Bài 48. ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ
BỘ THÚ HUYỆT, BỘ THÚ TÚI
I. Sự đa dạng của lớp thú
- Lớp thú có số lượng loài rất lớn, sống ở khắp nơi.
- Phân chia lớp thú dựa trên đặc điểm sinh sản, bộ răng, chi, …
II. Bộ thú huyệt và bộ thú túi
1. Bộ thú huyệt
- Thú mỏ vịt:
+ Có lông mao dày, chân có màng.
+ Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con bằng sữa.
2. Bộ thú túi
- Kanguru:
+ Chi sau dài khỏe, đuôi dài.
+ Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú.
Bài 49: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo)
BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOI
I. Bộ dơi
- Đời sống: Hoạt động về đêm, ăn sâu bọ hay quả cây.
- Cấu tạo: Chi trước biến thành cánh da, thân ngắn và hẹp, chi yếu, bộ răng
nhọn.
II. Bộ cá voi
-

Đời sống: sống ở dưới nước.

-

Cấu tạo:

+ Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến, có lớp mỡ dưới da dày.
+ Cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang.
+ Chi trước biến đổi thành vây bơi dạng mái chèo, chi sau tiêu giảm.

+ Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.
Sinh sản: Cá voi sinh sản trong nước, nuôi con bằng sữa.
BÀI 50: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo)
BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT
I. Bộ ăn sâu bọ
Mõm dài răng nhọn, chân trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe → đào hang
II.Bộ gặm nhấm
Răng cửa lớn, luôn mọc dài, thiếu răng nanh
III.Bộ ăn thịt
Răng cửa sắc nhọn , răng nanh dài nhọn, răng hàm có mấu dẹp sắc; ngón chân
có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm.
BÀi 51: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo)
Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
I. Các bộ Móng guốc
- Đặc điểm của bộ móng guốc
+ Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối có bao sừng gọi là guốc.
+ Bộ guốc chẵn: Số ngón chân chẵn, có sừng, đa số nhai lại
+ Bộ guốc lẻ: Số ngón chân lẻ, không có sừng ( trừ tê giác ), không nhai lại
II. Bộ Linh trưởng
- Đi bằng bàn chân
- Bàn tay bàn chân có 5 ngón
- Ngón cái đối diện với các ngón còn lại → thích nghi với sự cầm nắm và leo
trèo
- Ăn tạp
III. Vai trò của thú
Cung cấp nguồn dược liệu, làm đồ mĩ nghệ, vật thí nghiệm, nguồn thực phẩm,
tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.

IV.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THÚ
+ Là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất.
+ Thai sinh và nuôi con bằng sữa.
+ Có lông mao, bộ răng phân hoá thành 3 loại.
+ Tim 4 ngăn, bộ não phát triển, là động vật hằng nhiệt.

