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Abstrakt 

Tato bakalářská práce shrnuje celkové poznatky o fylogenezi, diverzitě a rozšíření sekáčů 

podřádu Laniatores. Fylogenetické vztahy tohoto podřádu byly donedávna velmi málo 

prostudované, ale díky recentním studiím se stále zpřesňují. Podřád Laniatores nyní zahrnuje 

41 čeledí, které jsou rozdělené do devíti nadčeledí. V této práci je uveden také přehled rozšíření 

jednotlivých čeledí podřádu Laniatores a faktory, které ho ovlivňují. Z abiotických faktorů je 

to vlhkost, teplota, klima a nadmořská výška. Z biotických faktorů může ovlivňovat rozšíření 

typ vegetace nebo člověk, kdy jde zejména o zavlečení invazních druhů. Důraz je zde kladen 

na morfologické rozdíly mezi jednotlivými čeleďmi. Největší rozdíly lze pozorovat na jejich 

těle, zejména ve formě různého počtu a typu sklerotizovaných výběžků.  

Klíčová slova: sekáči, Laniatores, fylogeneze, biogeografie, biodiverzita, morfologie 
 
 
Abstract 
 

This bachelor thesis summarizes the general knowledge about phylogenesis, diversity and 

distribution of harvestmen from the suborder Laniatores. Until recently, phylogenetic 

relationships of this suborder were very few studied, but thanks to a recent studies they are still 

improving. The suborder Laniatores now includes 41 families, which are divided into ten 

superfamilies. An overview of distribution of individual families of the suborder Laniatores is 

also given in this work and so are factors influencing it. From abiotic factors there is humidity, 

temperature, climate, and altitude. Among biotic factors, the distribution may be influenced by 

the type of vegetation or by the human, where it is mainly the introduction of invasive species. 

The greatest emphasis is placed on morphological differences between individual families. The 

biggest differences can be observed on their bodies, especially in the form of different numbers 

and types of sclerotized protrusions. 

Keywords: harvestmen, Laniatores, phylogenesis, biogeography, biodiversity, morphology 
 
 
 
  



 
 

Obsah 
 
1 Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2 Charakteristika a fylogeneze podřádu Laniatores ........................................................................... 2 

3 Diverzita a rozšíření podřádu Laniatores ........................................................................................ 5 

3.1 Faktory ovlivňující rozšíření sekáčů podřádu Laniatores ........................................................... 5 

3.2 Rozšíření sekáčů podřádu Laniatores ......................................................................................... 8 

4 Morfologické rozdíly jednotlivých linií podřádu Laniatores ........................................................ 11 

4.1 Insidiatores ................................................................................................................................ 14 

4.1.1 Triaenonychoidea ............................................................................................................. 14 

4.1.2 Travunioidea .................................................................................................................... 15 

4.2 Grassatores ................................................................................................................................ 16 

4.2.1 Phalangodoidea ................................................................................................................ 16 

4.2.2 Sandokanoidea ................................................................................................................. 16 

4.2.3 Epedanoidea ..................................................................................................................... 17 

4.2.4 Assamioidea ..................................................................................................................... 19 

4.2.5 Samooidea ........................................................................................................................ 19 

4.2.6 Zalmoxoidea .................................................................................................................... 20 

4.2.7 Gonyleptoidea .................................................................................................................. 22 

5 Závěr ............................................................................................................................................. 27 

6 Literatura ....................................................................................................................................... 28 

7 Přílohy ........................................................................................................................................... 37 

 

 



1 
 

1 Úvod 

Řád sekáči (Opiliones) je třetím nejpočetnějším řádem pavoukovců s více než 6 600 popsanými 

druhy (Kury et al., 2021). Aktuální studie odhadují, že se počet druhů sekáčů může pohybovat až kolem 

10 000 (Machado et al., 2007), což poukazuje na výraznou kryptickou diverzitu celého řádu. Základní 

charakteristikou sekáčů je hlavohruď (cephalothorax) široce nasedající na zadeček (abdomen), dále pak 

přítomnost dvou očí, které jsou u většiny sekáčů umístěny na okuláriu, a tříčlánkových chelicer (Šilhavý, 

1956). Apomorfií sekáčů je také přítomnost penisu a ovipositoru (Šilhavý, 1956). Studie založené pouze 

na analýze morfologických znaků doposud neumožnily rekonstruovat fylogenetickou pozici sekáčů 

v rámci pavoukovců (souhrnně viz Nolan et al., 2020 nebo Shultz, 2007) a s ohledem ke stáří většiny 

současných řádů této třídy se to zatím nepodařilo plně objasnit ani analýzám využívajícím jiný typ 

znaků. Molekulární  studie například staví tento řád do příbuznosti s řády Ricinulei (roztočovci)  

a Solifugae (solifugy) (Sharma et al., 2014), či na bázi vnitřní linie pavoukovců, do které patří všechny 

řády mimo štírky (Pseudoscorpiones) a roztoče (Acariformes a Parasitiformes) (Ballesteros & Sharma, 

2019). Během dlouhé evoluční historie – nejstarší nález sekáče patří do raného devonu (Dunlop et al., 

2004) – se sekáčům podařilo adaptovat na téměř všechny terestrické biotopy a obývají v současné chvíli 

všechny kontinenty mimo Antarktidu (Bezděčka, 2010). Celkově sekáči diverzifikovali do čtyř podřádů: 

Cyphophthalmi, Eupnoi, Dyspnoi a Laniatores dělících se dále na zhruba 65 čeledí a 1600 rodů (Kury 

et al., 2021). Vztahy těchto čtyř podřádů nejsou stále zcela vyřešeny a existuje několik hypotéz. 

Současně nejpravděpodobnější hypotéza staví podřád Cyphophthalmi jako sesterský zbývajícím třem 

podřádům, kterým se dohromady říká Phalangida a podřád Laniatores jako sesterský kladu Palpatores, 

kam patří vzájemně sesterské podřády Eupnoi a Dyspnoi (Shultz, 1998). Změny ve znalosti fylogeneze, 

které se mohou promítnout i do změn v klasifikaci, se projevují zejména v rámci podřádu Laniatores. 

Tento podřád je se svými mohutnými otrněnými makadly na první pohled poměrně uniformní 

nezaměnitelnou skupinou sekáčů. Větší pozornost věnovaná tomuto podřádu v poslední době nicméně 

jasně ukazuje, že se jedná o velmi diverzifikovanou linii, leckdy s velmi zajímavým rozšířením  

a morfologickými charakteristikami. Jejich výskyt se soustředí na rozdíl od Palpatores především 

v tropech na jižní polokouli a aktuálně je popsáno zhruba 4 200 druhů (Fernández et al., 2017). 

 Cílem předložené práce je sumarizovat jednotlivé fylogenetické analýzy z poslední doby a vytvořit 

ucelený pohled na evoluci podřádu Laniatores. Velký důraz je v práci kladen také na morfologické 

rozdíly mezi jednotlivými čeleděmi. Zároveň se práce snaží vytvořit celkový přehled rozšíření 

jednotlivých čeledí podřádu Laniatores a shrnout faktory, které ho ovlivňují.  
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2 Charakteristika a fylogeneze podřádu Laniatores  

Sekáči podřádu Laniatores jsou převážně tropičtí a morfologicky zajímaví díky jejich ostnatým 

výběžkům na makadlech. Ty vykazují často nápadný pohlavní dimorfismus. Samce navíc můžeme 

odlišit i díky nápadnému zabarvení, břišním a hřbetním přívěskům a trnům (Sharma & Giribet, 2011). 

Známé jsou také jejich výrazné zápašné žlázy, které využívají jako obranu proti predátorům (Pinto-da-

Rocha et al., 2007). U těchto sekáčů byla často pozorována rodičovská (dokonce i otcovská) péče 

(Sharma & Giribet, 2011). Všechny čeledi podřádu Laniatores mají metatarsální párovou štěrbinu, 

kromě čeledi Sandokanidae, která tento znak druhotně ztratila (Gainett et al., 2014).   

Sekáči jsou obecně považování za jeden z nejstarších terestrických taxonů (Dunlop et al., 2004). 

Nejstarším fosilním nálezem sekáče z podřádu Laniatores je Petrobunoides sharmai Selden et al., 2016 

(Epedanidae: Epedanoidea), který pochází z období svrchní křídy  a je nyní zásadním taxonem 

pro kalibraci datování diverzifikace celého podřádu (Selden et al., 2016). Mnoho studií se před objevem 

tohoto druhu zabývalo datováním diverzifikace podřádu Laniatores. Některé studie ukazují na původ 

Laniatores již ze svrchního karbonu a jejich diverzifikaci během triasu a jury (Giribet et al., 2010). 

V jiných studiích je stáří podřádu Laniatores datováno do spodního karbonu, přičemž diverzifikace 

většiny linií Grassatores proběhla v permu (Sharma & Giribet, 2011), nebo dokonce do devonu, kde se 

diverzifikovaly linie Laniatores vyjma čeledi Synthetonychiidae (Sharma & Giribet, 2014). Dříve se 

diverzifikace Laniatores datovala podle nalezených fosilií pouze do období eocénu, mezi tyto fosilie 

patří například Philacarus hispaniolensis Cokendolpher & Poinar, 1992 (Phalangodidae: 

Phalangodoidea) a Kimula sp. Cokendolpher & Poinar, 1992 (Phalangodidae: Phalangodoidea) z jantaru 

z Dominikánské republiky (Cokendolpher & Poinar, 1992). Vzhledem k předpokládanému 

paleozoickému stáří Laniatores, které bylo stanovené na základě molekulárních hodin, je nicméně 

nejstarší doložená fosilie Petrobunoides sharmai velmi mladá na určení přesnějšího stáří celého podřádu 

(Selden et al., 2016). 

Přestože ještě do nedávna patřil podřád Laniatores k fylogeneticky méně prostudovaným podřádům 

sekáčů (Giribet et al., 2010), recentní studie postupně vytvořily ucelenou představu o vztazích uvnitř 

této skupiny, které se každým rokem více zpřesňují. Na základě těchto jednotlivých studií jsem sestavila 

fylogenetický strom zahrnující vztahy všech v současné chvíli rozeznávaných čeledí (celkem 41) 

podřádu Laniatores (Obr. 1). Celý podřád se tradičně dělí na dvě základní linie. První linií jsou 

Insidiatores, kam patří pleziomorfní linie podřádu a obsahuje celkem osm čeledí, které jsou rozdělené 

do dvou nadčeledí (Obr. 1) (Derkarabetian et al., 2021). První je nadčeleď Triaenonychoidea obsahující 

čtyři čeledi – Synthetonychiidae, Lomanellidae, Buemarinoidae a Triaenonychidae (Derkarabetian 

et al., 2021). Tato nadčeleď zahrnuje dvě sesterské linie. První linie obsahuje čeledi Synthetonychiidae, 

která je endemická na Novém Zélandu (Obr. 2) (Giribet et al., 2010) a Buemarinoidae (Derkarabetian 

et al., 2021). Druhá linie zahrnuje čeledi Lomanellidae a Triaenonychidae (Derkarabetian et al., 2021). 
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Nadčeleď Travunioidea obsahuje čtyři čeledi: Travuniidae, která je sesterská ke zbylým třem čeledím, 

Cladonychiidae, Cryptomastridae a Nippononychidae (Derkarabetian et al., 2018).  

Druhou linií je Grassatores zahrnující sedm nadčeledí (Obr. 1) (Fernández et al., 2017). První 

nadčeledí je Phalangodoidea, sesterská skupina zbývajících Grassatores (Benavides et al., 2021; 

Fernández et al., 2017; Sharma & Giribet, 2011). Phalangodoidea obsahuje jedinou čeleď 

Phalangodidae, jejíž zástupci se vyskytují zejména v USA (Obr. 2) (Pinto-da-Rocha et al., 2007). Čeleď 

Sandokanidae, která je endemická v Jižní Asii (Obr. 2), patří do nadčeledi Sandokanoidea, která je 

sesterská všem zbývajícím liniím Grassatores (Benavides et al., 2021; Fernández et al., 2017). Další 

nadčeledí je Epedanoidea obsahující šest čeledí, první dvě jsou recentně popsané čeledi Beloniscidae 

(Kury et al., 2019) a Suthepiidae (Martens, 2020), jejichž vztahy zatím nejsou rozřešeny. Čeledi 

Podoctidae a Tithaeidae jsou sesterské k čeledím Petrobunidae a Epedanidae (Sharma & Giribet, 2011). 

Další nadčeleď Assamioidea obsahuje dvě čeledi, Assamiidae a Pyramidopidae (Aharon et al., 2019)  

a tato nadčeleď je sesterská linii Samooidea + Zalmoxoidea (Benavides et al., 2021; Fernández et al., 

2017). Sesterský vztah mezi nadčeleďmi Samooidea a Zalmoxoidea má stabilně vysokou podporu 

ve většině analýz (Fernández et al., 2017; Sharma & Giribet, 2011). Nadčeleď Samooidea zahrnuje 

tři čeledi, Samoidae, Stygnommatidae a Biantidae (Sharma & Giribet, 2014). Do již zmíněné nadčeledi 

Zalmoxoidea se řadí 6 čeledí. Analýzy odkrývají blízkou příbuznost čeledí Escadabiidae, Kimulidae  

a Guasiniidae, konkrétní fylogenetické vztahy těchto tří čeledí nicméně zatím nejsou objasněny 

s dostatečnou podporou. Linie zahrnující tyto tři čeledi je sesterská zbývajícím čeledím – Icaleptidae  

a Fissiphalliidae + Zalmoxidae (Sharma & Giribet, 2014). Poslední nadčeledí Grassatores je 

Gonyleptoidea, která obsahuje celkem 14 čeledí (Acosta, 2019; Benavides et al., 2021; Bragagnolo 

et al., 2015), a je tak největší nadčeledí sekáčů. Nejbazálnější linie Gonyleptoidea zahrnuje čeledi 

Agoristenidae a Stygnopsidae sesterské zbývajícím čeledí patřícím do této nadčeledi (Benavides et al., 

2021). Dále se v rámci Gonyleptoidea odštěpuje Stygnidae (Benavides et al., 2021). Následuje linie 

zahrnující tři čeledi: Tricommatidae + Cryptogeobiidae, sesterské čeledi Gerdesiidae (Benavides et al., 

2021; Bragagnolo et al., 2015). Tato linie navíc společně tvoří klad sesterský všem ostatním čeledím, 

které se dohromady nazývají Laminata. Linie Laminata zahrnuje zbývající čeledi – Otilioleptidae, která 

je umístěná na bázi celé této linie (Acosta, 2019), Cosmetidae, Metasarcidae, Nomoclastidae, 

Manaosbiidae, Cranaidae, Ampycidae a Gonyleptidae (Obr. 1) (Benavides et al., 2021). 
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Obrázek 1. Fylogenetický strom vztahů čeledí podřádu Laniatores s uvedenou diverzitou jednotlivých 
čeledí. (Sestaven podle Acosta, 2019a; Aharon et al., 2019; Benavides et al., 2021; Bragagnolo et al., 
2015; Derkarabetian et al., 2018; Fernández et al., 2017; Sharma & Giribet, 2011, 2014) 



5 
 

3 Diverzita a rozšíření podřádu Laniatores 

Podřád Laniatores je druhově nejbohatší ve srovnání s ostatními podřády sekáčů. Podřád 

Cyphophthalmi, jež je pleziomorfní skupinou sekáčů, zahrnuje zhruba 200 druhů rozdělených  

do šesti čeledí, kdy je každá čeleď specificky biogeograficky vymezená (Giribet et al., 2012). Podřád 

Eupnoi, kam patří typičtí dlouhonozí sekáči se schopností autotomie, obsahuje cca 1900 druhů a 6 čeledí 

(Pinto- da-Rocha et al., 2007). Oproti tomu podřád Dyspnoi skýtá cca 300 druhů dělených do 7 čeledí 

(Kury, 2020; Schönhofer, 2013). Podřád Laniatores aktuálně obsahuje 4 210 druhů (Kury et al., 2021) 

dělících se do 41 čeledí (např. Benavides et al., 2021; Derkarabetian et al., 2018; Fernández et al., 2017). 

Nicméně jednotlivé čeledi Laniatores vykazují výrazně odlišnou diverzitu (Obr. 1). 

Sekáči se obecně vyskytují po celém světě, kromě Antarktidy (Bezděčka, 2010), s nejvyšší 

diverzitou v tropech (Sharma & Giribet, 2011), kde se také vyskytuje většina zástupců podřádu 

Laniatores. Nejčastěji sekáči obývají vlhká prostředí jako je půda, mech, listová hrabanka, trsy trávy, 

kmeny stromů, kameny a kamenné zdi (Curtis & Machado, 2007), ale některé druhy (např. Leiobunum 

townsendi Weed, 1893 z podřádu Eupnoi) byly nalezeny také v aridním prostředí jako jsou například 

pouště (Cokendolpher et al., 1993).  

3.1 Faktory ovlivňující rozšíření sekáčů podřádu Laniatores 

Nejdůležitějšími abiotickými faktory, které ovlivňují rozšíření sekáčů jsou vlhkost, teplota, klima, 

světelné podmínky a vegetační pás (Mitov & Stoyanov, 2005). Z biotických faktorů, které ovlivňují 

rozšíření sekáčů, je to typ vegetace a vliv člověka. 

Jelikož jsou sekáči velmi náchylní k dehydrataci, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující 

jejich rozšíření vlhkost (Todd, 1949). Většina sekáčů preferuje vyšší vlhkost a vyhledávají oblasti, 

ve kterých je vlhkost nejstabilnější. Co se týče vertikální stratifikace, nejvyšší vlhkost je v půdě a klesá 

směrem ke korunám stromů. Proto žijí sekáči nejčastěji v opadu, hrabance nebo vlhké půdě. Jelikož se 

v noci relativní vlhkost zvyšuje, jsou v této době sekáči nejaktivnější (Todd, 1949). Diurnální aktivitu  

a schopnost nalezení stabilního vlhkého mikrohabitatu v pralese byla popsána také v práci Proud et al., 

2012. V této studii mimo jiné potvrdili, že sekáči podřádu Laniatores jsou v pralese ve dne ukryti 

v přízemní vegetaci a v noci lezou na stromy, kde hledají nejrůznější potravu. Velice stabilním 

prostředím, co se týče vlhkosti, jsou jeskyně, kde žijí sekáči, kteří jsou méně tolerantní ke změně 

podmínek prostředí. Na život v jeskyních se sekáči adaptovali například redukcí či úplnou ztrátou očí 

(Juberthie, 1964), prodloužením kráčivých končetin, slabě sklerotizovaným povrchem těla a částečnou 

či úplnou ztrátou pigmentace (C. J. Goodnight & Goodnight, 1960). Z podřádu Laniatores obývají 

jeskyně například zástupci čeledi Cryptogeobiidae (Spinopilar moria Kury & Pérez-GonzÁlez, 2008) 

(Kury & Pérez-González, 2008), Gerdesiidae (Gonycranaus androgynus Bragagnolo et al., 2015) 

(Bragagnolo et al., 2015) nebo Cladonychiidae (Erebomaster flavescens Cope, 1872) (Briggs, 1969).  
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Na rozšíření sekáčů má velký vliv také teplota (Todd, 1949). Sekáči preferují převážně nízké  

a neproměnlivé teploty a proto žijí spíše na stinných místech, v půdě, jeskyních a horských oblastech 

(Hillyard & Sankey, 1989) než na otevřených stanovištích. Průměrné teploty, ve kterých žije většina 

sekáčů jsou 8,8 °C až 17,4 °C. Nicméně sekáči podřádu Laniatores žijí většinou ve vyšších teplotách. 

Například druh Vonones ornatus Say, 1821 (Cosmetidae) dosahuje kritického tepelného minima 

při 2,3 °C a tepelného maxima při 37,2 °C (Punzo et al., 2007). S teplotou jsou spojeny i vývojové cykly 

sekáčů. Tyto cykly se dělí do tří skupin, v první skupině jsou druhy aktivní po celý rok s přesahem dvou 

generací, ve druhé přežívají zimu ve stádiu vajíček, počátkem jara a léta dospívají a nepřekrývají se 

s další generací, ve třetí skupině dospívají až koncem léta a ve stádiu vajíček tráví podzim i zimu (Todd, 

1949). U tropických sekáčů podřádu Laniatores nalezneme převážně první typ vývojového cyklu, kdy 

se dvě generace vzájemně překrývají. Zároveň se u linie Grassatores vyskytuje pro členovce atypický 

životní cyklus, během kterého se páří nejen dospělci, ale také subadultní jedinci (Gnaspini et al., 2004). 

