
3. podkmen členovců 

ŽABERNATÍ - KORÝŠI 



Obecná charakteristika 

 převážně vodní živočichové 

 dravci, býložravci, všežravci 

 pelagičtí, bentičtí i přisedlí 

 

 dýchání žábrami, celým povrchem těla 

    nebo tracheálním orgánem (suchozemští) 

    - tělo většinou členěné na 10 – 15 článků 

 

 



Nejznámější zástupci 

 rak, humr, langusta, krab, poustevník, 

kreveta, perloočka, buchanka, kapřivec, 

blešivec, žábronožka, listonoh, svinka, 

beruška  





dva páry tykadel 

5 párů kráčivých 

končetin 

1. pár – klepeta 

klepeto louskací 

a štípací u humra 





Anatomie raka 



Cévní, trávící a nervový systém 

cévní soustava otevřená - hemolymfa 





1 – 3 čelistní nožky (maxillipedy) 

swimmerets – panožky neboli plovací nožky 

(pleopody) – u samiček slouží k přidržování 

vajíček 













Různé 

umístění 

žaber 

u korýšů 



Bioluminiscence u korýšů 



Larvy korýšů – zoea a nauplius 



Systematika podkmene korýšů 

 11 tříd z nich nejvýznamnější:  

 ŽÁBRONOŽCI – bez krunýře, na hrudních končetinách 
žaberní přívěsky (žábro- a listonožky) 

 KLANONOŽCI – planktonní, tykadla k pohybu 

 KAPŘIVCI – parazité s přísavkami 

 SVIJONOŽCI – přisedlí, převážně mořští (vilejši) 

 RAKOVCI – „vyšší korýši“, nejpočetnější třída (asi 20.000 
druhů). Ze 14 řádů nejdůležitější a největší desetinožci (asi 
10.000 druhů) 

 podřády: 1) plovoucí (pelagičtí) – garnáti, krevety  

                   2) lezoucí (bentičtí) – raci, langusty, humři, 

                                                       krabi, poustevníci                                          





Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) 

třída: žábronožci řád: perloočky  



Žábronožka solná – solná jezera 



Žábronožka sněžní 

Periodicky vysychající vody v Polabí a Podyjí, vajíčka 

přetrvávají ve vyschlých tůňkách několik let.  





Listonoh letní 

  Délka života se pohybuje v rozmezí 3-12 týdnů. V 

naší populaci listonohů převažují partenogeneticky 

se rozmnožující samičky, výjimečně jsou přítomni 

i samečci. Vajíčka listonohů jsou velmi malá (0,2 

mm), zato jsou však velmi odolná – vydrží 

dlouhodobé vyschnutí (z některých vajíček se 

mohou vylíhnout larvy i po 25 letech na suchu) i 

prudký mráz (-30°C, možná víc) a horko (do 80°C). 

Listonozi patří mezi velmi starobylé živočichy, v 

téměř nezměněné podobě totiž žijí na Zemi již od 

triasu, tj. již 220 milionů let. 





Vilejš stvolnatý 



Svijonožec 

(žaludovec) 

přílepkový 





Svinka obecná  (rakovci, ř. stejnonožci) 

požírač odumřelých rostlin a živočichů 

 





Různonožci (Amphipoda)  

ca 600 druhů 

 
 moře, sladké a podzemní vody 

 živí se detritem a organickými zbytky  

 blešivec potoční (Gammarus fossarum) - potoky 
pstruhového pásma 

 blešivec hřebenitý (Gammarus roeselii) - méně 
náročný na kyslík a kvalitu vody 

 podzemní druhy – Niphargus – detritofágové 

 vysoká náročnost na čistotu vody → vynikající 
indikátor 



Blešivec obecný  

indikátor čistoty vody 





Blešivec 

hřebenitý 

 

 

Blešivec 

studniční 

troglobiont 



Kreveta drsná - čistič 







Langusta ozdobná 





Desetinožci 

největší 

korýši 





Krab houslista 



Poustevník Dardanus venosus 



Krab (poustevník) palmový – 4,5 kg 

ulitu používá jen v mládí 

 



Rak červený 



Procambarus 

clarkii 

 v roce 1973 začal invazi  

    evropským kontinentem  

    ze Španělska.  

 

 Jedná se o teplomilný druh původem z Ameriky, česky 
nazývaný rak červený. Osmdesát procent celosvětové 
produkce tržních raků je založeno právě na tomto 
druhu. Ač se jedná o teplomilný druh raka, je schopen 
přežívat a rozmnožovat se i v našich klimatických 
podmínkách. Bývá chován v akváriích. 



Rak říční 



jihoevropský druh, u 

nás má severní hranici 

rozšíření. Na území 

České republiky jsou 

dnes známy stabilní 

populace zejména v 

oblasti Plzeňska, 

Příbramska a Českého 

lesa, na území CHKO 

Křivoklátsko a CHKO 

České středohoří. 

Rak 

kamenáč 



Rak bahenní 


