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Sekáči (Opiliones)

Sekáči (Chelicerata: Opiliones) jsou 
bezobratlí živočichové charakteristič-
tí nejen pestrým zbarvením a morfologií 
těla, ale i zajímavou bionomií. Obývají 
téměř všechny typy suchozemských bio-
topů, od xerotermních až po podmáče-
né, od nížin až po vysokohorská pásma. 
Ve střední Evropě patří k druhově málo 
početným skupinám pavoukovců v po-
rovnání například s roztoči (Acari) nebo 
pavouky (Araneae). Dosud byl na území 
bývalého Československa zjištěn výskyt 
pouze 39 druhů sekáčů, z toho 34 druhů 
v České republice a 32 druhů na Sloven-
sku (Stašiov 2004, Bezděčka 2008).

I přes malou druhovou diverzitu plní 
sekáči v přírodě řadu důležitých funkcí. 
Z trofického hlediska jsou sekáči polyfá-
gové, kteří však upřednostňují živočišnou 
potravu. Rozkládající se rostlinný materi-
ál konzumují pouze při nedostatku živo-
čišných potravních zdrojů. Většinou loví 

jiné drobné členovce a jejich vývojová stá-
dia. Živí se rovněž hlísticemi a drobnými 
měkkýši. Hrají důležitou úlohu v udržo-
vání přirozené rovnováhy v půdních eko-
systémech. Mnohé druhy jsou predátoři 
fytofágnách roztočů, třástěnek (Thysa-
noptera), vývojových stádií (vajíček i la-
rev) motýlů (Lepidoptera) nebo brouků 
(Coleoptera) apod. (Šilhavý 1956). Ně-
které druhy s vyššími populačními hus-
totami, např. sekáč rohatý (Phalangium 
opilio), bývaly proto uváděny v souvis-
losti s ochranou lesních, a zejména ze-
mědělských kultur před některými rost-
linnými škůdci. To souvisí se schopností 
sekáčů požírat vajíčka nebo vývojová stá-
dia některých fytofágních bezobratlých 
během jejich kalamitního výskytu. Vý-
znamným zdrojem potravy sekáčů jsou 
rovněž uhynulá těla bezobratlých (nekro-
fágie). Konzumací odumřelé organické 

hmoty napomáhají jejímu mechanické-
mu rozmělňování. Potravu částečně bio-
chemicky zpracovávají a zpřístupňují dal-
šímu, zejména mikrobiálnímu rozkladu. 
Tím sekáči přispívají také k tvorbě hu-
musu a urychlují koloběh látek v terest-
rických ekosystémech.

Postupné posouvání hranic areálů ně-
kterých teplomilných (pontomediterán-
ních) druhů směrem na sever, pozorované 
v posledních letech, naznačuje možnost 
využití sekáčů také jako modelové skupi-
ny pro sledování sukcesních změn, proje-
vujících se v našich biocenózách v souvis-
losti se změnami klimatu.

Historie výzkumu

Sekáčům nebyla v Bílých a Bielych 
Karpatech ještě donedávna věnována 
žádná pozornost. Intenzivní studium té-

S. Stašiov & P. Bezděčka

18.7 Sekáč pestrý (Mitopus morio).

18.6 Sekáč moravský 
(Platybunus pallidus).

Nomenklatura: Martens 1978, Česká jména sekáčů dle publikace kůrka (2006).

Harvestmen (Chelicerata: Opiliones) are 
characterised by their body morpholo-
gy and interesting bionomics. They form 
a small group: 34 species are known for 
the Czech Republic, 32 for Slovakia.

They are polyphagous, preferring an-
imal food (small arthropods, nematodes 
and molluscs) to plant material. Harvest-
men play an important role in the equi-
librium of soil ecosystems, where they 
predate on parasitic mites, thrips, as well 

as butterfly and beetle eggs and larvae. 
Some species occurring in dense popu-
lations thus seem to protect wood plan-
tations and farm cultures from certain 
plant pests. Harvestmen also eat dead in-
vertebrate bodies and make these softer. 
Herewith they contribute to the forma-
tion of humus and accelerate the nutrient 
cycle in terrestrial ecosystems.

Because of their recent shift of their 
distribution range northwards, ther-

mophilous harvestmen have become 
a model group in the study of succession-
al changes in relation to climate change.

