida que a invaxinación progresa cara ao interior,
íllase máis da superficie. Desta maneira, a partícula queda encerrada nunha
vesícula intracelular, o vacúolo dixestivo ou fagosoma, arrodeada por unha
membrana que é parte da membrana plasmática da célula; o vacúolo así
formado contén a partícula alimenticia inxerida xunto cunha certa cantidade
de auga do medio (figura 7).
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Vacúolo
dixestivo

Figura 7.- Alimentación por fagocitose, amosando as etapas
sucesivas do proceso
A continuación comeza a dixestión, cando pequenas vesículas que
conteñen os encimas dixestivos, os lisosomas, xúntanse ao vacúolo
dixestivo e verten o seu contido no seu interior. Os produtos dixeridos van
pasando paseniño ao citoplasma a través da parede do vacúolo; a medida
que isto sucede, o vacúolo dixestivo faise máis pequeno. Os materiais non
dixeridos son expulsados ao exterior por un proceso inverso ao da
fagocitose. Finalmente, a membrana do vacúolo fusiónase coa membrana
plasmática.
3.2. Reprodución
O mecanismo de reprodución máis frecuente é a vía asexual. A
reprodución sexual, entendida como unión entre as células sexuais e
desenvolvemento dun embrión para formar un novo individuo non existe
entre os protozoos; non obstante, teñen lugar unha ampla gama de
procesos sexuais cuxos trazos esenciais inclúen unha división redutora dos
cromosomas (meiose), o desenvolvemento de células sexuais (gametos) ou
polo menos de núcleos gaméticos e xeralmente a súa fusión.
Os procesos asexuais representan a fragmentación dun individuo
mediante unha ou varias mitoses; prodúcese a división do núcleo seguida
da división do citoplasma. A división por mitose respecta o xenotipo e
conduce a dúas células xeneticamente idénticas á orixinal. As modalidades
máis comúns son:
x

bipartición ou división binaria,

x

fisión, división múltiple ou esquizogonia,

x

xemación.

A bipartición ten lugar por medio dunha única mitose que orixina
dous individuos esencialmente idénticos (figura 8).
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Figura 8.- Reprodución asexual por división binaria
Na esquizogonia inicialmente divídese o núcleo varias veces por
mitose e de seguido divídese o citoplasma en tantos individuos fillos como
núcleos se teñan formado (figura 9).

Figura 9.- Reprodución asexual por esquizogonia
A reprodución sexual produce variación xenética; os protozoos
teñen desenvolvido unha grande variedade de métodos para acadala. Os
núcleos gaméticos, ou pronúcleos, haploides, que se fusionan durante a
fecundación para que quede restablecido o número diploide de
cromosomas, fórmanse en xeral a partir de células especiais.
A fecundación dun individuo por outro coñécese como singamia.
Outros procesos sexuais son a autogamia, na que os núcleos gaméticos se
orixinan por meiose e se fusionan dentro do organismo que os produzo,
para formar un cigoto e a conxugación, na que hai un intercambio de
núcleos gaméticos entre pares de organismos chamados conxugantes.
3.3. Clasificación
Téñense proposto unha manchea de clasificacións para os
protozoos, dependendo, fundamentalmente, de si se considera o grupo
procedente dun único devanceiro común ou de varios. Ímolos considerar
distribuídos en catro grandes grupos:
x

Flaxelados: protozoos fornecidos de undulipodios de tipo flaxelo,

x

Protozoos ameboides: formadores de pseudópodos,
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x

Ciliados: protozoos fornecidos de undulipodios de tipo cilio,

x

Protozoos formadores de esporas.

4. O Reino Animalia: os animais
4.1. Simetría e tipos de organización dos animais
A simetría é un concepto que está en relación co equilibrio das
proporcións ou a correspondencia de forma e tamaño das partes aos dous
lados dun plano medio.
A simetría esférica implica que calquera plano que pase polo centro
dividirá o corpo en dúas metades equivalentes ou imaxes especulares.
Existe nalgúns protozoos, pero é rara entre os animais. As formas esféricas
están ben adaptadas para flotar ou rodar.
No Reino Animal pódense distinguir dous tipos de simetría, a
simetría radial e a simetría bilateral; a cada unha delas vai unida unha
organización corporal e distintos modos de vida.
A simetría radial dáse naquelas formas que se poden dividir en
varias unidades semellantes por dous ou máis planos que conteñen un eixo
lonxitudinal (figura 10A). Cada unha destas unidades recibe o nome de
parámero e é superpoñible aos demais por xiro.
Os animais con simetría radial teñen formas tubulares ou cónicas e
neles, polo xeral, un dos extremos do eixo lonxitudinal está ocupado pola
boca; na súa maioría son sésiles, flotantes ou nadadores lentos.
Na simetría bilateral (figura 10B) un único plano de simetría, o plano
saxital, divide o corpo do animal en dúas metades simétricas que son entre
si imaxes especulares, unha á dereita e a outra á esquerda do plano.
Son animais mellor adaptados que os radiais para o movemento de
avance unidireccional (cara adiante).