Dalším faktorem ovlivňujícím rozšíření sekáčů na Zemi je klima. V dobách ledových  

a meziledových docházelo k velmi rychlým změnám podnebí, což vedlo ke změně rozšíření organismů 

po celém světě, tudíž i sekáčů (Hewitt, 1999). Druhy s nižší schopností šíření po ústupu permafrostu 

zůstaly v refugiích a vznikala tak výraznější diverzita. Takový případ můžeme pozorovat u sekáčů 

podřádu Laniatores v jižní části Evropy, kde se nyní se vyskytují některé čeledi – Travuniidae, 

Cladonychiidae a Phalangodidae (Obr. 2) (Pinto-da-Rocha et al., 2007).  

V tropických oblastech, kde se převážně podřád Laniatores vyskytuje, bylo při posledním zalednění 

chladnější a sušší klima. Živočichové se stěhovali do okolí řek a jiných vlhkých oblastí (Hewitt, 2000). 

V horských oblastech v tropech byly nižší teploty a živočichové tak sestupovali do nížin (Hewitt, 2000).  

Takové teplotní změny v tropech zásadně ovlivňovaly také rozšíření podřádu Laniatores.  

Před 51 - 53 miliony lety (raný eocén) nastalo velmi intenzivní oteplování, díky kterému se zvyšovala 

teplota a úhrny srážek (Zachos et al., 2008). Díky tomu se v tropech zvýšila diverzita rostlin a došlo 

k radiaci terestrických živočichů včetně členovců, tudíž i sekáčů (Jaramillo et al., 2006, 2010).  

Na přelomu oligocénu a miocénu pak došlo k ochlazení a tím i ústupu tropického lesa, a naopak rozvoji 

savan a méně humidních biomů v Jižní Americe (Werneck, 2011). Kvůli těmto klimatickým podmínkám 

došlo k zániku druhů, které k životu potřebovali vlhké prostředí. Například čeleď Kimulidae byla 

v období eocénu v Brazílii více rozšířená než dnes. V současnosti se v Brazílii vyskytuje reliktní 

populace druhu Relictopiolus galadriel Pérez-González et al., 2017 (Kimulidae), která obývá velmi 

stabilní prostředí jeskyně na jihovýchodě Brazílie (Pérez-González et al., 2017).  

V tropických oblastech Filipín došlo k rozšíření sekáčů díky propojení pevniny s ostrovy. V období 

kenozoika byly Filipíny a Palawan spojeny s Borneem a díky tomu se mohli sekáči rozšířit 

z jihovýchodní Asie na ostrovy. Dnes zbyl jako důkaz tohoto spojení poloostrov Zamboanga (Hall, 

2002). Na Filipínách se nyní vyskytuje deset čeledí podřádu Laniatores – Sandokanidae, Epedanidae, 

Podoctidae, Petrobunidae, Tithaeidae, Zalmoxidae (Schmidt et al., 2019), Beloniscidae (Kury, Pérez-

González, et al., 2019), Assamiidae, Stygnommatidae a Samoidae (Giribet & Kury, 2007). Některé 
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z těchto čeledí se na Filipíny rozšířili díky tomuto spojení, jiné (například Zalmoxidae nebo Podoctidae) 

spíše pravděpodobně díky transoceánskému šíření během pozdní křídy (Sharma & Giribet, 2012).  

Posledním abiotickým faktorem je nadmořská výška. Jelikož je v horských oblastech vyšší vlhkost 

a nižší teploty, obývá tyto oblasti mnoho sekáčů, přičemž se nejčastěji vyskytují v nižších nadmořských 

výškách (Mitov & Stoyanov, 2005). Druhy, které žijí v nejvyšších nadmořských výškách jsou více 

tolerantní ke změnám klimatických podmínek, než druhy žijící v nížinách (Curtis & Machado, 2007). 

Nadmořská výška má také vliv na životní cykly sekáčů. V nejnižších nadmořských výškách jsou 

dospělci aktivní po celý rok, vajíčka kladou na jaře a v září dochází k překryvu generací. Ve vyšších 

nadmořských výškách jsou dospělci také aktivní po celý rok, ale k překryvu generací dochází v březnu. 

V takových podmínkách se z podřádu Laniatores vyskytuje například druh Fissiphallius sturmi 

Martens, 1988 (Fissiphalliidae), který obývá nadmořské výšky 3 250 – 3 700 m (Martens, 1988),  

nebo Oligovonones brunneus Caporiacco, 1951 z čeledi Cosmetidae nacházející se 3 200 – 4 150 m. n. 

m. (Gonzáles-Sponga, 1992). V nejvyšších nadmořských výškách nejsou dospělci aktivní po celý rok  

a generace se tak nepřekrývají, tito sekáči přežívají chladné obdobný ve formě vajíček (Martens, 1993).  

Důležitým biotickým faktorem ovlivňující diverzitu sekáčů je vegetace. Tento faktor je nicméně 

často úzce spjatý také s teplotou a vlhkostí. Různé druhy sekáčů preferují různý typ vegetace, vlhké 

lesní habitaty, termofilní lesy nízkých horských oblastí, uzavřené lesy či otevřené habitaty (Mitov  

& Stoyanov, 2005). Různé typy vegetace souvisí také s morfologickými adaptacemi sekáčů. Druhy, 

které mají krátké nohy, žijí spíše v půdě a hrabance, zatímco druhy, které mají nohy delší, lezou  

po vegetaci, v keřích a na stromech (Edgar, 1990). Toto bylo pozorováno i u tropických sekáčů podřádu 

Laniatores, kdy byl druh Cynorta marginalis Banks, 1909 (Cosmetidae) s dlouhými nohami nalezen  

na stromech a keřích a krátkonohý druh Glysterus sp. Roewer, 1931 (Ampycidae) na zemi v hrabance 

(Proud et al., 2012). Velikost kráčivých končetin může souviset také s druhem listů v hrabance, kdy se 

krátkonohé druhy nacházejí spíše v bukové hrabance, která je hustější a druhy s delšími nohami 

v hrabance z kaštanových listů, které mezi sebou mají více volného prostoru (Adams, 1984).  

Dalším biotickým faktorem, který může mít vliv na rozšíření sekáčů, je člověk. Vliv člověka je 

spíše negativní, kdy kvůli rozvoji zemědělství a lesnictví dochází k likvidaci a fragmentaci přirozených 

biotopů, ve kterých sekáči žijí. Další negativní vliv může mít používání pesticidů a fertilizátorů 

nebo znečištění ovzduší (Curtis & Machado, 2007). Člověk má vliv také na zavlečení invazních druhů. 

Z podřádu Laniatores je pravděpodobně zavlečen člověkem druh Parabalta reedii Butler, 1874 

(Gonyleptidae), který byl v roce 2011 objeven na Ostrovech Juana Fernándeze. Tento rod se vyskytuje 

v Chile, v okolí přístavu, ze kterého dováží lodě zboží na přilehlé ostrovy. V roce 2020 byla 

na Ostrovech Juana Fernándeze nalezena jedna stabilní populace Parabalta reedii, a to v okolí města, 

kam dováží lodě zboží z Chile. Toto lodní propojení s pevninou a fakt, že je tento druh relativně velký 

a nápadný, takže je téměř vyloučené, že by byl v předešlých letech na ostrově přehlídnut, vedou 

k závěru, že zde došlo k introdukci člověkem (Pérez-González et al., 2020).  
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3.2 Rozšíření sekáčů podřádu Laniatores 

Nejvyšší diverzita podřádu Laniatores se nachází v oblasti Ameriky, kde tvoří 50 % diverzity 

celého řádu. Nicméně, celý podřád obývá tropické a subtropické oblasti po celém světě (Obr. 3) (Giribet 

& Kury, 2007). Mezi nejrozšířenější čeledi patří čeleď Triaenonychidae vyskytující se v Severní a Jižní 

Americe, Africe, Austrálii, Novém Zélandu a Japonsku (Obr. 2) (Baker et al., 2020; Kury, 2007). Další 

značně rozšířenou čeledí je čeleď Samoidae, která obývá Střední Ameriku, Afriku, Jižní Asii a Austrálii 

(Pérez-González & Kury, 2007b). Čeledi Podoctidae a Assamiidae mají téměř identické rozšíření,  

které je ve střední Africe, Jižní Asii a Oceánii společně s Austrálií (Obr. 2) (Kury, 2007b, 2007a). Velmi 

podobné rozšíření mají také čeledi Buemarinoidae, Travuniidae, Cladonychiidae a Phalangodidae, které 

se vyskytují v USA a Jižní Evropě (Obr. 2) (Karaman, 2019; Pinto-da-Rocha et al., 2007). Čeleď 

Buemarinoidae se navíc nachází na Madagaskaru (Karaman, 2019) a čeleď Travuniidae v Japonsku  

(Suzuki, 1975b).  Dalšími více rozšířenými čeleďmi jsou čeledi Biantidae a Stygnommatidae. Čeleď 

Biantidae je rozšířena na jihu Afriky a Asie a v severní části Jižní Ameriky (Kury & Pérez-González, 

2007). Čeleď Stygnommatidae se vyskytuje naopak spíše v oblasti Jižní a Severní Ameriky, s několika 

zástupci v Indonésii a Filipínách (Goodnight & Goodnight, 1951; Rambla, 1970; Pérez-González, 

2007). Poslední čeledí, která se nachází na více kontinentech, je čeleď Zalmoxidae s rozšířením v Jižní 

a Střední Americe, Jižní Asii, Austrálii a Oceánii (Obr. 3) (Kury & Pérez-González, 2007b). Zbývají 

čeledi Laniatores jsou endemické vždy pro určitou oblast. V Jižní Asii jsou endemické čeledi 

Sandokanidae (Sharma & Giribet, 2009), Beloniscidae (Kury, Pérez-González, et al., 2019), Suthepiidae 

(Martens, 2020), Petrobunidae (Sharma & Giribet, 2011), Epedanidae (Kury, 2007b; Sharma & Giribet, 

2011) a Tithaeidae (Obr. 2) (Lian et al., 2008). V Africe je endemická pouze jediná čeleď, 

Pyramidopidae (Sharma et al., 2011). Čeleď Nippononychidae se vyskytuje pouze v Japonsku 

(Derkarabetian et al., 2018) a USA (Derkarabetian & Hedin, 2014), čeleď Lomanellidae v Austrálii 

(Hunt & Hickman, 1993), čeleď Synthetonychiidae na Novém Zélandu (Forster, 1954) a čeleď 

Cryptomastridae v USA (Starrett et al., 2016). Všechny zbylé čeledi – Escadabiidae, Kimulidae, 

Guasiniidae, Icaleptidae a Fissiphalliidae – mají rozšíření v oblasti Jižní Ameriky (Obr. 3) (Kury  

& Pérez-González, 2002; Pinto-da-Rocha et al., 2007; Pinto-Da-Rocha & Kury, 2003b). Jediná 

nadčeleď, ve které mají všechny čeledi stejné, endemické rozšíření, je nadčeleď Gonyleptoidea 

s rozšířením v Jižní, Střední a Severní Americe (Obr. 3) (např. Bragagnolo et al., 2015; Kury & Pérez-

González, 2002; Pinto-da-Rocha et al., 2007; Pinto-Da-Rocha & Kury, 2003b).  

Souhrnná tabule rozšíření jednotlivých čeledí na obrázku 2 odpovídá pořadí dle fylogenetických 

vztahů.  
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Obrázek 2. Rozšíření jednotlivých čeledí podřádu Laniatores. Nadčeledi Triaenonychoidea, 
Travunioidea, Phalangodoidea, Sandokanoidea, Epedanoidea, Assamioidea a Samooidea. (Vytvořeno 
podle Absolon & Kratochvíl, 1932; Baker et al., 2020; Briggs & Ubick, 2007; Derkarabetian & Hedin, 
2014; Forster, 1954; Hunt & Hickman, 1993; Karaman, 2019; Kury, 2007e, 2007b; Kury, Pérez-
González, et al., 2019; Kury, 2007d, 2007g, 2007a; Kury & Pérez-González, 2007a; Lian et al., 2008; 
Martens, 2020; Pérez-González, 2007; Pérez-González & Kury, 2007b; Schwendinger, 2007; Sharma 
et al., 2011; Sharma & Giribet, 2011; Starrett et al., 2016; Ubick, 2007) 
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Obrázek 3. Mapy rozšíření jednotlivých čeledí podřádu Laniatores. Nadčeledi Zalmoxoidea a 
Gonyleptoidea. (Upraveno podle Acosta, 2019; Bragagnolo et al., 2015; Hara et al., 2017; Kury, 1992, 
1994, 1997a, 2007c, 2014; Kury & Pérez-González, 2007b, 2002, 2007d; Kury & Pinto-da-Rocha, 
2007b, 2007a; Martens, 1988; Mendes & Kury, 2007; Pérez-González & Kury, 2007a; Pinto-da-Rocha, 
2007c, 2007a; Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2017; Pinto-da-Rocha & Kury, 2003b, 2007b, 2007a; 
Roewer, 1949) 
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4 Morfologické rozdíly jednotlivých linií podřádu Laniatores 

Sekáči podřádu Laniatores jsou na první pohled podobní, ale ve skutečnosti v detailech velmi 

morfologicky odlišní. Nejvýraznější rozdíly lze nalézt v přítomnosti, množství a velikosti různých 

hrbolků, výběžků, trnů či ostnů, které se nacházejí na celém jejich těle i končetinách. Odlišné je také 

jejich zbarvení (odstíny žluté, oranžové, hnědé až černé), někdy s barevnými vzory na dorzálním štítku 

(Pinto-da-Rocha et al., 2007).  

Tělo sekáčů tvoří hlavohruď, která široce nasedá na zadeček. Dorzální povrch těla je kryt štítkem, 

jehož přední část tvoří karapax a zadní část mesotergum (oblasti I-V). Dorzální štítek vznikl spojením 

oblasti hlavohrudi s prvními pěti zadečkovými tergity (sklerotizované destičky na hřbetních tělních 

článcích), zbylé tři tergity se nazývají volné tergity. Ventrální část těla tvoří devět sternitů 

(sklerotizované destičky na břišních tělních článcích). Na hlavohrudi se nachází okulárium, což je 

vyvýšená oblast karapaxu, která nese dvě oči. Sekáči mají šest párů přívěsků – jeden pár chelicer, jeden 

pár pedipalp a čtyři páry kráčivých končetin. Chelicery jsou tvořeny třemi články (Šilhavý, 1956), 

z nichž se první nazývá basichelicera, která může mít ztluštělý distální konec, pak se tato část nazývá 

bulla (Kury, 1997b). Pedipalpy a kráčivé končetiny jsou tvořeny ze šesti článků – coxa (kyčel), 

trochanter (příkyčlí), femur (stehno), patella (koleno), tibia (holeň) a tarsus (chodidlo) s drápem (Obr. 4) 

(Hansen & Sörensen, 1904).   

    

     Obrázek 4. Popis těla sekáče. (Převzato z Kury & Pinto-da-Rocha, 2002) 
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Sekáči podřádu Laniatores dosahují velikosti těla od 0,6 do 17 mm, přičemž jejich průměrná 

velikost je spíše menší (Přílohy Tab. 1). Nejmenším druhem je Berlesecaptus convexus Mello-Leitão, 

1940 (Tricommatidae; 0,6 mm) a největším Mitobates triangulus Sundevall, 1833 (Gonyleptidae; 17 

mm) (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007). Dalším velmi malým druhem je Lomanella troglodytes Hunt & 

Hickman, 1993 (Lomanellidae; 0,9 mm) (Hunt & Hickman, 1993). 

Jejich zbarvení je většinou v různých odstínech žluté, oranžové, hnědé či černé a často mají dorzální 

štítek zdobený kontrastními vzory (Tab. 1). Většina čeledí je zbarvena více barvami, ale například 

všichni zástupci čeledi Guasiniidae jsou žlutí (Pinto-da-Rocha & Kury, 2003b). Některé jeskynní druhy 

jsou zcela bez pigmentace, například celá čeleď Buemarinoidae (Karaman, 2019) nebo někteří zástupci 

čeledí Travuniidae (Kury, 2007d), Cryptomastridae (Derkarabetian et al., 2018), Phalangodidae (Ubick, 

2007) či Tithaeidae (Sharma & Giribet, 2011). 

Tělo těchto sekáčů může mít různé tvary, nejčastější je lichoběžníkovitý, obdélníkovitý  

či hruškovitý tvar těla (Tab. 1). Někteří zástupci čeledi Gonyleptidae mají jako jediní trojúhelníkovitý 

tvar těla (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007).  

Okulárium těchto sekáčů může mít různé tvary a velikost.  Může být velmi nízké či naopak vysoké, 

úzké či široké, kuželovité nebo kulaté (Tab. 1). Velmi často může být obrněno trny či hrbolky, jindy je 

zcela hladké a většinou leží blízko předního okraje těla (Šilhavý, 1956). U některých druhů, zejména 

u jeskynních, může být okulárium redukované či zcela chybět (Šilhavý, 1956). Velmi zajímavé 

okulárium, které se táhne téměř přes celé tělo a má tvar jazyka, má druh Lomanius annae Kury  

& Machado, 2018 (Podoctidae) (Kury & Machado, 2018). 

Dorzální štítek je většinou rozdělený na pět oblastí pomocí příčných rýh. Může být velmi variabilně 

obrněný nebo zcela hladký. U čeledi Cladonychiidae je celé tělo, a tedy i dorzální štítek, zcela hladký, 

bez jakýchkoliv výběžků (Briggs, 1973). Nejčastěji je dorzální štítek pokrytý různým počtem hrbolků, 

výběžků či granulí. Může být také obrněný trny, které mohou být různě velké a většinou jsou přítomny 

v menším počtu.    

U Laniatores je také běžný pohlavní dimorfismus, který je patrný na kráčivých končetinách, 

zejména na čtvrtém páru, na chelicerách, pedipalpách a na celkové velikosti samců a samic (Tab. 1). 

Samci mají většinou kráčivé končetiny delší a čtvrtý pár různě modifikovaný, většinou obrněný 

trnovitými výběžky. To lze pozorovat například u čeledi Gonyleptidae (Willemart et al., 2009). 

Opačným případem je například čeleď Travuniidae, kde pohlavní dimorfismus zcela chybí (Kury, 

2007d). 

Chelicery, jak je již zmiňováno výše, mohou být pohlavně monomorfní (např. u čeledi Icaleptidae) 

(Kury & Pérez-González, 2007c) či dimorfní (např. u čeledi Podoctidae) (Kury, 2007d). Mohou být 

zcela hladké nebo různě obrněné. Nejčastěji jsou pokryty hrbolky na prvním segmentu, baschelicerách, 

které mohou mít různě vyvinutou bullu. Dále mohou být obrněny trny nebo pokryty granulemi či sétami.   
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Obrázek 5. Samčí pedipalpy jednotlivých čeledí sekáčů podřádu Laniatores. (Vytvořeno podle 
Bragagnolo et al., 2015; Briggs, 1969; Colmenares & Tourinho, 2016; Cruz-López et al., 2016; Hunt & 
Hickman, 1993; Karaman, 2019; Kury, García, et al., 2019; Kury, 1992, 2014, 2019; Kury & Maury, 
1998; Kury & Pérez-González, 2002; Lian et al., 2008; Martens, 2020; Mendes, 2011; Morales & Pinto-
da-Rocha, 2020; Pinto-da-Rocha et al., 2007; Pinto-Da-Rocha & Kury, 2003a; C. F. Roewer, 1949; 
Schwendinger, 2006; Sharma & Giribet, 2011; Suzuki, 1975; Villarreal & Kury, 2012) 

Nejvěrohodnějším prvotním poznávacím znakem pro orientaci v čeledích jsou pedipalpy. Zástupci 

každé čeledi je mají obrněné různým počtem a velikostí trnů, hrbolků či jiných výběžků (Obr. 5). Pouze 

u čeledi Sandokanidae jsou pedipalpy zcela hladké, bez trnů a sét (Schwendinger, 2007). Což je 

pravděpodobně způsobenou jejich specializaci na druh potravy, čímž jsou plži (Wolff et al., 2016). 

