
Členovci (Arthropoda) 



Obecná charakteristika 

 nejpočetnější živočišný kmen (80 % všech živočišných 
druhů) 

 - ovládli všechny biomy 

 - splývání tělních článků ve větší funkční celky, 
heteronomní segmentace 

 1. hlava (cephalon) + hruď (thorax) + zadeček (abdomen) 

 2. hlavohruď (cephalothorax) + zadeček  

  3. hlava  + trup 

 - vývoj křídel (osidlování různých míst) 

 - velká rozmnožovací schopnost (spousta nepřátel), 
partenogeneze 

 chitinová vnější kostra (exoskelet), sklerity (destičky) 

 - vývoj článkovaných končetin 



Vnější chitinová kostra 

exoskelet 



Vnitřní a vnější kostra 



Svlékání 

je řízeno 

hormonálně 

ekdyzon vyvolává 

svlékání 

juvenilní hormon 

(neotenin) 

zastavuje 





Anatomie 

 NS: žebříčkovitá, splývání ganglií; třídílné nadjícnové 
ganglium, podjícnové ganglium 

         ▪ smysly: složené oči (z oček = omatidií, mozaikové 
vidění), jednoduché oči; smyslové brvy (= senzily); 
statocysty; instinktivní chování 

         ▪ DS: žábry (primárně vodní), plicní vaky 
(pavoukovci), vzdušnice (tracheje; stigma - průduch; intima 
- chitinová výztuž) 

         ▪ CS: otevřená, trubicovité nebo vakovité srdce v 
osrdečníku (s ostiemi) na hřbetní straně, hemolymfa proudí 
směrem k hlavě 

         ▪ VS: nefridie ▪ nebo malpighické (= Malpighiho) 
trubice – ústí do střeva;  

         ▪ ®: většinou gonochoristé, pohlavní dimorfismus, 
vnitřní oplození, typické pohlavní chování, páření, péče o 
potomky, ektohormony (feromony) 



Systematika kmene členovců 

 1. PODKMEN:     TROJLALOČNATCI     Trilobitomorpha 

                                  

 2. PODKMEN:     KLEPÍTKATCI     Chelicerata 

                                 třídy: HROTNATCI, PAVOUKOVCI 

 3. PODKMEN:     ŽABERNATÍ     Branchiata 

                                 třída: KORÝŠI 

 

 4. PODKMEN:     VZDUŠNICOVCI     Tracheata 

                                 třídy: STONOŽENKY, DROBNUŠKY,           
MNOHONOŽKY, STONOŽKY, HMYZ 



1. podkmen TRILOBITI 

  nejprimitivnější a nejstarší zástupci členovců 

         - žili od kambria do permu (= prvohory), 
maximální rozvoj v siluru 

         - obyvatelé mělkých pobřežních moří 

         - naleziště v ČR: Barrandien  

 - tělo děleno podélně i příčně na tři části: hlava + 
hruď + zadeček; osní (střední) část + dvě části 
postranní (pleurální) 

         - dvouvětevné končetiny s žaberními výběžky 

         - potrava – drobní živočichové; potravou ryb 



Trilobiti/Trojlaločnatci 

17 000 druhů  



Morfologie 

těla 

trilobitů 



Složené oči 



Trilobiti jsou vůdčími zkamenělinami 

prvohorních sedimentů 





Joachim Barrande 

 Système silurien  

du centre  

de la Bohême 



2. Podkmen KLEPÍTKATCI 

  - 1. pár končetin = klepítka (chelicery) – příjem 
potravy 

     - 2. pár končetin = makadla (pedipalpy) – 
hmatová funkce, někdy sexuální 

     - hlava s hrudí srůstá v hlavohruď (přední část = 
prosoma) 

     - 4 páry kráčivých končetin vždy z hlavohrudi 

     - zadeček (zadní část = opistosoma) většinou 
nečlánkovaný 

     - jednoduché oči 



Klepítkatci (Chelicerata) 



