
Tipus d’artròpode Inclou... Cos dividit en... HàbitatPotes

Biòleg expert

quelicerats
8

Els artròpodes Com identificar-los?

Saviament.com

2 segments
Excepte els àcars, 
que l’han perdut.

Aràcnids 
(aranyes, escorpins, 

àcars...), límuls 
i aranyes de mar.

No tenen antenes.
Tenen quelícers.

Una mena de pinces que els 
serveixen per alimentar-se, i 
en el cas de les aranyes, per 

injectar verí.

La majoria són 

terrestres.

Milpeus, 
centpeus... Tenen 2 antenes.

Tots són 

terrestres.Molts 
segments

Moltes. 
Fins a 750!

miriàpodes

Insectes 
(papallones, formigues, 

abelles...) 

i entògnats.

Tenen 2 antenes.
Poden tenir ales.

Són els únics atròpodes que en 
poden tenir.

3 segments

La majoria són 

terrestres.
6

hexàpodes

Crancs, gambes, 
llagostes, 

llamàntols, 
escamarlans, 

krill...

La majoria són 

aquàtics.

3 segments
En alguns casos es 

troben coberts 
per un 

exoesquelet 
fusionat.

8, 10...
Varia segons 

l’espècie.

crustacis
Tenen 4 antenes.

antenes i altres 
característiques



Tipus d’artròpode Inclou... Cos dividit en...
antenes i altres 
característiques HàbitatPotes

Biòleg avançat

aràcnids
8

Els artròpodes Com identificar-los?

2 segments
Excepte els àcars, 
que l’han perdut.

Aranyes, 
escorpins, 

àcars, 
opilions...

No tenen antenes.
Tenen quelícers.

Una mena de pinces que els 
serveixen per alimentar-se, i 
en el cas de les aranyes, per 

injectar verí.

La majoria són 

terrestres.

Milpeus, 
centpeus... Tenen 2 antenes.

Tots són 

terrestres.Molts 
segments

Moltes. 
Fins a 750!

miriàpodes

Papallones, 
formigues, 

abelles, 
escarabats, 
mosquits...

Tenen 2 antenes.
Poden tenir ales.

Són els únics atròpodes que en 
poden tenir.

3 segments

La majoria són 

terrestres.
6

insectes

Crancs, gambes, 
llagostes, 

llamàntols, 
escamarlans, 

krill...

Tenen 4 antenes.

La majoria són 

aquàtics.

3 segments
En alguns casos es 

troben coberts 
per un 

exoesquelet 
fusionat.

8, 10...
Varia segons 

l’espècie.

crustacis

Saviament.com



Tipus d’artròpode Inclou... Cos dividit en...
antenes i altres 
característiques HàbitatPotes

Biòleg novell

aràcnids
8

Els artròpodes Com identificar-los?

2 parts

Aranyes, 
escorpins, 

àcars, 
opilions...

No tenen antenes.

La majoria són 

terrestres.

Milpeus, 
centpeus... Tenen 2 antenes.

Tots són 

terrestres.Moltes 
parts

Moltes. 
Fins a 750!

miriàpodes

Papallones, 
formigues, 

abelles, 
escarabats, 
mosquits...

Tenen 2 antenes.
Poden tenir ales.3 parts

La majoria són 

terrestres.
6

insectes

Crancs, gambes, 
llagostes, 

llamàntols, 
escamarlans, 

krill...

Tenen 4 antenes.

La majoria són 

aquàtics.
3 parts

En alguns casos es 
troben cobertes 

l’exoesquelet.

8, 10...
Varia segons 

l’espècie.

crustacis

Saviament.com