V rámci jednotlivých nadčeledí anebo sesterských čeledí jsou si pedipalpy velmi podobné. Pedipalpy 



14 
 

linie Insidiatores jsou robustní a silně otrněné až na čeleď Synthetonychiidae, u kterých jsou pedipalpy 

hladké a štíhlé (Obr. 5) (Forster, 1954; Pinto-da-Rocha et al., 2007). U nadčeledi Epedanoidea jsou 

kromě čeledi Suthepiidae pedipalpy opatřeny trny (Martens, 2020; Pinto-da-Rocha et al., 2007). 

Pedipalpy sekáčů nadčeledi Samooidea jsou méně obrněné, obvykle pokryté hrbolky a sétami a některé 

jejich segmenty mohou být prodloužené (Kury & Pérez-González, 2007a; Pérez-González, 2007; Pérez-

González & Kury, 2007). U nadčeledi Zalmoxoidea mají pedipalpy krátké segmenty a jsou pokryty 

hrbolky a sétami (např. Kury & Pérez-González, 2002; Pinto-Da-Rocha & Kury, 2003a; Roewer, 1949). 

Pedipalpy jednotlivých čeledí nadčeledi Gonyleptoidea jsou obrněné spíše hrbolky se sétami než trny a 

většinou nejsou zvětšené (např. Kury, 1997; Morales & Pinto-da-Rocha, 2020; Pinto-da-Rocha et al., 

2007).  

Následující morfologické znaky popsané pro každou linii jsou příliš specifické, tudíž je rozepisuji 

dle kategorií s odkazem na souhrnnou tabulku 1 v příloze. Pořadí čeledí odpovídá pořadí na obrázku 1. 

4.1 Insidiatores 

Linie Insidiatores zahrnuje sekáče se žlutým, oranžovým až hnědým zbarvením, kteří patří mezi 

malé až středně velké druhy. Povrch těla a kráčivé končetiny mají převážně hladké a neobrněné,  

u některých druhů s pár hrbolky či trny (Tab. 1).    

4.1.1 Triaenonychoidea   

Novozélandská čeleď Synthetonychiidae má dorzální štítek a tergity hladké bez trnů či hrbolků 

(Forster, 1954). Zástupci této čeledi nemají okulárium (Forster, 1954), ale oči jsou přítomné a leží blízko 

sebe (Kury, 2007d). Jejich chelicery jsou malé, segmenty krátké a basichelicery bez bully. Ruka chelicer 

nese nepatrné hrbolky. Pedipalpy jsou dlouhé a štíhlé (Obr. 5) (Kury, 2007d) a také bez jakýchkoliv trnů 

či výběžků (Forster, 1954). Na pedipalpách je viditelný pohlavní dimorfismus, kdy mají samci 

dorzoapikální výběžek na tibie a silný trn na tarsu. Někteří samci mohou mít také silné výběžky  

na trochanteru. Jejich nohy jsou také hladké a bez trnů, jen drápy III-IV nesou útvar zvaný 

synthetonychium – odtud také plyne název celé čeledi (Forster, 1954; Kury, 2007d). 

Lomanellidae je čeleď sekáčů s lichoběžníkovým tvarem těla, které je v přední části neobrněné 

(Hunt & Hickman, 1993) nebo obrněné velkými trny (Derkarabetian et al., 2021). Zbylá část dorzální 

strany těla může být také zcela neobrněna (Hunt & Hickman, 1993) nebo pokryta řadami velkých trnů 

(Derkarabetian et al., 2021). Okulárium může být kuželovitého či kulatého tvaru a zcela hladké  

nebo zakončené trnem (Hunt & Hickman, 1993). Pedipalpy jsou hladké s jedním malým trnitým 

hrbolkem na femuru (Derkarabetian et al., 2021) nebo pokryté trny či sétami (Obr. 5) (Hunt & Hickman, 

1993). Femur I kráčivých končetin je pokryt řadou hrbolků nebo granulí se sétami (Tab. 1) (Hunt  

& Hickman, 1993). 
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Čeleď Buemarinoidae obsahuje pouze jeskynní zástupce, tudíž jim zcela chybí pigmentace 

(Karaman, 2019) a jejich oči jsou redukované či zcela chybí (Derkarabetian et al., 2021). Na předním 

okraji štítku, který je hladký (Derkarabetian et al., 2021), se nachází malé, kuželovité a neobrněné 

okulárium (Karaman, 2019). Všechny jejich přívěsky jsou prodloužené. Segmenty chelicer jsou pokryty 

sétami a segmenty pedipalp trnitými hrbolky a sétami. Kráčivé končetiny jsou pokryté granulemi a coxa 

nese navíc řadu malých hrbolků se sétami (Karaman, 2019).  

Sekáči čeledi Triaenonychidae mají obvykle přítomné okulárium, které je úzké a vysoké.  

Na okuláriu jsou přítomny dvě oči vyvýšené až nad karapax (Suzuki, 1975b). Někdy může okulárium 

chybět, poté jsou oči posazené blízko u sebe (Forster, 1954). Mesotergum je rozděleno rýhami a spolu 

s tergity nese malé trnovité hrbolky. Na předním okraji karapaxu se nachází řady trnů (Forster, 1954). 

Jejich chelicery jsou po stranách obrněné špičatými hrbolky a basichelicery nesou zřídka hrbolky na své 

dorzální straně (Kury, 2007f). Velké pedipalpy jsou mnohem silnější než kráčivé končetiny (Forster, 

1954). Patella, tibia a tarsus pedipalp jsou obrněné trny (Suzuki, 1975b). Pedipalpy jsou pohlavně 

dimorfní a u samců jsou silnější. Femur je obrněný hrbolky či trny a na své ventrální straně má pruh 

korálkových granulí. Kráčivé končetiny jsou krátké a relativně štíhlé s řadami hrbolků. Na ventrální 

straně coxa I se nachází silné apofýzy, ventrální i dorzální stranu femuru I zdobí řada trnitých výběžků, 

ze kterých vyrůstají séty a metatarsus I je u samců vroubkovaný a také nese silné séty (Kury, 2007f). 

Tarsi I-II má jednoduchý dráp, přičemž tarsi III-IV má roztrojený dráp (Tab. 1) (Suzuki, 1975b).  

4.1.2 Travunioidea  

Další čeledí je čeleď Travuniidae, která zahrnuje i druhy žijící v jeskyních. Jeskynní druhy mají 

nepigmentované tělo a oči, které mohou být redukované (Kury, 2007e) či chybět (Karaman, 2005). Mají 

konvexní tvar těla, které je v zadní části zaoblené a vpředu zúžené. Když mají přítomné okulárium, je 

nízké a daleko od předního okraje karapaxu (Karaman, 2005), jeho povrch může být granulovaný,  

ale jinak neobrněný (Suzuki, 1975b). Mesotergum, sternity i tergity jsou neobrněné, bez trnů či jiných 

výběžků. Chelicery mají štíhlé basichelicery, které jsou někdy zdobeny ornamentovanými hrbolky. 

Robustní pedipalpy jsou silně otrněné a jejich femur nese na dorzální straně řadu hrbolků, ze kterých 

vyrůstají séty (Obr. 5) (Karaman, 2005). Všechny kráčivé končetiny jsou štíhlé a neobrněné, tibia  

a tarsus nesou silné hrbolky (Kury, 2007e). Tarsi III a IV nesou útvar zvaný peltonychium (Tab. 1) 

(Suzuki, 1975b).  

Zástupci čeledi Cladonychiidae mají oválné tělo, které je celistvé a neobrněné (Briggs, 1973)  

a dosahuje velikosti 1,7-4 mm (Briggs & Ubick, 2007). Oči mají umístěny na okuláriu, které je pokryté 

hrbolky nebo mohou chybět (Briggs, 1973). Basální segment chelicer je hladký nebo může být  

na dorzální straně obrněn jedním až třemi malými trny. U některých druhů se na chelicerách vyskytuje 

pohlavní dimorfismus vyznačující se prodlouženými hrbolky a zduřelými prsty. Pohlavní dimorfismus 

se vyskytuje také u pedipalp, kdy mají samci na bázi apikálního drápu osten (Briggs & Ubick, 2007). 
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Femur a tibia pedipalp jsou trnité a robustní a tarsus nese alespoň čtyři nápadné trny (Briggs, 1973). 

Jejich kráčivé končetiny jsou prodloužené a hladké (Bartel & Dunlop, 2019).   

Cryptomastridae je čeleď zahrnují malé jeskynní druhy i druhy žijící v hrabance. Jeskynní druhy 

jsou většinou nepigmentované nebo mají světle žluté až oranžové zbarvení (Briggs, 1973). Jejich 

okulárium je malé, nízké, kuželovité a nejsou na něm přítomné oči (Briggs, 1973). Druhy žijící 

v hrabance jsou většinou světle oranžové až tmavě hnědé. U těchto druhů nese okulárium černě  

nebo hnědě pigmentované oči. Na ventrální straně chybí volné laterální sklerity (Briggs, 1973) a sternum 

je kryté sétami  (Briggs, 1969). Jejich chelicery i pedipalpy jsou trnité (Obr. 5). Tibia II kráčivých 

končetin je pohlavně dimorfická, u samců má distální zduření, které je opatřeno zvětšenými sétami 

(Briggs, 1969). 

Sekáči čeledi Nippononychidae (Paranonychidae) mají povrch těla granulovaný a na předním 

okraji štítku se nachází různý počet hrbolků (jeden až čtyři). Jejich okulárium je většinou nízké a kulaté. 

Silně obrněné pedipalpy nesou spousty trnitých hrbolků, které nesou dlouhé séty (Derkarabetian  

& Hedin, 2014). Segmenty kráčivých končetin jsou obrněny různým množstvím trnů (Suzuki, 1975b).  

4.2 Grassatores 

Linie Grassatores zahrnuje největší morfologickou, behaviorální a ekologickou variabilitu podřádu 

Laniatores. Synapomorfním znakem Grassatores je rozdvojený dráp na noze III a IV (Gainett et al., 

2014).  

4.2.1 Phalangodoidea  

Nadčeleď Phalangodoidea obsahuje jedinou čeleď Phalangodidae, která zahrnuje sekáče spíše 

malého vzrůstu (0,8-3 mm). Jejich tělo je oválného tvaru a zbarvení se pohybuje od žluté  

až po oranžovohnědé, pouze u jeskynních druhů ztrácí pigmentaci (Ubick, 2007). Pokud je přítomné 

okulárium, je nízké a ploché nebo kulaté a může nést několik hrbolků nebo může být vysoké a špičaté 

(Tab. 1) (Didomenico & Hedin, 2016). Dorzální štítek je hladký, pouze po jeho stranách se nachází 

několik trnů (Goodnight & Goodnight, 1983). Nezvětšené chelicery mají někdy zduřelý basální segment 

a jejich dorzální povrch je kryt hrbolky (Goodnight & Goodnight, 1983). Jejich pedipalpy jsou na rozdíl 

od ostatních částí těla obrněné, přičemž každý segment nese určitý počet megatrnů a tarsus jeden silný 

apikální dráp (Obr. 5). Kráčivé končetiny dosahují různé délky a tarsi nohy III-IV nesou po dvou 

hladkých drápech (Ubick, 2007). 

4.2.2 Sandokanoidea  

Do čeledi Sandokanidae patří středně velcí sekáči s hruškovitým tvarem těla (Schwendinger, 

2007). Mají jantarové zbarvení a na jejich karapaxu se vyskytuje tmavě hnědé síťování a na zadečku 

hnědé příčné pruhy, které jsou také na ventrální straně štítku (Schwendinger & Martens, 2002). Někteří 
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zástupci této čeledi mohou mít i oranžové zbarvení. Karapax a všechny volné tergity zadečku splývají 

do jednoho štítku, což je odlišuje od ostatních čeledí podřádu Laniatores (Sharma & Giribet, 2009). 

Štítek je téměř hladký, ale mohou se na něm nacházet párové kuželovité výběžky nebo nepárové 

výběžky tvořící most mezi hlavohrudí a zadečkem. Okulárium nesoucí oči může být nízké či vyvýšené 

a kulaté nebo se špičatým hrbolkem (Schwendinger & Martens, 2002). Chelicery jsou u některých druhů 

slabé a u jiných mohou být velmi robustní (Schwendinger & Martens, 2002), přičemž u samců jsou vždy 

silnější než u samic (Schwendinger, 2007). Trochanter a femur pedipalp mají na své ventrální straně 

několik výběžků, které se mohou nacházet také na patelle a tibie, jinak jsou jejich pedipalpy zcela 

neobrněné, až na krátké drápy nacházející se na jejich koncích (Obr. 5) (Schwendinger, 2006; 

Schwendinger & Martens, 2002). Relativně krátké a silné končetiny jsou také neobrněné, pouze  

na coxae či femuru vyrůstá pár sét (Schwendinger, 2007). Oproti ostatním Laniatores mají zástupci  

této čeledi nižší počet tarsomer (tj. články tarsu) (Sharma & Giribet, 2009). Noha II a IV je mnohem 

delší než noha I a III (Tab. 1) (Schwendinger, 2007). 

4.2.3 Epedanoidea  

Tato nadčeleď zahrnuje sekáče malého až středně velkého vzrůstu s hnědým zbarvením těla. 

Mesotergum a volné tergity jsou převážně hladké, ale mohou být také granulované či obrněné párem 

trnů či hrbolky (Tab. 1).  

Sekáči čeledi Beloniscidae mají téměř obdélníkovitý tvar těla. Mesotergum těchto sekáčů je 

rozděleno čtyřmi obloukovitými rýhami, přičemž oblast I může být rozdělena podélnou rýhou na dvě 

poloviny. Oblast II a III je obrněna párem špičatých hrbolků nebo krátkými trny. Jejich okulárium je 

nízké a široké a může nést dva krátké paralelní trny nebo být zcela neobrněné. První segment chelicer 

je prodloužený a jejich ruka může být u samců vřetenovitá. Pedipalpy jsou obrněné silnými trny. Coxa 

III a IV kráčivých končetin jsou propojené pomocí tuberkulárních mostů a coxa IV je na ventrální straně 

pokryta hrbolky. Trochanter IV může být pohlavně monomorfní nebo pohlavně dimorfní, kdy má  

u samců tvar přesýpacích hodin a je obrněn apofýzou (Tab. 1) (Kury, Pérez-González, et al., 2019). 

Čeleď Suthepiidae zahrnuje druhy s neobrněným povrchem těla, pouze na předním okraji štítku 

se nachází malý špičatý výběžek a na volném tergitu III řada malých hrbolků. Široké, kulaté a nízké 

okulárium nese dvě černé oči. Silné chelicery mají nafouknutou distální část basichelicer, na jejichž 

ventrální straně je řada malých hrbolků. Druhý segment chelicer je pokryt sétami. Zcela neobrněné 

pedipalpy jsou na všech segmentech pokryty pouze sétami a na jejich tarsu se vyskytují dvě kulaté 

apofýzy. U samců je tarsus zvětšený a na apikální straně nese jednu dlouhou silnou sétu. Dráp pedipalp 

je velmi slabý. Kráčivé končetiny jsou krátké a téměř neobrněné, pouze na ventrální straně femuru I,  

III a IV se může vyskytovat nízký hrbolek s pár sétami. Drápy kráčivých končetiny jsou na noze I-II 

jednoduché a na noze III-IV rozdvojené (Tab. 1) (Martens, 2020). 

Dorzální štítek sekáčů čeledi Epedanidae je obvykle hladký, u některých druhů může nést pár 

ostrých relativně vysokých trnů (Zhu & Lian, 2006). Okulárium nemusí být přítomno, ale pokud je 
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přítomné, je nízké, úzké a mezi očima nese vysoký silný trn (Zhu & Lian, 2006). Chelicery jsou obvykle 

silné se silnými zuby na obou prstech a vyskytuje se na nich pohlavní dimorfismus – samci mají silnější 

dentici a zduřelou ruku chelicer. Jejich pedipalpy jsou oproti předchozím čeledím velmi dlouhé (u samců 

delší než u samic) a štíhlé (Kury, 2007b). Co se týče obrnění, femur, tibia a tarsus jsou pokryty silnými 

trny, drápy jsou stejně dlouhé či delší než tarsi (Zhu & Lian, 2006). Dlouhé štíhlé kráčivé končetiny 

nenesou žádné trny, hrbolky či výběžky, ale jsou zcela hladké, pouze tarsi III-IV nese pár hladkých  

či hřebenovitých drápů (Kury, 2007b; Sharma & Giribet, 2011). 

Čeleď Petrobunidae má tělo hladké bez jakéhokoliv obrnění, ale u samců se mohou  

na zadečkových sternitech vyskytovat apofýzy. Na hlavohrudi je přítomné nízké okulárium, které nese 

dvě oči (Sharma & Giribet, 2011) a může být obrněné mediánním trnem či zcela hladké (Zhang et al., 

2018). Chelicery s nápadnou bullou nemají zvětšený basální segment. Robustní pedipalpy jsou na rozdíl 

od těla silně otrněné. Kráčivé končetiny jsou jemně granulované bez výrazného obrnění, až na nohu IV, 

která je pohlavně dimorfní a u samců nese trny (Sharma & Giribet, 2011). 

Zástupci čeledi Podoctidae mají mesotergum a volné tergity hladké nebo se silnými trny. Štítek 

může být kryt různými typy výběžků jako jsou bradavice, vrásky, granule či hrbolky (Tab. 1). Okulárium 

může u některých druhů chybět, ale pokud je přítomno, je velmi vysoké a hustě granulované, u některých 

samců může mít propracované zdobení. U druhu Lomanius annae Kury & Machado, 2018 má okulárium 

specifický tvar jazyka, je ohraničené čtyřmi páry výběžků a zakončené jedním dorzálním výběžkem  

a kryje téměř celé mesotergum (Kury & Machado, 2018). Oči jsou přítomny na okuláriu nebo mohou 

být odděleny od sebe do dvou hrbolků, které jsou propojeny s přední částí karapaxu strukturou zvanou 

tuberkulární most. Pohlavně dimorfní chelicery mají u samců dlouhé a obrněné basichelicery (Kury, 

2007c). U některých druhů mohou být basichelicery samců neobrněné (Kury & Machado, 2018). Jejich 

štíhlé pedipalpy nesou mnoho trnů (Obr. 5). U některých samců mohou být pedipalpy na bázi ztluštělé 

se shlukem trnů nebo extrémně prodloužené, zatímco samice mají pedipalpy krátké. Dlouhé a rovné 

kráčivé končetiny jsou obvykle pokryty několika řadami špičatých hrbolků. Noha I má na své dorzální 

a ventrální straně řady silných trnů, ze kterých vyrůstají séty (Kury, 2007c). 

Dorzální štítek sekáčů patřících do čeledi Tithaeidae, je rozdělen do pěti oblastí (Lian et al., 2008) 

a je jemně granulovaný, až na přední okraj karapaxu, který je hladký (Sharma & Giribet, 2011). Volné 

tergity jsou zcela neobrněné, pouze pokryté granulemi (Sharma & Giribet, 2011). Jejich okulárium je 

nízké a u některých druhů se před ním může nacházet hrbolek různých velikostí (Sharma & Giribet, 

2011). Chelicery jsou pohlavně monomorfní (Schmidt et al., 2019) a jejich bazální segment není 

zvětšený. Robustní pedipalpy jsou na ventrální straně obrněné trny (Schmidt et al., 2019) a jejich femur 

a patella nesou navíc hrbolky pokryté sétami (Obr. 5) (Lian et al., 2008). Dlouhé a štíhlé kráčivé 

končetiny jsou naopak neobrněné a hladké, pouze jemně granulované. Jejich femur může nést malé 

hrbolky pokryté sétami (Schmidt et al., 2019). Pohlavní dimorfismus je patrný ve velikosti, kdy jsou 

samice větší než samci (Schmidt et al., 2019).  
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4.2.4 Assamioidea  

Sekáči čeledi Assamiidae mají načervenale hnědou až žlutou barvu s černým mramorováním,  

u některých druhů se mohou vyskytovat i bílé kresby na dorzální straně těla (Tab. 1). Jsou to malí  

až středně velcí sekáči dosahující 2-8 mm. Mesotergum je rozdělené rýhami a může být hladké, nést 

trnovité apofýzy či být hustě pokryté granulemi a různými hrbolky, stejně mohou vypadat i volné tergity 

(Kury, 2007a). Na předním okraji karapaxu se mohou vyskytovat trny (Sharma et al., 2011). Okulárium 

je přítomno u všech druhů, je nízké a pokryté granulemi (Shear, 2001) nebo je vyvýšené do kuželovitého 

útvaru (Kury, 2007a). Oči na okuláriu jsou redukované nebo mohou chybět. Pohlavní dimorfismus je  

u této čeledi velmi slabě vyvinutý, pouze někteří samci mohou mít oproti samicím extrémně prodloužené 

či zduřelé chelicery. Femur pedipalp má na své ventrální straně řadu hrbolků se sétami a na patelle, tibie 

a tarsu se naopak vyskytují trny (Kury, 2007a) nebo nese trny každý segment (Shear, 2001). Kráčivé 

končetiny, které jsou dlouhé a rovné jsou velmi často hladké a neobrněné (Kury, 2007a). 

