
Tvar Výběžky a rýhy Okulárium 

Synthetonychiidae 1-1,7

Žlutohnědé až 

červenohnědé; někdy 

zbarvení do černa

Dorzální štítek 

hruškovitého tvaru

Chybí rýhy rozdělující oblasti 

štítku; zadeček s 9 tergity - 

prvních 5 tvoří karapax; přední 

okraj karapaxu bez trnů či 

hrbolků

Okulárium chybí; oči daleko od 

předního okraje těla a blízko u sebe

Basichelicery velmi krátké, bez 

bully; ruka s pár nepatrnými 

hrbolky

Bez výběžků a trnů, jen s pár 

nepatrnými sétami; u některých samců 

trochanter se silnými výběžky; tibia 

samců štíhlá; tarsus štíhlý a dlouhý; 

pedipalpy samců s dorsoapikálním 

výběžkem na tibie a ventrálním 

subapikálním silným trnem na tarsu

Hladké a neobrněné; drápy III-IV 

nesou synthetonychium; velký a 

plochý mediální bodec; mnoho silně 

vyvinutých laterálních bodců; malé 

vedlejší zuby; tarsální vzorec: 3:5:4:4

U některých samců trochanter pedipalp se 

silnými výrůstky; pedipalpy samců s 

dorsoapikálním výběžkem na tibie a 

ventrálním subapikálním silným trnem na 

tarsu

Lomanellidae 0,9-3,8

Oranžovo žluté/světle 

hnědé/s tmavými 

vzory/bez pigmentace

Lichoběžníkovitý tvar 

Přední okraj těla bez trnů či 

hrbolků/s velkými trny 

smřujícími dopředu; karapax s 

výběžky na stranách nad coxa 

II; štítek a tergiry hladké/s 

řadami velkých trnů

Hladké/zakončené krátkým zubem či 

trnem; kulaté/kuželovité; můžou 

chybět oči

Sternum dlouhé a úzké; pokryta 

hrbolky

Druhý segment s pár granulemi 

a sétami

Bázi trnů/dlouhých sét tvoří hrátký 

hrbolek/zcela hladké pouze s jedním 

malým trnitým hrbolkem na femuru; 

dorzální povrch femuru a patelly bez 

trnů

Femur I s řadou malých 

hrbolků/granulí se sétami na ventrální 

straně; drápy III a IV s bodcem; 

tarsální vzorec: 2:2:3:3

Buemarinoidae 1,2 Bez pigmentace Lichoběžníkovitý tvar 
Granulované tělo; přední okraj 

těla hladký

Kuželovité, malé; hladké; na předním 

okraji štítku/redukované; oči chybí

Sternum rovné se dvěma páry 

sét; coxální laloky s malými 

apofýzami

Prodloužené; štíhlý bazální 

segment se sétami na dorzální 

straně; druhý segment s pár 

sétami

Prodloužené; se silnými trnitými 

hrbolky, které nesou silnou 

prodlouženou sétu; coxa  s nízkým 

hrbolkem s malou sétou na ventrální 

straně a silným trnitým hrbolkem; 

trochanter s jedním silným trnitým 

hrbolkem mezi dvěma menšími; femur 

proximálně se třemi řadami silných 

trnitých hrbolků, distálně se čtyřmi 

trnitými hrbolky; patella se dvěma 

silnými trnitými hrbolky; tibia a tarsus 

se třemi silnými hrbolky na obou 

stranách, zakončené dvěma sétami; 

prodloužené drápy

Prodloužené; cylindrické segmenty; 

coxa, trochanter, femur a patella 

granulované; coxa s řadou malých 

hrbolků se sétami na ventrální straně; 

metatarsus rozdělený na astragulus a 

calcaneus; drápy nohy I a II 

jednoduché; drápy nohy III a IV se 

dvěma větvemi na bocích; tarsální 

vzorec: 3:13:4:4

Triaenonychidae 3(1)-5(10)

Žluté, oranžové nebo 

tmavě hnědé; s 

černými skvrnami a 

síťováním

Dorzální štítek se 

rozšiřuje směrem 

dozadu 

Mesotergum rozděleno rýhami 

na oblasti, které jsou 

zvýrazněné řadami hrbolků; 

mesotergum a tergity slabě 

obrněné, s malými trnovitými 

hrbolky; přední okraj karapaxu 

s řadami trnů

Obvykle přítomné; velmi úzké; vysoké; 

s nepárovým obrněním; oči vyvýšené 

až nad karapax; když chybí okulárium 

jsou oči blízko u sebe

Coxa paralelní; coxa IV 

nezvětšená; spirakula kryta 

hrbolky; tvar sterna velmi 

variabilní 

Basichelicery zřídka s 

ornamentovanými hrbolky na 

dorzální straně; postranní špičaté 

hrbolky

Velké; silnější než nohy; patella, tibia a 

tarsus s postranními a vnějšími trny; 

femur s hrbolky nebo trny, na ventrální 

straně pruh korálkovitých granulí; chybí 

subchela 

Krátké; téměř rovné; obrněné jen 

řadami hrbolků; coxa I se silnými 

ventrálními apofýzami; femur I s 

ventrální a dorzální řadou trnitých 

výběžků se sétami; metatarsus I u 

samců vroubkovaný se silnými sétami; 

tarsi I-II s jedním drápem; tarsi II-IV s 

roztrojeným drápem; tarsální vzorec: 2-

3(1-2):2-20(2-4):3-4:3-4

U samců silnější pedipalpy; chelicery 

některých samců mají zaoblené apofýzy; 

tarsomery nohy I mohou být o něco nižší 

u samic; mnoho samců má vroubkovaný 

metatarsus; u některých druhů samčí 

okulárium více vyvinuté; genitální 

operkulum může být prodloužené u 

samců a širší u samic

Travuniidae 1-3

Tmavě až světle žluté, 

u jeskynních druhů 

bez pigmentu

Konvexní tvar těla; v 

zadní části zakulacené; 

mírně zúžené vepředu

Přední okraj karapaxu 

neobrněný; segmenty těla 

zvýrazněny neúplnými rýhami; 

všechny oblasti, tergity a 

sternity neobrněné; u 

neevropských druhů přítomen 

9. tergit

Nízké; pokryté granulemi; daleko od 

předního okraje karapaxu; oči mohou 

být redukované a nepigmentované; 

okulárium může chybět

Sternum tvaru klínu; přítomny 

volné laterální sklerity

Štíhlé basichelicery, vzácně s 

ornamentovanými hrbolky; ruka 

chelicer nikdy není zduřelá

Robustní; silně otrněné; femur dorzálně 

konvexní s ventrální řadou hrbolků se 

sétami a postranním subapikálním 

hrbolkem se sétami

Tibia a tarsus se silnými postranními a 

vnějšími hrbolky se sétami; noha I-IV 

štíhlá a neobrněná; drápy III-IV s 

peltonychiem (komplex drápů tvořený 

centrálním krytem a mnoha páry 

laterálních větví, někdy asymetrické); 