Pavoukovci 

 ŠTÍŘI    1.420 druhů  

 ŠTÍRCI  3.500 druhů 

 PAVOUCI 40.000 druhů 

 SEKÁČI 7.000 druhů  

 SOLIFUGY 1.100 druhů 

 ROZTOČI 50.000 druhů 







Veleštír císařský – 23 cm 



Páření štírů 



Péče 

o mláďata 



 je druh asijsko-afrického pouštního štíra, který 
má nejúčinnější jed ze všech štírů na světě. Díky 
malé kapacitě jedového váčku uvnitř telsonu 
způsobí méně úmrtí než štír Androctonus 
australis. Bodnutí štírem Leiurus je 
nejbolestivějším bodnutím ze všech štírů. Proti 
jeho jedu se vyrábí sérum, přesto každý rok 
způsobí mnoho úmrtí. Díky své velikosti až 10 
cm je často chován. 

Leiurus  

quinquestriatus 





Androctonus australis – severní Afrika 





Štíří jedy 

 působí hlavně na členovce, kterými se štíři živí. 

Chemicky jsou bílkovinné povahy a můžeme je 

rozdělit na neurotoxiny a hemolyziny. Statistika 

ze severní Afriky, kde žijí dva nejjedovatější štíři 

vůbec -Leiurus quinquestriatus a Androctonus 

australis - uvádí, že na 36 000 uštknutí připadá 

72 smrtelných případů, tedy 1 : 500.  



Štírek domácí 

hubitel 

roztočů a pisivek 



Řád pavouci (Araneae)  

 dravci lovící během, skokem nebo pomocí 

sítí 

 snovací bradavky vytvářejí polyfunkční 

pavučinu 

 řada druhů má létající nymfy („babí léto“) 

 do chelicer ústí jedové žlázy 

 dýchání vzdušnými vaky i vzdušnicemi 

 většinou osm jednoduchých očí 

 výrazný pohlavní dimorfismus  



Pavouk v druhohorním jantaru 







Typy pavoučích 

chelicer 

 







Uspořádání očí 

na hlavohrudi 



Sameček lovčíka hajního 



Sameček pavouka pavího 







Samička lovčíka s kokonem 







Synantropní pokoutník domácí 



Křižák obecný 



Křižák 

pruhovaný 

a zelený 



Námluvy křižáků čtyřskvrných 



Výstražné zbarvení 

snovaček 





Snovačka jedovatá   

„černá vdova“ 

 Jed "černé vdovy" alfa-latrotoxin se specificky 

váže na receptory membrány v centrálním i 

periferním nervovém systému, destabilizuje 

membrány nervových buněk. Mechanismus 

toxického účinku alfa-latrotoxinu není dosud plně 

objasněn. Dále bylo v jedu identifikováno pět 

latroinsektotoxinů, které ovlivňují uvolňování 

neurotrasmiterů z nervových zakončení u hmyzu a 

vykazují selektivní toxicitu pro tyto živočichy. Jed 

snovačky také působí jako hemolyzin. 



Páření  

snovaček 



Kokon snovačky pečující (Theridion impressum) je upevněn na snovacích 

bradavkách, matka jej poté hlídá v úkrytu, který připomíná obrácené ptačí 

hnízdo. Po vylíhnutí malých pavoučků je matka živí vydávenou natrávenou 

potravou nebo kořistí, do které vpouští vlastní trávící sekret. Po nějakém 

čase samička umře, mláďata ji spořádají a vrhnou se za dobrodružstvím do 

světa. 



Plachetnatky 



Síť plachetnatek specializovaná na ... 



Pavučina – sítě a rourky 



Čelistnatka 

rákosní 



Vodouch 

stříbřitý 



Pavouci 

bolas 

 





Běžníci loví bez sítí 



Běžník kopretinový 



Mimeze běžníka kopretinového 



Častou kořistí 

je hmyz 





Slíďáci 

a 

čelistnatka 



Slíďák tatarský 



Stepník rudý – Český kras 





Kolmo k zemi vybudované podzemní nory opatřené záklopkou, 

několik únikových cest, tak by se dali stručně charakterizovat 

úkryty sklípkanů, kterým se přezdívá trapdoor spiders . Tento 

název není daleko od pravdy, důvodem jsou důmyslné příbytky 

opatřené pavučinovou záklopkou, který funguje na principu 

padacich dveři. 



