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Trojlistovce- Druhoústovce I

Ostnatokožce



Druhoústovce ( Deuterostomia)- znaky

• Z prvoúst vznikol análny otvor, ústa vznikli druhotne

• NS- na chrbtovej ( rúrková, postupná diferenciácia na centrálnu a periférnu, bez 
ganglií)

• OS- na brušnej strane ( uzavretá)

• TS- endodermálny pôvod ( iba ústny a análny ektodermálneho)

• DS- pľúca, žiabre, črevné dýchanie žiabrovými štrbinami- endodermálny pôvod

• Endoskelet mezodermálneho pôvodu 

• Célom dobre vyvinutý u všetkých kmeňov( vznik vyliačením čreva)

• Pokožka viacvrstvová

• Najzložitejšia organizácia tela

• Vývin z lúčovito súmerných predkov( pravdepodobne Rebrovky)



Systém Druhoústovcov

Vývojová vetva

Druhoústovce

Kmeň: 
Ostnatokožce

Kmeň: 
Chordáty

Podkmeň: 
Plášťovce

Podkmeň: 
Kopijovce

Podkmeň: 
Stavovce



Kmeň: 
Ostnatokožce
(Echinodermata)



Charakteristika

• Morské živočíchy

• V dospelosti päťlúčovito súmerné telo( dvojstranne súmerná larva)

• Ústny otvor na brušnej, análny na chrbtovej strane

• Okolo ústneho otvoru často veniec chápadiel( tykadiel)

• Súvislý ektoskelet tvorený podkožnými vápenatými doštičkami ( mezodermálny
pôvod) 

• U niektorých druhov na povrchu doštičiek aj tŕne/ ostne s vývodmi jedových žliaz

• Pohyb ambulakrálnymi nôžkami ( u hviezdoviek redukované, pohyb pomocou 
ramien)



• ZS- v pokožke, vnútri tela iba statocysta, na ramenách môžu mať očká

• NS- tri nad sebou ležiace lúčovito rozbiehajúce sa povrazce zo stredu tela

• RS- väčšinou gonochoristi, oplodnenie vonkajšie, nepriamy vývin: larva 
dipleurula

Ambulakrálny systém

• sústava kanálikov prebiehajúcich celým telom

• vyplnený hydrolymfou

• na vonkajšie prostredie napojená mrežovitým otvorom- madreporová
doštička

• napojený na ambulakrálne nôžky 

• zastáva úlohu: DS, VS, OS, pohyb



Systém Ostnatokožcov

Hviezdovky
( Asteroidea)

trieda

Ježovky
( Echinoidea)

trieda

Holotúrie
( Holothuroidea)

Trieda: 



Trieda:
Hviezdovky
( Asteroidea)

• Morské dravé ( mäkkýš, koraly, ryby)

• Telo tvaru päťcípej hviezdy, skladá sa z disku a ramien 

• Vysúvateľný hltan na chytanie potravy

• Časté mimotelové trávenie

• Regeneračná schopnosť





Trieda: 
Ježovky 
( Echinoidea)

• Telo tvaru bochníka

• Povrch pokrytý tŕňmi s jedovými žľazami

• Požierajú bahno, piesok





Aristotelov
lampáš

vysúvateľný žuvací 
aparát v tvare 
zobáka na 
prijímanie potravy

       



Trieda: 
Holotúrie
( Holothuroidea)

• Najväčšie ostnatokožce( aj niekoľko m)

• Nesúvislý ektoskelet-vápnité doštičky ( sklerity)

• Zmena tela na dvojstranne súmerný vak

• Pohyb pomocou chápadiel, panôžok alebo zaryté

• Živia sa usadeninami na morskom dne

Morské 
uhorky



Vodné pľúca

• 2 slepé vaky ústiace do kloaky ( 
dýchajú teda ,,zadkom“)

• v nepriaznivých podmienkach 
alebo v ohrození vnútorné orgány 
vyvrhnú z tela

• Ľahko sa regenerujú





Význam holotúrií

Potrava- bez chuti, náročná príprava, 
vyhľadávaná pochúťka, sušené aj 
čerstvé

Medicína- liečba artritídy, obnova 
chrupaviek, zníženie krvného tlaku

Výživové doplnky, mastičky, krémy

Čistia oceánske dno

Morské 
uhorky
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