A

B

Figura 10.- A: Simetría radial. B: Simetría bilateral (Hickman et al., 2009)
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O corpo dos animais amosa unha gran diversidade, tanto polo seu
tamaño como polo que respecta á súa organización arquitectónica; a
pesares disto, a organización pódese reducir a tres tipos principais:
x

a organización en agregado de células,

x

a organización en saco cego, con simetría radial ou bilateral,

x

a organización tubular ou “dun tubo dentro doutro tubo”.

A organización en agregado de células existe unicamente nas
esponxas, animais nos que as células manteñen un alto grao de
independencia e non chegan a formar verdadeiros tecidos. As células
organízanse en dúas capas, unha externa e outra interna, separadas por
unha capa xelatinosa; a capa interna de células reviste unha cavidade
central. A vida das esponxas desenvólvese arredor dunha corrente de auga
que atravesa os seus corpos.
A organización en saco cego con simetría radial é característica de
animais constituídos por dúas capas de células, arredor dunha cavidade
central de función dixestiva, revestida pola capa máis interna. Existe un
único orificio que comunica a cavidade interna co exterior, recibe o nome de
boca, pero realiza á vez as funcións de boca e ano: entrada do alimento e
expulsión dos refugallos dixestivos.
Na organización en saco cego con simetría bilateral, a cavidade
interna, de función dixestiva, constitúe un énteron, pois posúe un único
orificio de comunicación co exterior.
A organización tubular caracterízase porque a parede do corpo en
forma de tubo (tubo externo), rodea e contén a un segundo tubo, o dixestivo
(tubo interno), que nestes animais posúe dous orificios de comunicación co
exterior: a boca (no extremo anterior do corpo) e o ano (no extremo
posterior ou nas súas proximidades).
4.2. Desenvolvemento embrionario
Os animais non se orixinan na súa forma e tamaño definitivos, é
dicir, co aspecto que presentarán de adultos; pola contra, fano mediante un
proceso de cambio progresivo, relativamente lento, que se denomina
desenvolvemento. Case sempre, o desenvolvemento dun organismo
pluricelular comeza cunha única célula, o cigoto ou ovo, que se divide por
mitose para formar todas as células do corpo. Toda a información necesaria
para o desenvolvemento está contida no cigoto, en especial dentro dos
xenes do seu núcleo.
O desenvolvemento do individuo permite recoñecer unha serie de
fases (táboa 2):
x

o desenvolvemento embrionario

x

o desenvolvemento xuvenil
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x

a fase adulta, caracterizada pola madureza sexual

x

a fase senil.
Táboa 2.- Fases do desenvolvemento do individuo e duración
de cada unha delas

Fase
Desenvolvemento embrionario
Desenvolvemento xuvenil
Fase adulta
Fase senil

Duración
Fecundación-nacemento
Nacemento-madureza sexual
Madureza sexual
Madureza sexual-morte