tarsální vzorec: 3-6(2-3):5-6(3-4):4:4

Chybí

Cladonychiidae 1,7-4

Červenohnědé až 

tmavě hnědé, u 

jeskynních druhů 

světle žluté 

Oválný
Oblasti mesoterga celistvé, 

nerozdělené; neobrněné 

Když jsou přítomny oči, jsou na 

středním hrbolku

Chybí devátý volný tergit a 

laterální sklerity; sternum s 

rozšířenou zadní části mezi 

coxa IV; konec coxa II se 

rozšiřuje směrem dopředu, vně 

a u některých druhů k 

labiálnímu výrůstku

Bazální segment hladký nebo s 

jedním až třemi malými trny na 

dorzální straně 

Robustní; femur a tibia trnité; tarsus s 

více než čtyřmi nápadnými trny

Distitarsus II se třemi nebo více 

tarsomerami; tarsální vzorec: 4-9(2-

3):8-20:4-8:4-8; drápy III-IV 

rozdvojené se dvěma větvemi 

spojujícími se do úzké stopky

Někteří samci mají prodloužené hrbolky a 

zduřelé pohyblivé prsty chelicer; 

pedipalpy s ostnem na bázi apikálního 

drápu; ventrální trny se spojují na bázi 

tarsu; husté řady redukovaných 

ventrálních trnů na femuru; ventrální 

povrch tibia II s distálním zduřením nebo 

hrbolkem nesoucím zvětšené séty

Cryptomastridae 2,5-3,5

Oranžové až tmavě 

hnědé/světlé 

žlutooranžové/jeskynn

í druhy bez pigmentu

Tvar asymetrických 

přesýpacích hodin, 

přední polovina kratší

Chybí 9. tergit; přední okraj 

štítku se třemi výběžky a 

tergity s malými trny/štítek 

jemně granulovaný; jeskynní 

druhy mají štítek hladký

Okulárium nízké a hladké/s hrbolky; 

někdy kuželovité; dobře oddělené od 

předního okraje štítku; oči s 

černým/hnědým pigmentem; u 

jeskynních druhů oči chybí

Chybí laterální sklerity; 

sternum se sétami; malé 

operkulum; ventrum s malými 

granulemi

Prodloužený basální segment; 

trnitý distální segment; trnité 

chelicery

Pedipalpy s mnoha prodlouženými trny; 

na laterálním okraji tarsu pět 

nápadných trnů

U samců tibia II s distálním zduřením 

nese zvětšené séty; distitarsus I se 2 

segmenty, distitarsus II se 3 segmenty; 

drápy rozdvojené; tarsální vzorec: 5:8-

15:<6:>5

Tibia II u samců má zvětšený distální 

konec, který nese séty

Nippononychidae 

(Paranonychidae)
1,6-3,6

Červenohnědé; 

žlutooranžové až žluté 

u jeskynních druhů; 

s/bez černého 

pigmentu

Povrch těla granulovaný; 

přední okraj štítku s 1-4 

hrbolky

Nízké, kulaté

Pedipalpy silně obrněné spoustou 

trnitých hrbolků, které nesou dlouhé 

séty

Na femuru 3 velké trny na ventrální 

straně následované 3 nebo více 

malými trny; patella se 2 mediálními 

trnitými hrbolky;  tibia s řadou 4-6 

mediálních trnů a řadou 4-7 

laterálních trnů; tarsus se 4 velkými 

laterálními a mediálními trny

Chelicery Pedipalpy Kráčivé končetiny Pohlavní dimorfismus
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Tvar Výběžky a rýhy Okulárium 
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Phalangodidae 0,8-3

Žluté až 

oranžovohnědé; 

jeskynní druhy bez 

pigmentu

Oválný tvar

Pár až několik párů hrbolků na  štítku; 

dorzální štítek rozdělen do pěti oblastí s 

příčnými řadami hrbolků

Nízké a ploché/vysoké a špičaté; 

umístěné uprostřed, na předním okraji 

nebo blízko předního okraje těla; může 

být pokryto hrbolky; nese dvě oči; u 

jeskynních druhů může být redukované

Sternum a genitální operkulum přiloženo 

ke coxae; zadeček se šesti sternity a 

análním operkulem

Nezvětšené; basální segment 

někdy zduřelý; dorzální povrch s 

hrbolky

Trochanter s nula až dvěma megatrny na 

ventrální straně; femur se třemi až čtyřmi 

ventrobasálními nebo jedním až dvěma 

mesodistálními megatrny; patella s jedním 

vnějším a jedním až třemi postranními 

megatrny; tibia se dvěma vnějšími a dvěma 

až třemi postranními megatrny; tarsus se 

dvěma vnějšími a dvěma postranními 

megatrny; tarsus se silným apikálním drápem

Krátké až dlouhé; tarsální vzorec: 3:5:5:5, u 

některých druhů redukovaný 3:3:4:4 nebo zvětšený 

5:8:6:8; tarsi III-IV se dvěma hladkými drápy; chybí 

tarsální výběžek (pseudonychium)

U samců různých druhů zvětšené okulárium/větší počet 

anteriorních hrbolků na štítku/prodloužené anální 

operkulum/zvětšené genitální operkulum/redukované genitální 

operkulum/prodloužené segmenty pedipalp/zduřelý femur 

pedipalp/více hrbolků na femuru pedipalp/více megatrnů na 

femuru pedipalp/redukované megatrny na tibie a patelle 

pedipalp/dorzální osten na tarsu pedipalp/zvětšené megatrny na 

tarsu pedipalp/dorsoapikálním výběžek na tarsu II/více hrbolků 

na trochanteru IV/zvětšený výběžek na trochanteru IV; u samic 

apikální zuby nebo hrbolky na genitálním operkulu
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Sandokanidae 2,3-10,7

Jantarové s tmavě 

hnědým síťováním 

karapaxu, hnědými 

okraji a příčnými pruhy 

na zadečku; tmavé 

pruhy na ventrální 

straně štítku; někdy 

oranžové

Hruškovitý tvar těla; 

hlavohruď užší než 

zadeček 

Karapax a zadečkové tergity splývají 

do jednoho štítku; téměř hladký povrch 

nebo s pár výběžky; pár kuželovitých 

výběžků nebo nepárové výběžky ze 

zadního okraje karapaxu a předního 

okraje zadečku tvořící můstek; dorzální 

štítek zadečku vyboulený a 

hladký/nízký s párem kulatých hrbolků

Nízké/vyvýšené; kulaté/se špičatým 

hrbolkem

Na ventrální straně coxa III-IV přítomný 

anteroproximální výběžek; na coxa III 

často posteroproximální výběžek; někdy 

šupinatá anteroproximální apofýza na coxa 

II; sternum velmi úzké a kopinaté; genitální 

operkulum trojúhelníkové až 

polokruhovité, někdy s malým hrbolkem; 

spirakula skryta pod posteriorním 

výběžkem coxa IV; všechny sternity 

splývají  do ventrálního štítku

Slabé až robustní; bazální 

segment s/bez výběžku, s 

dorzálním hrbolkem; druhý 

segment s ventrodistálním 

výběžkem; třetí segment s 

ventroproximálním výběžkem 

Ventrální výběžky na trochanteru a femuru; 

patella a tibia někdy s ventrální výběžky; 

drápy krátké

Relativně krátké a silné; bez trnů, pouze s pár sétami 

na coxa a femuru; někdy hrbolky na femuru II a IV; 

