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EVOLUČNÉ TRENDY 

 

(VZŤAH ONTOGENÉZY A FYLOGENÉZY) 

 

 

Jozef Klembara 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie 

 

 

 

 

1 - VZŤAH ONTOGENÉZY A  FYLOGENÉZY  

 

 

 Cieľom predloženého textu je preniknúť do vzťahu ontogenézy a fylogenézy 

v priebehu evolúcie organického sveta. Jednou z ciest je analýza heterochronických procesov. 

V tomto texte bude táto analýza chápaná vo fylogenetickom kontexte.   

 

 Evolúcia je kontinuintý proces prebiehajúci v čase a nie je priamo pozorovateľný. To, 

čo môžeme priamo pozorovať sú organizmy, ktoré evolúcia vytvorila a ich jednotlivé 

štruktúry (znaky), na základe ktorých organizmy hierarchicky zoraďujeme do 

systematických jednotiek (taxónov vyšších kategórií). Tieto štruktúry sú však diskontinuiné, t. 

zn., že proces ich vzniku a transformáciu zo stavu u jedného organizmu (predka) do stavu 

u druhého organizmu (potomka) (patriacich do rôznych, i keď príbuzných skupín) buď 

nepoznáme vôbec alebo len v obmedzenej miere a väčšinou len prostredníctvom fosílneho 

záznamu. Napriek tomu, len štúdium štruktúr môže nepriamo indikovať proces evolúcie, 

pričom vytvárame teórie alebo hypotézy na premostenie tohto polárneho, avšak 

nekompatibilného páru: štruktúra – proces, teda na poznanie, akým procesom -

morfologickou transformáciou daná štruktúra v priebehu evolúcie vznikla.  
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 Evolúcia zahŕňa dva procesy: anagenézu (morfologická transformácia štruktúr v rámci 

jednej fylogenetickej línie) a fylogenézu (štiepenie vývojových línií). Evolúcia je 

neprogramovaný a neopakovateľný proces, zatiaľ čo ontogenéza (vývin jedinca; gr. ón – 

ontos – jedinec, genesis - pôvod) je proces naprogramovaný (riadený) a opakujúci sa 

v každom životnom cykle. Usporiadanie buniek u dospelca každého mnohobunkového 

organizmu sa opakuje de novo v každej generácii proliferáciou z jednobunkového 

počiatočného bodu (je to zvyčajne oplodnené vajíčko) za neustálej geneticky 

a environmentálne riadenej vývinovej ceste (dráhe – trajektórii) až ku konečnému bodu, ktorý 

môže pozostávať len z niekoľkých buniek alebo aj z niekoľko triliónov buniek. Z toho 

vyplýva, že evolučná divergencia adultnej morfológie v rámci jednotlivých vývojových línií 

majúcich mnohobunkového predka (napríklad článkonožec a stavovec) mohla vzniknúť len 

akumulovanými (primárne divergentnými) modifikáciami ontogenézy posledného spoločného 

ancestrálneho druhu (ktorý nebol ani článkonožec ani chordát). Evolúcia a ontogenéza, i keď 

sú veľmi rozdielne procesy, majú intímny vzťah.  

 

Podľa Sewertzova (1934) sa progresívne vývinové odchýlky (vedúce k evolúcii) môžu 

objaviť v týchto fázach morfogenézy:  

raných - archalaxia (archallaxis)  

stredných – deviácia alebo   

neskorých – anabólia.  

 

EVOLÚCIA: sekvencia ontogenéz, ktoré sa menia v čase (sekvencia modifikovaných 

ontogenéz v priebehu dlhých časových úsekov), resp. suma zmien morfológie organizmu 

uskutočňovanej v ontogenéze v čase.  

 

 

1.1 - Heterochrónia 

 

 Slovo heterochrónia poprvýkrát použil Haeckel (1866).  

Heterochrónia – zmena rýchlosti a časovania vývinových udalostí u potomka relatívne 

k rýchlosti a časovaniu vývinových udalostí u predka.  

Výsledkom heterochronických procesov (progenéza, neoténia, presun za, 

hypermorfóza, akcelerácia a presun pred) sú javy – paedomorfóza a peramorfóza (obr. 1).  
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Je potrebné však upozorniť, že niektorí bádatelia nezahŕňajú do definície 

heterochrónie predka a potomka v zmysle fylogenézy, ale chápu heterochróniu všeobecnejšie, 

teda len ako „zmenu rýchlosti a časovania vývinových udalostí“ u porovnávaných 

organizmov.  

 

PEDOMORFÓZA (Garstang 1928; syn.: fetalizácia, proterogenéza, lipopalingenéza, 

superlarvácia, reverzná rekapitulácia) 

- retencia ancestrálnych juvenilných znakov u dospelca potomka.  

 

PROGENÉZA (Giard 1887; syn.: pedogenéza, protetélia) 

- predčasné pohlavné dozretie vedúce k skorému zastaveniu vývinových udalostí 

(morfologického vývinu a rastu) u potomka  

 

NEOTÉNIA (Kollman 1885; syn.: brachygenéza, metatetélia, retardácia)                    

- redukcia rýchlosti vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) v priebehu juvenilnej fázy 

u potomka vyúsťujúca do morfologicky retardovaného adulta  

 

PRESUN ZA (Alberch et al. 1979)   

- neskorý nástup vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) u potomka  

 

PERAMORFÓZA (Alberch et. al. 1979; syn.: adultizácia, rekapitulácia, palingenéza)  

- prítomnosť ancestrálnych adultných znakov v larválnom alebo juvenilnom štádiu 

potomka  

 

HYPERMORFÓZA (de Beer 1930)  

- neskoré pohlavné dozretie vedúce k neskorému zastaveniu vývinových udalostí 

(morfologického vývinu a rastu) u potomka   

 

 AKCELERÁCIA (Cope 1887; syn.: tachygenéza)  

- zvýšená rýchlosť vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) u potomka  

 

PRESUN PRED  (Alberch et al. 1979)  

- skorý nástup vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) u potomka  
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Obr. 1. Schematické znázornenie heterochronických procesov. Podľa McNamaru (1986).  
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2 – REKAPITULÁCIA, BIOGENETICKÝ ZÁKON, EPIGENÉZA 

 

 

2.1 - Rekapitulácia 

 

 Myšlienka rekapitulácie, teda opakovania tých istých štruktúr u foriem rôznych 

taxonomických úrovní, je veľmi stará. Princíp rekapitulácie je založený na vzájomnom 

porovnávaní štruktúr rôznych organizmov. Počiatok tohto princípu siaha do obdobia tzv. 

prírodnej filozofie (die „Naturfilozofie“) existujúcej začiatkom 19. storočia v Nemecku. 

Prírodovedci v tomto období hľadali možnosti, ako porovnať všetky organizmy a ich 

jednotlivé časti, aby pochopili spoločný princíp ich stavby. Toto zámerné hľadanie 

podobností vychádza z úvah a pozorovaní učencov 18. storočia, medzi ktorých patril aj Isaac 

Newton. Newton vo svojom diele „Optices“ (1704) porovnal podobnosť v usporiadaní 

a pohyboch nebeských telies s podobnosťou v stavbe živočíchov takto: „... To isté možno 

povedať o onej uniformite, ktorá je v telách živočíchov. Skoro všetky živočíchy totiž majú 

dva boky, pravý a ľavý, tvarom podobné; na týchto bokoch, a to na zadnejšej časti tela, dvoje 

nôh; na prednejšej časti dvoje ramien, alebo nôh, alebo krídel, upevnených v pleciach; medzi 

plecami krk, prechádzajúci do chrbtice, na ktorom je upevnená hlava; na tejto hlave dvoje uší, 

dvoje očí, nos, ústa a jazyk; uložené sú jednako skoro u všetkých živočíchov.“  

Hľadanie podobností však vychádza aj z úvah starých gréckych učencov 

a kresťanských filozofov. Títo učenci videli svet a jeho zložky z pohľadu progresu 

a narastajúcej zložitosti. Človek bol chápaný ako vrchol Stvorenia, ako stvorenie na Boží 

obraz.  

Už stargrécky filozof Aristoteles (384-322 pr. n. l.) videl progres - rast zložitosti duše: 

nutritívna (vegetatívna) – senzitívna (animálna) – racionálna (ľudská)  

    Lorenz Oken (1779-1851)- vytvoril klasifikáciu živočíchov založenú na progresívnej 

adícii orgánov v priebehu vývinu (ontogenézy). Oken veril, že po započatí z ničoho dochádza 

k zvyšovaniu počtu orgánov pričom súčasne rastie aj zložitosť organizmu.  

Johan Fridrich Meckel (1781-1833) - veril, že prírodu riadi jeden vývinový proces. Na 

rozdiel od Okena ho však nevidel len ako adíciu nových orgánov, ale ako zvyšovanie 

špecializácie a koordinácie celého organizmu.  

V tomto období sa učenci domnievali, že embryonálny vývin vyšších organizmov 

obsahuje všetky adultné štádiá živých foriem, ktoré boli chápané ako nižšie z hľadiska miery 
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zložitosti organizmu. V tejto perspektívve sa teda myslelo, že ľudské embryo v priebehu 

svojho individuálneho vývinu prechádza najsamprv štádiom ryby, potom štádiom plaza až 

potom konečne dosiahne „vyššie“ cicavčie štádium. Toto je v podstate koncepcia 

rekapitulácie, ktorá bola základom vývinovej biológie v priebehu devätnásteho storočia.  

 Princíp rekapitulácie vyvrcholil prácou nemeckého prírodovedca Ernsta Haeckela 

(1834-1919), ktorý vo svojej knihe Generelle Morphologie der Organismen z roku 1866 

napísal: „Ontogenéza je krátkym a rýchlym opakovaním fylogenézy“. Toto sa neskoršie 

začalo označovať ako „biogenetický zákon“.     

 

 

2.2 - Biogenetický zákon 

 

 Na základe biogenetického zákona sa teda očakávalo, že poznanie ranej ontogenézy 

daného živočícha bude kľúčové pre poznanie jeho fylogenézy. Napríklad faryngeálne štrbiny, 

branchiálne oblúky a iné znaky rýb sa v určitej podobe opakujú v ranej ontogenéze 

u obojživelníkov, plazov, vtákov i cicavcov, avšak v neskorších fázach ontogenézy sa 

strácajú. I keď sa tieto štruktúry v určitej fáze ontogenézy u tetrapódov strácajú, bezpochyby u 

nich predstavujú evolučne staré rybie štruktúry. Ernst Haeckel tvrdil, že každý jedinec 

v priebehu svojej ontogenézy od oplodneného vajíčka až po dospelé štádium prechádza sériou 

vývinových štádií, ktoré sú krátkym, zhusteným opakovaním štádií, ktorými jeho jednotliví 

predkovia prešli. Teda biogenetický zákon tvrdí, že ontogenéza je skrátenou rekapituláciou 

(opakovaním) fylogenézy. Tvrdil, že napríklad v ontogenéze cicavca môžeme rozlíšiť všetky 

adultné štádia jeho predkov, teda rybu, obojživelníka, plaza a až ako posledné sa objavia 

štruktúry daného cicavca.  

 Haeckel prirovnával ontogenézu k písmenám abecedy a jej jednotlivé štádiá u predka 

označoval ako A, B, C, D, E, F, ... Bol si však vedomý toho, že v skutočnosti ontogenéza 

potomka neprebieha presne ako u predka, ale určité štádiá u neho chýbajú, teda napríklad ako 

A, B, D, H, K, atď. Niektoré evolučné štádiá sa strácajú vo vývinovej sérii. Haeckel však 

napriek tomu tvrdil, že základná sekvencia hlavných ancestrálnych štádií zostáva tá istá 

a biogenetický zákon je platný.  

 Je pravda, že vývin vykazuje konzervativizmus, čo sa prejavuje prítomnosťou 

starobylých štruktúr v ontogenéze organizmu. Avšak ontogenéza nie je úplným opakovaním 

fylogenézy ako to biogenetický zákon predpokladá. Už Haeckelov súčasník, embryológ Karl 

Ernst von Baer (1792-1876), demonštroval na embryách rôznych stavovcov, že biogenetický 
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zákon neplatí. Napríklad, embryo kurčaťa nemá šupiny, plávajúci mechúr, plutvové lúče, atď, 

teda štruktúry dospelej ryby, ktoré evolučne predchádzali štruktúry kurčaťa. Naviac, poradie 

ancestrálnych štruktúr v akom sa objavujú v ontogenéze je niekedy zmenené u embrya 

potomka. Haeckel pripúšťal výnimky. Von Baer však nie; dokumentoval, že ich je veľmi 

veľa. Preto aj navrhol iné vývinové zákony. Jedným z nich je, že vývin prebieha od 

všeobecného k špecifickému. Vývin začína nediferencovanými bunkami blastuly, z ktorých sa 

vytvoria zárodočné vrstvy, potom tkanivá a nakoniec orgány daného jedinca. Rané embryá sú 

nediferencované (všeobecné) a s postupujúcim vývinom vznikajú typické (špecifické) prvky 

daného druhu. Každé embryo, namiesto toho, aby prechádzalo vo svojom vývine štádiami 

svojich vzdialených predkov, sa od nich stále viac a viac odkláňa. Takže embryo potomka nie 

je nikdy podobné adultovi predka a len všeobecne je podobné ancestrálnemu embryu. Čo 

z tohto všetkého vyplýva? 

1) Každé embryo je adaptované na prostredie, v ktorom sa vyvíja. Anamnióty sa 

zvyčajne vyvíjajú v sladkej alebo slanej vode. Embryá amniótov sa vyvíjajú tiež vo 

vodnom prostredí, v amniónovej tekutine. Z tohto dôvodu sa podobnosti vo vývine 

anamnií i amniótov dajú očakávať. Avšak, ako demonštroval von Baer, to, čo 

môžeme pozorovať, je podobnosť embryí potomnov a embryí ich predkov a nie 

podobnosť embryí potomkov a adultov predkov. Haeckel sa teda určite mýlil, keď 

zdôrazňoval podobnosť embryí potomkov s adultami predkov. Orgány sú 

adaptované na svoje funkcie. Preto, v určitom štádiu vývinu sa z končatinového 

púčika vyvinie rybe plutva, vtakovi krídlo, cicavcovi ruka a noha. Je však 

v ontogenéze určitý konzervatívny prvok, i keď nie je presným opakovaním 

evolučných udalostí. V ranej fáze ontogenézy sa cicavcom, vtákom i plazom 

vyvíjajú žiabrové oblúky a brázdy, avšak nikdy sa nevytvoria žiabrové štrbiny 

a embryonálne tkanivo týchto branchiogénnych orgánov nikdy nevytvorí funkčné 

rybie respiračné orgány - žiabre. Je možné ale považovať prítomnosť žiabrových 

oblúkov a brázd u štvornožcov za rekapituláciu? Nie. V tomto prípade je 

vhodnejšie hovoriť o zachovávaní či pretrvávaní určitých ancestrálnych štruktúr 

v ranej ontogenéze potomkov.  

2) Každá adultná štruktúra je produktom predchádzajúcej embryonálnej prípravy. 

Oplodnená pohlavná bunka (zygóta) sa delí a vytvára blastulu. Gastrulácia 

umiestňuje zárodočné vrstvy do ich správnej pozície. Mezoderma v interakcii 

s endodermou vytvára základy orgánov. Tkanivá v základoch orgánov sa 
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diferencujú do adultných orgánov. Ak by sme však vynechali jeden krok z tohto 

sledu, vývin by neprebehol normálne.  

 U cicavcov je chorda takmer úplne nahradená v dospelosti kostenou chrbticou. 

U raného embrya je chorda pevnou osou tela, okolo ktorej sa vytvárajú mäkké štruktúry. 

Okrem toho, chorda stimuluje vytvorenie neurálnej trubice, ktorá leží nad ňou. Ak by sme 

chordu odstránili, nervový systém by sa nemohol vytvoriť. Opornú funkciu v dospelom 

organizme preberá kostra, avšak chorda zohráva túto funkciu pre embryo až do okamihu, kým 

sa takmer úplne nestratí. Chordu, ktorá u cicavcov perzistuje ako mäkké jadro (nucleus 

pulposus) v chrupkových medzistavcových platničkách, nie je možné chápať len ako 

sentimentálnu spomienku na vzdialenú fylogenetickú históriu. Naopak, musí byť chápaná ako 

funkčný komponent raného embryonálneho vývinu. Štruktúry a procesy sa vzájomne 

ovplyvňujú a produkujú konzervatizmus, ktorý je vo vývine evidentný. Nedajú sa jednoducho 

eliminovať bez porušenia sekvencie vývinu jednotlivých štruktúr v ontogenéze. Anatomické 

inovácie, teda nové funkčné štruktúry potrebné pre adulta, sú väčšinou dodané na konci 

vývinových procesov a nie na ich začiatku. Vznik nových štruktúr v raných fázach 

ontogenézy by znamenal porušenie a zmenu sekvencie vo všetkých následných vývinových 

krokoch. Evolučné inovácie preto zvyčajne vznikajú remodeláciou už existujúcich štruktúr 

než vznikom úplne nových štruktúr. Napríklad predné končatiny raných štvornožcov, ktoré 

umožňovali organizmu niesť telo po súši boli neskoršie remodelované do krídiel, ktoré 

umožňujú vtákom a netopierom lietať. U človeka, ktorý chodí po dvoch, umožňujú voľné 

a remodelované predné končatiny mnohé jemné funkcie. Minulosť je ťažké vymazať. Ak sú 

už časti vytvorené, je jednoduchšie ich remodelovať ako vytvoriť úpne nové.    