O desenvolvemento embrionario iníciase inmediatamente despois
da fecundación e remata co nacemento, xa sexa por eclosión do ovo ou
porque o embrión abandona o corpo da nai.
O desenvolvemento xuvenil esténdese dende o nacemento ata a
idade adulta. Pode presentar dúas modalidades: o desenvolvemento directo
e o indirecto. No desenvolvemento directo o animal ten, dende o
nacemento, os carácteres do adulto; a vida embrionaria soe ser longa,
producíndose a nutrición a expensas das reservas almacenadas no ovo
(vitelo) ou dos líquidos orgánicos da nai. No desenvolvemento indirecto
existen unha ou varias formas xuvenís denominadas larvas, de aspecto
diferente ao do adulto, que se transformarán no adulto de modo rápido ou
gradual, por medio dunha serie de procesos durante os cales desaparecen
os órganos propios da larva e se forman os órganos característicos do
adulto. O conxunto de todos estes procesos coñécese como metamorfose.
A vida dun novo individuo iníciase pola fusión do material xenético
de dous gametos, o espermatozoide e o óvulo. Esta fusión, denominada
fecundación, estimula o óvulo para comezar o desenvolvemento. O
resultado da fecundación é o ovo ou cigoto; de xeito característico, os
gametos son haploides e no cigoto se recupera o número diploide de
cromosomas. O vitelo é un acumulo de material de reserva que permite ao
embrión desenvolverse en ausencia dunha fonte externa de alimento.
De seguido ten lugar a segmentación, unha serie de divisións
mitóticas extremadamente rápidas polas que o citoplasma do ovo se divide
en numerosas células de menor tamaño, para producir un organismo
pluricelular. As células denomínanse blastómeros e, cando remata a
segmentación, forman unha esfera de células coñecida como blástula, que
pode conter no seu interior unha cavidade, o blastocele, comunicada co
exterior por un orificio, o blastoporo.
Unha vez se reduce a velocidade nas divisións mitóticas, os
blastómeros sofren unha serie de movementos, como consecuencia dos
cales cambian as súas posicións relativas; esta redistribución de posicións
coñécese como gastrulación e, como resultado, o embrión contén
tipicamente tres rexións celulares, chamadas follas embrionarias: unha
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externa, a ectoderma, outra interna, a endoderma e unha terceira
intermedia, a mesoderma. Cada folla embrionaria será a responsable da
formación posterior de diferentes órganos no animal.
O estado que se orixina como consecuencia deste proceso é a
gástrula. Posúe unha cavidade interna coñecida como arquénteron e nela
se mantén o orificio de comunicación do blastocele da blástula co exterior, o
blastoporo.
Unha vez se teñen constituído as follas embrionarias, as células
interactúan entre elas e redistribúense para formar os órganos do corpo.
Este proceso coñécese como organoxénese, durante a cal algunhas células
sofren longas migracións dende o seu lugar de orixe ata a súa localización
final.
4.3. Clasificación do Reino Animal
As fases do desenvolvemento dos animais e as estruturas que as
caracterizan empréganse para establecer os criterios da clasificación
animal. Os máis importantes son: o número de follas embrionarias, o
destino do blastoporo xunto coa modalidade de segmentación e a presenza
ou ausencia dunha cavidade corporal e a súa orixe.
O número de follas embrionarias permite distinguir dous grupos de
animais: os animais diblásticos e os triblásticos. Os animais diblásticos
están constituídos por dúas follas embrionarias: unha ectoderma externa e
unha endoderma interna, separadas por unha capa intermedia xelatinosa.
Os animais triblásticos posúen tres follas embrionarias, pois entre
ectoderma e endoderma intercálase unha terceira folla, a mesoderma, que
substitúe á capa xelatinosa dos diblásticos. A maioría dos animais son
triblásticos.
A estrutura orixinada polo blastoporo, xunto co tipo de
segmentación, distingue outros dous grupos de animais: os protostomados
e os deuterostomados. Nos animais protostomados (“primeiro a boca”), o
blastoporo orixina a boca ou sinala o seu futuro emprazamento, en tanto
que o ano se forma posteriormente. A protostomia leva consigo dúas
condicións no desenvolvemento embrionario: a hiponeuria e a
segmentación espiral. A hiponeuria consiste en que o sistema nervioso está
condensado, metamerizado, formado por dous ganglios cerebroides
anteriores, dorsais e unha cadea nerviosa ganglionar que posúe un ganglio
en cada metámero; esta cadea sitúase sempre por debaixo do tubo
dixestivo (ventral). A segmentación espiral presenta fusos de división
rotados 45q uns con relación aos outros.
Nos animais deuterostomados (“a boca despois”), o blastoporo
orixina o ano ou sinala a súa posición, formándose a boca con
posterioridade. A deuterostomia leva consigo dous tipos de sistema
nervioso: a epitelioneuria e a epineuria e unha segmentación radial. Na
epitelioneuria o sistema nervioso está mal independizado da ectoderma que
o orixinou e caracterízase tamén pola ausencia de cefalización. Na
epineuria o sistema nervioso ocupa unha posición dorsal ao tubo dixestivo
(por enriba) e presenta unha marcada cefalización. Na segmentación radial
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os fusos de división son paralelos ou perpendiculares ao eixo polar, de
maneira que os blastómeros resultantes se sitúan uns enriba doutros.
Finalmente, a presenza ou ausencia de cavidade corporal permite
diferenciar tres grupos de animais: os acelomados, os pseudocelomados e
os celomados.
Nos animais acelomados (figura 11) non existe cavidade corporal: o
espazo existente entre a parede do corpo e o tubo dixestivo está ocupado
por unha rede de células mesodérmicas que se coñece como mesénquima
ou parénquima, que realiza a maior parte das funcións vitais.