snížení počtu článků tarsu noha II a IV delší než noha 

I a III; tarsální vzorec: 1-2:1-2:2-3:1-3; přední nohy s 

jedním drápem; zadní s dvojitým drápem

Samci mají větší karapax a silnější chelicery; výraznější dorzální 

hrbolek na basálním segmentu chelicer a větší ventrální výběžek 

na trochanteru a femuru; silnější proventrální výběžek patelle 

pedipalp; silnější metatarsus III; širší genitální operkulum; 

hustější ochlupení na ventrálním štítku; vyvýšené, vyboulené a 

bledé ventrální oblasti nebo kuželovité s bílými okraji

Beloniscidae
Téměř obdélníkovitý 

tvar

Rýhy na dorzálním štítku obloukovité; 

oblast I rozdělená na dvě poloviny 

podélnou rýho nebo nerozdělená; 

mesotergum rozděleno do 4 oblastí; 

oblast II a III s párem špičatých hrbolků 

nebo s krátkými trny

Široké a nízké; se 2 krátkými paralelními 

trny/neobrněné

Prodloužené basichelicery; ruka 

silná a vřetenovitá u samců 
Robustní; se silnými trny; bez prodloužení

Coxa III a IV propojené pomocí tubercular bridges; 

coxa IV s retroventrálními hrbolky; trochanter IV 

samců tvaru přesýpacích hodin s apikální 

apofýzou/monomorfní

Trochanter IV samců tvaru přesýpacích hodin s apikální apofýzou

Suthepiidae < 2 Tmavě hnědé Hruškovitý tvar

Povrch těla hladký; tergity I-V 

hlavohrudi spojené; přední okraj štítku 

s malým špičatým výběžkem; na volném 

tergitu III řada malých hrbolků

Nízké; široké; kulaté; oči malé a černé
Na coxa I-II dva velké prodloužené 

hrbolky

Silné; proximální segment 

nafouknutý v distální části; 

basální segment s malými hrbolky 

na ventrální straně; druhý segment 

se sétami

Hladké, zcela chybí apofýzy s trny; všechny 

segmenty se sétami; tarsus se 2 kulatými 

apofýzami; tarsus samců zvětšený a stlačený 

ze stran, s apikální dlouhou sétou silnou jako 

dráp; tarsální dráp slabý

Krátké; téměř neobrněné; na ventrální straně femuru 

I, III a IV pár malých sét na nízkém hrbolku; 

jednoduchý dráp na noze I a II; rozdvojený dráp na 

noze III a IV

Pedipalpální tarsus samců zvětšený a stlačený ze stran, s apikální 

dlouhou sétou silnou jako dráp

Epedanidae 2-5

Světle hnědé; s 

černými, někdy bílými 

skvrnami

Zadečkový štítek s 

rovnými stranami, 

širší než karapax

Oblast štítku obvykle neobrněná nebo s 

párem ostrých vysokých trnů; volné 

tergity hladké a neobrněné 

Úzké, nízké, se silným středovým trnem; 

může chybět

Sternum rovné, rozšířené a rozdvojené u 

operkula; spirakula jasně viditelná

Silné, se silnými zuby na obou 

prstech; ruka zduřelá u samců  

Coxa velmi dlouhá; femur obvykle 

prodloužený, může nést řadu trnů na 

ventrální straně a hrbolky na dorzální straně; 

patella velmi dlouhá; tibia a tarsus s trny; 

drápy dlouhé jako chodidlo

Dlouhé a štíhlé; tibia a tarsi I-II vláknité; coxa IV 

téměř není vidět pod štítkem; femur I bez ventrální 

řady trnů; femur IV neobrněný a rovný; tarsi III-IV s 

párem hladkých nebo hřebenovitých drápů s nebo bez 

scopuly; distitarsus I se dvěma nebo třemi segmenty; 

distitarsus II se dvěma až čtyřmi segmenty

Chelicery samců se silnou denticí, prodloužené pedipalpy s trny, 

samčí genitálie se sétami okolo capsula interna

Petrobunidae < 2 Oválný tvar

Mesotergum hladké, nejasně rozdělené 

do 5 oblastí; oblasti I a II dorzálního 

štítku nejsou spojené 

Nízké; se středním hrbolkem
Nápadná bulla; basální segment 

nezvětšený

Robustní; silně otrněné; patella s jedním 

hrbolkem nesoucím trny

Femur III sexuálně monomorfní a obloukovitý; noha 

IV samců s trny; tarsi III a IV s dvojitými drápy; 

scopula chybí

U samců trny na noze IV; apofýzy na zadečkových sternitech 

Podoctidae 2,5-5
Hnědé až žluté/tmavě 

zelené; s černými trny

Vejcovitý nebo téměř 

lichoběžníkovitý tvar 

Mesotergum a volné tergity zcela 

hladké nebo se silnými trny, které nesou 

subapikální séty; štítek někdy kryt 

bradavicemi, vráskami, granulemi či 

hrbolky

Velmi vysoké a hustě granulované; může 

chybět; oči mohou být daleko od sebe a 

odděleny do jednotlivých kopečků, vždy 

propojených s přední částí karapaxu 

pomocí "tubercular bridges"

Coxa IV ne moc zvětšená, v šikmé pozici; 

coxa připojená pomocí tubercle bridges; 

oblast stigmat ve tvaru V; stigmata mohou 

být kryta hrbolky

Ruka obvykle nezduřelá
Femur s ventrálními řadami trnů; postranní a 

vnější trny na petelle, tibie a tarsu

Dlouhé a rovné; často kryté řadami špičatých 

hrbolků; noha I se silnými ventrálními a dorzálními 

řadami trnů se sétami

U samců velmi dlouhé a obrněné basichelicery; pedipalpy samců 

mohou být na bázi ztluštělé se shlukem trnů nebo extrémně 

prodloužené, pedipalpy samic jsou krátké; okulárium samců může 

být širší nebo s propracovanějším zdobením a nakloněné dozadu 

ke štítku

Tithaeidae 2,5-5
Žluté; pigmentace může 

chybět

Tvar lichoběžníku 

nebo zvonu

Štítek rozdělen do pěti oblastí; jemně 

granulované tělo; přední okraj karapaxu 

hladký; volné tergity granulované, jinak 

neobrněné

Nízké; chybí středový trn; před 

okuláriem může být malý až velký 

hrbolek

Typické chelicery; bazální 

segment není zvětšený; stejné u 

obou pohlaví

Krátké; tlusté; robustní; otrněné na ventrální 

straně; femur a patella s hrbolky se sétami

Hladké a neobrněné; štíhlé; prodloužené; jemně 

granulované; s malými hrbolky se sétami na femuru a 

tibie; tarsi III-IV s jednoduchým, hladkým dvojitým 

drápem; tarsální vzorec: 5:>5:5:6

Samci menší než samice, mají kratší nohu IV a lichoběžníkový 

tvar těla

Assamiidae 2-8

Načervenale hnědé až 

žluté s černým 

mramorováním; někdy 

bílé kresby

Dorzální štítek širší v 

oblasti zadečku

Mesotergum rozdělené na několik 

oblastí rýhami, které mohou být někdy 

zahlazené; obrnění těchto oblastí a 

volných tergitů variabilní, mohou být 

hladké nebo s trnovitými apofýzami; 

někdy je štítek hustě pokryt granulemi a 

hrbolky; trny na předním okraji 

karapaxu

Vždy přítomno; nízké/vyvýšené tvořící 

kužel; se slabým obrněním; oči 

redukované nebo chybí 

Coxa s velkými laloky; spirakula často 

skryté silnými hrbolky

Ruka není zduřelá; basichelicery 

řídce se zdobenými hrbolky; 

