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Úvodné slovo

Myšlienka napísať slovník, ktorý by obsahoval stručné definície zoologických termínov a taxó-
nov vznikla približne pred desiatimi rokmi. Spracovanie hesiel sa rozbiehalo len veľmi pomaly, nie na 
všetky heslá sa našli autori pripravený ich spracovať do požadovanej veľkosti a podoby. Pri zostavovaní 
heslára slovníka sme vychádzali z učebníc zoológie pre základné, stredné i vysoké školy. Heslár, ako 
živá súčasť našej práce, bol do posledných okamžikov upravovaný a dopĺňaný. Zmenám sa nevyhol ani 
autorský kolektív, ktorého zloženie sa v priebehu rokov menilo. V posledných troch rokoch sa postupne 
rozrástol. Prvé heslá slovníka boli spracované a posúdené už v období rokov 2000 až 2002. V ďalších ro-
koch počet spracovaných hesiel len pomaly narastal. Tempo prác na slovníku sa zrýchlilo až v ostatných 
dvoch rokoch (2009 – 2010).

Na spracovaní hesiel slovníka sa podieľal pomerne široký kolektív 26 autorov, čo sa zreteľne 
prejavilo aj v rozdielnom rozsahu informácií zapracovaných do jednotlivých hesiel. Napriek snahe o 
viac-menej vyvážené spracovanie niektoré heslá sú spracované menej podrobne (v niektorých prípadoch 
i také, ktorých obsažnejšie spracovanie by sa žiadalo) iné podrobnejšie. Autori sú uvedení v poradí podľa 
veľkosti spracovanej časti slovníka.

Heslá v slovníku sú zoradené podľa abecedy a ich výklad sa spravidla uvádza pri slovenskom 
znení jednotlivých hesiel. Latinské termíny a latinské mená taxónov sa uvádzajú s odkazom (→) na 
slovenské znenie. Pri latinských heslách je výklad len v prípade, že slovenský ekvivalent hesla nemáme. 
Slovenské mená taxónov sú podľa prác  Ferianc 1947, 1953, 1958, Buffa a kol. 1965, Matoušek 1990, 
Lupták 2003 a i.

Heslá spracované autormi prof. I. Hudecom, doc. M. Holecovou, Ing. T. Čejkom, RNDr. M. Kul-
fanom, RNDr. P. Mašánom a RNDr. E. Tirjakovou ešte v rokoch 2001 – 2002 starostlivo posúdila a mno-
hými odporúčaniami doplnila prof. RNDr. O. Štepanovičová, CSc. Celý slovník (okrem hesiel, ktoré sám 
spracoval) zrecenzoval a mnohými cennými poznámkami doplnil prof. RNDr. M. Krumpál, CSc. Záve-
rečnú kontrolu všetkých hesiel a poslednú korektúru slovníka urobila PaedDr. J. Schlarmannová, PhD.

Veríme, že slovník ako základná orientačná pomôcka poslúži študentom stredných a vysokých 
škôl pri získavaní základných informácií o obsahu a význame zoologických termínov a uvedených živo-
číšnych taxónoch (konkrétnych druhov a skupín druhov).   

V Bratislave 1. septembra 2010           Zlatica Országhová, Janka Schlarmannová 

Slovník vydávame pri príležitosti 70-teho výročia založenia 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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abdomen → bruško článkonožcov
abdomen → vonkajšia stavba tela kôrovcov
abdomen petiolatum → bruško článkonožcov
abdomen sessile → bruško článkonožcov
Ablepharus kitaibelii → krátkonôžka štíhla
aborálny pól → animálny pól
Abraxas grossulariatus → piadivka egrešová
Acanthamoeba – rod meňavkovcov (→ koreňonožce), 

ktorého zástupcovia žijú v rôznych typoch stojatých 
i tečúcich vôd, v pôde, machu a pod. Za určitých pod-
mienok môžu niektoré druhy u človeka spôsobovať 
granulomatózny meňavkový zápal mozgových blán 
(GAE) a zápal rohovky (amébová keratitída) najmä 
u ľudí používajúcich kontaktné šošovky (nedosta-
točná hygiena), napr. druh Acanthamoeba culbertso-
ni. K druhom nevytvárajúcim patogénne formy patrí 
napr. A. polyphaga, A. astronyxis.                          ET

Acanthocephala → tŕnistohlavce
Acanthocinus aedilis → vrzúnik borovicový
acanthor → akantor
Acanthoscelides obtectus → zrniarka fazuľová
Acarapis woodi → roztočík včelí
Acaridae → skladokazovité
Acarina → roztoče
Acarus farris → skladokazovité 
Acarus siro → skladokazovité
acefalná larva → larvy hmyzu
Acleris holmiana → obaľovač jabloňový
Acnidaria → rebrovky
Acoelomata → bezčrevovce
Acoelomorpha → bezčrevovce
Acrocephalus arundinaceus → trsteniariky
acron → akrón
Acrothoracica → fúzonôžky
Actinochaeta → roztoče
Actinomyxidia → myxozoy
Actinophryida → slncovky
Actinophrys sol → slncovky
Actinopoda → koreňonožce
Actinosphaerium eichhorni → slncovky 
actinotrocha → aktinotrocha
actinula → aktinula 
Adamsia palliata → adamsia pustovnícka
adamsia pustovnícka/aktínia plášťová (Adamsia pal-

liata) – patrí medzi → sasanky (→ pŕhlivce). Väč-
šinou žije v úzkej symbióze s rakom pustovníckym 
(Pagurus/Epagurus/pridauxi). Je prisadnutá na ulite, 
ktorú využíva rak (má mäkkú druhú polovicu tela) a 
sasanka mu poskytuje ochranu pŕhlivými bunkami na 
ramenách. Sasanka sa živí rybami a inými drobnými 
morskými živočíchmi. Keďže je málo pohyblivá, rak 
ju prenáša na miesta bohaté na potravu. Rak často pri 
zmene ulity klepetami prenáša sasanku na novú ulitu, 
resp. sasanka opatrne prejde na novú ulitu.            ET

adaptácia organizmu – prirodzená schopnosť živého 
organizmu prispôsobovať sa aktuálnym ekologickým 
podmienkam. Výraz zahŕňa ako samotný proces pri-
spôsobovania sa, tak aj jeho konečný stav. Adaptácia 

je jedným zo základných hybných mechanizmov vý-
voja (evolúcie) a u každého druhu sa odvíja od špe-
cifickej schopnosti prispôsobovania sa (adaptability). 
Obyčajne je vyvolaná zmenou dedičných znakov, 
či už náhodne mutáciami alebo novou kombináciou 
génov. Prvým prejavom prispôsobovania sú často fy-
ziologické zmeny, napr. vyvolané zmenami salinity 
vody, neskôr sa objavujú aj adaptácie morfologické, 
súvisiace so špecifickým tvarom tela, napr. hrabavé 
nohy krta a etologické, odvodené od charakteristic-
kých prejavov správania, napr. formovanie lovných 
societ s cieľom zvýšenia účinnosti lovu.                PF

adekvátny podnet – zmena v prostredí, na ktorú sú 
zmyslové bunky špecializované. V priebehu fylo-
genézy sa receptory špecializovali na rozličné dru-
hy a rôznu intenzitu podnetov. Zmyslové bunky sú 
schopné prijímať len im zodpovedajúce podnety, 
ktoré pôsobia určitou silou v rozmedzí prahu inten-
zity, a ktoré pôsobia určitý čas. Krátkodobé podnety 
zmyslové bunky nedokážu zachytiť.                 MKB

Adela degeerella → adélovité 
Adela reaumurella → adéla zelená 
adéla zelená (Adela reaumurella) → adélovité 
Adelidae → adélovité
adélovité (Adelidae) – čeľ. drobných a často nápadne 

sfarbených uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) s 
neobyčajne dlhými tykadlami u samčekov, niekedy 
až trikrát dlhšími ako je dĺžka predných krídel. U nás 
žijúce druhy dosahujú dĺžku tela okolo 3 – 6 mm a 
dĺžku predného krídla 4 – 9 mm. Krídla sú v mnohých 
prípadoch nádherne tmavo kovovo sfarbené. Samce 
majú často väčšie oči. Hmatadlá spodnej pery sú krát-
ke a vyčnievajú smerom dohora, čeľustné hmatadlá 
nebývajú vyvinuté al. sú veľmi krátke. Cuciak býva 
dlhý. Motýle lietajú cez deň. Samce sú nápadné na 
jar a na začiatku leta svojimi vzdušnými „tancami“, 
kde poletujú kývavým letom v celých kŕdľoch nad 
kríkmi a vysokými rastlinami. Húsenice majú 3 páry 
hrudných nôžok a 5 párov veľmi krátkych panôžok 
na brušku. Spočiatku mínujú listy, neskoršie instary 
opúšťajú list a vytvárajú si schránky. Čeľaď je veľmi 
rozšírená najmä v palearktickej oblasti. Zo Slovenska 
je známych 30 druhov. Niekt. druhy môžu príležitost-
ne škodiť aj na lesných stromoch. K hojnejším dru-
hom patria napr. → adéla zelená, ktorej húsenice žerú 
suché lístie drevín a → Adela degeerella.        MKU

adenohypofýza – predný lalok hypofýzy, ktorý tvorí 
hormóny ovplyvňujúce iné žľazy s vnútorným vy-
lučovaním (pohlavné žľazy, kôra nadobličiek, štítna 
žľaza). Adenohypofýza vzniká zo zadnej strany pa-
žeráka, je riadená z hypotalamu. Hypotalamus riadi 
jej činnosť regulačnými hormónmi, ktoré sú dopravo-
vané krvnými cievami do adenohypofýzy. Funkciou 
hormónov je zvyšovať alebo znižovať tvorbu hor-
mónov adenohypofýzy podľa potreby. Takmer každý 
z hormónov adenohypofýzy má jeden regulačný hor-
món, ktorý zvyšuje jeho vylučovanie a jeden, ktorý 
jeho vylučovanie znižuje.                                  MKB
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Adephaga → mäsožravé (chrobáky)
adoleskária (adolescaria) – posledné vývinové štádium 

niektorých → motolíc (napr. Fasciolidae, Paramfis-
tomidae). Predstavuje encystovanú → cerkáriu, kt. 
odhodí chvostík a z výlučku cystogénnych žliaz vy-
tvára pevný, niekoľkovrstvový obal. Adoleskárie sa 
prichytávajú na predmety ponorené vo vode (steblá 
trávy, schránky mäkkýšov a pod.), ktoré sa po klesnu-
tí hladiny často dostávajú na suchú zem. Ich zožratím 
sa nakazí motolicou definitívny hostiteľ (stavovec). 
Hostiteľ sa môže nakaziť aj uskladnením a následným 
skrmovaním nedostatočne usušeného sena.            ET

adrenalín – hormón vylučovaný dreňou nadobličiek. 
Patrí do skupiny katecholamínov. Účinok adrenalínu 
vedie k zvýšenému prítoku krvi k činným orgánom. 
Adrenalín pripravuje organizmus na zvýšenú záťaž, 
zvyšuje štiepenie glykogénu a tukov. Adrenalín spolu 
s noradrenalínom povzbudzuje činnosť obehovej sú-
stavy, pôsobí na premenu látok, rozširuje priedušky, 
mení priesvitnosť ciev.          MKB

Adscita statices → zelenáčik štiavový
Aedes vexans → komár útočný
Aegopinella nitens → bliktrovité
Aegopinella pura → bliktrovité
agamont → dierkavce
Agelastica alni → váhavec jelšový
Aglais urticae → babôčka pŕhľavová
Aglia tau → okáň bukový 
aglutinácia erytrocytov – prejav väzby protilátok na 

antigény. Aglutinácia je jedným z prejavov vrodenej 
imunity človeka. Pri aglutinácii erytrocytov sa agluti-
níny v plazme viažu na aglutinogény na povrchu červe-
ných krviniek. Ak zmiešame krv skupiny A a krv sku-
piny B, nastane najprv zhlukovanie – aglutinácia čer-
vených krviniek a neskoršie ich hemolýza.         MKB

aglutinín – protilátka nachádzajúca sa v krvnej plazme 
spôsobujúca zhlukovanie červených krviniek. Aglu-
tiníny v krvnej skupine A zhlukujú (aglutinujú) čer-
vené krvinky skupiny B. Nazývame ich aglutiníny 
anti-B. Krv skupiny B obsahuje v plazme aglutiníny 
anti-A. Krv skupiny 0 má obidva aglutiníny čiže an-
ti-A i anti-B. Krv skupiny AB nemá v plazme žiadne 
aglutiníny.            MKB

aglutinogén – molekuly nachádzajúce sa na povrchovej 
membráne červených krviniek. Najznámejšie sú ag-
lutinogén A a aglutinogén B. U jedného jedinca môžu 
byť prítomné oba typy alebo len jeden typ, prípadne 
červené krvinky nemusia obsahovať ani jeden z uve-
dených aglutinogénov. Protilátkou voči aglutinogénu 
A je aglutinín anti A (označuje sa aj ako aglutinín ß), 
protilátkou proti aglutinogénu B je aglutinín anti B 
(označuje sa aj ako aglutinín α). V plazme jedného 
organizmu nie sú aglutiníny proti vlastným aglutino-
génom. Okrem aglutinogénov A a B môže byť v čer-
vených krvinkách prítomný systém aglutinogénov, 
ktorý sa nazýva Rh systém. Názov pochádza z mena 
opice Macaccus rhesus, u ktorej bol prvýkrát pozo-
rovaný. Ak je tento faktor v červených krvinkách 

prítomný, hovoríme, že krv je Rh pozitívna (Rh+). 
Ak nie je v krvi prítomný, hovoríme, že krv je Rh 
negatívna (Rh-).           MKB

Agnathus decoratus – chrobák čeľ. Pyrochroidae (v 
starších systémoch zaraďovaný do čeľade Lagriidae). 
Dĺžka 4 – 5 mm. U nás zákonom chránený. Je kriticky 
ohrozeným druhom v dôsledku likvidácie starých jel-
šín a jelšových vývratov pri melioračných úpravách. 
Vyvíja sa v chodbách veľmi vzácneho drvinárika jel-
šového (Xyleborus pfeili) – chrobáka čeľ. → nosáči-
kovitých, podčeľade → podkôrniky.          MH

agranulocyty – typ bielych krviniek (leukocyty), ktoré 
v cytoplazme neobsahujú špecifické zrnká – granuly. 
Patria sem 1. lymfocyty a 2. monocyty.             JS

agregácia – typ nereproduktívnej (nevzniká za účelom 
rozmnožovania) skupiny, obyčajne viazaný na úroveň 
populácie (homotypická skupina), niekedy spoločen-
stva (heterotypická skupina). Na rozdiel od ostatných 
kategórií, napr. konglobácia, kľudová skupina, svor-
ka, je jej vznik iniciovaný výsostne vonkajšími (exo-
génnymi) faktormi, napr. vietor, voda, búrka. Societu 
predstavujú napríklad hromadne vyplavené organiz-
my po ústupe prílivovej vody alebo zhromaždenie 
vplyvom nerovnomernej turbulencie vzdušných más 
na jednom útočisku. Základným mechanizmom býva 
pasívny transport (napr. anemochória, hydrochória). 
Vznik agregácie nie je geneticky motivovaný ani ria-
dený vnútropopulačnými väzbami. V prípade aktívnej 
účasti jedincov na jej formovaní, teda pri synergic-
kom pôsobení vnútorných (endogénnych) faktorov 
hovoríme o inom type society, napr. konglobácii.  PF

Agrilus viridis → krasoň zelenkastý 
Agriotes lineatus → kováčik obilný
Agrius convolvuli → lišaj pupencový
Agrotis segetum → siatica oziminová
Agrypnus murinus → kováčik sivý
Acherontia atropos → lišaj smrtkový 
akantela → akantor
akantor (acanthor) – larválne štádium → tŕnistohlav-

cov, ktoré sa vyvíja v tráviacej sústave medzihostite-
ľa (kôrovce, hmyz, mäkkýše). Larva po určitom čase 
preniká cez stenu čreva na jeho povrch, kde zostáva 
krátky čas v kľudovom štádiu. Neskôr sa dostáva do 
telovej dutiny, kde dochádza k morfologickým zme-
nám (zaokrúhľuje sa, stráca háčiky) a završuje sa 
vývin tejto larvy, ktorá sa mení na štádium preakan-
tela (preacanthella). Na konci vývinu preakantely sú 
sformované všetky orgány dospelca a vzniká štádium 
akantela (acanthella). Táto sa zacystuje a vytvorí štá-
dium cystakant (cystacanth). V tomto štádiu prežívajú 
v tele medzihostiteľa až po zožratie definitívnym hos-
titeľom.                ET

akrón (acron/archicephalon) – predná časť tela článko-
nožcov ležiaca pred ústnym otvorom, homologická 
s prostómiom obrúčkavcov. U hmyzu netvorí samo-
statný článok, nemá → célom. Inervuje ho nervo-
vý uzol achicerebrum so zrakovou komisúrou.MH

akrozóm → spermia
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aktínia plášťová → adamsia pustovnícka
aktinotrocha/actinotrocha – voľne plávajúca larva trie-

dy → chytadloviek, kt. patria do kmeňa → chytadlov-
cov. Pripomína trochofóru. Má vyvinutý → temenný 
orgán. Tráviaca sústava je dvojotvorová. Vylučovací-
mi orgánmi sú protonefrídie.V blízkosti epistomu má 
vyvinutý metatroch – veniec dlhých ramien. Dospelé 
jedince žijú prisadnuto na dne mora. Počas metamor-
fózy sa ich črevo podkovovito stáča, čiže ústa aj anus 
sú blízko seba (na chrbtovej strane.                  MH

aktinula (actinulla) – larválne štádium niektorých → 
mechúrnikov, kt. vzniká metamorfózou planuly ale-
bo priamo z vajíčka. Podobá sa na malého polypa, 
v niektorých prípadoch sa vývin skracuje a blíži sa 
vývinu priamemu. U väčšiny → polypovcov sa ak-
tinula mení priamo na medúzu alebo prisadá na pod-
klad, plazí sa a po určitom čase sa mení na polypa (→ 
scyphostoma, → strobilácia), čo je charakteristické 
najmä pre → medúzovce .                           ET

aktivačný hormón → endokrinná sústava bezchordátov
aktívna imunizácia – vpravenie usmrtených alebo 

oslabených choroboplodných zárodkov do tela vyvo-
láva imunitné reakcie, ktoré organizmus určitú dobu, 
v niektorých prípadoch veľmi dlho chránia. Vzniká 
tiež, keď jedinec danú infekčnú chorobu prekoná. Táto 
imunita je založená na existencii tzv. pamäťových bu-
niek, čo sú B-lymfocyty, ktoré zostali na aktivovanej 
úrovni.                   MKB

aktívny pohyb – pohyb organizmov za potravou, kvôli 
rozmnožovaniu, ochrane pred predátormi pomocou 
špecializovaných orgánov určených na premiestňova-
nie, prípadne pomocou iných telových orgánov napr. 
salpy sa pohybujú prudkým vytlačením vody z tela 
pomocou okružnej svaloviny.                       ZO

akvakultúra – 1. Pestovanie rastlín bez pôdneho sub-
strátu, v živných roztokoch. Hydropónia. 2. Rybné 
hospodárstvo. Kultúra akvatických organizmov, čas-
to v súvislosti s rybným hospodárstvom. Na území 
Slovenska je pre tieto účely založených takmer 500 
vodných nádrží s výmerou takmer 2 000 ha. V súčas-
nom období je v týchto podmienkach chovaných nie-
koľko druhov rýb, predovšetkým nížinných (kapor, 
amur, šťuka, tolstolobiky, sumec, karas, zubáč) ale aj 
skôr reofilných (prúdomilných), ako pstruh, hlavátka, 
lipeň. Hlavný podiel na súčasnej produkcii má pre-
dovšetkým kapor a pstruh. Mnoho z vodných nádrží, 
v ktorých prebieha chov rýb, bolo vytvorených vý-
sostne za účelom akvakultúry, ktorá predstavuje vý-
znamnú zložku národného hospodárstva.            PF

ala → krídlo hmyzu
Alinda biplicata → cihovité
allantois – v poradí tretí zárodočný (plodový) obal 

(blana), vzniká vyliačením zadnej časti embryonál-
neho čreva tak, že sa postupne rozširuje a vsúva me-
dzi amnion a serosa (chorion) ako stredná zárodočná 
blana. Allantois je prestúpený cievami. Pre vyvíjajú-
ci sa zárodok je vonkajším dýchacím a vylučovacím 
orgánom. Slúži ako embryonálny močový mechúr 

a sprostredkováva dýchanie. Stopka allantoisu pre-
chádza pupočnou šnúrou. Všade tam, kde sa vonkajšia 
stena tejto zárodočnej blany prikladá k serose (chorio-
nu) a jeho klkom, vysiela do klkov jemné duté výbež-
ky, ktorými prenikajú z matkinej krvi živiny a kyslík 
a taktiež môžu prechádzať do zárodku.                   SN 

Alligator mississippiensis → krokodílovité
Alometabola → premena
Alopex lagopus → líška polárna
Alopia clathrata → cihovité
alveokok → larvy pásomníc
alveoláty (Alveolata) – pravdepodobne monofyletický 

taxón ktorý zahŕňa 3 veľké skupiny jednobunkovcov: 
panciernatky (Dinozoa), → výtrusovce (Apicomple-
xa) a → nálevníky (Ciliophora). Charakteristickým 
znakom je špecifický → kortex, ktorého súčasťou sú 
pelikulárne alveoly (druhotne môžu chýbať), tubulár-
ne až ampulovité kristy v mitochondriách a plastid so 
4 membránami, ktorý je funkčný len u panciernatiek, 
čiastočne redukuje u výtrusovcov (→ apikoplast) a 
úplne chýba (druhotná strata) u nálevníkov. Alveo-
láty sa v súčasnosti považujú za najstabilnejší taxón 
v rámci členenia všetkých jednobunkovcov.          ET

Amara communis → behúnik kovový
ambulakrálna sústava – sústava vodných kanálikov 

charakteristická pre ostnatokožce (Echinodermata). 
Je tvorená okolohltanovým okružným kanálikom, 
z ktorého v súlade s pentamérnou symetriou vybieha 
zvyčajne päť radiálnych kanálikov s radmi ambulak-
rálnych nôžičiek (pódií). Nožičky majú na distálnom 
konci prísavku, môžu sa zatiahnuť do tela. Ľaliov-
kám (Crinoidea) nožičky slúžia na priháňanie potra-
vy k ústam. Morská voda sa do sústavy dostáva cez 
pórovitú madreporovú doštičku uloženú na chrbtovej 
(aborálnej) strane ostnatokožca. Spodná strana doštič-
ky, vo vnútri tela ostnatokožca, je spojená s jedným či 
viacerými kanálikmi „kamenné kanáliky“, ktoré majú 
steny vystužené vápenatými prstencami. Sú uložené 
pozdlž axiálneho orgánu smerom k hydroporusu. Ka-
náliky sústavy sú naplnené hydrolymfou (viac-menej 
morskou vodou), nahrádzajú cievnu sústavu, ktorá je 
pri ostnatokožcoch skôr nevýznamná. Ambulakrálna 
sústava vďaka pódiam zabezpečuje pohyb, získavanie 
potravy a dýchanie ostnatokožcov.             IO

Ambystoma tigridum → axolotlovité
Ambystomatidae → axolotlovité
amébová dyzentéria → meňavka dyzenterická
amébová keratitída → Acanthamoeba
amébová meningoencefalitída → slzovička zhubná
amfiblastula – štádium vývinu zárodku živočíchov (typ 

→ blastuly), s morfologicky diferencovanými bunka-
mi. Vzniká po úplnom nerovnomernom brázdení vají-
čok. Prvotná telová dutina – blastocél je menšia a na-
chádza sa na animálnom póle. Horná polovica larvy 
obsahuje malé obrvené bunky (mikroméry), z ktorých 
v ďalšom vývine vzniká endoderm a dolná polovica 
obsahuje veľké neobrvené bunky (makroméry), z kto-
rých vzniká ektoderm. Vyskytuje sa napr. u niektorých 
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hubiek (→ hubky, Porifera), triedy vápnic (Calcarea), 
u ktorých z mikromér vzniká vrstva choanocytov 
a z makromér vzniká → mezoglea a povrchová vrstva 
hubky. Môže sa vyskytovať aj vo vývine iných skupín 
živočíchov napr. obojživelníky (Amphibia).           ET

amfidisky – špeciálne → ihlice (spikuly) na povrchu vnú-
torných pukov → gemúl u sladkovodných → hubiek. 
Majú opornú (zabraňujú poškodeniu stlačením)a izo-
lačnú funkciu (v ich strednej zúženej časti sa nachádza 
vzduch, ktorý zabraňuje premrznutiu alebo prehriatiu 
amoebocytov vo vnútri gemule).                          ET

amfigónia – najčastejší spôsob rozmnožovania živočí-
chov, typický pre → gonochoristov. Samec kopuluje 
so samicou, rodí sa normálne potomstvo schopné ďal-
šieho rozmnožovania.                                            MH

amfipneustický → vzdušnicová sústava 
amfitokia → partenogenéza
amnion – zárodočný (plodový) obal zárodkov sucho-

zemských stavovcov. Okolo zárodku sa vytvorí bla-
nitý obal (prvá zárodočná blana) – amnion, vyplnený 
tekutinou – plodovou vodou. Plodová voda je prvým 
životným prostredím zárodku, zárodok v nej obrazne 
povedané „pláva“. Tento fylogeneticky dôležitý znak 
je spoločný pre plazy, vtáky a cicavce. Preto sa tieto 
triedy stavovcov nazývajú Amniota (blanovce).     SN

Amoeba proteus → meňavka veľká
Amoebida → meňavkotvaré
amoebocyty → hubky
amonotelné živočíchy – ich moč obsahuje čpavok s 

veľkým množstvom vody (niekt. vodné bezstavovce, 
ryby, larvy obojživelníkov, vodné korytnačky).    MH

Ampedus sanguineus → kováčik krvavý
amphiblastula → amfiblastula
Amphimallon solstitiale → chrústik letný
Amphineura → prvomäkkýše
Amphipoda → rôznonôžky
Amphipyra pyramidea → blyšťavka orechová
amplexus – prichytenie samice samcom počas párenia 

niektorých druhov chvostnatých obojživelníkov a 
väčšiny žiab, ktoré zabezpečuje úspešné odovzdanie 
→ spermatofóru alebo oplodnenie vajec. Pri evolučne 
starších skupinách žiab (čeľade chvostovcovité, Leio-
pelmatidae; → kunkovité, Bombinatoridae; pipovité, 
Pipidae; veľkonosé, Rhinophrynidae; → hrabavko-
vité, Pelobatidae; bahniarkovité, Pelodytidae; myo-
batrachidovité, Myobatrachidae; Alytidae; niektoré 
druhy čeľadí hvízdavkovité, Leptodactylidae; so-
oglosidovité, Sooglossidae) je amplexus ingvinálny 
– samec drží samicu pred jej zadnými končatinami. 
Väčšina evolučne mladších skupín žiab má ample-
xus axilárny – samec prichytáva samicu za prednými 
končatinami. Pri ingvinálnom amplexe sa kloakálne 
otvory samca a samice nepriblížia k sebe tak blízko 
ako pri amplexe axilárnom, preto tento spôsob prichy-
tenia nezabezpečuje oplodnenie vajíčok tak účinne. 
Okrem týchto dvoch typov amplexov existuje viacero 
modifikácií, ktoré sa pri jednotlivých druhoch vy-
tvorili v závislosti od relatívnej veľkosti a tvaru tela 

samca a samice, spôsobu ovipozície (kladenia vajec) 
a rodičovskej starostlivosti. Napríklad samec ropušky 
starostlivej (Alytes obstetricans) z čeľade → Alyti-
dae (pôvodne Discoglossidae) najskôr pridržiava sa-
micu pred zadnými končatinami. Vo chvíli kladenia 
vajíčok sa však prichytí prednými nohami v oblasti 
hlavy, vďaka čomu si môže lepiť vypúšťané vajíčka 
na zadné končatiny. Samce väčšiny druhov čeľade 
stromárkovitých (Dendrobatidae) pridržiavajú sami-
cu prednými končatinami pod hrdlom (tzv. cefalický 
amplexus). Samce niektorých druhov madagaskar-
ského rodu Mantidactylus (→ skokanovité; Ranidae) 
sedia počas párenia obkročmo na hlave a prednej časti 
chrbta samíc; pár pritom sedí na vertikálne rastúcom 
liste. Samec vypúšťa spermie. Tie stekajú po chrbte 
samice a oplodňujú vajíčka, ktoré samica kladie na 
list. Druhy s guľovitým telom (niektoré druhy rodov 
Breviceps, Kaloula a Gastrophryne z čeľade paros-
ničkovité; Microhylidae) nie sú vzhľadom na tvar tela 
axilárneho amplexu schopné. Samec sa len prilepí na 
zadnú časť chrbta samice, a to pravdepodobne vďaka 
výlučkom osobitých žliaz umiestnených na jeho bru-
chu. Amplexus chýba druhom Dendrobates granu-
liferus a D. pumilio (stromárkovité; Dendrobatidae) 
a juhoamerickému rodu Rhinoderma (nosatkovité; 
Rhinodermatidae). Vyskytuje sa naopak pri párení 
niektorých druhov z čeľade → salamandrovitých (Sa-
lamandridae). Samce z rodov Taricha a Notophthal-
mus zaujímajú polohu na chrbte samice, samce z ro-
dov Pleurodeles, Salamandra, Tylototriton a Merten-
siella sú pri amplexe pod samicou, ktorú pridržiavajú 
prednými končatinami.                     PMI

ampulovitá senzila → senzila
anabióza – obdobie latentného života so zníženou akti-

vitou všetkých životných prejavov. Slúži na prečkatie 
pre organizmus nepriaznivých podmienok (nedostatok 
potravy, nízka alebo vysoká teplota, nevhodný che-
mizmus a podobne). Živočíchy v tomto stave môžu 
prežívať i niekoľko rokov a po obnovení vhodných 
podmienok sú schopné aktívneho života. Vyskytuje 
sa u viacerých skupín živočíchov napr. → vírniky, → 
háďatká, → pomalky a ďalšie.                        ET

Anactinochaeta → roztoče
anaeróbne dýchanie (anaeróbna respirácia) – spôsob 

získavania energie chemickými pochodmi (oxidácia 
organickej látky kyslíkom viazaným v anorganic-
kej zlúčenine) bez prísunu atmosférického kyslíka; 
charakteristické najmä pre endoparazity – hlístovce 
(Nematoda), pásomnice (Cestodes), živočíchy žijúce 
v bahne a v zahnívajúcich organických látkach – mäk-
kýše (Mollusca).                JS

anakonda veľká → veľhadovité
análna plutva (pinna analis) – plutva, ktorá sa nachá-

dza v zadnej časti tela na ventrálnej strane, v blízkosti 
análneho otvoru.              ZO

análna žilka → krídlo hmyzu
análny otvor (anus) – je vyústením tráviacej sústavy. 

