
MECOPTEROIDEA MECOPTEROIDEA 
-- progresivnprogresivníí kryptosterniekryptosternie
-- tendence k redukci zadntendence k redukci zadníích kch křříídeldel
-- dvdvěě skupinyskupiny
AmphiesmenopteraAmphiesmenoptera, , MecopteraMecoptera: : 
NannomecopteraNannomecoptera
-- absence spermatickabsence spermatickéé pumpy (existencepumpy (existence
spermatoforspermatoforůů), ), 

-- tendence ke spojovtendence ke spojováánníí ananáálnlníích ch žžilek ilek 
ppřřednedníího kho křříídladla

TrichopteraTrichoptera, , LepidopteraLepidoptera

AntliophoraAntliophora
-- spermatickspermatickáá pumpa pumpa 
-- tendence k redukci tendence k redukci galeygaley a labia labiáálnlníích ch palppalp
-- u larev tendence k u larev tendence k apodiiapodii
MecopteraMecoptera: : PistilliferaPistillifera, , DipteraDiptera, , SiphonapteraSiphonaptera
[[KukalovKukalováá dokazuje dokazuje PistilliferaPistillifera a a TipuloideaTipuloidea
jako sesterskjako sesterskéé skupiny, zpochybskupiny, zpochybňňuje tuje tíím m 
existenci existenci MecopteraMecoptera jako jako monofylamonofyla



MECOPTERA (srpice)MECOPTERA (srpice)
[= [= PanorpataPanorpata] ] 

DiferenciDiferenciáálnlníí diagndiagnóózaza

-- hlava hlava ortognortognáátntníí
-- protaprotažžena v nena v náápadný nosecpadný nosec
-- na konci kousacna konci kousacíí úústnstníí úústrojstrojíí
-- dva pdva pááry kry křříídeldel
-- komplikovankomplikovanáá žžilnatinailnatina
-- vvžždy 5 tarzdy 5 tarzáálnlníích ch ččlláánknkůů
-- klklíšíšťťkovitkovitéé gonopodygonopody samcsamcůů
-- prezence prezence cercicerci
-- 6 6 malpigickýchmalpigických trubictrubic
-- eruciformneruciformníí larvalarva
-- slosložženenéé ooččii
-- kousackousacíí úústnstníí úústrojstrojíí
-- labilabiáálnlníí žžlláázy, produkce hedvzy, produkce hedváábbíí



HLAVAHLAVA
-- orthognorthognáátntníí
-- rostrumrostrum tvotvořřeno eno klypeemklypeem a a genamigenami
-- labrumlabrum malmaléé, , 
-- úústnstníí úústrojstrojíí kousackousacíí
-- mandibuly krmandibuly kráátktkéé, , ččasto zoubkovanasto zoubkovanéé
-- maxilymaxily normnormáálnlníí
-- maxilmaxiláárnrníí palpypalpy 5 5 ččlláánkovnkovéé
-- labiumlabium prodlouprodloužženenéé, , 
-- labilabiáálnlníí palpypalpy 2 2 ččlláánkovnkovéé
-- tykadla dlouhtykadla dlouháá (16(16--60 60 ččlláánknkůů))
-- scapusscapus a a pedicelluspedicellus rozrozšíšířřenenéé
-- velkvelkéé slosložženenéé oočči, redukce u i, redukce u ApteropanorpaApteropanorpa
-- 3 3 ocelliocelli, chyb, chybíí u u MeropeidaeMeropeidae a  a  
AptenopanorpidaeAptenopanorpidae

MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA



HRUHRUĎĎ
-- prohoraxprohorax volnývolný
-- mesomeso-- a meta v a meta v pterothoraxpterothorax
-- nohy dlouhnohy dlouhéé, , homonomnhomonomníí
-- tarzustarzus 5 5 ččlláánkovýnkový
-- kkřříídla blanitdla blanitáá, , úúzkzkáá, , 
-- komplikovankomplikovanáá žžilnatinailnatina
-- zadnzadníí zpravidla menzpravidla menšíší nenežž ppřřednedníí
-- apternapterníí u u ApteropanorpaApteropanorpa a a ApterobittacusApterobittacus
-- BoreusBoreus –– samice v samice v ššupinu, samec hupinu, samec hááččkyky
-- spojenspojeníí kkřříídel pomocdel pomocíí jugjugáálnlnííhoho lobulobu
ppřřednedníího kho křříídla, jehodla, jehožž brvy se zasunujbrvy se zasunujíí
pod pod humerhumeráálnlníí lobuslobus zadnzadníího kho křříídla, dla, 