mohou být extrémně dlouhé nebo 

zduřelé u samců 

S ventrální řadou hrbolků se sétami na 

femuru; patella, tibia, tarsus s trny; tibia a 

tarsus netvoří subchelu; pedipalpy se opírají 

o chelicery

Dlouhé, rovné, neobrněné, často úplně hladké; coxa s 

velkými laloky na dorzální a ventrální straně; femur 

až tibia IV mohou být zkřivené nebo nafouknuté; 

distitarsus I se dvěma až třemi klouby; distitarsus II se 

třemi nebo čtyřmi klouby

Slabě vyvinutý; někdy přítomný u chelicer či nohou IV samců 

Pyramidopidae 1,5-5,5 Žluté

Hlavohruď užší než 

zadeček; tvar 

přesýpacích 

hodin/téměř 

lichoběžníkovitý/hruš

kovitý tvar

Mesotergum rozdělené do 5 oblastí 

pomocí příčných rýh; každá oblast s 

jednu či více řadami granulí a u 

některých s velkými trny;  mesotergum 

může nést séty; volné tergity s řadami 

hrbolků/neobrněné pouze granulované

Velké; kuželovité/klenuté; blízko 

předního okraje těla; granulované s 

kuželovitými hrbolky/s jedním rohem na 

vrcholu; jeskynní druhy bez 

očí/redukované oči

Sternum rovné; čtyři volné sternity a dva 

spojené sternity; spirakula skryta pod 

zadním okrajem coxa IV

Nezvětšené; basální segment s 

nafouknutou bullou; u některých 

samců dvě apofýzy na bazálním 

segmentu a ruka chelicer s jednou 

apofýzou

Obrněné megatrny/hrbolky se sétami; 

trochanter s jedním ventrálním trnem; femur 

se 3 velkými a malými ventrálními trny; 

patella se dvěma mesálními trny; tibia se 4 

trny; tarsus se 2-3 trny na každé straně; silný 

dráp

Krátké/prodloužené; noha IV delší než noha II; 

tarsální vzorec: 4-5:5-14:5:6; tarsi III a IV se dvěma 

jednoduchými drápy

Samci větší a mají silnější vzhled; tibia II samců je zduřelá na 

distoventrální straně; noha IV samců - trochanter s ostruhami, 

femur s hrbolky, tibia s řadami hrbolků

Chelicery Pedipalpy Kráčivé končetiny Pohlavní dimorfismus
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Tvar Výběžky a rýhy Okulárium 

Biantidae 1,5-5,5 

Mahagonové nebo 

žluté s 

hnědými/černými 

kresbami

Lichoběžníkový nebo 

téměř obdélníkový tvar 

Mesotergum neobrněné; volné tergity 

někdy se silnými trnovitými apofýzami

Běžné okulárium chybí; oči jsou umístěny 

více dozadu na karapaxu nebo více méně 

uprostřed nebo jsou umístěny vepředu a 

blízko u sebe 

Spirakula nejsou kryta 

můstky, nebo mohou být 

skryta pod ohybem coxa IV

Zřetelná bulla

Zvětšené; patella s/bez hrbolku se sétami na 

ventrální straně; štíhlý téměř neobrněný femur, s 

jedním malým hrbolkem se sétami/obrněné všechny 

segmenty

Bez obrnění/femur IV některých samců s trnitou 

apofýzou/tibia IV se silnou trnitou ventrální 

apofýzou; bez tarsálního výběžku a scopuly; 

metatarsus může být vřetenovitý

Femur IV některých samců s trnitou 

apofýzou/obrnění femuru až tibie IV/metatarsus se 

sétami/trochanter II zduřelý

Stygnommatidae 3-6

Tmavě hnědé, černé; 

světle oranžovohnědé u 

jeskynních druhů

Tvar přesýpacích hodin

Na mesotergu pozůstatek rýh, oblasti 

oddělené pouze díky zbarvení nebo řad 

granulí; bez význačného ozbrojení/malý 

hrbolek na oblasti III; volné tergity 

neobrněné, s podélnou řadou granulí 

Běžné okulárium chybí; oči leží daleko od 

sebe  přímo na karapaxu; mezi očima 

může být malá trnitá apofýza

Spirakula viditelná

Prodloužené basichelicery; zřetelná 

bulla; mohou nést silnou trnitou 

apofýzu 

Silné; zvětšené; obrněné; prodloužené coxa se 

silnými trnitými apofýzami; trochanter se třemi 

hrbolky se sétami na ventrální straně a se dvěma na 

dorzální straně; femur zvětšený, s řadou trnitých 

apofýz a čtyřmi hrbolky se sétami; tibia zvětšená, s 

ventrálními trnitými apofýzami a hrbolky se sétami; 

tarsus redukovaný, s hrbolky s dlouhými sétami

Relativně krátké; bez obrnění; metatarsus rozdělený 

na dvě části; chybí tarsální výběžek a scopula; 

tarsální vzorec: 6-8:9-14:6:6-7

Slabý; u samců širší metatarsus III a výraznější 

obrnění pedipalp

Samoidae 1,9-5,5

Světle hnědé až žluté 

nebo zelenožluté s 

tmavým 

mramorováním; někdy 

tmavě hnědé 

Tvar těla jako 

asymetrické přesýpací 

hodiny; přední polovina 

kratší; zadní polovina 

kulatá

Tělo téměř hladké nebo hustě pokryté 

kulatými granulemi; mesotergum se 

čtyřmi neobrněnými oblastmi; volné 

tergity neobrněné

Nízké a široké/úzké a vysoké% široké a 

zakončené ostrým 

trnem/eliptické/konvexní s nízkým 

kuželem nesoucím apikální trn 

Coxa IV nese ventrální pár 

apofýz

Velmi dlouhé, hladké, neobrněné a 

zvětšené basichelicery; masivní 

ruka; prsty krátké se silnými zuby, 

hladké, granulované nebo s pár 

trnovitými hrbolky

Nezvětšené; coxa velmi dobře vyvinutá; femur 

velký, konvexní, se dvěma ventrobasálními hrbolky 

se sétami a jedním postranním hrbolkem se sétami; 

tibia se třemi vnějšími a dvěma postranními 

nízkými hrbolky se sétami; tarsus s laterálními 

vnějšími a postranními řadami dvou až tří hrbolků 

se sétami; u některých druhů dorzum femuru s 

řadou granulí a patella a tibia s granulemi na 

dorzální straně

Noha III-IV bez tarzálního výběžku; scopula 

přítomná a velmi variabilní; hladké drápy; tarsální 

vzorec: 4(2):6-9(3):4-5:5-6

Metatarsus III samců vřetenovitý; větší basichelicery 

a pedipalpy u samců; samice nemají ventrální 

mediální apofýzu na coxa IV

Escadabiidae 2,5-3,5

Světlé až tmavě hnědé; 

se žlutým 

mramorováním

Dorzální štítek tvaru 

zvonu nebo přesýpacích 

hodin 

Mesotergum rozdělené rovnými 

příčnými rýhami na 4 části; bez obrnění; 

oblast I delší než ostatní 

Malé; s pár granulemi a někdy se středním 

trnem

Sternity hladké nebo s 

velkými laterálními 

výběžky

Slabé; bez sexuálního dimorfismu; 