Figura 11.- Organización interna (corte transversal) dun animal acelomado
(Hickman et al., 2009)
Nos animais pseudocelomados (figura 12) o blastocele non
desaparece por completo; os restos que permanecen organízanse nunha
cavidade interna, o pseudoceloma, situada entre a parede do corpo e o tubo
dixestivo, e na que se desenvolven os órganos, libres no seu interior.

Figura 12.- Organización interna (corte transversal) dun animal
pseudocelomado (Hickman et al., 2009)
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Os animais celomados (figura 13) posúen unha cavidade rechea de
líquido, coñecida como celoma, que xorde como unha cavidade na
mesoderma embrionaria, a cal lle proporciona un revestimento celular
coñecido como peritoneo; por enriba e por debaixo do tubo dixestivo se
forman un par de tabiques, os mesenterios, que suspenden aos órganos no
celoma.

Figura 13.- Organización interna (corte transversal) dun animal celomado
(Hickman et al., 2009)
A organización dos animais triblásticos prodúcese arredor dunha
simetría bilateral, máis axeitada para os movementos activos que a radial. A
reptación activa ou a natación provocan unha presión selectiva que conduce
a unha mellora dos órganos sensoriais, o control nervioso e a coordinación:
resulta máis eficaz ter os órganos e centros concentrados na parte do corpo
que entra antes en contacto co ambiente, o extremo anterior. Esta selección
que desenvolve un extremo anterior, con órganos sensoriais e nerviosos,
conduce á simetría bilateral e á evolución dunha cabeza, a cefalización.
Algúns animais presentan unha repetición de partes ao longo do
eixo lonxitudinal do seu corpo; este proceso recibe os nomes de
segmentación ou metamería e afecta tanto a estruturas externas como
internas de distintos sistemas.
A figura 14 resume os procesos do desenvolvemento nos distintos
taxóns animais.
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Figura 14.- Secuencias do desenvolvemento nos animais (Hickman et al.,
2009)
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ACTIVIDADES PROPOSTAS
As sesións expositivas, 4 horas, terán lugar na aula asignada e consistirán
na exposición dos contidos da unidade didáctica.
As sesións interactivas consistirán en 2 sesións prácticas de
laboratorio, de 2 horas de duración cada unha, e que terán lugar no
Laboratorio de Prácticas de Zooloxía, situado na planta 1ª do pavillón III da
Facultade de Veterinaria. Propóñense dúas sesións de laboratorio:
x

Sesión 1. Manexo dos aparatos ópticos do laboratorio (lupa
binocular e microscopio óptico).

x

Sesión 2. Observación de protozoos nun cultivo de auga doce.