Jeho umiestnenie môže byť rôzne, napr. ascídiám (As-
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cidiacea) ústi do okolohltanového vaku, drsnokožce 
(Chondrichthyes) ho majú umiestnený na prednej čas-
ti urogenitálneho sinusu.              ZO 

análny otvor → tráviaca sústava bezchordátov
analogické orgány – podobné svojím tvarom a často 

i vykonávanou funkciou, no ich pôvod je rozdiel-
ny, napr. krídlo vtáka a krídlo motýľa; noha cicavca 
a noha raka.                 IO

anamorfóza (anamorphosis) – druh vývinu článkonož-
cov charakteristický postupným dorastaním telesných 
článkov v priebehu ontogenézy. Známy u vzdušni-
covcov zo skupiny → viacnôžiek.           MH

anamorphosis → anamorfóza
Anas platyrhynchos → kačica divá
Anaspidacea → bezpancierovky
Anaspides tasmaniae → bezpancierovky
anatómia – jedna zo základných biologických dis-

ciplín, chápaná ako disciplína študujúca vnútornu 
stavbu organizmov, živočíchov i rastlín. Za zaklada-
teľa anatómie sa považuje alexandrijský lekár Héro-
filos z Chalkédonu (asi 300 – 250 pred. n.l.), ktorý 
poznatky, získané pitvami zhrnul, v svojom diele 
„Anatomiká“.                            IO

Ancylus fluviatilis → čiapočka
androkóniá → exokrinné žľazy hmyzu
Anguina tritici – háďatko pšeničné
animálny pól – miesto na oplodnenom vajíčku, neskôr 

zárodku chudobné na žĺtok a živiny. Centrum fyziolo-
gickej aktivity brázdiaceho sa vajíčka a vznikajúceho 
zárodku.              MH

anizogamia – splývanie morfologicky odlíšených po-
hlavných buniek (anizogamét). Ak sa gaméty odlišu-
jú vo veľkosti, rozlišujeme malé, väčšinou bičíkaté 
mikrogaméty a väčšie bezbičíkaté makrogaméty. ET

Annelida → obrúčkavce 
Anobiidae → črvotočovité
Anobium pertinax → črvotoč umrlčí
Anodonta anatina → škľabka veľká
Anodonta cygnaea → škľabka veľká 
anofeles škvrnitokrídly (Anopheles maculipennis) – 

druh so škvrnitými krídlami, dĺžka jeho tela dosahuje 
5 – 6 mm. Patrí do rovnomennej skupiny morfolo-
gicky veľmi blízkych druhov, ktoré sa líšia kresbou 
vajíčok a tvarom šupiniek na žilke R2. Častejšie sa vy-
skytuje v chlievoch s hospodárskymi zvieratami ako 
v ľudských príbytkoch. Je rozšírený na území nížin 
a pahorkatín. Vývin lariev prebieha v čistých (chemic-
ky alebo splaškami z hospodárskych objektov nezne-
čistenými) stojatých vodách. Samičky kladú vajíčka 
na hladinu vôd, ako sú rybníky, melioračné kanále, 
mláky a i. Samičky dávajú prednosť cicaniu na do-
bytku. Z medicínskeho hľadiska sú samičky anofela 
škvrnitokrídleho významným prenášačom pôvodcov 
malárie.                 IO

Anomopoda – rad kôrovcov triedy → žiabronohé pod-
triedy Diplostraca – ich hlava je krátka uzavretá v hla-
vovej schránke a je pevne spojená s telovou schránkou. 
Na hlave je nápadné zložené oko (vzniklo splynutím 

dvoch); naupliové oko je malé, často chýba; antenuly 
sú redukované a majú zmyslovú funkciu; antény dlhé 
dvojvetvové slúžia na pohyb. Z ústnych orgánov sú 
dobre vyvinuté mandibuly; maxily sú redukované 
na malé hrbolky alebo chýbajú a maxiluly sú takisto 
drobné. Telová schránka chráni celé telo, postabdomen 
a končatiny. Telo pozostáva z niekoľkých splynutých 
článkov a je zakončené postabdomenom (pozmenený 
telson) na konci s párom koncových pazúrikov. Päť, 
výnimočne 6 hrudných končatín slúži na filtrovanie 
potravy. Rozmnožujú sa obojpohlavne, ale pri zhor-
šených podmienkach prostredia sexuálne. Ich vývin je 
priamy bez lariev. Pôvodne Anomopoda patrili medzi 
→ perloočky. Súčasne sem patria čeľade Chydoridae 
(chydorus okrúhly – Chydorus sphaericus), Macroth-
ricidae (Macrothrix hirsuticornis), Ilyocrytidae (hre-
bienka vrstevnatá – Ilyocryptus sordidus), Daphniidae 
(dafnia veľká – Daphnia magna), Moinidae (Moina 
brachiata) a Bosminidae (bosmina obyčajná – Bosmi-
na longirostris).                           IH 

Anomura → kraby
Anopheles maculipennis → anofeles škvrnitokrídly
Anoplura → vši
Anostraca → žiabronôžky
antecosta → antekosta
antekosta (antecosta) – sa nachádza na vnútornej stra-

ne terga alebo sterna pod alebo nad → antekostálnym 
švom. Má podobu vchlípeniny smerujúcej dovnútra 
telového článku, pripomína nízky hrebeň orientovaný 
kolmo na pozdĺžnu os tela. Na antekosty sa upínajú 
pozdĺžne svaly. Antekosty sú hranicami prvotného 
článkovania tela hmyzu.              MH

antekostálny šev (sutura antecostalis) – oddeľuje od 
terga prednú úzku časť (acrotergit) alebo od sterna 
prednú úzku časť (acrosternit), táto je zasunutá pod 
zadnú časť predchádzajúce terga alebo sterna. Tergá i 
sterná sú postavené za sebou ako škridlice na streche, 
sú pospájané úzkymi pruhmi medzičlánkovej málo 
sklerotizovanej pružnej blanky.             MH 

antenálne žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
antenálne žľazy kôrovcov → vylučovacie orgány kô-

rovcov
antennae → tykadlá hmyzu
antennulae → tykadlá 1. páru kôrovcov
antenuly kôrovcov (antény I.) → telové prívesky kô-

rovcov 
antény kôrovcov (antény II.) → telové prívesky kôrov-

cov
Anteromotoria → let hmyzu
Anthaxia candens → krasoň čerešňový
Anthaxia nitidula → krasoň lesklý
Anthocharis cardamines → mlynárik žeruchový
Anthonomus pomorum → kvetovka jabloňová
Anthozoa → koralovce, koraly
Anthrenus museorum → antrénus muzejný
antigén – je látka vyvolávajúca imunitnú reakciu, teda 

tvorbu protilátok. Antigén môže byť napríklad bak-
téria, vírus alebo ich časti, cudzorodá bielkovina, 
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polysacharid. Poznáme viacero typov antigénov: 1. 
exoantigén – z vonkajšieho prostredia, mikroorganiz-
mus 2. endoantigén – z vnútorného prostredia, jadro-
vé, cytoplazmatické špecifické tkanivo 3. superanti-
gén – schopný vyvolať aktiváciu veľkého množstva 
lymfocytov, stafylokokový enterotoxín 4. alergény 
– schopný vyvolať u citlivého človeka patologickú 
imunologickú reakciu, prach, peľ, potraviny, lieky 5. 
syntetický antigén – haptény (nízkomolekulové látky 
chemickej povahy schopné naviazať sa na bielkovi-
nu), polysacharidy typu poly A aminokyselín.  MKB

antiméria → do kruhu sa opakujúce úseky na tele radi-
álne súmerných živočíchov, najmä → mechúrnikov. 
Sú ohraničené kanálmi gastrovaskulárnej sústavy, ra-
menami, ropáliami. Môže byť homonomná, keď opa-
kujúce sa časti tela sú identické a heteronomná, keď 
sa dve susedné antiméry anatomicky aj morfologicky 
odlišujú (napr. prítomnosťou samčích a samičích go-
nád).                MH

antrénus muzejný (Anthrenus museorum) – chrobák 
čeľ. → kožiarovitých (Dermestidae). Dĺžka 2 – 3 mm. 
Široko oválne telo, krovky tmavé so žltými a bielymi 
škvrnkami. Samička kladie vajíčka na látky organic-
kého pôvodu. Larvy sa často vyskytujú v zbierkach 
hmyzu, kde rozožierajú suché preparáty, imága často 
na rozličným kvetoch. Podobnými škodcami zbierok 
sú ďalšie druhy, napr. antrénus divozelový (Anthrenus 
verbasci), antrénus krtičníkový (Anthrenus scrophula-
riae), antrénus (Antrenus olgae) a i.            MH

anus → tráviaca sústava bezchordátov
Apatura iris → dúhovec väčší
Aphodius fimetarius → hnojník obyčajný
Apicomplexa → výtrusovce
apikálny komplex (Apicomplexa) – súbor špecifických 

organel parazitických jednobunkovcov zo skupiny → 
výtrusovce (Apicomplexa, Sporozoa). Je lokalizo-
vaný v prednej časti bunky a je tvorený podpornými 
(skeletárnymi) a sekrečnými organelami. Skeletárne 
organely tvorí konoid zložený z mikrotubulov stoče-
ných do špirály a komplexu polárneho prstenca, z kto-
rého vybiehajú mikrotubuly k zadnému koncu bunky. 
K sekrečným organelám patria fľaškovité rhoptrie, 
niťovité mikronémy a rôzne granule. Sú naplnené 
enzýmami a pravdepodobne zabezpečujú preniknu-
tie parazita do bunky hostiteľa a podieľajú sa tiež na 
tvorbe parazitiformnej vakuoly, v ktorej sa parazit 
v hostiteľskej bunke nachádza. U niektorých zástup-
cov môže dochádzať k redukcii apikálneho komplexu 
– napr. gregariny využívajú apikálny komplex len na 
prichytenie a pod.               ET

apikoplast – špecifická → organela jednobunkovcov, 
vyskytujúca sa u skupiny → Apicomplexa. Predstavu-
je pozostatok plastidu získaného sekundárnou endo-
symbiózou červenej riasy (nie je schopný fotosynté-
zy). Je ohraničený 4 membránami. Predpokladá sa, že 
syntetizuje pre bunku mastné kyseliny a komponenty 
bunkových membrán.                          ET

Apionidae → nosánik obyčajný 

Aplacophora → červovce 
apneustický → vzdušnicová sústava
apódna acefalná larva → larvy hmyzu
apódna eucefalná larva → larvy hmyzu
apódna larva → larvy hmyzu
apolysis → apolýza
apolýza (apolysis) → oddeľovanie kutikuly od pokožky 

→ článkonožcov pred vlastným → zvliekaním.    MH 
Aporia crataegi → mlynárik ovocný
apozičné zložené oči → zložené oči hmyzu
aptéria/bezkrídlosť – chýbanie krídel u imág hmyzu. 

Môže byť primárna, napr. u → vidličiarok, → šutiek, 
→ chvostoskokov al. sekundárna, kt. môže byť zna-
kom pohlavného dimorfizmu. Zvyčajne sú bezkrídle 
samičky (→ niekt. motýle, → chrobáky). Vyskytuje 
sa tiež u niekt.→ vošiek, → červcov, sociálneho hmy-
zu (robotníčky → termitov, → mravcov), u parazi-
tického hmyzu (→ vši, → blchy) a i.          MH

Aptinus bombarda → strelček najväčší
Apus apus → dážďovník tmavý 
apyrénne spermie → spermie
Aquila heliaca → orol kráľovský
Aquila chrysaetos → orol skalný
Arachnoidea → pavúkovce
Araneida → pavúky
Araneus diadematus → krížiak obyčajný
Araschnia levana → babôčka sieťkovaná
Arcella → štítnačka → Testacea
Arctia caja → spriadač medvedí
Arctia festiva → spriadač mliečnikový 
Arctiidae → spriadačovité
Arenicola marina → Sedentaria
Argas reflexus → kliešťovec holubí
Argasidae → kliešťovcovité
Argema mittrei → okáň stužkový 
Argiope bruennichi → krížiak pásavý
Argynnis paphia → perlovec striebristopásavý
Argyroneta aquatica → argyroneta vodná
argyroneta vodná/pavúk vodný (Argyroneta aquati-

ca) – jediný pavúk na svete, ktorý trvalo žije vo vode. 
Patrí do čeľ. Cybaeidae. Mimo vody je telo pokryté 
zamatovo sivými chĺpkami. Vo vode sa vďaka tomuto 
ochlpeniu drží okolo tela vzduchová bublina, ktorá 
mu dodáva charakteristické striebristé zafarbenie. Je 
to jeden z mála druhov pavúkov, u ktorého je samec 
väčší ako samica. Dosahujú veľkosť okolo 15 mm. 
Na femuroch nôh má dlhé tŕne, pomocou ktorých vy-
tvára vzduchovú bublinu okolo tela. Vo vode si medzi 
vodnými rastlinami tká zvonovitú pavučinu. Do nej si 
nanosí vzduchové bubliny, až je celý zvon vyplnený 
vzduchom. Tu sa môže potom zdržiavať. V blízkosti 
zvona má ponaťahované pavučinové vlákna, ktoré ho 
upozornia na blížiacu sa korisť. V kokóne dochádza 
aj k páreniu a samica vo zvone vytvára kokón. Vysky-
tuje sa vzácne v stojatých, čistých vodách a slepých 
ramenách riek. Je to palearktický druh.   ZKR, MKR

Archaeplastida – fylogenetická línia (ríša?) eukaryo-
tických organizmov, z ktorých časť bola v minulosti 
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zaraďovaná medzi → rastlinobičíkovce (Phytomasti-
gophorea – časť Chloroplastida). Okrem nich do tejto 
skupiny patria ďalšie jednobunkové, ale aj mnohobun-
kové fotosyntetizujúce organizmy vrátane cievnatých 
rastlín. Vyznačujú sa plastidmi s 2 membránami na 
povrchu (vznik primárnou endosymbiózou).         ET

archenteron → prvočrevo
archenteron → telová dutina
archeocyt → meňavkovitá bunka
Archiannelida – pohyblivé červovité organizmy s redu-

kovanými parapódiami a nápadnými štetinami patria-
ce do skupiny → mnohoštetinavce (kmeň → Anneli-
da). Väčšinou mikroskopických rozmerov max. do 
niekoľko mm. Žijú najmä v jaskyniach a podzemných 
vodách. V studniach v okolí Bratislavy žije praobrúč-
kavka studničná (Troglochaetus beranecki), dosahu-
júca veľkosť do 1 mm.                          ET

archiblastula – vývinové štádium živočíchov (typ → 
blastuly). Je tvorená jednou vrstvou buniek, ktoré 
ohraničujú dutinu → blastocél. Vzniká po úplnom 
a rovnomernom brázdení vajíčka (blastoméry sú pri-
bližne rovnako veľké). Vyskytuje sa napr. u → me-
chúrnikov (Radiata), → ostnatokožcov (Echinoder-
mata) atď.                ET

archicephalon → akrón
Architeuthis princeps → kalmary
architómia → fisipária

architómia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordá-
tov

Archostemata – podrad radu → chrobákov. Známych 
je 30 druhov vyvíjajúcich sa v odumretom dreve, ra-
dených do 5 čeľadí. Morfológiou pripomínajú prvé 
fosílne chrobáky, ktoré sa objavili pred 250 mil. ro-
kov. U nás nežijú.              MH

Arianta arbustorum → slimákovité
Arion lusitanicus → slizovcovité
Arion rufus → slizovcovité
Arion subfuscus → slizovcovité
Arionidae → slizovcovité
arista → tykadlá hmyzu
Aristotelov lampáš – žuvací orgán niektorých ježoviek 

(Echinoidea) pripojený k okoloústnemu pancieru. Je 
zložený z piatich trojhranných zubov usporiadaných 
do pyramídy, ktorá je vrcholom obrátená smerom 
k podkladu, po ktorom sa ježovka pohybuje. Môže sa 
z ústnej dutiny vysúvať. Konce zubov majú dlátovitý 
tvar a sú obalené sklovinou. Ježovky zubami zoškra-
bujú riasy zo skál, vŕtajú diery do skál, iné nimi trhajú, 
žujú mäsitu potravu.               IO 

Aristotelov lampáš → tráviaca sústava bezchordátov
arolium → nohy článkonožcov
Aromia moschata → fuzáč pižmový 
Arrenurus → vodule
arrhenotokia → partenogenéza

Aristotelés (384 – 322 pred n. l.) – významný grécky filozof a prírodopisec. S jeho menom a dielom je spojený vznik 
vedy o živote – „biológie“. Zreteľne definoval predmet štúdia, metódy a roztriedenie rozsiahleho empirického 
materiálu biologického charakteru. Najvýznamnejšiu časť svojho života (335 – 323 pred. n. l.) prežil v Aténach, 
kde okolo roku 335 založil filozofické a vedecké učilište „peripatetickú školu“. Jej sídlom bolo známe aténske 
gymnasion „Lykeion“. K hlavným prírodovedným dielam Aristotela patria: O častiach živočíchov – obsahuje 
opisy jednotlivých orgánov živočíchov spojených s vysvetlením ich funkcie; O rodení živočíchov – pojednáva o 
rozmnožovaní živočíchov, vývine a postupnom vznikaní orgánov z nediferencovanej živej hmoty zárodku; Zoo-
lógia – v diele triedi (klasifikuje) živočíchov na základe ich vlastností a znakov (prítomnosť či neprítomnosť krvi, 
počet nôh, živorodosť či vajcorodosť a i.). Jednotlivé skupiny voľne charakterizuje. Pojmy druh (eidos) a rod 
(genos) uživa len na označenie menšej či väčšej skupiny živočíchov. Pre Aristotelove roztriedenie živočíchov 
je charakteristická metóda porovnávania a hľadania rozdielov. Z textu jeho Zoológie je možné vyvodiť nižšie 
uvedené roztriedenie živočíchov.

živočíchy s krvou

živorodé                štvornohé  (= cicavce)
   beznohé  (= veľryby)

vajcorodé             s nohami                 dvojnohé  (= vtáky)
                    štvornohé  (= plazy, obojživelníky)

   bez nôh  (= hady, ryby)

živočíchy bez krvi

                             hlavonožce
                kôrovce  (= raky, kraby)
                schránkovce  (= ulitníky, lastúrniky)
                článkovce  (= hmyz, pavúky, obrúčkavce)
                zoofyta  (= hubky, hviezdovce a i.)                     

                  IO
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artémie → žiabronôžky
Artodiaptomus alpinus → vznášavky
artropodín → sklerotizácia
Ascaris lumbricoides → hlísta detská
Ascaris suum → hlísta detská
ascetospóry (Ascetospora) – skupina vnútrobunkových 

alebo tkanivových parazitov, ktoré vytvárajú jedno 
alebo viacbunkové spóry bez → polárnych kapsúl 
a vlákien. Na vzniku spóry sa väčšinou podieľa viac 
buniek a zo spóry sa uvoľňuje jedno, väčšinou však 
mnohobunkové, resp. mnohojadrové vegetatívne štá-
dium, kt. sa rozpadá na jednojadrové sporoblasty. Tie-
to párovite splývajú s následnou tvorbou spór. Životný 
cyklus je veľmi zložitý. Jednobunkové spóry vytvára 
Haplosporidium limnodrili, parazituje v máloštetinav-
coch, viacbunkové spóry vytvára Marteilia refrigens, 
ktorá spôsobuje hromadné hynutie ustríc. Systemati-
ka skupiny je v súčasnosti neustálená, zástupcov pô-
vodnej skupiny Ascetospora nachádzame v kmeňoch 
Haplosporea a Paramyxea ( v podríši Cercozoa v rám-
ci ríše Rhizaria).                           ET

Ascothoracida → fúzonôžky
aselusy → rovnakonôžky
Aspidogastrea → motolice
Asproparthenis punctiventris → ryhovec repový
Astacura → raky
Asterias rubens → hviezdovka ružová
Asteroidea → hviezdovky
astomoknida → knidoblast
asymetria – úplné chýbanie súmernosti tela živočícha: Je 

primárneho pôvodu. Typická napr. pre → meňavky. MH
atol – koralový ostrov. Geomorfologický útvar vznika-

júci kombináciou geologickej (najmä eróznej) a bi-
ologickej aktivity. Dôležitou podmienkou pre jeho 
vznik je väčšinou vyhasnutý sopečný útvar v pomerne 
teplých (tropických) moriach, ktorý podlieha postup-
nej erózii. Na jeho svahoch sa usídľujú kolónie kora-
lov (kmeň → pŕhlivce), ktoré na niektorých miestach 
vystupujú k morskej hladine. Na tvorbe atolov sa po-
dieľajú najmä 6-lúčové koraly (konárniky – Madrepo-
raria), menej 8-lúčové koraly (perovníky – Pennatula-
ria a vejárovníky – Gorgonaria).V záverečnej etape je 
sopečný podklad nad hladinou úplne zerodovaný a na 
jeho mieste ostáva plytká lagúna. Koralový útes máva 
prstencovitý tvar, ktorý lemuje pôvodný kužeľ. Atoly 
sa vyskytujú v miestach aktívnej tektonickej podmor-
skej činnosti a často bývajú koncentrované do celých 
sérií. Najznámejšie koralové ostrovy sa nachádzajú 
v Tichom oceáne (Pacifik). Okrem atolov sa môžu 
koraly podieľať na tvorbe pobrežných a barierových 
útesov (→ koralové útesy).        PF, ET

atramentová žľaza – žľaza → hlavonožcov, ktorá pro-
dukuje rôzne zafarbenú tekutinu (atrament), kt. slúži 
v nebezpečenstve na maskovanie smeru unikajúceho 
živočícha a sťaženie orientácie útočníka. Atrament 
pôsobí navyše ochromujúco na čuch dravých rýb. 
Atrament je uskladnený v tzv. atramentovom vrecku, 
kt. ústi konečníkom do plášťovej dutiny. Hlavonožce 

sa rodia s už naplneným atram. vreckom a môžu ho 
použiť krátko po vyliahnutí z vajíčka. Za života sa ob-
sah vrecka neustále doplňuje. Atram. žľaza chýba len 
lodienkam (Nautilidae), ohavcom (Vampyromorpha) 
a hlbokomorským hlavonožcom.                       TC

atrium → vzdušnicová sústava
atrium genitale → pohlavná sústava bezchordátov
Attacus atlas – jeden z najväčších motýľov sveta (naj-

väčší motýľ sveta pokiaľ ide o plochu krídel) patriaci 
do čeľ. → okáňovité s dĺžkou predného krídla 80 – 
145 mm. Vrchol predného krídla, kresbou pripomí-
najúci hadiu hlavu, je kosákovito zahnutý. V strede 
predných aj zadných krídel s bohatým vzorom rozlič-
ných odtieňov hnedej farby sú veľké trojuholníkovité 
priesvitné škvrny. Vyskytuje sa od Indie a Srí Lanky 
po Čínu, Malajziu a Indonéziu. Svetlá, žltkastozelená 
húsenica, v poslednom instare dlhšia ako 10 cm, má 
na chrbte dlhé mäsité výrastky silno poprášené bielou 
voskovitou látkou. Je polyfágna. V zajatí ju možno 
kŕmiť listami vtáčieho zobu, vŕby a topoľa.      MKU

Attelabidae → nosánik dubový, →nosánik ovocný
Attelabus nitens → nosánik dubový 
Atyaephyra desmaresti → desaťnožce plávajúce
autogamia – typ pohlavného rozmnožovania u prvo-

kov, pri ktorom dochádza k splývaniu buniek, resp. 
jadier vzniknutých v tom istom jedincovi. Vyskytuje 
sa u niektorých → bičíkovcov, → dierkavcov, → sln-
coviek a → nálevníkov.               ET

