
 
 

Här är en översikt av de stora djurgrupperna. 

De enklaste djuren kommer först. I parentesen 

står vilken nivå det är inom systematiken.  

Svampdjur (stam) 

Svampdjur är en 

av de enklaste 

organismerna 

som är flercelli-

ga. De sitter fast 

på havsbotten 

och får sin näring 

genom vattnet som strömmar genom dess 

kropp. 

Tagghudingar (stam) 

I denna stam finns bland 

annat sjöstjärnor, sjöbor-

rar och sjögurkor. De har 

ett hårt yttre och de flesta 

har munnen riktad nedåt. 

Tagghudingarna rör sig 

med sugfötter eller med hjälp av sina taggar. 

Nässeldjur (stam) 

I stammen näs-

seldjur finns 

bland annat 

maneter, anemo-

ner och korall-

djur. Gemensamt 

för dessa djur är 

att de lever i havet och har nässelceller. Näs-

selceller används för att försvara sig samt för 

att förlama byten. Nässeldjuren har en kropps-

öppning där både maten kommer in och avfal-

let åker ut. 

Plattmaskar, rundmaskar och ringmaskar 

Det finns tre stammar av maskar. Den enda ge-

mensamma nämnaren är att de är långa och 

smala. Utifrån deras DNA har de inte så myck-

et släktskap. Maskarnas uppbyggnad skiljer sig 

åt och de är olika avancerade. 

Plattmasken har en platt kropp 

och är den enklaste stammen av 

maskar. Den mest kända av 

plattmaskarna är binnikemas-

ken som lever som parasit i tar-

marna hos djur och människor. 

Den har ingen mun utan suger 

upp näringen genom kroppen. 

Binnikemasken kan bli upp till 

tio meter lång. 

Rundmasken har en 

rund och slät kropp. 

Rundmaskarna finns 

överallt i naturen och 

lever mest som ned-

brytare eller som pa-

rasiter. Den mest 

kända rundmasken är 

springmasken. 

Springmasken är en parasit som lever i ändtar-

men och många har haft den som barn.   

Ringmasken är den mest avancerade av dessa 

tre masktyper. I denna stam hittar vi daggmas-

ken. Ringmaskens kropp ser ut att vara upp-

byggd av 

ringar. I 

denna stam 

hittas även 

iglar och 

havsborst-

maskar.  

Begrepp och svåra ord:  

 

Svampdjur, tagghuding,  nässeldjur, plattmask, 

rundmask, ringmask 
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