
ЗГЛАВКАРИ 



Фосили зглавкара 

Први зглавкари – трилобити, живели су у 

морима. Тело ових животиња било је 

подељено на три дела: главу, груди и репни 

део. Трилобити су могли да пливају и да се 

крећу по дну. 

Врста зглавкара, потковичаст рак, 

подсећа на некадашње трилобите! 



Зглавкари 
Зглавкари = Arthropoda → од грчких речи ἄρθρον  (артрон),  што значи 

чланак или зглавак, и ποδός (подос) што значи нога. У буквалном преводу 

би било “онај са чланковитим ногама”. 

Сви зглавкари деле неколико заједничких 

особина:  

1. двобочно су симетричне животиње, 

2. тело је подељено на сегменте-чланке, 

3. поседују спољашњи скелет, 

4. имају већи број ногу које су веома 

покретљиве, 

5. Нервни систем је по типу лествичаст. 

Зглавкари су:  

• најбројнија група 

живих бића,  

• најбројнија група 

животиња, 

• најбројнија група 

бескичмењака. 

• најраспрострањенија 

група животиња на 

Земљи. 

У уџбенику пронађите колики број  

зглавкара долази на сваког човека? 

Arthropoda 



Особине зглавкара 

Тело зглавкара прекривено је спољашњим 

скелетом (егзоскелетом) од хитинске 

кутикуле.  

Код неких зглавкара кутикула садржи и 

кречњак, што телу даје већу чврстину. 

Кутикула штити копнене зглавкаре 

од исушивања (губљења воде).   

Тело окружено кутикулом не може 

слободно да расте. Због тога зглавкари 

повремено одбацују стару кутикулу и 

замењују је новом. Та појава се назива 

пресвлачење. 

За унутрашњу површину кутикуле зглавкара везују се снопови мишића. 



Особине зглавкара 

Зглавкари : 

• имају отворен транспортни 

систем, 

• дишу помоћу шкрга, 

разгранатих цевчица  

  – трахеја, или листоликих 

плућа, 

• имају развијена чула. 

Зглавкари имају добро 

развијено чуло вида у облику 

простих и сложених очију. 

Појединачна јединица 

сложеног ока може да види 

само делић слике која се 

посматра – мозаички вид. 



РАКОВИ 



Насељавају различита водена станишта. 

Неке врсте ракова живе на копну 

(мокрице). Мали број су паразити других 

животиња. 

Особине ракова 

Хране се на различите начине: 

• филтрирају ситне организме и хранљиве 

честице из воде, 

• активно лове плен, 

• хране се угинулим животињама. 



Речни рак 

• Тело речног рака се састоји од два региона. 

• Рак дише помоћу шкрга, које су смештене у посебним коморицама на 

боковима тела. 

• Имају отворен систем за транспорт супстанци. 

• Срце је петоугаоног облика. 

• Органи за излучивање код ракова називају се антеналне жлезде. Оне су 

зелене боје, па се називају и зелене жлезде.  

Храни се различитим 

воденим организмима.  

У потрагу за храном иде 

ноћу. 



Спољашња грађа речног рака 
репна лепеза 

уста 

краћи пар антена 

трбушни чланак код 

мужјака који има улогу при 

размножавању   

трбушни 

чланци за 

пливање 

5. пар ногу 

за кретање 2. пар ногу 

за кретање 

дужи пар антена 

1. пар ногу 

преображен у клешта 

закржљале ноге које имају 

улогу у размножавању  



Речни рак 

Речни ракови се паре у X и XI 

месецу.  

Женка брине о јајима носећи 

их на трбуху.  

Почетком маја се излегу 

рачићи. 



Разноврсност ракова 

речни рак јастог краба 

рак самац мокрица кокосова краба 



Разноврсност ракова 

крил 

циклопс 
дафнија 



Значај ракова 

• Велику опасност за ракове представља човек, који их 

неконтролисано лови ради исхране, као и непосредно када 

загађује водене екосистеме великим количинама отпадних, 

загађујућих супстанци! 



• Нацртајте спољашњу грађу речног рака 

(стр.57). 

• Урадите речник нових појмова. 

• Пронађите још неку занимљивост о раковима 

на интернету или у енциклопедији животиња  

– Веровали или не! 

Домаћи задатак 


