
Пауколики зглавкари 



Фосили пауколиких зглавкара 

Први пауколики зглавкари који су познати у 

фосилизованом стању потичу пре 385 милиона 

година. 

Пауци заробљени у смоли 

преисторијског дрвећа добро су 

очувани све до данашњих дана. 

Осим тела, у смоли су 

пронађене чак и мреже паука. 

Шта је смола? 

Како се ствара? 



Фосили пауколиких зглавкара 

Поједини представници праисторијских пауколиких зглавкара 

достизали су дужину преко 2,5 метара. 

Eurypterus remipes 



Пауколиких зглавкара 

Крпељ 
Шкорпија 

Паук краба 

Паук крсташ Тарантула Водени паук 

Пауколики зглавкари су први населили копнену средину! 

Немају антене, нити крила! 



• Веома распрострањене животиње. 

• Познато је око 40.000 врста. 

• Живе тамо где има доста вегетације. 

• Већина врста живи самостално. 

Тело паука се састоји из два дела 

која су спојена кратким сужењем.  

По читавом телу паука распоређене су 

чулне длачице.  

Пауци се размножавају искључиво 

полно.  

При удварању и парењу мужјаци 

се користе различитим тактикама 

како би избегли да их женка 

поједе. 

Пауци 



Пауци 

На задњем крају тела паук има 

паучинасту жлезду која лучи 

лепљиву течност. 

Ова течност очврсне на 

ваздуху. 

Паук од ње прави танке нити и 

плете мрежу. 

Плен који се уплете у мрежу 

паук најпре онеспособи својим 

отровом, а онда га поједе.  
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Разноврсност и значај паукова 
Пауци су велики еколози: хранећи се, истовремено  

чисти околину од штетних инсеката.  

Тарантула Црна удовица 

На шта контрастна обојеност тела  

животиња “покушава” да скрене пажњу? 



Разноврсност и значај паукова 

Паук крсташ 

Паук краба 

Паук косац 

Осолики паук 



Разноврсност и значај паукова 

Водени паук 

Зидни паук 

Паук скакач 

Цветни паук 



Шкорпије 

• Спадају у најкрупније пауколике 

зглавкаре. 

• Све шкорпије имају отровну 

жаоку на задњем крају тела. Служи 

за напад и одбрану. 

Женка рађа велики број младунаца које 

носи на леђима до првог пресвлачења.  

Шкорпије се разликују од 

осталих пауколиких 

зглавкара по томе што им 

се јасно распознају 

поједини чланци на телу.  

Шкорпије које живе у 

Србији су безопасне за 

човека!  



Крпељи 

Крпељи који живе самостално хране се 

другим ситним зглавкарима или 

распаднутим органским супстанцама.  

Ова група је распрострањена у свим деловима света: 

крпељи живе и у најхладнијим и у најтоплијим 

областима на Земљи.  

Крпељ иксодус је паразит који се 

храни крвљу гмизаваца, птица и 

сисара. 

Живи слободно у природи: на трави, 

у жбуњу, испод опалог лишћа.  

Крпељ убодом може да пренесе на 

животиње и човека изазиваче неких 

опасних болести као што је лајамска 

болест. 



Како се заштитити од крпеља 
Спирохета – Борелија 

изазива Лајамску 

болест живи у рилици 

крпеља 

За време борака у природи треба 

бити опрезан. 

Убод крпеља није болан и често је 

неприметан. 

Након боравка у природи добро 

прегледати све делове тела, 

укључујући и косу. 

Ако уочите крпеља, обратите се 

лекару, најкасније 24 часа од убода.  

Крпеља не треба поливати уљем, бензином и алкохолом! 

Како можемо заштитити кућне љубимце, псе и мачке од крпеља? 



Гриње 

Гриње су сродници крпеља које живе у кућној 

прашини, постељини и душецима. 

Гриње се хране изумрлим ћелијама коже  

људи и животиња.   

Измет гриња и 

угинула тела могу 

изазвати алергију 

код људи!  

Зашто су нису 

препоручљиви 

јастуци пуњени 

перјем? 



Шугарац 

Шугарац паразитира у кожи 

човека и других сисара. 

Женка у кожи прави дугачке 

канакле у којима полаже велики 

број јаја из којих се излежу ларве. 

То изазива црвенило и јак свраб, 

између прстију, испод пазуха, на 

препонама... Болест се назива 

шуга. 

шугарац 



Важно је знати! 
ШУГА ЈЕ ВЕОМА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ! 

ПРЕНОСИ СЕ КОНТАКТОМ СА ЈЕДНЕ ОСОБЕ НА ДРУГУ! 

Да не би добили ову заразну болест: 

 

• редовно перите руке, 

 

• одржавајте личну хигијену, 

 

• носите чисту одећу, 
 

• избегавајте боравак и игру на  
 

прљавим местима.   



Домаћи задатак 

• Нацртајте спољашњу грађу паука (стр.60). 

•  Урадите речник 

нових појмова. 

• Попуните радну 

свеску – део који се 

односи на пауколике 

зглавкаре. 

• Пронађите неку 

занимљивост о 

пауколиким 

зглавкарима – 

Веровали или не! 


