
© Mgr. Blanka Škrabalová 2015 

Kmen: Členovci 

Obecné znaky: tělo členěno na hlavu + hruď + zadeček nebo hlavohruď + zadeček 
- tělo kryto vnější kostrou z chitinu 
- tělo článkované proto členovci 

 

Podkmen: klepítkatci 

Třída: pavoukovci 

Řád: Pavouci 

Znaky: mají 8 nohou, 2 kusadla, spousta očí, masožraví, mimotělní trávení (do kořisti vstříknou jed a trávicí enzymy, které obsah 
těla kořisti natráví a pavouk ji poté „vypije“), tělo členěné na hlavohruď a zadeček spojené stopkou 
 

Modelový živočich: křižák obecný 

- pohyb pomocí nohou, tvorba pavučiny ze snovacích bradavek na zadečku 
- cévní soustava otevřená, srdce tvoří ztloustlá céva v horní části zadečku 
- nervová soustava „žebříčkovitá“, dokonalejší než u žížal 
- dýchací soustava – plicní vaky (jako jediní členovci) 
- vylučovací soustava – nitkovité (malpigické) trubice 
- rozmnožování: pavouci jsou odděleného pohlaví (samice > samec), oplození vnitřní v těle samice (samec zavede spermie 

pomocí makadel, samice ho může i sníst) 
 
Zástupci: běžník kopretinový – babí léto, nestaví sítě, barevní;  
vodouch stříbřitý – žije ve vodě, dýchá vzduch,  
běžníci, třesavky („johany“), sklípkani 
 

Řád: Sekáči 

- tělo hlavohruď + zadeček, nemá stopku 
- dlouhé tenké končetiny 

Řád: Roztoči 

- draví cizopasníci 
 
Zástupci:  
klíště obecné – živí se krví obratlovců,  

přenos nemocí – virové (zánět mozkových blan = encefalitida); bakteriální – borelióza 
zákožka svrabová 
roztoč varoa – napadá včely 

Řád: Štíři 

- klepetovitá makadla, na konci zadečku jedový osten 
- dravci 

 
Zástupci: veleštír Cimrmanův, veleštír obecný, štír smrtonoš 

Podkmen: korýši 

- převážně vodní 
 
Podtřída: Rakovci 

Modelový živočich: rak říční 

- tělo: hlavohruď (dva páry tykadel – hmat + čich, mnoho končetin) + zadeček (ocasní ploutvička), svrchní strana je krytá 
krunýřem (šedý, hnědý, zelený), krunýř je z chitinu + CaCO3    

- dýchání: žábrami 
- rozmnožování: oddělené pohlaví, rozmnožování pohlavní, oplození vnější, samice nosí vajíčka pod zadečkem 
- cévní soustava: otevřená  
- nervová soustava: „žebříčkovitá“ 
- vylučovací soustava: čelistní a tykadlové žlázy 
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Zástupci: 
Sladkovodní mořští suchozemští 
rak říční (15 cm) 
rak bahenní (nepůvodní, 
i ve znečištěném prostředí, 8-10 cm) 
rak kamenáč 
 
beruška vodní 
blešivec potoční 
 
Planktonní 
buchanka obecná – 2 váčky s vajíčky 
vznášivka – 1 váček s vajíčky 
hrotnatka obecná 

humr obecný (60-70 cm), až 8 kg 
langusta obecná 
krab poustevníček 
krab obecný 
 

stínka zední 
svinka obecná 

 

podkmen: Vzdušnicovci  

- nejpočetnější skupina členovců 
- společný znak – dýchání vzdušnicemi 

třída: Mnohonožky 

- tělo kryté krunýřem (je zpevněn vápenatými solemi) 
- na každém článku dva páry končetin 
- žijí pod kameny, v zemi… 
- živí se rozkládajícími se rostlinami 

Zástupci: mnohonožky, plochule, svinule 

třída: Stonožky 

- zploštělé měkké tělo  
- na každém článku jeden pár končetin 
- většina se živí dravě 
- 1. pár nohou přeměněn na tzv. kusadlové nožky se zahnutým drápem (ústí sem jedová žláza) 

Zástupci: stonožka škvorová, zemivka žlutavá 

třída: Chvostoskoci 

- nejčastěji žijí v půdě 
- většina má na břišní straně zadečku skákací aparát (závěsné zařízení + skákací vidlice) 
- živí se řasami, houbami, rostlinnými a živočišnými zbytky 

 