Autographa gamma → mora gama
autotómia → druh nepohlavného rozmnožovania. Pri 

podráždení živočích odhodí časť tela (napr. rameno), 
príp. sa rozdelí na dve al. niekoľko častí. Následne 
prebehne regenerácia chýbajúcich častí tiel dcérskych 
jedincov. Známa u → koralovcov, → hviezdoviek, → 
hadovíc a i.              MH

autotómia chvosta – schopnosť niektorých → plazov 
aktívne odvrhnúť časť chvosta. K autotómii dochádza 
silným zovretím chvos tovej svaloviny okolo chvosto-
vých stavcov na určitom mieste chvosta. Následne sa 
v danom mieste tlakom svalov buď zlomí niektorý zo 
stavcov chvosta (uprostred stavca je na tento účel vyvi-
nutá zoslabená zlomová plôška, ktorá neosifikuje - ide 
o tzv. intravertebrálnu auto tómiu typickú pre → hatériu 
a niektoré → jaš tery) alebo sa od seba oddelia dva za 
sebou nasledujúce chvostové stavce (intervertebrálna 
autotómia, charakteristická pre niektoré → agamovité 
a niektoré → hady). Zároveň dôjde k roztrhnutiu mäk-
kých tkanív (svaloviny, ciev, nervov a kože) obaľujú-
cich kostru chvosta. Chvostové svaly zostanú dočasne 
v kontrakcii, krvácanie z oboch častí chvosta je mini-
málne. Odvrhnutá časť chvosta sa prudko pohybuje 
švihaním až do vyčerpania zásob energie v bunkách 
svalo vého tkaniva (pri menších druhoch, napr. našich 
jaštericiach, ide spravidla o minúty). Z miesta zlomu 
dorastie v priebehu niekoľkých týždňov nový chvost. 
Tento regenerát je však namiesto stavcov vystužený 
chrupavkovou tyčinkou a i navonok sa obyčajne líši 
od pôvodného chvosta. Nová časť chvosta sa už ne-
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môže zlomiť opísaným spôsobom, avšak k opätovnej 
autotómii môže dôjsť temer v ktoromkoľvek mieste 
pôvodného chvosta ležiacom od miesta prvého zlomu 
bližšie ku kloake. Teoreticky teda plaz môže odvrh-
núť chvost toľkokrát, koľko stavcov schopných zlomu 
tvorí jeho chvost. Naše jašterice majú napr. v chvoste 
spravidla viac než 60 stavcov, pričom len prvých 6 
z nich je úplne osifikovaných a teda neschopných zlo-
mu (na báze chvosta sú totiž uložené kopulačné orgá-
ny samcov). Autotómia je plazmi využívaná pri pocite 
ohrozenia, predovšetkým pri uchopení jedinca predá-
torom za chvost. Pozornosť predátora odpúta odtrhnu-
tý zvíjajúci sa chvost, zatiaľ čo jeho bývalý majiteľ má 
dosť času na útek. Je čiastočne ovládaná vôľou, nej-
de o reflexnú aktivitu. Pri chove v zajatí je tendencia 
k autotómii oslabená až úplne potlačená.       IB, DJ

autotrofia (gr. authos – sám, trofein – živiť sa) – spôsob 
výživy založený na schopnosti organizmov (niektoré 
baktérie, sinice, riasy, niektoré bičíkovce s chlorofylom 
a vyššie zelené rastliny) vytvárať všetky zložky tela z 
anorganických látok s využitím energie slnečného žia-
renia alebo energie minerálnych zlúčenín. Aj vyššie ži-
vočíšne organizmy dokážu utilizovať slnečnú energiu, 
a to buď na syntézu špecifických látok tela (napr. pre-
mena provitamínov D na fyziologicky účinné vitamí-
ny) alebo priamo na energetickú excitáciu tela.         JS

axilária → krídlo hmyzu
axilárne pútko → krídlo hmyzu
axis → čapovec
axolotl škvrnitý → axolotlovité
axolotlovité (Ambystomatidae) – čeľ. chvostnatých 

obojživelníkov (Caudata) zahŕňajúca stredne veľké 
druhy (celková dĺžka zvyčajne do 200 mm) s krátkou 
hlavou, robustným telom i končatinami. Mnohé druhy 
majú výrazné výstražné sfarbenie. Zuby na podne-
bí ústnej dutiny vyrastajú v priečnom rade. Väčšina 
druhov sa pári na jar a odkladá znášku do vody. Len 
niektoré druhy sa pária na jeseň a kladú vajíčka na 
súš v blízkosti vody, ktorá ich následne zaplaví. Rod 
Rhyacosiredon kladie vajíčka pod kamene v hor-
ských bystrinách. Samce vypúšťajú spermie vo for-
me → sper matofóru. Niekoľko druhov sa vyznačuje 
obligátnou alebo fakultatívnou → neoténiou. Druhy 
Ambys toma platineum a A. tremblayi sú triploidné a 
rozmnožujú sa gynogeneticky (→ gynogenéza). Če-
ľaď zahŕňa rod Rhyacosiredon so 4 druhmi, ktoré 
obývajú pohoria stredného Mexika a rod Ambystoma 
s približne 30 druhmi rozšírenými od južnej Kanady 
po stredné Mexiko. K najznámejším druhom patria 
axolotl škvrnitý (A. tigrinum) a axolotl mexický (A. 
mexicanum). Axolotl škvrnitý je pomerne robustný 
obojživelník s nápadnými bielymi, krémovými alebo 
žltými škvrnami na čiernom podklade. Väčšinu ži-
vota strávi v podzemných norách vyhĺbených inými 
živo číchmi. V čase rozmnožovania migruje k rôz nym 
typom stojatých vôd a potokov, kde kla die vajíčka. 
V klimaticky chladnejších oblas tiach sa vyskytu-
jú neotenické populácie (→ neoténia chvostnatých 

obojživelníkov). Axolotl mexický je v prírode obli-
gátne neotenický (→ neoténia chvostnatých obojži-
velníkov) a často sa chová ako laboratórny alebo te-
ráriový živočích.            PMI

axostyl – vystužujúca „tyčinka“ zložená z mikrotu-
bulov, ktoré môžu byť pospájané tenkými niťovitý-
mi mostíkmi. Vyskytuje sa u niektorých bičíkovcov 
(napr.→ Trichomonas, → žardia) a slúži ako opora 
tela (vnútorná kostra). U niektorých prvokov môže 
slúžiť i na pohyb (napr. oxymonády).             ET

axozóma → bičík, flagellum
Babesia – rod veľmi malých (2 – 5 µm), vysoko pato-

génnych prvokov, parazitujúcich v krvinkách stavov-
cov (cicavcov). Spôsobujú ich hromadný rozpad. Pat-
ria do kmeňa → výtrusovce. Prenášačmi sú kliešte z 
rodov Ixodes, Boophilus, Haemaphysalis, Dermacen-
tor a Rhipicephalus, s ktorými je spojený ich životný 
cyklus. Rozmnožujú sa nepohlavne binárnym delením 
v erytrocytoch a leukocytoch stavovcov a rozpadom 
(→ schizogónia, → sporogónia) v čreve a slinných 
žľazách kliešťa. Pohlavné rozmnožovanie bolo ziste-
né len u niektorých druhov, pričom splývanie gamét 
prebieha v čreve kliešťa po nacicaní infikovanej krvi. 
Babesie spôsobujú často aj smrteľné ochorenia hovä-
dzieho dobytka, oviec, kôz, koní, zriedkavo psov, oší-
paných a človeka. Predpokladá sa, že zapĺňajú ekolo-
gickú niku najmä u prežúvavcov, ktoré netrpia → ma-
láriou. Prenos zástupcov rodu Babesia sa uskutočňuje 
aj transovariálne, na potomstvo kliešťa, čím môžu byť 
prenášačmi aj jednohostiteľské kliešte. Najznámejšia 
Babesia bigemina spôsobuje “texaskú horúčku” do-
bytka s 50 – 100 % úmrtnosťou. Babesia divergens je 
rozšírená v strednej a severnej Európe, bola zistená aj 
u človeka, Babesia caballi napáda kone. Príbuzným je 
rod Theileria zaraďovaný spoločne s rodom Babesia 
do radu → Piroplasmida.                          ET

babôčka admirálska (Vanessa atalanta) – veľký pes-
tro sfarbený motýľ s dennou aktivitou z čeľ. → ba-
bôčkovité, s dĺžkou predného krídla okolo 30 mm. 
Na čiernohnedom podklade krídel je žiarivočervená 
páska a biele škvrny pri vrchole predných krídel. Do 
strednej Európy prilieta z juhu v máji a potom nasle-
duje jedna al. dve generácie (júl, august, september, 
október). Častý druh, kt. sa vyskytuje od nížin až do 
vyšších polôh. Húsenice žijú jednotlivo od júna do 
septembra na pŕhľavách.         MKU

babôčka osiková (Nymphalis antiopa) – veľký motýľ 
s dennou aktivitou z čeľ. → babôčkovité, s dĺžkou 
predného krídla 32 – 37 mm. Základné sfarbenie 
krídel je tmavohnedé, na okraji krídel je široký žltý 
okraj a modré škvrny na čiernom podklade. Motý-
le lietajú od konca júla a po prezimovaní do júna v 
jednej generácii. V horských dolinách býva hojnejšia. 
Čierne otŕnené húsenice majú na chrbte hrdzavočer-
vené bodky. Žijú spoločne na vŕbach, osikách, bre-
zách, ale aj iných drevinách.         MKU

babôčka pávooká (Inachis io) – veľký motýľ s den-
nou aktivitou z čeľ. → babôčkovité, s dĺžkou predné-
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ho krídla 25 – 29 mm. Na hnedočervených krídlach 
oboch párov sú veľké pávooké kresby. Bežný druh 
vyskytujúci sa najčastejšie vo dvoch pokoleniach od 
júna do neskorej jesene a po prezimovaní už skoro na 
jar. Je jedným z najhojnejších našich motýľov. Čierne 
otŕnené húsenice s drobnými bielymi bodkami žijú 
spoločne hlavne na pŕhľavách.         MKU

babôčka pŕhľavová (Aglais urticae) – veľký pestro 
sfarbený motýľ s dennou aktivitou z čeľ. → babôč-
kovité, s dĺžkou predného krídla okolo 22 – 24 mm. 
Na ohnivočerveno sfarbených krídlach sú veľké čier-
ne škvrny, pri prednom okraji žltkasté a biele škvrny 
a pred okrajom oboch krídel modré škvrnky. Pred 
niekoľkými rokmi rovnako bežný druh ako babôč-
ka pávooká. V posledných rokoch hojnejší iba vo 
vyšších polohách. Imága lietajú v 2 – 3 pokoleniach 
od júna; imágo zimuje často v budovách a objavuje 
sa veľmi skoro na jar. Čierne otŕnené húsenice s dvo-
jitými žltavými pozdĺžnymi pásikmi žijú na pŕhľa-
vách skupinovo.          MKU

babôčka sieťkovaná (Araschnia levana) – menšia 
babôčka z čeľ. → babôčkovité, s dĺžkou predného 
krídla 18 – 20 mm. Vyskytuje sa vo dvoch formách 
(charakteristický sezónny dimorfizmus) – v apríli až 
júni forma levana L., kt. imága majú vrchnú stranu 
krídel žltohnedú s početnými tmavými kresbami; v 
júni až auguste forma prorsa L., kt. imága majú hor-
nú stranu krídel tmavú s bledožltým al. bielym disko-
idálnym pásom. Niekedy sa vyskytuje aj prechodná 
forma medzi týmito formami – forma porina O. Na 
južnom Slovensku sa vyskytuje pravidelne aj tretia 
generácia podobajúca sa na formu prorsa (august, 
september). Čierne otŕnené húsenice s tŕňmi aj na 
hlave, žijú najskôr v skupinách a neskôr jednotlivo na 
pŕhľavách.           MKU 

babôčkovité (Nymphalidae) – čeľ. stredne veľkých až 
veľkých (niekt. tropické druhy) motýľov (Lepidop-
tera) zo skupiny → Rhopalocera s väčšinou pestro 
sfarbenými krídlami s rôznymi pásikmi, škvrnami a 
očkami. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 8 – 25 
mm a dĺžku predného krídla 15 – 45 mm. Horná a 
spodná strana krídel býva často farebne veľmi rozdiel-
na. Samčeky niekt. druhov majú na líci krídel výrazný 
fialový lesk. Spodná strana krídel niekt. tropických 
druhov (napr. rod Kallima) je mimeticky sfarbená. 
Zadné krídla majú v análnej časti podobu žliabku, 
kt. slúži na uloženie bruška pri zložení krídel. Predné 
končatiny motýľov bývajú zakrpatené, bez pazúrika a 
husto ochlpené. Ostatné končatiny sú normálne vyvi-
nuté. Štíhle húsenice bývajú pokryté tŕňmi al. výrast-
kami, kt. sú často rozvetvené. Kukly bývajú hranaté 
a často majú kovovolesklé škvrny. Sú zavesené za → 
kremaster dolu hlavou. Väčšina druhov má veľké roz-
šírenie, najviac druhov žije v trópoch. Na Slovensku 
sa doposiaľ zistilo 44 druhov, z kt. pravdepodobne 3 
druhy vyhynuli.                  MKU

bahník africký → bahníkotvaré
bahník americký → bahníkotvaré

bahník austrálsky → bahníkotvaré
bahník etiópsky → bahníkotvaré
bahníkotvaré (Ceratodontiformes) – rad triedy násad-

coplutvovce (Sarcopterygii). Majú podobné párové 
(prsné a brušné) plutvy, veľké kozmoidné šupiny, 
nepárový pľúcny vak. Chorda je zachovaná po celý 
život, lebka platybázická (široká), spojenie s neu-
rokrániom autostylické. Na lebke majú zreteľne redu-
kované krycie kosti, nemajú vyvinuté telá stavcov. Ich 
zuby splynuli do dvoch párov doštičiek, jeden na hor-
nej a jeden na dolnej čeľusti. Telo je zakončené plut-
vou bez lalokov, ktorá je vnútorne i zvonku súmerná 
(difycerkná). Prsná a brušná plutva sú krídelkovité, na 
tele sú veľké šupiny. Bahníky dýchajú atmosférický 
vzduch, ich nepárové pľúca vznikli modifikáciou ply-
nového mechúra. Okysličená krv je privádzaná pľúc-
nou žilou do srdca, kde je pozdĺžnou riasou čiastočne 
oddelená od odkysličenej krvi, preto dochádza k čias-
točnému premiešavaniu krvi. Je vytvorená pľúcna tep-
na a dutá žila, čo sú charakteristické znaky stavovcov 
dýchajúcich pľúcami. Hlavným dýchacím orgánom 
sú však žiabre, ktoré sú redukované najviac pri bah-
níkovi africkom (má len 2 holobranchie). Niektoré 
larvy majú vytvorené vonkajšie žiabre. Bahníky majú 
vytvorenú kloaku. Bahník austrálsky (Neoceratodus 
forsteri) má dlhé telo, dorastá do dĺžky 1,5 m a hmot-
nosti 40 kg. Má široké párové plutvy. Obýva bahnité 
a štrkové dná. Preferuje stojaté alebo pomaly tečúce 
vody a zo všetkých bahníkov je najviac viazaný na 
vodu. Normálne dýcha žiabrami. Počas obdobia sucha 
dokáže dýchať vzduch tak, že sa 1 – 2 krát za hodi-
nu vynorí. Nedokáže však prežiť dýchaním výlučne 
vzduchu. Mimo vody zahynie. Aktívny je v noci. Živí 
sa žabami, rybami, slimákmi, rastlinami, spadnutým 
ovocím a pod. Na hľadanie potravy používa elektro-
receptory. Fosílne nálezy dokazujú, že tento druh sa 
prakticky nezmenil po dobu 100 miliónov rokov. V 
San Franciscu mali v akváriu jedinca dlhého 1 m a 
vážiaceho 20 kg, ktorý mal vyše 65 rokov. V Chica-
gu mali jedinca, ktorý mal takmer 100 rokov. Bahník 
americký (Lepidosiren paradoxa) je menší ako bahník 
austrálsky, dorastá do 1,25 m. Je rozšírený v Južnej 
Amerike v oblasti riek Amazonka a Paraná. Preferu-
je stojaté vody s nízkymi brehmi. Mladé bahníky sa 
živia larvami hmyzu a ulitníkmi. Dospelé sú všežra-
vé, lovia vodné stavovce, bezstavovce. Má silno re-
dukované pľúca, ale dokáže prežiť aj v prostrediach 
s malým obsahom kyslíka. Počas suchého obdobia je 
zahrabaný v blate do hĺbky 30 – 50 cm. Otvor na nore 
smerom na povrch zalepí blatom a nechá 2 – 3 dier-
ky na vetranie. Počas hibernácie redukuje metaboliz-
mus. V období aktivity musí dýchať aj atmosférický 
vzduch a v prípade obmedzenia prístupu ku hladine 
sa zadusia. Rodičia postavia asi 1,5 m dlhé hniezdo 
zo zvyškov rastlín. Samček chráni mláďatá. Samček 
počas obdobia rozmnožovania zabezpečuje dostatok 
kyslíka v hniezde. Na prsných plutvách sa mu vyvinú 
štruktúry, ktoré uvoľňujú kyslík z krvi a pohlcujú oxid 
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uhličitý. Tieto na konci hniezdnej sezóny zase zmiz-
nú. Mláďatá začínajú dýchať vzduch po 7 týždňoch. 
Bahník etiópsky (Protopterus aethiopicus) žije vo vý-
chodnej Afrike. Má hladké valcovité telo so šupinami 
a zahroteným chvostom, 37 – 40 párov rebier. Mladé 
ryby majú naozajstné vonkajšie žiabre, ktoré už ab-
sentujú pri jedincoch veľkosti 15 cm a viac. Zvyčajne 
sú tmavo hnedej farby na vrchu tela a žltkasto-sivé 
alebo ružové zospodu s mnohými tmavými škvrnami. 
V laboratórnych podmienkach musia nevyhnutne dý-
chať vzduch, ale v prírode to závisí od podmienok. 
Obývajú rieky, jazerá, močiare a zaplavené miesta. 
Na jazere Victoria žijú aj na otvorenej vode ale na 
jazere Tanganyika iba pri riekach a deltách. Bahníky 
etiópske dokážu žiť aj v potokoch a močiaroch, ktoré 
úplne vyschnú na dlhé obdobia v roku. Obdobie sucha 
prežijú estiváciou v kokóne, dýchajúc vzduch malou 
dierkou vedúcou na povrch. Rozmnožujú sa v období 
záplav. Jedna alebo viac samičiek nakladie vajíčka do 
dutiny, ktorú predtým samček vyčistí. Ten potom va-
jíčka chráni. Živia sa najmä mäkkýšmi, do istej miery 
hmyzom a malými rybami. Jedince do veľkosti 35 cm 
sa živia výlučne hmyzom. Známy je aj bahník africký 
(Protopterus annectens) žijúci vo viacerých riekach 
južne od Sahary.                          ZO

bachor (rumen) – časť žalúdka prežúvavcov. Žalúdok 
prežúvavcov tvoria bachor (rumen), čepiec (reticu-
lum), kniha (omasum) a slez (abomasum), pričom 
prvé tri sú predžalúdkami a štvrtý je vlastný žalúdok, 
ktorý tvorí slez (abomasus). Potrava sa zhromažďuje 
v bachore (rumen), z ktorého sa v pokoji, keď zviera 
odpočíva, vracia cez čepiec (reticulum), kde sa vytvo-
rí malá guľa a tá sa vydávi do úst. Tu sa dôkladne pre-
žuje, následne odchádza do knihy (omasum) a vlastné 
trávenie sa začína v sleze (abomasum), ktorý predsta-
vuje vlastný žalúdok a následne v čreve.               ZO

bachorovce (Entodiniomorpha) – rad → nálevníkov 
triedy Litostomea, zástupcovia ktorého žijú symbio-
ticky alebo ako komenzály v tráviacej sústave (naj-
mä v bachore) prežúvavcov. Podieľajú sa na trávení 
celulózy vylučovaním enzýmov. Telové obrvenie sa 
redukovalo a je koncentrované do izolovaných sku-
pín alebo pásov. Na povrchu tela sa nachádza pevný 
kortex, ktorý vytvára pancier, ktorý v zadnej časti čas-
to vystupuje do tŕňovitých výbežkov. Netvoria cysty, 
mláďatá sa infikujú olizovaním slín starších zvierat. 
K najrozšírenejším patrí Ophryoscolex purkinei, O. 
caudatus, Entodinium simplex a pod.             ET

Balaena mysticetus → veľryba grónska
balantidióza → črevovka ľudská
Balantidium coli → črevovka ľudská
Balenoptera musculus → vráskavec ozrutný
banícka choroba → mechovce
basipodit → nohy článkonožcov
Basommatophora → vodniaky
Bathynellacea → hlbinovky
batynely → hlbinovky
bazálne teliesko → bičík

bazikónická senzila → senzila
bažant poľovný (Phasianus colchicus) – čeľ. → ba-

žantovité (Phasianidae), rad kury (Galliformes). Je 
pôvodom z Ázie (Kaukaz až Tichý oceán). V Európe 
je introdukovaným poľovným druhom. Introdukcia 
prebehla aj v Severnej Amerike a Austrálii. Prvé po-
kusy o jeho introdukciu v našich podmienkach pre-
behli ešte v 13. storočí a odvtedy sa ku nám dovážali 
bažanty rôznych druhov aj geografických rás medzi 
ktorými boli rasy celkom tmavé alebo s bielym krúž-
kom okolo krku. Ich krížením vznikla značne nepre-
hľadná situácia a dnes na Slovensku žijúci bažant po-
ľovný (Phasianus colchicus) je hybridnou zmesou rás 
Ph. c. colchicus, Ph. c. torquatus, Ph. c. mongolicus, 
Ph. c. versicolor. V súčasnosti je tento druh zväčša 
pre poľovné účely chovaný v bažantniciach, ale na 
južnom a západnom Slovensku žije aj voľne. Samec 
bažanta poľovného je celý fialovogaštanový s čiernou 
kresbou, okrem tmavo zelenej hlavy, krátkych hne-
dých krídel a čierneho brucha. Okolo očí má rozsiahlu 
výrazne červenú kožu. Chvost (predĺžené chvostové 
krovky) dosahuje až dĺžku celého tela. Samice sú ne-
výrazne sfarbené – celé telo je hnedé až žltohnedé s 
gaštanovým chrbtom a hruďou a predĺženým chvos-
tom. Na jar prebieha u bažantov tok, počas ktorého 
sa okolo kohúta zhromaždí skupina sliepok, s ktorými 
sa následne pári. Samotné párenie prebieha zvyčajne 
ráno. V máji samica znáša 8 – 12 vajec. Do jedného 
hniezda môže znášať vajíčka viacero samíc. Inkubá-
cia trvá 22 – 27 dní.              KS

bažantovité (Phasianidae) – čeľ., rad → kury (Galli-
formes). Malé až veľké (15 – 25 cm) so zavalitejším 
telom, rozšírené v Európe, Afrike, Ázii a Austrálii. Sú 
to terestriálne, prípadne lesné vtáky, žijúce na otvo-
rených priestranstvách. Poznáme 155 druhov. Patria 
sem divo žijúce aj domestifikované druhy s charak-
teristickými znakmi radu. Veľmi dobre je u nich vy-
vinutý sexuálny dimorfizmus – časté sú ozdobné perá 
(modifikované chvostové krovky) s nádherným sfar-
bením. Veľkosťou sa pohybujú v rozpätí od 12 do 110 
cm resp. od 43 do 1800 g. Žijú v lesoch a voľnej kra-
jine stepného charakteru Eurázie a Ameriky. Centrum 
rozšírenia je vo východnej Ázii. Hniezdia a zbierajú si 
potravu na zemi, spia však zvyčajne ne stromoch. Zá-
stupcovia tejto čeľade majú masívne telo, úzku hlavu 
ozdobenú často kožnými lalokmi, krátky krk. Zobák 
je silný a mierne zahnutý. Nohy sú stredne dlhé, sil-
né, na neoperenom beháku s jednou alebo viacerými 
ostrohami. Noha je typicky hrabavá – má 4 silné prsty, 
pričom 1. prst je rudimentárny a posadený vyššie ako 
ostatné. Mnoho druhov je polygamných s rituálnym 
tokom. Hniezdenie je zvyčajne solitérne na zemi, len 
výnimočne na stromoch. V znáškach je od 2 do 22 
bielych, svetlohnedých prípadne olivových vajíčok. 
Na znáške sedí zvyčajne iba samica (len zriedka aj 
samec). Inkubácia trvá 16 – 28 dní. Mláďatá sú nidi-
fúgne. Ako potrava slúžia bezstavovce, semená alebo 
plody. Do tejto čeľade patrí aj často chovaný (už viac 
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ako 30 storočí) okrasný vták páv korunkatý (Pavo 
cristatus), pochádzajúci z Indie, kde dodnes žije vo 
voľnej prírode. Samec meria až 200 cm, samica 85 
cm. Okrem predĺžených chvostových kroviek, ktoré 
sú výrazne vyfarbené (pávie oká), je celé telo pokry-
té modravým perím s kovovým leskom. Na hlave má 
okrasnú korunku vytvorenú z úzkych len na konci pe-
rútkatých pier. Žije v malých kŕdľoch v lesoch najmä 
hornatých krajov Zadnej Indie a Srí Lanky. Do Eu-
rópy priviezol pávy pravdepodobne Alexander Veľký. 
Patria sem napr. → bažant poľovný, jarabica poľná, 
prepelica poľná (Coturnix coturnix), → kura domáca, 
páv korunkatý.                           KS

bedrová kosť (ilium) – je súčasťou panvového pásma. 
Panvové pásmo alebo pletenec panvovej končatiny 
(cingulum membri pelvini) je zložené z troch páro-
vých kostí: bedrová kosť (ilium), sedacia kosť (is-
chium), lonová kosť (pubis).              ZO

behák (tarsometatarsus) – charakteristická kosť zad-
nej končatiny vtákov. Behák sa vytvára zrastom tar-
zálnych kosti (okrem dvoch, ktoré zrastajú s holennou 
kosťou) a všetkých metatarzálnych kostí.            ZO

behavé nohy → nohy článkonožcov
behaviorizmus – z anglického výrazu behaviour = sprá-

vanie. Teoretický smer etológie ako náuky o správaní 
živočíchov. Jeden z idealistických psychologických 
prúdov. Vzniká na začiatku 20. storočia v USA (B. F. 
Skinner a J. B. Watson). Škola behaviorizmu sa usi-
lovala odlíšiť od metodiky účelovej psychológie. Za 
jediný legitímny zdroj poznatkov považovala kon-
trolovaný experiment, pričom filozofické špekulácie 
mali nahradiť striktné empirické postupy. Podceňo-
vala prosté pozorovanie, čo následne prinieslo celé 
spektrum praktických problémov pri experimentoch. 
Behavioristi popierali širokú škálu subjektívnych psy-
chologických procesov, ktoré nebolo možné sledovať 
objektívnymi metódami. Do diapazónu ich pôsobnosti 
patrili najmä ľahko pozorovateľné reakcie (vonkajšie) 
a prejavy.                 PF

behúnik kovový (Amara communis) – chrobák čeľ. → 
bystruškovitých. Veľmi hojný druh. Dĺžka 6 – 7 mm. 
Vyskytuje sa na rozličných stanovištiach, na poliach, 
lúkach, medziach, brehoch vôd a okrajoch lesov. MH

behúnik plstnatý (Harpalus rufipes) – chrobák čeľade 
→ bystruškovitých. Veľmi hojný druh. Dĺžka 11 – 16 
mm. Telo podlhovasté, tmavo sfarbené, jemne ochlpe-
né, tykadlá a nohy žlté. Žije na poliach a lúkach od 
nížin do predhorí. Larvy aj imága sú mäsožravé a tiež 
príležitostne bylinožravé.                      MH

behúnik štvorpásy (Trechus quadristriatus) – hromad-
ne sa vyskytujúci druh chrobáka čeľ. → bystruško-
vitých. Telo hnedastého sfarbenia. Dĺžka 3,5 – 4,5 
mm. Žije od nížin do vrchov pod kameňmi, v machu 
a hnijúcich vegetábiliach.            MH

belorítka domová (Delichon urbica) – čeľ. → lasto-
vičkovité (Hirundinidae), rad → spevavce (Passeri-
formes). Oproti lastovičke nemá predĺžené okrajové 
chvostové perá, jej chvost je len málo vykrojený. 

