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Členonožci (Arthropoda)

Žuželke (Hexapoda)

• 900.000 vrst

Pipalkarji (Chelicerata)

• 110.000 vrst



Pipalkarji (Chelicerata)

• 520 milijonov let

• Vsi habitati

• Kaj so pajkovci?

Pajkovci (Arachnida) Ostvarji (Xiphosura) Morski pajki (Pycnogonida)



Pajkovci (Arachnida)

Škorpijoni

Pršice KlopiPajki

Suhe južine Paščipalci



Pajkovci (Arachnida)

Amblypygi

ThelyphonidaSolifugae

Schizomida Ricinulei

Palpigradi
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Pajkovci

Kako jih ločimo od žuželk?

• Število nog

• Na glavi 2 para okončin

• Nimajo tipalnic

• Nimajo kril

• Glava ni dobro ločena od telesa

• Kopenske živali, meso(vse)jedci



• Del (ekosistema) prehranjevalnega spleta

• Dominantni plenilci

• Pomembni razkrojevalci

• Paraziti, prenašalci bakterij / virusov

Pajkovci: Vloga v ekosistemu
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• Del (ekosistema) prehranjevalnega spleta

• Dominantni plenilci

• Pomembni razkrojevalci

• Paraziti, prenašalci bakterij / virusov

• Ekosistemske storitve

• Je ekonomski pogled dober?

• Naravovarstvo – habitat!

Pajkovci: Vloga v ekosistemu



Pršice in klopi

• Velikost < 1 mm

• Glavoprsje in zadek široko zlita

• Vsaj 2 skupini

• 50.000 vrst  verjetno veliko več

„Acarina“



Pršice in klopi

„Acarina“

• Velikost < 1 mm

• Glavoprsje in zadek široko zlita

• Vsaj 2 skupini

• 50.000 vrst  verjetno veliko več

• Jajčece – ličinka – nimfa – odrasli
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Pršice (Acariformes)

• 40.000 opisanih vrst

• Velike ~ 0,5 mm (0,1-12 mm)

• Mnogi habitati, ekološke skupine

• Izjemen ekološki pomen



Pršice (Acariformes)

• Raznoliki življenjski stili

• Posebnosti krvožilja in dihal

• Sub-socialnost

Zanimivi predstavniki



Pršice (Acariformes)

• Raznoliki življenjski stili

• Posebnosti krvožilja in dihal

• Sub-socialnost

• Najmočnejša žival (Archegozetes longisetosus)

• Najhitrejša žival (Paratarsotomus macropalpis)

Preteče 300 x telesne dolžine v 1 sekundi

Dvigne 1000 x lastne teže

Zanimivi predstavniki



Pršice (Acariformes)

• Raznoliki življenjski stili

• Posebnosti krvožilja in dihal

• Sub-socialnost

• Najmočnejša žival

• Najhitrejša žival

• Pomemben del diete jagodne podrevnice

Zanimivi predstavniki



Pršice (Acariformes)

• 5000 vrst na rastlinah
- pajčje pršice (Tetranychidae)
- pršice šiškarice (Eriophyidae)

• Stotine gostiteljskih rastlin

Parazitizem



Pršice (Acariformes)

• Mnoge na žuželkah, ptičih, sesalcih

• Varoja (Varroa destructor) 

Parazitizem



Pršice (Acariformes)

• Za ljudi večinoma neškodljive

• Včasih alergije, astma, dermatitis

• Demodex na koži sesalcev 

Parazitizem - človek



Klopi (Parasitiformes)

• 12.000 vrst

• Prst, stelja, organski material

• Parazitizem - Ixodida



Klopi (Ixodida)

• Mehki klopi (Argasidae) - 200 vrst

• Trdi klopi (Ixodidae) - 700 vrst

• Slovenija
- 3 vrste mehkih klopov
- 16 vrst trdih klopov



Trdi klopi (Ixodidae)

• Trdi ščitek

• Najprej štrleči obustni aparati

• Ektoparaziti: kri nujna za razvoj

• Po celem svetu



• Eno-, dvo-, trogostiteljski

• Generalisti in specialisti

Razvoj

Trdi klopi (Ixodidae)

Gozdni klop (Ixodes ricinus) Breguljkin klop (Ixodes lividus) Netopirski klop (Ixodes vespertilionis)



Trdi klopi (Ixodidae)

• Pasivno iščejo gostitelja

• Hallerjev organ

• Značilna drža na travni bilki

• Ne skačejo iz dreves!

