
II. OPASKOVCI 
1.MÁLOŠTĚTINATCI 

- v přední části těla opasek 

- v půdě, ve sladké vodě 

 

 

        

 

 1. 



ŽÍŽALA OBECNÁ 

 

- vylézá v noci (je světloplachá) a za deště 

- 9 – 30 cm 

- 4 páry štětin na článku 

- dýchá povrchem těla 

- trávicí trubice (živí se odumřelými rostlinami i s půdou) 
→ tvorba humusu 

- cévní soustava –  uzavřená (hřbetní a břišní céva)  

- vylučovací soustava – metanefridie (obrvené nálevky, 
které ústí v následujícím článku ven z těla) 

- nervová soustava – žebříčkovitá 

- regenerace – doroste přední část s opaskem 

 

 



2. 

Nekresli, jen si prohlédni, jak to vypadá uvnitř těla žížaly. 



 

 

 

ROZMNOŽOVÁNÍ ŽÍŽALY 

 

- hermafrodit 

- vývin přímý 

- vymění si spermie 

- oplozená vajíčka obalují slizem z opasku a vytváří tak 

   kokon, který stahují přes přední část těla a ukládají do   

   půdy 

- většinou se vylíhne jedna žížala 

3. 



Nekresli, nepiš,  jen si prohlédni a přečti. 
 

4.  



Žížala hnojní 

• 6 – 10 cm 

• barva do červena 

Žížala kalifornská 

• do kompostu, k tvorbě humusu 

5.  

6. 



Žížala svítivá 

• Beskydy – smíš. lesy 

• 9 – 17 cm 

• při poranění světélkuje (tělní 

tekutiny ve styku s 

některými organickými 

látkami světélkují) 

 

Žížala pobřežní 

• jiný název obojživelná 

• na průřezu □ 

7. 8. 



Nitěnky 
- ve vodě 

- krmivo pro akvarijní rybičky 

 

 

 

 
                                    

 

 

 

                                   nitěnka obecná 

 

 

9.  
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