krátké basichelicery s dobře 

viditelnou bullou

Stejně dlouhé jako dorzální štítek; bez speciálních 

modifikací; na femuru dva nebo tři hrbolky se 

sétami; patella s jedním hrbolkem se sétami; tibia a 

tarsus s řadou hrbolků se sétami

Krátké a granulózní; coxa IV samců granulovaná s 

dorzoapikální apofýzou; laterální okraj paralelní s 

osou těla; femur I-III rovný; femur IV zakřivený; 

tibia I-II s diferenciovanou distální oblastí, která se 

může vyvinout v hluboký zářez nebo velkou 

apofýzu

Tibia I-II samců s masivní distální částí, význačnou 

různými barvami a granulemi, která se může 

vyvinout v zářez nebo apofýzu; u některých samců 

nesou volné sternity dobře vyvinuté trnité apofýzy, 

samice jsou neobrněné

Kimulidae 1-6,9

Hnědé; přívěsky žluté; 

hlavohruď se žlutými 

skvrnami; jeskynní 

druhy světle 

hnědooranžové

Tvar zvonu 

Mesotergum se 4 oblastmi, oblast I delší 

než ostatní, hustě granulované a 

neobrněné; oblast I může nést pár 

příčných řad špičatých hrbolků; laterální 

okraj štítku může nést velké trnité 

hrbolky; volné tergity se špičatými rohy 

a nepárovou mediánní apofýzou

Nápadné; granulované; s mediální trnitou 

apofýzou/s malým hrbolkem; může být 

široké a silné; oči zakrnělé 

Volné sternity mohou být 

neobrněné/obrněné řadami 

trnů nebo nepárovými trny

S dobře viditelnou bullou; bez 

obrnění; ruka může být obrněná 

Konvexní femur s hrbolky se sétami na ventrání a 

dorzální straně, se dvěma basálními hrbolky se 

sétami; patella s jedním mesálním hrbolkem se 

sétami; tibia lehce prodloužená, delší než tarsus, s 

řadami 2-7 hrbolků se sétami; tarsus s řadami 3-4 

hrbolků se sétami

Coxa IV samců dobře vyvinutá, se silnými 

granulemi nebo špičatými hrbolky; trochanter IV s 

ventrálním trnem; femur s ventrální řadou silných 

trnitých apofýz; tibia a metatarsus s hrbolky, na 

jejich koncích velké kulaté hrbolky; na noze III-IV 

chybí tarsální výběžek a scopula; tarsální vzorec 

4(2):6-13(2):5:5-6

Noha IV samců - trochanter a femur silně zakřivené, 

tibia a metatarsus zvětšené a s mnoha hrbolky; volné 

sternity samců s apofýzami; samice jsou menší; u 

některých samic může mít trochanter IV 

ventrodistální trn; u některých samic mesotergum s 

více hrbolky

Guasiniidae 1,4
Žluté; některé přívěsky 

nepigmentované
Tvar přesýpacích hodin

Rýhy na mesotergu jsou příčné a dobře 

viditelné; oblasti štítku I-V a volné 

tergity I-III jsou hustě pokryté 

granulemi; karapax pokryt malými 

granulemi

Okulárium i oči chybí

Velmi silné a trnité 

basichelicery/granulované 

chelicery/neobrněné basichelicery; 

na ruce stridulační aparát tvořený 

granulemi a zuby

Krátké; široké; coxa a trochanter s mnoha 

granulemi; trochanter s jedním basálním a jedním 

ventrálním hrbolkem se sétami; patela se 

subdistálním zubem; tibia se třemi malými sétami 

na každé straně; tarsus s malými sétami a dlouhými 

distálními sétami; tarsus dvakrát delší než tibia; 

krátké drápy 

Jemně granulované; coxa se silnými hrbolky; 

trochanter se dvěma ventrálními a dvěma dorsálními 

hrbolky; femur IV se dvěma krátkými dorsálními, 

jedním ventrálním, jedním dlouhým a čtyřmi 

krátkými hrbolky; patella IV se čtyřmi ventrálními 

hrbolky; tibia IV s devíti ventrálními hrbolky; 

metatarsus II nerozdělený; drápy hladké; chybí 

tarsální výběžek; tarsální vzorec: 3(2):4(2):5:5

Samice mají kráčivé končetiny s méně a kratšími 

hrbolky

Icaleptidae 3-3,3

Tmavě žluté; s 

černým/tmavě hnědým 

síťováním; nohy s 

tmavě hnědým 

síťováním

Lahvovitý tvar těla

Štítek nerozdělený/dobře rozdělený 

pomocí rýh; štítek neobrněný; volné 

tergity neobrněné/s příčnými řadami 

malých hrbolků; přední okraj karapaxu 

se dvěma laterálními apofýzami

Dobře vyvinuté; neobrněné; vybíhá z 

předního okraje těla; nízké/kuželovité; 

téměř přes celý karapax

Volné sternity neobrněné/s 

příčnými řadami malých 

hrbolků

Sexuálně monomorfní; basichelicery 

silné, a neobrněné; bulla široká a 

nízká/nedefinovaná

Pedipalpy s krátkými hrbolky se sétami a trny; 

krátké a silné segmenty

Coxa IV se shlukem granulí a dvěma zuby; 

trochanter IV samců s apofýzou; patella IV s 

malými zuby; tibia a tarsus neobrněné; tarsi III-IV 

bez tarsálního výběžku; tarsální vzorec: 3-4:(2):6-

7(3):5:6

Coxa IV samců složena pod tělo; trochanter IV 

samců s apofýzou; femur IV samců s řadou trnů; 

femur a tibia IV samců s malými/robustními trny

Fissiphalliidae 2-3,3

Nažloutlé až světle 

hnědé; někdy hnědé 

proužky nebo tečky

Lichoběžníkový tvar těla

Dorzální štítek hladký nebo s malými 

hrbolky; rýhy I-IV do tvaru V nebo 

rovné; volné tergity s jedním dlouhým 

hrbolkem nebo malými hrbolky; anální 

operkulum s hrbolky nebo jedním či 

třemi velkými hrbolky

Blízko předního okraje těla; úzké; se 

dvěma hrbolky nebo jedním velkým trnem

Genitální operkulum větší 

nebo kratší než oblast 

spirakul

Dobře definovaná bulla, hladká 

nebo s malými hrbolky

Krátké, tlusté; femur se dvěma bazálními dlouhými 

sétami a jednou subapikální mesální sétou; patella s 

jednou postranní sétou; tibia a tarsus s jednou vnější 

postranní sétou

Rovné, krátké, s hrbolky; noha IV s většími hrbolky 

u některých samců; coxa IV s malými hrbolky nebo 

se špičatými hrbolky; femur a tibia s většími 

hrbolky; drápy hladké

U samců mají trochanter, tibia, volné tergity a anální 

operkulum větší výběžky; samice mají menší tělo a 

nohy

Zalmoxidae Malá 

Tmavě hnědá až tmavě 

žlutá; s tmavými či 

světle žlutými 

skvrnami

Dorzální štítek tvaru 

zvonu až hrušky

Čelní hrb karapaxu chybí; oblast I delší 

než ostatní; mesotergální rýhy do tvaru 

V; oblasti štítku neobrněné nebo s 

příčnými řadami hrbolků a trnem; volné 

tergity a sternity neobrněné nebo s 

příčnými řadami špičatých hrbolků

Dobře vyvinuté okulárium; daleko od 

předního okraje karapaxu

Slabě vyvinuté; basichelicery krátké 

s dobře viditelnou bullou; ruka malá

Segmenty krátké a silné, nikdy prodloužené; femur 

se dvěma ventrobasálními hrbolky se sétami a 

postranním subdistálním hrbolkem se sétami; 

patella s postranním subdistálním trnem; tibia a 

tarsus s postranními ventrálními a vnějšími 

ventrálními řadami dvou až čtyř hrbolků se sétami

Obvykle krátké; hustě pokryté malými granulemi; 

noha IV s různými projevy sexuálního dimorfismu; 

coxa IV bez dorzoapikálního trnu; tarsální vzorec: 

