
 

 

Клас Паякообразни 
1. Особености: 

а) предимно сухоземни, свободноживеещи или ектопаразити (външни); 

Ектопаразити - паразитират върху повърхността на тялото на 
гостоприемника, като използват различни приспособления за 

прикрепване. Такива са бълхите, кърлежите, въшките и др.  

 

б) тялото е разделено на главогръд и коремче, липсват антени! 
в) на главогръда има: 

1 двойка хелицери (челюсти за разкъсване и улавяне на жертвата)  
1 двойка педипалпи (за защита, улавяне на жертвата или сетивни 

органи) 
4 двойки ходилни крайници! 

 

2. Паяк кръстоносец – на гърба има петно като кръст 
а) устройство – до 1 см 

 главогръд (от 6 срастнали сегмента) 
 има 4 чифта плоски очи (1 чифт големи и черни за дневно, 

останалите за нощно виждане) 
 1 двойка хелицери 

 1 двойка педипалпи 
 4 двойки ходилни крайници 

 коремче (от 11 срастнали елемента) 
 отдолу се намират дихателните органи (особен бял дроб+трахеи) и 

2 чифта паяжинни възглавнички с паяжинни жлези; 
 има 3 вида паяжини – ловна (лепкава), за яйца и миграционна 

 улавя се устно! насекомото в паяжината 
 на върха на хелицерите има каналчета на жлези с отровен секрет – 

умъртвяват насекомото, от педипалпите се изливат 

храносмилателни сокове и храносмилането започва извънтелесно, а 
завършва в храносмилателната система. 

 
3. Други паякообразни 

а) разред паяци – паяк сенокос, черна вдовица (женската изяжда 
мъжкия след оплождането – канибализъм, тарантул) 

б) разред скорпиони –сегментите на коремчето не са срастнали и 
накрая има ампула с отровен секрет; педипалпите са изменени в щипки, 

живораждащи; активни през нощта (в България – 3 вида) 
в) разред солпуги – до 15 см; мощни хелицери, дълги педипалпи, 

четинки по тялото; сегментите на коремчето не са срастнали; активни през 
деня; в България – в югозападната част 

г) разред кърлежи (акари) – нямат ясно разделяне на тялото, повечето 
са кръвосмучещи паразити; имат! непряко развитие (с ларва); 

!преносители на болести: хеморагична треска, енцефалит, туларемия, 

лаймска болест 
 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D1%85%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%88%D0%BA%D0%B0