 Haeckel zaviedol teda pojem heterochrónia, aby obhájil výskyt výnimiek vo vývine 

organizmov a obhájil tak platnosť biogenetického zákona. Teda, ak sa napr. v ontogenéze 

nejakého štvornožca objaví prítomnosť končatinového pupeňa skôr ako srdcovej trubice, tak 

tento znak vznikol podľa Haeckela heterochróniou, teda časovým posunom v ontogenéze, 

pretože vo fylogenéze vniklo najsamprv srdce a až potom končatiny a teda v ontogenéze by sa 

tieto štruktúry, podľa Haeckela, mali tiež opakovať v tejto sekvencii. Napr. u druhu vačice 

Didelphis virginiana kondenzujú pupene predných končatín skôr ako vzniká srdcová trubica 

(obr. 2). Tento časový posun sa podľa Haeckela stal cestou heterochrónie. Ako ukazujú 

príklady na obrázkoch 2 a 3, vznik orgánov v ontogenéze neprebieha presne v tej istej 

sekvencii ako tieto orgány vznikali v priebehu fylogenézy.  

 S pojmom haterochrónia sa spájajú ešte dva ďalšie termíny:  
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 Palingenéza (palingenesis, kainogenéza) predstavuje súbor znakov charakterizujúcich 

dospelý vývinový stupeň, teda „konečné“ štádium ontogenézy (Bonnet). Pre Haeckela 

znamenala palingenéza pravé opakovanie predchádzajúcich fylogenetických štádií 

v ontogenetických štádiách potomka.  

Cenogenéza (caenogenesis) podľa Haeckela predstavuje súbor variácií, ktoré 

modifikujú, znejasňujú, doplňujú alebo nahradzujú palingenetické znaky v piebehu 

opakovania fylogenézy v ontogenéze. Sú to adaptácie vzniknuté v juvenilných štádiách 

ontogenézy. Podľa Haeckela sú to výnimky pri rekapitulácii fylogenézy v ontogenéze 

spôsobené heterochróniou (časový posun), heterotopiou (miestny posun, premiestnenie) alebo 

larválnou adaptáciou.   

 

 

 

Obr. 2. Porovnanie ontogenézy niektorých štruktúr u žaby a vačice. Podľa Richardsona 

(1999), upravené.  
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Obr. 3. Porovnanie troch ontogenetických štádií vtáka kiwi – Apteryx australis (A-C) 

a netopiera Rousettus amplexicaudatus (D-F) demonštrujúce rôznu rýchlosť vývinu predných 

a zadných končatín. Podľa Richardsona (1999). 

 

 

 Haeckel tiež tvrdil, že všetky stavovce prechádzajú v priebehu svojho vývinu jedným 

štádiom, ktoré nazval fylotypické štádium (obr. 4, 5); v ilustrácii dokumentujúcej existenciu 

tohto štádia sú embryá všetkých stavovcov od rýb až k človekovi znázornené svojou 

morfológiou a  veľkosťou veľmi podobné. Je pravda, že v štádiu chvostového pupeňa majú 

všetky stavovce prítomých päť základných štruktúr – fagyngeálne oblúky, somity, chordu, 

neurálnu trubicu a oči – avšak (i) dĺžka vývinu týchto orgánov, (ii) ich veľkosť a (iii) napr. 

počet somitov sa u všetkých stavovcov v tomto štádiu líši. Haeckelove ilustrácie 

fylotypických štádií sú teda značne štylizované. Niektorí autori sa tiež domnievajú, že by 

pojem fylotypické štádium malo byť nahradené pojmom fylotypická perióda, vzhľadom na 

fakt, že tieto základné štruktúry sa u embryí všetkých stavovcov vyvíjajú rôznou rýchlosťou.  
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Obr. 4. Niektoré ontogenetické štádiá od ryby (vľavo) po človeka (vpravo) podľa Haeckela 

(1866).  

 

 

 

 

 

Obr. 5. Fylotypické štádium zobrazené ako úzky otvor presýpacích hodín. Podľa Richardsona 

(1995).  

 

2.3 - Epigenéza 

 

 Ako bolo uvedené vyššie, ontogenéza každého organizmu je riadená génmi 

a prostredím, v ktorom vývin prebieha. Gény syntetizujú materiál, z ktorého je organizmus 

zložený. Avšak nie je to celkom také jednoduché. Gény v skutočnosti iba vytvárajú varianty 

RNA. Potom tieto varianty RNA zlučujú rôzne aminokyseliny do proteínov. Proteíny 
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vytvárajú časti buniek, ktoré vzájomne kooperujú a vytvárajú celé bunky, ktoré sa spájajú do 

tkanív, tie do orgánov, atď., až pokým nevznikne celý organizmus. Čím ďalej sa vývin 

vzďaľuje od účinku génov, tým menší a menší vplyv majú gény na formáciu organizmu. 

Vzájomné vzťahy existujúce medzi bunkami a tkanivami zohrávajú veľkú úlohu pri tom, ako 

bude nakoniec vyzerať adultný organizmus. Tento dej sa označuje ako epigenéza, doslovne 

nad úrovňou génov. Každá úroveň organizácie – proteíny, bunky, tkanivá, orgány, atď. – sa 

okrem genetických vytvára v priebehu ontogenézy pod jurisdikciou ďalších tlakov. Nižšie je 

uvedený príklad.  

 

Indukcia 

 V ranom vývine stavovcov sa stavce vytvárajú z mezodermálneho tkaniva – 

sklerotómu (obr. 6). Sklerotómy sú metamericky usporiadané po obidvoch stranách neurálnej 

trubice. Ak vývin pokračuje normálne, zo sklerotómov vzniká chrupka a tá je v priebehu 

ďalšieho vývinu nahradená kosťou a z neurálnej trubice sa vytvorí miecha. Ak je úsek 

neurálnej trubice experimentálne odstránený, príslušný úsek miechy sa pochopiteľne 

nevytvorí. Avšak príslušný úsek chrbtice sa nevytvorí tiež, napriek tomu, že sklerotómy nie sú 

priamo ovplyvnené. Je to preto, lebo neurálna trubica nevytvára len základ pre vznik miechy, 

ale stimuluje aj vývin susedných sklerotómov. Tento stimulačný účinok medzi jednotlivými 

časťami embrya sa nazýva indukcia. Vývinové udalosti sú teda vzájomne veľmi úzko 

previazané. U dospelého jedinca chrbtica chráni miechu tým, že ju úplne obaľuje. Nervy 

vychádzajúce z miechy prechádzajú cez úzke štrbiny medzi jednotlivými stavcami. Aby sa 

vytvorili dobre do seba zapadajúce štruktúry u dospelca, nervy a stavce musia rásť spoločne. 

A práve indukcia medzi neurálnou trubicou a sklerotómami zabezpečuje, že nič nevzniká 

a nerastie skôr či neskôr než si to vyžaduje vzájomne do seba zapadajúci systém. Nie gény, 

ale interakcie tkanív sú najbezprostrednejšie vývinové udalosti pri formácii organizmu.  
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Obr. 6. Tri ontogenetické štádia stavca. Podľa Kardonga (2006).  

 

Medzi neurálnou trubicou a sklerotómami je indukcia jednosmerná: od neurálnej 

trubice k sklerotómom. Experimentálne odstránenie sklerotómu spôsobí malé prerušenie rastu 

neurálnej trubice. Avšak recipročná indukcia medzi tkanivami je bežná. Ako príklad môže 

poslúžiť rastúca embryonálna končatina. Dva páry končatinových pupeňov na oboch stranách 

tela raného embrya indikuje budúcu prítomnosť predného a zadného páru končatín. Pupeň 

rastie, predlžuje sa a vytvára postupne proximálnu, strednú a distálnu časť končatiny. 

V rastúcom pupeni sa vytvára mezodermálne chrupkové jadro a distálne zhrubnutá ektoderma 

označovaná ako apikálny ektodermálny hrebeň (AER, angl. - apical ectodermal ridge). 

Mezodermálne jadro i AER musia vzájomne reagovať, aby sa vytvorila končatina. Ak by sme 

AER odstránili, vývin končatiny sa okamžite zastaví. Teda, AER indukuje rast končatinového 

pupeňa. Mezodermálne jadro zas určuje, či vytvárajúca sa končatina bude predná či zadná. 

Experimentálna výmena mezodermálnych jadier z predného pupeňa do zadného a naopak 

vedie u vtákov k vzniku krídla na mieste zadnej končatiny a zadnej končatiny na mieste 

prednej končatiny. Teda, AER stimuluje rast mezodermy, ale naopak, vývin AER je 

podmienený prítomnosťou danej mezodermy.  
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Fylogenéza 

 Vzájomné pôsobenie AER a mezodermy vychádza skôr z priamej interakcie medzi 

tkanivami, než počiatočným riadením génmi. Priebeh vývinových udalostí vzniká 

predovšetkým dôsledkom indukcie medzi tkanivami. I nepatrná zmena v tkanive môže mať 

závažné dôsledky na morfológiu adulta. Takéto epigenetické interakcie zohrávali dôležitú 

úlohu nie len vo vývine, ale aj v evolúcii organizmov. Príkladom môže byť vznik 

bezkončatinových jašterov.  

 Väčšina jašterov má štyri končatiny, ktoré používajú na pohyb po súši, stromoch či vo 

vode. Avšak v niektorých prípadoch, kde habitat uprednostňoval štíhlejšie tvary, sa vytvorili 

aj bezkončativové formy (napríklad slepúchy). Ako u iných stavovcov, i u jašterov 

predchádzajú vzniku končatín dva páry končatinových pupeňov umiestnených po oboch 

stranách tela embrya (obr. 7). Okrem toho, somitická mezoderma (konkrétne - 

somatopleurická mezoderma) migruje dole do priestoru pupeňa a jej bunky sa spájajú 

s mezodermálnym jadrom v pupeni  a stanovujú tak vzájomný vzťah s AER. 

U bezkončatinových jašterov somitická mezoderma neputuje dole úplne, dôjde k regresii už 

medzitým vytvorenej AER a končatiny sa nevytvoria. U týchto špecializovaných jašterov sa 

základná adaptívna zmena k bezkončatinovosti uskutočnila cestou jednoduchej modifikácie 

vývinovej cesty. V tomto prípade si evolúcia bezkončatinovosti nevyžiadala akumuláciu 

stoviek drobných mutácií, ktoré by spôsobovali postupnú redukciu jedného prstu, potom 

druhého a jeho častí, atď. Naopak, niekoľko zmien vo vývine končatinových pupeňov 

v priebehu raných vývinových štádií umožnil vznik bezkončatinovosti, ktorá znamenala 

výhodnú adaptáciu v špecializovanom type habitatu obývanom týmito jaštermi.    
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Obr. 7. Prierez telom končatinového (A) a bezkončatinového (B) jaštera. Podľa Kardonga 

(2006).  

 

Podobná zmena vývinovej cesty sa zrejme odohrala aj v evolúcii dnešných vtákov. 

U plazov sú tibia a fibula približne rovnako dlhé kosti a artikulujú s niekoľkými malými 

kostičkami tarzu (obr. 8a). U archeopteryxa sa tento stav začal meniť. I keď tibia a fibula 

ostávajú rovnako dlhé, fibula je tenšia a počet tarzálnych kostičiek bol redukovaný na dva 

(obr. 8b). U dnešných vtákov je fibula veľmi tenká, krátka a tesne naliehajúca na tibiu, zatiaľ 

čo tibia sa zväčšila tým, že zrástla s obidvoma tarzálnymi kostičkami reprezentujúc tak 

zloženú kosť (obr. 8c). Embryológ Armand Hampé sa snažil objasniť evolúciu zadnej 

končatiny dnešných vtákov a snažil sa dokumentovať, akými ontogenetickým štádiami prešli 

dnešné vtáky v priebehu svojej evolúcie a aké mechanizmy spôsobili taký stav, aký dnešné 

vtáky vykazujú. V jednom experimente oddelil tibiu a fibulu v priebehu ich rastu a v druhom 

experimente pridal ďalší mezenchým do priestoru rastúceho tarzu. Takto vyprodukovaná 

končatina kurčaťa sa nápadne podobala končatine archeopteryxa: tibia a fibula boli opäť 

zreteľne separované a prítomné boli aj samostatné tarzálne kostičky (obr. 8d). V týchto 

pokusoch pokračoval Gerd Müller. Vsunul inertnú bariéru medzi rastúcu tibiu a fibulu 
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a dokumentoval, že i u dospelého vtáka zostáva tibia a fibula zreteľne oddelená (obr. 8e), 

podobne ako u archeopteryxa a plazov. Aj muskulatúra sa u kurčaťa „vrátila späť“ do 

východiskového stavu a upínala sa na tie časti kostí ako u plazov. Takéto experimentálne 

manipulácie neovplyvňujú genóm, pretože bola experimentálne menená len vývinová cesta. 

Tieto experimenty indikujú, že u ancestrálnych archosaurov zrejme len niekoľko mutácii 

ovplyvňujúcich interakciu buniek rastúcej tibie a fibuly malo skokovitý efekt a vyústilo do 

značne zmenenej adultnej morfológie dnešných vtákov.  

 

 

 

  

Obr. 8. Podľa Kardonga (2006).  

 

Dnešné kone patria medzi nepárnokopytníky a na nohe majú jeden zväčšený prst 

(stredný, tretí) s kopytom. Avšak jeden z predkov dnešného koňa, Eohippus (žil v eocéne 

Severnej Ameriky), mal štyri prsty a jeden redukovaný na prednej nohe a tri prsty na zadnej 

nohe (obr. 9).  
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Obr. 9. Eohippus. Podľa Augustu a Buriana (1956).  

 

Niekedy sa stane, že dnešným koňom sa znova vyvinie zakrpatený druhý alebo štvrtý 

prst (obr. 10). Rekukcia počtu prstov u koní súvisela so zmenou prostredia (prechod z lesného 

do savanovitého habitatu) a zmenou ich lokomócie (schopnosť behu na otvorenom 

priestranstve – stepi, savane, atď.). Vo fylogenetickej línii koňa sa preto pri tejto zmene zo 

štvorprstej na jednoprstú končatinu muselo odohrať množstvo štrukturálnych zmien v skelete, 

svaloch, ligamentoch, nervoch a cievach. Avšak, podobne ako v prípade vzniku 

bezkončatinových plazov, sa toto množstvo zmien zrejme odohralo cestou niekoľkých 

génových mutácií.  
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Obr. 10. Podľa Kardonga (2006).  

 

Ďalším príkladom je skelet mihulí. Skelet mihulí je tvorený výlučne chrupkou 

a pevným väzivom a kosť úplne chýba (obr. 11). Predkami mihulí sú spodnopaleozoické 

bezčeľustné ryby (kruhoústnice) patriace do skupiny Ostracodermi, ktoré mali dobre 

osifikované endokránium i exokránium (obr. 12). Avšak chrupka mihulí má schopnosť 

produkovať kosť, čo znamená opakovanie ancestrálneho stavu a to teda znamená, že strata 

osifikácie u dnešných mihulí sa musí chápať ako druhotná strata. Keď sú chondrocyty 

experimentálne odobraté zo skeletu hlavy mihule, sú schopné in vitro rásť a mineralizovať. 

Tento fakt ilustruje, že mihule si ponechávajú niekdajšiu schopnosť (tzv. latentná schopnosť) 

produkovať kosť, i keď už k osifikácii skeletu u dnešných mihulí nedochádza. Chrupkový 

skelet bol pre mihule zrejme výhodný z hľadiska ich špecializovaného spôsobu výživy 

a prostredia, v ktorom žijú. Preto v určitom okamihu ich evolúcie došlo k skráteniu 

ontogenézy a predčasnému zastaveniu rastu, v dôsledku čoho už jedinec nedochádza do 

ontogenetického štádia, kedy sa začne tvoriť kosť.  

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že zmeny vývinovej cesty ponúkajú organizmu 

jednoduchý spôsob, ako produkovať i veľké anatomické zmeny. Tento fakt nás tiež učí, že 

žiadna časť tela organizmu nie je izolovaným ostrovom, ale že všetky štruktúry sa vzájomne 

ovplyvňujú a sú vzájomne prepojené do jedného organizmu. Teda, neexistuje tu vzťah 1 : 1 

medzi génmi a časťami organizmu, teda že by jedna genetická zmena v priebehu niekoľkých 

miliónov rokov spôsobila malú zmenu len jednej štruktúry, atď. Nie, jedna malá genetická 

zmena môže spôsobiť veľké štrukturálne modifikácie, ktoré sú základom pre veľké a rýchle 

evolučné zmeny v dizajne daného organizmu.   
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Obr. 11. Skelet hlavy a časti hrude mihule. Podľa Jefferiesa (1986).  

 

 

 

 

 

Obr. 12. Evolúcia kruhoústnic. Podľa Jarvika (1980).  
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3 - EVOLUČNÝ TREND, PEDOMORFOKLIN, PROGENÉZA 

 

3.1 - Evolučný trend 

 

 Alometria zohráva významnú úlohu v chápaní zmeny štruktúr v priebehu rastu. Je to 

zmena veľkosti a tvaru nejakej štruktúry v korelácii so zväčšujúcou sa alebo zmenšujúcou sa 

veľkosťou organizmu. Ak relatívna veľkosť a tvar štruktúry zostáva konštantná v priebehu 

rastu celého organizmu, takýto rast označujeme ako izometrický. Avšak oveľa častejšie, 

predovšetkým v juvenilnej fáze rastu organizmu, sú veľkosť a tvar štruktúry a veľkosť tela 

disociované (vyvíjajú sa každá iným smerom). Aj malá zmena stupňa alometrie môže mať 

značný vplyv na morfológiu adulta potomka. Alometria môže byť pozitívna a negatívna. Ak 

je  alometria pozitívna pre danú štruktúru, tak to znamená, že štruktúra zväčšuje svoju 

veľkosť relatívne k celému organizmu a súčasne môže aj značne meniť svoj tvar. Ak je 

alometria negatívna, štruktúra sa stáva menšou v priebehu rastu organizmu. Príkladom 

pozitívnej alometrie je zväčšovanie hrudníka v priebehu rastu človeka, zatiaľ čo relatívne 

zmenšovanie veľkosti hlavy v priebehu rastu človeka je prejavom negatívnej alometrie.   