Research history
Until recently, harvestmen were not paid 
attention to in the White Carpathians. 
The first data concerned finds of Egaenus 
convexus, a species then new to the Czech 
Republic. Later, Bezděčka published 
more finds of harvestmen, followed by 
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to skupiny na uvedeném území zahájené 
až na samém konci 20. století přitom při-
neslo nejen ucelenější informace o míst-
ní opiliofauně, ale rozšířilo také poznat-
ky o ekologii jednotlivých druhů sekáčů. 
První údaje o sekáčích Bílých Karpat pu-
blikovali Klimeš & Bezděčka (1995). 
V krátké faunistické zprávě informovali 
o nálezech druhu Egaenus convexus, kte-
rý byl v Bílých Karpatech nalezen jako 
nový druh pro Českou republiku. O rok 
později publikoval Bezděčka (1996) 
mezi vícero nálezy sekáčů z jihovýchod-
ní Moravy také další faunistické údaje 
z Bílých Karpat. K poznání fauny seká-
čů moravské části Bílých Karpat přispěly 
dále práce Klimeš (1997, 1999), Klimeš 
& Roušar (1998) a z nedávné doby pak 
Stašiov et al. (2006). Obou stran poho-
ří se týkají práce Bezděčka (2000, 2001, 
2008), pouze slovenské strany pak práce 
Astaloš (2001).

Ačkoliv uvedené výzkumy zdaleka 
neobsáhly celé Bílé a Biele Karpaty (na 
moravské straně pohoří byli sekáči do-

sud studováni na 56 lokalitách, ve slo-
venské části na 42 lokalitách), poskytují 
v základních rysech informace o druho-
vém zastoupení sekáčů tohoto území. 
Další průzkum jistě doplní stávající po-
znatky o rozšíření jednotlivých druhů, 
přičemž nelze vyloučit ani objevení dru-
hů dalších. Celkem zde bylo dosud za-
znamenáno 23 druhů sekáčů náležících 
do pěti čeledí (tab. 18.3), což představu-
je přibližně 59 % známé opiliofauny Čes-
ké a Slovenské republiky. Z toho byl na 
moravské straně pohoří doložen výskyt 
22 druhů (65 % fauny sekáčů České re-
publiky) a na slovenské straně 22 druhů 
sekáčů (69 % fauny sekáčů Slovenské re-
publiky).

Z faunistického hlediska patří k vý-
znamnějším sekáčům Bílých Karpat pa-
nonské druhy sekáč vypouklý (Egaenus 
convexus) a s. hřebenový (Zachaeus crista). 
Jedná se o vzácné xerotermní druhy zná-
mé v České republice pouze z území jiho-
východní Moravy, kudy prochází severo-
západní hranice jejich známého areálu.

18.8 Sekáč hřebenový 
(Zachaeus crista).

18.9 Sekáč skalní 
(Leiobunum tisciae).

18.10 Sekáč obecný 
(Oligolophus tridens).

Holarktické druhy / Holarctic species
Mitopus morio, Opilio parietinus, Phalangium opilio

Evropské druhy / European species
Lacinius ephippiatus, Lacinius horridus, Lophopilio palpinalis, Leiobunum rotun-
dum, Mitostoma chrysomelas, Nemastoma lugubre, Oligolophus tridens, Opilio saxa-
tilis, Rilaena triangularis, Trogulus nepaeformis, Trogulus tricarinatus

Středoevropské druhy / Central-European species
Leiobunum tisciae, Paranemastoma quadripunctatum, Platybunus pallidus

Druhy s centrem rozšíření ve střední a jihovýchodní Evropě / Species 
with their main distribution in Central and SE Europe
Astrobunus laevipes, Platybunus bucephalus

Druhy s centrem rozšíření v Panonské pánvi / Species with their main 
distribution in the Pannonian basin
Egaenus convexus a Zachaeus crista

Tab. 18.1 Zastoupení sekáčů Bílých Karpat ze zoogeografického hlediska.
Zoogeographic division of harvestmen. ■

Klimeš, Roušar, Stašiov, Astaloš and oth-
ers.

Altogether, harvestmen have been 
studied at 56 sites on the Czech and 42 
on the Slovak territory of the White Car-
pathians. Further research may complete 
our knowledge on their distribution and 
even lead to the discovery of new spe-
cies. In total 23 species belonging to 54 
families have been recorded (Tab. 18.3), 
which is 59 % of the Czech and Slovak 
opiliofauna. Both territories can boast of 
22 species.

The most significant species are the 

Pannonian species Egaenus convexus and 
Zachaeus crista, which reach the north-
western border of their distribution range 
here. Tab. 18.2 gives a zoogeographic di-
vision of the species.