A sesión 1 consistirá nun repaso do manexo dos aparatos ópticos
de laboratorio (lupa e microscopio óptico). A oportunidade desta sesión vén
avalada pola experiencia acumulada na docencia desta materia, a
estudantes procedentes dos centros de ensino medio, que habitualmente
teñen dificultades para a utilización de ditos aparatos, xa sexa porque non
os manexaron nunca ou porque esqueceron como se fai. Dado que o
manexo adecuado destes aparatos será fundamental para o
desenvolvemento do resto da materia, consideramos necesaria esta
revisión que se fará observando exemplares ou estruturas animais de
pequeno tamaño que, para a súa observación, precisen dun
engrandecemento, é dicir, da observación coa lupa binocular ou co
microscopio óptico.
A sesión 2 consistirá na observación dos organismos presentes nun
cultivo de auga doce. Dito cultivo será preparado previamente e estará no
laboratorio ao dispor dos alumnos. O cultivo obtense poñendo algún
material vexetal en descomposición (palla, follas marchiñas, musgo, etc.) en
auga, manténdoo nun lugar iluminado e quente durante unhas dúas
semanas. Outra posibilidade é recoller mostras de auga en charcas situadas
nas proximidades do laboratorio. A práctica consistirá en facer preparacións
microscópicas con gotas destas augas e observar a fauna presente nelas e
que está composta, habitualmente, por protozoos (flaxelados, sarcodinas e
ciliados) e animais (cnidarios, nematodos, platihelmintos, rotíferos,
gastrótricos, anélidos, tardígrados, crustáceos, ácaros e larvas de insectos).
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AVALIACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Para a avaliación da unidade didáctica consideraranse as distintas
actividades que se propoñen.
As sesións teóricas serán avaliadas no exame final da materia,
mediante as preguntas correspondentes. Para a súa preparación o
estudante disporá na web virtual tanto da presentación explicada en clase
como dun resumo dos contidos máis importantes. Asemade, os anexos 1 e
2 recollen unha colección de preguntas de apoio que poden ser
empregadas como exemplo do exame teórico. Terase en conta a asistencia
ás sesións teóricas como un incentivo sobre a cualificación global, cun valor
dun 70% sobre a cualificación final.
As sesións prácticas serán de asistencia obrigatoria, as ausencias
só poden compensarse con exame que terá lugar no laboratorio e consistirá
na repetición da sesión ou sesións correspondentes. Para a súa
preparación os alumnos disporán dos guións de prácticas na web virtual da
materia. Terá un valor dun 15% sobre a cualificación final.
Finalmente, como resultado das titorías personalizadas e do traballo
autónomo, os alumnos deberán presentar, e expor brevemente, un traballo
que profunde nos contidos da unidade didáctica. O anexo 3 facilita unha
relación orientativa. Dito traballo terá un valor dun 15% sobre a cualificación
final.
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ANEXOS
Anexo 1: cuestionarios para encher
1. A ciencia encargada de describir, nomear e clasificar os organismos
é a .............................................................
2. Unha poboación de individuos semellantes entre eles polas súas
características estruturais e funcionais, que na natureza só se
cruzan con outros e teñen unha ascendencia común é unha
...........................
3. A incapacidade dos membros dunha poboación de aparearse cos
doutra poboación diferente coñécese como ................................
4. No sistema binomial de nomenclatura desenvolvido por ...................,
cada organismo recibe un nome científico formado por dúas
palabras: o ....................... e a ...............................
5. Os organismos clasificados na mesma categoría deben ter unha
ascendencia común ou .........................................
6. A presenza de .......................................... en organismos de
diferentes taxóns suxire que tivo lugar unha evolución converxente;
ditas estruturas resolven un mesmo problema funcional.
7. Os organismos eucariotas unicelulares son clasificados no reino
..................... e os moneras no dominio chamado ..............................
8. Os organismos eucariotas pluricelulares heterótrofos que carecen
de paredes celulares pertencen ao reino ...........................
9. A clasificación completa do ser humano sería a seguinte: dominio
........................, reino ................................., filo ............................,
subfilo ............................, clase ............................, orde ...................,
xénero .................................., especie ..........................
10. O reino Protoctista consta de organismos ................................ ou
................................ cuxa organización corporal pode ser moi
complexa.
11. No caso dos protozoos de auga doce, a .........................................