Sklípky sklípkanů 





Avicularia versicolor - Karibik 



Brachypelma Smithi - Mexiko 



Sklípkánci staví noru 

s punčoškou 



Cyrtofora opunciová 

a parazitující pavouci 



Sekáči 

jsou podobní  

pavoukům 

ale… 



Solifugy – nejmohutnější kousací 

ústrojí v živočišné říši  



Morfologie solifug 



Makadla opatřená přísavkou 

bývají větší než některé končetiny 



Solifugy si se svou 

výzbrojí 

troufnou i na obratlovce 



Roztoči (Acari)  

 jsou nejrozmanitějším a druhově 

nejbohatším řádem pavoukovců (popsáno 

asi 30.000 druhů). Obecně jsou velmi malí 

(80 μm-1 mm), některé druhy však dosahují 

délky až 2 cm. Mezi pavoukovci jsou 

výjimeční také způsobem obživy - zatímco 

všechny ostatní řády se živí dravě, mezi 

roztoči nalezneme i fytofágy, saprofágy a 

parazity. 



Hallerův  

orgán 

na předních 

končetinách 

umožňuje 

detekci CO 2 



Bodavě-sací 

ústrojí: 

hypostom 

mezi chelicerami 







Larva klíštěte je šestinohá 





patří mezi flavoviry (způsobujících „žlutou zimnici“), RNA viry 

„arboviry“, které přenáší hmyz.( z anglického  artropod-borne = 

přenášený členovcem) Klíšťová encefalitida patří mezi 

onemocnění s přírodní ohniskovostí tj. s výskytem téměř 

stabilně na určitých územích, kde virus cirkuluje mezi 

rezervoáry viru (myši, hmyzožravci, srnčí zvěř ,černá zvěř, ale i 

domácí kozy, ovce, skot, dokonce i někteří ptáci). U nás jsou 

hlavními oblastmi výskytu tohoto viru, okolí řek a jejich přítoků 

– Vltava, Sázava a Berounka, okolí Vranovské a Kníničské 

přehrady, Podyjí a Bruntálsko, Jesenicko a okolí Šumperka. 

Virus přenáší všechna sající stádia, lze se však také nakazit i 

požitím nepasterizovaného mléka. 

Virus klíšťové 

encefalitidy 





Borrelia burgdorferi 





Pijáci  

(rod Dermacentor) 

jsou větší než klíšťata 

a mají oči 



Ontogeneze pijáků 

přenášejících encefalitidu a jiné choroby  



Klíšťák 

holubí 



Vodule 

draví vodní roztoči 

 



Trudník tukový 





Zákožka 

svrabová 

v kanálcích 

pokožky 



Sametky jsou dravci 



Svilušky sají rostlinné šťávy 

 Sviluška chmelová je polyfág živící se na téměř 

200 různých druzích rostlin 



Roztoč sviluškovec dravý 





Vlnovníci 

vytvářejí hálky 



Prachoví roztoči  

(čeleď Pyroglyphidae) 

 živí se hlavně kožními šupinkami člověka, 

mikroorganizmy a houbami (plísněmi), ale i 

organickými látkami ze zásob potravin. Potravu 

zde nalézají v hojné míře protože člověk ztrácí 

denně až 1 g šupinek. Toto množství může 

vyživit až 1 milión roztočů. Jsou nejvýznamnější 

producenti alergenů v domácnostech. 





Skladištní roztoči (č. Acaridae) 

Roztoč moučný rozežírá suroviny, na kterých žije a 

znehodnocuje je svým pachem. U osiv vyžírá klíček. Přenáší 

plísně a bakterie. U citlivých osob způsobuje dermatitidy, 

astmatické obtíže a rýmu. Krmivo hospodářských zvířat 

ochuzuje při přemnožení o výživné látky a zvířatům může 

způsobovat poruchy metabolismu 



Stadium hypopa 

 V případě nedostatku potravy 

se z nymfy vyvíjí tzv. hypopus. 

Nepřijímá potravu, na břišní 

straně těla má přísavky, kterými 

se přichytává na hmyz, 

hlodavce nebo ptáky a nechává 

se přenášet na jiná stanoviště. 

Je to stadium velice odolné vůči 

nízkým i vysokým teplotám a 

pesticidům 