-- frenulumfrenulum humerhumeráálnlnííhoho lobu plobu přřesahuje esahuje 
jugjugáálnlníí lob zadnlob zadníího kho křříídladla
((BittacusBittacus –– kkřříídla nespojena, dla nespojena, frenulumfrenulum
ppřřetrvetrváávváá))

MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA



ZADEZADEČČEKEK
-- 11 11 ččlláánknkůů
-- 10 viditelných, 1 tergum k 10 viditelných, 1 tergum k metathoraxumetathoraxu
♀♀♀♀::
-- segment 9 s genitsegment 9 s genitáálnlníí komorou uvnitkomorou uvnitřř
(vy(vyúúststěěnníí oviductusoviductus communiscommunis, bursa , bursa 
copulatrixcopulatrix, , spermatspermatéékyky a pa přříídatných datných žžllááz)z)

-- sternum 9 v jazykovitou sternum 9 v jazykovitou subgenitsubgenitáálnlníí ploplošškuku
♂♂♂♂: : 
-- segment 10 a 11 v segment 10 a 11 v úúzký zký proctigerproctiger s s analnanalníímm
otvoremotvorem

-- segment 9 s 2 segment 9 s 2 ččl. l. gonopodygonopody ((coxopodidcoxopodid a a 
gonostylgonostyl, mezi nimi , mezi nimi aedeagusaedeagus

-- segment 9 modifikovsegment 9 modifikováán: n: PanorpidaePanorpidae ––
bulbusbulbus s s klklíšíštkamitkami; ; BittacidaeBittacidae –– dlouhdlouhéé
tergum, pod ntergum, pod níím m gonopodygonopody s s aedeagemaedeagem; ; 
BoreidaeBoreidae –– gonopodygonopody s drs dráápky, sternum sepky, sternum se
subgenitsubgenitáálnlníí ploplošškoukou

MORFOLOGIE IMAGAMORFOLOGIE IMAGA



LARVALARVA
-- polypodnpolypodníí nebo nebo oligopodnoligopodníí
-- eruciformneruciformníí
-- eucephalneucephalníí, siln, silněě sklerotizovansklerotizovanáá hlavahlava
-- silnsilnéé kousackousacíí úústnstníí úústrojstrojíí
-- tykadla s tykadla s chordotonchordotonáálnlníímimi orgorgáányny
-- maxilmaxiláárnrníí palpypalpy 33--4 4 ččlláánkovnkovéé
-- rrůůzný pozný poččet et ommatidiommatidiíí: 30: 30--35 35 PanorpidaePanorpidae aa
ChoristidaeChoristidae, 7 , 7 BittacidaeBittacidae, 3 , 3 BoreidaeBoreidae, 0 , 0 
PanorpidaePanorpidae (tyto za tykadlem)(tyto za tykadlem)

-- navnavííc centrc centráálnlníí ocellusocellus BittacidaeBittacidae,,
ChoristidaeChoristidae

-- 1 + 8 stigmat1 + 8 stigmat
-- panopanožžky (kdyky (kdyžž jsou)na jsou)na abdabd. segmentech 1. segmentech 1--99
-- segment 10 vtasegment 10 vtažžen do 9 (dlouhý, en do 9 (dlouhý, úúzký)zký)
-- segment 10 s vychlsegment 10 s vychlíípitelným ppitelným přřichycovacichycovacíímm
prstprstííkem (kem (ččáást konest koneččnnííku)ku)