bombea o exceso de auga cara a fóra do corpo do organismo.
12. A maioría dos animais, que carecen de columna vertebral, se
chaman ........................................
13. Nos cigotos moi ricos en vitelo, este ....................................... o
proceso de segmentación, facéndoo máis lento.
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14. A asociación de células nas esponxas non forma verdadeiros
tecidos, por eso coñécese como ........................
15. Os animais acelomados carecen dunha .........................................
16. O verdadeiro celoma está completamente recuberto polo .................
17. Nos protostomados, o blastoporo da orixe á .....................................
18. A simetría radial é característica dos animais ................................
19. A repetición segmentaria seriada das estruturas do corpo dun
animal coñécese como ............................................
20. Os vertebrados distínguense dos restantes animais polo feito de que
posúen unha ............................................... e, na rexión anterior do
seu corpo hai un ....................................... que encerra e protexe o
cerebro.
Anexo 2: preguntas de repaso
1. ¿Cales son as vantaxes de empregar un sistema de “cinco reinos”
sobre un de “dous reinos”? ¿Que organismos presentan especial
dificultade para asignarlles un lugar na xerarquía taxonómica?
2. ¿Cal será a vantaxe de nomear a un organismo mediante os seus
dous nomes, xénero e especie? ¿Por que non utilizar unicamente o
nome da especie?
3. Define o concepto de especie o máis exactamente posible.
4. No concepto biolóxico de especie, ¿que aspecto marca o límite
entre as especies?
5. Explica brevemente o sistema linneano de nomenclatura.
6. ¿Como diferenciarías un par de estruturas homólogas dun par de
homoplasias?
7. ¿En que reino colocarías a cada un dos seguintes organismos: un
carballo, unha ameba, unha bacteria de Escherichia coli, unha
samesuga.
8. ¿Cales son as características dun protista típico? ¿En que se
diferenza un protista colonial dunha planta ou dun animal
pluricelulares?
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9. Os distintos filos de protozoos se diferencian entre si polos seus
medios de locomoción. Explícao.
10. ¿Cal é a orixe dos pseudópodos?
11. Fai un debuxo que explique cómo ten lugar a esquizogonia.
12. Un fungo é un organismo eucariota pluricelular heterótrofo. ¿Por
que non se clasifica entre os animais? ¿Por que os protozoos
coloniais non son animais?
13. ¿Cales son vantaxes da simetría bilateral e da cefalización?
14. Explica a seguinte frase: «Todos os animais provistos de cranio
posúen cefalización, pero non todos os animais que presentan
cefalización teñen cranio».
15. Compara a mesoglea coa mesoderma. ¿En que tipo de animais se
observa a mesoglea?
16. ¿En que consiste a metamería? ¿É o mesmo que segmentación?
17. ¿Que vantaxes confire cada unha das seguintes características aos
animais que as posúen: presenza de celoma, exoesqueleto,
metamería?
18. Os zoólogos aseguran que se coñecen aproximadamente millón e
medio de especies animais e se describen miles máis cada ano;
mesmo en ocasións, aínda que con menos frecuencia, se describe
algunha liña evolutiva nova. ¿Será posible encontrar un animal
diblástico provisto de celoma? ¿E un animal diblástico provisto de
metamería?. En ambos os dous casos razoa a túa resposta.
19. Nalgúns animais triblásticos o blastocele da blástula non chega a
desaparecer completamente. Neste caso, a partires dos seus
restos, ¿que estrutura se orixina?
20. ¿Cal é a diferenza entre a orixe esquizocélica e a enterocélica do
celoma?
Anexo 3: temas propostos para o desenvolvemento dos traballos
Como parte da súa actividade autónoma, os alumnos deberán elaborar e
presentar un traballo sobre os contidos desta unidade didáctica. A
continuación exponse unha relación de títulos xunto cos aspectos
fundamentais que deben incluír:
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1. A diversidade dos seres vivos. ¿Que reinos forman o mundo vivo?
¿Que modelo de clasificación pode ser o máis correcto? ¿Proceden
todos os ecuariotas dun antepasado común? ¿Que carácteres
comparten os organismos incluídos no reino Protoctista? ¿Por que
se lle considera un «caixón de sastre»? ¿Cales son os carácteres
do reino Animalia?
2. A formación de especies. ¿Cales son os principais modos de
especiación? ¿Que tipo de especiación ten lugar co illamento
xeográfico? ¿Que especiación se produce como resultado do
illamento no tempo? ¿Cales son as diferenzas fundamentais entre
os 2 tipos de especiación alopátrida, a vicarianza e o efecto
fundador? ¿Que son as barreiras reprodutivas? ¿En que se
diferencian as barreiras pre- e postapareamento? ¿Baixo que
condicións se produce a especiación simpátrida? ¿Que establece a
teoría do equilibrio puntuado sobre a aparición da especiación ao
longo do tempo xeolóxico?
