
Krimbat e shtypur- Acelomatet bilaterale 

 

Quhen kështu sepse trupin e kanë të shtypur dhe nuk kanë celom(zgavër trupore), jane forma të lira 

dhe parazitare me trup të mbuluar me epidermë qepallore ose kutikulë. 

Format e lira jetojnë në dete, ujëra të ëmbla dhe në tokë, kurse format parazitare jetojnë në trupin e 

shtazëve. 

Pasi që nuk kanë celom të gjitha organet janë të zhytura në një ind lidhor të quajtur Parenkimë nga 

edhe janë quajtur krimba parnekimatikë. 

Kanë simetri bilaterale(dyanësore) të trupit dhe për herë të parë te këto shtazë diferencohet koka 

(cefalizimi) pra dallohet koka nga trupi si dhe përqendrohen syte, receprorët kimik dhe organet e 

nuhatjes. 

Nuk kanë organe të frymëmarrjes as të qsrkullimit të gjakut, pra e marrin O2 me tërë sipërfaqen e 

trupit. 

Karakteristikë tjetër është se te këto shtazë për herë të parë paraqiten Protonefridiet (organe te 

ekskretimit). 

Ndahen në tri klasë: 

1.Klasa e Turbelarieve-Turbelaria 

2.Klasa e Trematodave-Këlbazave 

3.Klasa e Cestodave- Shiritat 

 

Klasa Turbelaria 

Përfshinë forma të lira dhe pak forma parazitare që ushqehen me krimba, gaforre, protozoarë (format 

e lira). Lëvizin duke rrëshqitur mbi substrat me anë te muskujve që gjenden nën epidermë. 

Përfaqësues kryesor është planaria e cila në kokë ka aurikula (organe të degjimit) me kemoreceptore, 

pastaj sy, receptorë të prekjes, nuhatjes dhe ekuilibrimit. 

Sistemi trëtës fillon me gojën, faringun muskulor dhe zorra e cila mund të jetë e degëzuar ose e drejtë. 

Goja hapet në mes të trupin, nuk kanë vrimë anale as zorrë të pasme. 

Protonefridiet janë organe të ekskretimit, janë hermaphrodite me fekondim të brendshëm. Nga veza e 

fekonduar del një larvë notuese e quajtur larva e Mylerit. Njihen për aftësi regjeneruese (ndahen në 

shumë pjese dhe prej secilës pjesë krijohen një planarie e re). 

 

Klasifkohen në 5 rende në bazë të ndërtimit të zorrës: 

 

1.Rendi acoela- Nuka kanë system tretës- Përfaqësues është Convoluta convolute 

2. Rendi Rhabdocela-Kanë zorrë të drejte të padegëzuar.Përfaqësues janë Mickrostomum lineare dhe 

Mcrostomum leptos që jetojnë në liqenin e Ohrit. 

3. Rendi Aloecoelave-Zorra është me lobe anësore. Përfaqësues është gjinia Bothiroplana 

4. Rendi Tricladida-Kanë zorrë tridegëshe me përfaqësues planarian 

5. Rendi Polyclada-Kanë zorrë shumëdegëshe. 

 

 

 

Detyre shtepie ju pergjigjeni pyetjeve faqe 169 . Suksese 