 Ontogenetická trajektória (dráha) každého životného cyklu je regulovaná množstvom 

parametrov: vek, v ktorom nastupuje rast; vek, v ktorom sa zastavuje rast (väčšinou pri 

dovŕšení dospelosti); rýchlosť rastu v priebehu rastovej periódy; veľkosť, pri ktorej začína 

rastová perióda, atď. Rast v priebehu juvenilnej fázy vývinu prebieha často alometricky 

a rýchlosti rastu sú vo všeobecnosti vyššie než v dospelosti. Dôsledkom toho akákoľvek 

zmena v rýchlosti rastu a časovaní nástupu rastu, zvlášť v ranej ontogenéze, zásadne zmení 

morfológiu adulta. To vyústi do rapídneho vývinu morfologických noviniek u potomka bez 

vývinu prechodných morfotypov medzi predkom a potomkom. (napr. u pedomorfného 

obojživelníka druhu Necturus maculosus sa dôsledkom predčasného pohlavného dozretia 

zastaví rast a už sa nevytvorí maxila, čo má veľký vplyv na celkovú morfológiu lebky (a teda 

aj hlavy) adulta, napr. v porovnaní s menej pedomorfným druhom Cryptobranchus 

alleghaniensis (obr. 13).  
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Obr. 13. Lebky dvoch druhov dnes žijúcich obojživelníkov. Podľa McNamaru (1982). 

 

Morfologické charakteristiky jedinca daného druhu sú vo všeobecnosti primerané 

spôsobu života jednotlivých štádií v priebehu jeho vývinu. Prostredie, ktoré obýva juvenil 

môže byť úplne rozdielne než prostredie, v ktorom žije dospelec. Napríklad, mnoho 

marinných evertebrát a urochordát má voľne žijúce, planktonické larválne štádiá, avšak 

imobilné, bentické adulty (napr. ascídie). Selekcia pôsobí na každé ontogenetické štádium 

daného druhu. Pretože ontogenéza každého jedinca je usmernená, evolúcia pedomorfných 

alebo peramorfných potomkov z nich vytvára preexistujúce smerové komponenty. Ak sa 

selekcia takýchto morfotypov vyskytne periodicky pozdĺž environmentálneho gradientu 

(zmena prostredia na jednotku vzdialenosti), vyústi do usmernenej speciácie (vzniku druhov) 

- do vývoja evolučného trendu.  

 

 

3.2 - Pedomorfoklin 

 

 POSTULOVANÝ MODEL: V nasledujúcom texte budeme vychádzať z modelu, 

v ktorom smerová morfologická zmena na druhovej úrovni vznikne opakovanou selekciou 

fenotypických variantov vyvíjajúcich sa dôsledkom heterochronických procesov.  

 Predpokladajme ancestrálneho apedomorfa (t. j. nepedomorfný druh) prechádzaúceho 

morfologickými štádiami A až M v priebehu svojho vývinu do dospelosti (obr. 14). Ak je 
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descendentný druh, ktorý sa vyvíja z ancestrálneho druhu progenetický alebo neotenický, tak 

tento descendent prejde menším počtom morfologických štádií v priebehu rastu, teda 

povedzme od A do K. Vychádzajúc z postulovaného modelu, bude nasledovať selekcia  

pedomorfa, ktorý sa vyvinie z descendentného druhu, a ktorý prejde menším počtom štádií už 

v priebehu svojej ontogenézy, povedzme od A do I. Podobne, z tohto druhu môže potom 

vzniknúť descendantný druh, ktorý prejde len štádiami A až G atď., až kým sa nevyvinie 

posledný druh, ktorý je najviac pedomorfný vzhľadom na ancestrálneho apedomorfa, a ktorý 

prejde len morfologickými štádiami A až C.  

 

 

 

Obr. 14. Schematické znázornenie pedomorfoklinu. Podľa K. MacNamaru (1982).  

 

 Adultné morfologické štádiá šiestich hypotetických druhov tvoria morfologický 

gradient (zmena morfológie na jednotku vzdialenosti) v čase: M – K – I – G – E – C. Táto 

časová morfologická zmena medzi adultami preto prebieha v opačnom smere vzhľadom na 

ontogenézu najranejšieho druhu, apedomorfa, ktorý prechádza všetkými morfologickými 

štádiami A – M. Sekvencia adultných morfológií vykazujúcich takýto časový 

morfologický gradient vytvára evolučný trend; trend tvorený druhmi M ......C sa nazýva 

pedomorfoklin.       
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 Evolúcia descendentného pedomorfného druhu nemusí vyústiť do vyhynutia druhu 

ancestrálneho. V rámci situácie opísanej vyššie (obr. ..) všetkých šesť druhov môže 

koexistovať v tom istom čase, i keď nie priestorovo. Pedomorfoklin tej istej časovej roviny 

musí byť považovaný za výlučne ekologický fenomén.   

 

 

3.3 - Progenéza  

(Giard 1887; syn.: pedogenéza, protetélia) 

 

- predčasné pohlavné dozretie vedúce k skorému zastaveniu vývinových udalostí 

(morfologického vývinu a rastu) u potomka. Pretože fáza rastu u potomka trvá kratšie než 

u predka, progenetický adult bude menší než ancestrálny adult. Juvenilná rýchlosť vývinu 

pred dozretím je u progenetických foriem tá istá ako u predkov (fázy A, B – obr. 1). 

Progenéza je globálna, postihuje celý organizmus. Avšak niektoré štruktúry budú mať 

zreteľne juvenilnejší vzhľad než iné.   

 

Ontogenetické štádiá trilobitov:  

Protaspidné štádium – trvá od doby, keď larva opustí vajíčko až po štádium, na ktorom je 

priečnym zárezom oddelený cefalon (hlavový štít) od pygídia (chvostový štít). 

Meraspidné štádium – Začína vytvorením a oddelením hrudného štítu od hlavového 

a chvostového a končí vytvorením plného počtu hrudných článkov. Pre toto štádium je 

charakteristické niekoľko zvliekaní, počas ktorých pribúdajú nové články (predpokladá sa, že 

v zadnej časti pygídia).  

Holaspidné štádium – jedinec po niekoľkých zvliekaniach rastie, ale už u neho nenastávajú 

výraznejšie morfologické zmeny. Týmto štádiom sa končí larválny vývin a jedinec dosahuje 

dospelosť.  

 

Príklad: 

Olenellus (Olenellus) – Olenellus (Olenelloides) pedomorfoklin 

Trilobity rodu Olenellus (Olenellus) – Olenellus (Olenelloides) žili v spodnom 

kambriu (450 mil. r., Fucoid Beds) v SZ Škótsku a vyskytovali sa v jednej časovej úrovni. Ide 

o 5 druhov rodu Olenellus, ktoré pravdepodobne vznikli cestou pedomorfózy (obr. 15). Ide 

o priestorový pedomorfoklin a v jeho rámci o progresívnu redukciu maximálnej adultnej 

veľkosti.  
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Všetkých 5 druhov rodu Olenellus sa nachádza v tej istej horninovej jednotke. Druh O. 

lapworthi je považovaný za ancestrálneho apedomorfa, pretože jeho morfológia je typická pre 

väčšinu druhov rodu Olenellus nájdených v iných oblastiach. Dokonca i v rámci Fucoid Beds 

je veľmi rozšíreným druhom, zatiaľ čo O. armatus ležiaci na opačnom konci pedomorfoklinu 

sa vyskytuje len na jednej lokalite. Táto obmedzená distribúcia druhu O. armatus je 

charakteristická pre progenetické druhy. Po O. lapworthi nasleduje pozdĺž pedomorfoklinu 

druh O. reticulatus, O. hamoculus, O. intermedius a napokon O. armatus.  

 

 

 

 

Obr. 15. Ranokambrické trilobity vytvárajúce pedomorfoklin začínajúce apedomorfom 

Olenellus (Olenellus) lapworthi a končiace progenetickým druhom Olenellus (Olenelloides) 

armatus. Podľa K. MacNamaru (1982).  

  

 

I keď ontogenéza druhu O. lapworthi nie je celkom známa, jeho adultná stavba je veľmi 

podobná stavbe iných druhov rodu Olenellus, u ktorých sú ontogenézy veľmi dobre 

dokumentované. Na základe toho sa dá usudzovať, že apedomorf musel v priebehu svojej 

ontogenézy prejsť značnými morfologickými zmenami zahrňujúcimi: (1) značné zväčšenie 

cefalonu hlavne dôsledkom rozšírenia extraokulárneho priestoru; (2) posteriórny posun 
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frontálneho lobu vyúsťujúci do zväčšenej sínusoidy glabelárnej brázdy; (3) mediálny posun 

očného lobu a genálneho uhla vyúsťujúci do zaokrúhlenia anteriórneho okraja hlavy; a (4) 

posun intergenálneho tŕňa v smere genálneho uhla a jeho degenerácia.  

Pretože trilobity, podobne ako ostatné artropódy rastú periodickým zvliekaním, ich 

ontogenéza pozostáva z periód morfologickej stázy prerušovaných rapídnymi skokmi do 

nových morfológií. Možnosť predčasného dozretia existovala u druhov rodu Olenellus pri 

každom zvliekaní (celkove ich bolo asi 27). Avšak len 4 pedomorfy sa stali samostatnými 

druhmi, pričom každý z nich predstavuje adaptívny vrchol na pedomorfokline. V prípade, že 

fosílny záznam vo Fucoid Beds je dostatočne presnou indikáciou počtu druhov rodu Olenellus 

žijúcich v tej istej oblasti v spodnom kambriu, potom prítomnosť 4 pedomorfov (z ktorých 

každý je oddelený od nasledujúceho dostatočnou morfologickou medzerou) dovoľuje 

predpokladať, že selekcia pedomorfných fenotypov a ich vznik ako samostatných druhov sa 

môže udiať iba vtedy, keď vznikne dostatočný morfologický rozdiel medzi ancestrálnym 

a descendentným morfotypom. Prekračuje sa týmto adaptívny prah, každý druh žije na inom 

mieste a v inom prostredí a kompetícia kvôli zdrojom sa preto neuskutočňuje.  

Ekologický význam pedomorfoklinu. Environmentálny gradient, pozdĺž ktorého sa 

predpokladá, že sa tento pedomorfoklin vyvinul, je hlboké až plytké morské prostredie. 

Predpokladá sa, že vyššie teploty plytkých vôd spôsobili predčasné pohlavné dozrievanie 

u pelagických lariev bentických apedomorfných adultov, u ktorých sa predpokladá, že žili 

v hlbších vodách. Vplyv teploty na začiatok alebo spomaľovanie dospievania je u evertebrát 

dobre dokumentovaný. Predpokladá sa, že genálna céka u trilobitov, kryjúca extraokulárny 

priestor u apedomorfa, má druhotnú respiračnú funkciu. Progresívna redukcia 

extraokulárneho priestoru pozdĺž pedomorfoklinu pravdepodobne vytláčala po sebe 

nasledujúce pedomorfy do stále viac na kyslík bohatších vôd. Takúto interpretáciu podporuje 

súbor znakov posledného pedomorfa - druhu Olenellus armatus. Tento druh si zachováva 

najviac larválnych charakteristík, ktoré umožňujú predpokladať, že viedol úplne pelagický 

život v plytších, teplejších a prekysličenejších vodách, teda žil v inom prostredí než jeho 

apedomorfný predok.   
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4 - PROGENÉZA U STEGOCEFALOV  

 

 

Stegocefaly sú rané štvornožce, ktoré žili od stredného devónu do strednej kriedy. 

Vznikli zo stopkatoplutvových rýb a podobne ako ony, aj stegocefaly mali lebku kompletne 

krytú krycími kosťami. Jedinými otvormi v lebkovej streche boli iba vonkajšie nozdry, očnice 

a parietálny otvor. V rámci skupiny temnospondylných stegocefalov, veľká skupina 

Dissorophoidea zahrňuje mnoho zástupcov malej veľkosti (asi dnešnej salamandry). Jednu 

skupinu tvorí čeľaď Branchiosauridae, do ktorej patria rody Apateon a Branchisaurus (obr. 18 

a 19).  

 

 

 

Obr. 18. Kladogram znázorňujúci fylogenézu skupiny Dissorophoidea. Podľa Boya (1992).  
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Obr. 19. Rekonštrukcia kostry druhu Branchiosaurus petrolei zhora. Podľa Boya (1992).  

 

Ak porovnáme lebku najväčšieho jedinca čeľade Branchiosauridae (Apateon) s lebkou 

adultného jedinca príbuznej čeľade Doleserpetontidae (Doleserpeton), je možné konštatovať 

nasledujúce rozdiely (obr. 20):  

- Obidve čeľade majú nápadne veľké orbity a vyzerajú tak značne juvenilne.  

- Avšak len Branchisauridae majú typickú larválnu konfiguráciu lebky: i) krátke 

a široke prefrontále, ii) krátku preorbitálnu oblasť, iii) čeľustný kĺb leží pred 

okcipitálnym kĺbom, iv) kvadrátum a artikuláre neosifikované a v) sú prítomné tri páry 

vonkajších žiabier (vo forme zuhoľnatelých prúžkov), čo je typicky larválny znak 

(obr. 19).  
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Obr. 20. Porovnanie lebiek dospelcov rodov Doleserpeton a Apateon. Podľa Boya (1992).  

 

 

Je veľmi pravdepodobné, že členovia čaľade Branchiosauridae sú pedomorfné 

a vznikli cestou progenézy. Sledujme napríklad konfiguráciu troch lícnych kostí 

kvadratojugále – jugále – maxila v priebehu ontogenézy a fylogenézy u niektorých zástupcov 

čaľade Branchisauridae (obr. 21). Celkove platí, že jugále osifikuje až v neskoršej fáze 

ontogenézy. U pôvodného (primitívneho) druhu Melanerpeton humbergense má maxila už v 

ranom ontogenetickom štádiu krátky kontakt s kvadratojugále. U fylogeneticky 

pokročilejšieho druhu Apateon pedestris sa tento kontakt vytvára až v neskorších fázach 

ontogenézy.  
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Z nášho pohľadu sú zaujímavé dva druhy:  

- Najväčšie exempláre druhu Apaton dracyi sú nápadne malé a konfigurácia jeho lebky 

je ako u malých jedincov druhu Apateon pedestris, teda bez jugále a s veľmi krátkou 

maxilou. Naviac, jeho kvadratojugále stratilo anteriórne vybiehajúci, v ústrety maxile 

smerujúci výbežok. Apateon dracyi predstavuje zreteľný príklad miniaturizácie 

cestou progenézy.  

- Naopak, najväčšie exempláre druhu Schoenfelderpeton prescheri sú relatívne veľké 

a oblasť jugále – kvadratojugále je podobne konfigurovaná ako u väčšiny zástupcov 

čeľade Branchiosauridae, avšak s jednou výnimkou: maxila je veľmi krátka a nestýka 

sa ani s jugále a ani s kvadratojugále. Je to pedomorfný stav dosiahnutý tým, že 

niektorý z heterochronických procesov ovplyvnil vývin len maxily, takže u najväčších 

jedincov bol dosiahnutý nový variant prítomný u malých jedincov druhu Apateon 

pedestris.  

 

 

 

Obr. 21. Bočné pohľady na lebky zástupcov čeľade Branchisauridae umiestnené 

v kladograme. Podľa Boya (1992).  

 

Branchiosauridy žili vo vrchnom karbóne a spodnom perme. V spodnopermských 

vrstvách sa nachádzajú v najrôznejších druhoch jazerných sedimentov, medzi ktorými sú 
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i sedimenty relatívne veľkých a hlbokých jazier a od brehu pomerne ďaleko ležiacich fácií. 

V týchto uloženinách sa v určitých intervaloch nachádzajú vo veľkom množstve. Ich 

postkraniálny skelet však nevykazuje žiadne zvláštne prispôsobenie na akvatický spôsob 

života, naopak, je podobný iným typicky terestricky žijúcim temnospondylom. Z toho 

vyplýva, že branchiosauridy žili pôvodne terestricky a až druhotne, cestou pedomorfných 

heterochronických procesov, sa prispôsobili (fakultatívne) životu vo vode tam, kde nežili ryby 

v tom množstve, že by im mohli byť potravným konkurentom. Pedomorfóza cestou 

progenézy umožňuje tiež krátky čas rastu do pohlavnej dospelosti. Všetky tieto údaje 

nasvedčujú tomu, že branchiosauridy boli r-selektory. R-selekcia sa vyskytuje 

v nepredvídateľných prostrediach, kde fyzikálne faktory zohrávajú hlavnú úlohu 

(krátkotrvajúce, často sa meniace podmienky prostredia, napr. periodicky vyschýnajúce 

jazerá). Výsledkom r-selekcie sú: malá veľkosť jedincov, predčasné pohlavné dospievanie, 

jedna reprodukcia, veľký počet potomkov, malá rodičovská starostlivosť.  

