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Ниједно живо биће на планети није тако прилагођено за опстанак као хоботница. 

 
Систематика 
 

Царство:    Animalia 
Тип:            Mollusca 
Класа:        Cephalopoda 
Поткласа:  Coleoidea 
Надред:      Octopodiformes 
Ред:            Octopoda 
Породице: 14 породица у 2 подреда 

 
 Резиме 

 
Хоботница припада класи главоножаца (Cephalopoda).   
Главоношци су веома покретљиви и добри су пливачи. Имају врло добро развијена чула и 

нервни систем. Једина су скупина мекушаца са готово затвореним крвотоком. Раздвојених су 
полова, а код већине врста присутан је полни диморфизам. Искључиво живе у морима.  

Представници су сипа, лигња и хоботница. 
Хоботница (Octopus vulgaris) или октопод је мекушац из реда Octopoda. Наука познаје 

289 врста октопода. Живи на морском дну, најчешће на стјеновитим подлогама. Хоботнице су 
осјетљиве на хладноћу и због тога их много угине зими у плитким зонама уз обале мора.  

Креће се пливајући или пужући по дну на врховима кракова. Фантастичан је пливач и 
велика је грабљивица. Омиљена храна су јој ракови, раковице и шкољке. Својим „папагајским 
кљуном“ хоботница убризгава отров у тијело жртве. Овај отров опасан је и за човјека. 

Овог главоношца необичног и застрашујућег изгледа кроз историју су углавном сматрали 
чудовиштем  које из морских дубина вреба бродове, потапа их и храни се поморцима. 

Посједује велику моћ регенерације. Има фантастичну способност мимикрије. Може да 
промјени боју свога тијела прилагођавајући је тренутном окружењу. Због тога ју је врло тешко 
открити. Има и својеврсне биолошке  рефлекторе-посебне дијелове коже који свијетле у мраку. То 
јој помаже на великим дубинама мора гдје влада вјечита тама.  

Хоботница има своје непријатеље. То су морски пси, дупини и двије опасне грабљивице 
(угор и мурина) са којима хоботница води жестоке борбе у којима понекад остане без дијела 
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тијела, али најчешће побјеђује. Најефикаснија одбрана хоботнице је она иста коју користи и у 
лову. Када осјети опасност, хоботница испушта мастиљаву течност, а затим брзо бјежи у заклон.  

Хоботница је веома „интелигентна“ животиња. 
Хоботнице су углавном мале животиње. Само су три-четири врсте крупније и достижу 

дужину до три метра, са ручицама и до 18 метара.  
На тијелу хоботнице разликује се глава, стопало, утробна кеса и плашт. На глави се налази 

пар крупних сложених  очију и лијевак који се отвара у плаштану дупљу. У предјелу уста има 
најчешће осам мишићавих, јако покретљивих ручица (Octopoda) или 10 (Decapoda). На свакој 
ручици се налазе два реда усисних пијавки помоћу којих хвата плијен. 

Хоботница се размножава углавном током прољећа и љета. Недјељу дана након парења 
женка полаже оплођена јаја у облику гроздастих накупина, облаже их желетинозном масом и 
причвршћује за стијену. Женка положи 150 000 до 400 000 јаја. Потребно је четири до шест 
недјеља да се из оплођених јаја излегу ларве које потпуно личе на одрасле јединке, али су врло 
ситне (3 милиметра) и провидне су. Неко вријеме пливају у води а затим се спуштају на морско 
дно гдје брзо расту. Пошто им је омогућила живот, мајка исцрпљена дуготрајним напорима за 
потомство, умире. Животни вијек хоботнице релативно је кратак тако да ријетко живе дуже од 
двије године. 
 

Кључне ријечи: главоножци (Cephalopoda), хоботница (Octopus vulgaris), плаштана 
дупља, нервни систем, чула, протеин хемоцијанин, полни диморфизам, спермафоре,  моћ 
регенерације, способност мимикрије. 
 
 

 УВОД 
 
У царству животиња једна од бројних скупина бескичмењака су мекушци (Mollusca). 

Мекушци су двобочно-билатерално симетрични организми који обухватају три класе: пужеве, 
шкољке и главоношце. 