Malí až středně velcí sekáči se žlutým zbarvením těla, které může mít lichoběžníkovitý, hruškovitý 

tvar (Aharon et al., 2019) či tvar přesýpacích hodin (Cruz-López et al., 2016) patří do čeledi 

Pyramidopidae (Tab. 1). Jejich mesotergum je rozdělené příčnými rýhami na pět oblastí, přičemž každá 

tato oblast nese řady granulí, může být obrněna velkými trny (Sharma et al., 2011) nebo pokryta sétami 

(Cruz-López et al., 2016). Volné tergity mohou být neobrněné, pouze pokryté granulemi (Aharon et al., 

2019) nebo pokryté řadami hrbolků (Cruz-López et al., 2016). Velké okulárium umístěné blízko 

předního okraje těla může být kuželovité nebo klenuté a obrněné jedním rohem či granulované 

s kuželovitými hrbolky (Sharma et al., 2011). Mají redukované oči, které mohou zcela chybět (Cruz-

López et al., 2016). Basální segment chelicer nese zvětšenou bullu (Sharma et al., 2011). Basální 

segment chelicer může nést u některých samců dvě apofýzy a ruka jednu apofýzu (Cruz-López et al., 

2016). Pedipalpy těchto sekáčů jsou obrněné megatrny (Obr. 5), které jsou v různém počtu přítomny  

na všech segmentech (Sharma et al., 2011), nebo hrbolky se sétami (Aharon et al., 2019). Kráčivé 

končetiny jsou většinou krátké (Sharma et al., 2011), ale u některých druhů mohou být prodloužené 

(Aharon et al., 2019). Co se týče pohlavního dimorfismu, jsou samci většinou silněji obrnění a větší, 

jejich tibia II může být na ventrální straně zduřelá a noha IV obrněná (Sharma et al., 2011).  

4.2.5 Samooidea  

Do této nadčeledi patří malí až středně velcí sekáči, jejichž žlutě až hnědě zbarvené tělo je 

variabilně obrněno. Karapax těchto sekáčů je většinou neobrněný (Tab. 1) (Goodnight & Goodnight, 

1951; Pinto-da-Rocha et al., 2007). Chybí jim okulárium a oči jsou tak umístěny přímo na karapaxu 

(Goodnight & Goodnight, 1951; Pinto-da-Rocha et al., 2007). Pouze u čeledi Samoidae je okulárium 

přítomno a dosahuje různých velikostí a tvarů (Pinto-da-Rocha et al., 2007)t. 

Pro čeleď Biantidae je charakteristický lichoběžníkovitý až téměř obdélníkovitý tvar těla.  

Na volných tergitech se mohou vyskytovat silné trnovité apofýzy (Kury & Pérez-González, 2007a)  
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nebo řady hrbolků (Tab. 1) (Pinto-da-Rocha, 1995). Tibia a tarsus velkých pedipalp jsou pokryty 

velkými hrbolky se sétami a patella může mít hrbolky na své ventrální straně. Femur pedipalp je tenký, 

pouze s malým hrbolkem, ze kterého vyrůstají séty (Kury & Pérez-González, 2007a), tento hrbolek 

může u některých druhů chybět (Pinto-da-Rocha, 1995). Kráčivé končetiny nejsou obrněné, pouze  

u některých samců může být silně obrněná noha IV (Kury & Pérez-González, 2007a). 

Stygnommatidae je čeleď, která nemá nijak výrazně obrněný povrch těla, pouze na oblasti III se 

může vyskytovat malý hrbolek (Goodnight & Goodnight, 1951). Mezi očima se může tyčit malá trnitá 

apofýza. Basichelicery jsou dlouhé a nesou zřetelnou bullu, přičemž mohou být obrněné silnou trnitou 

apofýzou. Silné a velké pedipalpy jsou na všech segmentech obrněné trnitými apofýzami či hrbolky. 

Relativně krátké kráčivé končetiny nenesou žádné obrnění (Pérez-González, 2007) a na tarsi III a IV 

není přítomna scopula (Rambla, 1970). Pohlavní dimorfismus je u této skupiny slabý a nachází se  

na metatarsu III, který je u samců širší a také na pedipalpách, které jsou u samců výrazněji obrněné 

(Rambla, 1970).  

Zástupci čeledi Samoidae mají velmi dlouhé chelicery jsou hladké a neobrněné a mají zvětšený 

první segment, basichelicery. Ruka chelicer je masivní a nese krátké prsty se silnými zuby, které můžou 

být hladké, s pár trnovitými hrbolky nebo granulované. Femur pedipalp je velký a konvexní a nese  

tři hrbolky, přičemž jsou všechny opatřeny sétami. Podobné hrbolky se nacházejí i na tibie a tarsu. 

U některých druhů mohou být femur, tibia a tarsus pokryty granulemi. Na pedipalpách lze pozorovat 

pohlavní dimorfismus, kdy mají samci pedipalpy větší než samice. Na coxe IV kráčivých končetin se 

na ventrální straně vyskytuje pár apofýz, které u samic chybí. Tarzální výběžek je pouze na noze I-II  

a na všech končetinách je přítomna variabilní scopula. Na tarsu mají hladké drápy (Pérez-González  

& Kury, 2007b). 

4.2.6 Zalmoxoidea  

Sekáči nadčeledi Zalmoxoidea jsou spíše malého vzrůstu se žlutým či hnědým zbarvením těla. 

Granulované mesotergum je neobrněné či pokryté řadami hrbolků. Dorzální štítek těchto sekáčů může 

být zcela neobrněný nebo obrněný různými typy výběžků (Tab. 1) (Kury & Pérez-González, 2002; 

Pinto-da-Rocha et al., 2007; Roewer, 1949).  

Do čeledi Escadabiidae patří sekáči, kteří mají mesotergum rozdělené na čtyři části pomocí 

příčných rýh, jinak je zcela hladké a neobrněné. Pouze druhý a třetí volný tergit je obrněný jedním trnem 

(Roewer, 1949). Okulárium může být malé s mediánním trnem a nebo pokryto několika granulemi (Kury 

& Pérez-González, 2007b), nebo může být kuželovité (Tab. 1) (Roewer, 1949). Chelicery těchto sekáčů 

jsou slabé a bez pohlavního dimorfismu a mají krátké basichelicery, na kterých je dobře viditelná bulla. 

Femur pedipalp nese dva nebo tři hrbolky, ze kterých vyrůstají séty (Kury & Pérez-González, 2007b; 

Pinto-da-Rocha et al., 2007) nebo jeden trn (Roewer, 1949). Jeden hrbolek se vyskytuje i na patelle  

a tibia a tarsus nesou řadu těchto hrbolků. Krátké kráčivé končetiny jsou pokryté granulemi (Roewer, 

1949), coxa IV u samců nese navíc dorzoapikální apofýzu. Femur IV je zakřivený oproti rovnému 
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femuru nohy I-III. Distální oblast tibie I-II se u samců může vyvinout ve velkou apofýzu nebo hluboký 

zářez (Kury & Pérez-González, 2007b). 

Sekáči, kteří patří do čeledi Kimulidae mají mesotergum rozděleno do čtyř oblastí, přičemž je 

oblast I delší než ostatní a může být obrněna pár řadami špičatých hrbolků, jinak je mesotergum 

neobrněné, pouze hustě granulované. Laterální okraj dorzálního štítku může být u některých druhů 

obrněn velkými trnitými hrbolky a na volných tergitech se vyskytují špičaté rohy a nepárová apofýza. 

Jejich okulárium je velmi nápadné a pokryté granulemi, může být obrněné mediální trnitou apofýzou 

(Pérez-González & Kury, 2007a) nebo malým hrbolkem (Kury, García, et al., 2019). U některých druhů 

je na bázi velmi široké a silné (Pérez-González & Kury, 2007a) a jejich oči mohou být zakrnělé (Pérez-

González et al., 2017). Chelicery s výraznou bullou jsou neobrněné (Pérez-González & Kury, 2007a), 

ale jejich ruka může být u některých druhů obrněná (Kury, García, et al., 2019). Pedipalpy nesou  

na každém segmentu jeden až několik hrbolků se sétami a tibia pedipalp je prodloužená. Coxa kráčivých 

končetin je pokryta granulemi či špičatými hrbolky, trochanter IV je na ventrální straně obrněn trnem, 

femur je na ventrální straně pokryt řadou silných trnitých apofýz a tibia a metatarsus jsou pokryty 

hrbolky. Noha IV je pohlavně dimorfní (Tab. 1), kdy jsou u samců trochanter a femur zakřivené a tibia 

a metatarsus jsou zvětšené a nesou velké množství hrbolků. Samice jsou menší než samci a u některých 

druhů můžou mít na trochanteru IV ventrodistální trn (Pérez-González & Kury, 2007a)  

nebo mesotergum pokryté více hrbolky než samci (Pérez-González et al., 2017).  

Sekáči čeledi Guasiniidae nemají vyvinuté okulárium ani oči. Dobře viditelné příčné rýhy 

rozdělují granulované mesotergum do pěti oblastí (Pinto-da-Rocha & Kury, 2003b). Jejich chelicery 

mohou mít basichelicery silné a trnité, pokryté granulemi (Pinto-da-Rocha & Kury, 2003b) nebo zcela 

neobrněné (Pinto-da-Rocha, 2007b). Na ruce chelicer se nachází stridulační aparát, který je tvořený 

granulemi a zuby (Pinto-da-Rocha & Kury, 2003b). Pedipalpy jsou krátké a široké (Pinto-Da-Rocha, 

2007), jejich coxa a trochanter jsou hustě pokryty granulemi, trochanter navíc nese dva hrbolky se 

sétami, patella je obrněna subdistálním zubem a tibia a tarsus jsou pokryty sétami (Pinto-da-Rocha & 

Kury, 2003b). Všechny segmenty kráčivých končetin jsou řídce pokryty granulemi a každý segment 

nese určitý počet hrbolků, trochanter čtyři, femur osm, patella IV čtyři a tibia IV devět hrbolků (Pinto-

da-Rocha & Kury, 2003b). Na kráčivých končetinách chybí tarsální výběžek a jejich drápy jsou hladké 

(Pinto-da-Rocha, 2007b). 

Dorzální štítek sekáčů čeledi Icaleptidae může být kompaktní nebo velmi dobře rozdělený rýhami. 

Vždy je neobrněný, pouze přední okraj karapaxu je obrněn dvěma laterálními apofýzami. Volné tergity 

jsou buď zcela neobrněné nebo pokryté příčnými řadami malých hrbolků. Okulárium, které zakrývá 

téměř celý karapax a vybíhá z předního okraje těla je nebrněné a může být nízké nebo kuželovité. 

Pohlavně monomorfní chelicery mají silné a neobrněné basichelicery, na kterých je široká a nízká bulla. 

Segmenty pedipalp jsou krátké a silné (Kury & Pérez-González, 2007c) a jsou pokryté trny a krátkými 

hrbolky se sétami. Coxa IV kráčivých končetin nese shluk granulí, patella je také obrněna zuby a tibia 

a tarsus jsou zcela neobrněné. Noha IV je u těchto sekáčů pohlavně dimorfní, u samců je coxa složena 
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pod tělo, trochanter IV nese apofýzu, femur je obrněn řadou trnů a tibia IV může být obrněna malými 

nebo naopak robustními trny (Kury & Pérez-González, 2002). 

Zástupci čeledi Fissiphalliidae mají dorzální štítek rozdělený pomocí čtyř rýh, které mají tvar 

V nebo jsou rovné, jinak je hladký nebo pokrytý malými hrbolky (Martens, 1988). Na volných tergitech 

se vyskytuje jeden dlouhý hrbolek (Pinto-da-Rocha, 2007a) nebo řady malých hrbolků (Martens, 1988). 

Úzké okulárium se nachází blízko předního okraje těla a nese dva hrbolky nebo jeden velký trn (Martens, 

1988). Bulla chelicer je dobře viditelná, hladká nebo nese malé hrbolky. Pedipalpy těchto sekáčů jsou 

krátké a tlusté. Segmenty pedipalp jsou opatřeny různým počtem sét a tibia může být opatřena i trny 

(Martens, 1988). Jejich kráčivé končetiny jsou rovné a krátké a jsou pokryty hrbolky, které mohou být 

větší na noze IV některých samců. Coxa IV může nést malé či špičaté hrbolky. Pohlavní dimorfismus 

je patrný ve velikosti těla, kdy jsou samice menší než samci (Pinto-da-Rocha, 2007a). 

Rýhy, které rozdělují mesotergum zástupců čeledi Zalmoxidae (Tab. 1) mají tvar V a oblast I je 

delší než ostatní. Dorzální štítek je neobrněný nebo s příčnými řadami hrbolků a trnem. Podobné jsou 

volné tergity a sternity, které mohou být také hladké nebo s příčnými řadami špičatých hrbolků. Jejich 

okulárium je nízké a neobrněné nebo s malými zuby (Starega, 1989) a leží daleko od předního okraje 

karapaxu. Naopak chelicery jsou vyvinuty velmi slabě a jejich první segment, basichelicery, je krátký 

s dobře viditelnou bullou. Segmenty chelicer jsou silné a krátké. Femur pedipalp nese tři hrbolky,  

které jsou pokryty sétami. Patella je na straně obrněna trnem a tibia a tarsus jsou opatřeny ventrálními 

řadami dvou a čtyř hrbolků, které jsou také pokryty sétami. Krátké kráčivé končetiny jsou velmi hustě 

pokryty malými granulemi. Noha IV je pohlavní dimorfní a tento dimorfismus má u různých druhů 

různé projevy (Tab. 1) (Kury & Pérez-González, 2007d). 

4.2.7 Gonyleptoidea  

Nadčeleď Gonyleptoidea je nejpočetnější a nejvariabilnější nadčeledí celého podřádu. Patří sem 

nejmenší ale i největší druhy Laniatores, se žlutým, červeným až hnědým zbarvením, většinou 

s obdélníkovitým až hruškovitým tvarem těla. Jako jediná nadčeleď zahrnuje zástupce 

z trojúhelníkovitým tvarem těla. Zadní část těla těchto sekáčů je vždy obrněná, oproti přední části štítku, 

která může být zcela hladká (Tab. 1).  

Dorzální štítek sekáčů patřících do čeledi Agoristenidae je většinou hladký a zadní okraj a volné 

tergity mohou nést pár trnů (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007a). Na předním okraji těla se můžou 

vyskytovat výběžky (Kury, 1997). Okulárium se nachází blízko předního okraje těla a může být velmi 

vysoké a obrněné trny (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007a) nebo naopak nízké s důlkem uprostřed, zcela 

bez trnů a výběžků (Tab. 1) (Kury, 1997). Chelicery mohou být pohlavně dimorfické, kdy mají samci 

zvětšený segment II nebo stejné u obou pohlaví (Kury, 1997). Segment I chelicer je hladký nebo může 

mít na své dorzální straně malé hrbolky. Jejich pedipalpy jsou krátké a silné, pokryté krátkými sétami 

nebo naopak štíhlé a pokryté velmi dlouhými sétami (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007a), někdy mohou 

být opatřeny i trny (Kury, 1997). Kráčivé končetiny jsou různě dlouhé a hustě pokryté granulemi  
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nebo s velkými výběžky, které se vyskytují u některých samců na jejich noze IV. Coxa kráčivých 

končetin je pokryta příčnými řadami granulí (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007a). 

Čeleď Stygnopsidae zahrnuje druhy s téměř neobrněným povrchem těla (Cokendolpher, 2004). 

Jediná obrněná část je oblast III mesoterga, která nese pár trnů nebo oblast IV, která je vybavena jedním 

nepárovým trnem mířícím dozadu (Mendes & Kury, 2007). Vždy mají přítomné okulárium, které může 

tvořit vysoký kužel, ležící poblíž předního okraje karapaxu, který je vybaven nepárovým trnem  

nebo může být nízké a položené dál od předního okraje karapaxu, vybavené dvěma špičatými hrbolky 

(Tab. 1) (Cokendolpher, 2004). Chelicery těchto sekáčů mohou být normální až extrémně zduřelé, 

přičemž jsou u samců větší než u samic. Basichelicery jsou velmi dlouhé a granulované, co se týče bully, 

může chybět či být různě vyvinutá. Segmenty pedipalp jsou krátké nebo naopak prodloužené, femur 

nese na ventrální i dorzální straně řadu hrbolků. Tibia a tarsus pedipalp jsou opatřeny trny a někdy 

mohou tvořit kýl. Kráčivé končetiny, stejně jako pedipalpy, mohou být krátké nebo velmi dlouhé 

(Mendes & Kury, 2007). 

Do čeledi Stygnidae patří sekáči, kteří mají oblast I a IV mesoterga a zadní okraj těla pokryty 

malými hrbolky nebo oblast I se dvěma velkými trny, které se vyskytují také na oblasti III mesoterga 

(Pinto-da-rocha, 2000). Volné tergity mohou být neobrněné nebo s párem hrbolků. Okulárium je 

většinou rozdělené na dvě části. Chelicery jsou buď stejné u obou pohlaví nebo jsou pohlavně 

dimorfické, kdy mají samci zvětšený segment II. Segment I může nést na své dorzální straně hrbolky 

nebo může být zcela hladký. Pedipalpy těchto sekáčů mohou být krátké a silné nebo naopak dlouhé  

a štíhlé (Pinto-da-Rocha, 2007c), většinou pokryté různým počtem hrbolků (Manzanilla et al., 2007). 

Tarzální výběžek může být široký nebo redukovaný na dlouhou sétu. Někteří samci mohou mít  

na trochanteru, femuru a tibie velké hrbolky, u jiných samců může nést coxa IV velký osten na své 

ventrální straně (Pinto-da-Rocha, 2007c). 

Zástupci čeledi Gerdesiidae mají hruškovitý tvar těla, které je nejširší v oblasti II nebo v oblasti 

rýhy II. Na svém dorzální štítku mají velké množství hrbolků, dále může dorzální štítek nést jeden velký 

hrbolek nebo být zcela neobrněný. Jejich okulárium je klenuté a pokryté mnoha hrbolky. Pedipalpy mají 

cylindrické segmenty a jejich tibia a tarsus jsou pokryty na dorzální straně malými až středními hrbolky 

a na ventrální straně sétami. Na kráčivých končetinách mají tarzální výběžek a hladké drápy 

(Bragagnolo et al., 2015). 

Sekáči patřící do čeledi Tricommatidae mají dorzální štítek rozdělen do pěti oblastí pomocí 

paralelních rýh a oblast I může být navíc rozdělena na dvě poloviny. Štítek je většinou neobrněný, ale  

u některých druhů může být jeho oblast II-IV obrněna párem špičatých hrbolků (Roewer, 1949)  

nebo může jeho přední okraj nést na každé straně velký trn, který směřuje dopředu (Kury, 1992). Volné 

tergity můžou být zcela hladké nebo pokryté granulemi (Roewer, 1949). Okulárium je umístěné 

uprostřed hlavohrudi a je neobrněné nebo obrněné vysokým trnem (Roewer, 1949). Pedipalpální femur 

může být obrněný trnem, hrbolkem se sétami na ventrální straně nebo neobrněný. Patela pedipalp je 

neobrněná, trochanter je pokryt hrbolky a granulemi a tibia a tarsus jsou obrněny několika trny (Obr. 5). 
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Femur I nese na ventrální straně řadu hrbolků se sétami, trochanter IV je na ventrální straně obrněný 

třemi řadami zubů a dvěma trny a tibia nese řadu trnů. Pohlavní dimorfismus je patrný na některých 

segmentech nohy IV, kdy je trochanter samců obrněný apofýzou (Kury, 1992). 