 

Skupina Dissorophoidea sa dáva často do súvislosti s dnes žijúcimi obojživelníkmi, 

predovšetkým mlokmi a žabami, z dvoch dôvodov:  

 

1) Z hľadiska fylogenetického, pretože sa predpokladá, že tento taxón predstavuje  

ancestrálnu skupinu z hľadiska pôvodu dnes žijúcich obojživelníkov, združovaných 

väčšinou autorov do skupiny Lissamphibia (predpokladajúc ich monofyletický pôvod).  

2) Z hľadiska interpretácie mechanizmu, akým dnes žijúce obojživelníky dosiahli svoju 

adultnú morfológiu. Tým mechanizmom je s najväčšou pravdepodobnosťou 

progenetický alebo neotenický heterochronický proces vedúci k pedomorfnej adultnej 

morfológii druhov skupiny Lissamphibia.  

 

 

Pedomorfný pôvod žiab 

Čeľaď Branchiosauridae je veľmi dobre doložená hustou sériou rastových štádií. Na  

obrázku 22 sú zobrazené dorzálne pohľady na lebky troch ontogenetických štádií rodu 

Apateon. V prvom rastovom štádiu sú osifikované len dve kosti – premaxila a maxila, 

pričom maxila je ešte veľmi krátka, len o čosi dlhšia ako premaxila. V druhom rastovom 

štádiu sú už prítomné ďalšie dermálne elementy – parietále, frontále a nazále, ktoré tvoria 

široký, mediánny kostený most. Tento most je vpredu spojený s čeľustnými elementami 

prostredníctvom kontaktu nazále – premaxila a vsunutím ďalšej novej kosti – lakrimále medzi 
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nazále a maxilu. V zadnej časti lebky však zatiaľ chýba pevné prepojenie medzi mediánnym 

kosteným mostom a čeľustným kĺbom. Anteroposteriórne pretiahnuté kvadratojugále, 

dorzálne kryjúce čeľustný kĺb, síce už prítomné je a má aj kontakt s priečne ležiacim 

skvamózom, avšak medzi skvamózom a parietále je ešte voľný priestor, v ktorom leží malé, 

neúplne osifikované supratemporále. Neúplne osifikované je zatiaľ i bezprostredne za 

parietále ležiace postparietále. V treťom rastovom štádiu pribudli len tri nové elementy: 

prefrontále, neúplne osifikované postfrontále a úplne vyvinuté tabuláre. Tabuláre, spolu 

s parietále, postparietále a so supratemporále vytvára pevnú kostenú strechu, ktorá už má 

i pevný kontakt s lícnymi kosťami skvamózum a kvadratojugále.  

 

 

 

Obr. 22. Porovnanie lebiek salamandry, žaby a troch ontogenetických štádii rodu Apateon. 

Podľa Boya (1992).  

  

Keď porovnáme tieto tri rastové štádiá so základným stavebným plánom (bauplán) 

lebiek dospelcov zástupcov dvoch skupín dnešných obojživelníkov (Urodela a Anura), 

zistíme nasledujúce:  
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- Žaby a mloky majú vytvorených menej dermálnych kostí lebkovej strechy a tieto kosti 

nie sú spojené do jedného pevného celku (iba v ojedinelých prípadoch, ak je to 

funkčne výhodné, môžu tieto kosti druhotne zrastať).  

- Počet a usporiadanie kostí lebkovej strechy u žiab nápadne súhlasí s druhým rastovým 

štádiom u branchiosauridov. Ak by sme si predstavili ešte o čosi mladšie štádium, kde 

chýba postparietále a supratemporále, tak konfigurácia kostí lebkovej strechy 

u apateona je takmer identická s tou u dospelej žaby (obr. 22). Jediným rozdielom je 

prítomnosť lakrimálnej kosti u branchiosauridov. Táto kosť u žiab chýba, avšak jej 

miesto zaujíma dlhý výbežok nazálnej kosti, ktorý sprostredkováva spojenie 

s maxilou, a tým je prakticky dosiahnutý ten istý stav ako u branchisauridov.  

- Zhoda konfigurácie kostí lebkovej strechy branchiosauridov a adultov mlokov nie je 

až tak veľká ako v prípade branchiosauridov a žiab, pretože mloky majú vyvinuté 

prefrontále, ktoré sa u branchiosauridov vytvára až v neskoršej fáze ontogenézy.        

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kraniálny bauplán dospelých žiab vznikol  

s najväčšou pravdepodobnosťou progenetickým alebo neotenickým heterochronickým 

procesom z niektorého z permských dissorofoidných temnospondylov. Heterochrónia teda 

zrejme zohrávala hlavnú úlohu pri vzniku dvoch radov a možno i celej triedy dnešných 

obojživelníkov. V prípade žiab sa tento proces odohral pravdepodobne v perme, pretože 

kraniálny bauplán žiab už v triase reprezentuje proanurný Triadobatrachus z Madagaskaru 

a Czatkobatrachus z Poľska.  

  Doba permu je charakteristická globálnymi klimatickými zmenami a na konci permu 

dochádza k jednému z najdrastickejších masových vymieraní na Zemi. Meniace sa klimatické 

(postupná globálna aridizácia) a životné podmienky mali pravdepodobne svoj dopad aj na 

evolúciu mnohých živočíšnych a rastlinných druhov. U obojživelníkov sa stratégia r-selekcie 

ukázala pravdepodobne výhodnou. Formácia lissamfibijného pedomorfného kraniálneho 

bauplánu koreluje s ekologickou reakciou na meniace sa životné podmienky; aspoň zatiaľ sa 

to tak javí.   
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5 - DÔKAZ PEDOMORFÓZY NA PRÍKLADE KRANIÁLNEJ 

ANATÓMIE ŽIAB 

 

 

 Žaby sú považované za pedomorfných potomkov bazálnych, permských foriem 

dissorofoidných obojživelníkov. Tento predpoklad je založený na podobnosti kraniálnej 

a zubnej morfológie larválnych a juvenilných dissorofoidov na jednej strane a adultov žiab na 

strane druhej (obr. 23): 

1) Žaby nemajú viaceré kosti, ktoré sa vyvíjajú neskoro v ontogenéze dissorofoidov: 

kosti postparietálne, postorbitálne, postfrontálne, supratemporálne a tabulárne.  

2) Väčšina žiab nemá skulptúrované dermálne kosti lebkovej strechy. Táto skulptúra sa 

vyskytuje až v neskorších fázach ontogenézy dissorofoidných temnospondylov. 

3) Žaby nemajú úplne kalcifikované zuby; majú pedicelátne zuby, t. zn., že zuby sú 

rozdelené asi v strede svojej dĺžky nekalcifikovanou zónou na dve časti: pedicel 

(stopku) a korunku. Tento typ zubov sa v rámci veľkej skupiny stegocefalov vyskytuje 

len u dissorofoidov, u ktorých je však len prechodným stavom; v dospelosti už 

nekalcifikovaná zóna nie je prítomná a zuby sú úplne kalcifikované.   
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Obr. 23. a) Doleserpeton; b) Discoglossus. Lebky zhora. Podľa Smirnova (1999).  

 

Ako už bolo uvedené vyššie, pedomorfný stav, teda prítomnosť ancestrálnej  

juvenilnej morfológie u dospelca potomka, môže byť dosiahnutý retardáciou somatického 

alebo akceleráciou sexuálneho vývinu. Avšak, nemusí to byť vždy tak. Môže to byť aj 

dôsledkom iného mechanizmu.  

 Prítomnosť stredného ucha je u žiab považovaná za pleziomorfný znak. Avšak mnohé 

žaby z rôznych čeľadí stredné ucho nemajú vyvinuté. Pretože larvy žiab stredné ucho nemajú, 

jeho absencia u dospelých žiab môže byť považovaná za pedomorfný znak. Je to tak 

s najväčšou pravdepodobnosťou u druhov rodu Bombina (Discoglossidae), pretože jeho strata 

je u nich výsledkom celkového neúplného morfologického vývinu spôsobeného celkovou 

retardáciou somatického vývinu. Avšak, u druhov rodu Pelobates (Pelobatidae) sa strata 

stredného ucha neudiala dôsledkom ani predčasného pohlavného dozretia, ani retardáciou 
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somatického vývinu (naopak, vykazujú známky akcelerovaného vývinu (viď nižšie) 

v porovnaní s generalizovanými žabami). Strata stredného ucha u týchto žiab pravdepodobne 

súvisí s adaptáciou na hrabavý spôsob života typický pre rod Pelobates. Teda, mechanizmus, 

ktorým bola dosiahnutá strata stredného ucha nemá pravdepodobne nič spoločné 

s pedomorfózou. Tento príklad ukazuje, že podobný morfologický stav môže byť 

nadobudnutý rôznymi cestami.     

 Z vyššie uvedeného faktu vyplýva, že morfologická podobnosť vykazovaná larvami 

alebo juvenilami predka a dospelcami potomka je síce nevyhnutná, ale nie postačujúca 

podmienka predpokladu pedomorfného pôvodu potomka. Preto je nevyhnutné mať dôkaz 

o zmene rýchlosti a časovania vývinových udalostí pri prechode predok – potomok.   

 Predpokladajme, že ancestrálna ontogenéza bude znázornená na diagrame ako 

sekvencia ontogenetických štádií od A do Z (obr. 24). Teda, ancestrálna ontogenéza zahŕňa 

kompletnú sériu morfologických znakov od A do Z. Ak sa u pedomorfného potomka 

v dôsledku zmeny rýchlosti pohlavného alebo somatického dospievania ontogenéza zastaví 

objavením sa znaku R, jeho morfológia bude zahŕňať komplex znakov vznikajúcich 

v sekvencii od A do R, zatiaľ čo neskoro sa objavujúce znaky (od R do Z) budú v jeho 

morfológii chýbať. Tu vzniká otázka: čo sa stáva s týmito znakmi objavujúcimi sa neskoro? 

Sú definitívne stratené alebo môžu byť zachované geneticky?  

 

 

 

Obr. 24. Podľa Smirnova (1999). 

 

Podľa mechanizmov, na základe ktorých sa vysvetľuje jav pedomorfózy, tieto neskoro 

vznikajúce znaky, i keď boli fenotypicky stratené, môžu byť zachované geneticky, a to, že sa 

neobjavujú je len dôsledkom zastavenia morfologického vývinu. Ak je to tak, pokračovanie 

ontogenézy potomka za bod R vyústi do objavenia sa aspoň niektorých znakov 

v ontogenetickej trajektórii intervalu R – Z.  

 A takéto prípady existujú. Napríklad, mlok Typhlomolge rathbuni (Plethodontidae) 

pohlavne dospieva v štádiu, keď má vonkajšie žiabre. Nemetamorfuje, vonkajšie žiabre si 
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ponecháva celý život a lebka zostáva tiež celý život na larválnej úrovni. Chýba mu teda celý 

rad kraniálnych elementov, ktoré sa objavujú neskoršie v ontogenéze urodel, včítane 

septomaxily a maxily. Avšak, tieto kosti vznikajú u jedincov, u ktorých je ontogenéza 

vyvolaná umelo aplikáciou thyroidných hormónov.  

 Avšak podobné výsledky je možné získať aj prirodzenejšou cestou:  

1) Pozorovaním starých a veľmi starých jedincov. I keď sú ontogenéza a rast spomalené 

po pohlavnom dozretí, rast pokračuje u obojživelníkov po celý život a u dospelých 

jedincov sa vyskytujú ako kvantitatívne tak i kvalitatívne morfologické zmeny. Preto, 

u starých jedincov pedomorfných druhov dôsledkom pokračovania ich ontogenézy za 

zvyčajné koncové štádium (v našom prípade bod R), je možné očakávať objavenie sa 

niektorých ancestrálnych znakov stratených v priebehu vývinu do pedomorfného 

stavu. - A je to skutočne tak. Napríklad septomaxila, typicky neprítomná 

u pedomorfných druhov rodu Bolitoglossa, bola ojedinele nachádzaná u veľkých 

a pravdepodobne starých jedincov niektorých druhov. Podobne, kosť podnebná - 

palatinum, normálne chýbajúca u pedomorfných pipidných žiab (Pipidae), bola 

nájdená u starých jedincov druhu Xenopus laevis. Aj u druhu Uperoleia laevigata 

(Leptodactylidae) bola objavená prítomnosť jednej z podnebných kostí - vomeru, 

i keď u tejto žaby vykazujúcej typické pedomorfné črty sa táto kosť normálne 

nevyskytuje.   

2) U jedincov vykazujúcich akceleráciu somatického vývinu (vyskytuje sa u niektorých 

jedincov daného druhu alebo dokonca niektoré druhy ako také javia znaky 

akcelerovaného vývinu). Sekundárna akcelerácia (zrýchlenie) somatického vývinu 

umožňuje u pedomorfných živočíchov pokračovanie vývinu za terminálny bod (R), 

pričom sa objavia ancestrálne znaky. U druhov rodu Bombina stredné ucho chýba 

dôsledkom heterochronického procesu vedúceho k ich pedomorfóze, avšak u starých 

a akcelerovaných jedincov druhu Bombina orientalis je kostená kolumela (columella 

auris) prítomná. Podobne aj znovuobjavenie sa kosti nazálnej u pedomorfného mloka 

Rhyacotriton olympicus, ktorá už normálne u neho chýba, sa dáva do súvislosti so 

zvýšenou rýchlosťou somatického vývinu.  

Z vyššie uvedených faktov vyplýva: ancestrálne znaky chýbajúce u pedomorfných 

foriem sa môžu zachovávať ako latentné schopnosti  a môžu sa objaviť u starých 

jedincov alebo u jedincov vykazujúcich akceleráciu somatického vývinu. Teda, ak žaby sú 

pedomorfní potomkovia temnospondylných dissorofoidov, potom u ich starých jedincov 
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alebo jedincov vykazujúcich zvýšenú rýchlosť somatického vývinu, by sa mali 

vyskytovať znaky:  

1) ktoré sú charakteristické pre dospelé dissorofoidy,  

2) chýbajú u dospelých žiab a 

3) o ktorých predpokladáme, že sa stratili pri prechode temnospondylné 

disorofoidy – žaby heterochnickými procesmi vedúcimi k pedomorfóze žiab.  

Tieto predpoklady budú sledované na lebke a zuboch. 

 

5.1 - Dermálne kosti lebky  

 

 V porovnaní so stegocefalmi u žiab chýba séria postorbitálnych kostí (postfrontále, 

postorbitále a supratemporále) a posteriórna séria kostí lebkovej strechy (kosti postparietálne 

a tabulárne), obr. 23. U žiab sú najposteriórnejšie uloženými kosťami parietálne časti kostí 

frontoparietálnych a kosti skvamozálne ležiace na otickej kapsule. Parietálna časť 

frontoparietále i skvamózum sú väčšinou od seba oddelené, ale u niektorých druhov žiab 

(zvyčajne tých, ktoré majú ornamentované dermálne kosti lebkovej strechy) môžu byť 

prostredníctvom svojich výbežkov spojené a vytvárajú tak viac alebo menej pevný 

postorbitálny oblúk (arcus postorbitalis). Avšak u starého jedinca druhu Discoglossus 

galganoi (Discoglossidae) bol na dorzálnom povrchu otickej kapsuly objavený malý 

dermálny element, situovaný medzi parietálnou časťou kosti frontoparietálnej a skvamózom 

(obr. 25). Táto kosť odpovedá svojou pozíciou jednej z kostí postorbitálneho komplexu 

charakteristického pre stegocefaly, avšak strateného pri prechode temnospondylné 

dissorofoidy – žaby.  
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Obr. 25. a-b) Discoglossus; c) Bombina orientalis; d) mladý jedinec Pelobates syriacus. 

Lebky zhora. Podľa Smirnova (1999).  

 

 Okrem toho, u dospelých jedincov druhu Bombina orientalis sa príležitostne 

u niektorých jedincov objavuje aj ďalšia dermálna osifikácia ležiaca za frontoparietálnym 

komplexom. Táto osifikácia leží na tectum synoticum a jej pozícia je väčšinou asymetrická 

(obr. 25c). Táto osifikácia odpovedá svojou pozíciou kosti postparietálnej a je s ňou 

s najväčšou pravdepodobnosťou homologická.  

Žaby s výraznou ornamentáciou dermálnych kostí lebky vykazujú akcelerovanú 

kraniálnu ontogenézu (viď nižšie). A práve u týchto žiab sa vyskytuje prítomnosť takýchto 

ďalších kostí ležiacich v najposteriórnejšej časti lebkovej strechy. U žubrienok druhov 
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Pelobates fuscus a Pelobates syriacus bola nájdená ďalšia dermálna kosť ležiaca na dorzálnej 

strane otickej kapsuly medzi skvamózom a frontoparietále (obr. 25d); neskoršie v ontogenéze 

splýva s frontoparietále. Svojou topografiou, vzhľadom na otickú kapsulu a na susedné 

dermálne kosti, táto kosť je považovaná za homologickú s kosťou supratemporálnou 

temnospondylov. Podobný prípad bol zaznamenaný aj u druhu Ceratophrys cornuta 

(Leptodactylidae), ktorý má, podobne ako druhy rodu Pelobates, ornamentované dermálne 

kosti lebkovej strechy. U Ceratophrys cornuta vzniká skvamózum z troch samostatných 

osifikácii, i keď pre žaby je typický vznik tejto kosti z dvoch osifikačných základov. Jedna 

z týchto troch osifikácii vznikajúca za orbitou a neskoršie v ontogenéze inkorporovaná do 

zloženého skvamóza, pravdepodobne odpovedá jednej z kostí postorbitálneho komplexu 

stegocefalov, strateného pri prechode temnospondylné dissorofoidy – žaby. Naviac, 

u dospelca Pelobates cultripes sa môžu vyskytovať 3 až 4 ďalšie samostatné kosti situované 

v posteriórnej oblasti lebky a ležiace medzi frontoparietále a skvamózum, nad otickou 

kapsulou. Tieto kosti svojou topografiou odpovedajú kosti postfrontálnej, postorbitálej, 

supratemporálnej a tabulárnej stegocefalov a s najväčšou pravdepodobnosťou sú to kosti 

homologické.  