Главоношци (Cephalopoda) су добили име по томе што своје ноге (или своје руке-пипке) 
носе на глави. Труп главоножаца је обавијен плаштом који има пространу плаштану дупљу која је 
отворена према спољашњој средини у предјелу врата. Кроз овај отвор улази вода. 

Главоношци имају јако добро развијен нервни систем, са крупним нервним влакнима у 
плашту. Та влакна су дуго година због своје величине била кориштена за експерименте у 
неурофизиологији. Имају велик мозак, највећи од свих бескичмењака па их сматрају 
најинтелигентнијим у тој великој скупини животиња. Чула су им врло добро развијена. Показало 
се да хоботница има способност учења. У једном су је експерименту научили да опипом разликује 
различите облике и предмете. 

Главоношци су једина скупина мекушаца са готово затвореним крвотоком јер уз вене и 
артерије имају и капиларе. За транспорт кисоника по организму, главоношци као и већина 
мекушаца, чешће користе протеин хемоцијанин, који садржи бакар, него хемоглобин. Због тога је 
њихова крв кад изгуби кисеоник безбојна, а изложена ваздуху постаје плава. 

Главоношци су раздвојених полова, а код већина врста присутан је полни диморфизам. 
Многе врсте његују изражено сексуално понашање. Често, након дуже љубавне предигре, мужјаци 
помоћу једног крака убацују сјемену течност у облику спарматофора у плаштену шупљину женке. 
Женке полажу јаја с веома крупним жуманком из којих се, без ларвеног стадија, развијају малени 
главоношци. Неке скупине интензивно његују и чувају јаја. 

Главоношци искључиво живе у морима. Само ријетке врсте подносе и бочатну воду, док 
их у слатким водама уопште нема. 

Веома су покретљиви и добри су пливачи. Само мањи број врста које живе на дну мора 
крећу се пузећи.  

Познато је око 600 врста главоножаца.  Представници су сипа, лигња и хоботница. 
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 Хоботница (Octopus vulgaris) 
    

 
 

Најсложенију грађу имају хоботнице. Хоботница (Octopus vulgaris) или октопод је 
мекушац из реда Octopoda. Наука познаје 289 врста октопода. Октоподи насељавају 
најразличитије просторе мора и океана. Често се сусреће уз обале мора западне и јужне Европе. 
Има их и у Јадранском мору  више од 100 врста.   
 

 Начин живота 
 
Хоботница живи на морском дну, најчешће на стјеновитим обалама. Понекад краковима 

преноси камење и гради неку врсту "утврђења". Већину времена проводи у рупама или 
пукотинама стијена у плиткој води. Њено склониште се препознаје по уредно наслаганом већем и 
мањем камењу испред рупе. Хоботница се креће пливајући или пужући по дну на врховима 
кракова. При бијегу се креће уназад и по могућности се повлачи увијек у исто склониште.  

Дању хоботница већину времена проводи у свом скровишту и притом посматра околину. 
Њезине велике очи с капцима прилагођене су пригушеном свјетлу под водом па могу разазнати 
гибања и препознати структуре. 

Хоботница је осјетљива на хладноћу и због тога их много угине зими због ниских 
температура у плитким предјелима уз обалу мора. Хоботница замочена у слатку воду угине за 
само неколико секунди.  

Хоботница је велика грабљивица. За хватање плијена користи  снажне чељусти које 

подсјећају на кљун папагаја. У горњој и доњој чељусти налазе се зупчасте плочице (тренице-

радуле), које служе за хватање плијена и уситњавање хране. Хоботница је уствари сваштојед. 

Њезина омиљена храна су ракови, раковице и шкољке. Храни се и угинулим рибама, а примјећено 

је да прибјегава и канибализму у вријеме када је море мање дарежљиво храном. Хоботница ће 

почети јести своје кракове ако је заиста гладна. Ако је њезина жртва неки мекушац с тврдом 

љуштуром, хоботница ће разбити љуштуру својим "папагајским кљуном" тј. чељустима сличним 

кљуну. „Кљуном“ хоботница убризгава отров у тијело морских ракова, риба и других животиња. 

Овај отров опасан је и за човјека. Мјесто угриза јако отиче, човјек осјећа вртоглавицу и слабост. 