Dorzální štítek sekáčů čeledi Cryptogeobiidae může být zcela neobrněný nebo jeho oblast III může 

nést trnitou apofýzu. Okulárium nesoucí oči může mít různé tvary. Chelicery těchto sekáčů jsou 

pohlavně monomorfní. Segmenty pedipalp jsou cylindrické a nenesou žádné speciální obrnění. Kráčivé 

končetiny jsou pohlavně dimorfní, přičemž můžou nést u různých druhů různé obrnění. Všichni zástupci 

této čeledi mají na kráčivých končetinách III-IV tarzální výběžek (pseudonychium) (Kury, 2014). 

Do čeledi Otilioleptidae patří sekáči s neobrněným tělem, kdy je pouze dorzální štítek rozdělený 

nepatrnými rýhami na pět oblastí a oblast III-IV jsou jemně granulované. Jejich nízké a neobrněné 

okulárium pokryté granulemi nese dvě primitivní a redukované oči. Neobrněné chelicery mají 

prodloužení basální segment a chelicerální ruka je pokryta sétami. Pedipalpy mají prodlouženy všechny 

segmenty. Trochanter pedipalp je na své distální části zrnitý a na ventrální straně nese hrbolek se sétami, 

femur je rovný nese řadu granulí se sétami, hrbolek se sétami a velký trn, patella je zcela hladká a tibia 

a tarsus jsou na ventrální straně obrněné trny (Obr. 5). Jejich kráčivé končetiny jsou štíhlé, dlouhé  

a téměř neobrněné. Coxa I-II nese dva hrbolky, trochanter I-III kuželovitá zrna a zbylé segmenty jsou 

granulované (Acosta, 2019). 

Dorzální štítek a volné tergity u zástupců čeledi Cosmetidae jsou jen slabě obrněné, pokryté pouze 

malými granulemi. Někdy ale může být oblast III nebo IV dorzálního štítku nebo volné tergity obrněny 

velkými silnými trny nebo hrbolky (Goodnight & Goodnight, 1976). Okulárium umístěné uprostřed 

hlavohrudi je velmi nízké a má tvar sedla (Ferreira et al., 2005), může být hladké či pokryté hřebenem 

malých špičatých hrbolků (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007a). Basichelicery nesou na své dorzální straně 

spoustu zubů a trnů nebo jsou zcela hladké. Pedipalpální femur je pokrytý sétami, tibia tvaru lžíce je 

velmi slabě obrněná pouze se sétami pokrývajícími její ventrální stranu. Na rozdíl od dospělců mají 

nymfy delší a štíhlejší pedipalpy (Goodnight & Goodnight, 1976). Jejich kráčivé končetiny mohou být 

krátké a silné, pokryté hrbolky či zcela hladké (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007a) nebo naopak dlouhé, 

štíhlé a zcela neobrněné (Tab. 1) (Ferreira et al., 2005). Tarsi nohy III a IV nesou krátké séty a hladké 

či hřebenovité drápy (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007a). 

Sekáči čeledi Metasarcidae mají oblast III dorzálního štítku obrněnou párem trnů a volný tergit 

III s velkým kuželovitým výběžkem, jinak je jejich tělo neobrněné. Jejich okulárium je široké, nízké  

a uprostřed prohloubené. Pohlavně dimorfní kráčivé končetiny mají u samců dlouhý a štíhlý femur IV, 

který nese slabé trny, jejich coxa IV nese krátkou apofýzu a trochanter nese malou trnitou apofýzu 

(Kury, 1994). 

Do čeledi Nomoclastidae patří sekáči s dorzální štítkem hladkým a zcela neobrněným  

nebo obrněným párem velkých trnitých výběžků, které se nacházejí na oblasti III (Pinto-da-Rocha  

& Bragagnolo, 2017) a oblast I dorzální štítku může být rozdělena podélně rýhou (Morales & Pinto-da-

Rocha, 2020). Dorzální štítek může být po stranách jemně granulovaný, bez granulí nebo může nést 
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řadu hrbolků (Tab. 1) (Morales & Pinto-da-Rocha, 2020). Jejich okulárium může být nízké a oválné 

s prohloubením uprostřed nebo vysoké a pokryté granulemi (Morales & Pinto-da-Rocha, 2020). 

Basichelicery chelicer jsou neobrněné a krátké s dlouhou bullou, které je obrněná a nese několik zubů 

(Morales & Pinto-da-Rocha, 2020). Femur pedipalp může nést hrbolek se sétami či řadu trnů na své 

ventrální straně. Pedipalpální tibia je jemně granulovaná (Morales & Pinto-da-Rocha, 2020). Jejich 

kráčivé končetiny jsou štíhlé a zcela neobrněné a mají dobře vyvinutý tarzální výběžek (Pinto-da-Rocha 

& Bragagnolo, 2017). Drápy nohy III-IV jsou velmi dobře vyvinuté a obrněné třemi bodci (Morales & 

Pinto-da-Rocha, 2020). Pohlavní dimorfismus u většiny zástupců chybí nebo je přítomný na kráčivých 

končetinách, kdy je femur samců prodloužený (Morales & Pinto-da-Rocha, 2020), nebo na coxa IV, 

která nese na své ventrální straně velkou apofýzu (Pinto-da-Rocha & Bragagnolo, 2017).  

Sekáči čeledi Manaosbiidae mají oblast I dorzálního štítku obrněnou párem malých trnů, oblast 

III párem silných trnů a volné tergity nesou také pár menších trnů. Úzké a nízké okulárium nese pár 

malých slabých trnů (Townsend et al., 2011). Chelicery jsou velmi slabě vyvinuté a jejich bulla je 

obrněná. Jejich pedipalpy jsou hladké a téměř neobrněné. Coxa IV kráčivých končetin je pokryta 

hrbolky a trnitými apofýzami, trochanter I-III je obrněný trny na ventrální straně a femur IV je zcela 

neobrněný, u některých druhů rovný, u jiných lehce zakřivený. Tarsomery basitarsu jsou u samců 

zduřelé a tarsi III-IV nese pár hladkých drápů (Kury, 2007c). 

U sekáčů čeledi Cranaidae je oblast I dorzálního štítku rozdělená na dvě části (Kury, 1997), 

přičemž každá část nese jeden hrbolek, zbylé oblasti štítku a volné tergity jsou buď pokryty hrbolky 

nebo trny a někdy mohou být zcela neobrněné (Kury, 1996). Kulaté a vysoké okulárium leží uprostřed 

hlavohrudi a může být pokryté malými hrbolky (Kury, 1996) nebo obrněné jedním či dvěma vysokými 

trny (Kury, 1997). Segment I chelicer může být pokryt pár nebo hodně hrbolky. Pedipalpy mohou být 

krátké a silné nebo dlouhé a štíhlé, s trny (Pinto-da-Rocha & Kury, 2003a) či hrbolky na dorzální straně 

(Tab. 1) (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007b). Coxa IV kráčivých končetin může být pokryta několika 

malými hrbolky, dvěma většími hrbolky nebo trny a u samců může nést pár apofýz na ventrální straně. 

Drápy kráčivých končetin jsou buď hladké nebo hřebenovité (Pinto-da-Rocha & Kury, 2007b). 

Mesotergum sekáčů patřících do čeledi Ampycidae je rozdělené rýhami do čtyř oblastí a oblast I 

je navíc rozdělena na dvě poloviny. Povrch těla je pokryt jemnými granulemi nebo kulatými hrbolky. 

Co se týče volných tergitů, tergit II může být neobrněný nebo obrněný jednou trnitou apofýzu a tergit 

III nese jednu trnitou apofýzu, která může být na konci rozdvojená (Hara et al., 2017). Jejich okulárium 

je obrněné párem malých špičatých hrbolků a někdy může být zešikmené směrem dopředu. Chelicery 

mají dobře vyvinutou bullu, která je pokryta malými hrbolky. Segment I chelicer je pokryt hrbolky  

na dorzální straně a prsty chelicer nesou několik zubů (Hara et al., 2017). Pedipalpy těchto sekáčů mají 

různý počet a umístění hrbolků, ze kterých vyrůstají séty (Obr. 5). Coxa IV kráčivých končetin nese  

u samců na dorzální straně apofýzu, trochanter IV laterodistální apofýzu a femur IV je lehce zakřivený, 

s hrbolky či trny (Manzanilla & Kury, 2012). 
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Poslední, morfologicky nejvariabilnější a nejpočetnější čeleď, je čeleď Gonyleptidae (Tab. 1). 

Jejich tělo může dosahovat různých tvarů, ale jako jediní mohou mít trojúhelníkovitý tvar (např. 

Iguapeia melanocephala Mello-Leitão, 1935). Dorzální štítek a volné tergity mohou být zcela 

neobrněné a hladké, jemně granulované nebo obrněné jedním až několika hrbolky či trny (Kury, 1994). 

U samic se nachází na mesotergu vysoký a špičatý trn (Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007b). Okulárium, 

které je vždy vyvinuté je umístěno uprostřed karapaxu nebo posunuté k přednímu okraji štítku.  

Má konvexní tvar nebo je zploštělé, může být zcela hladké nebo obrněné jedním či dvěma hrbolky, 

jednou či dvěma apofýzami nebo rovným či zakřiveným trnem (Kury, 1995; Kury, 1994). Jejich 

chelicery jsou malé, téměř neobrněné (Kury & Orrico, 2006) a bulla může nést několik hrbolků (Kury 

& Pinto-Da-Rocha, 2007b). Pedipalpy jsou pokryty různým počtem hrbolků se sétami (Kury & Orrico, 

2006) nebo jen samostatnými sétami . Drápy pedipalp jsou zakřivené a téměř stejně dlouhé jako tarsus 

(Kury & Pinto-Da-Rocha, 2007b). Coxa IV kráčivých končetin je u samců vybavena apofýzami (Kury, 

1994). Tarzální výběžek může být přítomný a velmi dobře vyvinutý jako dráp, redukovaný na dlouhou 

sétu nebo může zcela chybět. U většiny druhů je přítomná na noze III-IV scopula (Kury & Pinto-Da-

Rocha, 2007b). 
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5 Závěr 

Sekáči podřádu Laniatores zahrnují asi 4 200 druhů aktuálně členěných do 9 nadčeledí a 41 čeledí. 

Ještě donedávna byl podřád Laniatores velmi málo prostudovaný, ale díky moderním morfologickým  

a molekulárním analýzám se fylogenetické vztahy v rámci podřádu stále zpřesňují a je jim věnována 

větší pozornost. V této práci je podle nejnovějších fylogenetických analýz sestaven fylogenetický strom 

ukazující aktuální vztahy mezi jednotlivými čeleďmi. Příbuznost jednotlivých čeledí je dána také 

výskytem, kdy se celá nadčeleď Gonyleptidae a Zalmoxidae vyskytuje zejména na území Jižní a Severní 

Ameriky. Naopak ostatní čeledi linie Grassatores jsou rozšířeny spíše v oblasti Afriky a Jižní Asie. 

Podřád Laniatores zahrnuje jak kosmopolitní čeledi, jako je nejrozšířenější čeleď Triaenonychidae,  

tak endemické čeledi, jakými jsou například Synthetonychiidae či Suthepiidae. Obecně se tito sekáči 

vyskytují zejména v tropických oblastech s největší diverzitou v Jižní a Severní Americe.  

Na toto rozšíření mají vliv určité abiotické a biotické faktory. Nejdůležitější abiotický faktor ovlivňující 

rozšíření sekáčů je vlhkost, jelikož jsou sekáči velmi náchylní k dehydrataci. K dalším důležitým 

abiotickým faktorům patří teplota, klima a nadmořská výška. Rozšíření sekáčů mohou ovlivňovat také 

biotické faktory, zejména tedy typ vegetace a člověk, který má vliv na rozšíření nejen kvůli fragmentaci 

biotopů a používání pesticidů, ale je hlavním médiem pro zavlečení druhů. Tyto faktory vedly také 

k morfologické diferenciaci celého podřádu. Jednotlivé čeledi jsou na první pohled morfologicky velmi 

podobné, ale ve skutečnosti skrývají velkou morfologickou variabilitu, která se skrývá v přítomnosti, 

množství a tvaru sklerotizovaných výběžků na těle, pedipalpách, chelicerách a kráčivých končetinách. 

Proto jsem vytvořila souhrnnou tabulku obsahující přehled jednotlivých morfologických znaků  

pro každou čeleď. Důraz je zde kladen na pedipalpy, které jsou vhodným prvotním znakem v rozpoznání 

čeledí. U všech čeledí, kromě čeledi Sandokanidae, jsou obrněné různým počtem a typem výběžků, 

které jsou velmi podobné v rámci jednotlivých nadčeledí nebo sesterských linií.  

Cílem této bakalářské práce bylo porovnat morfologickou variabilitu jednotlivých čeledí podřádu 

Laniatores, zejména tedy sklerotizovaných výběžků. A dále shrnout poznatky o jejich fylogenezi, 

diverzitě a rozšíření. Všechny tyto poznatky se mi podařilo v práci zpracovat.  
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plochý m

ediální bodec; m
noho 

silně vyvinutých laterálních bodců; 
m

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

U
 některých sam

ců trochanter 
pedipalp se silným

i výrůstky; 
pedipalpy sam

ců s 
dorsoapikálním

 výběžkem
 na 

tibie a ventrálním
 subapikálním

 
silným

 trnem
 na tarsu 

L
om

anellidae 
0,9-3,8 

O
ranžovo žluté/světle 
hnědé/s tm

avým
i 

vzory/bez pigm
entace 

Lichoběžníkovitý 
tvar  

Přední okraj těla bez trnů či 
hrbolků/s velkým

i trny 
sm

ěřujícím
i dopředu; karapax s 

výběžky na stranách nad coxa II; 
štítek a tergity hladké/s řadam

i 
velkých trnů 

H
ladké/zakončené krátkým

 
zubem

 či trnem
; 

kulaté/kuželovité; m
ůžou 

chybět oči 

Sternum
 dlouhé a úzké; 

pokryta hrbolky 
D

ruhý segm
ent s pár 

granulem
i a sétam

i 

B
ázi trnů/dlouhých sét tvoří krátký 

hrbolek/zcela hladké pouze s jedním
 

m
alým

 trnitým
 hrbolkem

 na fem
uru; 

dorzální povrch fem
uru a patelly bez trnů 

Fem
ur I s řadou m

alých 
hrbolků/granulí se sétam

i na 
ventrální straně; drápy III a IV

 s 
bodcem

; tarsální vzorec: 2:2:3:3 

  

B
uem

arinoidae  
1,2 

B
ez pigm

entace 
Lichoběžníkovitý 

tvar  
G

ranulované tělo; přední okraj 
těla hladký 

K
uželovité, m

alé; hladké; na 
předním

 okraji 
štítku/redukované; oči chybí 

Sternum
 rovné se dvěm

a 
páry sét; coxální laloky 

s m
alým

i apofýzam
i 

Prodloužené; štíhlý 
bazální segm

ent se 
sétam

i na dorzální 
straně; druhý 

segm
ent s pár sétam

i 

Prodloužené; se silným
i trnitým

i hrbolky, 
které nesou silnou prodlouženou sétu; 

coxa s nízkým
 hrbolkem

 s m
alou sétou na 

ventrální straně a silným
 trnitým

 
hrbolkem

; trochanter s jedním
 silným

 
trnitým

 hrbolkem
 m

ezi dvěm
a m

enším
i; 

fem
ur proxim

álně se třem
i řadam

i silných 
trnitých hrbolků, distálně se čtyřm

i 
trnitým

i hrbolky; patella se dvěm
a silným

i 
trnitým

i hrbolky; tibia a tarsus se třem
i 

silným
i hrbolky na obou stranách, 

zakončené dvěm
a sétam

i; prodloužené 
drápy 

Prodloužené; cylindrické 
segm

enty; coxa, trochanter, fem
ur 

a patella granulované; coxa s řadou 
m

alých hrbolků se sétam
i na 

ventrální straně; m
etatarsus 

rozdělený na astragulus a 
calcaneus; drápy nohy I a II 

jednoduché; drápy nohy III a IV
 se 

dvěm
a větvem

i na bocích; tarsální 
vzorec: 3:13:4:4 

  

T
riaenonychidae 

3(1) -
5(10) 

Žluté, oranžové nebo 
tm

avě hnědé; s 
černým

i skvrnam
i a 

síťováním
 

D
orzální štítek se 

rozšiřuje sm
ěrem

 
dozadu  

M
esotergum

 rozděleno rýham
i na 

oblasti, které jsou zvýrazněné 
řadam

i hrbolků; m
esotergum

 a 
tergity slabě obrněné, s m

alým
i 

trnovitým
i hrbolky; přední okraj 

karapaxu s řadam
i trnů 

O
bvykle přítom

né; velm
i úzké; 

vysoké; s nepárovým
 

obrněním
; oči vyvýšené až nad 

karapax; když chybí okulárium
 

jsou oči blízko u sebe 

C
oxa paralelní; coxa IV

 
nezvětšená; spirakula 

kryta hrbolky; tvar 
sterna velm

i variabilní  

B
asichelicery zřídka 

s ornam
entovaným

i 
hrbolky na dorzální 

straně; postranní 
špičaté hrbolky 

V
elké; silnější než nohy; patella, tibia a 
tarsus s postranním

i a vnějším
i trny; 

fem
ur s hrbolky nebo trny, na ventrální 

straně pruh korálkovitých granulí; chybí 
subchela  

K
rátké; tém

ěř rovné; obrněné jen 
řadam

i hrbolků; coxa I se silným
i 

ventrálním
i apofýzam

i; fem
ur I s 

ventrální a dorzální řadou trnitých 
výběžků se sétam

i; m
etatarsus I u 

sam
ců vroubkovaný se silným

i 
sétam

i; 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
 sam

ců silnější pedipalpy; 
chelicery některých sam

ců m
ají 

zaoblené apofýzy; tarsom
ery 

nohy I m
ohou být o něco nižší 

u sam
ic; m

noho sam
ců m

á 
vroubkovaný m

etatarsus; u 
některých druhů sam

čí 
okulárium

 více vyvinuté; 
genitální operkulum

 m
ůže být 

prodloužené u sam
ců a širší u 

sam
ic 

Travunioidea 

T
ravuniidae 

1-3 
Tm

avě až světle žluté, 
u jeskynních druhů bez 

pigm
entu 

K
onvexní tvar 

těla; v zadní části 
zakulacené; 

m
írně zúžené 
vepředu 

Přední okraj karapaxu 
neobrněný; segm

enty těla 
zvýrazněny neúplným

i rýham
i; 

všechny oblasti, tergity a sternity 
neobrněné; u neevropských 

druhů přítom
en 9. tergit 

N
ízké; pokryté granulem

i; 
daleko od předního okraje 
karapaxu; oči m

ohou být 
redukované a nepigm

entované; 
okulárium

 m
ůže chybět 

Sternum
 tvaru klínu; 

přítom
ny volné laterální 

sklerity 

Štíhlé basichelicery, 
vzácně s 

ornam
entovaným

i 
hrbolky; ruka 

chelicer nikdy není 
zduřelá 

R
obustní; silně otrněné; fem

ur dorzálně 
konvexní s ventrální řadou hrbolků se 

sétam
i a postranním

 subapikálním
 

hrbolkem
 se sétam

i 

Tibia a tarsus se silným
i 

postranním
i a vnějším

i hrbolky se 
sétam

i; noha I-IV
 štíhlá a 

neobrněná; drápy III-IV
 s 

peltonychiem
 (kom

plex drápů 
tvořený centrálním

 krytem
 a 

m
noha páry laterálních větví, 

někdy asym
etrické); tarsální 

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

C
hybí 

C
ladonychiidae  

1,7-4 

Č
ervenohnědé až 

tm
avě hnědé, u 

jeskynních druhů 
světle žluté  

O
válný 

O
blasti m

esoterga celistvé, 
nerozdělené; neobrněné  

K
dyž jsou přítom

ny oči, jsou 
na středním

 hrbolku 

C
hybí devátý volný 

tergit a laterální sklerity; 
sternum

 s rozšířenou 
zadní části m

ezi coxa 
IV

; konec coxa II se 
rozšiřuje sm

ěrem
 

dopředu, vně a u 
některých druhů k 

labiálním
u výrůstku 

B
azální segm

ent 
hladký nebo s 

jedním
 až třem

i 
m

alým
i trny na 

dorzální straně  

R
obustní; fem

ur a tibia trnité; tarsus s více 
než čtyřm

i nápadným
i trny 

D
istitarsus II se třem

i nebo více 
tarsom

eram
i; tarsální vzorec: 4-

9(2-3):8-20:4-8:4-8; drápy III-IV
 

rozdvojené se dvěm
a větvem

i 
spojujícím

i se do úzké stopky 

N
ěkteří sam

ci m
ají 

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 fem

uru; ventrální 
povrch tibia II s distálním

 
zduřením

 nebo hrbolkem
 

nesoucím
 zvětšené séty 

C
ryptom

astridae 
2,5-3,5 

O
ranžové až tm

avě 
hnědé/světlé 

žlutooranžové/jeskynní 
druhy bez pigm

entu 

Tvar 
asym

etrických 
přesýpacích 

hodin, přední 
polovina kratší 

C
hybí 9. tergit; přední okraj 

štítku se třem
i výběžky a tergity s 

m
alým

i trny/štítek jem
ně 

granulovaný; jeskynní druhy m
ají 

štítek hladký 

O
kulárium

 nízké a hladké/s 
hrbolky; někdy kuželovité; 
dobře oddělené od předního 

okraje štítku; oči s 
černým

/hnědým
 pigm

entem
; u 

jeskynních druhů oči chybí 

C
hybí laterální sklerity; 

sternum
 se sétam

i; m
alé 

operkulum
; ventrum

 s 
m

alým
i granulem

i 

Prodloužený basální 
segm

ent; trnitý 
distální segm

ent; 
trnité chelicery 

Pedipalpy s m
noha prodlouženým

i trny; 
na laterálním

 okraji tarsu pět nápadných 
trnů 

U
 sam

ců tibia II s distálním
 

zduřením
 nese zvětšené séty; 

distitarsus I se 2 segm
enty, 

distitarsus II se 3 segm
enty; drápy 

rozdvojené; tarsální vzorec: 5:8-
15:<6:>5 

Tibia II u sam
ců m

á zvětšený 
distální konec, který nese séty 

N
ippononychidae 

(Paranonychidae) 
1,6-3,6 

Č
ervenohnědé; 