Krátke nohy má operené až po pazúriky. Hmotnosť 
19 g, veľkosť 12 cm. Vrch hlavy, krk a lopatky má 
čierne s kovovolesklým modrým nádychom, kostrč a 
hornú časť chvostových kroviek bielu. Prsia a brucho 
biele. Rozšírená je v celej Európe, severnej a strednej 
Ázii, zimuje v tropickej a južnej Afrike a severnej In-
dii, Indočíne. Patrí k sťahovavým druhom. Prilieta v 
polovici apríla a odlieta v priebehu septembra, nieke-
dy aj neskôr. Jej spev je švitorivý ale menej pestrý ako 
spev lastovičky. Pôvodne hniezdila na skalách (teraz 
len ojedinele). V súčasnosti si svoje hniezda si stavia 
na vonkajšej strane ľudských stavieb (lastovička vo 
vnútri). Menej často však zahniezdi aj vo vstupných 
priestoroch maštalí. Pod strechy obytných, prípadne 
hospodárskych budov si z vonkajšej strany prilepuje 
svoje hniezdo zložené z guľôčok blata. Hniezda môžu 
byť postavené aj v niekoľkých vrstvách na sebe. Mis-
kovité hniezdo je uzatvorené aj z hornej strany, ktorá 
je prilepená o strop a len v prednej časti ostáva malý 
vletový otvor. Medzi guľôčky hliny môžu byť vlepe-
né steblá trávy i srsť hospodárskych zvierat. Hniezdna 
kotlinka je vystlaná steblami tráv, slamy, perím a srs-
ťou. Belorítky sú silno viazané k miestu vyliahnutia, 
staršie jedince si zriedkavo postavia nové hniezdo 
vo väčšej vzdialenosti ako 20 km, mladé max. do 60 
km od rodiska. Na stavbe sa podieľajú obaja rodičia. 
Hniezdia 2 x ročne, v prípade zničenej znášky znášajú 
náhradnú s menším počtom vajíčok. Zvyčajne znášajú 
4 – 5 vajíčok bielej farby (1,7 g, 18,3 x 13,1 mm). Na 
vajíčkach sedia približne 15 dní. Mláďatá sú kŕmivé, 
kŕmia ich obaja rodičia a z hniezda vylietajú približne 
po 24 – 25 dňoch. Belorítky sa živia lietajúcim hmy-
zom, ich potravu tvoria dvojkrídlovce, blanokrídlov-
ce, vošky, ploštice a pod.              ZO

bernikla bielolíca (Branta leucopsis) → bernikly. 
Hniezdi v kolóniách hlavne na arktických ostrovoch 
a pobreží, dáva prednosť skalnatým brehom a strmým 
svahom. Je to sťahovavý druh, u nás sa vyskytuje ne-
pravidelne v zimnom období. Patrí medzi monomorf-
né druhy – obe pohlavia sú rovnako sfarbené. Krk 
a hruď sú čierne, hlava prevažne biela, spodná časť 
tela je striebristo biela, vrchná časť šedá a čierno-bielo 
vlnkovaná.              MM

bernikly – čeľ. kačicovité (Anatidae), rad zúbkozobce 
(Anseriformes). Samce a samice sú rovnako sfarbe-
né. Žijú v dlhotrvajúcom zväzku s jedným partnerom. 
Hniezdia na zemi a potrebujú blízkosť vody a v zime 
veľké pasienky. Vyznačujú sa životom v spoločen-
stvách.                       MM

bezčrevovce/acélomáty (Acoelomorpha/Acoelomata) 
– skupina mnohobunkových bilaterálne symetrických 
živočíchov bez tráviacej a vylučovacej sústavy. Na 
povrchu sa nachádza obrvený epitel. Väčšinou mik-
roskopické, maximálne do 12 mm. Majú len 1 otvor 
(prijímací slúži súčasne aj ako vyvrhovací), nemajú 
ohraničené črevo, potrava sa po prijatí dostáva do pa-
renchýmu kde je strávená. NS difúzna. Väčšinou mor-
ské, menej sladkovodné, niektoré vytvárajú reťazce 
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(po → fragmentácii zostávajú spojené) napr. zástup-
covia rodu Stenostomum.             ET

bezkrídlosť → aptéria
bezkrídlovce (Apterygota) – podtrieda, primárne bez-

krídly hmyz. Ani ich predkovia ani súčasné druhy ne-
majú prítomné krídla. Žijú prevažne schované v ma-
chu, v opadanom lístí a pod povrchom zeme. Dospelé 
jedince sú opatrené hryzavými ústnymi ústrojmi, vy-
víjajú sa z vajíčka pomalým dorastaním jednotlivých 
orgánov.            MKB

bezpancierovky (Anaspidacea) – rad → kôrovce, pat-
riaci do triedy rakovce, podtriedy Eumalacostraca 
a nadrad Syncarida – ich prvý hrudný článok zrástol 
s hlavou, ostatné články sú voľné. Telo nie je ukryté 
v telovom pancieri. Telson sa zmenil na nepárový os-
teň, ku ktorému z boku priliehajú nerozdvojené uro-
pódy. Na dvojvetvových hrudných končatinách majú 
ploché žiabre. Brušné končatiny (pleopódy) sú zväčša 
vyvinuté. Bezpancierovky sú obyvatelia dna sladkých 
vôd (mláky, jazerá) Austrálie, Nového Zélandu a Juž-
nej Ameriky. Zástupcovia: Anaspides tasmaniae, Pa-
ranaspides lacustris.                            IH

bičík (flagellum) – vláknitý útvar upevnený pomocou 
bazálneho telieska (kinetozómu) v kortikálnej plazme 
bunky. Bičíky sú pokryté plazmatickou membránou 
a u všetkých → eukaryota sú vnútrobunkovými štruk-
túrami s rovnakou stavbou. Základnou zložkou je zvä-
zok fibríl, ktorý zahrňuje bazálne teliesko a lúč (vlast-
ný bičík), ktorý sa ťahá od bunky. Lúč je obklopený 
membránou, ktorá je pokračovaním bunkového obalu. 
Pod membránou sa nachádzajú mikrotubuly, ktorých 
počet je konštantný (väčš. 9 párov obvodových a 2 
centrálne mikrotubuly umiestnené v spoločnej po-
šve, zriedkavo u niektorých jednobunkovcov aj iné 
počty a umiestnenie mikrotubulov). Bazálne teliesko 
obsahuje len obvodové mikrotubuly. Centrálne mik-
rotubuly končia na špeciálnej štruktúre tzv. axozóme. 
Ak je bičík odstránený, bazálne teliesko ho v krátkom 
čase regeneruje. Bičíky sú zvyčajne rovnako dlhé ale-
bo dlhšie ako telo a sú obyčajne prítomné v malom 
množstve. Sú charakteristické pre bičíkovce, ale v ur-
čitých výv. štádiách sa objavujú tiež u niektorých → 
koreňonožcov, → kokcídií a pod.. Na povrchu niekt. 
bičíkov môžu byť rôzne štruktúry napr. → mastigoné-
my. Bičíky sa môžu líšiť i na tom istom jedincovi veľ-
kosťou, tvarom i funkciou. Niektoré bičíky sú pri po-
hybe orientované dozadu – vlečné (rekurentné) bičíky, 
iné dopredu (ťažné, akronematické) bičíky.            ET

bičík → tykadlá hmyzu
bičíkobrvce (Hemimastigophora) – skupina jednobun-

kovcov opísaná v roku 1988 s jasným príbuzenstvom 
k euglénam. Sú bezfarebné, 14 – 20 µm veľké, s 2 
pozdĺžnymi radmi bičíkov. Majú jedno → jadro, → 
extruzómy, → pulzujúcu vakuolu vždy na konci tela. 
Nemajú bunkové ústa (cytostoma). Rozmnožujú sa 
pozdĺžnym delením. Žijú v periodických vodách 
a v pôde. Patria sem len 2 druhy Hemimastix amphiki-
neta (pôdy v Austrálii a Chile, v Európe a Ázii zatiaľ 

nezistený) a Spironema multinucleatum – kozmopolit-
ne rozšírený na všetkých kontinentoch.                 ET

bičíkovce (Mastigophora/Flagellata) – skupina → jed-
nobunkovcov, zostavená iba na základe morfologic-
kých znakov, v minulosti zaraďovaná ako podkmeň 
kmeňa → koreňonožcobičíkovce. V súčasnosti ozna-
čované len ako morfologické formy bez taxonomickej 
príslušnosti. Ako pohybová organela slúži 1 alebo viac 
bičíkov, zriedkavo sa môžu vyskytovať i → panôžky 
(pseudopódie). Rozmnožujú sa nepohlavne binárnym 
delením (väčš. pozdĺžne, výnimočne šikmo alebo 
priečne), pohlavne (zriedkavé) → izogamiou a → ani-
zogamiou. Majú väčšinou 1 jadro, ak ich je viac, sú 
fyziologicky rovnocenné. Vyživujú sa autotrófne, he-
terotrófne, zriedkavo mixotrófne. Väčšinou žijú jed-
notlivo, niektoré vytvárajú kolónie (→ kolónie jedno-
bunkovcov). Patria sem parazitické i voľne žijúce dru-
hy. Spôsobujú závažné ochorenia ľudí a zvierat, voľne 
žijúce sa vyskytujú vo všetkých typoch vôd vrátane 
extrémných i vysychajúcich biotopov (pôda, machy, 
mláky a pod.). V starých systémoch boli členené na 2 
triedy → rastlinobičíkovce a → živočíchobičíkovce. 
Toto členenie sa však nezakladá na fylogenetických 
vzťahoch. V posledných rokoch sa do popredia dostá-
vajú systémy ktoré stierajú rozdiely medzi rastlinnými 
a živočíš. bičíkovcami, sú založené na fylogenetic-
kých vzťahoch a bičíkovce považujú iba za morfolo-
gické formy vyskytujúce sa vo všetkých nových fylo-
genetických líniách (→ Amoebozoa, → Excavata, → 
Rhizaria, → Archaeplastida, → Chromalveolata, → 
Opisthokonta).                ET

bičíky jednobunkovcov → bičík
bičovka/bičivka rybia (Ichtyobodo/Costia necatrix) 

– parazitický bičíkovec skupiny (triedy ?) → Ki-
netoplastida (radu Bodonina) so splošteným telom 
veľkým do 10 µm a 2 bičíkmi smerujúcimi doza-
du. Bičíky sú umiestnené v nálevkovitej priehlbine. 
Môžu plávať voľne vo vode, potravu však prijímajú 
len po prisadnutí na epitel žiabier a kožu rýb. Preni-
kajú cytostomálnym vysunutým kanálikom do bunky 
a vysávajú jej obsah. Kozmopolitne rozšírený parazit 
rôznych druhov rýb, niekedy i lariev obojživelníkov. 
Na zoslabnutých rybách sa môžu masovo premnožiť. 
Poškodzujú pokožku a žiabre a môžu spôsobovať ich 
hynutie.                ET

bielkovinová žľaza → pohlavná sústava bezchordátov
bielopásovec tavoľníkový (Neptis rivularis) – stredne 

veľký motýľ z čeľ. → babôčkovité s dĺžkou predného 
krídla 22 – 25 mm. Krídla sú čierne s bielymi pásikmi, 
rub krídel je červenofialový. Motýle lietajú od konca 
mája do začiatku júla. Nedospelá húsenica prezimuje 
v hibernákule zo suchého lístku tavoľníka, kt. je hos-
titeľskou rastlinou húsenice. Na Slovensku zraniteľný 
a zákonom chránený druh, uvedený v červenej knihe 
(Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín 
a živočíchov ČSFR 3).                  MKU

bielopásovec topoľový (Limenitis populi) – veľký mo-
týľ z čeľ. → babôčkovité s dĺžkou predného krídla 
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34 – 45 mm, so sivohnedým lícom predných krídel s 
bielymi škvrnami a červenooranžovými submarginál-
nymi škvrnami na líci zadných krídel. Motýle lietajú 
v júni a júli v lesoch s výskytom topoľov, na kt. sa 
vyvíjajú húsenice. Nedospelá húsenica prezimuje v 
hibernákule vytvoreného zo suchého listu topoľa. Na 
Slovensku zákonom chránený druh.         MKU

Bielzia coerulans → slizniakovité
Bilateralia – dvojstranne symetrické, mnohobunkové 

živočíchy, s diferencovanou prednou, zadnou, chrb-
tovou a brušnou stranou tela. Až na malé výnimky 
majú dobre diferencované orgány a sústavy. Nervo-
vá sústava (vyskytujú sa všetky typy → nervová sú-
stava bezstavovcov) pričom dochádza k potlačeniu 
difúznej a pásovej, a k ďalšiemu rozvoju cez rebríč-
kovú, s vytváraním určitého počtu ganglií s tenden-
ciou ich splývania a špecializácie. Tráviaca sústava 
je väčšinou priechodná, trubicovitá, ale u niektorých 
len 1 otvor (napr. → ploskavce), postupne sa vyvíja 
osmoregulačná a exkrečná sústava (protonefridie, me-
tanefridie), cievna a dýchacia sústava, špecializované 
pohlavné orgány a pod. Delíme ich na 4 vývojové vet-
vy → morulovce → acélomáty → prvoústovce a → 
druhoústovce.                           ET

bilaterálna symetria/dvojstranná súmernosť – súmer-
nosť, pri ktorej je cez telo organizmu možné preložiť 
jedinú rovinu, rozdeľujúcu ho na dve súmerné (pravú 
a ľavú), zrkadlovo rovnaké polovice. Rovina symetrie 
(mediánna rovina) pretína telo na pravú a ľavú anti-
méru. Bilaterálna symetria je v prírode najbežnejšia 
a fylogeneticky najvyspelejšia. Objavuje sa u dvoj-
stranne súmerných živočíchov (Bilateralia, napr. plos-
kavce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce, stavovce), 
ktorým sa embryonálne zakladajú tri zárodočné listy. 
Jej vznik korešponduje s koordinovanejším pohybom 
voľne plávajúcich lariev typu planuly, ktorých telo sa 
výrazne predlžuje a vedie k postupnému vzniku hla-
vy (cefalizácia). U niektorých dvojstranne súmerných 
živočíchov došlo v priebehu evolúcie k sekundárnej 
strate symetrie, napr. ulitníky.               PF

bilharzióza → dvojprísavnica močová
bilirubín – odpadový produkt metabolizmu červeného 

krvného farbiva hemu produkovaného pečeňou zo 
zaniknutých červených krviniek – erytrocytov. K tzv. 
procesu konjugácie (zlučovania bilirubínu, ktorý sa v 
organizme normálne tvorí z rozpadnutých červených 
krviniek a spracováva, čiže konjuguje sa v pečeni) za 
normálnych okolností dochádza bez problémov. Voľ-
ný, tzv nekonjugovaný bilirubín sa dostáva krvnou 
cestou do pečene, kde je za konjugáciu zodpovedný 
enzým, ktorý sa nazýva bilirubín-UDP-glukuronyl-
transferáza. Ak je tento enzým buď v zníženej kvali-
te, má nízku hladinu alebo úplne v organizme chýba, 
prejaví sa to zvýšením hladiny bilirubínu. Hladina 
uvedeného enzýmu môže byť aj normálna, ale pečeň 
nedokáže konjugovaný bilirubín spracovať a vylúčiť 
do žlče, čoho dôsledkom je zvýšenie hladiny konju-
govaného bilirubínu v sére.          MKB

biliverdín – zelené žlčové farbivo, tvoriace sa v tele 
ako medzičlánok pri rozklade hemoglobínu na biliru-
bín.            MKB

Bimotoria → let hmyzu
binominálna nomenklatúra – sústava dvojslovných 

mien živočíšnych a rastlinných druhov. Každé ve-
decké meno druhu (binomen) je zložené z rodového 
mena a druhového mena. Zakladateľom binominálnej 
nomenklatúry je švédsky prírodopisec a lekár Carl 
Linné. Jeho práca „Systema naturae“, 10. vyd. z roku 
1758 je východzím dielom vedeckej zoologickej no-
menklatúry. Jazykom vedeckej nomenklatúry je jazyk 
latinský.                 IO 

biodiverzita – rozmanitosť života. Rôznorodosť 
všetkých živých organizmov, vrátane ich suchozem-
ských, morských a ostatných vodných ekosystémov 
a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou. 
Definícia pojmu je výrazne dynamická a postupne sa 
vyvíja od rozmanitosti druhov po výrazne komplexný 
pohľad, teda ako rozmanitosť organizmov na všetkých 
úrovniach zložitosti – od genetických variantov, cez 
druhy a vyššie taxóny až po celé spoločenstvá a ich 
ekologické systémy. Systémový pohľad na biodiverzi-
tu a jej ochranu sa presadzuje najmä od 90-tych rokov 
20. storočia po Konferencii v Rio de Janeiro (1992). 
Dnes ostáva definícia etablovaná predovšetkým v ro-
vine genetickej (fenotyp, genotyp), druhovej (druhové 
bohatstvo, indexy diverzity a ekvitability) a ekosysté-
movej (interakcie, funkčnosť).              PF

biogenetický zákon/zákon rekapitulácie – sa zaoberá 
vzťahom medzi ontogenézou jedinca (individuálnym 
vývinom) a fylogenézou (historickým vývojom) sku-
piny organizmov, do ktorej jedinec patrí. Podľa záko-
na vyššie organizmy v priebehu svojho individuálneho 
vývinu v skrátenej podobe opakujú hlavné štádiá fylo-
genetického vývoja príslušnej systematickej skupiny 
(taxónu vyššej úrovne) v poradí v ktorom prebehli vo 
fylogenéze. Za autora zákona sa považuje nemecký 
zoológ a evolucionista Ernst Haeckel.                     IO 

biogeografia – plne etablovaná vedecká disciplína o zá-
konitostiach rozšírenia organizmov na Zemi. Preja-
vuje známky interdisciplinárneho postavenia medzi 
ekológiou a geografiou. Tradične sa člení na fytogeo-
grafiu (geografia rastlinstva) a zoogeografiu (geogra-
fia živočíšstva). Novodobú históriu možno datovať od 
19. storočia expedíciami Alexandra van Humboldta. 
V súčasnosti sa do popredia dostáva biocenologický 
aspekt jej štúdia (zákonitosti rozšírenia spoločenstiev). 
Osobitné miesto patrí tzv. ostrovnej biogeografii za-
meranej na mechanizmy a špecifiká osídľovania izo-
lovaného územia. Aplikovaná biogeografia nachádza 
uplatnenie v ekosozologickej praxi pri hľadaní opti-
málnych riešení druhovej ochrany. Hoci sa v priebehu 
20. storočia definícia biogeografie dynamicky menila, 
intenzita prepojenia s ekológiou ostáva i naďalej fun-
damentálnou.                PF

biohelminty → hlístovce
biologický boj – boj proti škodcom, obyčajne v poľ-
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nohospodárstve a lesníctve založený na biologických 
a ekologických interakciách. V súčasnom chápaní je 
interpretovaný ako komplex účinných nástrojov, tzv. 
integrovaná ochrana rastlín, ktorá kombinuje výhody 
biologických a chemických metód (pesticídy). Biolo-
gický boj má nesporne široký diapazón pôsobnosti od 
genetickej roviny (geneticky modifikované organizmy 
schopné odolávať škodcom a patogénom) po apliká-
ciu predátorov, konkurentov alebo parazitoidov. Ako 
účinné predátory sa bežne využívajú niektoré rozto-
če, lienky, dravé bzdochy a larvy pestríc. Parazitoidy 
(najmä zástupcovia niektorých čeľadí blanokrídleho 
hmyzu, napr. lumčíkovitých) bežne kladú vajíčka do 
hostiteľa a vyliahnuté larvy spôsobujú po istom čase 
jeho úhyn.                 PF

bioluminiscencia → svetielkovanie
biorytmy – pravidelné kolísanie životných prejavov or-

ganizmov navodené širokým spektrom ekologických 
faktorov. Obyčajne sú geneticky podložené a druhovo 
špecifické. Pri fotoperiodizme je hybným podnetom 
dĺžka svetelnej časti dňa (fotofázy). Svetlo stimulu-
je hormonálne procesy a môže sa prejavovať na cel-
kovej aktivite organizmu. Biorytmy úzko súvisia aj 
s dormanciou – kľudovým stavom prežívania nepriaz-
nivých podmienok (napr. kviescencia, diapauza). Pri 
→ hibernácii živočíchy prečkávajú v kľude chladné 
obdobie, pri estivácie horúcu fázu roka. Cirkadián-
ne biorytmy vychádzajú zo striedania dňa (fotofázy) 
a noci (sciofázy) a definujú druhy s aktivitou dennou 
(diurnálne), nočnou (nokturálne) alebo súmračnou 
(krepuskulárne). Osobitný vplyv má na pravidelné 
oscilácie v aktivite organizmov pôsobenie Mesiaca 
(lunárne rytmy).                PF

biotop – súbor ekologických podmienok obklopujúcich 
isté spoločenstvo, prostredie osídlené spoločenstvom. 
V niektorých bodoch je zreteľná synonymizácia s prí-
buznými pojmami (napr. stanovište, habitat, ekotop), 
pri etablovaní pojmu je však rozhodujúci biocenolo-
gický prístup (úroveň spoločenstva). Na rozdiel od 
lokality nie je geograficky vymedzený. Na špecifické 
podmienky (predovšetkým abiotického rázu) sa spo-
ločenstvo v priebehu evolúcie adaptovalo, čo viedlo 
k utvoreniu funkčného a stabilného ekosystému. Bi-
otop sa vyznačuje charakteristickými ekologickými 
faktormi (klimatickými, edafickými, hydrickými). 
Antropogénnou činnosťou môžu vznikať osobitné bi-
otopy, obývané špecifickými biocenózami, napr. agro-
cenózy, ruderálne spoločenstvá, ktoré sa v systémoch 
prejavujú nižšou ekologickou stabilitou.              PF

bipinária → primárna larva dipleurulového typu u → 
hviezdoviek. Žije planktonicky.            MH

Bison bonasus → zubor európsky
Biston betularius → piadivka brezová
Bithynia leachii → bitýnia
Bithynia tentaculata → bitýnia
bitýnia (Bithynia) – rod → predožiabrych ulitníkov 

z čeľ. bitýniovitých, na Slovensku zastúpený 2 druh-
mi. → B. bahenná (B. tentaculata) je hojným druhom 

našich väčších riek. Živí sa detritom, zoškrabáva riasy 
a pod. Často sa masovo vyskytuje na rôznych sub-
strátoch, najmenej na vegetácii. V prípade nutnosti 
je schopná filtrovať potravu priamo z vody. Znáša aj 
značne znečistenú vodu. Je významným medzihosti-
teľom motolíc (dokázalo sa 50 druhov cerkárií). Pa-
learktický druh. → B. nafúknutá (Bithynia leachii) 
je na Slovensku oveľa vzácnejšia, hojnejšia je iba na 
dolnom Pomoraví. Žije v nížinných menších zaraste-
ných vodách, aj periodických. Vzácny druh.          TC

Bivalvia → lastúrniky
blanokrídlovce (Hymenoptera) – rad hmyzu s úplnou 

premenou. Tvarom tela a spôsobom života patria k he-
teromorfným skupinám. Veľkosťou sú značne varia-
bilné. Najmenšími druhmi sú drobné osičky z čeľade 
brvuľovitých (Mymaridae) a vajíčkárovitých (Scelio-
nidae), kt. sa svojou dĺžkou (0,2 mm) radia k nejmen-
ším zástupcom hmyzu. Veľmi veľké druhy merajú s 
kladielkom až 200 mm. K najväčším európskym bla-
nokrídlovcom patria zástupcovia čeľade pílovkovitých 
(Siricidae), sršňovitých (Vespidae) a niekt. lumkovi-
tých (Ichneumonidae). Sfarbenie mnohých druhov 
je nevýrazné, prevládajú čierno-hnedé odtiene (napr. 
včely). Často sa tiež vyskytuje kombinácia čiernej 
a žltej, napr. u sršňovitých, lumkovitých, pílovkovi-
tých. Kovovým zafarbením sa vyznačujú zlatovkovité 
(Chrysididae), krasuľkovité (Torymidae) a i. → Hlava 
je veľmi pohyblivá, väčšinou ortognátna (ústne orgá-
ny smerujú kolmo k pozdĺžnej osi tela), zriedkavejšie 
prognátna (ústne orgány sú orientované dopredu). Ne-
sie → zložené oči a väčšinou tri → očká, ktoré sa na-
chádzajú na trojuholníkovitej plôške.(stemmaticum). 
Počet tykadlových článkov varíruje od 12 do 50. Tvar 
→ tykadiel môže byť nitkovitý, pílkovitý, ružencovitý, 
kyjačikovitý, hrebeňovitý, lomený. Pôvodné → hry-
zavé ústne orgány sa u fylogeneticky vyšších skupín 
menia na → hryzavo-lízavý typ. → Hruď sa skladá z 
troch častí (predo-, stredo- a zadohrude), na kt. široko 
prisadá → bruško (podrad hrubopásych) alebo prvý 
bruškový článok je premenený na stopku (propode-
um), pomocou kt. sa pripája bruško k hrudi (podrad 
štíhlopásych). Stredo- a zadohruď nesie → krídla, kt. 
sa v pokoji ukladajú buď plocho nad bruškom, alebo 
sa skladajú do pozdĺžnych vrás (napr. sršňovité). Po-
čas letu sú zadné a predné krídlo spojené radom háči-
kov. Niekt. druhy blanokrídlovcov sú aspoň v jednom 
pohlaví (alebo kaste) vždy bezkrídle (napr. samičky 
pamravcov, robotníčky mravcov, niektoré parazitické 
osičky), alebo po určitom čase krídla strácajú (napr. 
pohlavná kasta mravcov po svadobnom lete). Niekedy 
sa vyskytujú v rámci jedného druhu jedince okrídle-
né, s redukovanými krídlami aj úplne bezkrídle (napr. 
hrčiarky). Tri páry nôh bývajú buď rovnakého typu, 
alebo predné môžu byť premenené na chytavé alebo 
hrabavé, zadné na zberacie. Na prednom stehne býva 
vyvinuté zariadenie na čistenie tykadiel. → Bruško 
pozostáva z 11 článkov, ale viditeľných je 6 – 8 (často 
aj menej). V brušku sa nachádzajú vnútorné orgány 
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tela a kopulačný aparát. Súčasťou bruška u samice je 
→ kladielko, kt. je u fylogeneticky vyšších skupín pre-
menené na → žihadlo. Kladielko môže byť buď silné 
a krátke, veľmi dlhé a ihlovité, prípadne je ukryté v 
brušku. Žihadlo slúži k vlastnej obrane jedinca a pri 
love k omráčeniu a usmrteniu koristi. Je duté a spoje-
né s jedovou žľazou. Jeho povrch je buď hladký, alebo 
nesie háčiky. Niekt. blanokrídlovce bolestivo bodajú 
(napr. pamravce, sršne, osy, včely a i.). Samce žihadlo 
nikdy nemajú. Prevláda bisexuálne (obojpohlavné) 
→ rozmnožovanie. Niektoré skupiny sa rozmnožujú 
partenogeneticky (neboli u nich zistené samce). Exis-
tujú druhy, ktoré sa rozmnožujú partenogeneticky, ale 
vzácne sa u nich vyskytujú samce (napr. hrčiarky). 
Veľmi zložitý spôsob → nepohlavného (asexuálneho) 
rozmnožovania majú niekt. parazitické osičky. Jedno 
vajíčko sa u nich rozdelí nepohlavným spôsobom na 
veľký počet zárodkov, z každého sa postupne vyvi-
nie imágo. Tento spôsob sa nazýva polyembryónia. 
→ Larvy môžu mať rôzny tvar. U podradu širokob-
ruchých sa vyskytuje pahúsenica, kt. má tri páry hrud-
ných končatín, niekoľko párov panôžok a jeden pár 
očiek. Húsenice motýľov sú týmto larvám podobné, 
ale majú viacej párov očiek a ich hrudné končatiny 
sú tenšie. Druhým typom je beznohá (apódna euce-
falná) larva červovitého tvaru, kt. sa vyskytuje u štíh-
lopásych.. Larva posledného instaru sa kuklí buď na 
mieste, kde žila (včely, osy, hrčiarky, pílovky), alebo 
zalezie do substrátu, tu si upradie kokón., v kt. môže 
žiť niekoľko mesiacov alebo rokov ako kľudová lar-
va (→ predkukla). V tomto štádiu prezimuje a až na 
jar sa kuklí. Larvy niektorých druhov vytvárajú okolo 
seba hlinenú schránku, kt. zlepujú z čiastočiek pôdy 
slinami. V nej sa premenia na tzv. voľnú → kuklu, 
na kt. sú viditeľné všetky telesné prívesky dospelého 
hmyzu. Vyliahnuté imágo (dospelý jedinec) zostáva 
ešte určitú dobu v kokóne . Potom sa musí prehrýzť 
jeho stenou, alebo telom hostiteľa či pletivom hrčky. 
Samce sa väčšinou vyliahnu skôr ako samice. Zloži-
tým spôsobom rozmnožovania je → heterogónia (ro-
dozmena), kt. sa vyskytuje napr. u hrčiarok. Strieda 
sa tu partenogenetická a bisexuálna generácia. Obe 
generácie sa výrazne líšia tvarom aj spôsobom živo-
ta. Vývin prebieha buď na jednej hostiteľskej rastline 
(v rovnakom alebo odlišnom rastl. orgáne), alebo na 
rozličných druhoch hostiteľských rastlín (tzv. hetero-
ecia). Veľmi dôležitú úlohu vo vývine hrá u fylogene-
ticky vyšších skupín starostlivosť o potomstvo a jeho 
zásobovanie potravou. Ekológia blanokrídlovcov je 
veľmi rozmanitá. Medzi ich larvami sú voľne žijúce 
fytofágy, mínovače, druhy vytvárajúce hrčky, dravce 
aj parazity. Imága sa živia nektárom a šťavami rastlín, 
zriedka konzumujú aj pevné pletivá. Zo živočíšnych 
produktov konzumujú sladké výlučky vošiek a červ-
cov (medovicu), pri dravcoch (napr. mravce) rôzne 
druhy menších živočíchov. Fytofágne druhy sú často 
vážnymi škodami v lesoch , na poľnohosp. plodinách 
a v sadoch. Entomofágne druhy, najmä parazitické, 

ale i dravce sú užitočné tým, že ničia škodcov. Mno-
hé druhy sú v štádiu imága dôležitými opeľovačmi 
rastlín. K úžitkovým druhom hmyzu patrí napr. → 
včela medonosná, kt. produkuje → med, vosk a je 
význ. opeľovačom. Blanokrídlovce sa vyskytujú a vo 
všetkých oblastiach Zeme, známych je vyše 250 000 
druhov. Na území Európy žije vyše 45 000 druhov, v 
oblasti stred. Európy sa vyskytuje vyše 15 000 druhov 
(sú v tomto regióne najpočetnejšou skupinou hmyzu). 
Rad sa delí na dva podrady, a to hrubopáse (Symphy-
ta) s nadčeľaďami Cephoidea, Orussoidea, Pamphi-
lioidea, Siricoidea, Tenthredinoidea, Xyphidryoidea, 
Xyleoidea a štíhlopáse (Apocrita), kt. väčšina autorov 
rozčleňuje na dve sekcie: Parasitica s nadčeľaďami 
Ichneumonoidea, Chalcidoidea, Ceraphonoidea, Cy-
nipoidea, Evanoidea, Mymarommatoidea, Platygas-
troidea, Proctotrupoidea, Stephanoidea, Trigonaloidea 
a Aculeata s nadčeľaďami Apoidea, Chrysidoidea a 
Vespoidea.                                                              MH 