3(2):6-8(3):5-6:6

U samců femur IV se silnými trny, může být různě 

zakřivený a ztluštěný; u některých samců patella IV 

se silnými trny; tibia IV samců se distálně rozšiřuje a 

nese dvě paralelní řady trnů; metatarsus IV je u 

některých samců zakřivený; u některých samců 

prodloužená noha IV, tibia pedipalp zduřelá a 

basitarsus III zduřelý

Pohlavní dimorfismus
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Tvar Výběžky a rýhy Okulárium 

Agoristenidae 2-5

Nažloutlé až tmavě 

hnědé; někdy žluté 

proužky nebo bílé či 

zelené skvrny

Lichoběžníkový, 

obdélníkový nebo oválný 

tvar těla

Malé hrbolky; zadní okraj a volné tergity s/bez páru trnů; oblasti 

dorzálního štítku často hladké; zadní okraj s malými hrbolky 

Blízko předního okraje; velmi vysoké, s pár 

trny nebo nízké s důlkem uprostřed, bez trnů a 

výběžků

Coxa s příčnými řadami granulí, které se 

zvětšují směrem dopředu; coxa I-III 

paralelní; coxa IV více rozvinutá; spirakula 

odhalená

Stejné u obou pohlaví nebo se 

zvětšeným segmentem II u samců; 

segment I hladký nebo s malými 

hrbolky na dorzální straně

Krátké, tlusté s krátkými sétami nebo štíhlé s velmi dlouhými 

sétami 

Obvykle rovné; noha I vláknitá a velmi krátká / noha II-IV normální nebo 

velmi dlouhá / noha I-IV krátká a hustě granulovaná / noha IV s velkými 

výběžky u některých samců nebo s malými hrbolky; coxa IV směřuje 

dopředu; tarsální vzorec: 4-9(3):7-28(3-6):5-8:5-10; drápy hladké a 

subparalelní 

U samců zvětšený segment II chelicer, na noze IV 

hrbolky od trochanteru po holeň

Stygnopsidae 2,5-7

Tmavě hnědé až černé; 

jeskynní druhy světle 

hnědé

Téměř obdélníkový tvar; 

zúžení ve štítkové 

rýze/hruškovitý tvar s 

úzkým karapaxem

Mesotergum jasně rozdělené do čtyř oblastí, někdy třetí a čtvrtá spojená; 

obrněná pouze oblast III s párem trnů/pouze oblast IV s nepárovým 

dozadu mířícím trnem; volné tergity neobrněné

Okulárium vždy přítomné jako vysoký kužel, 

blízko předního okraje karapaxu, s nepárovým 

trnem, který může chybět/nízké okulárium dále 

od předního okraje karapaxu se dvěma 

špičatými hrbolky

Maxilární lalok coxa IV chybí; spirakula 

dobře viditelná; oblast spirakul tvaru T; 

coxa I-IV hustě granulovaná

Velmi dlouhé, granulované 

basichelicery bez bully/s krátkou 

bullou/se silnou a trnitou bullou; 

chelicery zduřelé/nezduřelé/ohromně 

zduřelé

Krátké segmenty/prodloužené segmenty; tibia a tarsus s 

mesovetrálními a lateroventrálními trny; femur s dorzální a 

ventrální řadou hrbolků; tarsus a tibia někdy tvoří kýl

Velmi dlouhé nebo krátké; tarsální vzorec: 4-7:10-17:6-8:7-10; dvojité 

hladké drápy; trochanter III mírně až silně nafouknutý

U samic redukované obrnění nohy IV; u samců 

větší chelicery

Stygnidae 0,9-5,7

Světle hnědé až 

načervenalé; někdy 

bílé skvrny, pruhy 

nebo tečky

Obdélníkový tvar těla

Oblast I obvykle rozdělená; oblast I, IV a zadní okraj s malými 

hrbolky/oblast I se dvěma velkými trny; oblast III se dvěma velkými trny, 

zřídka s hrbolky nebo neobrněná; volné tergity neobrněné nebo s párem 

hrbolků 

Okulárium rozdělené na dvě části, uprostřed 

prosomy nebo blízko rýhy I

S malými hrbolky; někteří samci mají na 

coxa IV velký zakřivený osten 

Stejné u obou pohlaví/u samců 

zvětšený segment II; segment I hladký 

nebo s malými hrbolky na dorzální 

straně

Krátké a silné nebo dlouhé a štíhlé; někdy zvětšené 

Distitarsi I-II se třemi segmenty; tarsi cylindrické nebo stlačené; tarsální 

vzorec: 4-9:6-26:6-11:6-13; drápy hladké a téměř paralelní nebo 

hřebenovité a naproti sobě; tarzální výběžek široký nebo redukovaný na 

dlouhou sétu

Zvětšený segment II chelicer u samců; u některých 

samců zvětšené hrbolky na trochanteru, femuru a 

tibie/ velký osten na ventrální straně coxa IV

Gerdesiidae 

Hruškovitý tvar těla; 

nejširší v oblasti rýhy 

II/oblasti II

Velké množství hrbolků na dorzálním štítku; oblast štítku 

nerozdělená/rozdělená mělkou podélnou rýhou; oblast štítku se 

zvětšeným hrbolkem nebo neobrněná; anální operkulum neobrněné/se 

zvětšeným středním hrbolkem/se silným trnem

Okulárium s mnoha hrbolky; klenuté
Segmenty cylindrické; tibia a tarsus se středními až malými 

hrbolky na dorzální straně a ventrálními sétami
Mají tarzální výběžek; hladké drápy