 

 

 

Obr. 26. Pelobates cultripes. Lebka zhora. Podľa Smirnova (1999).  
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5.2 - Ornamentácia dermálnych kostí lebky    

 

 Zatiaľ čo ornamentácia dermálnych kostí lebkovej strechy je pre dospelé jedince 

stegocefalov charakteristická, u žiab nie je väčšinou prítomná. Avšak u viacerých druhov 

z rôznych čeľadí žiab sa vyskytuje. Naviac, u niektorých druhov, pre ktoré je absencia 

ornamentácie typická, sa môže objaviť u niektorých starých jedincov, ako napr. u Bofo viridis 

alebo Pipa carvalhoi.  

 Naviac, tie žaby, ktoré majú dermálne kosti ornamentované, vykazujú akcelerovaný 

vývin lebky, ako je to napríklad u druhu Pelobates fuscus (Pelobatidae, obr. 26), Pyxicephalus 

adspersus (Ranidae), a Ceratophrys ornata (Leptodactylidae). Pri porovnaní dvoch druhov 

rodu Bufo, B. melanostictus a B. viridis, prvý z nich má kosti lebkovej strechy ornamentované 

a vykazuje tiež akcelerovaný vývin lebky relatívne k druhu B. viridis, ktorý kosti 

ornamentované nemá.  

 Vyššie uvedené fakty indikujú, že pokračovanie vývinu lebky po dosiahnutí pohlavnej 

zrelosti a zrýchlený vývin lebky sú doprevádzané objavením sa ornamentácie na dermálnych 

kostiach lebkovej strechy.  

 

 

5.3 - Dentícia 

 

 Väčšina stegocefalov má úplne kalcifikované zuby a ich dentín je charakteristicky 

labyrintne zvlnený (odtiaľ tiež názov pre túto parafyletickú skupinu: Labyrinthodontia). 

Avšak dissorofoidné stegocefaly majú zuby rozdelené nekalcifikovanou zónou na dve časti – 

korunku a stopku (pedicel) – a dentín nie je zvlnený. Táto, tzv. pedicelátna zubná morfológia 

je ontogeneticky prechodným stavom; je charakteristická pre larválne a juvenilné jedince, 

avšak postupne je nahradená nepedicelátnymi zubami u dospelých dissorofoidov.  
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Obr. 27. Discoglossus. a) stavba zuba; b) ontogenéza zuba. Pd-pedicel, dz-väzivová vrstva, 

cr-korunka. Podľa Smirnova (1999). 

 

 Na rozdiel od dissorofoidov, u žiab sa vyskytujú pediceátne zuby rozdelené na 

korunku a stopku (obr. 27) a takéto zuby sú charakteristické pre adultné jedince. V priebehu 

ontogenézy sa u každého jednotlivého zuba objavuje samostatné kalcifikačné centrum 

v mieste budúcej korunky a stopky (obr. 27). V priebehu ďalšieho rastu sa kalcifikácia 

zväčšuje, avšak obidve kalcifikované časti zostávajú oddelené viac alebo menej výraznou 

nekalcifikovanou zónou. Avšak u niektorých žiab, napr. druhu Pyxicephalus adspersus 

(Ranidae) sa korunková a stopková kalcifikácia stretnú (zrastú) a nezostáva medzi nimi 

žiadna stopa po pôvodnom rozdelení. Zrejme, strata pedicelátnej štruktúry zubov u P. 

adsparsus súvisí s hypermorfózou zubnej kalcifikácie. Naviac, P. adspersus má veľmi 

nápadne vyvinutú ornamentáciu kostí lebkovej strechy čo indikuje akcelerovaný vývin kránia. 

Pretože hyperkalcifikácia zubov je spojená s celkovou kraniálnou hyperkalcifikáciou 

spôsobenou akcelerovanou kraniálnou ontogenézou, je opodstatnené sa domnievať, že 

akcelerácia kraniálneho vývinu u P. adspersus vedie k strate pedicélie. Výskyt takýchto 

vzájomných vzťahov medzi zubnou morfológiou a rýchlosťou kraniálneho vývinu podporuje 

i fakt, že práve u žiab s ornamentovanými dermálnymi kosťami lebkovej strechy sa často 

vyskytujú nepedicelátne zuby. Medzi ne patria: druhy rodu Ceratophrys (Leptodactylidae) a 

druhy Hemiphractus proboscideus a Gastrotheca riobambae (Hylidae).  
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Záver: Vyššie uvedené fakty poukazujú na to, že pokračovanie vývinu po dosiahnutí 

pohlavnej dospelosti (teda u starých indivíduí) alebo akcelerácia kraniálneho vývinu môžu 

spôsobovať objavenie sa:  

a) ďalších kostí svojou topografiou odpovedajúcich kostiam postfrontále, 

postorbitále, supratemporále, postparietále a tabuláre,  

b) ornamentácie dermálnych kostí lebkovej strechy a  

c) nepedicelátnych zubov.  

Všetky tieto znaky charakteristické pre adultné dissorofoidné temnospondyly, ale 

normálne chýbajúce u väčšiny druhov žiab sa s najväčšou pravdepodobnosťou stratili 

dôsledkom niektorého heterochronického procesu (pravdepodobne progenézy) pri prechode 

dissorofoidy – žaby. V zmysle vyššie uvedeného predpokladu ontogenetickej trajektórie žiab 

sa dá usúdiť, že znovuobjavenie sa týchto znakov u žiab môže byť považované za dôkaz 

správnosti hypotézy o pedomorfnom pôvode žiab.  
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6 - MINIATURIZÁCIA 

 

 

Fenomén miniaturizácie, t. j. zmenšovania telesnej veľkosti vo fylogenéze, sa často 

chápe ako spôsob evolučnej zmeny ako u bezstavovcov, tak i stavovcov. Gould (1977) 

vysvetľuje miniaturizáciu cestou progenézy ako adaptívnu odpoveď na vplyvy tlačiace 

organizmus nadobudnúť malú veľkosť. Miniaturizácia je teda chápaná ako adaptívna 

stratégia.  

Výsledky týchto vplyvov je možné vidieť na vzťahu veľkosti zmyslových orgánov 

a mozgu k lebke u organizmov, ktoré sú oveľa menšie ako ich predkovia. Malá veľkosť je 

signifikantným znakom pri vzniku niektorých veľkých skupín vertebrát: rýb, mnohých skupín 

obojživelníkov, jašterov, cicavcov. Bolo preukázané, že polomery zakrivenia 

semicirkulárnych kanálov sú takmer konštantné u živočíchov rôznej veľkosti. 

 

 

Obr. 28. Vzťah veľkosti semicirkulárneho kanála a veľkosti tela rôznych stavovcov. R – 

polomer zakrivenia semicirkulárneho kanála. Plné krúžky – cicavce; prázdne krúžky – ryby; 

plné trojuholníky – vtáky; prázdne trojuholníky – plazy. Podľa Jones and Spells (1963).  

 

Malé lebky majú nápadne veľké zmyslové orgány a mozog. Veľkosť ani očí ani 

vnútorného ucha nemôže byť zredukovaná pod určitú veľkosť. Pokiaľ ide o oči, vlnová dĺžka 

viditeľného svetla si vyžaduje určitú minimálnu veľkosť receptívnych buniek, pod ktorou by 
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neboli schopné vytvárať obraz. Pokiaľ ide o vnútorné ucho, jeho veľkosť je limitovaná časom 

odpovede pohybujúcej sa tekutiny v semicirkulárnych kanálikoch. Pri porovnní lebky 

paleozoického obojživelníka rodu Tersomius a recentného rodu Pseudocaecilia je vidieť, že i) 

otické kapsuly, ktoré obsahujú semicirkulárne kanály, majú takmer rovnakú absolútnu 

veľkosť u obidvoch rodov, i keď u malého rodu sú relatívne väčšie (vzhľadom na veľkosť 

lebky); ii) u recentného rodu sú otické kapsuly oveľa bližšie k orbitám; iii) vzdialenosť medzi 

otickými kapsulami je podobná u obidvoch rodov, pretože si to vynucuje šírka zadnej šasti 

mozgu (obr. 29).  

 

 

Obr. 29. Schematické pohľady na vrchné strany lebiek paleozoického obojživelníka rodu 

Tersomius a recentného rodu Pseudocaecilia. Podľa Carrolla (1990).  

 

Výsledky miniaturizácie sú veľmi dobre pozorovateľné na salamandrách 

Pseudoeurycea goebeli a Thorius narisovalis (čeľaď Pletodontodae) (Fig. 30). I keď sú tieto 

druhy príbuzné, líšia sa veľkosťou a konfiguráciou a počtom kostí lebkovej strechy. Ak 

porovnáme lebky obidvoch druhov nakreslené v rovnakej veľkosti, mohlo by sa zdať, že tieto 

rozdiely vznikli cestou mnohých genetických zmien u malého druhu, avšak s najväčšou 

pravdepodobnosťou došlo iba k jednej genetickej zmene, ktorá vyústila do malej veľkosti tela. 

Aj napriek takej veľkej zmene veľkosti si mozog a zmyslové orgány musia ponechať svoju 

pôvodnú veľkosť (viď nižšie), zatiaľ čo kosti lebky sa prispôsobujú postupne zmenšovanej 

ploche, v ktorej sa vyvíjajú. Ich počet a stupeň vývinu zrejme súvisí s progenetickým 
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heterochronickým procesom (cf. stav opísaný nižšie u pedomorfného mloka druhu 

Bolitoglossa occidentalis).   

 

 

 

Obr. 30. Lebky druhov čeľade Plethodontidae z vrchného pohľadu. Podľa Hankena (1984).  

 

 

6.1 - Miniaturizácia lebky jašterov 

 

 V nasledujúcom texte bude ukázané, že kvalitatívne zmeny, konkrétne modifikácie 

bauplánu lebky jašterov, otvára nové evolučné možnosti. Získanie nového adaptívneho 

programu môže vyústiť do vzniku nového vyššieho taxónu.  

 Selekčné tlaky vyúsťujúce do miniaturizovanej hlavy sú zvlášť zreteľné u malých, 

bezkončatinových, hrabavých (fossoriálnych) jašterov, pretože redukcia priemeru (šírky) 

hlavy a tela redukuje množstvo energie potrebnej na pohyb v pôde. Redukcia priemernej 

veľkosti vyústi do miniaturizovanej lebky, avšak neznamená redukciu celkovej dĺžky tela 

(nos-anus). Celková dĺžka lebky môže klesnúť na maximálnu hodnotu 4 – 5 mm u niektorých 

hrabavých jašterov, ako sú napríklad Aprasia repens a Dibamus novaeguineae (čeľaď 

Dibamidae, juhovýchodná Ázia, Indonézia).  

 Lebka plazov sa skladá z dvoch základných častí: (i) endokránia (vnútorná lebka), 

ktoré chráni mozog a zmyslové orgány a (ii) exokránia (vonkajšia lebka), ktoré kryje zvonka 

endokránium. Exokránium je bilaterálne širšie ako relatívne bilaterálne úzke endokránium.  
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 Ak sa v priebehu evolúcie absolútna veľkosť lebky zmenšuje, relatívna veľkosť 

endokránia sa zväčšuje. Toto relatívne zväčšovanie veľkosti endokránia koreluje s veľkosťou 

mozgu a s funkciou semicirkulárnych kanálov sluchového aparátu. Bolo tiež vypočítané, že 

zmenšovanie polomeru zakrivenia semicirkulárnych kanálov by spôsobilo nižší prah 

odpovede sprostredkovanej semicirkulárnym kanálom. Tieto zistenia teda predpovedajú 

relatívne zvýšenia polomerov zakrivenia semicirkulárnych kanálov a tým spojeného zvýšenia 

priemeru otických kapsúl endokránia pri zmenšovaní absolútnej veľkosti lebky. Tento 

predpoklad je dobre doložiteľný na porovnaní dvoch príbuzných jašterov rôznej celkovej 

veľkosti (obr. 31).  
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Obr. 31. Lebky dvoch druhov hrabavých jašterov: Aprasia repens a Dibamus novaeguineae 

(čeľaď Dibamidae, juhovýchodná Ázia, Indonézia). Podľa Rieppela (1984).  

 

 Rieppel (1984) dal do vzájomného vzťahu priemery (šírky) otických kapsúl zástupcov 

rôznych čeľadí jašterov a celkovej šírky ich lebiek (meraných v oblasti kvadrátnych kostí). Ak 

sa dá do vzťahu pomer týchto dvoch hodnôt, vypočítaný ako celková šírka endokránia delené 

polovicou celkovej šírky lebky (hodnota Q, obr. 32), tak sa nápadne zvyšuje relatívna šírka 

endokránia pri zmenšovaní absolútnej veľkosti lebky (hodnota L, obr. 32).  



 52 

 

 

 

 

Obr. 32. Vysvetlenie v texte. Podľa Rieppela (1984). 

 

Dôsledkom tohto procesu je (obr. 31, 33A), že (i) endokránium sa svojím rozsahom 

blíži rozsahu endokránia (priestor medzi laterálnou stenou endokránia a exokrániom je 

eliminovaný), (ii) strecha zadnej časti endokránia (supraokcipitále) leží na tej istej úrovni ako 

strecha exokránia (parietále) a (iii) postemporálne okná na zadnej stene lebky sú uzatvorené. 

Pri veľkosti lebky pod 15 mm, posttemporálne okná sú už len štrbinovité alebo sú už úplne 

uzatvorené bez ohľadu na fylogenetické vzťahy porovnávaných hrabavých jašterov. Avšak, 

posttemporálne okná môžu byť uzatvorené aj u lebiek väčšej veľkosti, čo znamená, že 

fylogenetické faktory tiež zohrávali svoju úlohu pri formácii lebky.  
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Obr. 33. Pletholax gracilis (Pygopodidae, západná Austrália); Algyroides fitzingeri (Korzika, 

Sardínia; Lacertidae). Podľa Rieppela (1984). 
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 U hrabavých jašterov zohrávala malá veľkosť svoju úlohu nie len pri uzatváraní 

záhlavia (okciputu), ale aj laterálnej steny neurokránia. Toto sa uskutočňuje spojením 

ventrálne rastúcim výbežkom parietálnej kosti s tzv. alárnym výbežkom prootika (obr. 33). 

V súvislosti s tým dochádza zvyčajne aj k prerušeniu alebo úplnej strate vrchného 

temporálneho oblúka. V tom prípade postfrontále+postorbitále alebo postorbitofrontále (keď 

sú obidve kosti splynuté) tvorí element v tvare písmena V a slúži ako podpera 

frontoparietálnej sutúry z laterálnej strany. Avšak nie všetky malé jaštery majú uzatvorenú 

laterálnu stenu neurokránia. Tento jav je skôr typický pre hrabavé jaštery rôznych 

fylogenetických vzťahov. Teda, tendencia uzatvárania laterálnej steny neurokránia nemôže 

byť chápaná len vo vzťahu k malej veľkosti, ale musí byť dávaná do súvislosti s hrabavým 

spôsobom života.  

Príklad: Lebka slepúcha lámavého (Anguis fragilis, Anguidae) má v dospelosti dĺžku asi 15 

mm. Má prítomné úzke postemporálne okná a kompletný vrchný temporálny oblúk (obr. 

34A). Lebka príbuzného druhu Aniella pulchra má v dospelosti dĺžku asi 7-8 mm (obr. 34B) 

a vykazuje typické zmeny spojované s miniaturizáciou. Okciput je úplne uzatvorený, parietále 

vytvára ventrálne predĺženú platničku, vrchný temporálny oblúk je stratený, skvamózum je 

úplne redukované a supratemporále kompletne participuje na formácii laterálnej steny lebky.  

 

 

 

Obr. 34. Lebky dvoch jašterov z bočného pohľadu. Úsečka je dlhá 2 mm. Podľa Rieppela 

(1984).  
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Ďalším príkladom je skupina miniaturizovaných hrabavých jašterov patriacich do 

čeľade Pygopodidae (Austrália, Tasmánia, Nová Guinea a priľahlé ostrovy). U pomerne 

veľkého druhu Pygopodus lepidopodus, s dĺžkou adultnej lebky asi 17 mm, ešte perzistujú 

úzke posttemporálne štrbiny. Zo spodnej strany parietále zostupuje výbežok; medzi ním 

a leterálnym okrajom parietále je priestor, v ktorom sú umiestnené čeľustné svaly. U 

miniaturizovaných lebiek druhov Pletholax gracilis (obr. 33A) a Aprasia repens (obr. 31A), 

s dĺžkami lebiek adultých jedincov 4 – 8 mm, endokránium a exokránium ležia bilaterálne 

v tej istej úrovni. U druhu P. gracilis sú posttemporálne okná redukované na malé štrbiny 

a u druhu A. repens sú tieto okná úplne uzatvorené. Zostupné výbežky odstupujú z laterálnych 

okrajov kostí parietálnych, sú relatívne veľké a ležia v tej istej rovine ako alárne výbežky 

prootík. Skvamózum je prítomné len u druhu P. gracilis, kde tesne prilieha k zostupnému 

výbežku parietále a čiastočne je prekryté origom (miestom začiatku) čeľustných svalov. 