Blanus cinereus → obrúčkovec červovitý
Blaps mortisaga → smrtník obyčajný
blastocél (blastocoel) – prvotná telová dutina, ktorá sa 

objavuje počas embryonálneho vývinu zárodku ži-
vočíchov na konci → brázdenia vajíčka. Je vyplnená 
tekutinou, kt. vylučujú blastoméry, obsahuje soli, pro-
teíny a glykogén. Podľa typu brázdenia vajíčok môže 
byť blastocél umiestnený centrálne (→ coeloblastula, 
→ archiblastula), alebo môže byť posunutý k animál-
nemu pólu (→ amfiblastula).              ET

blastocél → telová dutina
blastocoel → telová dutina
blastoderm → blastula
blastogenéza – prvá fáza embryonálneho vývinu ži-

vočíchov (embryogenézy), ktorá zahŕňa obdobie od 
začiatku brázdenia vajíčka až po vytvorenie záro-
dočných listov a základov orgánov. Počas tohto ob-
dobia sa bunky zmnožujú, vzniká stále väčší počet 
menších buniek, takže zárodok takmer nerastie. Na 
blastogenézu nadväzuje štádium → organogenézy, kt. 
je charakteristické intenzívnym vývinom a rastom or-
gánových základov.               ET 

blastoméry – dcérske bunky vznikajúce v procese opa-
kovaného delenia oplodneného vajíčka (zygoty) pred 
→ gastruláciou. Môžu sa odlišovať vo veľkosti. Na 
základe toho rozlišujeme veľké makroméry, ktoré sú 
umiestnené na vegetatívnom póle zárodku a malé mik-
roméry, umiestnené na animálnom póle zárodku.    ET

blastopórus → prvoústa
blastoporus → telová dutina
blastostyl → meduzoid, pohárovky
blastula – vývinové štádium zárodku živočíchov, nad-

väzujúce na štádium → moruly. Vzniká ďalším dele-
ním buniek, ktoré sa väčšinou usporiadajú na spôsob 
epitelu do súvislej vrstvy a predstavujú povrchový 
zárodočný list – blastoderm. Vo vnútri sa nachádza pr-
votná telová dutina → blastocél, vyplnená tekutinou. 
Je to základný typ blastuly (→ coeloblastula). Ob-
sah, rozmiestnenie žĺtka vo vajíčku a spôsob brázde-
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nia vajíčka má vplyv na vznik ďalších typov blastúl. 
Napr. pri úplnom, rovnomernom brázdení vajíčka 
vzniká → archiblastula. Morfologicky odlíšené bunky 
(blastoméry) má → amfiblastula. Špirálnym brázde-
ním vajíčka vz. sterroblastula kt. nemá blastocél (mik-
roméry tesne priliehajú na makroméry). Diskoblastula 
má niekoľkovrstevný plochý terčík blastodermu na 
animálnom póle.               ET

blcha ľudská (Pulex irritans) – je tmavohnedá až čier-
na, dlhá 2 až 3,5 mm. V našich podmienkach je jej naj-
častejším hostiteľom človek, v teplejších oblastiach 
Európy parazituje tiež na domácich zvieratách (pes, 
mačka, ošípaná a i.). Okrem toho bola zistená aj na 
voľné žijúcich cicavcoch (líška, jazvec, vlk a i.). Žije 
v ľudských príbytkoch, larvy sa môžu vyvíjať v po-
steliach, v nečistených kútoch podlahy, v pelechoch 
domácich zvierat, všade tam kde je dostatok drobného 
organického odpadu. Samička do takéhoto prostredia 
nakladie za dobu 30 až 90 dní 400 až 450 vajíčok. 
Pri teplote okolo 20 ºC vývin blchy po štádium imága 
trvá 10 až 18 dní. Najvyššiu početnosť dosahuje blcha 
ľudská v neskoroletnom až jesennom období roka. 
Má kozmopolitné rozšírenie, je známa z celého úze-
mia Slovenska. Blcha ľudská nebola pôvodne parazi-
tom človeka, predpokladá sa, že na človeka a do jeho 
obydlí prešla v historickej dobe zblíženia človeka so 
psom pred 11 až 12 tisíc rokmi.               IO

blcha mačacia (Ctenocephalides felis) – dlhá 2 až 3,5 
mm. Jej hlavným hostiteľom je mačka domáca, zis-
tená bola tiež na niektorých domácich (králik, pes) 
i voľne žijúcich zvieratách (potkan hnedý, krt, kuna 
lesná). Samička blchy nakladie za 3 až 7 dní okolo 
400 vajíčok. Vývin po štádium imága trvá 12 až 24 
dní. Mačacia blcha sa vyskytuje najčastejšie v nečiste-
ných pelechoch mačky. Najvyššiu početnosť dosahuje 
v dobe prítomnosti mačiat v pelechu. Na človeka pre-
chádza len zriedkavo. Častejšie napadá králikov, môže 
spôsobiť problémy v ich chovoch. Má kozmopolitné 
rozšírenie, je známa z celého územia Slovenska.    IO

blcha psia (Ctenocephalides canis) – dlhá 2 až 3,7 mm. 
Hlavný hostiteľom je domáci pes, parazituje často i na 
človeku. Vzácne bola zistená na králikovi, mačke, liš-
ke, syslovi, prakticky vôbec sa nenašla v hniezdach 
voľne žijúcich šeliem. Samička kladie okolo 400 va-
jíčok. Vývin pri teplote 22 – 23 ºC po štádium imága 
trvá približne tri týždne. V našich podmienkach pre-
bieha vývin zvyčajne v pelechoch psov. Blcha psia 
zohráva úlohu medzihostiteľa vo vývine pásomnice 
Dipylidium caninum, ktorá môže parazitovať v tele 
človeka, najmä detí. Samotná blcha sa môže nakaziť 
len v štádiu larvy konzumáciou vajíčok pásomnice. 
Blcha psia je kozmopolitne rozšírená, chýba v su-
chých polopúštnych a púštnych oblastiach, kde psi 
kočovníkov túto blchu nemajú. Na Slovensku známa 
z celého územia.                IO

blchy (Siphonaptera) – rad druhotne bezkrídleho hmyzu 
s dĺžkou tela 2 až 4 mm, zriedkavejšie 6 až 8 mm, sam-
čeky sú menšie ako samičky. Telo zo strán sploštené, 

silnejšie sklerotizované, žlté, hrdzavé až tmavohnedé, 
s dozadu smerujúcimi štetinami a často i hrebeňmi 
(ctenidia). Po stranách hlavy tykadlá v žliabkoch, 
niektoré druhy majú pred bázami tykadiel jednoduché 
očká (ocelli). Na spodnej strane hlavy sú bodavo-ci-
cavé ústne orgány s čeľusťami, čeľusťovými a spod-
noperovými hmatadlami. Hlava s hruďou je spojená 
viac-menej nepohyblivo. Nohy smerujú dozadu, sú 
posunuté za ústne orgány, dobre prispôsobené na cho-
denie i skákanie. Chodidlá sú päťčlánkové zakončené 
silnými pazúrikmi. Bruško je desaťčlánkové, posled-
nými troma článkami sa líšia samičky od samčekov. 
Počas ontogenézy prekonávajú úplnú premenu (holo-
metabóliu). Larvy bĺch sú červovité, beznohé s dobre 
vyvinutou hlavou s hryzavými ústnymi orgánmi. Po 
zakuklení voľná kukla leží vo vláknitom (hodváb-
nom) kokóne (zámotku), ktorý je z vonkajšej strany 
obalený prachom, úlomkami peria, srsti a i. Na rozdiel 
od imág bĺch, ktoré sa živia krvou hostiteľa, larvy bĺch 
konzumujú v hniezde hostiteľa drobný organický de-
trit. Blchy sú ektoparazity, viaceré druhy sa podieľajú 
na prenose patogénov človeka a zvierat. Je opísaných 
vyše 1600 druhov, z nášho územia poznáme okolo 90 
druhov.                IO

bliktrovité (Zonitidae) – čeľ. → ulitníkov. Prevažne 
drobné až stredne veľké ulitníky s ulitou zvrchu stla-
čenou, lesklou a tenkostennou, s nevýraznými švíkmi. 
Na Slovensku žije v súčasnosti 17, poväčšine deter-
minačne náročných druhov. Ekologicky rôznorodá 
skupina druhov. Čeľaď zahŕňa aj mäsožravé, príp. 
nekrofágne druhy. Medzi hojné druhy patrí napr. → 
bliktra lesná (Aegopinella nitens), → bliktra mriežka-
vá (Aegopinella pura), prípadne bliktra → Perpolita 
hammonis.                TC

blyskáčikovité (Nitulidae)– čeľ.→ chrobákov podradu 
→ všežravých. Veľmi malé a malé chrobáky, dĺžky 2 
– 3 mm, s kovovo lesklými krovkami, kt. majú niekt. 
druhy skrátené. Imága žijú na kvetoch, kde sa živia 
peľom a kvetmi, tiež v zásobách potravín, v kostiach, 
na hubách, zdochlinách, pod kôrou stromov. Larvy 
niekt. druhov sú význ. poľnohosp. škodcami. Na svete 
je známych asi 3 000 druhov, u nás takmer 140. Bež-
ným druhom je blyskáčik repkový (Meligethes aene-
us), kt. larvy škodia na repke olejnej a i. kapustovitých 
rastlinách.               MH

blyšťavka orechová (Amphipyra pyramidea) – mora 
strednej veľkosti z čeľ. → morovité s dĺžkou predné-
ho krídla 20 – 25 mm. Pod nevýrazne hnedo-sivo sfar-
benými prednými krídlami sú červenkasté až červeno- 
al. oranžovohnedé zadné krídla. Motýle sa vyskytujú 
od júla do začiatku októbra v zalesnených oblastiach. 
Zelená húsenica s kužeľovitým hrboľom zakončeným 
nápadnou červenou škvrnou na 8. článku bruška žije 
v máji a júni polyfágne na drevinách a škodí najmä v 
ovocných škôlkach.           MKU

blyštek malinový (Lampronia corticella) → blyšteko-
vité 

blyštekovité (Incurvariidae) – čeľ. drobných nenápadne 
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sfarbených a moliam pod. uzdokrídlych motýľov (Le-
pidoptera). U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 2 – 
5 mm a dĺžku predného krídla asi 4 – 7 mm. Na pred-
ných krídlach býva často kresba v podobe svetlých a 
kovovolesklých škvŕn a priečok. Na predných krídlach 
žilka A2 tvorí bazálnu kľučku. Na zadných krídlach sú 
kratšie riasy. Tykadlá sú krátke, na bazálnom článku 
bez hrebienka z chĺpkov. Spodnoperové hmatadlá a 
cuciak sú krátke. Čeľusťové hmatadlá sú dobre vy-
vinuté a zahnuté. Motýle lietajú počas dňa. Húsenice 
majú hrudné nôžky dobre vyvinuté, ale panôžky na 
brušku značne redukované. Vytvárajú charakteristické 
míny v listoch, al. nosia vakovitú schránku. Čeľaď je 
rozšírená v miernej palearktickej a nearktickej oblasti. 
Zo Slovenska je známych 20 druhov. Niekt. druhy sú 
príležitostnými škodcami púčikov rastlín. K hojnej-
ším druhom patrí → blyštek malinový.         MKU

bocian biely (Ciconia ciconia) – čeľ. → bocianovité 
(Ciconiidae), rad → brodivce (Ciconiiformes), veľko-
sť 100 – 105 cm, hmotnosť 3 – 4,5 kg. Sfarbenie je 
biele, okrem letiek a krídlových kroviek, ktoré sú čier-
ne. Zobák a nohy má červené, mláďatá ich majú čier-
ne. Rozšírený je v palearktickej oblasti, pričom jeho 
areál je disjunktívny, teda rozdelený na dve izolova-
né územia – v Európe a strednej Ázii. Je sťahovavý. 
Európske populácie tiahnu dvoma hlavnými smermi 
– cez Gibraltár a cez Bospor a Dardanely. Zimujú vo 
východnej a južnej Afrike. Na stredoeurópske hniezd-
ne lokality prilietajú koncom marca a začiatkom aprí-
la. V minulosti hniezdil prevažne v nížinách a pahor-
katinách s dostatkom mokradí, v poslednom polsto-
ročí sa však rozšíril do vyšších nadmorských výšok, 
do hornatých kotlín. Pôvodne hniezdil v kolóniách na 
stromoch, ale v súčasnosti využíva na hniezdenie bu-
dovy, komíny, zrúcaniny hradov, stohy. V posledných 
desaťročiach vznikajú nové hniezda na stĺpoch elek-
trického vedenia alebo priamo na vedení. Hniezdo je 
mohutné, pár ho používa dlhé roky a každoročne ho 
upravuje. Najstaršie hniezdo v Nemecku má viac ako 
400 rokov. Nové hniezdo býva postavené za 7 – 10 
dní. Hniezdi raz za rok. Začiatok znášky spadá zväčša 
do apríla. Samica znáša vajíčka v dvojdňových inter-
valoch. Vajíčka sú čisto biele a ich inkubácia trvá 33 
– 35 dní. Počas sedenia sa rodičia striedajú, pričom 
v noci sedí iba samica. V znáške býva 2 – 5 vajíčok, 
výnimočne až 7. Rodičia mláďatá nekŕmia priamo, ale 
im vyvrhujú potravu do hniezda. Počas prvého mesia-
ca je stále jeden z rodičov na hniezde. Pri horúčavách 
robia rodičia mláďatám tieň, niekedy im nosia vodu, 
ktorou ich polievajú. Kŕmia ich 60 – 64 dní. Pri kŕme-
ní mláďatá vydávajú zvláštny chrapľavo syčivý zvuk. 
Môže sa dožiť až 30 rokov. Najvyšší zistený vek je 34 
rokov. Potrava je živočíšna, od drobného hmyzu až po 
mláďatá zajacov alebo kačíc. Prevažne ju však tvo-
ria obojživelníky, plazy, ryby a drobné zemné cicavce 
(hlodavce, hmyzožravce). Bocian je oddávna pova-
žovaný za symbol šťastia a plodnosti. Pre hospodára 
znamenalo veľké šťastie, ak sa bocian usídlil na jeho 

dome a naopak zhodenie hniezda alebo znemožnenie 
hniezdenia prinášalo nešťastie. Typickým akustickým 
prejavom je klepotanie zobákom, ktoré má funkciu pri 
vzájomnom pozdrave, ale je aj prejavom hrozby a mô-
žeme ho pozorovať už pri mláďatách.              PP

bocianovité (Ciconiidae) – čeľ., rad → brodivce (Cico-
niiformes). Veľké druhy vtákov, majú charakteristické 
dlhé nohy, pretiahnutý štíhly a dlhý krk. Niektoré dru-
hy majú priamy a klinovitý zobák, iné masívny zobák. 
Palec na nohách je pomerne slabo vyvinutý. Prachové 
perie im rastie rozptýlene po tele. Majú 12 ručných 
letiek a 12 chvostových pier. Hlasový orgán je zakr-
patený, bez hlasových svalov, takže väčšina druhov 
nevydáva hlas – používajú iba klepotanie zobákom. 
Majú rudimentárne slepé črevá a rudimentárny penis. 
Známych je 19 druhov, ktoré majú kozmopolitné roz-
šírenie. Najviac druhov žije v Afrike. U nás žijú iba 
dva druhy: → bocian biely a bocian čierny.            PP

bočná čiara (linea lateralis) – zmyslový orgán primárne 
vodných stavovcov a vodných štádií obojživelníkov, 
ktorým registrujú vlnenie vody odrazené od okolitých 
predmetov. Základom bočnej čiary sú zmyslové te-
lieska – neuromasty. Neuromast je tvorený skupinou 
zmyslových buniek, ktoré sú zakončené brvami. Tieto 
brvy môže obaľovať rôsolovitá hmota a vytvárať tak 
čapík (cupula). Neuromasty sú v najjednoduchšom 
prípade uložené v plytkých brázdach na povrchu tela 
(kruhoústnice, niektoré drsnokožce). Dokonalejším 
typom bočnej čiary je uloženie zmyslových teliesok 
v systéme kanálikov po bokoch tela, ale i na hlave 
(ryby). Na hlave tvorí bočná čiara sústavu rozvetve-
ných kanálikov, na bokoch tela sa tiahne jeden kanálik 
až k chvostovej plutve, niekedy až na ňu. Bočná čiara 
sa zvyčajne tiahne až k chvostovému steblu, ale môže 
byť len veľmi krátka a nezasahuje ani do polovice tela 
(lopatka dúhová – Rhodeus sericeus).              JS

bodavka stajňová (Stomoxys calcitrans) – je podobná 
muche domácej, ale má bodavo-cicavé ústroje. Roz-
množuje sa v slamovom hnoji alebo hnijúcom rastlin-
nom odpade.           MKB

bodavka tse-tse/mucha tse-tse (Glossina palpalis) – 
známy prenášač spavej choroby. Veľká približne 13 
mm. Keď sedí, tak má krídla preložená rovnobežne 
s telom. Pohryzenie je bolestivé, pričom hryzú obe 
pohlavia. Napadá človeka, ale aj cicavce, ako sú kone 
a dobytok. Vyskytuje sa v centrálnej, východnej a zá-
padnej Afrike. Pre vývin lariev muchy tse-tse je dôleži-
té vlhké prostredie. Zdržuje sa preto najmä pri vodných 
zdrojoch, na brehoch riek a jazier, prípadne v ich okolí. 
Samica znesie približne každých 14 dní jednu vyspelú 
larvu, ktorá neprijíma potravu, zahrabe sa do zeme a 
asi po mesiaci vylezie dospelý jedinec.         MKB

bodavo-cicavé ústne orgány – hmyzu sú zložené 
z viac alebo menej predĺžených až ihlicovitých hry-
zadiel (mandibulae) a čeľustí (maxillae) často na 
koncoch jemne ozubených, ktoré sú obalené pošvo-
vitou článkovanou alebo nečlánkovanou spodnou 
perou (labium), spolu vytvárajajú cuciak (proboscis). 
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Čeľusťové, a spodnoperové hmatadlá sú zachované 
(napr. komárovité, Culicidae) alebo sú v rôznom stup-
ni redukované (napr. u bzdôch, Heteroptera sú úplne 
redukované, nie sú prítomné). Bodavo-cicavé ústne 
orgány sú charakteristické pre skupiny hmyzu živiace 
sa cicaním na iných živočíchoch (napr. plošticovité, 
Cimicidae; vši, Anoplura) alebo rastlinách (napr. ci-
kády, Auchenorrrhyncha; vošky, Aphidinea). Bodavo 
– cicavé orgány roztočov (Acari) tvoria bodcovité až 
ihlicovité chelicery (napr. krvcicajúce druhy podradu 
Mesostigmata), u kliešťov (podrad Ixodida) tvorí bo-
davo-cicavý orgán – hypostom, ktorý vznikol splynu-
tím bazálnych častí pedipalp.                IO

Bodonida – jednobunkovce patriace do skupiny (triedy) 
→ Kinetoplastidea v rámci fylogenetickej línie Exca-
vata. Patria sem významné indikátoty znečistenia vôd 
(pri masovom výskyte indikujú silné organické zne-
čistenie – polysaprobita), napr. bodo skákavý (Bodo 
saltans), bodo vajcovitý (Bodo edax), ale aj niektoré 
parazity → bičovka rybia.              ET

Bojanove žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
Bombina variegata → kunka žltobruchá
Bombinatoridae → kunkovité
Bombycidae → priadkovité
Bombyx mori → priadka morušová
Boridae → Boros schneideri
Boros schneideri – u nás zákonom chránený druh chro-

báka čeľ. Boridae. Dĺžka 11 – 14 mm. Telo gaštano-
vohnedé, lesklé. Je kriticky ohrozeným, vymierajúcim 
druhom viazaným na jedle v prírodne zachovalých 
pralesoch (na Slovensku napr. v NPR Badínsky pra-
les). V celom svojom areáli je známy iba z malého 
počtu lokalít.               MH

bosmíny → perloočky
Bostrichidae → pakôrnikovité
botria, bothria – prichytávacie zariadenie, vo forme 

pozdĺžnej štrbiny, na hlavičke niektorých pásomníc 
napr. → Diphyllobothrium latum.             ET

Bowman, Sir William (1816 – 1892) – anglický ana-
tóm, histológ, chirurg a oftalmológ. Učil na King‘s 
College v Londýne. Intenzivne študoval mikroskopic-
kú anatómiu, opísal vláknitú stavbu priečne pruhova-
ných svalov. V diele venovanom stavbe obličiek On 
the Structure and Use of the Malpighian Bodies of 
the Kidney (1842), opísal dvojvrstvové vačky tesne 
obklopujúce klbká tepenných vlásočníc, ktoré neskôr 
boli označené jeho menom – Bowmanové vačky.   IO

Bowmanov vačok – dvojvrstevný vačok v tvare lievika 
tesne obklopujúci klbko tepnových vlásočníc – glo-
merulus, s ktorým tvorí základnú funkčnú jednotku 
obličky – nefrón.                IO

bôbovka (Colpoda) – rod → nálevníkov z triedy Col-
podea, oválneho až obličkovitého tvaru, v strednej 
časti s nápadnou dutinou (vestibulum), na dne ktorej 
sa nachádzajú bunkové ústa (cytostóm). Zástupcovia 
rodu sa vyskytujú takmer vo všetkých, najmä však vo 
vysychajúcich biotopoch (pôda, machy, telmy a pod.). 
Výskyt v iných typoch biotopov naznačuje extrém-

nosť podmienok (vysychanie, náhle navlhčenie, eró-
zia, náhla zmena teploty, chemizmu a pod). Charak-
teristická je pre ne veľmi rýchla schopnosť encystácie 
a excystácie (už 1 hod. po navlhčení). Adaptačným 
znakom je aj tvorba tzv. reprodukčných cýst, v kt. sa 
2 x binárne delí, takže cystu opustia 4 (8, 16) trofozo-
itov. Pohlavné rozmnožovanie (→ konjugácia) nebola 
zistená. Pri nedostatku potravy resp. vlhkosti vytvára 
odpočívajúce (rezistentné) cysty (→ cysty prvokov). 
Tieto cysty sú prenášané vetrom, včelami i trusom 
prežúvavcov (prechádzajú neporušené celým trávia-
cim traktom). Niektorí autori od tohto rodu odvodzujú 
pôvod nálevníkov žijúcich v bachore prežúvavcov (→ 
Entodiniomorpha). K najrozšírenejším druhom partia 
Colpoda steinii – veľ. 15 – 25 µm, Colpoda cucullus 
veľ. 40 – 120 µm. Colpoda aspera, Colpoda fastigata. 
Všetky druhy sa živia väčšinou baktériami a patria tak 
medzi významné regulátory baktérií v pôde.          ET

Brachinus crepitans → strelček väčší 
Brachiura → kraby
brachyptéria→ mikroptéria
brakické vody – osobitný typ vodného prostredia s hod-

notou salinity medzi sladkou a morskou vodou. Bežne 
sa vyskytuje v ústiach riek, predovšetkým veľkých, 
ktoré na základe vysokého prietoku výrazne ovplyv-
ňujú okolité more. Napr. Amazonka formuje prostre-
die brakickej vody niekoľko sto kilometrov od pobre-
žia. Salinita brakickej vody sa pohybuje od 0,5 do 30 
promile (0,5 – 30 g soli na liter vody). Z tohto dôvodu 
sú ako brakické vody klasifikované aj niektoré mo-
ria s nižšou koncentráciou soli, napr. Baltické alebo 
Kaspické. Na špecifické prostredie sa organizmy mu-
sia adaptovať najmä fyziologicky (osmoticky). Biota 
je zastúpená buď euryhalinnými (vysoká tolerancia 
rozpätia salinity) alebo mezostenohalinnými (toleran-
cia stredných hodnôt salinity) druhmi.              PF

branchiálna žľaza → endokrinná sústava bezchordátov
Branchiata → kôrovce
Branchiobdellae → branchiobdely
branchiobdely (Branchiobdellae) – podtrieda opas-

kovcov (Clitellata) patriaca do kmeňa Annelida. Dlhú 
dobu boli zaraďované medzi pijavice (Hirudinea), pre-
tože majú veľmi podobnú morfológiu tela, avšak nové 
poznatky o štruktúre svalového tkaniva a pohlavných 
buniek prispeli k ich vyčleneniu do samostatnej pod-
triedy. Dĺžka tela branchiobdel sa pohybuje od 0,5 do 
6 mm. Ich telo je zložené z 15 článkov (segmentov), z 
ktorých prvé 4 zrastajú do kompaktného celku – hla-
vy. V prednej a zadnej časti tela majú prísavky, pomo-
cou ktorých sa pohybujú po tele svojho hostiteľa, kto-
rým je vo väčšine prípadov rak. V ústnej dutine majú 
2 ozubené čeľuste. Sú hermafrodity, vajíčka kladú do 
kokónov, ktoré na stopkách prilepujú na telo hostiteľa. 
Vyskytujú sa výlučne v sladkovodnom prostredí a ži-
via sa mikroorganizmami a organickým materiálom 
z povrchu hostiteľa. Najnovšie poznatky z ich ekoló-
gie ukazujú, že sa vyskytujú hlavne v organicky zne-
čistených vodách, kde pomáhajú svojim hostiteľom 
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prežiť v zhoršených podmienkach očisťovaním ich 
tela. Zo 147 známych druhov iba niekoľko je považo-
vaných za parazitov, ide hlavne o druhy žijúce v žiab-
rovej dutine hostiteľa. Najčastejšie sa vyskytujúcimi 
druhmi na Slovensku sú Branchiobdella balcanica, B. 
parasita, B. pentodonta a B. hexodonta.            VK

