
 

Metodický list   Biologie – Pozorování pavoukovců a korýšů  Pracovní list – řešení 1 
 

Pavoukovci, korýši a hmyz patří do kmene   členovci  . Jejich těla jsou

 nestejnoměrně  článkovaná. Na povrchu těla mají  vnější  kostru 

(exoskelet), který tvoří organická látka  chitin  a někdy pro větší pevnost krunýřů i anorganická látka

  uhličitan vápenatý . Mají  žebříčkovou nervovou soustavu, dýchají celým povrchem těla nebo 

mají dýchací orgány odlišné pro suchozemské členovce -   plicní vaky  a  vzdušnice , 

vodní členovci jsou vybaveni  žábrami . Cévní soustava je   otevřená , protože 

krev neproudí v cévách. Zvláštní vylučovací soustavou je systém trubiček napojený na trávicí soustavu a 

říkáme mu   malphigické trubice  . Končetiny  členovců  jsou také článkované  a 

dochází u nich přeměně. U pavoukovců první pár tvoří  klepítka , druhý pár makadla , 

další čtyři páry jsou nohy  kráčivé . Mezi pavoukovce patří  pavouci,  sekáči ,  

štíři ,  štírci ,  roztoči . Podle předložených ukázek zakreslete klepítka pavouka 

nebo lupou zvětšené snovací bradavky. Pavouci svoji kořist tráví vstříknutím trávicích enzymů do oběti a 

vysátím, takové trávení je označováno jako  mimotělní . Dle ukázky či obrázku zakreslete klíště 

obecné. Popište správný postup odstranění klíštěte:  Pomocí speciálních kleštiček, pinzety, stébla 

trávy vytočíme klíště z kůže, pokud není silně přichyceno, nepoužíváme žádné krémy, mýdlo ani 

desinfekci, abychom zamezili vyvrácení obsahu trávicí trubice do ranky. Po odstranění klíštěte ranku 

desinfikujeme nejlépe jodovou tinkturou, zapíšeme čas odstranění a ještě několik dní místo sledujeme, při 

jakýchkoli komplikacích navštívíme lékaře  

Napište, jaké nebezpečné onemocnění je přenášeno klíšťaty a jaká je prevence např. jaká pravidla 

dodržujeme při oblékání do lesa apod.:   virové onemocnění klíšťová encefalitida, 

bakteriální borreliosa, do lesa volíme dlouhé kalhoty a pevné boty, pokrývku hlavy, použijeme ochranné 

spreje, po návratu prohlédneme kůži  
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Korýši patří mezi  členovce . Mají dva páry  tykadel  a mnoho končetin, 

uzpůsobených k různým funkcím. Raci a krabi mají podávací nožky u úst, klepeta, čtyři  páry 

 kráčivých  nohou, přidržovací nožky. Mezi korýše patří také drobní vodní živočichové, kteří 

tvoří  plankton , jsou potravou mnoha dalších organismů. Vysvětlete pojem bioindikátor:  Je to 

organismus velmi citlivý na změnu životních podmínek, pomáhá nám rozpoznat např. lokality minimálně 

zasažené znečištěním 

ŽÁCI ZAKRESLÍ BIOLOGICKÉ SCHÉMA PODLE POZOROVANÉHO DRUHU 

 

 

 

 

Zvětšeno:   zvětšení okuláru X zvětšení objektivu 

 

Uvedené organizmy přiřaď k taxonomickým skupinám: 

Pavouci křižák obecný, pokoutník domácí, běžník kopretinový, snovačka americká, stepník rudý 

Štíři  štír kýlnatý, štírek knižní, veleštír obrovský, štír středomořský 

Sekáči  sekáč domácí 

Roztoči klíště obecné, zákožka svrabová, kleštík včelí, trudník lidský, čmelík kuří 