MORFOLOGIE LARVYMORFOLOGIE LARVY



KUKLAKUKLA
-- kousackousacíí, voln, volnáá
-- rostrumrostrum kratkratšíší nenežž u u imagaimaga
-- velkvelkéé mandibuly (pmandibuly (přřipomipomíínajnajíí larvlarváálnlníí))
BIOLOGIE a VÝVOJBIOLOGIE a VÝVOJ
-- 4 larv4 larváálnlníí instaryinstary
-- kopulace s kopulace s epigamnepigamníímimi projevyprojevy
(svatebn(svatebníí tance, tance, prekopulaprekopulaččnníí dary)dary)

-- u nu náás s monovoltinnmonovoltinníí ((PanorpaPanorpa i 2) i 2) 
PanorpaPanorpa: mrtvý i : mrtvý i žživý hmyz ivý hmyz 
(prokou(prokoušše se dovnite se dovnitřř), ), 
BittacusBittacus: jen : jen žživý,ivý,
BoreusBoreus: mech: mech

MORFOLOGIE KUKLY VÝVOJ A BIOLOGIEMORFOLOGIE KUKLY VÝVOJ A BIOLOGIE



KLASIFIKACEKLASIFIKACE
-- asi 500 druhasi 500 druhůů recentnrecentníích druhch druhůů, t, téémměřěř
kosmopolitnkosmopolitněě (krom(kroměě Havajských o.)Havajských o.)

-- fosilnfosilníí zzááznamy od spodnznamy od spodníího permu (jedny zho permu (jedny z
nejstarnejstaršíších fosch fosííliliíí endopterygotendopterygot), výchoz), výchozíí

typ pro typ pro mekopteroidnmekopteroidníí komplexkomplex
-- u nu náás 9 druhs 9 druhůů
traditradiččnněě do 3 poddo 3 podřřááddůů: : 
ProtomecopteraProtomecoptera ((MeropeidaeMeropeidae, , 
EumeropidaeEumeropidae),),
EumecopteraEumecoptera ((ApteropanorpidaeApteropanorpidae, , 
ChoristidaeChoristidae, , NannochoristidaeNannochoristidae, , 
PanorpidaePanorpidae, , PanorpodidaePanorpodidae, , BittacidaeBittacidae
NeomecopteraNeomecoptera: : BoreidaeBoreidae

x jen dva (dnes vx jen dva (dnes vššeobecneobecněě ppřřijijíímmááno):no):
NannomecopteraNannomecoptera
PistilliferaPistillifera

KLASIFIKACEKLASIFIKACE

Permopanorpidae (Ural)



podpodřřáád NANNOMECOPTERAd NANNOMECOPTERA
-- redukovanredukovanéé mandibulymandibuly
-- samci zkrsamci zkráácencenéé cercicerci
-- samci bez spermaticksamci bez spermatickéé pumpypumpy
-- samice genitsamice genitáálnlníí otvor za segmentem 9otvor za segmentem 9
-- larvy vodnlarvy vodníí
-- bez abdominbez abdomináálnlníích panoch panožžekek
-- ananáálnlníí trachetracheáálnlníí žžáábrybry
-- ppáár anr anáálnlníích hch hááččkkůů
-- jedinjedináá ččeleeleďď
NANNOCHORISTIDAENANNOCHORISTIDAE
-- malmaléé rozmrozměěry, rozpry, rozpěěttíí 55--9 mm9 mm
zatzatíím jen m jen NannochoristaNannochorista a a MicrochoristaMicrochorista
(Austr(Austráálie, Tasmlie, Tasmáánie, N. Znie, N. Zééland, J Amerika)land, J Amerika)
Biologie: vejce v hrabance na okraji vod, Biologie: vejce v hrabance na okraji vod, 
larva v sedimentu vod, lovlarva v sedimentu vod, lovíí larvy pakomlarvy pakomáárrůů a a 
jiných jiných dipterdipter, kukla na sou, kukla na soušši, kolem horských i, kolem horských 
potokpotokůů a jezera jezer

KLASIFIKACEKLASIFIKACE



-- dobdobřře vyvinute vyvinutéé mandibulymandibuly
-- samci nsamci náápadnpadněě deldelšíší cercicerci
-- samci se spermatickou pumpousamci se spermatickou pumpou
-- samice genitsamice genitáálnlníí otvor za otvor za 
segmentem 8 nebo 9segmentem 8 nebo 9