Harvestmen of grasslands
The White Carpathian grasslands are 
characterised by species of open habi-
tats like Lacinius horridus and Phalan-
gium opilio, but also by species of ther-
mophytic broadleaved woods and their 
margins. Moreover, species of synan-
thropic and humid forests may enter the 

grasslands (Tab. 18.2). Platybunus pallid-
us is typical of humid coniferous woods, 
whereas Opilio parietinus and O. saxatilis 
are species of synanthropic habitats. The 
patchwork of habitats and the presence of 
various surrounding habitats are the rea-
son for the area’s rich grassland opiliofau-
na.
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Zastoupení druhů ze zoogeografické-
ho hlediska ukazuje tab. 18.1.

Sekáči lučních stanovišť Bílých 
Karpat

Rozmanitost otevřených biotopů 
s množstvím rozptýlené nelesní stromo-
vé a křovinné vegetace, pramenišť a ji-
ných typů stanovišť, umožnily existenci 
poměrně pestré opiliofauny. Na otevřená 

stanoviště jsou úzce vázáni sekáč děsivý 
(Lacinius horridus) a s. rohatý (Phalangi-
um opilio). Z biotopů přiléhajících k trav-
natým plochám sem pronikají rovněž 
druhy synantropní, jako například sekáč 
domácí (Opilio parietinus) a s. skálomilný 
(O. saxatilis) a zástupci vázaní na vlhko-
milné listnaté a smíšené lesy (tab. 18.2). 
V této tabulce jsou uvedeny také druhy 
preferující především teplomilné listnaté 

lesy a jejich ekotony a euryvalentní druhy 
sekáčů na loukách.

Z uvedeného vyplývá, že společenstva 
sekáčů nacházející se na loukách Bílých 
a Bielych Karpat jsou významně ovlivně-
na okolními biotopy. 

18.11 Sekáč domácí 
(Opilio parietinus).

Druhy charakteristické pro vlhkomilné listnaté a smíšené lesy / Species 
characteristic of humid broadleaved and mixed forests
Lacinius ephippiatus, Leiobunum tisciae, Lophopilio palpinalis, Paranemastoma qua-
dripunctatum, Platybunus bucephalus, Trogulus nepaeformis, Trogulus tricarinatus

Druhy preferující především teplomilné listnaté lesy a jejich ekotony / 
Species mostly preferring thermophytic broadleaved forests and their 
ecotones
Rilaena triangularis, Zachaeus crista, Egaenus convexus, Astrobunus laevipes, Leio-
bunum rotundum

Euryvalentní druhy na loukách / Euryvalent species in grasslands
Nemastoma lugubre, Mitostoma chrysomelas, Oligolophus tridens, Mitopus morio

Tab. 18.2 Charakteristické druhy sekáčů Bílých Karpat pro vybrané biotopy.
Harvestman species characteristic of selected habitats. ■

Latinské jméno České jméno Bílé Karpaty Biele Karpaty
Nemastomatidae
Nemastoma lugubre Müller, 1776 žlaznatka dvouskvrnná + +
Paranemastoma quadripunctatum Perty, 1833 žlaznatka čtyřskvrnná + –
Mitostoma chrysomelas Hermann, 1804 žlaznatka řetízková + +
Dicranolasmidae
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) žlaznatka drsná + +
Trogulidae
Trogulus nepaeformis Scopoli, 1763 plošík větší + +
Trogulus tricarinatus Linnaeus, 1767 plošík menší + +
Phalangiidae
Phalangium opilio Linnaeus, 1761 sekáč rohatý + +
Opilio parietinus De Geer, 1778 sekáč domácí + +
Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 sekáč skálomilný + +
Platybunus bucephalus C. L. Koch, 1835 sekáč chlumní + +
Platybunus pallidus Šilhavý, 1938 sekáč moravský + +
Rilaena triangularis Herbst, 1799 sekáč trojúhlý + +
Lophopilio palpinalis Herbst, 1799 sekáč lesní + +
Zachaeus crista Brullé, 1832 sekáč hřebenový + +
Egaenus convexus C. L. Koch, 1835 sekáč vypouklý + +
Oligolophus tridens C. L. Koch, 1836 sekáč obecný + +
Lacinius horridus Panzer, 1794 sekáč děsivý + +
Lacinius ephippiatus C. L. Koch, 1835 sekáč sedlový + +
Mitopus morio Fabricius, 1799 sekáč pestrý + +
Sclerosomatidae
Astrobunus laevipes Canestrini, 1872 sekáč hladkonohý + +
Gyas titanus Simon, 1879 sekáč titánský + +
Leiobunum rotundum Latreille, 1798 sekáč nitkonohý + +
Leiobunum tisciae Avram, 1968 sekáč skalní – +
Celkem druhů 22 22

Tab. 18.3 Sekáči vyskytující se na území Bílých a Bielych Karpat.
Harvestmen recorded in the White Carpathian Mts. (Czech Republic and Slovakia). ■
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