
IGLOKOŽCI

IGLOKOŽCI



V TO SKUPINO 
SPADAJO:

 Morske lilije

 Morske zvezde

 Kačjerepi in gorgonoglavci

 Morski ježki

 Brizgači



MORSKE LILIJE
-So starinska skupina iglokožcev, ki so zlasti 

ševilne med fosili.



-Telesa imajo zaobljena in 5 
krakov, ki se pogosto cepijo 

naprej.



-ŽIVLJ.PROSTOR: v morskih 
globinah več kot 100m, na 
začetku vse pritrjene s 
pecljem na podlago.



-HRANA: plankton, ki ga 
lovijo z brazdnimi 

nožicami in podajajo k 
ustom.

-Spola sta ločena.



MORSKE ZVEZDE



-Med najbolj znanimi 
nevretenčarji

-Številne imajo okroglo 
telo, iz katerega 
izrašča 5 enakih 

krakov(nekatere imajo 
lahko tudi več kot 40 

krakov).



-HRANA: manjši plen lahko pogoltnejo,nekatere pa 
lahko iztegnejo žrlodec skozi usta,z njim obdajo 

žival in jo prebavijo zunaj svojega telesa.





-ŽIVLJ.PROSTOR: blizu 
obale

-Znane so po sposobnosti 
obnavljanja 

odvrženih/odlomljenih 
krakov.



- So samostojna 
skupina 

iglokožcev,čeprav 
jih zamenjujejo za 

morske zvezde.

- Imajo 5 dolgih ozkih 
krakov-ostro ločeni 
od majhne osrednje 
plošče. Vso telo je 
lahko široko koli 50 
cm(10 cm osrednje 

plošče).

KAČJEREPCI IN 
GRGONOGLAVCI



So najgibčnejši med iglokožci.

- HRANA: so mrhovinarji, hranijo se tudi z 
usedajočimi se delci hrane.



ŽIVLJ.PROSTOR: pravi kačjerepi so ponekod 
na oceanskem dnu, zelo številni in živijo 

v gručah.



Vrste iz skupine grgonoglavcev živijo 
posamič in se hranijo tako, da iztegnejo 
deljene iz razvejene krake pravokotno v 
smeri toka ter lovijo mimo plavajoče 

živali.



BRIZGAČI

ali morske kumare

-Zelo se razlikujejo od drugih iglokožcov. 
-Imajo klobasasto telo in usnjato tkivo. 

-Brizgači lahko merijo v dolžino od manj 
kot 3 cm do 1 m.      



-Nekatere vrste 
izbljuvajo smrdljive, 
včasih strupene niti iz 
zadnjične odprtine in z 
njimi zamrežijo 
napadalca.



MORSKI JEŽKI

-Imajo s premičnimi bodicami 
poraslo ogrodje(lupina) iz 
apnenčastih ploščic.

-Morski ježki so dolgi 6-12 cm, 
nekateri pa do 35 cm.





-ŽIVLJ.PROSTOR: Koralni grebeni in 
morje okoli njih, morja in oceani, 
obalna območja, območja plimovanja in 
plitve proiobalne vode.



HRANA: Pasejo se na algah ali 
plenijo male živali.
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