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Podrobněji se věnuje trilobitům a stonožkovcům a ukazuje na jejich 

hlavní znaky, životní prostředí a zástupce.  



ČLENOVCI 

KMEN 



HLAVNÍ ZNAKY 

 NEJPOČETNĚJŠÍ KMEN V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI 

 žijí po celé Zemi 

 žijí krátce (dny až měsíce) 

 TĚLO je ČLÁNKOVANÉ na různě velké články – většinou na 

HLAVU, HRUĎ a ZADEČEK nebo některé články splývají např. v 

hlavohruď 

 KONČETINY jsou ČLÁNKOVANÉ a spojené klouby 

 některé končetiny mohou být přeměněny v tykadla, klepeta, aj. 



 mají VNĚJŠÍ KOSTRU, která členovce chrání před 

mechanickým poškozením a vysycháním 

 vnější kostra je tvořená CHITINEM 

 kostra neroste, proto když členovci povyrostou, musí se 

SVLÉKAT  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Arthropoda.jpg/400
px-Arthropoda.jpg 

Obrázek: Zástupci členovců 



ROZDĚLENÍ 

• TRILOBITI 

• KLEPÍTKATCI 

• KORÝŠI 

• STONOŽKOVCI 

• ŠESTINOZÍ 



PODKMEN  

TRILOBITI 

 vymřelá skupina členovců 

 jejich zkameněliny 

nacházíme např. v oblasti 

„Barrandien“ jihozápadně od 

Prahy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Phacops_rana_crassi
tuberulata_dorsal.jpg/800px-Phacops_rana_crassituberulata_dorsal.jpg 

Obrázek: Zkamenělina trilobita 



Obrázek: Zástupci trilobitů 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Haeckel_Aspidonia.j
pg/422px-Haeckel_Aspidonia.jpg 

Obrázek: Zkamenělý trilobit 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Trilobite_Wallis
erops_trifurcatus.jpg/800px-Trilobite_Walliserops_trifurcatus.jpg 



PODKMEN  
STONOŽKOVCI 

STONOŽKY  

 žijí pod kameny, v půdě i pod kůrou 

 mají zploštělé tělo, na článcích těla mají 1 pár končetin 

 na hlavě mají tykadla 

 jsou to dravci, potravu usmrcují jedem 

 

 

- dělíme na STONOŽKY a MNOHONOŽKY 

Obrázek: Průřez těla stonožky 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Lithobius_forficatus.jpg/800px-Lithobius_forficatus.jpg 

Obrázek: Stonožka škvorová 



MNOHONOŽKY 

 

 žijí v půdě pod tlejícím listím, kůrou a kameny 

 mají tělo válcovité, na článcích těla mají 2 páry končetin 

 na hlavě mají tykadla 

 živí se zbytky odumřelých těl rostlin a živočichů 

 

 

Obrázek: Průřez těla mnohonožky 



http://www.biolib.cz/IMG/UPLGAL/64424.jpg 

Obrázek: Mnohonožka 