-- 2 2 infrainfrařřáádydy::
RaptipediaRaptipedia s s ččeledeledíí BittacidaeBittacidae (+ 2 (+ 2 fossilnfossilníí))
OpistogonoporaOpistogonopora se zbytkem se zbytkem ččeledeledíí
BITTACIDAE (BITTACIDAE (komkomáárovcovitrovcovitíí))
-- gonoporusgonoporus samice za segmentem 8samice za segmentem 8
-- tarztarzáálnlníí ččlláánky k uchvacovnky k uchvacováánníí kokořřistiisti
-- úúzkzkáá kkřříídla bez skvrndla bez skvrn
-- larva mnoho výblarva mnoho výběžěžkkůů na tna těělnlníích ch 
segmentechsegmentech
Biologie (Biologie (B. B. tipulariustipularius): aktivn): aktivníí v podvev podveččer, dlouher, dlouhéé
nohy, uchopovacnohy, uchopovacíí tarzytarzy pro kopro kořřist; ist; brachiacebrachiace po po 
vegetcivegetci; ; epigamnepigamníí chovchováánníí –– kokořřist samec nabist samec nabíízzíí
samici po nalsamici po naláákkáánníí feromonyferomony ((žžllááznatý orgznatý orgáán na n na 
zadezadeččku); larvy saprofku); larvy saprofáágngníí na zemi, maskovna zemi, maskováánníí
pomocpomocíí neneččistot mezi výbistot mezi výběžěžky; 17 rodky; 17 rodůů, 145 druh, 145 druhůů, , 
ApterobittacusApterobittacus apterusapterus –– apternapterníí (S Amerika)(S Amerika)

podpodřřáád PISTILLIFERAd PISTILLIFERA



2. 2. infrainfrařřáádd OpistogonoporaOpistogonopora
-- gonoporusgonoporus samic za segmentem 9samic za segmentem 9
-- 3 skupiny3 skupiny
(1) (1) BoreomorphaBoreomorpha (= (= NeomecopteraNeomecoptera))
-- 1 1 ččeleeleďď
BOREIDAE (BOREIDAE (snsněžěžnicovitnicovitíí))
-- nnáápadnpadněě dlouhdlouhéé rostrumrostrum
-- ocelliocelli chybchybíí
-- redukce kredukce křříídel (del (♂♂ hhááččky, ky, ♀♀ ššupina)upina)
-- skskááččou pomocou pomocíí zadnzadníích nohouch nohou
-- larvy tvaru "C" bez panolarvy tvaru "C" bez panožžekek
-- ppřřed kuklened kukleníím larva pm larva přřede rourku z hedvede rourku z hedváábbíí
(labi(labiáálnlníí palpypalpy))

Biologie (Biologie (BoreusBoreus hiemalishiemalis): aktivn): aktivníí za niza nižžšíších teplot ch teplot 
(na sn(na sněěhu), podle vlhkosti se sthu), podle vlhkosti se stěěhuje hloubhuje hlouběěji, ji, žživivíí
se vysse vysáávváánníím mechm mechůů (mrtvý hmyz (mrtvý hmyz –– chvostoskocichvostoskoci), ), 
ppáářřeneníí na podzim, spojenna podzim, spojeníí aažž nněěkolik dnkolik dnůů, samec , samec 
vozvozíí samici na zsamici na záádech, vajdech, vajííččka v pka v půůdděě, larvy , larvy 
saprofsaprofáágngníí, kukla v rource, vývoj 2 roky, kukla v rource, vývoj 2 roky
holarktholarkt, asi 25 druh, asi 25 druhůů, u n, u náás 2 (s 2 (B. h., B. B. h., B. westwoodiwestwoodi))

podpodřřáád PISTILLIFERAd PISTILLIFERA



(2) (2) MeropomorphaMeropomorpha
-- 1 1 ččeleeleďď
MEROPEIDAEMEROPEIDAE
-- nnáápadnpadněě šširokirokáá kkřříídladla
-- mnoho pmnoho přřííččných ných žžilek mezi C a SCilek mezi C a SC
-- ocelliocelli chybchybíí
-- larvy neznlarvy neznáámymy
východ S Ameriky (východ S Ameriky (MeropeMerope tubertuber)) a v a v 
AustrAustráálii (lii (AustromeropeAustromerope poultonipoultoni))

