


-ОСНОБНЕ ОДЛИКЕ

*Тело им се састоји од главе и чланковитог трупа

*Труп има од  10 до  173 чланка

*Међу стоногама има биљоједа и грабљивица

*Неке стоноге имају опомињујућу обојеност

*Стоноге су одвојених полова.Развиће им је  директно

*Разноврсност стоног :кућна стонога,стрига и гујин 

чешаљ



*Њихово тело граде два региона:глава и труп

*На глави се налазе просте очи,антене на којима су 

смештени чуло  мириса и додира и усне ножице.

*Труп је грађен од чланака који су међусобно 

једнакии.Стоноге  могу имати од 10 до 173 чланка.На 

скоро сваком чланку налази се јеадн или  два пара 

пара ногу за кретанје.Тело стонога је прекривено 

кутикулом.На телу се налазе бројни орвори цевчица 

за дисање.Преко ових отвора из тела се приликом 

дисања ослобађа велика количина воде.Због тога се 

стоноге прекпо дана скривају испод камења,коре 

дрвећа или опалог лишћа,у потрагу за храном излазе 

ноћу.



*Многе стоноге су отровне,а њихов ујед је јако 

болан.Отровне врсте стонога су обично обојене 

јарким бојама којим упозоравају друге животиње да 

су опасне.Међу стоногама има биљоједа које се 

хране трулим лишћем и другим ситним животињама.

*Предњи пар ногу им је преображен у отровне канџе 

којима паралишу и убијају плен.

*Биљоједне врсте су веома споре,док су грабљивице 

одликују веома брзим кретањем.

*Размножавају се полно .Женке полажу јаја у нарочита 

гнезда или их својим телом спирално обавијају.У том 

положају остају без хране неколико недеља све док 

се не излегну млади.



РАЗНОВРСНОСТ

*Кућна сонога:живи у кућама.Данју се скрива иза неког 

ормара или у хладним и влажним подрумима,а ноћу 

излази из скровишта у потрази за храном.Храни се 

ситним инсектима.Она је за човека корисан животинја.

*Стрига:је највећа стонога која живи код нас.Њен ујед 

може бити веома болан.

*Гујуин чешаљ:је стонога која се може наћи у опалом 

лишћу.Има глатко тело са ножицама на трбушној 

страни  тела.Пошто нема отровну жлезду у случају 

опасности склупча се у круг и лучи жућкасут течност 

непријатног мириса и укуса



ЖЕЛИМ ДА ЗНАМ ВИШЕ

Стоноге су грабљивице.Неке од њих се хране 

ситним пленом,а неке могу уловити плен који 

је вишеструко већи од њих.Једна врста 

стоноге,која је дугачка око  20 

центиметара,храни се гуштерима.Својим 

јаким отровом за један минут паралише 

гуштера који услед јачине отрова поцрни и 

угине


