
KORÝŠI



1) Popiš tělo členovců.

2) Co  je oporou těla členovců?

3) Na jaké 3 skupiny živočichů dělíme členovce?

4) Kolik párů končetin mají většinou pavoukovci?

5) K čemu slouží klepítka pavoukovcům?

6) Popiš mimotělní trávení u pavouků.

7) Kde má pavouk snovací bradavky a k čemu slouží?

8) Napiš 3 informace o sekáčovi obecném.

9) Pletou všichni pavoukovci pavučiny?

10) Napiš 3 informace o klíštěti obecném.

ZNÁŠ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?



• Ve slané i sladké vodě

• Článkované tělo

• 2 páry tykadel

• 5 a více párů končetin

• Dýchají většinou žábrami

• Někteří jsou součástí 

planktonu

Korýši 3

2.KORÝŠI



RAK ŘÍČNÍ
• Sladkovodní

• Citlivý na znečištění, chráněný, dožívá 15-20 let

• Hlavohruď + zadeček

• Hlavohruď: 1pár dlouhých tykadel=hmat, 1 pár krátkých

tykadel = čich. Oči na stopkách, kusadla, čelisti, kolem úst 3     

páry malých noh na přidržení potravy. 5 párů končetin (1. 

mohutná klepeta na lov a obranu, 2.-5. pár jsou kráčivé   

končetiny 

• Zadeček: drobné končetiny (samičky na ně přichycují vajíčka 
a mláďata), ocasní ploutvička
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Korýši 5



RAK ŘÍČNÍ

• Tělo kryto krunýřem z 
chitinu a vápenatých solí

• Svlékání – krunýř praskne, 
nový se vytvoří postupně

• N.S – žebříčkovitá, D.S. –
žábry na bocích

• Oddělená pohlaví, vývin 
přímý

• Samičky kladou vajíčka v 
zimě, raci se líhnou v létě
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RAK ŘÍČNÍ

Korýši 7



RAK BAHENNÍ

• Dlouhá štíhlá klepeta

RAK KAMENÁČ

• Žije v potocích, malá a krátká 
klepeta

Korýši 8!!RACI JSOU V ČR ZÁKONEM CHRÁNĚNI!!



DROBNÍ KORÝŠI

BUCHANKY
• Vřetenovitá těla

• Samice mají po stranách těla 
váčky s vajíčky

• Na zadečku vidlice

PERLOOČKY

• Okrouhlá, z boku zploštělá těla s 
hrotem

• Dlouhá 

Rozvětvená

tykadla=pohyb

Korýši 9

Buchanky a perloočky se volně vznášejí ve vodě  = 
PLANKTON → POTRAVA PRO RYBY



DROBNÍ KORÝŠI

BERUŠKA VODNÍ BLEŠIVEC

Korýši 10H

ŽIJÍ HOJNĚ NA DĚ NAŠICH POTOKŮ, TŮNÍ A RYBNÍKŮ. 
POTRAVA RYB!!!



DROBNÍ KORÝŠI

STÍNKA OBECNÁ SVINKA OBECNÁ

Korýši 11H

ŽIJÍ VE VLHKU POD KAMENY, V TLEJÍCÍM LISTÍ, VE 
SKLEPECH.



KRABI

KRAB SUCHOZEMSKÝ KRAB POUSTEVNÍK

Je to malý citlivý živočich 

se značně zakrnělým ocasem, 

skrývá se v ulitách 

jiných živočichů.

Krabi mají velice atraktivní 

zbarvení. Při svém růstu se

několikrát svlékají.
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LANGUSTA HUMR 
Všechny druhy langust jsou 

mořské a žijí především 

v tropickém pásu. Mají značný 

hospodářský význam, 

protože jsou loveny ke konzumaci.

Přes den se ukrývá ve skalních 

puklinách, v noci vychází na lov. 

Obrovskými klepety drtí kořist 

a trhá ji na kusy. 

Je loven pro své maso 

jako vybraná lahůdka. 

Korýši 13

MOŘŠTÍ KORÝŠI



MOŘŠTÍ KORÝŠI

GARNÁTI KREVETY
Žijí v mořích i sladkých vodách. 

Umí dobře plavat.

Jsou loveny jako lidská potrava. 

Řada druhů je chována 

v akváriích. 

Zahrnují četné rody a druhy, 

většinou mořské, některé z vod 

smíšených nebo sladkých. 

Jsou oblíbenou pochoutkou, 

a proto předmětem 

čilého lovu a obchodu.
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