Овакво стање може да траје данима и недјељама, а догађало се да су људи умирали.  
Ниједно живо биће на планети није тако прилагођено за опстанак као хоботница. 

Изврстан је пливач. На леђима има канал из којег може снажно да избацује воду те се помоћу 
својеврсног „млазног погона„ креће веома брзо уназад када бјежи од непријатеља. Неке врсте, 
користећи се ручицама, могу "ходати" по морском дну и уз обалу мора. Неке скупине се на краће 
удаљености крећу само помоћу валовитог обруба око плашта.  

Посједује и велику моћ регенерације. Ако остане без једног пипка он ће поново израсти.  
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 Грађа 
 
Хоботнице су углавном мале животиње. Дужина тијела се креће од неколико центиметара 

до пола метра. Само су три-четири врсте крупније и достижу дужину до три метра, са ручицама и 
до 18 метара и тежину до 25 килограма. На тијелу хоботнице разликујемо главу, стопало, утробну 
кесу и плашт. Глава је одвојена од трупа вратним регионом на који се са вентралне стране 
приљубљује плашт. На  глави се налази пар крупних сложених  очију и лијевак који се отвара у 
плаштану дупљу. Очи су по грађи сличне очима кичмењака. У предјелу уста има најчешће осам 
(Octopoda) или 10 (Decapoda) мишићавих, јако покретљивих ручица. На свакој ручици се налазе 
два реда усисних пијавки помоћу којих хвата плијен и којима  се чврсто може припити уз стијену. 
Мужјак се од женке разликује по нешто већим пријањаљкама. Неке врсте имају неодређен број 
ручица (индијска лађица их има 40). Хоботнице су познате по томе што имају плаву крв, но није 
уобичајено да имају само шест кракова. Наиме, британски стручњаци открили су хоботницу са 
шест кракова. Они  тврде како је ово први овакав случај игдје откривен. Ово јединствено морско 
биће, које има два крака мање неголи обична хоботница, сматра се резултатом дефекта при 
„порођају“.  

 
 Размножавање и развиће 
 
Хоботница се обично размножава током прољећа и љета. Послије дугог и њежног 

удварања одвија се парење. Хоботнице које се паре изгледају као да се држе за руке. У ствари 
мужјак помоћу посебног крака, који се назива хектокотилус, убацује спермафоре (сјемене 
врећице) у отвор плашта женке како би оплодио јајне ћелије. Након тога партнери се заувјек 
растају.   

Недјељу дана касније женка полаже оплођена јаја у облику гроздастих накупина, облаже 
их желетинозном масом и причвршћује за стијену. Женка положи 150 000 до 400 000 јаја. Током 
четири до шест недјеља, колико је потребно да се из јаја излегу ларве, женка хоботнице дежура 
крај свога потомства. Чува јајашца, често их додирује и чисти те им доводи свјежу воду. Чак 
заборавља на властиту исхрану па може да изгуби и до трећине тјелесне тежине Та брига за 
мријест може је стајати и живота јер за то вријеме ништа не једе па може у потпуности изгубити 
снагу и угинути. 

 Када се из оплођених јаја излегу ларве оне потпуно личе на одрасле јединке, само што су 
врло ситне (3 милиметра) и провидне су. Заједно с планктоном плутају неко вријеме у води да би 
се касније спустиле на морско дно гдје брзо расту. 

Пошто им је омогућила живот, мајка исцрпљена дуготрајним напорима за потомство, тихо 
умире.  

Животни вијек хоботнице релативно је кратак тако да ријетко живе дуже од двије године. 
Као и друге јестиве врсте мора и океана и она се све рјеђе виђа, а посебно велики примјерци. Зато 
не треба ловити ситне јединке и не дирати женку која лежи на јајима. 
                              

 Непријатељи и одбрана 
 

Хоботница ипак има своје непријатеље. То су морски пси, дупини и двије посебно опасне 
грабљивице (угор и мурина) са којима хоботница води жестоке борбе у којима понекад остане без 
дијела тијела, али најчешће побјеђује. Ако је могуће, хоботница ће им побјећи највећом могућом 
брзином помоћу свог "млазног погона". Има способност да се провуче кроз врло мале отворе кроз 
које је непријатељи не могу слиједити па остају збуњени испред њеног склоништа. 