Tricommatidae 1,6-2 Mahagonově hnědé
Téměř obdélníkový 

tvar/lichoběžníkovitý tvar

Štítek rozdělen do 5 oblastí čtyřmi paralelními rýhami; oblast I 

nerozdělená/rozdělená; štítek neobrněný/s párem špičatých hrbolků na 

oblasti II-IV; volné tergity neobrněné/jemně granulované; přední hrbolek 

neobrněný/s mediánním trnem; na předním okraji štítku může být na 

každé straně velký trn směřující dopředu

Uprostřed hlavohrudi; s vysokým mediánním 

trnem/neobrněné

Spirakula viditelná/schovaná pod ohybem 

tegumentu

Druhý segment není zduřelý, sexuálně 

monomorfní

Femur s/bez mesodistálního trnu/s ventrobasálním hrbolkem se 

sétami; patella neobrněná; trochanter s pár hrbolky a granulemi; 

tibia a tarsus se sedmi trny

Lalok na coxa II redukovaný; coxa může být jemně granulovaná, coxa I s 

řadou hrbolků, coxa II-III se sétami; femur I s ventrální řadou hrbolků se 

sétami; trochanter IV se třemi ventrálními řadami zubů a dvěma trny; tibia 

s řadami zubů, distitarsus I se 3 segmenty; tarsální vzorec: 4-5:>6:4-6:5-6

Trochanter IV samců s apofýzou, u samic 

neobrněný; femur IV samců krátký a robustní

Cryptogeobiidae

Velmi 

malá až 

střední

Různé odstíny hnědé 
Hruškovitý až téměř 

obdélníkový tvar těla

Dorzální štítek neobrněný/oblast III-IV s trnitou apofýzou; přední hrbol 

karapaxu velmi vysoký nebo chybí; oblast I mesoterga bez rýhy

Velmi variabilní; stlačené/elipsovité/velmi 

úzké/bradavičnatý hrbol/s okrajovým hákem

Oblast spirakul spojená s coxa IV, někdy s 

unikátním obrněním; spirakula někdy 

výrazně vyvinuta; u samců sternit II může 

nést laloky připojené ke coxálním 

apofýzám

Monomorfní
Segmenty cylindrické; neprodloužené; bez speciálního obrnění; 

někdy konkávní femur se stridulační mřížkou

Noha I se ztloustlými články u některých samců; noha II u některých 

samců velmi prodloužená; coxa II mnohem delší než coxa III; u samců 

větší coxa IV s dorzoapikální trnitou apofýzou a bizarní ventrodistální 

apofýzou; trochanter IV obrněný; femur IV sexuálně dimorfní v obrnění, 

zduření či délce; tibia IV někdy tvaru kyje; metatarsus I zduřelý u samců; 

mají tarzální výběžek (pseudonychium) na noze III-IV

Otilioleptidae 4,8-5,7
Bíložluté, bez 

pigmentace

Zadeček širší než 

hlavohruď, z bočního 

pohledu zadeček 

kulovitý; dorzální štítek 

téměř lichoběžníkový

Tělo neobrněné; 5 oblastí štítku oddělených nepatrnými rýhami; oblast 

III-IV jemně granulovaná; na předním okraji těla malý granulovaný val

Nízké; neobrněné; granulované; primitivní 

redukované oči

Oblast spirakul široká; coxa II delší než 

coxa III; distální konec coxa IV není zcela 

spojený s oblastí spirakul; coxa IV 

neobrněná/s krátkou kuželovitou apofýzou 

u samců/s malou ventrolaterální apofýzou

Prodloužené basichelicery; 

neobrněné; pouze několik zrn po 

stranách; ruka se sétami

Všechny segmenty prodloužené; distální část trochanteru s 

rozptýlenými zrny a na ventrální straně s hrbolkem se sétami; 

rovný a dlouhý femur, hladký, pouze s řadou granulí nesoucích 

séty na ventrální straně, hrbolek se sétami a velký subapikální 

mediální trn; patela hladká; tibia s trny na ventrální straně, jinak 

hladká; tarsus s trny na ventrální straně a sétami; drápy dlouhé 

jako tarsus

Štíhlé, neobrněné; všechny segmenty prodloužené; dorzální okraj coxa I-

II se dvěma hrbolky; trochanter I-III s kuželovitými zrny po stranách; 

femur, patella a tibia I-III rovné, jednoduché, pouze s řadou malých 

granulí; tarsální výběžek na noze III-IV chybí; basální tarsomery 

prodloužené; tarsální vzorec: 6:9-11:6-7:6-7

Zanedbatelný; apofýza na coxa IV u samců; samci 

mají delší kráčivé končetiny

Cosmetidae 3-12

Načervenalé až 

černohnědé; variabilní 

bílé, žluté nebo zelené 

vzory

Oválný tvar; tělo může 

být extrémně 

prodloužené

Štítek a tergity slabě obrněné; anální operkulum někdy s tlustou 

apofýzou; oblast III nebo IV nebo volné tergity se silnými trny, hrbolky 

nebo spojené trny; štítek pokryt malými granulemi

Velmi nízké, ve tvaru sedla; uprostřed 

hlavohrudi; každá oční koule nese hřeben 

malých špičatých hrbolků nebo je hladká

Coxa IV s ventrálním zářezem pro 

trochanter pedipalp, tvořící kanál lemovaný 

apofýzami

Zadní okraj basichelicer se spoustu 

zubů a trnů/hladký

Coxa velmi krátká; trochanter delší než širší; femur laterálně 

zploštělý a má séty na ventrálním okraji; tibia tvaru lžíce, velmi 

slabě obrněná, s ventrálními sétami; tarsus kratší než tibia, se 

dvěma řadami štíhlých/tlustých ventrálních sét; drápy lehce 

zakřivené; pedipalpy kryjí přední část chelicer a štítku; u nymf 

jsou pedipalpy delší než u dospělců, štíhlé a cylindrické

Tlusté a krátké s nebo bez hrbolků/štíhlé, dlouhé a hladké; samci severní 

polokoule mají silnější nohu IV; coxa IV samců s malým výběžkem na 

apexu; distitarsus I se 3-4 tarsomerami; distitarsus II se 3-5 tarsomerami; 

tarsi III-IV hustě pokryté krátkými sétami; drápy III-IV paralelní, hladké 

nebo hřebenovité

U samců zduřelé chelicery, ztluštěný femur a tibia 

IV s řadami trnů; u některých samců ztloustlý 

basitarsus I; samice brazilských druhů mají na 

dorzálním štítku dva páry hrbolků s neznámou 

funkcí; u samic širší operkulum

Metasarcidae
Oblast III dorzálního štítku s párem trnů; volný tergit III s velkým 

kuželovitým výběžkem; ostatní oblasti a tergity neobrněné

Okulárium širší než delší; nízké; s mediánním 

důlkem

U samců prodloužený a štíhlý femur IV se slabými 

trny, coxa IV hypertelická s krákou apikální 

apofýzou, trochanter s malou distální trnitou 

apofýzou

Nomoclastidae

Hnědé, dorzální štítek, 

chelicery a pedipalpy s 

černými tečkami; 

červenohnědé; někdy 

bílé hrbolky

Nejširší v zadní třetině 

těla nebo ve střední části 

těla; zadní okraj těla 

rovný nebo konvexní

Dorzální štítek hladký a neobrněný nebo s párem robustních trnitých 

výběžků na oblasti III; oblast I rozdělena podélnou rýhou; laterální okraj 

štítku jemně granulovaný/bez granulí/s řadou světlých hrbolků

Nízké; oválné; s mediánním prohloubením; 

někdy může být vysoké a granulované; oči 

přítomné na okuláriu; u samců hladké, u samic 

s hrbolky

Ventrální strana coxa IV samců s velkou 

zakřivenou apofýzou

Basichelicery krátké a neobrněné, 

někdy s dlouhou obrněnou bullou; 

bulla s několika zuby; redukované 

zuby na prstech chelicer

Trochanter bez modifikací; cylindrický femur; na femuru může 

být přítomný hrbolek se sétami nebo ventrální řada trnů, které 

většinou chybí; tibia téměř cylindrická; tarsus velký, téměř 

obdélníkový s normálními drápy; patella a tibia jemně 

granulované; stejně dlouhé jako štítek

Noha I-IV neobrněná, štíhlá, neprodloužená; basitarsus I podobný u obou 

pohlaví; drápy III-IV hladké s velmi dobře vyvinutým tarzálním výběžkem; 

femur IV prodloužený a štíhlý u samců; chybí sexuální dimorfismus; 

distitarsus nohy I se 3 články; drápy nohy III-IV s mediánní bodcem a 

dvěma laterálními sekundárními bodci; mají tarzální výběžek

U většiny chybí; někdy mají samci na ventrální 

straně coxa IV velkou apofýzu; oblast spirakul 

samic je mnohem širší 

Manaosbiidae 3,5-10

Tmavě hnědé s černým 

skvrnami; někdy velké 

bílé hrbolky

Dorzální štítek s 

konvexními stranami, širší 

než karapax

Oblast I s párem malých trnů; oblast III s párem silných trnů; volné 

tergity II-III s párem malých trnů 
Úzké; nízké; s párem slabých malých trnů Slabě vyvinuté; obrněná bulla Hladké; bez silného obrnění; femur cylindrický