Zaujímavosťou je, že u druhu A. repens zadné rameno klinovitého postorbitofrontále tesne 

prilieha k zostupnému výbežku parietále. Na jeho povrchu sú prichytené vlákna vonkajšieho 

čeľustného svalu.  

 

 

6.2 - Exaptácia 

 

 Koncept miniaturizácie napomáha pochopiť evolučný scenár vzniku hadov. V rámci 

skupiny šupinatých plazov (Squamata), sú na rozdiel od jašterov (Sauria) amfisbény 

(Amphisbaenia) a hady (Serpentes) charakteristické zo všetkých strán uzatvorenou lebkou 

chrániacou mozog (obr. 35). I v tomto prípade je tento stav dosiahnutý zrastom, prípadne 

suturálnym spojením endokraniálnych a exokraniálnych elementov. Parietále a frontále tvoria 

veľké ventrolaterálne platničky, ktoré sa ventrálne spajajú s bazikrániom.  
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Obr. 35. Lebky plazov z bočného pohľadu. Podľa Rieppela (1984).  

 

 

 Jedna teória predpokladá vznik hadov z nejakého hrabavého šupinatého plaza. 

Vychádza sa pritom z mnohých anatomických špecializácii (hlavne optického systému, ale 

tiež lebky) spoločných pre obidve skupiny. Nejaký šupinatý plaz, ktorý sa adaptoval na 

hrabavý spôsob života cestou miniaturizácie, by vlastne takto dosiahol hadí kraniálny 

bauplán: endokránium a exokránium by ležali bilaterálne v tej istej úrovni, okciput by bol 

úplne uzatvorený a formácia viac alebo menej laterálne uzatvoreného neurokránia, spoločne 

so stratou vrchného spánkového oblúka, by umožňovali expanziu čeľustnej adduktórnej 

muskulatúry do temporálneho priestoru. Origo týchto svalov by sa tak rozšírilo na plochu 

celej laterálnej a dorzálnej steny parietále až po mediánnu rovinu (por. obr. 31B).   

 Všetky tieto modifikácie, ktoré sa považujú za dôsledok miniaturizácie, môžu byť 

chápané ako tzv. exaptácie (v zmysle Goulda a Vrbovej 1982; preadaptácie či predispozície 

iných autorov) pre budúcu evolúciu hadov. Exaptácia je koopcia, teda privlastnenie si, resp. 

využitie znaku alebo znakov vytvorených u predkov potomkami. Tieto znaky-modifikácie 

predstavujú základ pre adaptívny posun v priebehu ranej evolúcie hadov. Hady si 

ponechávajú štrukturálne modifikácie dosiahnuté miniaturizáciou pri svojom postupnom 

prechode na terestrický spôsob života a opäť začínajú dorastať do veľkých rozmerov. Hady sa 

adaptovali na konzumáciu veľkej koristi vývojom extrémnej mobility vrchnej a spodnej 

čeľuste (streptostýlia). Značná kraniálna kinéza hadov si vyžiadala zvýšenie rozsahu 

priestoru, v ktorom sa čeľustné adduktory pohybujú a to bolo dosiahnuté posterodorzálne 

expandovanými svalmi u už, v porovnaní s predkami, väčších hadov (Obr. 36).  
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Obr. 36. Lebka pytóna Python sebae – pohľad zhora (a), zdola (b) a z boku (c). Podľa Rage 

(1976).  
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7 - PROGENÉZA U RECENTNÝCH OBOJŽIVELNÍKOV 

 

 

7.1 - Heterochronické mechanizmy morfologickej diverzifikácie a evolučná zmena 

u neotropického mloka Bolitoglossa occidentalis (Plethodontidae)  

 

V rámci recentných obojživelníkov boli progenetické heterochronické procesy a ich 

dopad na adultnú morfológiu dobre identifikované u neotropického mloka druhu Bolitoglossa 

occidentalis z čeľade Plethodontidae (majú priamy vývin terestrických vajíčok). Bolitoglossa 

occidentalis je značne derivovaný, stromový druh (žije v nížinných oblastiach Mexika 

a Guatemaly), na rozdiel od generalizovaných a väčšinou terestrických kongenerických 

druhov B. rostrata a B. subpalmata.  

Rod Bolitoglossa má viac než 70 druhov a v tropických oblastiach Nového Sveta 

prešiel značnou adaptívnou radiáciou. Mimoriadnou črtou adaptívnej radiácie tohto rodu je 

invázia arboreálneho habitatu. Takáto znema ekologickej niky je vždy spojená so zmenami 

morfológie autopodiálnych elementov.  

Keď chceme kvantitatívne analyzovať heterochronické procesy, musíme porovnať 

ontogenézu derivovaného (descendentného) druhu s druhom ancestrálnym. Ako ancestrálne 

druhy sú považované (na základe fylogenetickej analýzy) druhy B. rostrata a B. subpalmata.  

Pri porovnaní s viac generalizovanými druhmi* B. rostrata a B. subpalmata, 

najdôležitejšími derivovanými znakmi druhu B. occidentalis sú:  

1. Malá veľkosť (B. rostrata: priemerná adultná veľkosť (dĺžka nos-anus, NA) = 52, 

3 mm; B. subpalmata: priemerná dospelá NA = 49, 4 mm; B. occidentalis: 

priemerná dospelá NA = 35, 3 mm). 

2. Relatívne krátky chvost. 

3. Kostra nohy i ruky sa nachádzajú úplne v blane (obr. ..).  

4. Redukcia a strata falangov (obr. ..).  

5. Zrast karpálnych a tarzálnych elementov (obr. ..).  

6. Absencia prefrontálnych kostí (obr. ..).  

7. Redukcia osifikácie lebky (obr. ..).  

 

Najhlavnejšou adaptáciou druhu B. occidentalis na arborikolný spôsob života je malá 

veľkosť. Najjednoduchšia cesta, ako dosiahnuť malú veľkosť, je predčasné pohlavné dozretie, 
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ktoré spôsobí zastavenie vývinu. Preto, vyššie uvedené derivované znaky 2 – 7 nemusia mať 

nevyhnutne len adaptačný význam; naopak, znaky 1, 4, 6 a 7 sú korelačným morfologickým 

dôsledkom pedomorfózy cestou progenézy.  

 

Lebka 

Osifikácia série kostí lebky je funkciou veľkosti (obr. 38). Posledná kosť, ktorá sa 

v osifikačnej sekvencii u B. rostrata a B. subpalmata objavuje, je prefrontále. U B. 

occidentalis sa však táto kosť nevytvára nikdy. To je argumentom na predpoklad, že došlo 

k zastaveniu vývinu ako mechanizmu, ktorý je zodpovedný za tento derivovaný znak.  

 

 

Obr. 38. Sekvencia osifikácie niektorých kranialnych kostí troch druhov pletodontidných 

salamandier.  

 

U B. occidentalis je redukovaná osifikácia dermálnych kraniálnych kostí (neúplné 

sutúry medzi frontálnymi a parietálnymi kosťami; v anteriórnej časti lebky sa kosti 

neprekrývajú. Tento stav je dosiahnutý u juvenila druhu B. rostrata (obr. 39). Podľa Alberch 

a Alberch (1981).  
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Obr. 39. Lebky z vrchnej strany: a, Bolitoglossa rostrata; b, B. subpalmata; c, B. 

occidentalis; d, B. rostrata – juvenil. Podľa Alberch a Alberch (1981).  

 

 

Noha 

Fenomén zastavenia vývinu opísaný vyššie vysvetľuje tiež rozdiely v morfológii nohy 

týchto druhov. Túto skutočnosť ilustruje spôsob osifikácie štvrtého prstu zadnej končatiny. 
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Posledným elementom, ktorý osifikuje u druhov B. rostrata a B. subpalmata je tretí falang 

štvrtého prstu. Tretí falang sa u B. occidentalis nevytvára nikdy (obr. 40A, B). Najdistálnejšie 

falangy rúk a nôh druhov B. rostrata a B. subpalmata sa skladajú z dvoch druhov chrupiek 

s rozdielnymi metachromatickými vlastnosťami (obr. 40C): i) proximálny (bazálny), distálne 

zašpicatený chrupkový klin, ktorý  sa zafarbuje alciánovou modrou a ii) distálny, sploštelý 

a expandovaný chrupkový element, ktorý sa nezafarbí alciánovou modrou. Tieto dva druhy 

chrupky osifikujú v rôznom čase v priebehu vývinu, pričom distálna časť osifikuje ako prvá. 

Proximálna časť druhého falangu je jediná, ktorá sa vytvára a osifikuje u B. occidentalis. 

Z toho vyplýva, že rozdiely medzi trojuholníkovitými terminálnymi falangami u B. 

occidentalis a distálne expandovanými elementami u B. rostrata a B. subpalmata by mohli 

byť dôsledkom fenoménu zastavenia vývinu. Preto, tieto rozdiely pravdepodobne 

reprezentujú skôr zastavenie vývinu, než problém diferenčného rastu.  

 

 

Obr. 40. A, diagram ilustrujúci sekvenciu osifikácie falangov štvrtého prstu nohy. B, Noha 

druhov: a, Bolitoglossa rostrata; b, B. subpalmata; c, B. occidentalis. C, sekvencia osifikácie 

falangu druhu B. rostrata. Podľa Alberch a Alberch (1981).  
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Znaky dokumentujúce adaptáciu na arborikolný spôsob života druhu B. occidentalis sú 

(obr. 40B): 1) celá kostra ruky i nohy sa nachádza v blane; 2) tarzálne elementy pod 3. – 5. 

prstom zrastajú; 3) metatarzálne elementy a prvé falangy zadnej končatiny sú sploštené 

a majú laterálne výbežky, čo pravdepodobne súvisí s používaním nohy ako „platničky“ bez 

možnosti samostatného pohybu prstov.  

 

7.2 - Neoténia 

 

Neoténia  (Kollman 1885; syn.: brachygenéza, metatetélia, retardácia) 

- redukcia rýchlosti vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) v priebehu 

juvenilnej fázy u potomka vyusťujúca do morfologicky retardovaného adulta. Ak potomok 

pohlavne dospeje v tom istom veku ako predok, neotenický adult bude tej istej veľkosti ako 

ancestrálny adult, i keď morfologicky retardovaný. Avšak, a to sa týka väčšiny prípadov 

v priebehu neoténie, keď je nástup pohlavného dozretia oneskorený, jedinec strávi dlhšiu 

dobu v juvenilnej fáze rapídneho zväčšovania veľkosti. Dôsledok – descendantný adult bude 

väčší ako adult ancestrálny, avšak bude mať morfologické charakteristiky ancestrálneho 

juvenilného štádia. Neoténia môže ovplyvniť iba niektoré štruktúry (disociovaná neoténia) 

alebo celý organizmus (globálna neoténia).   

 

Čeľaď Plagiosauridae 

Neoténia je dobre dokumentovaná na temnospondylných obojživelníkoch čeľade 

Plagiosauridae z vrchného triasu. Druhy tejto čeľade dosahovali dĺžku až jeden meter 

(Gerrothorax rhaeticus, obr. 41). Ich hyobranchiálny skelet bol larválneho charakteru, avšak 

bol skostnatený. Prítomnosť hyobranchiálneho skeletu nasvedčuje tomu, že mali s najväčšou 

pravdepodobnosťou prítomné vonkajšie žiabre. Na niektorých dermálnych kostiach lebkovej 

strechy sú prítomné senzorické ryhy indikujúce prítomnosť funkčnej bočnej čiary. Celý ich 

skelet, na rozdiel od slabo osifikovaného skeletu progenetických branchiosaurov, je masívne 

osifikovaný. Lebka je extrémne plochá, široká a krátka a vykazuje larválne proporcie (veľké 

orbity, krátka preorbitálna oblasť, krátke a široké prefrontále, okcipitálny a čeľustný kĺb ležia 

v jednej rovine). Krátka a široká papuľa umožňovala plagiosauridom živiť sa pravdepodobne 

„nasávaním“, pričom korisť bola pri otvorení papule silným zvírením vody doslova vsatá 
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(vtiahnutá) dovnútra. Morfológia hlavy a tela plagiosauridov predstavuje adaptáciu na 

stabilný život vo vode.  

 

 

Obr. 41. Triasový temnospondylný obojživelník Gerrothorax rhaeticus. A, lebka; B, 

rekonštrukcia tela; C, tmavým vyznačené nájdené kosti postkraniálneho skeletu. Podľa Boy 

(1972).  
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Neoténia je často dávaná do súvislosti s opačným životným prostredím ako 

u progenetických foriem. Neotenické formy žili pravdepodobne v stálych, dlhotrvajúcich 

habitatoch a boli zrejme K-selektory. Výsledkom K-selekcie je: veľké jedince, oneskorená 

reprodukcia (dôsledkom oneskorenej pohlavnej dospelosti), opakovaná reprodukcia, malý 

počet potomkov a rodičovská starostlivosť o potomkov.  

 

 

7.3 – Tegulorynchia - Nodosaria pedomorfoklin 

 

V rámci bezstavovcov bol neotenický pôvod niektorých druhov vytvárajúcich 

pedomorfoklin dobre preštudovaný u ramenonožcov (Brachiopoda) rodov Tegulorynchia 

a Notosaria (obr. 42). Najstarší známy druh rynchonelidného brachiopóda Tegulorynchia je 

druh T. boongeroodaensis pochádzajúci z raného paleocénu až raného eocénu západnej 

Austrálie. Tento druh je možné považovať za ancestrálneho apedomorfa a najranejšieho člena 

pedomorfoklinu Tegulorynchia-Notosaria. Tento ancestrálny druh rodu Tegulorynchia 

prechádza väčšími morfologickými zmenami v priebehu svojej ontogenézy než akýkoľvek iný 

druh pedomorfoklinu. Malý juvenil má: úzku schránku s plytkými miskami podobnej hĺbky; 

rektimarginátnu (priamu) komisúru; 25 rebier (costellae) pri dĺžke schránky 2 mm; dlhý, 

zašpicatený vrchol (umbo) s veľkým foramenom; a ďaleko od seba rozostúpené deltydiálne 

platničky. V priebehu ontogenézy, počas ktorej rastie schránka do dĺžky asi 18 mm, dochádza 

k týmto hlavným morfologickým zmenám: rozšírenie schránky; značné prehĺbenie misiek; 

vytvorenie silnej uniplikátnej komisúry; zvýšenie počtu rebier ich častým rozvetvovaním 

v raných fázach ontogenézy (vytvorením až 80 jemných rebier v dospelosti); redukcia výšky 

vrcholu a zväčšenie umbonálneho uhla; zmenšenie veľkosti foramenu dôsledkom spojenia 

deltydiálnych platničiek, ktoré ho takmer uzatvárajú.  
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Obr. 42. Tegulorynchia – Notosaria pedomorfoklin. Podľa McNamara (1982).  

  

Druhý druh pedomorfoklinu, T. squamosa,  pochádza z neskorého eocénu až raného 

miocénu Nového Zélandu. Nie je vylúčené, že dnes žijúci druh, T. doederleini, je odlišným 

druhom než T. squamosa, napriek tomu, že sú morfologicky takmer identické; rozdiel je však 

v stratigrafickom rozpätí dnešného druhu (pliocén až recent) a geografickom výskyte (žije 

v oblasti medzi Japonskom a Borneom). Obidva druhy môžu byť považované za neotenické 

vzhľadom na apedomorfa, pretože oba majú: menší počet rebier v dospelosti (okolo 60); 

mierne užšiu schránku; slabšie vyvinutú uniplikáciu; väčší foramen, i keď deltydiálne 

doštičky zostávajú spojené; a väčšiu schránku (jej dĺžka v dospelosti je až do 25 mm).  
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Austrálske druhy T. coelata (stredný oligocén a spodný miocén) a T. thomsoni (spodný 

miocén) sú ďalšími členmi tohto pedomorfného trendu. Obidva druhy majú menej rebier ako 

T. squamosa; užšiu schránku; oddelené deltidiálne platničky; väčší foramen; zašpicatenejší 

vrchol; a slabšiu uniplikáciu komisúry. Stratigraficky sa T. coelata a T. thomsoni objavujú 

neskoršie než T. squamosa, pričom T. coelata sa prvýkrát objavuje v strednom oligocéne a T. 

thomsoni v spodnom miocéne. Mladší z obidvoch druhov, T. thomsoni má menší počet rebier 

(28) než druh T. coelata (36 – 40); prominentnejší vrchol; misky majú podobnú hĺbku; 

foramen je väčší. Všetky tieto znaky sú v súlade s pozíciou tohto druhu ďalej pozdĺž 

pedomorfoklinu.  

Koncové členy pedomorfoklinu, novozélandské druhy Notosaria antipoda (prvýkrát 

sa objavuje v najvrchnejšom oligocéne) a N. nigricans (prvýkrát sa objavuje v spodnom 

miocéne a prežíva až do súčasnosti), majú najviac juvenilných znakov v dospelosti a sú 

morfologicky najbližšie najranejším ontogenetickým štádiám apedomorfného druhu T. 

boongeroodaensis: najužšia schránka; najslabšia uniplikácia; najmenej rebier (25); najviac od 

seba vzdialené deltidiálne platničky; a najväčší foramen. Keďže je dnes žijúci koncový člen 

pedomorfoklinu väčší ako apedomorfný adult, dá sa predpokladať, že neotenický 

heterochronický proces zohral hlavnú úlohu pri vzniku adultnej morfológie koncového člena 

pedomorfoklinu.  