3. A evolución animal. ¿Pode a evolución ser resultado tanto da
converxencia como da diverxencia? A evolución animal, ¿foi en
escada ou en árbore? ¿Proceden todos os animais dun antepasado
común? ¿Como se teñen diversificado e gañado complexidade os
animais?
4. Os protozoos. ¿Cal é o seu estado evolutivo? ¿Son monofiléticos ou
polifiléticos? ¿Cal é a natureza de cilios e flaxelos? ¿Que é o
movemento ameboide? ¿Cal é a causa de que o citoplasma fluxa
direccionalmente na formación dos pseudópodos? ¿Cal é a
hipótese actual sobre o papel da actina no movemento ameboide?
5. Procesos de transporte. ¿Como está organizada a superficie das
células animais? ¿Cales son os seus principais compoñentes?
¿Como poden as substancias atravesar as superficies celulares?.
¿Que é a difusión? ¿En que consiste o transporte activo? ¿Que son
a endocitose e a exocitose? Explica a fagocitose e a pinocitose.
6. A pluricelularidade. ¿Cal é a orixe da pluricelularidade? ¿Que
vantaxes proporciona aos organismos que a posúen? ¿En que
consiste o modelo sincitial?
7. A célula animal. ¿Como están organizadas as células animais?
¿Cales son os seus principais compoñentes? ¿Cales son os
compoñentes do citoplasma? ¿E do núcleo? ¿Cales son as súas
diferenzas coas células vexetais? ¿E coas células dos procariotas?
8. Promorfoloxía. ¿Que se entende por simetría? ¿Que se entende por
eixos corporais? ¿Cales son os principais planos anatómicos? ¿Que
é un eixo de polaridade? ¿Que outros termos de orientación se
aplican ao corpo dos animais? ¿Que vantaxes presenta a simetría
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radial para os animais sésiles ou plantónicos ¿Por que a simetría
bilateral ten valor adaptativo para os animais activamente móbiles?
9. A forma do corpo dos animais. ¿Que factores básicos determinan a
forma corporal dos animais? ¿Como afecta a relación superficie/
volume á forma corporal? ¿Como afectan as relacións entre as
partes do corpo á forma deste? ¿Como afecta a especialización
adaptativa á forma do corpo?
10. O tamaño do corpo dos animais.¿Que factores afectan ao tamaño
do corpo dos animais? ¿Como afecta a gravidade ás proporcións
corporais?¿Que vantaxes proporciona ter un tamaño maior? ¿Por
que durante a evolución de liñaxes animais independentes se
produzo unha tendencia cara ao máximo aumento posible do
tamaño corporal? ¿É inevitable que a complexidade aumente co
tamaño? ¿Por que?
11. A reprodución nos animais. ¿Como se prepara o óvulo durante a
ovoxénese para a fecundación? ¿Por que esta preparación é
esencial para o desenvolvemento? ¿Que acontecementos teñen
lugar tras o contacto dun espermatozoide cun óvulo? ¿Que é a
polispermia? ¿Como se evita?
12. O desenvolvemento embrionario: segmentación, blastulación e
gastrulación. ¿Que ocorre durante a segmentación? ¿Como afecta
o vitelo ao proceso de segmentación? ¿Cal é a diferenza entre
segmentación radial e segmentación espiral? ¿Que outros trazos
distintivos do desenvolvemento están asociados á segmentación
radial? ¿E á segmentación espiral? ¿Como se produce a
blastulación? ¿Que sucede durante a gastrulación?
13. O desenvolvemento embrionario: follas embrionarias, cavidades
corporais e organoxénese. ¿Cal é a importancia da formación da
mesoderma? ¿Todos os animais teñen mesoderma? ¿Cal é a súa
orixe? ¿Como se forman as cavidades do corpo? ¿Cal é a diferenza
entre a orixe esquizocélica e a enterocélica da cavidade do corpo?
¿Que sistemas orgánicos se producen a partir das 3 follas
embrionarias? ¿Que carácteres do desenvolvemento se empregan
para dividir aos animais en protostomados e deuterostomados?
14. Tecidos animais. ¿Cales son os tipos principais de tecidos no corpo
dun animal? ¿Como podería distinguirse entre un epitelio simple e
un epitelio estratificado? ¿Que característica do epitelio estratificado
xustifica a súa presenza tapizando a cavidade bucal, o esófago e a
vaxina no canto dun epitelio simple? ¿Cales son os elementos do
tecido conxuntivo? ¿Que tipos de músculo podemos atopar nos
animais? ¿Que funcións desenvolve cada un deles? ¿Cales son as
principais características estruturais e funcionais dunha neurona?
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15. Interese do estudo dos animais.
¿Que é un animal? ¿Por que estudar os animais? ¿Como
contribúen positivamente os animais á existencia humana?
¿Supoñen os animais algún perigo para a vida humana? ¿Que
interese representan para o home os animais, segundo o hábitat no
que viven? ¿Hai animais que representen algún interese económico
para o home?
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Citas de recursos en internet
Life on the Earth: http://www.ucmp.berkeley.edu/alllife/threedomains.html.
Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad:
http://academia.cch.unam.mx.
The Tree of Life: http://phylogeny.arizona.edu/tree/phylogeny.html.
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