
Živočíchy – dvojlistovce 

 

Ríša: Živočíchy (Animalia) 

• Mnohobunkové, heterotrofné organizmy 

• Základnou stavebnou jednotkou je eukaryotické bunky ( pohlavné- generatívne, 
telové-somatické) 

• Konzumenty- energiu získavajú z iných organizmov 
  

Fylogenéza mnohobunkovcov 

Počas embryogenézy prechádzajú:  

1. Brázdením zygoty( cez štádiá zárodočného vývinu moruly, blastuly, gastruly) 

2. Špecializáciou buniek 

3. Vznik 2-3 zárodočných vrstiev( ektoderm, endoderm, mezoderm) a telových dutín ( 

prvotná- blastocél, druhotná- celóm) 

4. Diferenciácia špecializovaných tkanív a orgánov 

 

• Tvorba vnútorného prostredia 

• Vnútorná tekutina sa líši od prostredia 

• Dochádza k chemickej komunikácii medzi bunkami, bunkami a prostredím 

• Formovanie regulačných mechanizmov 

• Tvorba homeostázy organizmu 

• Znížená schopnosť samostatného prežívania buniek 

• Vytvorenie vzájomnej závislosti buniek 

• Integrácia celého organizmu do jednotného celku 

• Zväčšovanie mnohobunkovcov- prestávajú byť potravou pre dravé jednobunkovce 
 

Rozdelenie mnohobunkovcov 

Podľa stavby a súmernosti: 

Oddelenie: 

1. Dvojlistovce (Diblastica)- lúčovito súmerné (radiálne symetrické), ektoderm a 
endoderm 

2. Trojlistovce (Triblastica)- dvojstranne súmerné (bilaterálne symetrické), ektoderm, 
endoderm, mezoderm 

  

Systém dvojlistovcov 

Oddelenie: Dvojlistovce (Diblastica) 

Kmene:  

1. Hubky (Porifera) 

2. Pŕhlivce (Cnidaria) 

A. Trieda: Polypovce (Hydrozoa) 
B. Trieda: Medúzovce (Scyphozoa) 

C. Trieda: Koralovce (Anthozoa) 
3. Rebrovky (Acnidaria) 

 

 



Dvojlistovce 

• Zárodočné vrstvy endoderm a ektoderm 
Endoderm- vonkajšia vrstva ohraničujúca telovú dutinu, zabezpečuje pohyb, prúdenie vody ( 

u prisadnutých druhoch) 

 

Endoderme a ektoderme- vytvorený základ svalovej sústavy tvorený fibrilárnym aparátom 

 

Kmeň: Hubky ( Porifera) 

• Najstaršie mnohobunkové živočíchy 

• Veľkosť mm-m 

• Tvar amorfný, pohárikovitý 

• Vodné živočíchy 

• Prisadnutý spôsobom života 

• Tvorba kolónií 

• Bez dráždivosti, nervových a zmyslových buniek 

• Celý život v štádiu gastruly 

• Živia sa riasami a jednobunkovcami 
 

Organizácia tela 

Ektoderma: 

• Vonkajšia vrstva 

• Ochrana 

• Tvorí epidermu 

• Obsahujú pinakocyty 
Mezoglea: 

• medzivrstva 

• Rôsolovitá hmota 

• Obsahuje amebocyty, spongínové pružné vlákna a spikuly 
Endoderma: 

• Vnútorný vrstva 

• Obsahuje choanocyty 

• Vnútrobunkové trávenie 
 

Choanocyty: 

• Golierikaté bunky s bičíkom 

• Vystieľajú kanálik  a dutiny hubky 

• Priháňanie vody do vnútra tela, filtrácia potravy 
Pinakocyty: 

• Bunky na povrchu tela 
Amébocyty: 

• Túlavé bunky 

• meňavkové bunky 

• Prenos živín a rozmnožovanie 
Oskulum: 

• Otvor slúžiaci na vypúšťanie vody 



Spikuly: 

• Ihlice tvoriace oporu tela, ochrana pred predátormi 

• Kremičité alebo vápenaté 

• Rôzny tvar 
 

Typy organizácie hubiek 

Podľa spôsobu umiestnenia choanocytov: 

1) Askon ( v dutine ) 

2) Sikon ( v kanálikoch) 

