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ČLENOVCI 
KMEN 

PODKMEN  
 

KORÝŠI 



HLAVNÍ ZNAKY 

 
 žijí ve slané i sladké vodě, nejmenší jsou součástí planktonu, 

někteří jsou i suchozemští 

 tělo je členěno na HLAVOHRUĎ a ZADEČEK 

 tělo mají kryté vnější kostrou KRUNÝŘEM 

 na těle je velké množství končetin s různou funkcí (u větších 

korýšů např. rak, krab, humr jsou první končetiny přeměneny v 

KLEPETA) 

 dýchají žábrami, drobní korýši celým povrchem těla 



 na tykadlech mají čichové a hmatové buňky, oči jsou složené z 

množství jednotlivých oček 

 jsou odděleného pohlaví 

 mají přímý vývoj 

 PŘI RŮSTU se SVLÉKAJÍ (tehdy se musí schovávat před predátory, 

než jim zatuhne krunýř) 

 mají schopnost regenerace 



KORÝŠI ŽIJÍCÍ V PŮDĚ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/8_porcelli
o_scaber.jpg/800px-8_porcellio_scaber.jpg 

Obrázek: Stínka obecná Obrázek: Svinka obecná 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Armadil
lidium_vulgare_2418.JPG/800px-Armadillidium_vulgare_2418.JPG 

 žijí v půdě, pod kameny, spadlými větvemi a kmeny 

 živí se listím a tlejícími částmi rostlin 



KORÝŠI ŽIJÍCÍ V RYBNÍCE A JEZEŘE 
Obrázek: Hrotnatka obecná 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/4e/Daphnia_pulex.png/525px-
Daphnia_pulex.png 

http://leccos.com/pics/small.php?f=buchanky-
_buchanka_obecna.jpg&s=160 

Obrázek: Buchanka obecná 

 jsou součástí planktonu 

 říká se jim „vodní 

blechy“ 

 samičky buchanek mají 

na zadečku 2 váčky 

vajíček 

 



KORÝŠI ŽIJÍCÍ V POTOCE A ŘECE 

 žijí v čistých potocích pod 

kameny, tělo mají zploštělé ze 

strany 

 živí se listy – vykusuje je tak, že 

zůstane jen žilnatina listu 

 mají shora zploštělé tělo 

 živí se spadaným listím a 

rostlinnými zbytky 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Rivulo
gammarus_pulex.jpg/800px-Rivulogammarus_pulex.jpg 

Obrázek: Blešivec potoční 
Obrázek: Beruška vodní 



Obrázek: Rak říční 

http://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/thumb/3/35/As
tacus_astacus_01.jpg/800px-
Astacus_astacus_01.jpg 

 chráněný druh, který málem vymřel kvůli epidemii račího 

moru a znečištění vod 

 přední končetiny přeměněná v klepeta slouží k lovu a obraně 

 živí se larvami hmyzu, malými rybkami, obojživelníky i 

mrtvými těly živočichů 



KORÝŠI ŽIJÍCÍ V MOŘI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a
/Pl_Caridea_red_fire.jpg/750px-Pl_Caridea_red_fire.jpg 

Obrázek: Kreveta 

Obrázek: Krab 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Crab_Cangrexo_66
eue.jpg/800px-Crab_Cangrexo_66eue.jpg 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Homard_et_coquilles_Saint-Jacques_captur%C3%A9s_en_chasse_sous_marine.jpg/800px-
Homard_et_coquilles_Saint-Jacques_captur%C3%A9s_en_chasse_sous_marine.jpg 

Obrázek: Humr 

 jedno klepeto má humr nápadně silnější (tím usmrcuje kořist) 

a druhé menší klepeto slouží k uchycení kořisti 



 mají dlouhá tykadla, nemají klepeta 

Obrázek: Langusta 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Monaco.Mus%C3%A9e_oc%C3%A9anographiqu
e089.jpg/796px-Monaco.Mus%C3%A9e_oc%C3%A9anographique089.jpg 



 jsou to ráčci s měkkým zadečkem 

bez krunýře, proto si vyhledávají 

prázdné ulity plžů, ve kterých žijí 

 jsou masožraví, živí se i mršinami 

 žijí často v symbióze se 

sasankami (sasanky je chrání a 

raci obstarávají potravu) 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Calcinus_elegans_01
.jpg/600px-Calcinus_elegans_01.jpg 

Obrázek: Rak poustevníček 