Branchiopoda → žiabronohé
Branchiura → kaprovce
brázdenie vajíčka (sulcatio) – proces opakovaného 

mitotického delenia oplodneného vajíčka (zygóty). 
Novovzniknuté dcérske bunky (blastoméry) sú od 
seba oddelené hlbokými brázdami. Na jeho priebeh 
má vplyv množstvo žĺtka vo vajíčku. Vajíčka s malým 
obsahom žĺtka (oligolecitálne) sa brázdia úplne (totál-
ne). Vajíčka s veľkým obsahom žĺtka (polylecitálne) 
sa brázdia len čiastočne (parciálne). Rozoznávame 11 
základných typov brázdenia. 1. Brázdenie úplné (to-
tálne). Pri úplnom brázdení sa vajíčko delí postupne 
na stále menšie bunky, kt. sú ostro ohraničené po ce-
lom povrchu aj vo vnútri zárodku. Je charakteristické 
pre holoblastické vajíčka ( s takmer žiadnym al. ma-
lým množstvom žĺtku). 2. Brázdenie čiastočné, neú-
plné (parciálne). Brázdy deliacich sa blastomér sa ne-
dostávajú do vnútra zárodku a v niektorých prípadoch 
nie je rozbrázdený celý povrch zárodku. Je typické pre 
meroblastické vajíčka ( s vysokým obsahom žĺtku). 
Pri centrolecitálnych vajíčkach, kde jadro s malým 
množstvom cytoplazmy je v strede a ostatný priestor 
je vyplnený výživným žĺtkom, prebieha neúplné bráz-
denie po celom ich povrchu. Hovoríme o tzv. čiastoč-
nom brázdení povrchovom alebo superficiálnom. U 
telolecitálnych vajíčok, kde výživný žĺtok vyplňuje 
takmer celé vajíčko a jadro s cytoplazmou leží len na 
→ animálnom póle, sa brázdi len ich animálny pól. Je 
to tzv. čiastočné brázdenie terčíkovité (diskoidálne). 
3. Rovnomerné (ekválne) brázdenie. Pri rovnomer-
nom brázdení vznikajú blastoméry rovnakej veľkosti. 
Je typické pre holoblastické izolecitálne a alecitálne 
vajíčka. 4. Nerovnomerné (inkvekválne) brázdenie 
vedie ku vzniku blastomér rôznej veľkosti. Na ani-
málnom póle najčastejšie vznikajú drobné mikroméry, 
pri vegetatívnom póle veľké makroméry. Niekedy sa 
dajú na zárodku rozlíšiť aj stredne veľké mezoméry. 
Je typické pre heterolecitálne vajíčka, kde zrná výživ-
ného žĺtku sú sústredené pri → vegetatívnom póle. 
5. Synchrónne a asynchrónne brázdenie. Po sebe na-
sledujúce delenia blastomér môžu prebiehať súčasne 
(synchrónne), alebo sa delí najprv jedna časť a neskôr 
druhá časť (asynchrónne). Prevažná väčšina brázde-
ní býva zo začiatku synchrónna, až neskôr v štádiu 
väčšieho počtu blastomér dochádza k asynchronizá-
cii. 6. Radiálne alebo lúčovité brázdenie sa vysky-
tuje u radiálne súmerných zárodkov. Prvá brázda je 
meridionálna (prechádza animálnym i vegetatívnym 
pólom). Druhá brázda je tiež meridionálna, ale kolmá 
na prvú rovinu brázdenia. Tretia rovina brázdenia je 
ekvatoriálna, kolmá na obidve predchádzajúce a leží 
v strede medzi animálnym a vegetatívnym pólom 

zárodku. Ďalšie brázdy prebiehajú striedavo meridi-
onálne a rovnobežne s ekvatoriálnou brázdou. V dô-
sledku toho je zárodok lúčovito súmerný. 7. Špirálne 
brázdenie. Deliace vretienka blastomér sú vzhľadom 
k animálno–vegetatívnej osi pod uhlom 450 strieda-
vo na pravú a ľavú stranu. Môže byť homokvandrál-
neho typu v prípade, že všetky 4 blastoméry prvého 
brázdenia sú rovnako veľké, alebo heterokvandrátne, 
keď jedna blastoméra (D), je väčšia ako ostatné tri 
(A,B,C). Blastoméry A–D sa delia pri homokvad-
rátnom i heterokvadrátnom brázdení nerovnomerne, 
striedavo doľava (leiotropne) a doprava (dexiotrop-
ne): Každá z prvých štyroch blastomér dáva vznik 4 
mikroméram (1a–4a, 1b–4b, 1c–4c, 1d–4d) a jednej 
makromére (4A–4D). Tieto mikroméry označujeme 
ako 1.–4. mikrokvarteto, makroméry ako makrokvar-
teto. Blastoméry A,B,C,D reprezentujú tzv. základné 
kvarteto. 8. Disymetrické brázdenie. Vzácny prípad 
brázdenia, s kt. sa stretávame u → rebroviek. Blas-
toméry sú usporiadané podľa dvoch rovín súmernosti 
na seba kolmých, kt. sa pretínajú v animálno–vegeta-
tívnej osi vajíčka. 9. Bilaterálne (dvojstranne) súmer-
né. Častý prípad brázdenia, kedy blastoméry jednej 
veľkosti sú rozložené podľa jednej roviny súmernosti. 
Každá blastoméra pravej polovice zárodku má zrkad-
lový obraz v ľavej polovici zárodku. 10. Anarchické 
brázdenie. Bolo popísané u medúzy Oceania armata. 
Jeho priebeh je chaotický, často sa rozbrázdené vajíč-
ko rozpadáva na jednotlivé blastoméry, takže vzniká 
akýsi zhluk buniek. Len v neskorších štádiách vývinu 
sa bunky organizujú v celistvý zárodok. 11. Brázdenie 
determinačné a indeterminačné. Vajíčka, kde z každej 
konkrétnej blastoméry sa vyvíja určitá štruktúra, sa na-
zývajú mozaikovité a vývoj tohto typu determinačný 
(napr. z blastoméry 4d vznikne mezoderm). Pri tomto 
type brázdenia sa po odstránení určitej blastoméry sa 
nevyvinie určitý orgán. Nedeterminované brázdenie 
nastáva vtedy, keď akákoľvek časť vajíčka al. zárod-
ku môže byť nahradená zvyšnou časťou. Pri rozdelení 
zárodku v animálno–vegetatívnej osi sa môžu vyvinúť 
normálne jedince. Vajíčka tohto typu sa nazývajú re-
gulačné.               MH

brázdenie/rýhovanie – proces vo vývine zárodku 
mnohobunkových živočíchov, pri ktorom dochádza 
k tvorbe → blastomér. Oplodnené vajíčko prechádza 
mnohými deleniami, počas ktorých sa znásobuje po-
čet a zmenšuje veľkosť buniek (blastomér). Pôvodná 
veľkosť vajíčka po brázdení zostáva zachovaná. Vý-
sledkom je mnohobunkový útvar → morula. Priebeh 
brázdenia ovplyvňuje množstvo žĺtka vo vajíčku. U 
vajíčok s malým obsahom žĺtka (holoblastické, oli-
golecitálne) je brázdenie úplné (totálne) napr. → pŕh-
livce, → ostnatokožce. Vajíčka s vysokým obsahom 
žĺtka (meroblastické, polylecitálne) sa brázdia čias-
točne (parciálne) napr.u hlavonožcov, hmyzu, plazov 
a vtákov.                ET

Brehm, Alfred Edmund (1829 – 1884) – nemecký zo-
ológ, spisovateľ a popularizátor zoologických poznat-
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kov. V Drážďanoch (1846) začal študovať architek-
túru, štúdium nedokončil. Ako sekretár a pomocník 
podnikol s barónom von Müllerom 5-ročnú expedíciu 
po Egypte, Sudáne a Sinajskom poloostrove. Po ná-
vrate (1853) začal študovať prírodopis na univerzite 
v Jene. V rokoch 1863 – 1866 bol riaditeľom zoolo-
gickej záhrady v Hamburgu. Podľa jeho návrhu bolo 
v Berlíne otvorené (1869) verejné akvárium „Berliner 
Aquarium“, ktoré viedol do roku 1878. Zúčastnil sa 
prírodovedných expedícií do severnej Afriky, Etiópie, 
Škandinávie, do západnej Sibíri a i. Jeho ornitologic-
ká povesť a pôsobivé prednášky natoľko zapôsobili na 
korunného princa Rudolfa (1858 – 1889), ktorý sa sám 
venoval ornitológii, že sa s Brehmom od roku 1873 až 
do konca jeho života (1884) priatelil. Spolu podnikli 
ornitologické expedície do južného Uhorska na dolný 
tok Dunaja a do Španielska. Brehm je známy svojim 
populárno-náučným niekoľkozväzkovým prírodo-
pisom zvierat Brehms Tierleben (Brehmov život 
zvierat). Prvých 6 zväzkov Brehmovho života zvierat 
vyšlo v rokoch 1864 – 1869 pod názvom Illustrier-
tes Thierleben s ilustráciami Roberta Kretschmera. 
Publikoval ich Bibliographisches Institut, nakladate-
ľom bol H. J. Meyer, Hildburghausen. V rokoch 1876 
– 1879 Brehm uverejnil 10-zväzkovú zoologickú 
encyklopédiu Brehms Tierleben, zahŕňajúcu všetky 
hlavné skupiny zvierat s výrazne kvalitnejšímí ilustrá-
ciami Gustava Mützela a ďalších autorov. Brehmov 
život zvierat bol opakovane vydávaný (2. vyd. 1882 
– 1884, 3. vyd. 1890 – 1893) a stal sa najrozšírenej-
šou encyklopédiou svojho druhu. Toto veľmi žiadané 
dielo bolo preložené do mnohých jazykov a veľakrát 
uverejnené.                 IO

brko (calamus) – dolná, bazálna časť perového stvola, 
ktorou je pierko upevnené v koži, je dutá a obsahuje 
dušu, čo je zvyšok zamšovej papily.            ZO

Bruchinae → zrniarky
bruchoprísavnice → motolice
Bruchus lentis → zrniarka šošovicová
Bruchus pisorum → zrniarka hrachová
bruško článkonožca – kompaktná časť tela článkonož-

ca, ktorá vzniká v evolučnom procese oligomerizácie 
(zmenšovania počtu článkov) a tagmatizácie (združo-
vania článkov do väčších celkov). Bruško v užšom slo-
va zmysle sa objavuje len u šesťnôžok (predovšetkým 
hmyz). Pôvodne sa zakladá z 11 článkov, ktoré sa sa 
však u dospelých jedincov v súčasnosti nezachovali 
(okrem šutiek). U ostatných skupín hmyzu existuje 
tendencia ku splývaniu článkov. Bruško je pomerne 
jednoduchá štruktúra bez zachovaných článkova-
ných končatín a so slabo vyvinutou svalovinou. Tvorí 
prostredie pre väčšiu časť tráviacej sústavy, obsahu-
je vylučovacie a rozmnožovacie orgány. U ostatných 
článkonožcov tvoria zadné články tela opistozómu 
(klepietkavce), hlavohruď (kôrovce) alebo predĺžený 
trup (viacnôžky).                PF

bruško článkonožcov (abdomen) – tretí oddiel tela. 
Vyznačuje sa pomerne jednoduchou stavbou. Vnút-

ri sa nachádza väčšia časť tráviacej sústavy, cievna a 
pohlavná sústava. Jeho končatiny v mnohých prípa-
doch strácajú pohybovú funkciu, článkovanosť, nesú 
dýchacie štruktúry (napr. žiabrové prívesky), slúžia 
ako pomocné kopulačné orgány, kladielka, nosiče 
vajíčok a i. V porovnaní s hlavovým a hrudným od-
dielom je svalovina bruška slabo vyvinutá. Bruško 
najstarších foriem → trilobitov bruško bolo tvorené z 
väčšieho počtu článkov(až 10), kt. z chrbtovej strany 
boli kryté pigidiálnym štítom. Články bruška niesli 
po 1 páre dvojvetvových končatín. U → hrotnáčov 
sa na brušku nachádza 6 párov širokých lupeňovitých 
končatín, kt. slúžia na dýchanie a plávanie. Bruško je 
zakončené dlhým hrotom – telzónom. V rámci triedy 
→ pavúkovcov si bruško – tzv. opistosoma zachová-
va na rozdiel od hlavohrude (prosoma, cephalothorax) 
znaky primárnej segmentácie. Základnou vývojovou 
tendenciou je však zrastanie a redukcia jeho teles-
ných článkov. Najviac článkov bruška majú → šťúry, 
kde preabdomen je tvorený 7 telesnými článkami a 
zadný postabdomen 5 článkami a je zakončený bod-
com s jedovými žľazami. Končatiny sa zachovávajú 
na preabdomene: 1. pár zanikol, 2. pár sa zmenil na 
pohlavnú doštičku, 3. pár na zmyslové hrebienky, 4. 
– 7. pár na pľúcne vačky. Postupne v jednotlivých 
radoch pavúkovcov dochádza však k redukcii počtu 
článkov bruška a jeho končatín. Napr. u radu → pavú-
kov vznikli premenou končatín 10. a 11. bruškového 
segmentu snovacie bradavice. K najväčšej oligome-
rizácii bruškových segmentov dochádza v rámci radu 
→ roztočov, kde hlavohruď a bruško tvoria jednolia-
ty celok, pričom končatiny bruška úplne zanikajú. U 
→ podkmeňa nohatiek je bruško zakrpatené. V rámci 
podkmeňa → kôrovcov je stavba bruška rôznorodá. U 
nižších kôrovcov počet článkov bruška je variabilný a 
nikdy nenesie nohy (tzv. pleopody), často však býva 
zakočené štetmi al. vidlicou (furca). U vyšších kôrov-
cov triedy → rakovcov je bruško zložené zo 7 článkov 
a nesie končatinové prívesky tzv. pleopody (5 párov) 
rozmanitej funkcie (napr. pomocné kopulačné orgány, 
nosiče vajíčok ap.), 6. pár sú tzv. uropody, kt. s nepáro-
vým telzónom tvoria chvostovú plutvičku. V rámci → 
vzdušnicovcov pozorujeme v morfológii bruška dve 
vývojové tendencie. U → viacnôžok hruď a bruško nie 
sú od seba výrazne oddelené, ale skôr tvoria jednotný 
trup (truncus), pričom každý článok nesie končatino-
vé prívesky. Bruško → šešťnôžok (hmyzu) je výrazne 
oddelené od hrudných segmentov. Bruško triedy → 
Entognatha je zložené buď z 10 článkov (→ vidličiar-
ky a → šutky) a môže byť zakončené párom štetov al. 
klieštikov, na ostatných článkoch sú len rudimenty nôh 
al. zo 6 článkov (→ chvostoskoky) a jeho končatiny 
sa modifikovali na skákavú vidlicu. Bruško triedy → 
hmyzu (Insecta = Ectognatha) bolo pôvodne zložené 
z 11 článkov a telzónu. Výrazná je však tendencia k 
redukcii počtu jeho článkov. Larvy → motýľov a → 
piliarok majú na brušku panôžky (pedes spurii), kt. na 
rozdiel od hrudných nôh nie sú článkované. Húsenice 
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majú spravidla na 3. – 6. článku bruška propedes (pro-
pedes) a na 10. článku posúvky (postpedes). Niekt. 
druhy hmyzu majú na konci bruška párové cerkusy 
(cerci) končatinového pôvodu. Redukcia zasahuje aj 
prvé články bruška, čo súvisí s pripojením jeho prvého 
článku k zadohrudi. Prisadnuté bruško (abdomen ses-
sile) sa pripája k hrudi celou svojou plochou, napr. pri 
hrubopásych (Hymenoptera, Symphyta). Pri vyšších 
→ blanokrídlovcoch vzniká tzv. stopkaté bruško (ab- blanokrídlovcoch vzniká tzv. stopkaté bruško (ab-
domen petiolatum), kde (1. – 3. článok) bruška sa 
zúčastňuje na vytvorení stopky (petiolus). Na dospe-
lých jedincoch hmyzu rozlišujeme predgenitálne (bez 
končatín), genitálne (končatiny modifikované na po-
mocné kopulačné orgány) a postgenitálne (10. a 11.) 
články bruška, kt. môžu niesť párové štety (cerci), prí-
padne nepárny paštet (filum terminale).           MH

bruškové končatiny kôrovcov (pleopody) – článko-
vané končatiny na brušku (zadnej hrudi) kôrovcov 
(Crustacea). U rakovcov obyčajne platničkovité, ves-
lujúce nohy slúžiace na plávanie. Šesť párov sa za-
kladá na tzv. pleone. Samičky desaťnožcov ich okrem 
pohybu využívajú aj na pridržiavanie vajíčok. Fyloge-
neticky je článkovaná končatina odvodená od štruk-
túr podobných parapódiam u mnohoštetinavcov (ob-
rúčkavce). Na protopodit, ktorý komunikuje s telom, 
sa napája endopodit a exopodit. U raka nadobúdajú 
obe vetvy bičíkovitý charakter. Rovnakonôžky majú 
bruškové končatiny lupeňovité, u rôznonôžok prvé tri 
páry slúžia na plávanie a zadné, orientované dozadu, 
vybavené pazúrikom, umožňujú skokovité pohyby. 
V prípade niektorých skupín kôrovcov je počet pleo-
pod redukovaný.               PF

brušné plutvy (pinnae ventrales) – párové plutvy rýb 
umiestnené na bokoch tela, zriedkavo môžu byť dosť 
redukované alebo úplne chýbať (úhorotvaré – An-
guilliformes). Majú funkciu stabilizátora rovnováhy. 
Môžu mať rôznu polohu a tvar. Väčšinou brušné plut-
vy ležia za prsnými plutvami, v niektorých prípadoch 
môžu byť posunuté pred (mieň sladkovodný – Lota 
lota) alebo pod prsné plutvy (ostriež riečny – Perca 
fluviatilis), alebo môžu byť premenené na kopulačné 
orgány (Phallostethus lehi z radu Atheriniformes). JS

brušnobrvce/bruchobrvce (Gastrotricha) – kmeň mik-
roskopických mnohobunkovcov, v starších systémoch 
radené ako trieda v rámci kmeňa → okrúhlovce. Väč-
šinou dosahujú veľkosť od 100 µm do 1,5 mm. Žijú vo 
všetkých vodných prostrediach vrátane vysychajúcich 
(pôda, machy a pod.). Nepriaznivé podmienky preží-
vajú v stave → anabiózy. Telo je pokryté kutikulou, kt. 
vytvára doštičky rôzneho tvaru s ostňami, majúcimi 
taxonomický význam. Telo pozostáva z hlavovej časti 
a trupu. Je zakončené vidličkou s cementóznymi žľa-
zami, ktoré umožňujú upevnenie k podkladu. Morské 
druhy môžu vytvárať schránku. Na brušnej strane sa 
väčšinou nachádzajú 1 – 2 pásy bŕv, kt. slúžia na po-
hyb. Prierez tela je trojuholníkový. Na chrbtovej strane 
niektorých druhov sa nachádzajú silne vakuolizované 
bunky (chordoidné tkanivo), ktoré pravdepodobne 

plní funkciu hydroskeletu. Hermafroditi i gonocho-
risti, často sa v populácii vyskytujú len samičky, kt. 
sa rozmnožujú → partenogeneticky. Sladkovodným, 
kozmopolitne rozšíreným druhom je štetinovka veľ-
ká (Chaetonotus maximus). V mori žije napr. lepivka 
obyčajná (Macrodasys buddenbrocki).                   ET

brva (cílium, cilie) – vzhľadom na rovnakú stavbu 
môže byť z fylogenetického hľadiska považovaná za 
špecializovaný → bičík, ktorý sa v súvislosti s väč-
ším počtom a vyšším stupňom funkčnej diferenciácie 
skrátil. Brvy sú charakteristické ako pohybové or-
ganely pre → nálevníky. Zabezpečujú nielen pohyb 
a prijímanie potravy. Pohyb bŕv u tzv. celobrvých ná-
levníkov je jasne polarizovaný, pričom sa vyskytuje 
rytmická postupnosť (sukcesia) pohybov – tzv. meta-
chrónia. Brvy môžu pokrývať celé telo nálevníka ale-
bo sa vyskytujú len na určitých častiach, pričom môžu 
byť rôzne tvarovo i funkčne modifikované. Okrem 
telového obrvenia, koncentráciou a splývaním bŕv 
vznikajú membrány a membranely. Na brušnej stra-
ne niektorých nálevníkov (Hypotrichida) sa vytvárajú 
komplexy početných bŕv tesne zoskupených, niekedy 
úplne splynutých a zašpicatených – cirry. Slúžia na 
„behanie“ po podklade, často vykazujú trhaný pohyb. 
Niektorým nálevníkom na chrbtovej strane obrvenie 
redukuje na krátke „štetiny“, kt. nadobúdajú zmyslo-
vú funkciu (registrujú napr. prúdenie).             ET

brvoústovce (Cycliophora) – kmeň mikroskopických 
mnohobunkových živočíchov objavený v r. 1991, 
opísaný v r. 1995. Prisadnuté živočíchy s kruhovými 
ústami s nápadným obrvením na osobitnom zvono-
vitom útvare. Veľkosť 300 – 400 μm. Majú zložitý 
vývinový cyklus, v rámci ktorého dochádza k → me-
tagenéze. Pri nepohlavnom rozmnožovaní (pučaní) 
vznikne plávajúca larva pandora, z ktorej sa po pri-
sadnutí vyvinie nový jedinec (zoid). Vo vnútri zoidu 
môže vnútorným pučaním vzniknúť trpaslíčí samec. 
Pri pohlavnom rozmnožovaní prisadá samec na zoid 
v ktorom sa následne sformuje vnútorným pučaním 
samica. Táto po oplodnení opúšťa telo zoidu, prisadá 
a v nej vnútorným pučaním vznikajú tzv. chordoidné 
larvy, ktoré dajú základ novej generácii zoidov. Pat-
rí sem napr. druh Symbion pandora žijúci na ústnych 
nôžkach homárov.               ET

bubienkový orgán (organum tympanicum) –→ skolo-
páriový orgán hmyzu. Jeho súčasťou je pružná ozvuč-
ná doštička → bubienok. Slúži ako sluchový orgán. 
Bubienkové orgány majú len imága na hrudi, nohách 
al. prednej časti bruška. Sú symetrické, na jedincovi 
vždy len jeden pár.              MH

bubienok (tympanum) – 1. hladké lesklé políčko v ba-
zálnej časti krídla u mnohých → kobyliek a → svrč-
kov, kt. je ohraničené žilkami. Plní funkciu rezoná-
tora, zosilňovača zvukov. 2. súčasť → bubienkových 
orgánov. Pružná ozvučná doštička oddeľujúca → 
skolopídie od vonkajšieho prostredia, kt. sú s bubien-
kom v bezprostrednom kontakte, al. sú s ním spojené 
druhotnými sklerotizovanými útvarmi zosilňujúcimi 
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zvukové podráždenia.              MH
Bufo bufo → ropucha bradavičnatá 
Bufo viridis → ropucha zelená
Bufonidae → ropuchovité
bulbus → tráviaca sústava bezchordátov
bunka – základná stavebná a funkčná jednotka živých 

organizmov. Obsahuje súbor genetických informácií, 
ktoré umožňujú jej rozmnožovanie a diferenciáciu. 
Na základe stavby rozlišujeme prokaryotickú bunku 
(jednoduchšia stavba – napr. jadro nie je oddelené od 
cytoplazmy membránou – charakteristická pre bak-
térie, sinice) a eukaryotickú bunku – so zložitejšou 
stvbou s prítomnosťou jadrovej membrány a všetkých 
základných organel ako ribozómy, Golgiho komplex, 
mitochondrie, endoplazmatické retilulum, ribozómy, 
lyzozómy a pod., ktoré sa nachádzajú v základnej cy-
toplazme. U → jednobunkovcov bunka predstavuje 
celistvý organizmus, ktorý vykonáva všetky funkcie 
potrebné na prežitie jedinca, resp. druhu.                ET

bunková imunitná reakcia – vykonávajú ju T-lymfo-
cyty a NK-bunky. T-lymfocyty rozoznávajú cudzo-
rodé bunky a produkciou cytotoxických látok ich 
ničia, preto spôsobujú napríklad neprijatie transplan-
tovaných orgánov a tkanív. Pomocou zvláštnych látok 
(imunosupresívnych) možno túto činnosť T-lymfo-
cytov obmedziť alebo potlačiť. NK-bunky likvidujú 
cudzorodé látky v organizme a sú významné najmä v 
obrane proti vírusom a nádorom.          MKB

bunkové ústa → bunkové ústrojčeky 
bunkové ústrojčeky/b. organely prvokov – základ-

né stavebné jednotky bunky prvoka, kt. zabezpečujú 
všetky životné funkcie potrebné na prežitie. Na po-
vrchu tela sa nachádza bunkový povrch → pelikula. 
Bunka prvoka obsahuje všetky základné bunkové 
organely typickej eukaryotickej bunky (→ bunka). 
Okrem toho môže obsahovať špecifické organely, kto-
ré sa v iných bunkách (mnohobunkovce) nevyskytujú 
napr. bunkové ústa (cytostoma) vyskytujú sa u niekt. 
prvokov (napr. → nálevníky, niektoré → bičíkovce 
a pod.) a slúžia na príjem potravy. Pokračujú bunko-
vým hltanom (cytopharynx), ktorý býva vystužený 
miktotubulami (trichitmi) a na jeho dne sa oddeľuje 
→ potravná vakuola. Nestrávené zvyšky bývajú vyvr-
hované bunkovým konečníkom (cytopyge). Na regu-
láciu osmotického tlaku slúžia → pulzujúce vakuoly, 
na pohyb → bičíky, → brvy, → panôžky. Na ochranu 
a omračovanie koristi → extruzómy.             ET

bunkový hltan → bunkové ústrojčeky 
Bupalus piniarius → piadivka tmavoškvrnná
Buprestidae → krasoňovité 
bursa copulatrix → pohlavná sústava bezchordátov
bursa Fabricii – tiež kloaková burza, orgán mladých 

vtákov, ktorý vznikol vyliačením z proktodea kloaky. 
Má podobu nepárového slepo zakončeného vačku, 
napr. sliepka má v 4. až 12. mesiaci života burzu vo 
veľkosti hrachového zrna, v jej neskoršom živote bur-
za zaniká. Burza je uložená medzi dorzálnou stenou 
kloaky a chrbticou, tvoria sa v nej B-lymfocyty imu-

nitného systému (sústavy).              IO
bursa telae → pohlavná sústava bezchordátov
burzikón → endokrinná sústava bezchordátov
bylinožravé živočíchy – živočíchy živiace sa rastlinnou 

potravou. Patria k nim živočíchy z rôznych skupín 
bezchordátov i chordátov, napr. húsenice motýľov 
(Lepidoptera), larvy a imága mnohých chrobákov 
(Coleoptera) živiace sa listami rastlín, ucholaky ži-
viace sa hnijúcimi rastlinami, z plazov napr. sucho-
zemské korytnačky z čeľade korytnačkovité (Testu-
dinidae), z cicavcov morské sirény (Sirenia). Väčšina 
cicavcov z radu párnokopytníkov (Artiodactyla) sú 
bylinožravce a podľa spôsobu spracovávania potravy 
ich rozdeľujeme na dva podrady, prežúvavce (Rumi-
nantia) a neprežúvavce (Nonruminantia).            ZO 

bysové žľazy – špecializované žľazy prisadlých dru-
hov → lastúrnikov, ktorých výlučky vo vode tuhnú 
na cementóznu látku, umožňujúcu prichytenie na pev-
ný podklad. Ich pevnosť je veľmi vysoká (až 3 000 
kg.cm–2).                TC 

bystruška (Carabus) – rod → chrobákov čeľ. → bys-
truškovitých. V stred. Európe je zastúpených vyše 60 
druhov, na Slovensku 27. Bystrušky sú rozšírené od 
nížin do vrchov. Žijú na poliach, lúkach, v parkoch i 
lesoch všetkých vegetačných stupňov. Sú dravé, živia 
sa mäsitou potravou, napr. červíkmi, slimákmi, iným 
hmyzom a jeho larvami. V prípade nebezpečenstva 
vystrekujú z bruška ostro páchnucu a páliacu tekutinu. 
Veľmi dobre behajú. Nemôžu však lietať, lebo majú 
zakrpatené blanité krídla. Na Slovensku je 14 dru-
hov tohto rodu chránených zákonom. Z toho kriticky 
ohrozené sú: bystruška močiarna (Carabus clathra-
tus) – vzácny druh mokradí; b. Menétriesova (C. 
menetriesi), veľmi vzácny druh pôvodných horských 
rašelinísk a b. južná (C. hungaricus), kt. u nás dosa-
huje sev. hranicu svojho areálu. Veľmi ohrozené sú: 
C. montivagus, C. nitens. Ohrozenými druhmi sú: b. 
zlatá (C. auronitens), → b. medená (C. cancellatus), 
b. Fabriciova (C. fabricii), b. lesklá (C. obsoletus), b. 
potočná (C. variolosus) a bystrušky C. arcensis, C. ir-
regularis, C. problematicus, C. scabriusculus.      MH

bystruška fialová (Carabus violaceus) – chrobák čeľ. 
→ bystruškovitých. Dĺžka 16 – 34 mm, nápadný 
svojou fialovou al. modrozelenou obrubou kroviek. 
Hojný druh vyskytujúci sa od nížin do vrchov. Žije v 
lesoch, na poliach a preniká aj do záhrad.           MH

bystruška kožovitá (Carabus coriaceus) – náš najväčší 
druh chrobáka → čeľ. bystruškovitých. Dlhý 34 – 40 
mm, matnočierneho sfarbenia, hlavu a štít má jemne, 
krovky silno vráskavé. U nás rozšírený od nížin do 
vrchov, v redších lesoch a hájoch.               MH

bystruška medená (Carabus cancellatus) – 18 – 26 
mm dlhý chrobák čeľ. → bystruškovitých, naspodu 
čierny, hore medeného sfarbenia. Krovky sú pri okra-
joch zlatolesklé, na ploche majú 3 rady hrbolkov. Prvý 
článok tykadiel a stehná nôh sú načervenalé. Štít má 
po bokoch 2 – 4 dlhé štetinky, kt. sú citlivé na dotyk. 
Žije väčšinou na poliach, kde je ohrozená agrochem. 
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zásahmi.              MH
bystruškovité (Carabidae) – čeľ.→ chrobákov podra-

du → mäsožravých. Maličké až veľké druhy (od nie-
koľkých mm až po niekoľko cm). Telo rozmanitého 
tvaru, väčšinou štíhle s drobnými očami, nitkovitými 
tykadlami a silne vyvinutými hryzadlami. Krovky 
dobre vyvinuté, často tmavo al. kovovo sfarbené. Bla-
nité krídla u niekt. druhov skrátené (brachypterné) al. 
chýbajú (apterné). Nohy behavé. Larvy majú veľkú 
hlavu a sploštené hrudné i bruškové články. Zväčša 
nočné živočíchy. Žijú v pôde, pod kameňmi, lístím, 
kôrou, na poliach, v lesoch, parkoch, na brehoch vôd 
ap. V štádiu larvy i imága sú význ. predátormi, kt. sa 
podieľajú na udržiavaní biol. rovnováhy. Len málo 
druhov je bylinožravých. Na svete je známych asi 32 
000 druhov (s centrom rozšírenia v palearkte), v stred. 
Európe žije okolo 600. Okrem veľkých druhov rodov 
Carabus, Calosoma, Cychrus sú vo všetkých vegetač-
ných stupňoch, na poliach, lúkach, brehoch vôd i v 
lesoch zastúpené početné druhy rozmerovo menších 
rodov napr. Agonum, Amara, Aptinus, Bembidion, 
Brachinus, Harpalus, Platynus, Pterostichus, Trechus 
a i. Zákonom chránených je 14 druhov rodu → bys-
truška (Carabus) a 2 druhy rodu → húseničiar (Ca-
losoma), zástupcovia troglobiontného a troglofilného 
rodu Duvalius, kt. patria medzi ohrozené druhy, ako aj 
veľmi ohrozený glaciálny relikt Deltomerus tatricus a 
kriticky ohrozený druh Rhysodes germari.            MH