3) Leukon ( v okružných kanálikoch) 

 

Rozmnožovanie hubiek 

1. pohlavné 

2. nepohlavné – pučanie 

 

Pučanie 

Vonkajšie pučanie: 

• V priaznivom období 

• Tvorba kolónii 

Vnútorné pučanie: 

• Nepriaznivom období 

• Tvorba gemúl( vnútorné puky v mezoglei tvorené meňavkovitými bunkami s hrubým 

obalom) 

• Na jar sa z nich vytvoria nové hubky 

 

Pohlavné rozmnožovanie 

• Pomocou pohlavných buniek ( vytvorené z choanocytov  alebo amebocytov) 

• Spermie opúšťajú hubku cez oskulum, v inej hubke splývajú s choanocytom 

• V mezoglei splynie tento útvar s vajíčkom 

• Zo zygoty obrvená larva vzhľadu obrvenej gastruly  

• Po prisadnutí sa rozpadajú zárodočné vrstvy 

• Presun obrvených buniek do vnútra 

• Premena buniek na tráviace bunky 

• Hermofroditi alebo gonochoristi 

Zástupcovia 

• Hubka jazerná (Spongilla lacustris)- Povlaky na predmetoch v sladkej vode 

• Venušin kôš (Euplectella aspergilus)- Môže mať veľkosť až 60cm 

 

Kmeň: Pŕhlivce ( Cnidaria) 

1) Trieda- Polypovce (Hydrozoa) 

2) Trieda- Medúzovce (Scyphozoa) 

3. trieda: Štvorhranovce ( Cubozoa) 

3) Trieda- Koralovce (Anthozoa) 

 



Pŕhlivce 

• Dobré vyvinuté zárodočné vrstvy- endoderm( gastrodermis) a ektoderm ( epidermis) 

• Bunky tvoria tkanivá 

• Lúčovito súmerné telo 

• Telo vakovité na úrovni gastruly 

Blastocél vyplnený bunkami podobnými mezogleovým bunkám hubiek (koraly bunky 

mezodermálneho pôvodu) 

 

Organizácia tela 

• Epiderma-Vonkajšia vrstva ektoderma 

• Obsahuje zmyslové bunky a knidocyty 

• Mezoglea-Rôsolovitá hmota 

• Gastroderma- Vnútorná vrstva 

• Tráviaca dutina 

• Vakovitý vzhľad 

• Obsahujú žľaznaté bunky ( enzýmy) a tráviace bunky( fagocytóza potravy) 

 

Vývinové štádiá Pŕhlivcov 

1. polyp- vakovitý tvar, štádium prisadnuté na podklade, samostatne alebo v kolóniách, 

rozmnožovanie prevažne nepohlavne pučaním alebo strobiláciou 

2. medúza- klobúkovitý vzhľad, štádium voľne plávajúce, rozmnožovanie iba pohlavne 

pomocou gonád ( pohlavné žľazy bez samostatného vývodu, pohlavné bunky sa 

uvoľňujú prasknutím steny žľazy)  

 

Stavba tela 

Knidocyty 

• Pŕhlivé bunky 
• Vystreľujúce vlákno s hypnotizujúcim jedom 

• Na konci nematocyt- štruktúra podobná harpúne 

• Obrana alebo omráčenie/ zabitie koristi 

 

Nervová sústava Pŕhlivcov 

• Rozptýlená( difúzna) 
• Najprimítívnejšia forma NS 

• bunky sú rozptýlené v epiteloch úzko spojené so svalovými bunkami 

• Dýchanie celým povrchom tela 

• Bez obehovej sústavy 

• Zmyslové bunky rozptýlené po tele 

• Veľká regeneračná schopnosť 

• hermafrodit 

 

Rozmnožovanie pŕhlivcov 

1) nepohlavné :  strobilácia, pučanie, fisiparia 

2) pohlavné 



 

Strobilácia  

• Prechod medzi fisipariou a pučaním 
• Postupné delenie na ústnom konci 

• Nové jedince sa oddeľujú postupne( reťazec jedincov)- strobila 

• Najstarší jedince sa oddelí, otáča o 180° a pláva už ako  medúza- ephyra 

 