Најефикаснија одбрана хоботнице је она иста коју користи и у лову. Када осјети опасност, 
хоботница испушта мастиљаву течност, а затим брзо бјежи у заклон. Истовремено испушта и 
материју која умртвљује чуло мириса непријатеља и тако га спречава да је пронађе. 

Хоботница има фантастичну способност мимикрије. Може да промјени боју свога тијела 
прилагођавајући је тренутном окружењу. У њеној кожи постоје ћелије (хроматофоре)  које 
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омогућавају промјену боја што хоботницама служи за прикривање и споразумијевање. Она 
пигменте боје у својој кожи може распоредити тако да их на неким мјестима разриједи, на неким 
згусне и тако формира пруге које су у складу са средином у којој се нађе у одређеном тренутку. На 
тај начин она спречева да је неко открије. 

Такође, има способност да мијења структуру коже. Због тога ју је врло тешко открити. 
Има и својеврсне биолошке  рефлекторе-посебне дијелове коже који свијетле у мраку. То јој 
помаже на великим дубинама мора гдје влада вјечита тама.  

У одбрани хоботница користи и „отровни зуб“ који се налази на мјесту гдје израстају 
кракови. Ловци на хоботнице тај зуб одмах уклоне да не настрадају. 

Хоботница се плаши људи и никада их сама не напада осим ако се осјети угроженом.  
 
              Занимљивости 
 

Утврђено је да је хоботница веома интелигентна животиња. По неким истраживањима чак 
интелигентнија и од пса. У једном зоолошком врту хоботница стара пет мјесеци научила је 
отварати стаклену боцу у којој се налази рачић, гледајући раднике како то раде. Она пипцима 
чврсто држи боцу а тијелом лагано отвара поклопац. Зависно од тога  колико је поклопац чврсто 
заврнут, треба јој десетак секунди до сат времена. Ту представу она изводи пред посјетиоцима и то 
у вријеме храњења. 

Хоботница је посебно раширена у Атланском океану, а нарочито у Медитерану и 
Јадранском мору. Због тога је често и присутна у медитеранским кухињама. Овог главоношца 
необичног и застрашујућег изгледа кроз историју су углавном сматрали чудовиштем  које из 
морских дубина вреба бродове, потапа их и храни се поморцима. Због таквог мишљења према 
хоботници на њу се гледало  веома сумњичаво и она се као храна користила само у крајњој нужди. 
Стари Грци и Римљани ловили су и јели мeсо хоботница. Данас то чине Грци, Италијани, Кинези и 
други народи. Прије неколико деценија хоботница се почела чешће појављивати у кухињама, 
углавном у облику салата и рижота мијешана с морским плодовима. У новије вријеме од ове 
„немани” спремају се и озбиљнија јела.  

Уобичајено, хоботнице користе свих осам кракова за кретање по дну океана. Међутим, 
амерички истраживачи су открили двије врсте хоботница које могу ходати на двије „ноге“- крака  
како би побјегле од непријатеља који их прогоне. Једна врста (индонезијска хоботница) омота 
шест ногу око трупа, осигуравши тако изглед налик кокосу, док преостале двије ноге користи да 
побјегне од опасности. Аустралска хоботница користи исти начин кретања како би се удаљила, 
при чему имитира плутајуће алге. Ову необичну активност хоботница уочили су научници са 
универзитета Беркелеy у Калифорнији док су проучавали њихову мишићну активност у циљу 
стварања „меканих» робота. Хоботнице су прва створења без чврстог костура за које се зна да 
могу ходати на само два екстремитета. 

На једној плажи у јужном Чилеу пронађена је гигантска хоботница дуга 12,4 метра и 
тешка 13 тона. Хоботница сличне тежине пронађена је посљедњи пут 1896. на Флориди. 
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Морски биолози који су проучавали хоботнице дошли  су до необичних сазнања као што 

су: насилно понашање, љубоморни испади, борбе и секс једном у току живота. Хоботнице своје 
нове домове штите тако љубоморно и често се боре са својим ривалима користећи своје дуге 
пипке. Мушки припадници врсте пажљиво бирају женске јединке. Примјећено је и то да је 
хоботницама битна величина. Мужјак ће увијек прије изабрати већу женку јер она може 
произвести више јаја.  
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