žlutooranžové až žluté 
u jeskynních druhů; 

s/bez černého 
pigm

entu 

  
Povrch těla granulovaný; přední 

okraj štítku s 1-4 hrbolky 
N

ízké, kulaté 
  

  
Pedipalpy silně obrněné spoustou trnitých 

hrbolků, které nesou dlouhé séty 

N
a fem

uru 3 velké trny na 
ventrální straně následované 3 

nebo více m
alým

i trny; patella se 2 
m

ediálním
i trnitým

i hrbolky; tibia 
s řadou 4-6 m

ediálních trnů a 
řadou 4-7 laterálních trnů; tarsus se 
4 velkým

i laterálním
i a m

ediálním
i 

trny 

  

 Tabulka 1. M
orfologické znaky čeledí podřádu Laniatores. (V

ytvořeno podle B
artel &

 D
unlop, 2019; B

riggs, 1969, 1973; B
riggs &

 U
bick, 2007; D

erkarabetian et al., 
2018, 2021; D

erkarabetian &
 H

edin, 2014; Forster, 1954; H
unt &

 H
ickm

an, 1993; K
aram

an, 2019, 2005; K
ury, 2007f, 2007g, 2007e; Starrett et al., 2016; Suzuki, 

1975a) 
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Nadčeleď 

Č
eleď

 
V

elikost 
(v m

m
) 

Z
barvení 

D
orzální strana 

V
entrální strana 

C
helicery 

Pedipalpy 
K

ráčivé končetiny 
Pohlavní dim

orfism
us 

T
var  

V
ýběžky a rýhy 

O
kulárium

  

Phalangodoidea 

Phalangodidae 
0,8-3 

Žluté až 
oranžovohnědé; 

jeskynní druhy bez 
pigm

entu 

O
válný tvar 

Pár až několik párů hrbolků na štítku; 
dorzální štítek rozdělen do pěti oblastí s 

příčným
i řadam

i hrbolků 

N
ízké a ploché/vysoké a 

špičaté; um
ístěné uprostřed, 

na předním
 okraji nebo 

blízko předního okraje těla; 
m

ůže být pokryto hrbolky; 
nese dvě oči; u jeskynních 

druhů m
ůže být redukované 

Sternum
 a genitální operkulum

 přiloženo 
ke coxae; zadeček se šesti sternity a 

análním
 operkulem

 

N
ezvětšené; basální 

segm
ent někdy zduřelý; 

dorzální povrch s 
hrbolky 

Trochanter s nula až dvěm
a m

egatrny 
na ventrální straně; fem

ur se třem
i až 

čtyřm
i ventrobasálním

i nebo jedním
 

až dvěm
a m

esodistálním
i m

egatrny; 
patella s jedním

 vnějším
 a jedním

 až 
třem

i postranním
i m

egatrny; tibia se 
dvěm

a vnějším
i a dvěm

a až třem
i 

postranním
i m

egatrny; tarsus se 
dvěm

a vnějším
i a dvěm

a postranním
i 

m
egatrny; tarsus se silným

 apikálním
 

drápem
 

K
rátké 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 
dvěm

a hladkým
i drápy; chybí tarsální 

výběžek (pseudonychium
) 

U
 sam

ců různých druhů zvětšené okulárium
/větší počet 

anteriorních hrbolků na štítku/prodloužené anální 
operkulum

/zvětšené genitální operkulum
/redukované 

genitální operkulum
/prodloužené segm

enty 
pedipalp/zduřelý fem

ur pedipalp/více hrbolků na fem
uru 

pedipalp/více m
egatrnů na fem

uru pedipalp/redukované 
m

egatrny na tibie a patelle pedipalp/dorzální osten na 
tarsu pedipalp/zvětšené m

egatrny na tarsu 
pedipalp/dorsoapikálním

 výběžek na tarsu II/více 
hrbolků na trochanteru IV

/zvětšený výběžek na 
trochanteru IV

; u sam
ic apikální zuby nebo hrbolky na 

genitálním
 operkulu 

Sandokanoidea 

Sandokanidae  
2,3-10,7 

Jantarové s tm
avě 

hnědým
 síťováním

 
karapaxu, hnědým

i 
okraji a příčným

i 
pruhy na zadečku; 

tm
avé pruhy na 

ventrální straně 
štítku; někdy 

oranžové 

H
ruškovitý tvar 

těla; hlavohruď
 

užší než zadeček  

K
arapax a zadečkové tergity splývají do 

jednoho štítku; tém
ěř hladký povrch nebo 

s pár výběžky; pár kuželovitých výběžků 
nebo nepárové výběžky ze zadního okraje 

karapaxu a předního okraje zadečku 
tvořící m

ůstek; dorzální štítek zadečku 
vyboulený a hladký/nízký s párem

 
kulatých hrbolků 

N
ízké/vyvýšené; kulaté/se 

špičatým
 hrbolkem

 

N
a ventrální straně coxa III-IV

 přítom
ný 

anteroproxim
ální výběžek; na coxa III 

často posteroproxim
ální výběžek; někdy 

šupinatá anteroproxim
ální apofýza na 

coxa II; sternum
 velm

i úzké a kopinaté; 
genitální operkulum

 trojúhelníkové až 
polokruhovité, někdy s m

alým
 hrbolkem

; 
spirakula skryta pod posteriorním

 
výběžkem

 coxa IV
; všechny sternity 

splývají do ventrálního štítku 

Slabé až robustní; 
bazální segm

ent s/bez 
výběžku, s dorzálním

 
hrbolkem

; druhý 
segm

ent s 
ventrodistálním

 
výběžkem

; třetí segm
ent 

s ventroproxim
álním

 
výběžkem

  

V
entrální výběžky na trochanteru a 
fem

uru; patella a tibia někdy s 
ventrální výběžky; drápy krátké 

R
elativně krátké a silné; bez trnů, pouze s 

pár sétam
i na coxa a fem

uru; někdy 
hrbolky na fem

uru 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

 

Sam
ci m

ají větší karapax a silnější chelicery; výraznější 
dorzální hrbolek na basálním

 segm
entu chelicer a větší 

ventrální výběžek na trochanteru a fem
uru; silnější 

proventrální výběžek patelle pedipalp; silnější 
m

etatarsus III; širší genitální operkulum
; hustější 

ochlupení na ventrálním
 štítku; vyvýšené, vyboulené a 

bledé ventrální oblasti nebo kuželovité s bílým
i okraji 

Epedanoidea 

B
eloniscidae 

  
  

Tém
ěř 

obdélníkovitý 
tvar 

R
ýhy na dorzálním

 štítku obloukovité; 
oblast I rozdělená na dvě poloviny 
podélnou rýho nebo nerozdělená; 

m
esotergum

 rozděleno do 4 oblastí; oblast 
II a III s párem

 špičatých hrbolků nebo s 
krátkým

i trny 

Široké a nízké; se 2 
krátkým

i paralelním
i 

trny/neobrněné 
  

Prodloužené 
basichelicery; ruka silná 
a vřetenovitá u sam

ců  

R
obustní; se silným

i trny; bez 
prodloužení 

C
oxa III a IV

 propojené pom
ocí 

tubercular bridges; coxa IV
 s 

retroventrálním
i hrbolky; trochanter IV

 
sam

ců tvaru přesýpacích hodin s apikální 
apofýzou/m

onom
orfní 

Trochanter IV
 sam

ců tvaru přesýpacích hodin s apikální 
apofýzou 

Suthepiidae 
<2  

Tm
avě hnědé 

H
ruškovitý tvar 

Povrch těla hladký; tergity I-V
 hlavohrudi 

spojené; přední okraj štítku s m
alým

 
špičatým

 výběžkem
; na volném

 tergitu III 
řada m

alých hrbolků 

N
ízké; široké; kulaté; oči 

m
alé a černé 

N
a coxa I-II dva velké prodloužené 

hrbolky 

Silné; proxim
ální 

segm
ent nafouknutý v 

distální části; basální 
segm

ent s m
alým

i 
hrbolky na ventrální 

straně; druhý segm
ent se 

sétam
i 

H
ladké, zcela chybí apofýzy s trny; 

všechny segm
enty se sétam

i; tarsus se 
2 kulatým

i apofýzam
i; tarsus sam

ců 
zvětšený a stlačený ze stran, s apikální 

dlouhou sétou silnou jako dráp; 
tarsální dráp slabý 

K
rátké; tém

ěř neobrněné; na ventrální 
straně fem

uru I, III a IV
 pár m

alých sét na 
nízkém

 hrbolku; jednoduchý dráp na noze 
I a II; rozdvojený dráp na noze III a IV

 

Pedipalpální tarsus sam
ců zvětšený a stlačený ze stran, s 

apikální dlouhou sétou silnou jako dráp 

E
pedanidae 

2-5 
Světle hnědé; s 
černým

i, někdy 
bílým

i skvrnam
i 

Zadečkový štítek 
s rovným

i 
stranam

i, širší 
než karapax 

O
blast štítku obvykle neobrněná nebo s 
párem

 ostrých vysokých trnů; volné 
tergity hladké a neobrněné  

Ú
zké, nízké, se silným

 
středovým

 trnem
; m

ůže 
chybět 

Sternum
 rovné, rozšířené a rozdvojené u 

operkula; spirakula jasně viditelná 

Silné, se silným
i zuby 

na obou prstech; ruka 
zduřelá u sam

ců   

C
oxa velm

i dlouhá; fem
ur obvykle 

prodloužený, m
ůže nést řadu trnů na 

ventrální straně a hrbolky na dorzální 
straně; patella velm

i dlouhá; tibia a 
tarsus s trny; drápy dlouhé jako 

chodidlo 

D
louhé a štíhlé; tibia a tarsi I-II vláknité; 
coxa IV

 tém
ěř není vidět pod štítkem

; 
fem

ur I bez ventrální řady trnů; fem
ur IV

 
neobrněný a rovný; tarsi III-IV

 s párem
 

hladkých nebo hřebenovitých drápů s 
nebo bez scopuly; distitarsus I se dvěm

a 
nebo třem

i segm
enty; distitarsus II se 

dvěm
a až čtyřm

i segm
enty 

C
helicery sam

ců se silnou denticí, prodloužené 
pedipalpy s trny, sam

čí genitálie se sétam
i okolo capsula 

interna 

Petrobunidae  
<2  

  
O

válný tvar 
M

esotergum
 hladké, nejasně rozdělené do 

5 oblastí; oblasti I a II dorzálního štítku 
nejsou spojené  

N
ízké; se středním

 
hrbolkem

 
  

N
ápadná bulla; basální 
segm

ent nezvětšený 
R

obustní; silně otrněné; patella s 
jedním

 hrbolkem
 nesoucím

 trny 

Fem
ur III sexuálně m

onom
orfní a 

obloukovitý; noha IV
 sam

ců s trny; tarsi 
III a IV

 s dvojitým
i drápy; scopula chybí 

U
 sam

ců trny na noze IV
; apofýzy na zadečkových 

sternitech  

Podoctidae 
2,5-5 

H
nědé až 

žluté/tm
avě zelené; s 

černým
i trny 

V
ejcovitý nebo 

tém
ěř 

lichoběžníkovitý 
tvar  

M
esotergum

 a volné tergity zcela hladké 
nebo se silným

i trny, které nesou 
subapikální séty; štítek někdy kryt 

bradavicem
i, vráskam

i, granulem
i či 

hrbolky 

V
elm

i vysoké a hustě 
granulované; m

ůže chybět; 
oči m

ohou být daleko od 
sebe a odděleny do 

jednotlivých kopečků, vždy 
propojených s přední částí 

karapaxu pom
ocí 

"tuberkulárních m
ostů" 

C
oxa IV

 ne m
oc zvětšená, v šikm

é pozici; 
coxa připojená pom

ocí tuberkulárních 
m

ostů; oblast stigm
at ve tvaru V

; stigm
ata 

m
ohou být kryta hrbolky 

R
uka obvykle nezduřelá 

Fem
ur s ventrálním

i řadam
i trnů; 

postranní a vnější trny na petelle, tibie 
a tarsu 

D
louhé a rovné; často kryté řadam

i 
špičatých hrbolků; noha I se silným

i 
ventrálním

i a dorzálním
i řadam

i trnů se 
sétam

i 

U
 sam

ců velm
i dlouhé a obrněné basichelicery; 

pedipalpy sam
ců m

ohou být na bázi ztluštělé se 
shlukem

 trnů nebo extrém
ně prodloužené, pedipalpy 

sam
ic jsou krátké; okulárium

 sam
ců m

ůže být širší nebo 
s propracovanějším

 zdobením
 a nakloněné dozadu ke 

štítku 

T
ithaeidae 

2,5-5 
Žluté; pigm

entace 
m

ůže chybět 

Tvar 
lichoběžníku 
nebo zvonu 

Štítek rozdělen do pěti oblastí; jem
ně 

granulované tělo; přední okraj karapaxu 
hladký; volné tergity granulované, jinak 

neobrněné 

N
ízké; chybí středový trn; 

před okuláriem
 m

ůže být 
m

alý až velký hrbolek 
  

Typické chelicery; 
bazální segm

ent není 
zvětšený; stejné u obou 

pohlaví 

K
rátké; tlusté; robustní; otrněné na 

ventrální straně; fem
ur a patella s 

hrbolky se sétam
i 

H
ladké a neobrněné; štíhlé; prodloužené; 

jem
ně granulované; s m

alým
i hrbolky se 

sétam
i na fem

uru a tibie; tarsi III-IV
 s 

jednoduchým
, hladkým

 dvojitým
 drápem

; 
tarsální vzorec: 5:>5:5:6 

Sam
ci m

enší než sam
ice, m

ají kratší nohu IV
 a 

lichoběžníkový tvar těla 

Assamioidea 

A
ssam

iidae 
2-8 

N
ačervenale hnědé 

až žluté s černým
 

m
ram

orováním
; 

někdy bílé kresby 

D
orzální štítek 

širší v oblasti 
zadečku 

M
esotergum

 rozdělené na několik oblastí 
rýham

i, které m
ohou být někdy 

zahlazené; obrnění těchto oblastí a 
volných tergitů variabilní, m

ohou být 
hladké nebo s trnovitým

i apofýzam
i; 

někdy je štítek hustě pokryt granulem
i a 

hrbolky; trny na předním
 okraji karapaxu 

V
ždy přítom

no; 
nízké/vyvýšené tvořící 

kužel; se slabým
 obrněním

; 
oči redukované nebo chybí  

C
oxa s velkým

i laloky; spirakula často 
skryté silným

i hrbolky 

R
uka není zduřelá; 

basichelicery řídce se 
zdobeným

i hrbolky; 
m

ohou být extrém
ně 

dlouhé nebo zduřelé u 
sam

ců  

S ventrální řadou hrbolků se sétam
i na 

fem
uru; patella, tibia, tarsus s trny; 

tibia a tarsus netvoří subchelu; 
pedipalpy se opírají o chelicery 

D
louhé, rovné, neobrněné, často úplně 

hladké; coxa s velkým
i laloky na dorzální 

a ventrální straně; fem
ur až tibia IV

 
m

ohou být zkřivené nebo nafouknuté; 
distitarsus I se dvěm

a až třem
i klouby; 

distitarsus II se třem
i nebo čtyřm

i klouby 

Slabě vyvinutý; někdy přítom
ný u chelicer či nohou IV

 
sam

ců  

Pyram
idopidae 

1,5-5,5 
Žluté 

H
lavohruď

 užší 
než zadeček; tvar 

přesýpacích 
hodin/tém

ěř 
lichoběžníkovitý/
hruškovitý tvar 

M
esotergum

 rozdělené do 5 oblastí 
pom

ocí příčných rýh; každá oblast s jednu 
či více řadam

i granulí a u některých s 
velkým

i trny; m
esotergum

 m
ůže nést séty; 

volné tergity s řadam
i hrbolků/neobrněné 

pouze granulované 

V
elké; kuželovité/klenuté; 

blízko předního okraje těla; 
granulované s kuželovitým

i 
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

 

N
ezvětšené; basální 

segm
ent s nafouknutou 

bullou; u některých 
sam

ců dvě apofýzy na 
bazálním

 segm
entu a 

ruka chelicer s jednou 
apofýzou 

O
brněné m

egatrny/hrbolky se sétam
i; 

trochanter s jedním
 ventrálním

 trnem
; 

fem
ur se 3 velkým

i a m
alým

i 
ventrálním

i trny; patella se dvěm
a 

m
esálním

i trny; tibia se 4 trny; tarsus 
se 2-3 trny na každé straně; silný dráp 

K
rátké/prodloužené; noha IV

 delší než 
noha II; tarsální vzorec: 4-5:5-14:5:6; 
tarsi III a IV

 se dvěm
a jednoduchým

i 
drápy 

Sam
ci větší a m

ají silnější vzhled; tibia II sam
ců je 

zduřelá na distoventrální straně; noha IV
 sam

ců - 
trochanter s ostruham

i, fem
ur s hrbolky, tibia s řadam

i 
hrbolků 

 Tabulka 1. Pokračování. (A
haron et al., 2019; C

ruz-López et al., 2016; D
idom

enico &
 H

edin, 2016; G
oodnight &

 G
oodnight, 1983; K

ury, 2007d, 2007a, 2007b; K
ury, Pérez-G

onzález, et al., 
2019; K

ury &
 M

achado, 2018; Lian et al., 2008; M
artens, 2020; Schm

idt et al., 2019; Schw
endinger, 2006, 2007; Schw

endinger &
 M

artens, 2002; Sharm
a et al., 2011; Sharm

a &
 G

iribet, 2009, 
2011; Shear, 2001; U

bick, 2007; Zhang et al., 2018; Zhu &
 Lian, 2006) 
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Nadčeleď 

Č
eleď

 
V

elikost 
(v m

m
) 