(3) (3) PanorpomorphaPanorpomorpha
-- vysoce vysoce apomorfnapomorfníí skupina, znaky na skupina, znaky na 
abdominuabdominu (9(9--11 segment), 11 segment), 
5 recentn5 recentníích, 4 fosilnch, 4 fosilníí ččeledieledi

(3.1) EOMEROPIDAE (=(3.1) EOMEROPIDAE (=NotiothaumatidaeNotiothaumatidae))
-- 3 3 ocelliocelli, , šširokirokáá kkřříídla s bohatou dla s bohatou žžilnatinouilnatinou
NothiothaumaNothiothauma reedireedi a dala dalšíších nch něěkolik ve vysokých kolik ve vysokých 
horhoráách J Ameriky, larva neznch J Ameriky, larva neznáámama

podpodřřáád PISTILLIFERAd PISTILLIFERA



(3.2) APTEROPANORPIDAE(3.2) APTEROPANORPIDAE
-- oboběě pohlavpohlavíí apternapterníí
ApteropanorpaApteropanorpa tasamnicatasamnica –– imagaimaga na snna sněěhu v hu v 
TasmTasmáániinii
(3.3) CHORISTIDAE(3.3) CHORISTIDAE
-- nnáápadnpadněě krkráátktkéé rostrumrostrum
-- kostkostáálnlníí pole ppole přřednedníího kho křříídla s minimemdla s minimem
ppřřííččných ných žžilek (vilek (věěttššinou jen s jedinou)inou jen s jedinou)

-- larva s panolarva s panožžkami, 35 kami, 35 ocelliocelli, bez centr. o., bez centr. o.
Biologie: larvy v hrabance, saprofBiologie: larvy v hrabance, saprofáágngníí, , imagaimaga
na podzim; 3 rody se 4 druhy v Austrna podzim; 3 rody se 4 druhy v Austráálii lii 
((ChoristaChorista, , NeochoristaNeochorista, , TaeniochoristaTaeniochorista))

podpodřřáád PISTILLIFERAd PISTILLIFERA



(3.4) PANORPODIDAE (3.4) PANORPODIDAE 
-- velmi krvelmi kráátktkéé rostrumrostrum
-- 3 3 ocelliocelli blblíízko sebezko sebe
-- larvy larvy scarabaeoidnscarabaeoidníí, n, náápadnpadněě chlupatchlupatéé
-- bez panobez panožžek, hrudnek, hrudníí nesegmentovannesegmentovanéé
rod rod PanorpodesPanorpodes v Americe a Japonskuv Americe a Japonsku
(3.5) PANORPIDAE ((3.5) PANORPIDAE (srpicovitsrpicovitíí))
-- nnáápadnpadněě dlouhdlouhéé, , úúzkzkéé rostrumrostrum
-- velkvelkáá zakouzakouřřenenáá kkřříídla s dla s pterostigmatempterostigmatem
-- samci s samci s bulbembulbem a a klklíšíštkamitkami
-- larva s panolarva s panožžkami a pkami a přřííchytným prstchytným prstííkemkem
Biologie (Biologie (PanorpaPanorpa): ): epigamnepigamníí projevy, voprojevy, voňňavaváá
kapikapiččka; larvy zprvu pohromadka; larvy zprvu pohromaděě, mrtv, mrtvíí bezobratlbezobratlíí, , 
epigeickyepigeicky, kukl, kuklíí se v se v kokonukokonu pod povrchem ppod povrchem půůdy; dy; 
asi 300 druhasi 300 druhůů, 3 rody, u n, 3 rody, u náás jen s jen PanorpaPanorpa s 5 druhy s 5 druhy 
((P. P. communiscommunis, , P. P. germanicagermanica))

podpodřřáád PISTILLIFERAd PISTILLIFERA


