
Třída: Mlži 
- svalnatá část těla je tvořena svalnatou nohou, na které chybí hlava 
- měkké tělo je vždy chráněno lasturami (většinou 2 lasturami) 

o lastury mají na vnitřní straně vrstvu perletě 
o jsou spojeny hřbetním vazem 
o u sebe je drží 2 svalové svěrače 

- všichni mlži jsou vodní živočichové 
- pohyb: neplavou 

o ryjí v bahně na dně pomocí svalnaté nohy 
o „poskakují“ po dně pomocí vypuzování vody 
o nepohybliví – ukotvení ke skalnímu podkladu 

- dýchání: žábra v plášťové dutině 
- potrava: vodní plankton 
- rozmnožování: všichni jsou odděleného pohlaví 

o nepřímý vývin  vajíčko → larva (glochidie) → dospělec 
- zástupci: 

o sladkovodní: škeble rybničná, velevrub, perlorodka 
o mořští: hřebenatka, srdcovka, slávka, ústřice, perlotvorka 

 
 

Třída: Hlavonožci 
- vodní (mořští) živočichové 
- svalnatou část těla představují ramena s přísavkami 

o ramena se nachází na hlavě okolo ústního otvoru  
(lov kořisti, pohyb po dně) 

o podle počtu ramen rozlišujeme jednotlivé  
druhy hlavonožců 

 chobotnice mají 8 stejně dlouhých ramen  
 sépie a olihně mají 8 krátkých  

a 2 dlouhá „vystřelovací“ ramena 
 loděnka má 90 krátkých ramen 

- vakovité tělo s velkou hlavou a velkýma očima 
o v ústním otvoru jsou 2 zobákovité čelisti a jazýček 

- ztráta vápenaté schránky 
o většina hlavonožců nemá schránku 
o výjimkou je loděnka 
o sépie a olihně mají zbytek schránky tzv. sépiovou kost 

- plášťová dutina se nachází na břišní straně vakovitého těla 
- inteligence: velký mozek, dokonalé oči  
- pohyb:  

o chobotnice se pohybují po dně pomocí ramen 
o sépie a olihně plavou pomocí ploutevního lemu  

na zadní části těla 
o loděnky se volně vznášejí  
o při nebezpečí provádí hlavonožci únikový pohyb vzad rychlým vytlačením vody z 

plášťové dutiny svalnatou nálevkou a vypouští do vody tmavé barvivo („inkoust“) 
- potrava: živí se dravě 

o kořist zachytí rameny s přísavkami a usmrtí čelistmi 
- dýchání: žábra v plášťové dutině 
- rozmnožování:  

o jsou odděleného pohlaví (samci, samice)  
o mají přímý vývin 

- zástupci: chobotnice pobřežní, sépie obecná, oliheň obecná, loděnka hlubinná 



Kroužkovci 
 
Kmen: Kroužkovci 

- živočichové s měkkým, jednoduchým, červovitým a článkovaným tělem (složené z mnoha článků, 
které jsou všechny stejné) 

- většina druhů je vodních (moře, rybníky, řeky), méně druhů je suchozemských (vlhká půda, …) 
- povrch těla tvoří tenká pokožka (u žížaly obsahuje krátké štětinky) 
- pohyb umožňuje vrstva svaloviny pod pokožkou 
- kroužkovci dýchají celým povrchem těla (platí pro naše kroužkovce) 
- trávicí soustavu tvoří jednoduchá trávicí trubice (ústní a řitní otvor vždy na jednom z konců těla) 

 

 
 

- cévní soustava: 
o je uzavřená – tekutina (krev) koluje pouze v cévách a nevylévá se volně do těla 
o základem cévní soustavy je hřbetní céva a břišní céva, které jsou propojeny menšími 

cévami 
o v přední části jsou jednoduchá trubicovitá srdce (svalnaté trubičky, které čerpají krev 

ze hřbetní cévy do břišní cévy) 
- vylučovací soustava: 

o v každém článku těla je jeden pár vylučovacích orgánů 
o vylučovací orgány podobné měkkýšům – nálevky, které nasávají tělní tekutinu a vedou ji 

kanálkem na povrch těla 
 v kanálku se do těla vstřebávají užitečné látky (voda a odpad se vylévají ven z těla) 

- nervová soustava: 
o uzlinová, nervové uzliny jsou v každém článku 

na spodní (břišní) straně těla a jsou navzájem 
propojené nervovými vlákny 

 
- smyslové orgány: velmi jednoduché, smyslové buňky jsou umístěny v pokožce 
- rozmnožování: pohlavní, naši kroužkovci jsou hermafroditi (nemají rozlišená pohlaví) 
 

Dělení kroužkovců: 
1. mnohoštětinatci  

- žijí na mořském dně 
- mají na těle svazečky štětin 
- zástupci: rournatec, afroditka, nereidka 

2. opaskovci 
a. máloštětinatci (žížala obecná) 

- žijí ve vlhké půdě, živí se odumřelými rostlinnými zbytky  
- zvyšují úrodnost půd tím, že půdu kypří, provzdušňují a obohacují humusem 

z rozložených rostlin  
- zástupci: žížala obecná 

b. pijavice (pijavka koňská) 
- na obou koncích těla mají přísavky, holá pokožka (bez štětinek) 
- žijí ve vodě, jsou dravé nebo cizopasí 
- zástupci: hltanovka bahenní, chobotnatka rybí, pijavka lékařská 