Coxa IV stěží viditelná pod štítkem, kryta hrbolky a trnovitými apofýzami; 

trochanter I-III s vnějšími trny; femur IV neobrněný,  rovný nebo trochu 

zakřivený; tarsomery basitarsu zduřelé u samců, tarsi III-IV s párem 

hladkých drápů 

U samců zduřelé tarsomery basitarsu

Cranaidae 6-16

Hnědé až černo-

zelené; někdy s bílými 

proužky

Nejširší v oblasti II

Oblast I rozdělená, s jedním hrbolkem na každé straně; vyvýšená oblast 

I; oblast II s hrbolky; oblast III se dvěma trny směřujícími nahoru nebo 

dozadu, zřídka dva kulaté hrbolky; tergit I s malými hrbolky, se dvěma 

trny; tergit II s malými hrbolky, se dvěma nebo jedním hrbolkem; tergit 

III se dvěma trny, jedním velkým trnem nebo s malými hrbolky

Umístěné uprostřed hlavohrudi, kulaté, vysoké; 

s nebo bez střední prohlubně; s malými 

hrbolky nebo se dvěma vysokými trny 

Coxa IV s malými hrbolky nebo se dvěma 

hrbolky nebo trny blízko spirakul u samců; 

oblast spirakul s velkými nepárovými 

apofýzami u některých samců

Segment I s pár nebo hodně hrbolky

Krátké a silné nebo prodloužené a štíhlé; s hrbolky na dorzální 

straně na trochanteru až tibia; femur s malými hrbolky, s řadou 

dorzálních hrbolků nebo s dorsoapikálním shlukem hrbolků; 

tarsus se dvěma ventrálními řadami krátkých širokých sét 

Pár hrbolků nebo trnů; coxa IV s hrbolky, s krátkými a rovnými 

apofýzami; femur IV rovný nebo zakřivený do S; drápy hladké nebo 

hřebenovité 

 U některých samců větší karapax, zredukovaná 

oblast I a lépe vyvinuté okulárium; samčí chelicery 

mohou být zvětšené; femur pedipalp může být u 

samců laterálně zploštělý s dorzálním trnovitým 

kýlem, u samic femur cylindrický a méně trnovitý; 

coxa IV samců může nést pár ventrálních apofýz; 

u samců nápadnější obrnění nohy IV

Ampycidae 5-10

Světle mahagonově 

hnědé, tmavě hnědé 

nebo černé až 

černohnědé; někdy s 

kontrastními 

černými/žlutými vzory

Mesotergum rozděleno do 3 až 4 oblastí, oblast I rozdělena na dvě 

poloviny; tegument jemně granulovaný či pokrytý velkými kulatými 

bradavicemi; volný tergit II neobrněný/s jednou mediánní trnitou 

apofýzou; volný tergit III s jednou mediánní silnou trnitou apofýzou, 

apofýza může být na konci rozdvojená

Okulárium s párem malých špičatých hrbolků, 

někdy zešikmené směrem dopředu

S dobře vyvinutou bullou s malými 

hrbolky; segment I s pár dorzálními 

hrbolky; prsty se zuby

Coxa s ventrálními hrbolky se sétami; trochanter s jedním 

dorzálním a dvěma ventrálními hrbolky se sétami; femur s 1 

ventroproximální, 1 mesodistálním a řadou 3 ventroectálních 

hrbolků se sétami; patella hladká; tibia se dvěma velkými 

hrbolky se sétami a jedním malým distálním; tarsus se 4 hrbolky 

(ecktálně) a 5 hrbolky (mesálně) se sétami

Coxa IV samců s dorzoapikální apofýzou mířící dozadu; trochanter IV 

samců s laterodistální apofýzou; femur IV samců lehce zakřivený, pokrytý 

hrbolky a trny

Gonyleptidae 0,6-17

Velmi variabilní; od 

hnědé po černou; 

někdy barevné vzory

Karapax užší než 

mesotergum; téměř 

obdélníkový tvar, téměř 

trojúhelníkový nebo 

vejcovitý tvar těla 

Přítomen čelní hrb s krátkými nebo dlouhými hrbolky; obrnění 

dorzálního štítku a volných tergitů je velmi variabilní - hladké až 

obrněné s jedním nebo více hrbolky či trny; u většiny tělo jemně 

granulované; oblast III obvykle obrněná; zadní okraj může nést jeden či 

dva páry hrbolků

Vždy přítomno; uprostřed karapaxu, někdy 

blíže přednímu okraji štítku; konvexní, někdy 

zploštělé; obrnění chybí nebo jsou přítomny 

jeden či dva hrbolky, jedna či dvě apofýzy nebo 

zakřivený či rovný trn 

Zadní okraj oblasti spirakul konkávní; 

volný sternit I může tvořit komplexní laloky 

odpovídající apofýzám na coxa IV 

některých samců 

Malé; bulla basichelicer často s 

nízkým dorzálními či okrajovými 

hrbolky; prsty s různě velkými zuby

Femur delší než dorzální štítek, cylindrický/ laterálně zploštělý/s 

řadou silných ventrálních sét; patela dlouhá/s postranními 

sétami; tarsus rovný/konvexní, tarsus se dvěma ventrálními 

řadami krátkých tlustých sét/úzkých sét; drápy dlouhé a 

zakřivené, skoro stejně dlouhé jako tarsus

Coxa IV s dorsoapikálním apofýzami, které jsou více vyvinuté u samců; 

trochanter, femur a tibia IV s hrbolky/apofýzami u většiny samců; femur 

IV u některých s dorsobasální apofýzou; femur IV samic rovný až různě 

zakřivený; tarzální výběžek chybí/redukovaný na dlouhou sétu/dobře 

vyvinutý jako dráp; scopula nohy III-IV přítomná u většiny skupin; drápy 

hladké/hřebenovité; tarsální vzorec: 3-7:3-17:4-15:4-20 

U samců - coxa IV širší a více vyvinutá, více a vyšší 

hrbolky a apofýzy na noze IV, někdy jsou nohy 

silnější a více zakřivené, někteří mají prodloužený 

femuru a tibia IV, basitarsus I ztluštěný; trn na 

mesotergu u samic vysoký a špičatý

Chelicery Pedipalpy Kráčivé končetiny Pohlavní dimorfismus
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