N. antipoda sa stratigraficky objavuje skôr než predchádzajúci člen pedomorfoklinu – 

T. thomsoni. Z toho vyplýva, že v určitých prípadoch niektoré pedomorfy sa nemuseli 

vyvinúť z bezprostredne predchádzajúceho druhu na pedomorfokline. Druhy rodu Notosaria 

vznikli pravdepodobne z druhu T. squamosa. Geografická separácia druhov rodu Notosaria 

a druhu T. thomsosi indikuje evolúciu podobných morfotypov z rôznych predkov, ktoré majú 

rozdielne postavenie na pedomorfokline. Juhoaustrálsky druh T. thomsoni sa vyvinul z T. 

coelata; novozélandské druhy rodu Notosaria sa vyvinuli z novozélandského druhu T. 

squamosa. Je väčší morfologický rozdiel medzi druhmi rodu Notosaria a T. squamosa než 

medzi druhmi T. thomsoni a T. coelata. Z toho vyplýva, že fylogenetický trend uprednostnil 

selekciu pedomorfov.  

Ekologický význam pedomorfoklinu. Žijúci druh Tegulorynchia daederleini sa dnes 

vyskytuje vo vodách hlbších než 100 m a zasahuje až do hĺbky asi 635 m. Na základe 

stratigrafických analýz sa predpokladá, že fosílne druhy rodu Tegulorynchia obývali hlbšie, 

relatívne pokojné vody. Avšak pedomorfný druh Notosaria nigricans sa najčastejšie 

vyskytuje v intertidálnej zóne a najčastejšie sa nachádza na miestach nie hlbších ako 200 m. 

Pravdepodobne i N. antipoda obývala plytšie vody, teda vysokohydrodynamické prostredie.  
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Dá sa predpokladať, že zachovanie veľkého foramenu a s tým súvisiaceho silného 

stvola u neotenických druhov rodu Notosaria, dovoľujúce pevné prichytenie živočícha 

k substrátu, umožňovalo tomuto morfotypu obývať oveľa plytšie vody, teda 

hydrodynamickejšie prostredie než druhom rodu Tegulorynchia. Naopak, druhom rodu 

Tegulorynchia, obývajúcim pokojné vody, stačil len slabší stvol (na ktorý postačuje menší 

foramen) na prichytenie k podkladu. Juvenilná Tegulorynchia má veľký foramen, pretože 

potrebuje silný stvol na pevné prichytenie k podkladu, aby bola schopná odolávať 

premiestneniam morskými prúdmi.  

Aj ďalší znak pedomorfného rodu Notosaria, ako je menší počet drsnejších rebier, bol 

vhodnejší pre pobyt v plytšom vodnom prostredí (lepšie zachytenie misky v piesčitom 

substráte). Ďalej, relatívne plytké misky u druhov rodu Notosaria indikujú vlastníctvo 

plytšieho, špirálovitého lofofóru než u rodu Tegulorynchia. Takýto lofofór je výhodnejší v 

hydrodynamickejšom prostredí a postačujúci na vody s veľkým obsahom kyslíka. Pre druhy 

rodu Tegulorynchia, obývajúce hlbšie, kľudnejšie a na kyslík menej bohaté vody, je 

výhodnejší väčší lofofór uložený v hlbokých miskách. Existuje tu teda korelácia habitatu 

(hĺbky vody) a veľkosti lofofóru.  

U druhov rodu Tegulorynchia nachádzajúcich sa v strede dĺžky pedomorfoklinu sa 

predpokladá využívanie intermediárnych habitatov pozdĺž environmentálneho gradientu 

medzi príbrežnými, vysokohydrodynamickými habitatmi druhov rodu Notosaria a hlbokými 

vodami, teda nízkohydrodynamickým prostredím obývaným apedomorfom.  

 

7.4 - Heterochronická evolúcia trilobita Balangia balangensis z Duyunaspis duyunensis 

 

Vývin druhu ranokambrického trilobita druhu Duyunaspis duyunensis z formácie 

Balang v Číne je dobre dokumentovaný na sekvencii protaspidných, meraspidných 

i holaspidných štádií (obr. 16). U druhu Balangia balangensis došlo k pedomorfnej redukcii 

počtu hrudných segmentov a k zvýšeniu počtu pygidálnych článkov (obr. 17). Vzhľadom na 

to, že dospelec druhu Balangia balangensis je trocha väčší ako dospelec druhu Duyunaspis 

duyunensis, evolúcia druhu B. balangensis sa pravdepodobne udiala cestou neoténie.  
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Obr. 16. Ontogenéza druhu Duyunaspis duyunensis. Podľa K. MacNamara et al. (2006).  

 

 

 

 

 

Obr. 17. Heterochronická evolúcia trilobita Balangia balangensis z Duyunaspis duyunensis. 

Podľa K. McNamara et al. (2006).  
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8 – PERAMORFÓZA, PERAMORFOKLIN, HYPERMORFÓZA 

 

8.1 - Peramorfóza  

(Alberch et. al 1979; syn.: adultizácia, rekapitulácia, palingenéza) 

 

- výskyt ancestrálnych adultných znakov v larválnom alebo juvenilnom štádiu potomka.   

 Peramorfóza môže byť dosiahnutá troma spôsobmi:  

- oneskorením nástupu pohlavného dozretia (hypermorfóza) 

- zvýšením rýchlosti morfologického vývinu (akcelerácia)  

- skorším začatím morfologického vývinu (presun pred)  

 

Hypermorfóza (de Beer 1930)  

 

- neskoré pohlavné dozretie vedúce k neskorému zastaveniu vývinových udalostí 

(morfologického vývinu a rastu) u potomka   

 Extenzia juvenilnej rastovej periódy, zapríčinená oneskorením začiatku pohlavnej 

zrelosti, vyústi do hypermorfózy. Tento proces je opakom progenézy. Raný juvenilný vývin 

začne v tom istom čase a bude pokračovať tou istou rýchlosťou ako u predka (obr. 1). 

Extenzia neskorého úseku vývinu môže vyústiť do morfologických charakteristík celkom 

odlišných od ancestrálneho adulta. Dlhšia perióda strávená v juvenilnej fáze rastu vyústi do 

získania väčšej maximálnej veľkosti. Descendentný adult bude preto väčší ako adult 

ancestrálny. Takže, namiesto toho, aby bola pohlavná dospelosť dosiahnutá na konci 

morfologického štádia D, hypermorfné formy budú pokračovať vo vývine do morfologického 

štádia E (obr. 1); dospelosť bude teda dosiahnutá pri väčšej veľkosti než u predka. 

Hypermorfóza postihuje celý organizmus.  

 

 

 Akcelerácia  (Cope 1887; syn.: tachygenéza)  

 

- zvýšená rýchlosť vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) u potomka  

 Pri procese akcelerácie dochádza k zvýšeniu rýchlosti morfologického vývinu 

v priebehu ontogenézy. Tento proces je opakom neoténie. Malé zväčšenie rýchlosti vývinu 

započatej v ranom štádiu vývinu môže vyústiť do značných morfologických rozdielov medzi 
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potomkom a predkom v prípade, že je rast alometrický. V takýchto prípadoch prejde potomok 

v priebehu svojej ontogenézy štádiom dospelosti predka. Pohlavná zrelosť môže byť 

dosiahnutá, keď má potomok tú istú veľkosť ako predok; keď však začiatok pohlavného 

dozretia je tiež urýchlený, descendentný adult môže byť menší než adult ancestrálny, ale bude 

morfologicky pokročilejší (obr. 1). Teda, keď to porovnáme so začiatkom štádia D 

ancestrálnej onogenézy, akcelerovaný organizmus sa bude, pri tej istej veľkosti, blížiť 

morfologickému štádiu E. Akcelerácia môže postihovať celý organizmus alebo len jeho 

niektoré orgány či štruktúry.  

 

Presun pred  (angl. – predisplacement; Alberch et al. 1979)  

 

- skorý nástup vývinových udalostí (morfologického vývinu a rastu) u potomka  

 Pri presune pred, rýchlosť vývinu a zastavenie rýchlosti je taká istá ako u predka. 

Avšak, začiatok vývinu jedného alebo viacerých orgánov alebo štruktúr  v relatívne skoršom 

štádiu vývinu celého organizmu, vzhľadom na predka, dovoľuje dlhšie obdobie ich rastu 

a vývinu. Teda pri porovnaní s tou istou štruktúrou u ancestrálnej formy, peramorfická forma 

bude v štádiu B, keď tá istá štruktúra u ancestrálneho juvenila začala rast (obr. 1). Ak 

zastavenie rastu a rýchlosť morfologického vývinu sú tie isté ako u predka, peramorfická 

štruktúra, ktorá začala rast skôr, bude morfologicky pokročilejšia a väčšia než ekvivalentná 

štruktúra u ancestrálneho adulta.  

 

Terminálna adícia – objavenie sa nových evolučných znakov na konci ontogenézy 

ancestrálnej formy (t. zn., že predchádzajúce adultné štádium sa stáva predadultným štádiom 

u potomka). Tento termím uvádzam len pre úplnosť, pretože sa ešte môže vyskytovať 

v staršej literatúre. Dnes sa chápe ako súčasť peramorfózy.  

 

8.2 - Peramorfoklin 

 

 Opakom k pedomorfoklinu je peramorfoklin (obr. 43), ktorý má opačný priebeh 

morfologickej zmeny ako pedomorfoklin. Ancestrálny druh prechádzajúci morfologickými 

štádiami A až C v priebehu ontogenézy môže dať vzniknúť dôsledkom niektorého 

z peramorfických procesov descendentnému druhu, ktorý prechádza cez morfologické štádiá 

A až E v priebehu svojej ontogenézy. Z tohto zase môže vzniknúť druh prechádzajúci cez 

morfologické štádiá A až G atď., ak sú výsledné morfológie adaptívne úspešné v priebehu 
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environmentálneho gradientu. Z podobných dôvodov ako tých pri pedomorfokline, ak 

ancestrálny druh perzistuje vo svojej charakteristickej nike, a ak pozdĺž environmentálneho 

gradientu sú vhodné niky dostupné, speciácia bude jednosmerná.  

 

 

 

Obr. 43. Schematické znázornenie peramorfoklinu. Podľa K. MacNamaru (1982). 

 

 

8.3 - Hypermorfóza: Evolučný trend tvaru schránky rotulidných ježoviek 

 

 U rotulidných clypeasteroidných ježoviek sa v priebehu evolúcie vytvorili na zadnom 

okraji schránky zárezy (obr. 44). Vývoj týchto zárezov je možné sledovať v priebehu jednej 

fylogenetickej línie. U neskoromiocénneho druhu Rotuloidea vieirai sú na zadnom okraji 

schránky dospelca prítomné plytké zárezy (tzv. lunuly). U nasledujúceho ranopliocénneho 

druhu R. fimbriata je prítomných 9 výrazných zárezov, teda viac než u R. vieirai. Počet 

zárezov u juvenilného jedinca druhu R. fimbriata odpovedá dospelcovi východiskového druhu 

R. vieirai. U neskoropliocénneho druhu R. fonti je už prítomných 11 hlbokých zárezov. U 

descendentného druhu Heliophora orbiculus pokračuje tento trend a prítomných je už 13 

hlbokých zárezov na zadnom okraji schránky. U jedného poddruhu, H. orbiculus angolensis, 

pokračuje tento trend ešte do väčšieho extrému a hlboké zárezy sú vytvorené pozdĺž celého 
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okraja schránky. Teda, morfológia schránky dospelca ancestrálneho druhu je len juvenilným 

ontogenetickýcm štádiom descendentného druhu.   

 

 

 

Obr. 44. Peramorfoklin rotulidných clypeasteroidných ježoviek. Podľa McNamaru (1082).  

 

 

8.4 - Peraster – Schizaster peramorfoklin 

 

 Spatangoidné ježovky rodu Schizaster sa väčšinou radia do dvoch podrodov: Peraster 

(Schizaster) a Schizaster (Schizaster) nachádzajúcich sa na opačných koncoch 

morfologického gradientu (obr. 45). Peraster morfotyp sa objavil skôr ako Schizaster 
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morfotyp a podobne ako Schizaster prežíva do súčasnosti. Jeho základné morfologické 

charakteristiky sú: relatívne malá schránka okrúhleho tvaru; centrálne umiestnený apikálny 

systém a apex (vrchol); plytké ambulakrum III, ktoré aborálne nesie niekoľko ďaleko od seba 

(anteroposteriórne) umiestnených párov pórov; plytký anteriórny zárez; široko divergujúce 

anteriórne petálie; krátke labrum mierne vybiehajúce anteriórne; relatívne malý plastron. 

Tieto štruktúry sú vhodné pre život v hrubozrnom sedimente. Dnes žijúci P. floridiensis sa 

zavŕtáva do hrubozrného vápnitého piesku až do hĺbky 25 cm. Fosílne druhy podrodu 

Peraster z treťohôr Austrálie sa vyskytujú v kalkarenitoch (detritický vápenec odpovedajúci 

veľkosťou zrna pieskovcom) indikujúc tak preferenciu podobného substrátu.  

 V treťohorách Austrálie existuje celá séria druhov vytvárajúcich peramorfoklin od 

morfotypu Peraster k morfotypu Schizaster. Strednomiocénny S. sphenoides sa vyvinul na 

konci peramorfoklinu, ktorý zahŕňa ancestrálneho aperamorfa (t. j. neperamorfnú formu) 

Peraster carinatus (stredný až neskorý paleocén), po nej nasleduje P. tatei (neskorý eocén), 

Schizaster halli (neskorý oligocén až raný miocén) a S. abductus (raný miocén). Základné 

morfologické zmeny vyskytujúce sa pozdĺž peramorfoklinu zahrňujú: nadobudnutie väčšej 

a dlhšej schránky; posteriórnejšie situovaný apex a apikálny systém; menej anteriórne 

divergujúce petálie; hlbšie petálie; hlbší anteriórny zárez a ambulakrum III, ktoré nesie väčší 

počet blízko seba ležiacich trubičkovitých panôžok lievikovitého tvaru; anteriórnejšie 

umiestnený  a poklesnutý peristom; anteriórnejšie vybiehajúce labrum; relatívne väčší 

plastron. Koncový Schizaster morfotyp, ktorý sa vyvinul v strednom miocéne u druhu S. 

sphenoides, pretrval do súčasnosti.  
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Obr. 45. Peraster – Schizaster peramorfoklin. Podľa McNamaru (1982).  

 

Štúdium ontogenézy recentného druhu Schizaster myorensis z Moreton Bay 

(Qeensland) ukázalo, že malé juvenily morfotypu Schizaster vlastnia tie isté morfologické 

charakteristiky ako juvenily podrodu Peraster a sú veľmi podobné dospelcom rodu Peraster. 

Ontogenéza rodu Schizaster teda odpovedá fylogenéze morfotypu Schizaster od morfotypu 
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Peraster cez celé treťohory. Druhy, ktoré vlastnia koncový Schizaster morfotyp, sú veľmi 

dobre adaptované na život v jemnozrných sedimentoch. Recentný druh S. myorensis sa 

zavrtáva do hĺbky minimálne 10 cm do hustého bahnitého sedimentu v Moreton Bay. Naviac, 

vyhynuté formy, ako napríklad S. sphenoides, sa vyskytujú len v jemnozrných slieňoch.  

 Vo fylogenéze rodu Schizaster sa predpokladá kombinácia hypermorfózy (druhy 

podrodu Schizaster dospievajú neskoršie ako druhy podrodu Peraster) a akcelerácie vývinu 

určitých štruktúr, hlavne rýchlosti vytvárania trubičkovitých panôžok lievikovitého tvaru, 

pričom Schizaster morfotyp je schopný okupovať veľmi jemnozrné sedimenty. Žijúc 

zahrabaný v takom sedimente potrebuje nevyhnutne vlastniť také morfologické 

charakteristiky, ktoré môžu čo najúčinnejšie využívať jeden zdroj vody klesajúci dole do 

tunelovitej chodby. Peraster, i keď si stavia chodbu, ktorá mu slúži aj na výživu klesajúcu 

zhora, má schránku obmývanú vodou presakovanou cez oveľa hrubozrnejší sediment, ktorý 

obýva.  

Ekologický význam peramorfoklinu. Peramorfný vývin hlbokých petálií podrodu 

Schizaster s posteriórne umiestneným apexom a apikálnym systémom (ktorý umožnil 

predĺženie anteriórnych petálií a ambulakra III), hlbší peristom a predĺženie labra, odrážajú 

vývin adaptácií spojených s hrabaním a pohybom v bahne a následne prispievali k účinnému 

využívaniu lokalizovaného vodného zdroja. Tým umožňovali osídlenie oveľa 

jemnozrnejšieho sedimentu než toho, než aký obývali ancestrálne morfotypy. Zväčšenie 

oblasti plastronu, ktorý bol sprevádzaný zväčšením počtu hrabavých plastronálnych tŕňov, 

uľahčuje hrabanie v jemnozrných sedimentoch. Schopnosť vývoja peramorfov, ktoré 

progresívne obývajú jemnozrnejšie sedimenty odráža adaptácie druhov morfologického 

gradientu na environmentálny gradient hrubozrného až jemnozrného sedimentu. Využívanie 

prostredia s postupne sa meniacim typom sedimentu morfotypmi vyvíjajúcimi sa pozdĺž 

peramorfoklinu vyústilo do priestorovej separácie peramorfov a následnej geografickej 

a genetickej izolácie.  
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9 - HETEROCHRÓNIA V EVOLÚCII ČLOVEKA 

 

 

 Keď porovnáme tvar hlavy mláďaťa šimpanza a hlavy dospelého človeka, na prvý 

pohľad je badateľná ich celková podobosť. Teda, je väčšia podobnosť hlavy mláďaťa 

šimpanza a hlavy dospelého človeka ako tvar hlavy dospelého šimpanza a dospelého človeka 

(obr. 46). Z tejto podobnosti a z faktu, že dĺžka predadultného vývinu človeka je dlhšia ako 

u iných primátov, mnohí učenci v minulosti usudzovali, že človek je vlastne len opica, ktorá 

sa prestala vyvíjať. Použijúc modernú terminológiu, dnešní autori hovoria, že človek je 

pedomorfný. Teda, ak človek získal svoj pedomorfný stav tým, že žije dlhšie a má pomalšie 

vývinové rýchlosti v porovnaní s akýmkoľvek iným dnes žijúcim primátom, tak z toho 

logicky vyplýva, že ak by sa juvenilná fáza ontogenézy človeka ešte viac predĺžila 

(„roztiahla“, teda trvala dlhšie a vyvíjala by sa menšou rýchlosťou), tak by sme mali ešte 

juvenilnejší vzhľad.  