Z
barvení 

D
orzální strana 

V
entrální strana 

C
helicery 

Pedipalpy 
K

ráčivé končetiny 
Pohlavní dim

orfism
us 

T
var  

V
ýběžky a rýhy 

O
kulárium

  

Samooidea 

B
iantidae 

1,5-5,5  

M
ahagonové 

nebo žluté s 
hnědým

i/černým
i 

kresbam
i 

Lichoběžníkový 
nebo tém

ěř 
obdélníkový 

tvar  

M
esotergum

 neobrněné; volné 
tergity někdy se silným

i 
trnovitým

i apofýzam
i 

B
ěžné okulárium

 chybí; 
oči jsou um

ístěny více 
dozadu na karapaxu nebo 
více m

éně uprostřed nebo 
jsou um

ístěny vepředu a 
blízko u sebe  

Spirakula nejsou kryta 
m

ůstky, nebo m
ohou být 

skryta pod ohybem
 coxa IV

 
Zřetelná bulla 

Zvětšené; patella s/bez hrbolku se sétam
i na ventrální 

straně; štíhlý tém
ěř neobrněný fem

ur, s jedním
 m

alým
 

hrbolkem
 se sétam

i/obrněné všechny segm
enty 

B
ez obrnění/fem

ur IV
 některých sam

ců s trnitou 
apofýzou/tibia IV

 se silnou trnitou ventrální apofýzou; 
bez tarsálního výběžku a scopuly; m

etatarsus m
ůže být 

vřetenovitý 

Fem
ur IV

 některých sam
ců s trnitou 

apofýzou/obrnění fem
uru až tibie 

IV
/m

etatarsus se sétam
i/trochanter II zduřelý 

Stygnom
m

atidae 
3-6 

Tm
avě hnědé, 

černé; světle 
oranžovohnědé u 
jeskynních druhů 

Tvar 
přesýpacích 

hodin 

N
a m

esotergu pozůstatek rýh, 
oblasti oddělené pouze díky 

zbarvení nebo řad granulí; bez 
význačného ozbrojení/m

alý 
hrbolek na oblasti III; volné 

tergity neobrněné, s podélnou 
řadou granulí  

B
ěžné okulárium

 chybí; 
oči leží daleko od sebe 

přím
o na karapaxu; m

ezi 
očim

a m
ůže být m

alá 
trnitá apofýza 

Spirakula viditelná 
Prodloužené basichelicery; 
zřetelná bulla; m

ohou nést 
silnou trnitou apofýzu  

Silné; zvětšené; obrněné; prodloužené coxa se silným
i 

trnitým
i apofýzam

i; trochanter se třem
i hrbolky se sétam

i 
na ventrální straně a se dvěm

a na dorzální straně; fem
ur 

zvětšený, s řadou trnitých apofýz a čtyřm
i hrbolky se 

sétam
i; tibia zvětšená, s ventrálním

i trnitým
i apofýzam

i a 
hrbolky se sétam

i; tarsus redukovaný, s hrbolky s 
dlouhým

i sétam
i 

R
elativně krátké; bez obrnění; m

etatarsus rozdělený na 
dvě části; chybí tarsální výběžek a scopula; tarsální 

vzorec: 6-8:9-14:6:6-7 

Slabý; u sam
ců širší m

etatarsus III a 
výraznější obrnění pedipalp 

Sam
oidae  

1,9-5,5 

Světle hnědé až 
žluté nebo 

zelenožluté s 
tm

avým
 

m
ram

orováním
; 

někdy tm
avě 

hnědé  

Tvar těla jako 
asym

etrické 
přesýpací 

hodiny; přední 
polovina kratší; 
zadní polovina 

kulatá 

Tělo tém
ěř hladké nebo hustě 

pokryté kulatým
i granulem

i; 
m

esotergum
 se čtyřm

i 
neobrněným

i oblastm
i; volné 

tergity neobrněné 

N
ízké a široké/úzké a 
vysoké%

 široké a 
zakončené ostrým

 
trnem

/eliptické/konvexní 
s nízkým

 kuželem
 

nesoucím
 apikální trn  

C
oxa IV

 nese ventrální pár 
apofýz 

V
elm

i dlouhé, hladké, 
neobrněné a zvětšené 

basichelicery; m
asivní ruka; 

prsty krátké se silným
i 

zuby, hladké, granulované 
nebo s pár trnovitým

i 
hrbolky 

N
ezvětšené; coxa velm

i dobře vyvinutá; fem
ur velký, 

konvexní, se dvěm
a ventrobasálním

i hrbolky se sétam
i a 

jedním
 postranním

 hrbolkem
 se sétam

i; tibia se třem
i 

vnějším
i a dvěm

a postranním
i nízkým

i hrbolky se sétam
i; 

tarsus s laterálním
i vnějším

i a postranním
i řadam

i dvou 
až tří hrbolků se sétam

i; u některých druhů dorzum
 

fem
uru s řadou granulí a patella a tibia s granulem

i na 
dorzální straně 

N
oha III-IV

 bez tarzálního výběžku; scopula přítom
ná a 

velm
i variabilní; hladké drápy; tarsální vzorec: 4(2):6-

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

M
etatarsus III sam

ců vřetenovitý; větší 
basichelicery a pedipalpy u sam

ců; sam
ice 

nem
ají ventrální m

ediální apofýzu na coxa IV
 

Zalmoxoidea 

E
scadabiidae 

2,5-3,5 
Světlé až tm

avě 
hnědé; se žlutým

 
m

ram
orováním

 

D
orzální štítek 
tvaru zvonu 

nebo 
přesýpacích 

hodin  

M
esotergum

 rozdělené 
rovným

i příčným
i rýham

i na 4 
části; bez obrnění; oblast I delší 

než ostatní  

M
alé; s pár granulem

i a 
někdy se středním

 trnem
 

Sternity hladké nebo s 
velkým

i laterálním
i 

výběžky 

Slabé; bez sexuálního 
dim

orfism
u; krátké 

basichelicery s dobře 
viditelnou bullou 

Stejně dlouhé jako dorzální štítek; bez speciálních 
m

odifikací; na fem
uru dva nebo tři hrbolky se sétam

i; 
patella s jedním

 hrbolkem
 se sétam

i; tibia a tarsus s řadou 
hrbolků se sétam

i 

K
rátké a granulózní; coxa IV

 sam
ců granulovaná s 

dorzoapikální apofýzou; laterální okraj paralelní s osou 
těla; fem

ur I-III rovný; fem
ur IV

 zakřivený; tibia I-II s 
diferenciovanou distální oblastí, která se m

ůže vyvinout 
v hluboký zářez nebo velkou apofýzu 

Tibia I-II sam
ců s m

asivní distální částí, 
význačnou různým

i barvam
i a granulem

i, 
která se m

ůže vyvinout v zářez nebo apofýzu; 
u některých sam

ců nesou volné sternity dobře 
vyvinuté trnité apofýzy, sam

ice jsou 
neobrněné 

K
im

ulidae 
1-6,9 

H
nědé; přívěsky 

žluté; hlavohruď
 

se žlutým
i 

skvrnam
i; 

jeskynní druhy 
světle 

hnědooranžové 

Tvar zvonu  

M
esotergum

 se 4 oblastm
i, 

oblast I delší než ostatní, hustě 
granulované a neobrněné; 

oblast I m
ůže nést pár příčných 

řad špičatých hrbolků; laterální 
okraj štítku m

ůže nést velké 
trnité hrbolky; volné tergity se 
špičatým

i rohy a nepárovou 
m

ediánní apofýzou 

N
ápadné; granulované; s 

m
ediální trnitou 

apofýzou/s m
alým

 
hrbolkem

; m
ůže být 

široké a silné; oči zakrnělé  

V
olné sternity m

ohou být 
neobrněné/obrněné řadam

i 
trnů nebo nepárovým

i trny 

S dobře viditelnou bullou; 
bez obrnění; ruka m

ůže být 
obrněná  

K
onvexní fem

ur s hrbolky se sétam
i na ventrální a 

dorzální straně, se dvěm
a basálním

i hrbolky se sétam
i; 

patella s jedním
 m

esálním
 hrbolkem

 se sétam
i; tibia lehce 

prodloužená, delší než tarsus, s řadam
i 2-7 hrbolků se 

sétam
i; tarsus s řadam

i 3-4 hrbolků se sétam
i 

C
oxa IV

 sam
ců dobře vyvinutá, se silným

i granulem
i 

nebo špičatým
i hrbolky; trochanter IV

 s ventrálním
 

trnem
; fem

ur s ventrální řadou silných trnitých apofýz; 
tibia a m

etatarsus 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 

N
oha IV

 sam
ců - trochanter a fem

ur silně 
zakřivené, tibia a m

etatarsus zvětšené a s 
m

noha hrbolky; volné sternity sam
ců s 

apofýzam
i; sam

ice jsou m
enší; u některých 

sam
ic m

ůže m
ít trochanter IV

 ventrodistální 
trn; u některých sam

ic m
esotergum

 s více 
hrbolky 

G
uasiniidae 

1,4 
Žluté; některé 

přívěsky 
nepigm

entované 

Tvar 
přesýpacích 

hodin 

R
ýhy na m

esotergu jsou příčné 
a dobře viditelné; oblasti štítku 

I-V
 a volné tergity I-III jsou 

hustě pokryté granulem
i; 

karapax pokryt m
alým

i 
granulem

i 

O
kulárium

 i oči chybí 
  

V
elm

i silné a trnité 
basichelicery/granulované 

chelicery/neobrněné 
basichelicery; na ruce 

stridulační aparát tvořený 
granulem

i a zuby 

K
rátké; široké; coxa a trochanter s m

noha granulem
i; 

trochanter s jedním
 basálním

 a jedním
 ventrálním

 
hrbolkem

 se sétam
i; patela se subdistálním

 zubem
; tibia 

se třem
i m

alým
i sétam

i na každé straně; tarsus s m
alým

i 
sétam

i a dlouhým
i distálním

i sétam
i; tarsus dvakrát delší 

než tibia; krátké drápy  

Jem
ně granulované; coxa se silným

i hrbolky; trochanter 
se dvěm

a ventrálním
i a dvěm

a dorsálním
i hrbolky; 

fem
ur IV

 se dvěm
a krátkým

i dorsálním
i, jedním

 
ventrálním

, jedním
 dlouhým

 a čtyřm
i krátkým

i hrbolky; 
patella IV

 se čtyřm
i ventrálním

i hrbolky; tibia IV
 s 

devíti ventrálním
i hrbolky; m

etatarsus II nerozdělený; 
drápy hladké; chybí tarsální výběžek; tarsální vzorec: 

3(2):4(2):5:5 

Sam
ice m

ají kráčivé končetiny s m
éně a 

kratším
i hrbolky 

Icaleptidae 
3-3,3 

Tm
avě žluté; s 

černým
/tm

avě 
hnědým

 
síťováním

; nohy 
s tm

avě hnědým
 

síťováním
 

Lahvovitý tvar 
těla 

Štítek nerozdělený/dobře 
rozdělený pom

ocí rýh; štítek 
neobrněný; volné tergity 

neobrněné/s příčným
i řadam

i 
m

alých hrbolků; přední okraj 
karapaxu se dvěm

a laterálním
i 

apofýzam
i 

D
obře vyvinuté; 

neobrněné; vybíhá z 
předního okraje těla; 

nízké/kuželovité; tém
ěř 

přes celý karapax 

V
olné sternity neobrněné/s 

příčným
i řadam

i m
alých 

hrbolků 

Sexuálně m
onom

orfní; 
basichelicery silné, a 

neobrněné; bulla široká a 
nízká/nedefinovaná 

Pedipalpy s krátkým
i hrbolky se sétam

i a trny; krátké a 
silné segm

enty 

C
oxa IV

 se shlukem
 granulí a dvěm

a zuby; trochanter 
IV

 sam
ců s apofýzou; patella IV

 s m
alým

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

 bez tarsálního výběžku; 
tarsální vzorec: 3-4:(2):6-7(3):5:6 

C
oxa IV

 sam
ců složena pod tělo; trochanter 

IV
 sam

ců s apofýzou; fem
ur IV

 sam
ců s 

řadou trnů; fem
ur a tibia IV

 sam
ců s 

m
alým

i/robustním
i trny 

Fissiphalliidae 
2-3,3 

N
ažloutlé až 

světle hnědé; 
někdy hnědé 
proužky nebo 

tečky 

Lichoběžníkový 
tvar těla 

D
orzální štítek hladký nebo s 

m
alým

i hrbolky; rýhy I-IV
 do 

tvaru V
 nebo rovné; volné 

tergity s jedním
 dlouhým

 
hrbolkem

 nebo m
alým

i 
hrbolky; anální operkulum

 s 
hrbolky nebo jedním

 či třem
i 

velkým
i hrbolky 

B
lízko předního okraje 
těla; úzké; se dvěm

a 
hrbolky nebo jedním

 
velkým

 trnem
 

G
enitální operkulum

 větší 
nebo kratší než oblast 

spirakul 

D
obře definovaná bulla, 

hladká nebo s m
alým

i 
hrbolky 

K
rátké, tlusté; fem

ur se dvěm
a bazálním

i dlouhým
i 

sétam
i a jednou subapikální m

esální sétou; patella s 
jednou postranní sétou; tibia a tarsus s jednou vnější 

postranní sétou 

R
ovné, krátké, s hrbolky; noha IV

 s větším
i hrbolky u 

některých sam
ců; coxa IV

 s m
alým

i hrbolky nebo se 
špičatým

i hrbolky; fem
ur a tibia s větším

i hrbolky; 
drápy hladké 

U
 sam

ců m
ají trochanter, tibia, volné tergity a 

anální operkulum
 větší výběžky; sam

ice m
ají 

m
enší tělo a nohy 

Z
alm

oxidae 
M

alá  

Tm
avě hnědá až 

tm
avě žlutá; s 

tm
avým

i či 
světle žlutým

i 
skvrnam

i 

D
orzální štítek 

tvaru zvonu až 
hrušky 

Č
elní hrb karapaxu chybí; 

oblast I delší než ostatní; 
m

esotergální rýhy do tvaru V
; 

oblasti štítku neobrněné nebo s 
příčným

i řadam
i hrbolků a 

trnem
; volné tergity a sternity 

neobrněné nebo s příčným
i 

řadam
i špičatých hrbolků 

D
obře vyvinuté 

okulárium
; daleko od 

předního okraje karapaxu 
  

Slabě vyvinuté; 
basichelicery krátké s dobře 

viditelnou bullou; ruka 
m

alá 

Segm
enty krátké a silné, nikdy prodloužené; fem

ur se 
dvěm

a ventrobasálním
i hrbolky se sétam

i a postranním
 

subdistálním
 hrbolkem

 se sétam
i; patella s postranním

 
subdistálním

 trnem
; tibia a tarsus s postranním

i 
ventrálním

i a vnějším
i ventrálním

i řadam
i dvou až čtyř 

hrbolků se sétam
i 

O
bvykle krátké; hustě pokryté m

alým
i granulem

i; noha 
IV

 s různým
i projevy sexuálního dim

orfism
u; coxa IV

 
bez dorzoapikálního trnu; tarsální vzorec: 3(2):6-8(3):5-

6:6 

U
 sam

ců fem
ur IV

 se silným
i trny, m

ůže být 
různě zakřivený a ztluštěný; u některých 
sam

ců patella IV
 se silným

i trny; tibia IV
 

sam
ců se distálně rozšiřuje a nese dvě 

paralelní řady trnů; m
etatarsus IV

 je u 
některých sam

ců zakřivený; u některých 
sam

ců prodloužená noha IV
, tibia pedipalp 

zduřelá a basitarsus III zduřelý 

 Tabulka 1. Pokračování. (G
oodnight &

 G
oodnight, 1951; K

ury, G
arcía, et al., 2019; K

ury &
 Pérez-G

onzález, 2002, 2007a, 2007d, 2007c, 2007b; M
artens, 1988; Pérez-G

onzález et al., 2017; 
Pérez-G

onzález, 2007; Pérez-G
onzález &

 K
ury, 2007a, 2007b; Pinto-da-Rocha, 1995, 2007b, 2007a; Pinto-da-R

ocha &
 K

ury, 2003b; R
am

bla, 1970; R
oew

er, 1949; Starega, 1989) 
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Nadčeleď 

Č
eleď

 
V

elikost 
(v m

m
) 

Zbarvení 

D
orzální strana 

V
entrální strana 

C
helicery 

Pedipalpy 
K

ráčivé končetiny 
Pohlavní dim

orfism
us 

Tvar  
V

ýběžky a rýhy 
O

kulárium
  

Gonyleptoidea 

A
goristenidae 

2-5 

N
ažloutlé až 

tm
avě hnědé; 

někdy žluté 
proužky nebo bílé 
či zelené skvrny 

Lichoběžníkový, 
obdélníkový nebo 
oválný tvar těla 

M
alé hrbolky; zadní okraj a volné tergity s/bez páru trnů; 
oblasti dorzálního štítku často hladké; zadní okraj s 

m
alým

i hrbolky  

Blízko předního okraje; velm
i 

vysoké, s pár trny nebo nízké s 
důlkem

 uprostřed, bez trnů a 
výběžků 

Coxa s příčným
i řadam

i granulí, 
které se zvětšují sm

ěrem
 dopředu; 

coxa I-III paralelní; coxa IV
 více 

rozvinutá; spirakula odhalená 

Stejné u obou pohlaví nebo se 
zvětšeným

 segm
entem

 II u 
sam

ců; segm
ent I hladký nebo 

s m
alým

i hrbolky na dorzální 
straně 

K
rátké, tlusté s krátkým

i sétam
i nebo štíhlé s velm

i dlouhým
i sétam

i  

O
bvykle rovné; noha I vláknitá a velm

i krátká / noha II-IV
 

norm
ální nebo velm

i dlouhá / noha I-IV
 krátká a hustě 

granulovaná / noha IV
 s velkým

i výběžky u některých sam
ců 

nebo s m
alým

i hrbolky; coxa IV
 sm

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

subparalelní  

U
 sam

ců zvětšený segm
ent II chelicer, na noze IV

 
hrbolky od trochanteru po holeň 

Stygnopsidae  
2,5-7 

Tm
avě hnědé až 

černé; jeskynní 
druhy světle hnědé 

Tém
ěř obdélníkový 

tvar; zúžení ve 
štítkové 

rýze/hruškovitý tvar 
s úzkým

 karapaxem
 

M
esotergum

 jasně rozdělené do čtyř oblastí, někdy třetí a 
čtvrtá spojená; obrněná pouze oblast III s párem

 
trnů/pouze oblast IV

 s nepárovým
 dozadu m

ířícím
 trnem

; 
volné tergity neobrněné 

O
kulárium

 vždy přítom
né jako 

vysoký kužel, blízko předního 
okraje karapaxu, s nepárovým

 
trnem

, který m
ůže chybět/nízké 

okulárium
 dále od předního okraje 

karapaxu se dvěm
a špičatým

i 
hrbolky 

M
axilární lalok coxa IV

 chybí; 
spirakula dobře viditelná; oblast 
spirakul tvaru T; coxa I-IV

 hustě 
granulovaná 

V
elm

i dlouhé, granulované 
basichelicery bez bully/s 
krátkou bullou/se silnou a 
trnitou bullou; chelicery 

zduřelé/nezduřelé/ohrom
ně 

zduřelé 

K
rátké segm

enty/prodloužené segm
enty; tibia a tarsus s m

esovetrálním
i a 

lateroventrálním
i trny; fem

ur s dorzální a ventrální řadou hrbolků; tarsus a 
tibia někdy tvoří kýl 

V
elm

i dlouhé nebo krátké; tarsální vzorec: 4-7:10-17:6-8:7-
10; dvojité hladké drápy; trochanter III m