Parazitizem



Trdi klopi (Ixodidae)

• Bodalo

• Harpuna s kavlji (oklep + cevka)

• Mehansko zabadanje

• Dvogostiteljski klop Hyalomma marginatum

Obustni aparat



Trdi klopi (Ixodidae)

• Kontrola populacij

• V naravi omejena razširjenost

• Krhko ravnovesje

• Svetovno vektorji 100 povzročiteljev bolezni

Vloga v ekosistemu



Suhe južine (Opiliones)

Suha južina? Suha južina? Suha južina?



Suhe južine (Opiliones)

• 7000 vrst

• Vsi kontinenti

• Zlito telo in 1 par oči

• Nimajo strupa in svile

• Tudi kratkonogi



Suhe južine (Opiliones)

• Pedipalpi + kleščaste helicere

Življenje
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Suhe južine (Opiliones)

• Oploditev s penisom

Razmnoževanje



Suhe južine (Opiliones)

• Evolucijska strategija 
spolov se razlikuje

• Spolno orožje

Spolni konflikt



Suhe južine (Opiliones)

Spolni konflikt

• Evolucijska strategija 
spolov se razlikuje

• Spolno orožje

• Samci varujejo jajca



Suhe južine (Opiliones)

• Združevanje v skupine

• Potresavanje

• Avtotomija (trganje nog)

• Smradne žleze

• Obarvanost (kamuflaža, opozorilo)

Obramba pred plenilci



Škorpijoni (Scorpiones)

• 2500 vrst (5 v Sloveniji)

• Vsi kontinenti

• Zlito telo, zadek v dveh delih

• Kleščaste helicere in kleščasti pedipalpi



Škorpijoni (Scorpiones)

• 2500 vrst (5 v Sloveniji)

• Vsi kontinenti

• Zlito telo, zadek v dveh delih

• Kleščaste helicere in kleščasti pedipalpi

• Veliki pajkovci (do 25 cm)

• Senzorični glavnički



• Nočno aktivni

• Plenilci

Življenje

Škorpijoni (Scorpiones)



• Nočno aktivni

• Plenilci

• Dvoritveni ples

• Živorodni

Življenje

Škorpijoni (Scorpiones)



• UV svetloba – cian zeleno

• Z rastjo jakost večja

• Hipoteze
- privabljanje plena
- kamuflaža
- svarilo
- zaznava svetlobe
- brez funkcije

Fluorescenca

Škorpijoni (Scorpiones)



• 20-30 nevarnih vrst

• Razmerje med kleščami in debelino „repa“

• Ponekod medicinski problem

Pomen za človeka

Škorpijoni (Scorpiones)



• 20-30 nevarnih vrst

• Razmerje med kleščami in debelino „repa“

• Ponekod medicinski problem

• Prehrana človeka

Pomen za človeka

Škorpijoni (Scorpiones)



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• 3500 vrst (30+ v Sloveniji)

• Milimetrskih velikosti

• Slabo  raziskani



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Spominjajo na škorpijone

• Kleščasti pedipalpi in helicere

• Pedipalpi s strupom

Zgradba



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Po vsem svetu

• Prst, stelja, pod kamni in lubjem

• Rastline, gvano netopirjev, čebelnjaki

• Plenilci

Življenje
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Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Po vsem svetu

• Prst, stelja, pod kamni in lubjem

• Rastline, gvano netopirjev, čebelnjaki

• Plenilci

• Po hišah – knjižni paščipalec (Chelifer cancroides)

Življenje



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Nekatere vrste brez dvorjenja

• Nekatere vrste z „dvoritvenim plesom“

• Zarodki v svilni vrečki

Razmnoževanje



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Priskledništvo za transport

• Verjetno pri veliko vrstah

Foreza



Paščipalci (Pseudoscorpiones)

• Priskledništvo za transport

• Verjetno pri veliko vrstah

• Ameriški paščipalec Cordylochernes scorpioides

Foreza



Pajki (Araneae)

• 50.000 vrst

• Ozek zažetek med 
glavoprsjem in zadkom

• Predilne bradavice

• Pedipalpi in polkleščaste
helicere



Pajki (Araneae)

Raznovrstni in pogosti

• Zavzeli vse kopenske habitate

• Sposobnost izdelave prediva

• Uporaba v vseh stopnjah življenja



Pajki (Araneae)

• Plenilci (skoraj izključno)

• Največja biomasa plena na planetu

• Raznolik življenjski stil

• Raznolik izgled

• Precej majhni (a tudi ogromni)

Življenje



Pajki (Araneae)

Življenje

• Plenilci (skoraj izključno)

• Največja biomasa plena na planetu

• Raznolik življenjski stil

• Raznolik izgled

• Precej majhni (a tudi ogromni)



Svila

Zatočišča
• Fizična manipulacija okolja

Vrečke z jajci
• Zaščita pred okoljskimi vplivi in plenilci

„Ballooning“
• Izjemna sposobnost razširjanja



„Ballooning“: Veter (Cho et al. 2018 Plos Biology)