 

 

 

Obr. 46. Šimpanz – mláďa (A) a adult (B). Podľa Gould (1977).  

  

Podobne ako väčšina rastlín a živočíchov v histórii života, bol aj človek ako druh 

ovplyvňovaný rôznymi zmenani rýchlosti a časovania ontogenetických udalostí svojich 
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predkov. Avšak bol tou hnacou silou skutočne niektorý z heterochronických procesov 

vedúcich k pedomorfóze človeka a teda vytvárajúci stále mladšie a mladšie črty? Alebo sme 

sa naopak vyvíjali cestou peramorfných heterochronických procesov neustálym predlžovaním 

úseku našej ontogenézy po dosiahnutie dospelosti a tak sa vyvíjali až „za“ stav prítomný 

u našich predkov? Alebo ide o kombináciu pedomorfných a peramorfných heterochronických 

procesov?  

 Za pedomorfné znaky človeka, teda znaky prítomné u mláďat šimpanza alebo 

orangutána, boli považovené L. Bolkom napríklad tieto charakteristiky:  

1) rovná tvár človeka, 

2) foramen magnum umiestnený v strede dĺžky lebky, 

3) absencia nadočnicových valov, 

4) tenké kosti lebky, 

5) relatívne veľká váha mozgu, 

6) tvar ruky a nohy, 

7) tvar panvy. 

K týmto predpokladaným pedomorfným znakom človeka A. Montagu ešte dodala:  

8) dlhšie obdobie nedospelosti, 

9) dlhšie obdobie rastu, 

10) dlhý život,  

11) veľké telo.  

L. Bolk argumentoval tým, že človek rastie veľmi pomaly v porovnaní s ostatnými 

primátmi a trvá mu oveľa dlhšie, kým získa definitívnu podobu. A tento dlhý rast spôsobuje 

morfologickú retardáciu človeka. Ako však bude uvedené nižšie, nielen Bolkova 

argumentácia je nesprávna, ale ani posledné 4 znaky Montagu nemôžu byť v žiadnom prípade 

považované za pedomorfné.  

Základná chyba v interpretácii niektorých morfologických znakov človeka ako 

pedomorfných tkvie v tom, že autori tvrdili, že oneskorenie prechodu jednej rastovej fázy do 

druhej spôsobuje redukciu rýchlosti (teda spomalenie) rastu a teda aj morfologického vývinu. 

Nie je to však tak. Ak by bol človek produktom spomaleného, neotenického rastu, tak by sme 

boli anatomicky na úrovni juvenila nášho predka a to sa týka aj stavby mozgu. Prechod 

z jednej fázy rastu do druhej (teda extenzia jednotlivých rastových fáz) na jednej strane 

a neoténia na strane druhej sú totiž dva rôzne procesy vedúce k úplne odlišným výsledkom. 

V prípade človeka, produktom našej ontogenézy, charakteristickej dlhými rastovými fázami, 

nie je prevažujúcou pedomorfóza (teda retardácia morfologického vývinu), ale naopak 
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dominantnou je peramorfóza. V mnohých podstatných znakoch ide človek vo svojom vývoji 

„za“ morfologickú úroveň všetkých dnešných primátov a všetkých svojich predkov.  

Ako vyplynie z nasledujúcej analýzy, len veľmi málo druhov (ak vôbec nejaký je) je 

úplne pedomorfných alebo peramorfných. Väčšinou sú zmesou znakov, z ktorých niektoré 

indikujú urýchlenie, iné zas spomalenie vývinu. A tak isto je to aj s človekom.  

 

Tvar hlavy človeka  

Pokiaľ ide o správnu interpretáciu tvaru hlavy človeka, resp. o detský výzor dospelého 

človeka (kvôli jeho podobnosti s mláďaťom šimpanza), je nutné porovnať lebku človeka 

s lebkami jeho predkov (obr. 47). Z porovnania vyplýva, že v priebehu evolúcie človeka 

dochádza k zmenám v relatívnych proporciách lebky. Došlo k relatívnej redukcii veľkosti 

spodnej čeľuste v porovnaní s lebkou. Lebka samotná však rástla oveľa viac vo svojej 

mozgovej časti u druhu Homo sapiens v porovnaní s akýmkoľvek iným primátom, zatiaľ čo 

rast spodnej čeľuste nedržal krok s expanziou mozgu. Zväčšovanie sa mozgu a teda aj 

veľkosti lebky je logickým dôsledkom predĺženej periódy rastu u človeka, čo je vlastne 

hypermorfný vývin človeka v porovnaní s inými primátmi. Spodná čeľusť však rastie 

nezávisle od rastu lebky a zväčšuje sa len nepatrne v priebehu ontogenézy v porovnaní 

s inými primátmi. Mozog sa teda zväčšil (a „natlačil“ sa aj do priestoru nad oči) a bolo to na 

úkor spodnej čeľuste a iných orgánov (viď nižšie). Preto tá celková podobnosť tvaru hlavy 

mláďaťa šimpanza a dospelého človeka. Táto podobnosť je výsledkom mozaiky rôznych 

heterochronických stratégií operujúcich na rôznych častiach hlavy. Nejde tu len o prípad 

neotenickej redukcie „množstva“ rastu (t. zn. redukcie rýchlosti morfologického vývinu, ako 

napr. v prípade spodnej čeľuste). Predĺženie (teda roztiahnutie do dlhšieho času) raných 

juvenilných rastových rýchlostí neprodukuje pedomorfózu aj napriek tomu, že tieto 

juvenilné rastové rýchosti trvajú dlhšie pokým dosiahnu ďalšie štádium. Výsledkom toho je 

naopak väčšia a oveľa komplexnejšia štruktúra, ktorá sa v tomto neskoršom štádiu vývinu 

oveľa menej podobá na danú štruktúru u ancestrálnej formy. Napríklad, oneskorenie 

uzatvárania sutúr na lebke (čo umožnuje lebke zväčšiť svoju veľkosť) považujú niektorí 

autori za pedomorfózu. Avšak takéto oneskorenia prechodu z jedného štádia do druhého (v 

tomto prípade zo stavu neuzatvorenej do stavu uzatvorenej kalvy) nie je znak týkajúci sa 

„rýchlosti“ (v tomto prípade spomalenej rýchlosti vývinu). Tieto oneskorenia sú oveľa 

významnejším aspektom evolúcie človeka a to tzv. sekvenčnej hypermorfózy – 

progresívnemu oneskoreniu prechodu z jednej rastovej fázy do nasledujúcej, ktorého 

výsledkom je roztiahnutie celého obdobia ontogenézy. Táto sekvenčná (postupná) 
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hypermorfóza produkuje principiálne rozdielne štruktúry, čoho následkom je mnoho 

dôležitých anatomických, fyziologických a behaviorálnych charakteristík, ktoré však 

v žiadnom prípade nie sú charakteristiky juvenilných primátov. Naopak, tieto charakteristiky 

vznikli vývinom, ktorý siaha ďaleko „za“ stupeň vývinu akéhokoľvek dnes žijúceho alebo 

fosílneho dospelého primáta.  

 

 

 

Obr. 47. Evolučný tred v línii homininov. Podľa McNamaru (1977).  

 

Noha človeka 

Noha človeka bola interpretovaná ako pedomorfná, pretože sa podobá nohe juvenilnej 

opice (obr. 48). V priebehu rastu opice a človeka (človek rastie dlhšie), sa prsty opice nápadne 

predlžujú na rozdiel od človeka (s výnimkou palca, ktorý rastie nápadne pomalšie). Preto 
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kratšia dĺžka prstov u človeka je považovaná za pedomorfný znak. Avšak rast žiadnej 

anatomickej štruktúry nemôže byť posudzovaný nezávisle od rastu susedných štruktúr. Noha 

sa neskladá len z prstov, ale aj z ďalších kostí (priehlavok a predpriehlavok), ktoré spolu 

tvoria celú nohu, včítane päty. Tieto kosti rastú relatívne dlhšie a rýchlejšie v priebehu 

ontogenézy človeka než v ontogenéze ostatných primátov. Výsledkom toho je relatívne veľký 

povrch nohy schopnej udržať veľkú hmotnosť človeka. Aj v tomto prípade existuje vývinová 

rovnováha. Zatiaľ čo dlhšie prsty sú oveľa užitočnejšie pri lezení po stromoch, relatívne 

väčšia, peramorfná noha je lepšia pri chôdzi a udržaní váhy tela primáta, ktorý chodí 

vzpriamene na dvoch nohách.  

 

 

 

Obr. 48. Porovnanie kostier chodidiel u človeka a vrešťana. Podľa McNamaru (1977).  

 

Bazikraniálna flexia 

Je to uhol medzi rovinou bázy lebky a rovinou tela (obr. 49). Napriek tomu, že existuje 

určitá podobnosť bazikraniálnej flexie dospelého človeka a mláďat ostatných primátov, 

výskumy na embryonálnych a juvenilných lebkách opíc ukázali, že ich bazikraniálna flexia je 

značne odlišná od bazikraniánej flexie človeka. Je to tým, že vývinová trajektória človeka je 

úplne iná než u opíc. Táto podobnosť (konvergencia) je výsledkom funkčných nárokov na 

zväčšenie supralaryngeálneho priestoru u človeka, ktorý vzniká výrazným peramorfným 

postnatálnym rastom jazyka a hrtanu. U človeka je rast týchto štruktúr v priebehu ontogenézy 
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oveľa väčší než u ostatných primátov, čo nakoniec umožňuje modifikáciu zvuku a schopnosť 

reči.  

 

 

 

Obr. 49. A – orangután; B – človek. Pozdĺžny rez lebkou dospelca (plná čiara) 

a juvenila (bodkovaná čiara). Podľa McNamaru (1977).  

 

Juvenilná tvár človeka 

Ani v tomto prípade nejde o jednoduché spomalenie juvenilného rastu u človeka, ktoré 

by viedlo k juvenilnému vzhľadu jeho tváre. Výskumy evolúcie tváre človeka ukázali, že keď 

sa porovná rast tvárovej časti lebky a spodnej čeľuste u dnešného človeka, šimpanzov, raných 
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hominidov (predovšetkým druhu Astralopithecus africanus) ako i ďalších australopitékov, tak 

typ rastu tvárovej časti lebky u dnešného človeka je výsledkom jedinečného typu rastu, ktorý, 

okrem iného, zahrňuje rezorpciu kostného tkaniva väčšiny kostí splanchnokránia a len vo 

veľmi malej miere sa podobá typu rastu kostí tvárovej časti lebky u iných primátov. 

 

Ľudský mozog 

Niektorí autori tvrdia, že relatívna veľkosť ľudského mozgu je podobná veľkosti 

mozgu juvenilov našich predkov. To je však veľmi zavádzajúce, pretože ak sledujeme vývin 

samotného mozgu, tak môžeme pozorovať, že rastie dlhšie než u akéhokoľvek iného primáta 

(ide teda o hypermorfózu). Mozog je dôsledkom toho väčší a tiež zložitejší (z hľadiska 

neurálnej proliferácie a vývinu špecializovaných oblastí ako je napr. kortikálna oblasť 

obsahujúca centrum reči, spracovania informácií a mentálnych tvorivých schopností).  

Pedomorfné znaky človeka: 

1) malé ochlpenie ako u mláďat opíc (a pravdepodobne aj u predkov človeka),  

2) kratšie prsty nohy a  

3) menšie spodné čeľuste  

určite nezohrali rozhodujúcu úlohu v evolúcii človeka. Sotva by sa selekcia sústredila na 

holého, krátkoprstého primáta s malou spodnou čeľusťou. Sú to tri základné prvky týkajúce sa 

anatómie a dĺžky ontogézy človeka, ktoré prispeli k jeho evolučnému úspechu: 

1) vzpriamená chôdza na dlhých, silných končatinách podopieraná veľkými kosťami 

priehlavku, ktoré sa v ontogenéze človeka vyvíjajú v oveľa väčšej miere ako 

u ktoréhokoľvek iného primáta;  

2) vlastníctvo veľkého mozgu, ktoré nám umožňuje komplexnú komunikáciu; a  

3) fakt, že máme predĺženú juvenilnú periódu, v priebehu ktorej je umožnené človekovi 

dlhšie sa učiť a absorbovať veľké kvantum informácií. Žiadna z týchto charakteristík 

nie je výsledkom pedomorfózy. Naopak, všetky sú výsledkom peramorfných 

procesov, ktoré roztiahli jednotlivé rastové fázy človeka viac než u akéhokoľvek iného 

primáta a vytvorili tak – človeka.  

 

Evolúcia človeka 

 Uvažujme evolučnú líniu človeka od Australopithecus ramidus (4,5 – 4,3 mil. r.) – 

Australopithecus afarensis (3,8 – 3,4 mil. r.) – Homo habilis (2 mil. r.) – Homo erectus (1,7 – 

300 000 r.) – Homo sapies (250 000 r. do súčasnosti) (obr. 47). Fosílny záznam týchto druhov 

často reprezentujú zuby, ktoré sú veľmi odolné voči poškodeniu. Naviac, podobne ako 
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letokruhy u stromov, i zuby zanechávajú v priebehu rastu každodennú značku, čo umožňuje aj 

u fosílnych foriem pomerne presne odhadnúť vek daného jedinca.    

 Pri štúdiu evolúcie človeka zohrávajú zuby dôležitú úlohu, pretože ich vývin 

umožňuje rozdeliť postnatálnu ontogenézu človeka (a v konečnom dôsledku aj takmer 

všetkých cicavcov) na tri etapy: infantilnú (do objavenia sa prvého molára v 6. roku života), 

juvenilnú (od objavenia sa prvého molára až približne do 20. roku života, kedy sa končí 

formácia permanentnej dentície) a adultnú (nasleduje po ukončení vytvorenia permanentnej 

dentície). Časovanie prerezávania dentície má u živočíchov enormný význam, pretože od nej 

závisí možnosť spracovania a prijímania potravy a tým aj rast celého organizmu. A súvisí aj 

s ďalšími faktormi života, ako sú dĺžka gravidity, nástup pohlavnej dospelosti a dĺžka života. 

Preto, čím neskoršie nastupuje erupcia permanentných zubov, tým dlhšie trvá gravidita a tým 

neskoršie matka opúšťa mláďa. Čím dlhšia je infantilná a juvenilná závislosť mláďaťa od 

matky, tým neskoršie nastupuje pohlavná dospelosť a tým väčšie sú mozog a telo a život je 

dlhší. Teda, analýza doby erupcie permanentnej dentície u fosílnych hominidov nám 

umožňuje rekonštruovať všetky tieto parametre ich životnej histórie. A keďže zuby sú dosť 

rezistentné voči environmentálnej fluktuácii, sú dobrým vzťažným bodom pre identifikáciu 

jednotlivých ontogenetických fáz u zástupcov evolučnej línie človeka a tiež na zisťovanie 

možných heterochronických procesov pôsobiacich v priebehu tohto vývoja.   

Existuje korelácia medzi váhou mozgu (alebo veľkosťou mozgovne) a dobou erupcie 

prvého molára (stoličky) na spodnej čeľusti: čím je mozog menší, tým skôr dochádza 

k erupcii prvého spodného molára. Váha mozgu najmenšieho primáta Cheirogaleus medius je 

180 gramov a dochádza u ňho k najskoršiemu prerezávaniu prvej stoličky zo všetkých 

primátov. Z toho vyplýva, že u tohto druhu dochádza k najskoršiemu dosiahnutiu dospelosti. 

Tento primát je najmenší zo všetkých primátov a žije najkratšie. Na opačnom konci celej série 

primátov je Homo sapiens, ktorý má najväčší mozog zo všetkých primátov, čo koreluje 

s najneskorším obdobím prerezávania prvého molára. Čovek najneskoršie dosahuje dospelosť, 

je najväčší a žije najdlhšie. Použitím týchto korelačných faktorov je možné odhadnúť aj 

životné histórie fosílnych zástupcov evolučnej línie človeka (obr. 47). Ako z obrázku vyplýva, 

v priebehu evolúcie človeka dochádzalo k progresívnemu predlžovaniu doby erupcie prvého 

spodného molára, zvyšovaniu veľkosti mozgu a neskoršiemu nástupu dospelosti.  

Z toho vyplýva, že dominantným heterochronickým procesom v evolúcii človeka bola 

sekvenčná hypermorfóza, znamenajúca predĺženie všekých ontogenetických fáz v priebehu 

vývinu ľudského organizmu.  
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