Fisiparia  

• Rozdelenie jedinca na dve rovnaké časti 
• Využitie regeneračnej schopnosti 

• Zvyšná časť dorastie 

 

Pohlavné rozmnožovanie 

• Iba medúzové štádium 

• V gonádach sa tvoria spermie a vajíčka 

• Mimotelové oplodnenie 

• Larva planula 

 

Trieda: Polypovce ( Hydrozoa) 

• Vo vývinovom cykle prevláda polypové štádium 

• Sladkovodné aj morské druhy 

• Živia sa planktónom 

• Medúzy okraj klobúka prekrytý plachtičkou 

• Vakovitá tráviaca sústava bez priehradok 

Zástupcovia: 

• Nezmar hnedý (Hydra oligactis) 

• Nezmar zelený (Hydra viridis) 

• Medúzka sladkovodná (Craspedacusta sowerbyi) 

 

Trieda: Štvorhranovce ( Cubozoa) 

• Typický štvorhranný klobúk medúzového štádiá 

• Dlhé ramená 

• Polypy zložitú premenu na medúzy 

• V tropických vodách 

• Pŕhlivé bunky obsahujú toxický jed( možná aj smrť) 

• Štvorhranovka smrteľná- pri dotyku šok a možné utopenie 
 

Trieda: Medúzovce ( Scyphozoa) 

• Prevažná časť života v pohlavnom medúzovom štádiu 

• Tvar zvona alebo taniera 

• Gastrovaskulárna sústava- zabezpečuje trávenie a obeh 

• Nervová sústava- pásy obopínajúce klobúk 

• Zmyslové orgány po okrajoch klobúka 

1. Zrakové- oči- ocelli 



2. Rovnováha- statocysty 

• Vývin cez obrvenú larvu-  planula ( vzniká po oplodnení a mení sa na polypa) 

• Rozmnožovanie- strobilácia 

• Živia sa planktónom, krabmi, malými rybkami 

• Z 97% tvorené telo vodou 

• Pohyb sťahovaním svalov okolo zvona ( väčšinou však unášané vodou) 

• Medúza ušatá -(Aurelia aurita) 
 

Stavba medúzy 

1. vnútorná dutina 

2. okrajové chápadielka 

3. pŕhlivé ramená 

4. mezoglea 

5.pohlavné orgány 

6. endoderm 

7. ústny otvor (na spodnej strane) 

 

Trieda: Koralovce ( Anthozoa) 

• Bez medúzového štádiá 

• Rozmnožovanie nepohlavne delením alebo pučaním, pohlavne pomocou gonád 

• Vnútorná kostra v mezoglei tvorená ihlicami 

• Vonkajšia kostra veľmi pevná tvorená rohovinou alebo CaCO3 ( základ koralových 

útesov- atolov) 

Význam koralov 

• Regulácia oxidu uhličitého  

• Regulácia vápnika v morskej vode 

• Tvorba vápenca 

 

Zástupcovia 

• Konárniky (Madreporarida)- Najčastejší typ koralovcov 

• Sasanky (Actiniarida)- Často v symbióze- poskytujú ochranu pŕhlivými bunkami 

-Bez schránky 

-Pohyb prísavným diskom 

-dravé 

• Koraly (Corallida)- Využitie v šperkárstve 

• Vejárovníky (Gorgonarida)- S rohovinovou schránkou, preto sú ohybné 

 

Kmeň: Rebrovky ( Acnidaria) 

• Veľké mm-1,5m 

• Predchodcovia druhoústovcov ( vznik a prepojenie výbežkov čreva s okolím pripomína 

coelom) 

• Súčasť planktónu v mori 

• Dravé 

• Vznášajú sa v mori alebo sa plazia po dne 



• Vývin cez larvu 

 

Stavba tela 

• Pár dlhých ramien s lepkavými bunkami ( koloblastami) 

• Bez pŕhlivých buniek 

• Gastrovaskukárna sústava rozvetvená  

• 8 pásov pod povrchom- rebrá, na nich hrebeňovité útvary z bŕv na pohyb 

• ektoderm, endoderm a mezoderm 

zástupcovia:  

Beroa oválna( beroe ovata), Venušin pás( Cestum veneris)- Priesvitnejšie ako medúzy, 

možno ich zazrieť pri určitom lome svetla, 99% tela tvorená vodou 