Cho et al. 2018 Plos Biology






„Ballooning“: Elektromagnetni potencial Zemlje
Morley & Robert 2018 Current Biology



Vlečna svilena nit

• Najmočnejši biološki material

• Natezna trdnost – kombinacija 
trdnosti in elastičnosti

Pajki (Araneae)



Strup

• Plenjenje in obramba

• Malo človeku nevarnih

• Plašni – ugrizi redki

• 100 smrti v 20. stoletju

Pajki (Araneae)



• 6300 vrst

• Velikost < 1 cm

• Dober vid – dnevno aktivni

Pajki skakači (Salticidae)
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• 6300 vrst

• Velikost < 1 cm

• Dober vid – dnevno aktivni

• Ne gradijo mrež – skačejo iz zasede

• Dobri plezalci – skopula

Pajki skakači (Salticidae)



Pajki skakači (Salticidae)

Paritev

• Zapleteni paritveni plesi

• Vid v UV spektru



Pajki skakači (Salticidae)

Posebneži

• Mimikrija



Pajki skakači (Salticidae)

Posebneži

• Mimikrija

• Kognitivne sposobnosti



Pajki skakači (Salticidae)

Paritev

• Zapleteni paritveni plesi

• Vid v UV spektru



• 3000 vrst

• Centimetrskih velikosti

• Slab vid – pogosto nočno aktivni

• Lovijo s kolesastimi mrežami

Pajki križevci (Araneidae)



Pajki križevci (Araneidae)

6 tipov svilene niti + lepilo

Kemijske lastnosti
• Antimikrobne lastnosti
• Repelent za mravlje
• Vodoodpornost

Blackledge et al. 2011 Adv Insect Physiol

Adhezivi
• Lepilo
• Pritrditveni diski



Pajki križevci (Araneidae)

Kolesasta mreža

• „Major ampullate“ nit

• Flageliformna nit

• Lepilo

• Pritrditveni diski



Pajki križevci (Araneidae)

• „Major ampullate“ nit

• Flageliformna nit

• Lepilo

• Pritrditveni diski

Opell et al. 2018 J Exp Biol

Kolesasta mreža



Pajki križevci (Araneidae)

Raznovrstnost

• Zlati mrežarji („Nephilidae“)

• Drevesni pajki (Caerostris)



Pajki križevci (Araneidae)

Raznovrstnost

• Zlati mrežarji („Nephilidae“)

• Drevesni pajki (Caerostris)

• Kleptoparaziti (Argyrodes)



Biomimetika
• Strukturna stabilnost lahkih 

zgradb – npr. mostovi

Vlečna nit: Aplikacija

Agnarsson et al. 2009 J Exp Biol

• Najlonu/gumi podobni materiali

• Biomimetske mišice – superkontrakcija
(ciklično krčenje in raztezanje  RH)

Neposredna uporaba



Neposredna uporaba
• Oblačila, obutev 
• Hišna dekoracija
• Hišne inštalacije
• Pakiranje hrane
• Avtomobilske gume
• Vojaška oprema, padala
• Vrvi
• Orodje, mehanski deli motorjev
• 3D printanje
• Drugo: zobne ščetke, strune 

instrumentov, ribiške vrvice,… 

Vlečna nit: Aplikacija



Medicina

• Naravni šivi

• Zapiranje ran in tkiv

• Podpora pri regeneraciji živčevja

• Obloga implantatov

• Sistemi za dovajanje zdravil

Vlečna nit: Aplikacija

Schacht & Scheibel 2014 Curr Opinion Biotechnol

Thatikonda et al. 2018 ACS Biomaterials



Adaptacija na habitat

• Optimalna viskoznost ob 
različni relativni vlažnosti

• Izboljšava sintetičnih lepil 

Lepilo

Amarpuri et al. 2015 ACS Nano



Pritrditveni diski

Zgradba in učinkovitost

• Ovojnica okoli vlečne niti

• Most

• Temeljna plošča

Grawe et al. 2014 J Roy Soc Interface



Pajki križevci (Araneidae)

Velikostni spolni dimorfizem

• Samica do 1000 x težja 



Pajki križevci (Araneidae)

Priložnostno parjenje

Obvezovanje partnerja

Obramba samice
Spolni kanibalizem

Genitalni čepi

Emaskulacija
SSD

Akumulacija samcev



Hvala za pozornost

Follow EZ lab!

http://ezlab.si/

Ez lab ZRC SAZU

@EZlabZRC

Ezlab ZRC SAZU

Biološki inštitut Jovana Hadžija 
ZRC SAZU

WWW
https://bijh.zrc-
sazu.si/en/predstavitev#v
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