
Jiní pavoukovci



Sekáči

nemají snovací bradavky, kořist loví. 
Dlouhé nohy se v nebezpečí snadno 
odlomí a určitou dobu se samy 
pohybují, sekají (např. sekáč 
rohatý). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Snovac%C3%AD_bradavky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%A1%C4%8D_rohat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sek%C3%A1%C4%8D_rohat%C3%BD


Sekáč obecný



Roztoči



–Klíšťatovci „klíšťata“

– většina zástupců je parazitická, tzn. umí se 
vyţivovat pouze cizopasně a aţ na výjimky 
všechna vývojová stadia sají krev. Podobně 
jako ostatní roztoči mají i klíšťatovci oddělená 
pohlaví

– larva je šestinohá, z ní se postupně vyvíjí 
osminohá nymfa a později dospělec

– nejběţnějším zástupcem v ČR je asi klíště 
obecné



Klíště obecné



Borelióza

 prvním příznakem je červený 
kruh s bílým výbledem 
uprostřed, který se objeví v 
místě, kde bylo infikované 
klíště přisáto. Onemocnění 
provází horečka, bolest hlavy, 
bolesti svalů a kloubů a 
únava. 

 Po několika týdnech se asi u 
60% pacientů, kteří nebyli 
léčeni antibiotiky, objeví 
příznaky artritidy, tj. bolestivé 
a oteklé klouby

 Lymská borelióza můţe téţ 
postihnout nervový systém, 
zapříčinit meningitidu, slabost 
končetin a poruchu 
koordinace.



Encefalitida

 Příznaky se objevují 
obvykle po 7, 10 aţ 14 
dnech od chvíle přisátí 
infikovaného klíštěte. 

 Popisují se bolesti hlavy, 
vysoké horečky, 
světloplachost, zánět 
spojivek, poruchy spánku, 
paměti, koncentrace, 
dezorientace, obrny aţ 
selhání center v 
prodlouţené míše. 

 Nejzávaţnější forma 
encefalitidy postihuje 
nejčastěji lidi starších 60 
let.



Čmelík kuří

Cizopasí hlavně             
na drůbeţi



Klíšťák holubí

 Potrava – cizopasnící 
hlavně na holubech, 
plazech, dom. zvířatech 
atd. při nedostatku 
hostitelů sají na lidech, 
pravidelně se vyskytující 
na půdách starých budov, 
světlících, fasádách apod. 
kolonizovaných 
zdivočelými holuby nebo 
kavkami. 

 Zajímavost – vydrţí 
v závislosti na prostředí a 
teplotě hladovět i několik 
let. 



Zákožka svrabová

 Prvím příznakem jsou pocity 
svědění, nejprve mírné, stupňují 
se zejména v noci na lůţku a při 
prohřátí těla, kdy zákoţky 
zvyšují svou aktivitu.

 Zanedlouho poté jsou jiţ 
viditelné chodbičky, které si 
zákoţky vrtají.Jsou  několik 
milimetrů aţ několik centimetrů 
dlouhé, našedlé nebo 
narůţovělé. Zákoţky se 
vyskytují zejména v místech s 
jemnou kůţí. Díky intenzivnímu 
svědění se postiţený škrábe, v 
místech porušené kůţe se tvoří 
strupy.



Zákožka svrabová

 Způsobuje 
onemocnění 
svrab= prašivina



Sametka rudá

http://galerie.kolas.cz/pavouci/pavo_02.htm


Skladokaz moučný

 vyskytuje se ve vlhčím 
uskladněném obilí, 
mouce, moučných 
výrobcích, sýrech, 
těstovinách, 
olejninách, sušeném 
ovoci apod.

 potraviny 
znehodnocuje

http://vfu-www.vfu.cz/fvhe/vet-ekologie/fotky/roztoc_moucny/roztoc_m1.jpg


Nezvaní hosté
 Doma nejsme nikdy sami NAŠI SPOLUBYDLÍCÍ V temném zákoutí 

čeká na svou kořist lovec vyzbrojený strašlivými kusadly. Tucet 
podivných tvorů se vrhl na právě objevený zdroj potravy, všude 
kolem pátrají tisíce zvířat po něčem na zub. V dţungli běţného bytu 
je stejně ţivo jako v dţungli skutečné. 

 Kdyţ přijde řeč na naše zvířecí spolubydlící, vybaví se kaţdému 
nejspíše pes, křeček nebo kanárek. Tedy ţivočichové, které si člověk 
opatřil pro svou potěchu a chová je záměrně. To je však jen špička 
ledovce. Střechu nad hlavou s námi sdílí nekonečně větší mnoţství 
nezvaných ţiváčků. Existenci mnoha z nich si vůbec 
neuvědomujeme, jiní nám dokáţí dát svou přítomnost dost 
neomaleně najevo.

 "Čisto" neznamená "mrtvo"

 Spoustu lidí přítomnost šesti- a vícenohých tvorů překvapuje a 
odmítají ji pochopit. "My přece nejsme špindírové, pravidelně 
uklízíme. U nás ţádná odporná havěť bydlet nemůţe," říkají. Obydlen 
je ale kaţdý byt. Stálá teplota, dostatek úkrytů a bohaté zdroje 
potravy, nechtěně nabízené člověkem, vyhovují mnoha druhům. Bylo 
by proto naivní a beznadějné usilovat o vyhubení všeho ţivého. To 
samozřejmě neznamená, ţe by nebylo potřeba uklízet



 O jedné skupině ţivočichů si můţete být jisti, ţe 
ve vaší soukromé zoo nechybí. Domácí roztoči 
jsou menší, měří pouhé zlomky milimetru. 
Velikost nahrazují početností. V gramu prachu 
jich můţe být aţ 15 000. Nejvíce si libují v 
posteli, kde je pro ně ideální teplota, vlhkost (z 
potu) i dostatek potravy. Ţiví se šupinkami kůţe, 
které se odlupují z lidského těla. Potíţ je v tom, 
ţe lůţko zároveň znečišťují svými výkaly, a ty 
mohou u lidí vyvolávat alergické reakce. Suchý a 
chladný vzduch roztoče rozhodně nepotěší. 
Samozřejmostí je pravidelná výměna povlečení. A 
protoţe nemálo roztočů ţije i v koberci, neměli 
byste luxovat aţ tehdy, kdy se uţ brodíte 
záplavou drobečků a chuchvalců prachu.





ŠTÍŘI

 vyznačují se velkými, klepetovitými 
makadly a zúţeným prodlouţeným 
zadečkem s jedovým ostnem. 

 štír přeţije radioaktivitu, která by člověka 
zabila. Vydrţí nejíst rok a zadrţovat dech 
tři dny. Přeţije vysoké teploty i zmrazení.

 štíři byli svědkem konce dinosaurů. To, ţe 
jsou tu tak dlouho, s sebou nese i 
nevýhody. 

 Některá zvířata si našla obranu a způsob, 
jak je lovit. Např. surikaty. 





Štír kýlnatý



štírci