írně až silně 
nafouknutý 

U
 sam

ic redukované obrnění nohy IV
; u sam

ců větší 
chelicery 

Stygnidae 
0,9-5,7 

Světle hnědé až 
načervenalé; 

někdy bílé skvrny, 
pruhy nebo tečky 

O
bdélníkový tvar 

těla 

O
blast I obvykle rozdělená; oblast I, IV

 a zadní okraj s 
m

alým
i hrbolky/oblast I se dvěm

a velkým
i trny; oblast III 

se dvěm
a velkým

i trny, zřídka s hrbolky nebo neobrněná; 
volné tergity neobrněné nebo s párem

 hrbolků  

O
kulárium

 rozdělené na dvě části, 
uprostřed prosom

y nebo blízko 
rýhy I 

S m
alým

i hrbolky; někteří sam
ci 

m
ají na coxa IV

 velký zakřivený 
osten  

Stejné u obou pohlaví/u sam
ců 

zvětšený segm
ent II; segm

ent 
I hladký nebo s m

alým
i 

hrbolky na dorzální straně 

K
rátké a silné nebo dlouhé a štíhlé; někdy zvětšené  

D
istitarsi I-II se třem

i segm
enty; tarsi cylindrické nebo 

stlačené; tarsální vzorec: 4-9:6-26:6-11:6-13; drápy hladké a 
tém

ěř paralelní nebo hřebenovité a naproti sobě; tarzální 
výběžek široký nebo redukovaný na dlouhou sétu 

Zvětšený segm
ent II chelicer u sam

ců; u některých 
sam

ců zvětšené hrbolky na trochanteru, fem
uru a tibie/ 

velký osten na ventrální straně coxa IV
 

G
erdesiidae  

  
  

H
ruškovitý tvar těla; 
nejširší v oblasti 
rýhy II/oblasti II 

V
elké m

nožství hrbolků na dorzálním
 štítku; oblast štítku 

nerozdělená/rozdělená m
ělkou podélnou rýhou; oblast 

štítku se zvětšeným
 hrbolkem

 nebo neobrněná; anální 
operkulum

 neobrněné/se zvětšeným
 středním

 hrbolkem
/se 

silným
 trnem

 

O
kulárium

 s m
noha hrbolky; 

klenuté 
  

  
Segm

enty cylindrické; tibia a tarsus se středním
i až m

alým
i hrbolky na 

dorzální straně a ventrálním
i sétam

i 
M

ají tarzální výběžek; hladké drápy 
  

Tricom
m

atidae 
1,6-2 

M
ahagonově 

hnědé 
Tém

ěř obdélníkový 
tvar/lichoběžníkovitý 

tvar 

Štítek rozdělen do 5 oblastí čtyřm
i paralelním

i rýham
i; 

oblast I nerozdělená/rozdělená; štítek neobrněný/s párem
 

špičatých hrbolků na oblasti II-IV
; volné tergity 

neobrněné/jem
ně granulované; přední hrbolek 

neobrněný/s m
ediánním

 trnem
; na předním

 okraji štítku 
m

ůže být na každé straně velký trn sm
ěřující dopředu 

U
prostřed hlavohrudi; s vysokým

 
m

ediánním
 trnem

/neobrněné 
Spirakula viditelná/schovaná pod 

ohybem
 tegum

entu 
D

ruhý segm
ent není zduřelý, 

sexuálně m
onom

orfní 
Fem

ur s/bez m
esodistálního trnu/s ventrobasálním

 hrbolkem
 se sétam

i; 
patella neobrněná; trochanter s pár hrbolky a granulem

i; tibia a tarsus se 
sedm

i trny 

Lalok na coxa II redukovaný; coxa m
ůže být jem

ně 
granulovaná, coxa I s řadou hrbolků, coxa II-III se sétam

i; 
fem

ur I s ventrální řadou hrbolků se sétam
i; trochanter IV

 se 
třem

i ventrálním
i řadam

i zubů a dvěm
a trny; tibia s řadam

i 
zubů, distitarsus I se 3 segm

enty; tarsální vzorec: 4-5:>6:4-
6:5-6 

Trochanter IV
 sam

ců s apofýzou, u sam
ic neobrněný; 

fem
ur IV

 sam
ců krátký a robustní 

C
ryptogeobiidae 

V
elm

i 
m

alá až 
střední 

Různé odstíny 
hnědé  

H
ruškovitý až tém

ěř 
obdélníkový tvar těla 

D
orzální štítek neobrněný/oblast III-IV

 s trnitou 
apofýzou; přední hrbol karapaxu velm

i vysoký nebo 
chybí; oblast I m

esoterga bez rýhy 

V
elm

i variabilní; 
stlačené/elipsovité/velm

i 
úzké/bradavičnatý hrbol/s 

okrajovým
 hákem

 

O
blast spirakul spojená s coxa IV

, 
někdy s unikátním

 obrněním
; 

spirakula někdy výrazně vyvinuta; 
u sam

ců sternit II m
ůže nést laloky 

připojené ke coxálním
 apofýzám

 

M
onom

orfní 
Segm

enty cylindrické; neprodloužené; bez speciálního obrnění; někdy 
konkávní fem

ur se stridulační m
řížkou 

N
oha I se ztloustlým

i články u některých sam
ců; noha II u 

některých sam
ců velm

i prodloužená; coxa II m
nohem

 delší 
než coxa III; u sam

ců větší coxa IV
 s dorzoapikální trnitou 

apofýzou a bizarní ventrodistální apofýzou; trochanter IV
 

obrněný; fem
ur IV

 sexuálně dim
orfní v obrnění, zduření či 

délce; tibia IV
 někdy tvaru kyje; m

etatarsus I zduřelý u 
sam

ců; m
ají tarzální výběžek (pseudonychium

) na noze III-
IV

 

  

O
tilioleptidae  

4,8-5,7 
Bíložluté, bez 
pigm

entace 

Zadeček širší než 
hlavohruď, z 

bočního pohledu 
zadeček kulovitý; 

dorzální štítek tém
ěř 

lichoběžníkový 

Tělo neobrněné; 5 oblastí štítku oddělených nepatrným
i 

rýham
i; oblast III-IV

 jem
ně granulovaná; na předním

 
okraji těla m

alý granulovaný val 

N
ízké; neobrněné; granulované; 

prim
itivní redukované oči 

O
blast 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 sam
ců/s m

alou 
ventrolaterální apofýzou 

Prodloužené basichelicery; 
neobrněné; pouze několik zrn 

po stranách; ruka se sétam
i 

V
šechny segm

enty prodloužené; distální část trochanteru s rozptýleným
i 

zrny a na ventrální straně s hrbolkem
 se sétam

i; rovný a dlouhý fem
ur, 

hladký, pouze s řadou granulí nesoucích séty na ventrální straně, hrbolek 
se sétam

i a velký subapikální m
ediální trn; patela hladká; tibia s trny na 

ventrální straně, jinak hladká; tarsus s trny na ventrální straně a sétam
i; 

drápy dlouhé jako tarsus 

Štíhlé, neobrněné; všechny segm
enty prodloužené; dorzální 

okraj coxa I-II se dvěm
a hrbolky; trochanter I-III s 

kuželovitým
i zrny po stranách; fem

ur, patella a tibia I-III 
rovné, jednoduché, pouze s řadou m

alých granulí; tarsální 
výběžek na noze III-IV

 chybí; basální tarsom
ery 

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

Zanedbatelný; apofýza na coxa IV
 u sam

ců; sam
ci m

ají 
delší kráčivé končetiny 

C
osm

etidae 
3-12 

N
ačervenalé až 
černohnědé; 

variabilní bílé, 
žluté nebo zelené 

vzory 

O
válný tvar; tělo 

m
ůže být extrém

ně 
prodloužené 

Štítek a tergity slabě obrněné; anální operkulum
 někdy s 

tlustou apofýzou; oblast III nebo IV
 nebo volné tergity se 

silným
i trny, hrbolky nebo spojené trny; štítek pokryt 

m
alým

i granulem
i 

V
elm

i nízké, ve tvaru sedla; 
uprostřed hlavohrudi; každá oční 

koule nese hřeben m
alých 

špičatých hrbolků nebo je hladká 

Coxa IV
 s ventrálním

 zářezem
 pro 

trochanter pedipalp, tvořící kanál 
lem

ovaný apofýzam
i 

Zadní okraj basichelicer se 
spoustu zubů a trnů/hladký 

Coxa velm
i krátká; trochanter delší než širší; fem

ur laterálně zploštělý a 
m

á séty na ventrálním
 okraji; tibia tvaru lžíce, velm

i slabě obrněná, s 
ventrálním

i sétam
i; tarsus kratší než tibia, se dvěm

a řadam
i 

štíhlých/tlustých ventrálních sét; drápy lehce zakřivené; pedipalpy kryjí 
přední část chelicer a štítku; u nym

f jsou pedipalpy delší než u dospělců, 
štíhlé a cylindrické 

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

ci severní polokoule m
ají silnější nohu IV

; coxa IV
 

sam
ců s m

alým
 výběžkem

 na apexu; distitarsus I se 3-4 
tarsom

eram
i; distitarsus II se 3-5 tarsom

eram
i; tarsi III-IV

 
hustě pokryté krátkým

i sétam
i; drápy III-IV

 paralelní, hladké 
nebo hřebenovité 

U
 sam

ců zduřelé chelicery, ztluštěný fem
ur a tibia IV

 s 
řadam

i trnů; u některých sam
ců ztloustlý basitarsus I; 

sam
ice brazilských druhů m

ají na dorzálním
 štítku dva 

páry hrbolků s neznám
ou funkcí; u sam

ic širší 
operkulum

 

M
etasarcidae 

  

  

  
O

blast III dorzálního štítku s párem
 trnů; volný tergit III s 

velkým
 kuželovitým

 výběžkem
; ostatní oblasti a tergity 

neobrněné 

O
kulárium

 širší než delší; nízké; s 
m

ediánním
 důlkem

 
  

  
  

  
U

 sam
ců prodloužený a štíhlý fem

ur IV
 se slabým

i trny, 
coxa IV

 hypertelická s krákou apikální apofýzou, 
trochanter s m

alou distální trnitou apofýzou 

N
om

oclastidae 
  

H
nědé, dorzální 

štítek, chelicery a 
pedipalpy s 

černým
i tečkam

i; 
červenohnědé; 

někdy bílé hrbolky 

N
ejširší v zadní 

třetině těla nebo ve 
střední části těla; 
zadní okraj těla 

rovný nebo konvexní 

D
orzální štítek hladký a neobrněný nebo s párem

 
robustních trnitých výběžků na oblasti III; oblast I 

rozdělena podélnou rýhou; laterální okraj štítku jem
ně 

granulovaný/bez granulí/s řadou světlých hrbolků 

N
ízké; oválné; s m

ediánním
 

prohloubením
; někdy m

ůže být 
vysoké a granulované; oči 

přítom
né na okuláriu; u sam

ců 
hladké, u sam

ic s hrbolky 

V
entrální strana coxa IV

 sam
ců s 

velkou zakřivenou apofýzou 

Basichelicery krátké a 
neobrněné, někdy s dlouhou 

obrněnou bullou; bulla s 
několika zuby; redukované 

zuby na prstech chelicer 

Trochanter bez m
odifikací; cylindrický fem

ur; na fem
uru m

ůže být 
přítom

ný hrbolek se sétam
i nebo ventrální řada trnů, které většinou chybí; 

tibia tém
ěř cylindrická; tarsus velký, tém

ěř obdélníkový s norm
álním

i 
drápy; patella a tibia jem

ně granulované; stejně dlouhé jako štítek 

N
oha I-IV

 neobrněná, štíhlá, neprodloužená; basitarsus I 
podobný u obou pohlaví; drápy III-IV

 hladké s velm
i dobře 

vyvinutým
 tarzálním

 výběžkem
; fem

ur IV
 prodloužený a 

štíhlý u sam
ců; chybí sexuální dim

orfism
us; distitarsus nohy 

I se 3 články; drápy nohy III-IV
 s m

ediánní bodcem
 a dvěm

a 
laterálním

i sekundárním
i bodci; m

ají tarzální výběžek 

U
 většiny chybí; někdy m

ají sam
ci na ventrální straně 

coxa IV
 velkou apofýzu; oblast spirakul sam

ic je 
m

nohem
 širší  

M
anaosbiidae 

3,5-10 

Tm
avě hnědé s 

černým
 skvrnam

i; 
někdy velké bílé 

hrbolky 

D
orzální štítek s 
konvexním

i 
stranam

i, širší než 
karapax 

O
blast I s párem

 m
alých trnů; oblast III s párem

 silných 
trnů; volné tergity II-III s párem

 m
alých trnů  

Ú
zké; nízké; s párem

 slabých 
m

alých trnů 
  

Slabě vyvinuté; obrněná bulla  
H

ladké; bez silného obrnění; fem
ur cylindrický 

Coxa IV
 stěží viditelná pod štítkem

, kryta hrbolky a 
trnovitým

i apofýzam
i; trochanter I-III s vnějším

i trny; fem
ur 

IV
 neobrněný,  rovný nebo trochu zakřivený; tarsom

ery 
basitarsu zduřelé u sam

ců, tarsi III-IV
 s párem

 hladkých 
drápů  

U
 sam

ců zduřelé tarsom
ery basitarsu 

C
ranaidae 

6-16 
H

nědé až černo-
zelené; někdy s 
bílým

i proužky 
N

ejširší v oblasti II 

O
blast I rozdělená, s jedním

 hrbolkem
 na každé straně; 

vyvýšená oblast I; oblast II s hrbolky; oblast III se dvěm
a 

trny sm
ěřujícím

i nahoru nebo dozadu, zřídka dva kulaté 
hrbolky; tergit I s m

alým
i hrbolky, se dvěm

a trny; tergit II 
s m

alým
i hrbolky, se dvěm

a nebo jedním
 hrbolkem

; tergit 
III se dvěm

a trny, jedním
 velkým

 trnem
 nebo s m

alým
i 

hrbolky 

U
m

ístěné uprostřed hlavohrudi, 
kulaté, vysoké; s nebo bez střední 
prohlubně; s m

alým
i hrbolky nebo 

se dvěm
a vysokým

i trny  

Coxa IV
 s m

alým
i hrbolky nebo se 

dvěm
a hrbolky nebo trny blízko 

spirakul u sam
ců; oblast spirakul s 

velkým
i nepárovým

i apofýzam
i u 

některých sam
ců 

Segm
ent I s pár nebo hodně 

hrbolky 

K
rátké a silné nebo prodloužené a štíhlé; s hrbolky na dorzální straně na 

trochanteru až tibia; fem
ur s m

alým
i hrbolky, s řadou dorzálních hrbolků 

nebo s dorsoapikálním
 shlukem

 hrbolků; tarsus se dvěm
a ventrálním

i 
řadam

i krátkých širokých sét  

Pár hrbolků nebo trnů; coxa IV
 s hrbolky, s krátkým

i a 
rovným

i apofýzam
i; fem

ur IV
 rovný nebo zakřivený do S; 

drápy hladké nebo hřebenovité  

 U
 některých sam

ců větší karapax, zredukovaná oblast I a 
lépe vyvinuté okulárium

; sam
čí chelicery m

ohou být 
zvětšené; fem

ur pedipalp m
ůže být u sam

ců laterálně 
zploštělý s dorzálním

 trnovitým
 kýlem

, u sam
ic fem

ur 
cylindrický a m

éně trnovitý; coxa IV
 sam

ců m
ůže nést 

pár ventrálních apofýz; u sam
ců nápadnější obrnění nohy 

IV
 

A
m

pycidae  
5-10 

Světle 
m

ahagonově 
hnědé, tm

avě 
hnědé nebo černé 
až černohnědé; 

někdy s 
kontrastním

i 
černým

i/žlutým
i 

vzory 

  

M
esotergum

 rozděleno do 3 až 4 oblastí, oblast I 
rozdělena na dvě poloviny; tegum

ent jem
ně granulovaný 

či pokrytý velkým
i kulatým

i bradavicem
i; volný tergit II 

neobrněný/s jednou m
ediánní trnitou apofýzou; volný 

tergit III s jednou m
ediánní silnou trnitou apofýzou, 

apofýza m
ůže být na konci rozdvojená 

O
kulárium

 s párem
 m

alých 
špičatých hrbolků, někdy 

zešikm
ené sm

ěrem
 dopředu 

  

S dobře vyvinutou bullou s 
m

alým
i hrbolky; segm

ent I s 
pár dorzálním

i hrbolky; prsty 
se zuby 

Coxa s ventrálním
i hrbolky se sétam

i; trochanter s jedním
 dorzálním

 a 
dvěm

a ventrálním
i hrbolky se sétam

i; fem
ur s 1 ventroproxim

ální, 1 
m

esodistálním
 a řadou 3 ventroektálních hrbolků se sétam

i; patella hladká; 
tibia se dvěm

a velkým
i hrbolky se sétam

i a jedním
 m

alým
 distálním

; 
tarsus se 4 hrbolky (ektálně) a 5 hrbolky (m

esálně) se sétam
i 

Coxa IV
 sam

ců s dorzoapikální apofýzou m
ířící dozadu; 

trochanter IV
 sam

ců s laterodistální apofýzou; fem
ur IV

 
sam

ců lehce zakřivený, pokrytý hrbolky a trny 
  

G
onyleptidae 

0,6-17 

V
elm

i variabilní; 
od hnědé po 

černou; někdy 
barevné vzory 

K
arapax užší než 

m
esotergum

; tém
ěř 

obdélníkový tvar, 
tém

ěř trojúhelníkový 
nebo vejcovitý tvar 

těla  

Přítom
en čelní hrb s krátkým

i nebo dlouhým
i hrbolky; 

obrnění dorzálního štítku a volných tergitů je velm
i 

variabilní - hladké až obrněné s jedním
 nebo více hrbolky 

či trny; u většiny tělo jem
ně granulované; oblast III 

obvykle obrněná; zadní okraj m
ůže nést jeden či dva páry 

hrbolků 

V
ždy přítom

no; uprostřed 
karapaxu, někdy blíže předním

u 
okraji štítku; konvexní, někdy 

zploštělé; obrnění chybí nebo jsou 
přítom

ny jeden či dva hrbolky, 
jedna či dvě apofýzy nebo 

zakřivený či rovný trn  

Zadní okraj oblasti spirakul 
konkávní; volný sternit I m

ůže 
tvořit kom

plexní laloky 
odpovídající apofýzám

 na coxa IV
 

některých sam
ců  

M
alé; bulla basichelicer často 
s nízkým

 dorzálním
i či 

okrajovým
i hrbolky; prsty s 

různě velkým
i zuby 

Fem
ur delší než dorzální štítek, cylindrický/ laterálně zploštělý/s řadou 

silných ventrálních sét; patela dlouhá/s postranním
i sétam

i; tarsus 
rovný/konvexní, tarsus se dvěm

a ventrálním
i řadam

i krátkých tlustých 
sét/úzkých sét; drápy dlouhé a zakřivené, skoro stejně dlouhé jako tarsus 

Coxa IV
 s dorsoapikálním

 apofýzam
i, které jsou více 

vyvinuté u sam
ců; trochanter, fem

ur a tibia IV
 s 

hrbolky/apofýzam
i u většiny sam

ců; fem
ur IV

 u některých s 
dorsobasální apofýzou; fem

ur IV
 sam

ic rovný až různě 
zakřivený; tarzální výběžek chybí/redukovaný na dlouhou 

sétu/dobře vyvinutý jako dráp; scopula nohy III-IV
 přítom

ná 
u většiny skupin; drápy hladké/hřebenovité; tarsální vzorec: 

3-7:3-17:4-15:4-20  

U
 sam

ců - coxa IV
 širší a více vyvinutá, více a vyšší 

hrbolky a apofýzy na noze IV
, někdy jsou nohy silnější a 

více zakřivené, někteří m
ají prodloužený fem

uru a tibia 
IV

, basitarsus I ztluštěný; trn na m
esotergu u sam

ic 
vysoký a špičatý 

 Tabulka 1. Pokračování. (A
costa, 2019; Bragagnolo et al., 2015; C

okendolpher, 2004; Ferreira et al., 2005; G
oodnight &

 G
oodnight, 1976; H

ara et al., 2017; K
ury, 2007c, 2014, 1992, 1994, 

1995, 1996, 1997a; K
ury &

 O
rrico, 2006; K

ury &
 Pinto-da-R

ocha, 2007b, 2007a; M
anzanilla et al., 2007; M

anzanilla &
 K

ury, 2012; M
endes &

 K
ury, 2007; M

orales &
 Pinto-da-R

ocha, 
2020; Pinto-da-rocha, 2000; Pinto-da-R

ocha, 1997, 2007c; Pinto-da-Rocha &
 B

ragagnolo, 2017; Pinto-da-R
ocha &

 K
ury, 2003a, 2007a, 2007b; Roew

er, 1949; Tow
nsend et al., 2011) 


