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Kmeň: Obrúčkavce ( Annelida)

• 3 zárodočné vrstvy

• célom- veľmi dobre vyvinutý

• homogénna segmentácia- rovnocenná článkovanosť, vonkajšie 

články spravidla zodpovedajú vnútorným

• diferenciácia hlavovej a trupovej časti tela



Povrch tela

• Tvorený pokožkou

• Výskyt párovitých výrastkov na článkoch

1. parapódiá- u morských druhov

2. štetinky- suchozemských 

• niektoré druhy so schránkou, kutikulou, obrveným epitelom

• Povrchové žľazové  bunky produkujúc sliz



Pohyb

• Peristaltický pohyb

• pomocou podkožného 

svalového vaku , 

štetiniek a slizu



Tráviaca sústava

• 2 otvory

• Jednoduchá- ústa- hltan( u dážďoviek aj hrvoľ)-

črevo so závesom- anus



Vylučovacia sústava

Metanefrídie- obrvené 

lieviky začínajúce v jednej a 

vyúsťujúce v nasledujúcej 

obrúčke



Dýchanie

• väčšina dýcha 

celým povrchom 

tela

• vodné majú žiabre



Obehová sústava

• Zatvorená

• tvorená chrbtovou ( srdce) a brušnou cievou spojené 

bočnými cievami



Nervová sústava

• Rebríčková gangliová- mozog tvorený nadhltanovou

a podhltanovou uzlinou spojené okolohltanovou obrúčkou, do tela 

vybiehajú dva nervové povrazce tvoriace v každom článku dve 

uzliny, spoločne ešte spojené priečne



Zmyslová sústava

• svetlo vnímajú svetlocitlivými bunkami v pokožke, 

plochými, jamkovými alebo komorovými očami

• hmatadlá

• statocysty



Rozmnožovacia sústava

• Zväčša gonochoristi ( u hermafroditov 
výmena spermií, ktoré dozrievajú skôr)

• Časté splývanie vývodov VS a RS

• Pohlavné a nepohlavné( rozpadom, 
pučaním)

• Vývin priamy alebo nepriamo cez 
trochofóru



▪

Systém Obrúčkavcov

Trieda: Maloštetinavce ( Oligochaeta)

Trieda: Mnohoštetinavce ( Polychaeta)

Trieda: Pijavice ( Hirudinea)



Trieda: Máloštetinavce ( Oligochaeta)

• Prevažne pôdne alebo sladkovodné

• Živia sa zvyškami rastlín

• Pohyb pomocou štetiniek

• DS- celým povrchom tela

• Vývin priamy- oplodnené vajíčka sa vyvíjajú v kokóne



Stavba tela

hlava 

Obrúčky- somity

Opasok- clitellum



Zástupcovia

Dážďovka zemná Dážďovka svietivá
Dážďovka 
obrovská

Tubifex bahenný

Tvorba humusu

Enzýmami 

dokáže rozkladať 

aj ropné látky

Pri podráždení 

vylučuje 

svietielkujúci sliz

Žije v Austrálii

Dosahuje až 3m
Hlavou zaborený do dna 

Potrava pre ryby

Telo obsahuje hemoglobín



Trieda: Mnohoštetinavce ( Polychaeta)

• Hlavne morské druhy

• Dravé druhy ( aj organické zvyšky, planktón)

• Pohyb pomocou parapódií so štetinkami

• DS- žiabre

• Prisadnuté druhy so schránkou

• Vývin:  nepriamy cez trochofóru



Zástupcovia- morské druhy

Palolo zelený

(Eunice viridis)

Dážďovkovka rybárska

(Arenicola marina)

Koralovka dutinková

(Sabelaria alveolata)



Zástupcovia- sladkovodné druhy

Praobrúčkavka studničná

(Troglochaetus beranecki)

Hypánia sladkovodná

(Hypania invalida)



Trieda: Pijavice ( Hirudinea)

• Sladkovodné druhy

• Živia sa dravo alebo ako ektoparaziti

• Vonkajšie článkovanie nezodpovedá vnútornému- ( na jeden 

célomový segment 4-5 obrúčok)

• Bez parapódií a štetiniek, opasok nevýrazný

• Pohyb pomocou kožno-svalového vaku- piadivkový pohyb



• Telo pigmentované

• 2 prísavky

• Črevo s bočnými výrastkami (zásoba krvi)

• Dokážu dlho hladovať

• Hermafroditi- penis alebo spermatofór

• vývin priamy- vajíčka kladú do kokónov 
nalepených na ponorené predmety





Zástupcovia

Pijavica lekárska

(Hirudo medicinalis)

Pijavička rybia

(Piscicola geometra)

Pijavica konská

(Haemopis sanguisuga)

Naša najväčšia 

10cm

Slinné 

žľaza 

produkujú 

heparín

Výroba liečív

Liečivé účinky- pri vysokom krvnom 

tlaku, rozpúšťanie trombóz



Zdroje

• http://zs3.senica.sk/dok/bl_CLIL_PL_Obeh_telovych_tekutin.pdf

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Oligochaeta_anatomy.svg

• https://edu-mikulas6.webnode.sk/biologia-3-rocnik/zoologia-bezstavovcov/bbruckavce-annelida/

• https://www.vedelisteze.sk/galerie/obrovske-australske-dazdovky

• www.nahuby.sk

• https://www.sciencephoto.com/media/1049245/view/tubifex-worm-light-micrograph

• https://en.wikipedia.org/wiki/Eulalia_viridis

• http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=78&lang=en

• https://twitter.com/cardiffcurator/status/1166748701764784128?lang=ar

• https://heidismist.wordpress.com/tag/troglochaetus-beranecki/

• https://videohive.net/item/worm-polychaeta-hypania-invalida-under-a-microscope-family-ampharetidae/30365614
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Zdroje

• https://snipstock.com/image/png-images-pngs-worm-worms-9-png-51050

• https://feluno.weebly.com/annelida.html

• https://www.zvierata.webinzeraty.sk/inzerat/256078-pijavica-lekarska-
inzercia.html

• https://www.biolib.cz/cz/image/id30876/

• https://www.facebook.com/147826955871139/photos/d41d8cd9/147827055
871129/

• https://edu-mikulas6.webnode.sk/biologia-3-rocnik/zoologia-
bezstavovcov/bbruckavce-annelida/
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