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FISK har en tynd, slimet hud, der
ikke tåler udtørring. De kan kun
leve i vand.
Fisk får ilt fra vandet. Ilten opta-
ges i blodet i gællerne. Fiskens
hjerte har kun to kamre, et for-
kammer og et hjertekammer.
Blodet pumpes rundt i ét kreds-
løb, hvor det undervejs optager
ilt i gællerne. 
Fisk er vekselvarme.
Fisk lægger normalt mange æg,
der ikke har nogen beskyttende
skal. Æggene udvikles i vand.

KRYBDYRS hud er bygget af tyk-
ke hornskæl. Huden er tør og
beskytter godt mod tab af vand.
Et krybdyrhjerte har to forkamre
og to hjertekamre, men der er
hul i væggen mellem hjertekam-
rene, så iltrigt og iltfattigt blod
blandes. 
Lungerne har ikke ret stor indre
overflade, og de er derfor ikke
så effektive til at optage ilt. 
Krybdyr er vekselvarme.
Krybdyr lægger æg på land.
Ægget er omgivet af en 
beskyttende skal, så fostret ikke
tørrer ud. 
De fleste krybdyr lever på land.
Nogle lever i vand.

PATTEDYR har en pels med uld-
hår og dækhår, der isolerer godt
mod varmetab. Pattedyrs hud
beskytter mod tab af vand. 
Et pattedyrhjerte har to forkamre
og to hjertekamre, og blodet er
adskilt i to kredsløb, ét til lun-
gerne og ét til kroppen. 
Det iltede blod og det af-iltede
blod blandes derfor ikke. 
Lungerne er elastiske og har en
stor indre overflade. Det giver en
effektiv iltoptagelse. 
Pattedyr er ensvarme.
Pattedyr har en livmoder, hvor
fostret udvikles og dievorter, så
ungerne kan få mælk.

PADDER har en meget tynd hud,
der let kan tørre ud. 
Paddernes hjerte har to forkam-
re og ét hjertekammer. 
Det iltede og det af-iltede blod
blandes derfor. 
Lungernes indre overflade er ik-
ke særlig stor, og derfor er de ik-
ke ret effektive til at optage ilt. 
Padder er vekselvarme. 
De voksne padder, som f.eks.
frøer, lever på land på fugtige
steder, men de må lægge æg i
vand, hvor æggene bliver til ha-
letudser, der ånder med gæller. 
Senere udvikles lunger, og pad-
derne går på land.

FUGLE har en hud med dun og
fjer, der isolerer godt. 
Et fuglehjerte har to forkamre og
to hjertekamre, der er helt ad-
skilte fra hinanden, så det iltede
og det af-iltede blod ikke blan-
des. Der er ét kredsløb til lun-
gerne, hvor blodet bliver iltet og
ét kredsløb til kroppen. 
Fuglenes lunger er små og 
uelastiske. Men fuglene har 5
par luftsække, der virker som
blæsebælge, og som hele tiden
sender luft gennem lungerne.
Fuglene har derfor en meget ef-
fektiv iltoptagelse – mere effek-
tiv end pattedyrene. 
Fugle er ensvarme.
Fugle lægger æg med en be-
skyttende kalkskal.
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