
ČLENOVCI 
Napiš, podle kterého znaku dostali členovci svůj název. 
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Členovci (Arthropoda)  

představují největší kmen živočišné říše se značným hospodářským významem. Mimo hmyz 

k nim patří také například korýši, pavoukovci a další důvěrně známé skupiny bezobratlých. 

Charakteristickým znakem je nestejnocenné (heteronomní) článkování. Během fylogeneze u 

nich docházelo ke splývání sousedních tělních článků ve větší celky, které bylo provázeno 

odpovídajícími změnami vnitřních orgánů (např. splýváním nervových ganglií). 

Každý tělní článek nesl původně jeden pár končetin. Během vývoje členovců se zřejmě počet 

končetin zmenšil. Pohybovou funkci si zanechaly pouze končetiny na hrudní části těla. 

Ostatní buď zanikly, nebo se přeměnily (např. v tykadla, čelisti, makadla, kusadla…). 

Stavba těla 

Tělo většiny členovců členíme na hlavu (cephalon), hruď (thorax) a zadeček (abdomen), další 

pak na hlavohruď a zadeček. 

Členovci mají vytvořen vnější opěrný systém, tvořený chitinovou kutikulou (exoskelet). Aby 

byl umožněn pohyb, jsou jednotlivé tělní články i články končetin spojeny tenkou blankou. 

Protože vnější kostra brání v růstu, je během života několikrát svlékána a nahrazována. Mladí 

jedinci se svlékají častěji než dospělí. Na vnější kostru jsou také uchyceny svaly. 

V době svlékání jedinec intenzivně roste a vytváří si krunýř větší. Kutikula je pro vzduch 

neprostupná, proto mají všichni členovci různě upravené dýchací orgány (žábry, plicní vaky, 

vzdušnice).  

Systém 

Recentní členovci se tradičně člení na 4 velké skupiny, zpravidla označované jako podkmeny 

– klepítkatce, stonožkovce, korýše a šestinohé. 

Vnější kostra (exoskelet) 

Význam 

• opora těla 

• ochrana vnitřních orgánů 

• pasivní pohybový aparát 

• tvorba tvaru a rozměrů těla 
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Svlékání u členovců 

 
Housenka tropického motýla při svlékání 

Mezi členovce patří hmyz, korýši nebo pavoukovci. Všichni tito živočichové mají 

vnější kostru (exoskelet), která je tvořena kutikulou a zpevněna látkami jako chitin 

nebo uhličitan vápenatý. Tato vnější kostra je pevná a neumožňuje růst těla, proto je 

periodicky svlékána a nahrazována novou, větší. Svlékání navíc umožňuje obnovu 

opotřebovaných kutikulárních derivátů, jako jsou různé chlupy, vzdušnice nebo jiné 

výrůstky. 

Před samotným svlékáním je živočich nějakou dobu neaktivní. Probíhá oddělení 

starého exoskeletu od epidermálních buněk pod ním. Při tomto procesu dochází taky k 

oddělení svalů od jejich úponů a nervových zakončení od kutikulárních smyslových 

orgánů. Tento proces se nazývá apolýza. Do vzniklého prostoru mezi epidermálními 

buňkami a starou kutikulou je vyloučena exuviální tekutina, která obsahuje zatím 

neaktivní enzymy. Epidermální buňky poté začnou pod starou kutikulou tvořit novou 

kutikulu. Tím se zároveň aktivují enzymy v tekutině, které rozkládají spodní část staré 

kutikuly, která je pak vstřebána. Jedinec se poté potřebuje zbavit zbývající horní části 

staré kutikuly. 
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