Byturidae → malinárovité
bzdocha obyčajná (Dolycoris baccarum) – bzdocha 

patriaca do čeľade Pentatomidae. Veľkosť tela oko-
lo 12 – 13 mm. Základné sfarbenie je šedožlté alebo 
hnedavé, čierno bodkované. Medzery medzi bodkami 
sú hladké s jemnými štetinkami. Polyfág, na mnohých 
bylinách a kríkoch, živí sa vyciciavaním kvetov a du-
žinatých plodov. Škodca niektorých kultúrnych rast-
lín, vzácnejšie obilnín. Po cicaní zostávajú na poško-
dených miestach rastlín typické malé žltkasté body. 
Bzdocha obyčajná je najaktívnejšia koncom mája za 
suchého teplého počasia.                IO

bzdochy (Heteroptera) – rad hmyzu, v niektorých prá-
cach ako podrad radu Hemiptera. Bzdochy sú charak-
teristické stavbou prv ého páru krídel a pachem, ktorý 
vzniká odparovaním sekrétu pachových žliaz. Hlavu 
majú prognátnu, menej často ortognátnu. Zložené oči 
väčšinou dobre vy vinuté, jednoduché očká (ocelli) sú 
alebo nie sú prítomné. Ústne orgány bodavo-cicavé. 
Cuciak (rostrum) má 3 alebo 4 články, vzácnejšie 2 
články alebo je nečlánkovaný. Dra vé druhy mají ro-
strum kratšie, hrubšie, oblúkovito zahnuté ku koxám 
1. páru nôh. Tykadlá 3 – 5 článkové. Hruď kompakt- Hruď kompakt-Hruď kompakt-
ná. Na dorzálnej strane veľký štít (pronotum) a zvy-
čajne menší štítok (scutellum). Nohy kráčavé alebo 
tvarom adaptované k výkonu inej funk cie (plávacia, 
skákavé, chytavé, hrabavé aj.). Chodidlá obvykle ze 
3 článkov. Prvý pár krídel – polokrovky (hemielytrae) 
sú charakteristické pre väčšinu druhov bzdôch. Ich 
proximálna časť (corium) je silnejšie sklerotizovaná, 

distálna časť je membranózna. Druhý pár krídel je 
blanitý. Niektoré druhy majú krídlá skrátené, iné sú 
charakteristické pterygopolymorfizmom. Bruško čas- Bruško čas-Bruško čas-
to 10 až 11 článkové, posledné dva články sú zmenše-
né. Na genitálnych orgánoch sú dôležité diagnostické 
znaky. V ontogenéze prekonávajú neúplný vývin (he-
mimetabóliu), majú zvyčajne 5 nymfálných instarov. 
Dravý spôsob života bzdôch se všeobecne považuje 
za pôvodnejší, častý je kaniba lizmus. Medzi dravými 
druhmi majú z parazitologického hľadiska dôležité 
posta venie hematofágovia (Triatominae, Cimicidae) 
a niektoré druhy čeľade Anthocoridae. Druhy čeľade 
Polyctenidae (nezastúpené vo faune Slovenska) trvalo 
parazitujú na netopieroch.              IO

bzučivka červenohlavá (Calliphora vomitoria) – doras-
tá do veľkosti 14 mm. Je takmer celá sivá, akurát bruš-
ko má oceľovo-modré a oči sú červenej farby. Tento 
druh hmyzu často lieta v kŕdľoch, čo mu umožňuje 
najsť zdroj potravy rýchlejšie. Ak jeden člen kŕdľa 
nájde zdroj potravy, tak vylúči určitý druh feromónu, 
ktorým informuje ostatných jedincov o zdroji potra-
vy. Samička kladie vajíčka zväčša na rozkladajúce sa 
mäso alebo výkaly. Po zopár dňoch sa z vajíčok liah-
nu larvy, ktoré sa kŕmia na mieste zdroja potravy, do 
ktorého boli vajíčka znesené. Po pár dňoch sa zakuk-
lia a o dva až tri týždne sa vyliahnu dospelé jedince. 
V chladnejších dňoch dokážu hibernovať tak ako lar-
vy, tak aj dospelé jedince.Sú opoľovačmi niektorých 
rastlín, ktorých kvety páchnu.         MKB

bzučivkovité (Calliphoridae) – do tejto čeľ. patria stred-
ne veľké, kovovo sfarbené druhy, ktoré za letu vydá-
vajú silný bzukot. Je spôsobený kmitajúcmi krídlami 
s priliehavými sklerity a vzduchom vytlačovaným zo 
vzdušníc. Všetky druhy bzučiviek doslova milujú tlejú-
ce látky, predovšetkým živočíšneho pôvodu, z ktorých 
často prenášajú rôzne infekcie na potraviny, človeka 
aj zvierat. Ešte nebezpečnejšie sú ich larvy, ktoré v ži-
vých živočíšnych tkanivách spôsobujú hnisavé zápaly. 
Vysoký obsah dusíkatých zlúčenin vo výkaloch lariev 
živiacich sa mŕtvym tkanivom urýchľuje hojenie oko-
litého zdravého tkaniva, čoho lekári nielen v minulosti 
ale aj dnes využívame na liečenie ťažko sa hojacich 
rán, či zápalu kostí. Lekári prikladajú na choré mies-
ta obväzy so sterilizovanými larvami, ktoré eliminujú 
mŕtve tkanivo a živé nechajú neporušené.         MKB

Caecilia thompsoni → červoňovité
Caiman niger → krokodílovité
Calamanostraca – podtrieda → kôrovce patriace do 

triedy → žiabronohé s jediným radom → štítovce. IH
Calanoida → vznášavky
Caligoidea → veslonôžky → prichytavky
Caliptomera → perloočky
Calligo → sovookáľ 
Calliteara pudibunda → štetinavec orechový 
Calosoma inquisitor → húseničiar hnedý
Calosoma sycophanta →húseničiar pižmový
Camelidae → ťavovité
Camelus bactrianus → ťava dvojhrbá
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Cameraria ohridella → ploskáčik pagaštanový 
Cantharidae → snehuľčíkovité
Cantharis rustica → snehuľčík sivočierny
caput → hlava článkonožcov
Carabidae → bystruškovité
Carabus → bystruška
Carabus cancellatus → bystruška medená
Carabus coriaceus → bystruška kožovitá
Carabus violaceus → bystruška fialová
cardo → čeľusť článkonožcov
Caretta caretta → kareta veľkohlavá
Carcharodon carcharias → žralok modrý
Carchesium → kolónie jednobunkovcov
Carpoglyphus lactis → skladokazovité
carpopodit → nohy článkonožcov
Carybdeida → štvorhranovce
Carychium minimum → pinďúrik
Carychium tridentatum → pinďúrik
Cassida viridis → štítnatec zelený 
Catocala fraxini → stužkavec modrý
Catocala sponsa → stužkavec dubový
Catoptilia alchimiella → psotkovité
Caudata → chvostnaté obojživelníky
Caudofoveata → zadnožiabernice 
cavum oris → tráviaca sústava bezchordátov
cedidlová doštička → tráviaca sústava bezchordátov
cefalizácia – evolučný trend u živočíchov s gangliovou 

nervovou sústavou, ktorý smeruje k 1. zväčšovaniu 
hlavových ganglií v pomere k ostatným gangliám a 
2. presunu ganglií do prednej časti tela, takže pri po-
kročilých formách hlavonožcov (Cephalopoda) alebo 
článkonožcov (Arthropoda) sa tu prakticky sústreďu-
je väčšina ganglií. Pri stavovcoch sa jednak relatívne 
zväčšuje mozog, jednak sa v ňom nadradené ústredia 
presúvajú smerom dopredu.              JS

cefalizácia – proces formovania hlavovej časti tela, kde 
sú sústredené zmyslové orgány, nervové gangliá a úst-
ne orgány. Prvý raz je výraznejšie pozorovateľná u → 
obrúčkavcov.              MH

Celastrina argiolus → modráčik krušinový
celokónická senzila → senzila
célom – druhotná telová dutina, vyplnená tekutinou, 

ktorá sa zakladá živočíchom s vyvinutým tretím záro-
dočným listom mezodermom, ktorý túto dutinu ohra-
ničuje vo forme peritonea (výstelky). Často živočíchy 
patriace do tejto skupiny označujeme ako Coeloma-
ta (nepovažuje sa za systematickú kategóriu) – napr. 
kmene Mollusca, Annelida, Arthropoda, Chordata.ET

célom → mezoderm, → telová dutina
celulóza – rastlinný polysacharid, ktorý je súčasťou 

stien rastlinných buniek. Celulóza je hlavná stavebná 
látka rastlinných buniek a spolu s lignínom sa podieľa 
na stavbe sekundárnych bunkový stien. V niektorých 
látkach sa tvorí čistá celulóza (bavlna), inde, napr. v 
dreve, je sprevádzaná inými látkami: lignínom, he-
micelulózou a živicami. Celulóza je najrozšírenejším 
biopolymérom na zemi, ročne jej vzniká až 1,5 × 109 
ton. Celulóza je nerozpustná látka. Pri reakcii celulózy 

s hydroxidom sodným a sírouhlíkom, vzniká xantoge-
nan celulózy – medziprodukt na výrobu viskózového 
hodvábu a celofánu. Celulóza sa používa na výrobu 
papiera, obalových materiálov, hygienických potrieb 
a podobne. Je hlavnou živinou pre bylinožravcov a 
najrozšírenejšou organickou látkou na Zemi. Živočí-
chy nemajú enzým, ktorý by dokázal rozštiepiť väzby 
medzi jednotlivými glukózovými jednotkami. Preto je 
pre väčšinu živočíchov (aj človeka) celulóza nestrávi-
teľná a v potrave tvorí tzv. vlákninu, ktorá prejde trá-
viacim traktom bez zmeny a je z tela vylúčená. Jediné 
tvory schopné spracovať celulózu sú baktérie. Tieto 
majú schopnosť celulózu štiepiť a metabolizovať. 
Pri hydrolytickom štiepení celulózy vznikajú štiepne 
produkty (cellopentóza, cellotetróza, cellotrióza, cel-
lobióza) až po glukózu. Bylinožravce teda musia vo 
svojom tráviacom trakte hostiť symbiotické baktérie, 
ktoré celulózu rastlinných bunkových stien rozštiepia 
a umožnia tak zužitkovať energiu, ktorá je v nich ob-
siahnutá. Najznámejšie požierače celulózy sú termity 
a prežúvavce, ktoré dokážu celulózu tráviť týmto spô-
sobom.           MKB

cement (cementové žľazy) – žľazy niektorých druhov 
bezstavovcov, napr. vírnikov, lastúrnikov, fúzonožiek, 
ktoré produkujú vo vode tuhnúcu cementóznu sub-
stanciu, schopnú uchytiť jedinca o podklad. Objavujú 
sa predovšetkým u sesilných (prisadnutých) druhov. 
U lastúrnikov sú známe ako byssove vlákna, ktoré 
umožňujú nielen pevné upevnenie o podklad (často 
v príbojovej zóne), ale aj tvorbu pseudokolónií s veľ-
kým počtom jedincov (napr. slávky, kopýtka). Samot-
né prichytenie prebieha cez sériu vláknitých štruktúr, 
z čoho je odvodené pomenovanie byssove vlákna. 
V niektorých prípadoch spôsobuje nárast mohutných 
kolónií problémy v lodnej doprave (zvyšuje sa hmot-
nosť plavidla), čo núti dopravcov aplikovať špeciálne 
malakocídne nátery.               PF

cementová vrstva → kutikula hmyzu
cenosark (coenosarc) – sústava spoločných tráviacich 

trubíc kolóniových → polypovcov (Leptolida, Sipho-
nophorida). Zabezpečuje rozvod živín v celej kolónii. 
Môže byť obalená schránkou (perisark).             ET

centrálna nervová sústava – hlavné riadiace nervové 
centrum, riadiace motorické reakcie organizmu, koor-
dinuje pohyb a rovnováhu a sú v ňom uložené centrá 
životne dôležitých funkcií ako dýchanie, krvný obeh, 
ale registruje aj smäd, hlad. Je zložená z mozgu a mie-
chy.                 ZO

centrálna nervová sústava hmyzu/CNS (systema ner-
vorum centrale) → je tvorená párovito usporiadaný-
mi gangliami ektodermálneho pôvodu, kt. sú spojené 
pozdĺžnymi → konektívami a priečnymi spojkami → 
komisúrami. Z prvých dvoch párov ganglií nad pred-
ným črevom vzniká syncerebrum. K nim sa pripája 
tretí pár. Tieto tri páry dávajú základ → mozgu, kt. 
je spojený okolohltanovou spojkou s → podhltano-
vým nervovým uzlom, ten je spojený konektívmi s 
hrudným nervovým uzlom (ganglion thoracale) a s 
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bruškovým nervovým uzlom (ganglion abdominale). 
Spolu tvoria brušnú nervovú pásku. Každému článku 
v hrudi zodpovedá 1 pár nervových uzlov. V brušku sa 
nachádza 8 párov nervových uzlov, pričom posledný 
tvorí spojené gangliá 8.–10. článku. V ontogenéze sú 
gangliá bruška ešte oddelené, neskôr spolu splývajú. 
Pri niektorých druhoch splývajú aj hrudné gangliá. 
Nervy hrudných uzlov inervujú pohybové orgány 
(nohy a krídla).              MH

Centropyxis → Testacea
cenurus → larvy pásomníc
Cepaea hortensis → slimák premenlivý
Cepaea vindobonensis → slimák pásikavý
Cephalocarida → hlavovky
cephalon → vonkajšia stavba tela kôrovcov
cephalon → hlava článkonožcov
Cephalopoda → hlavonožce
Cephalorhyncha → chobotohlavce
cephalothorax kôrovcov → vonkajšia stavba tela kô-

rovcov
Cerambycidae → fuzáčovité 
Cerambyx cerdo → fuzáč veľký
Cerambyx scopoli → fuzáč bukový
Ceratodontiformes → bahníkotvaré
cerci → cerkusy
cerkária – vývinové štádium → motolíc, ktoré väčši-

nou opúšťa medzihostiteľa (ulitník) a aktívne preni-
ká do definitívneho hostiteľa (napr. Schistosomidae) 
alebo sa zacystuje a vytvára tak kľudové štádium 
(štádium → adoleskárie – Fasciolidae), alebo preni-
ká do 2. medzihostiteľa a mení sa na št. metacerkárie 
(Diplostomidae). Stavba cerkárie má už veľa znakov 
spoločných s dospelými motolicami (2 prísavky, nerv. 
a vyluč.sústava, vyvinutá i keď nefunkčná tráviaca sú-
stava, základ gonád). Na pohyb vo vodnom prostredí 
(po uvoľnení z medzihostiteľa) slúži chvostík s dobre 
vyvinutou svalovinou. Majú zmyslové papily, zried-
kavo i oči, rôzny počet žliaz s rôznou funkciou, napr. 
cystogénne – u druhov tvoriacich cysty – adoleskárie, 
žľazy kt. sektét umožňuje niekt. druhom preniknúť 
priamo do definitívneho hostiteľa a pod.            ET

cerkusy, cerci – prívesky 11. článku bruška hmyzu. Na-
chádzajú sa na chrbtovej strane. Nemajú vlastné svaly, 
pohybujú nimi svaly 10. článku bruška. Majú rozličný 
tvar. Môžu byť článkované, podobné tykadlám, majú 
tvar príveskov, bradavíc ap. U → ucholakov majú tvar 
klieštikov, kt. sú na vnútornej strane ozubené.      MH

Cerura vinula → hranostajník vŕbový
Cestodes → pásomnice
Cetacea → veľryby
Cetonia aurata → zlatoň obyčajný
Ceutorhynchus pleurostigma → krytonos kapustový
cibárium → tráviaca sústava bezchordátov
cicavce (Mammalia) – skupina chordátov, spravidla na 

úrovni triedy, vyznačujúca sa spoločnými znakmi ako 
sú pravá termoregulácia s vysokou telesnou teplotou; 
štvordielne, úplne rozdelené srdce; prítomnosť niekoľ-
kých typov kožných žliaz (najdôležitejšie sú mliečne 

– glandulae mammae); prítomnosť troch sluchových 
kostičiek v strednom uchu (kladivko – maleus, nákov-
ka – incus a strmienok – stapes); mohutná druhotná 
kôra koncového mozgu (neopallium); spodná čeľusť 
tvorená jedinou párovou kosťou (dentale), zárodky sa 
vyvíjajú v tele matky              ZO

cicavé rúrky → cicavky
cicavky (Suctoria) – zvláštna skupina (podtrieda), väč-

šinou prisadnutých prvokov, kmeňa → nálevníky, 
triedy Phyllopharyngea. Dospelé jedince väčšinou ne-
majú brvy (bazálne telieska sú zachované). Larválne 
štádiá sa výrazne odlišujú od dospelých, sú obrvené. 
Plávajú voľne vo vode, po určitom čase väčšinou pri-
sadajú. Dochádza k metamorfóze, strácajú brvy a na 
tele vytvárajú 2 typy trubičiek – bodavé a cicavé. 
Bodavé nabodávajú korisť (iné nálevníky) pomocou 
→ extruzómov (toxicysty) a cicavými rúrkami ju vy-
ciciavajú (odtiaľ meno). Rozmnožujú sa nepohlavne 
(→ nepohlavné rozmnožovanie) delením alebo puča-
ním (vonkajšie i vnútorné). Žijú v sladkých vodách 
i v mori, kde prisadajú na povrch tela vod. živočíchov 
a rastlín, i predmety ponorené do vody. Sú veľmi roz-
šírené v aktivovanom kale čistiarní odpadových vôd. 
V sladkých vodách je rozšírená napr. cicavka hnedas-
tá (Dendrosoma radians), ktorá má cicavé rúrky sú-
stredené do zväzkov a podofrya stopkatá (Podophrya 
fixa), s nerovnako dlhými rúrkami (prisadá stopkou). 
Niektoré cicavky žijú aj endoparaziticky v telách 
iných nálevníkov.               ET

Cicindela campestris → svižník poľný
Cicindelidae → svižníkovité
Cidnopus pilosus → kováčik trávový
cieva (vas) – rúrka, sústava ktorých tvorí v organizmoch 

(okrem prvokov, húb, mechúrnikov, nižších červov) 
rozvetvenú sieť na vedenie krvi a miazgy. ZO

cievna sústava (systema vasorum) – otvorený, prípad-
ne uzatvorený systém tepien a žíl na vedenie krvi 
a miazgy. Prívodné krvné cievy (tepny), odvodné 
krvné cievy (žily) a sieť drobných ciev (krvné vlá-
sočnice) sprostredkujú výmenu látok medzi krvou 
a tkanivom.                         ZO

cievna sústava bezchordátov → obehová sústava bez-
chordátov

cievna sústava kôrovcov – je otvorená, skladá sa zo 
srdca s jedným, alebo viacerými pármi ostií a systému 
artérií. U drobných jedincov môžu byť artérie silne 
redukované až chýbajú. U niektorých skupín môže 
chýbať aj srdce (napr. veslonôžky) a jeho funkciu pre-
berajú sťahy tráviacej trubice.               IH

cievna sústava obojživelníkov – cievna sústava lariev 
sa výrazne líši od cievnej sústavy dospelých jedincov. 
Srdce lariev, rovnako ako srdce dospelých obojživel-
níkov, má dve predsiene a jednu komoru, ale prúdi 
ním len odkysličená krv. Tá sa dostáva cez tepnový 
kmeň (truncus arteriosus) a brušnú srdcovnicu (aor-
ta ventralis) do štyroch párových žiabrových tepien 
(arteriae branchiales; zodpovedajú III. až VI. páru 
embryonálnych žiabrových tepien). Tri z nich vedú 
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krv do siete kapilár v žiabrach, štvrtá ústi do koreňov 
chrbtovej srdcovnice (aorta dorsalis). Po prechode na 
pľúcne dýchanie prekonáva cievna sústava rozsiahle 
zmeny. Prvý pár larválnych žiabrových tepien (III. 
pár embryonálnych žiabrových tepien) sa diferencuje 
na krčnice (arteriae carotides) vedúce krv do hlavy, 
druhý pár (IV. embryonálny) sa mení na párovú zo-
stupujúcu srdcovnicu (aorta descendens), tretí pár (V. 
embryonálny) je u žiab redukovaný, zachovaný je len 
u chvostnatých obojživelníkov, a zo štvrtého páru (VI. 
embryonálneho) vzniká párová pľúcno-kožná tepna 
(arteria pulmocutanea). Zvyšky koreňov dorzálnej 
srdcovnice zostávajú chvostnatým obojživelníkom a 
červoňom zachovávané ako ductus caroticus a ductus 
arteriosus. Srdce je uložené v osrdcovníku (pericar-
dium). Kým ľavá predsieň prijíma krv z pľúc, pravá 
zberá krv zo žíl. Vďaka osobitej úprave vyústenia 
predsiení do komory a štruktúre jej stien sa odkysliče-
ná a okysličená krv v komore nemiešajú. Na komoru 
nadväzuje tepnový kužeľ (conus arteriosus) a tepnový 
kmeň (truncus arteriosus), z ktorých obojstranne vy-
chádzajú tepny. Smerom dopredu sa odštepuje krčni-
ca (arteria carotis communis), ktorá sa ďalej vetví na 
vnútornú a vonkajšiu krčnicu (arteria carotis interna 
et externa; vedú krv do hlavy) a smerom dozadu po-
kračuje párová zostupujúca srdcovnica (aorta descen-
dens). Obe zostupujúce srdcovnice sa spájajú do ne-
párovej chrbtovej srdcovnice (aorta dorsalis). Z chrb-
tovej srdcovnice (pri chvostnatých obojživelníkoch), 
resp. z oboch zostupujúcich srdcovníc (pri žabách) 
vychádza podkľúčna tepna (arteria subclavia; zásobu-
je krvou predné končatiny). Chrbtová srdcovnica sa 
rozvetvuje k vnútorným orgánom ako črevná tepna 
(arteria intestinalis) a močovopohlavné tepny (arteriae 
urogenitales), a smerom dozadu sa vetví na párové 
bedrové tepny (arteriae iliacae) a nepárovú chvostovú 
tepnu (arteria caudalis; nie je vyvinutá pri žabách). Z 
tepnového kmeňa tiež obojstranne vychádza pľúcno-
kožná tepna (arteria pulmocutanea), ktorá sa vetví na 
pľúcnicu (arteria pulmonalis; vedie krv do pľúc), a 
podkožnú tepnu (arteria cutanea magna; vedie krv do 
kapilár v koži). Krv je z tela zbieraná systémom žíl. Z 
panvovej a brušnej oblasti vedie krv smerom dopredu 
brušná žila (vena abdominalis), z oblasti čreva vrátni-
ca (vena portae hepatica) a z pohlavných žliaz a vylu-
čovacej sústavy zadná dutá žila (vena cava posterior). 
Všetky tri žily sa v pečeni rozpadajú na sieť kapilár 
a tvoria tak pečeňový vrátnicový obeh. Z pečene vy-
chádza nepárová pečeňová žila (vena hepatica), ktorá 
vyúsťuje do žilového splavu (sinus venosus). Z neho 
je krv vedená do pravej predsiene srdca. Žily z oblas-
ti zadných končatín a chvosta (u chvostnatých oboj-
živelníkov) sa spájajú a tvoria párovú bedrovú žilu 
(vena iliaca communis), ktorá vstupuje do obličiek a 
tvorí tu obličkový vrátnicový obeh. Z obličiek je krv 
odvádzaná do zadnej dutej žily. Z prednej časti tela 
a hlavy krv zbiera vonkajšia a vnútorná hrdlová žila 
(vena jugularis externa et interna), podlopatková žila 

(vena subscapularis) a ramenná žila (vena brachialis), 
ktorá spolu s veľkou podkožnou žilou (vena cutanea 
magna; odvádza krv z kože) tvorí podkľúčnu žilu 
(vena subclavia). Všetky tieto žily vstupujú do prednej 
dutej žily (vena cava anterior), ktorá ústi do žilového 
splavu. Okysličenú krv z pľúc do ľavej predsiene od-
vádza pľúcna žila (vena pulmonalis). Lymfatický sys-
tém je dobre vyvinutý najmä u žiab. Tvoria ho veľké 
podkožné dutiny vyplnené lymfou a lymfatické cievy 
ústiace do dutých žíl.            PMI

cievna sústava plazov – srdce plazov (okrem → hatérie 
bodkovanej) má vyvinutý krátky tepnový kužeľ (co-
nus arteriosus). S výnimkou → korytnačiek má však 
redukovaný žilový splav (sinus venosus), ktorého zvy-
šok splynul s pravou predsieňou srdca (atrium cordis). 
Pravá a ľavá predsieň srdca sú od seba úplne oddele-
né. Srdcová komora (ventriculus cordis) je rozdelená 
na dve časti neúplnou priehradkou, ktorá sa však pri 
sťahu srdca môže dotýkať steny komory a rozdeliť 
ju tak úplne. → Krokodíly majú dve úplne oddelené 
komory, v priehradke medzi nimi však zostáva malý 
otvor (foramen Panizzae). Vyvinutý je pľúcny (malý) 
a telový (veľký) krvný obeh. Odkysličenú krv zbie-
ra z tela žilový obeh. Do srdca ju privádza dutá žila 
(vena cava), ktorá sa spája s párovými hrdlovými ži-
lami (venae jugulares) a ústi do pravej predsiene. Do 
pľúcneho obehu potom vedie krv pľúcna tepna (arte-
ria pulmonalis). Okysličenú krv, privádzanú do ľavej 
predsiene pľúcnymi žilami (venae pulmonales), odvá-
dza z komory pravý oblúk aorty (arcus aortae). Ďalej 
je krv vedená k hlave krčnicami (arteriae carotides) 
a k predným končatinám ramennými tepnami (arte-
riae brachiales). Pravý oblúk aorty sa potom spája s 
ľavým oblúkom aorty, ktorý začína na rozhraní ľavej a 
pravej komory a vedie zmiešanú krv. Spojením oboch 
oblúkov vzniká chrbtová aorta (aorta dorsalis). Dobre 
je vyvinutý obličkový aj pečeňový vrátnicový krvný 
obeh. Plazy majú dobre vyvinutý aj lymfatický obeh. 
Sieť lymfatických ciev vyúsťuje v blízkosti srdca do 
veľkých žíl (predovšetkým do hrdlových). V panvovej 
oblasti väčšiny plazov je pohyb lymfy v lymfatických 
cievach podporovaný párom svalnatých tepajúcich 
vakovitých rozšírenín („lymfatické srdcia“). Všetky 
plazy majú vyvinutú slezinu (lien) i týmus (thymus) 
podieľajúce sa na tvorbe lymfocytov.       IB, DJ

cievna sústava vtákov – srdce je rozdelené na dve 
predsiene a dve komory. Z ľavej komory vystupuje 
jediná tepna – pravá aorta. V porovnaní s cicavcami 
je srdce značne veľké, pričom menšie druhy ho majú 
relatívne väčšie (napr. u kolibríkov tvorí 20 – 28 % 
hmotnosti tela). Rýchly je aj tep (400 – 1200 tepov 
za min.). Okysličená krv je privádzaná z pľúc dvoma 
pľúcnymi žilami (venae pulmonales), ktoré sa spájajú 
pred vstupom do ľavej predsiene. Kardinálne žily za-
nikajú a do pravej predsiene vchádza zadná dutá žila 
(vena cava caudalis) a dve predné duté žily (venae ca-
vae craniales), ktoré privádzajú krv z tela. Na rozdiel 
od cicavcov majú vtáky ešte vrátnicový obeh v oblič-
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kách. Množstvo erytrocytov kolíše. Napr. pštros ich 
môže mať 1,6 mil. v 1 mm3 a kolibrík 6,5 miliónov v 
1 mm3. Leukocytov je 3 až 10-krát viac než u cicav-
cov. V čase ohrozenia z podchladenia nôh a plávacích 
blán dôjde k uzavretiu arteriovenóznych anastomóz, 
čím krv je nútená prestupovať kapilárnou sieťou kože 
a tá je dostatočne zahrievaná. Oproti cicavcom majú 
aj vyššiu telesnú teplotu (40 – 44 °C).            ĽK

cifruša bezkrídla (Pyrrhocoris apterus) – bzdocha pat-
riaca do čeľ. Pyrrhocoridae. Má predĺžený oválny ob-
rys tela s nápadnou čierno-červenou kresbou. Veľkosť 
tela 10 – 11mm. Polokrovky väčšiny jedincov neúpl-
né, chýba im distálna membranózna časť. V našich 
podmienkach len menej ako 10 % jedincov v popu-
lácii má polokrovky plne vyvinuté. Pri pozornejšom 
pozorovaní zistíme, že každá ifruša je v drobných de-
tailoch odlišná. Jej výstražné sfarbenie ju chráni pred 
možnými predátormi. Živí sa prevažne rastlinnými 
šťavami, hlavnou zložkou potravy sú predovšetkým 
plody lipy. Párenie trvá niekoľko hodín až celý deň. 
Samička kladie vajíčka do vlhkej pôdy, do štrbín kôry 
stromov, pod lístie a do machu. Cifruše sa objavujú 
veľmi skoro na jar, často na kmeňoch starých líp ožia-
rených lúčmi jarného slnka.              IO

cihovité (Clausiliidae) – čeľ. → ulitníkov, vyznačujúca 
sa druhmi so štíhlou 7,5 – 20 mm vysokou vretenovi-
tou ulitou a komplikovanou morfológiou okolia ústia 
ulity. Tu sa nachádza aj väčšina rozlišovacích znakov 
jednotlivých druhov. Významnou časťou ústia je tzv. 
závora (clausilium), ktorou môžu cihy uzatvárať ústie 
ulity. Na Slovensku žije 24 prevažne lesných druhov. 
Významným druhom je → alopia zádielská (Alopia 
clathrata) – endemit Zádielskej doliny (Sloven. kras), 
kt. má najbližších príbuzných tohto rodu v Rumunsku. 
K našim hojným druhom patria napr. → ciha obyčajná 
(Alinda biplicata), → ciha lesklá (Cochlodina lamina-
ta) či → ciha premenlivá (Clausilia dubia).           TC 

cílie → brvy jednobunkovcov
Ciliophora → nálevníky
Cimex lectularius → ploštica posteľná
Cirripedia → fúzonôžky
cirry → brvy jednobunkovcov
Cladocera → perloočky
Cladocopa → lastúrničky
classis → trieda
Clausilia dubia → cihovité
Clausiliidae → cihovité
Cleridae → pestrošovité
Clitellata → opaskovce 
clitellum → opasok
Cnidaria → pŕhlivce
cnidoblast → pŕhlivá bunka
Coccidia → kokcídie
Coccinella septempunctata → lienka sedembodková 
Coccinellidae → lienkovité
Coccothraustes coccothraustes → glezg hrubozobý
coeca → tráviaca sústava bezchordátov
Coelenterata → mechúrniky

coeloblastula → blastula
coelom → mezoderm, → telové dutiny 
Coenonympha pamphilus → očkáň pohánkový
Cochlicopa lubrica → kochlikopa
Cochlicopa lubricella → kochlikopa
Cochlicopa nitens → kochlikopa
Cochlicopa repentina → kochlikopa
Cochlodina laminata → cihovité
Cochylimorpha obliquana – stredne veľký obaľovač z 

čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného krídla 7 – 
8 mm. Na krídlach je sivohnedá svetlá mramorova-
ná kresba. Imága lietajú od júna do polovice augusta. 
Húsenice vyžierajú stonky paliny slanomilnej. Veľmi 
vzácny reliktný halofilný motýľ, význ. bioindikátor 
slaných pôd, na Slovensku ohrozený, uvedený v čer-
venej knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3).         MKU

Coleophoridae → rúrkovčekovité
Coleoptera → chrobáky
Colias hyale → žltáčik ranostajový
Colias palaeno → žltáčik čučoriedkový
colon → tráviaca sústava bezchordátov
Colpoda → bôbovka
Colpodella gonderi → kolpodely
columella → schránky mäkkýšov
commissurae → komisúry
complexus maxillolabialis → hryzavo–lízavé ústne or-

gány 
Conchifera → schránkovce
Conchostraca → škľabkovky
Conraua goliath → skokanovité
Conus → homôlka
Conus gloriamaris → homôlka
Conus marmoreus → homôlka
Conus milneedwardsii → homôlka
Copepoda → veslonôžky
Copris lunaris – chrobák čeľ. → skarabeusovitých. Dĺž-

ka 24 cm. Telo lesklo čierne, samce s dlhým, samice 
s krátkym rohom na hlave. Tieto teplomilné chrobáky 
pripomínajú svojím vzhľadom → nosorožteka oby-
čajného. V súčasnosti sa vyskytujú len zriedka. Pod 
kravincami si zakladajú komôrky, kt. vypĺňajú tru-
som. Neskôr do nich nakladú vajíčka. Samice svoje 
potomstvo strážia a opúšťajú komôrky až s novou ge-
neráciou chrobákov.             MH

corpora allata → endokrinná sústava bezchordátov
corpora branchiata → endokrinná sústava bezchordá-

tov
corpora cardiaca → endokrinná sústava bezchordátov
corpora pedunculata → endokrinná sústava bezchor-

dátov
corpus adiposum → tukové teleso
Correns, Carl Erich (1864 – 1933) – nemecký botanik 

a rastlinný genetik. Profesor botaniky v Lipsku a Mün-
steri. Okrem iných publikoval prácu G. Mendels Re-
gel über das Verhalten der Nachkommenschaft der 
Rassenbastarde (1900), v ktorej vyzdvihol význam 
práce Mendela (1866) a jeho zákony (pravidlá) dedič-
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nosti.                  IO
Corti, Marquis Alfonso Giacomo Gaspare (1822 – 

1876) – taliansky anatóm. Študoval medicínu na uni-
verzite v Pavii, štúdium dokončil vo Viedni. V roku 
1850 dostal pozvanie do Würzburgu kde v laboratoriu 
prof. Rudolfa Köllikera (1817 – 1905) vyvinul nové 
metódy farbenia v mikroskopickej technike, ktoré mu 
dovolili opísať dovtedy neidentifikované štruktúry 
mimoriadne zložitého slimáka (cochlea) vnútorného 
ucha rôznych druhov cicavcov a človeka. Výsledky 
štúdia uverejnil v práci Recherches sur l‘organe de 
l‘ouïe des mammiferes vydanej v roku 1851 v ča-
sopise „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“. 
V práci, ako prvý, opísal vlastný sluchový orgán ci-
cavcov uložený v slimákovy (cochlea). Opísaný orgán 
nesie jeho meno – Cortiho orgán.              IO

Cortiho orgán – vlastný sluchový orgán cicavcov 
uložený v slimákovi (cochlea). V Cortiho orgáne sa 
okrem podporných buniek nachádzajú zmyslové 
bunky na apikálnom konci s brvami opierajúcimi sa 
o kryciu membránu (membrana tectoria). Zvukové vl-
nenie zachytené bubienkom ucha prenášajú sluchové 
kostičky a slimákové okienko na lymfu. Chvenie lym-
fy v slimákovi vyvoláva chvenie základnej membrány 
(membrána basilaris) pričom zmyslové bunky Cortiho 
orgánu narážajú brvami na kryciu membránu (prenos 
vzruchu!). Nervové vlákna z bazálnych častí zmyslo-
vých buniek sa v Cortiho orgáne spájajú do sluchové-
ho nervu, ktorý vedie všetky vzruchy až do predĺženej 
miechy.                 IO 

Corvidae → krkavcovité
Corvus corone → vrana túlavá
Cosmia trapezina – pomerne malá mora z čeľ. → mo-

rovité s dĺžkou predného krídla 14 – 18 mm. Na žl-
tohnedých až okrových, niekedy medovočervených 
až svetločervených predných krídlach sú dve priečne 
línie tvoriace lichobežník, medzi kt. je stredová čier-
na bodka. Motýle sa vyskytujú v júni až septembri. 
Zelená húsenica žije v máji až júni medzi spradený-
mi listami na duboch a iných listnáčoch. Je dravá a 
okrem listov žerie aj iné húsenice, čím sa jej škodli-
vosť zmenšuje.          MKU

Cossidae → drevotočovité
Cossus cossus → drevotoč obyčajný
costa – vystužujúca štruktúra cytoskeletu → bičíkov-

cov (Trichomonadida), na ktorú sa upína undulujúca 
membrána.                ET

Costia necatrix → bičovka rybia
coxa → nohy článkonožcov
coxopodit → nohy článkonožcov
Craspedacusta sowerbyi → medúzka sladkovodná
cremaster → kremaster
cremaster → kukla
Crenomytilus gryabus → slávka
Crick, Francis (1916 – 2004) – britský molekulárny 

biológ, fyzik a neurobiológ. Je jedným z objaviteľov 
štruktúry molekuly DNA (1953). Za uvedený objav 
dostal s J. D. Watsonom a M. Wilkinsom (1916 – 

2004) Nobelovu cenu (1962). Crick zohral kľúčovú 
úlohu pri výskume genetického kódu. Má podiel na 
zavedení pojmu „centrálna dogma“ podľa ktorej tok 
genetických informácií sa pohybuje jednosmerne od 
DNA → RNA → bielkovina. Neskorší výskum Cricka 
bol zameraný na teoretickú neurobiológiu, na vedecké 
štúdium ľudského vedomia.              IO

Crinoidea → ľaliovky
Crocodylus niloticus → krokodílovité
Crustacea → kôrovce
Ctenicera pectinicornis → kováčik zelený
Ctenocephalides canis → blcha psia
Ctenocephalides felis → blcha mačacia
Ctenophora → rebrovky
Ctenopoda – rad → kôrovcov z triedy → žiabronohé, 

podtriedy → Diplostraca – telo majú krátke nezreteľne 
článkované, zakončené párom koncových pazúrikov na 
pozmenenom telsone (postabdomen). Na hlave majú 
krátke valcovité antenuly so zmyslovou funkciou; an-
tény sú dlhé dojvetvové a slúžia na pohyb; mandibuly 
sú valcovité, maxily drobné maxiluly silne redukované; 
majú 6 párov končatín, ale šiesty pár je silne redukova-
ný. Rozmnožujú sa obojpohlavne (partenogeneticky), 
ale pri zhoršených podmienkach prostredia sexuálne. 
Vývin priamy bez lariev. Z pôvodných sladkovodných 
perloočiek sem patria 2 čeľade: Holopedidae → holo-
pedia jazerná (Holopedium gibberum) jej telo je pokry-
té galertovým obalom (na Slovensku žije v niektorých 
tatranských plesách); Sididae → priezračnica rybničná 
(Diaphanosoma brachyurum) žije vo voľnej vode väč-
ších nádrží → perloočky.               IH

Cubozoa → štvorhranovce
cuciak (proboscis) – predĺžená časť hryzavo-lízavých, 

bodavo-cicavých a lízavých ústnych orgánov. Pri hry-
zavo-lízavom type ústnych orgánov sa na jeho vzniku 
podieľa maxilolabiálny komplex, pri bodavo-cicavých 
spodná a horná pera, pri lízavo-cicavom type predĺže-
né a stočené galey (vnútorné časti) maxíl, pri lízavých 
ústnych orgánoch horná a spodná pera.            MH 

Cucujidae → plocháčovité
cudzopasník → parazit
Culex pipiens → komár piskľavý
Culicidae → komárovité
Cumacea → sliepňavky
Cupido minimus → modráčik najmenší
Curculio glandium → nosáčik žaluďový 
Curculio nucum → nosáčik lieskový 
Curculionidae → nosáčikovité 
Cuvier, Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric 

Dagobert (1769 – 1832) – francúzsky zoológ, ana-
tóm. Študoval na Karlovej škole (l‘Académie Caro-
line) v Stuttgarte. Bol profesorom porovnávacej ana-
tómie (Collège de France, Muséum National d‘Histo-
ire Naturelle) v Paríži. Je považovaný za zakladateľa 
porovnávacej anatómie a paleontológie, je autorom 
teórie katastrof, ktorou sa snažil vysvetliť zmeny 
v zložení živočíšneho sveta v priebehu geologických 
dôb. Cuvier bol exaktný bádateľ, prejavoval nechuť 
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k teoretickým úvahám, vo vedeckej práci žiadal fakty 
a dôkazy. Je známe, že diletantsky nedostatočná ar-
gumentácia v teórii Lamarcka o vývoji druhov viedla 
Cuviera k jej odmietaniu. V morfologických štúdiách 
venoval zvýšenú pozornosť podobnostiam a rozdie-
lom v stavbe orgánov. Vychádzajúc z presných pozo-
rovaní vzťahov medzi orgánmi formuloval „zákon ko-
relácií“ a „zákon podradenosti orgánov“. S úspechom 
ich využíval pri práci s paleontologickým materiálom. 
Z neúplne dochovaných fosílií vedel rekonštruovať 
tvar a usporiadanie chýbajúcich častí vyhynutého ži-
vočícha. Zo stavby kostry (skeletu) usudzoval na cha-
rakter a tvar jeho nezachovaných mäkkých častí. Cu-
vier trval na existencii niekoľkých stavebných typov 
(Vertébrés – stavovce, Mollusques – mäkkýše, Arti-
culés – článkovce, Zoophytes – lúčovito symetrické 
organizmy), nesúhlasil s názorom Etienna Geoffroya 
Saint-Hilairea (1772 – 1844), ktorý hlásal jednotný 
stavebný plán (typ) pre všetky živočíšne organizmy. 
Produkcia vedeckých prác Cuviera je veľmi rozsiahla. 
K jeho významným knižným dielam patria: Leçons 
sur l‘anatomie comparée (1799 – 1805), Recher-
ches sur les ossements fossiles (1812), Le règne 
animal distribué d‘après son organisations (1817), 
Discours sur les révolutions de la surface du globe 
(1825) a i. Po smrti Cuviera v rokoch 1841 – 1845 
vydala Magdeleine de Saint-Agy jeho dielo Histoire 
des sciences naturelles. Cuvier patril do skupiny naj-
významnejších osobností vedy počas prvej polovice 
19. storočia, bol rovnako úspešný ako veľký vedec i 
ako verejný činiteľ.               IO 

Cuvierov orgán → vodné pľúca holotúrií
Cycliophora → brvoústovce
Cyclopoida → cyklopy →veslonôžky
Cyclops strenuus → veslonôžky 
Cydia funebrana → obaľovač slivkový
Cydia pomonella → obaľovač jablčný
cyfonautes – voľne plávajúce larválne štádium → ma-

choviek. Larva trochofórového typu má schránku zlo-
ženú z dvoch misiek. Je bočne sploštená, má približne 
trojuholníkovitý tvar. Nemá vyvinuté protonefrídie 
(vylučovacie orgány). Na aborálnom póle leží temen-
ný orgán, kde sa nachádzajú nervové uzliny, statocys-
ty a zmyslové brvy. Črevo má podkovovitý tvar, takže 
ústa aj anus sa nachádzajú takmer v jednej rovine (na 
orálnom póle, smerujú ku dnu). Pod ústami sa nachá-Pod ústami sa nachá-
dza prísavka, pomocou kt. larva počas metamorfózy 
prisadá na dno. Proces premeny larvy na dospelú ma-
chovku, ktorá žije prisadnuto a v kolóniách, je zložitý. 
Ide o tzv. nekrotickú metamorfózu, kde dochádza k 
rozloženiu larválnych tkanív (histolýze) a k znovuvy-
budovaniu tkanív dospelého živočícha (histogenéze). 
Podkovovité črevo sa prevracia o 180 0, t.j. ústa aj 
anus ležia opäť v jednej rovine orientovanej smerom 
nahor.               MH

cyklická partenogenéza → partenogenéza
cykloidné šupiny – pre fylogeneticky mladšie skupi-

ny rýb sú charakteristické elasmoidné šupiny majúce 

tvar tenkých, plochých priesvitných a zaokrúhlených 
doštičiek, ktoré sa strechovito prekrývajú. Podľa ich 
okraja rozoznávame cykloidné šupiny (vyčnievajúci 
okraj šupiny je hladký) a ktenoidné šupiny (vyčnieva-
júci okraj šupiny je pokrytý drobnými zúbkami). Na 
šupine vidieť lamely a ryhy. Podľa periodicky priras-
tajúcich lamiel môžeme určiť vek ryby. Šupiny počas 
obdobia vegetácie a obdobia pokoja nerovnomerne 
narastajú, pričom v období pokoja sú prírastky lamiel 
tenšie.                ZO

cyklomorfóza kôrovcov – zmena proporcií tela plank-
tonických (voľne plávajúcich) druhov najmä perlo-
očiek; prejavuje sa vo vytváraní rôzne veľkých hla-
vových prilieb (Daphnia), rôzne dlhých ostňov na 
schránke (Scapholeberis) a v rôzne dlhých choboto-
vitých výrastkoch (Bosmina). Veľkosť zmienených 
štruktúr závisí od ročného obdobia, ale aj od intenzity 
turbulentného prúdenia stojatej vody.             IH

cyklop obyčajný → cyklopy
cyklopy (Cyclopoida/Podoplea) – rad → kôrovcov pat-

riaci do triedy → veslonôžky – ich hlavohruď je o nie-
čo väčšia ako bruško. Antény nikdy nepresahujú polo-
vicu dĺžky tela. Dospelé samičky nosia po bokoch tela 
dva váčky s vajíčkami. Morské i sladkovodné druhy – 
žijú planktonicky (vo voľnej vode) ale i benticky (pri 
dne) . U nás okolo 50 druhov s veľkosťou do 2,5 mm. 
Jeden z najbežnejších je → cyklop obyčajný (Cyclops 
strenuus) žije medzi rastlinami i vo voľnej vode. → 
Ergasil obyčajný (Ergasilus sieboldi) má háčikovité 
antény a napáda žiabre rýb z ktorých vyciciava krv. 
Niektoré ďalšie druhy žijú v podzemných vodách, iné 
aj vo vlhkom machu.                IH

cyklóza → potravná vakuola
Cypraea annulus → porcelánovec
Cypraea moneta → porcelánovec
Cyprinidae → kaprovité
Cyprinus carpio → kaprovité
cyprisová larva – typ sekundárnej larvy, staršie larválne 

štádium → fúzonôžok (Cirripedia), kt. sa vyvíja z na-
upliovej larvy. Má podobnú stavbu ako → lastúrničky 
(Ostracoda), čo je dôkazom príbuznosti prisadlým a 
parazitickým spôsobom modifikovaných fúzonôžok 
s ostatnými → kôrovcami. Jej telo je uložené dvoj-
miskovej schránke. Na konci tykadiel sa nachádza 
tzv. cementová žľaza, kt. produkuje exkrét slúžiaci na 
prichytenie o substrát pred začiatkom metamorfózy na 
dospelého jedinca.             MH

cyprisová larva → vývin (ontogenéza) kôrovcov
cysta → cysty prvokov
cystacanth → akantor
cysticerkoid → larvy pásomníc
cysticerkóza – ochorenie človeka a zvierat vyvolané 

larválnymi štádiami niektorých → pásomníc.        ET
cysticerkus → larvy pásomníc
cystocyty → ovariola hmyzu
cystoizosporóza – ochorenie mäsožravcov spôsobené 

→ kokcídiou z rodu Cystoisospora (Isospora). Preja-
vuje sa silnými hnačkami až hynutím najmä šteniat 
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a mačiat. Dvojhostiteľský parazit, ktorého vývinový 
cyklus je podobný rodu → Toxoplazma. Cystoisospo-
ra felis a C. rivolta parazitujú v mačkách, medzihos-
titeľmi môžu byť myš, potkan, pes, dobytok, mačka. 
Cystoisospora canis – definitívnym hostiteľom je pes, 
medzihostitelia myš, mačka.             ET

cystozoid → rúrkovníky
cysty prvokov – dočasné útvary, kt. sa vyskytujú u väč-

šiny prvokov. Majú viacero funkcií. Cysty rozmno-
žovacie (spóry, sporocysty) predstavujú nevyhnutnú 
etapu v životnom cykle (→ výtrusovce, niekt. bičí-
kovce a nálevníky → Colpodea). Parazitickým dru-
hom väčšinou slúžia na prenos do druhého hostiteľa 
(parazitické meňavky → meňavka dyzenterická, 
niektoré bičíkovce → žardia a mnohé → výtrusovce). 
Najznámejšia je, ale tvorba cýst ako reakcia na zhor-
šenie podmienok prostredia napr. vyčerpanie potravy, 
zmeny chemizmu a pod. Životaschopnosť si prvoky 
v týchto cystách zachovávajú 10 – 15 i viac rokov. 
Veľmi rýchlo encystujú a excystujú, najmä pôdne pr-
voky (napr. nálevníky z tr. Colpodea 1 – 2 hod. po 
navlhčení). Zloženie cysty je rôzne u jednotlivých 
skupín. Obyčajne má cysta niekoľko vrstiev (ekto-
cysta a endocysta), väčšinou je opatrená špeciálnym 
pórom, cez ktorý sa za priaznivých podmienok bunka 
dostane von. Môže obsahovať tiež niekoľko chlopní, 
ktoré sa otvárajú za určitých podmienok, napr. spóra 
výtrusovcov pod vplyvom tráviacich enzýmov hosti-
teľa a pod.                ET 

cytológia – ( gréc. cytos – bunka, lat. logos – veda) ved-
ná disciplína zaoberajúca sa stavbou a funkciou bun-
ky.                 ET

cytopharynx → bunkové ústrojčeky 
cytostóm (cytostoma) → bunkové ústrojčeky 
čajka smejivá (Larus ridibundus) – čeľ. → čajkovité 

(Laridae), rad bahniaky (Charadriiformes), veľkosť 
36 – 38 cm, hmotnosť 200 – 390 g. Najbežnejší u nás 
sa vyskytujúci druh čajky. V svadobnom šate je hlava 
hnedá až čiernohnedá. V zimnom šate ostáva čierny iba 
predný okraj oka. Chrbtová časť a vrch krídel je sivý, 
s výnimkou bieleho predného okraja krídel. Zvyšok 
tela je biely. Nohy a zobák sú červené. Rozšírená je v 
palearktickej oblasti, pričom bola pozorovaná v Grón-
sku, na Špicbergoch, Aleutách a aj na východnom po-
breží severnej Ameriky. V mimohniezdnom období je 
často synantropná. U nás hniezdi najmä na rybníkoch 
a vodných plochách s ostrovami a pri rôznych mok-
radiach. Na ťahu a v zime sa zdržiava predovšetkým 
v okolí riek a v mestách, ale tiež na čerstvo poora-
ných poliach. V severných oblastiach je sťahovavá, v 
južných stála alebo prelietavá. Hniezdi v kolóniách, 
v ktorých môžu hniezdiť desiatky až tisícky párov. 
Hniezdo je umiestnené na vode, vodných rastlinách, 
v pobrežnej vegetácii alebo na plytkých ostrovoch. Je 
monogamná. Hniezdenie začína od polovice apríla. do 
polovice mája. Znáška obsahuje zväčša 3 vajíčka, nie-
kedy aj 2 alebo 4. Sú olivovohnedé, zelenohnedé so 
spodnými sivými a vrchnými hnedými škvrnami. Ich 

sfarbenie často dosť varíruje. Inkubácia trvá 22 – 24 
dní a začína znesením posledného vajíčka. Mláďatá sa 
liahnu dobre operené a hneď sú schopné pohybovať 
sa v okolí hniezda. Starajú sa o ne obaja rodičia asi 
do veku 5 týždňov, keď sú schopné už lietať. Môžu 
sa dožiť 25 – 30 rokov. Potrava je prevažne živočíšna. 
Tvorí ju hmyz a jeho larvy, ryby, ale aj drobné cicav-
ce. Často zberajú v mestách aj rôzne odpadky. Nieke-
dy žerú aj rôzne plody.                PP

čajkovité (Laridae) – čeľ., rad → bahniaky (Charadrii-
formes). Hornú čeľusť zobáku tvorí jednoliata nezlo-
žená rohovina. Na každej strane prsnej kosti sú dva 
výrezy. Na nohách sú dobre vyvinuté plávacie blany, 
pri niektorých rodoch dosť vykrojené. Niektorým dru-
hom môže chýbať palec. Hniezdia na zemi, prevažne 
v kolóniách. Sú omnivorné. Rozšírené sú po celom 
svete. Žijú na pobreží morí alebo aj pri väčších vnút-
rozemských tokoch. Známych je 54 druhov. U nás bol 
zaznamenaný výskyt 18 druhov, napr. → čajka smeji-
vá, č. striebristá (L. argentatus), č. malá (L. minutus), 
č. tmavá (L. fuscus), č. sivá (L. canus), č. trojprstá 
(Rissa tridactyla), u 8 z nich bolo zistené aj hniezde-
nie.                  PP

čap → čeľusť hmyzu
čapíky – zmyslové bunky očnej sietnice, umožňujúce 

farebné videnie. Sietnica oka má pigmentovú vrstvu, 
svetlocitlivú vrstvu, ktorá obsahuje svetlocitlivé bunky 
– tyčinky (slúžia na videnie za šera) a čapíky (slúžia na 
farebné videnie počas dňa). Živočíchy s nočnou aktivi-
tou (sovy, netopiere) majú v prevahu tyčiniek.ZO 

čapovec (axis/epistropheus) – druhý krčný stavec chrb-
tice (columna vetebralis), ktorý vznikol z tela nosiča 
(atlas). Kraniálnym smerom z neho vybieha zub ča-
povca (dnes axis), okolo ktorého sa atlas s lebkou otá-
ča.                 ZO

čeľaď → familia
čeľusť hmyzu (maxilla) – párová končatina čeľusťo-

vého článku, slúži na jemné rozdrvenie a spracovanie 
potravy. Skladá sa zo 4 častí: 1. čap (cardo), bazálny 
článok, kt. priamo artikuluje s hlavou; 2. kmeň (stipes), 
veľký sklerit zložený z vlastného kmeňa (eustipes) a 
z vonkajšej časti palpifer (palpifer), z kt. vyrastá 1 – 7 
článkové čeľusťové hmatadlo (palpus maxillaris) ; 3. 
lacínia (lacinia), vnútorná ozubená časť, kt. sa pripája 
distálne na kmeň a skladá sa z bazálnych čeľusťových 
zúbkov (praemaxillare) a z koncového čeľusťového 
výbežku (digitus) ; 4. galea (galea), vonkajšia neozu-
bená časť, kt. je mäkšia a slabo sklerotizovaná.    MH

čeľuste (maxillae) – stavovcov vznikli premenou páro-
vého (prvého, čeľusťového) žiabrového oblúka. Jeho 
horná časť sa nazýva palatoquadratum a dolná mandi-
bulare. Pri drsnokožcoch (Chondrichthyes), ale aj pri 
fosílnych skupinách ako Acanthodii (akantódy) tvorí 
palatoquadratum hornú čeľusť a nasadajú na ňu zuby. 
Pri lúčoplutvých (Actinopterygii) z neho vzniká štvor-
cová kosť (os quadratum). Na štvorcovej kosti vzni-
ká primárny čeľusťový kĺb, ktorým sa pripája dolná 
čeľusť k neurocraniu. Pri cicavcoch (Mammalia) zo 
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štvorcovej kosti vzniká ušná sluchová kostička – ná-
kovka (incus). Zároveň im zaniká primárny čeľusťový 
kĺb a vzniká sekundárny čeľusťový kĺb. Mandibulare 
tvorí dolnú čeľusť drsnokožcov (Chondrichthyes), ale 
aj pri fosílnych skupinách ako Acanthodii (akantódy) 
a nasadajú na ňu zuby. Pri drsnokožcoch sa nazýva 
Meckelova chrupavka (cartilago Meckeli). Lúčoplut-
vovce, obojživelníky, plazy a vtáky majú mandibula-
re redukované a je jednou z kostí dolnej čeľuste – os 
articulare, ktorá spolu so štvorcovou kosťou (os qu-
adratum) tvorí primárny čeľusťový kĺb. Pri cicavcoch 
(Mammalia) sa presúva v podobe sluchovej kostičky 
kladivka (malleus) do neurokránia. Pri cicavcoch ostá-
va mandibula (sánka) jedinou kosťou dolnej čeľuste. 
Vzniká na nej samostatný kĺbový výbežok (processus 
articularis), ktorý sa priamo napája na spánkovú kosť 
(os temporale), čím sa vytvára sekundárny čeľusťový 
kĺb.                 ZO

čeľusťoústky (Gnathostomula/Gnathostomulida) – 
kmeň malých (0,4 – 3,5mm), morských červovitých 
živočíchov, s naznačenou hlavovou časťou. Na po-
vrchu tela majú obrvený epitel. Na začiatku hltanu 
je 1 pár chitinóznych čeľustí a pred nimi chitinózna 
platnička slúžiaca na zoškrabávanie rias, ktorými sa 
živia. Nemajú análny otvor, črevo končí slepo. Sú her-
mafrodity, vývin je priamy. Rozšírené sú celosvetovo, 
najmä v pieskových sedimentoch, často v prítomnosti 
sírovodíka. Známych okolo 80 druhov, napr. Gnathos-
tomula paradoxa prežíva i v prostredí bez kyslíka.ET

čeľusťová žľaza (maxilárna žľaza) – vylučovací orgán 
kôrovcov (Crustacea). Skladá sa z vačka, ktorý je po-
zostatkom druhotnej telovej (coelomovej) dutiny. Va-
čok prechádza do vývodu, ktorého proximálna časť sa 
rozširuje a vytvára tzv. labyrint, t. j. dutinu, rozdelenú 
na veľký počet menších komôrok. Ďalšiu časť kaná-
lika tvorí úzka stočená trubica, ktorá sa na distálnom 
konci rozširuje do močového mechúrika. Močový 
mechúrik vyúsťuje na báze čeľusti (maxilla) – odtiaľ 
pochádza i názov vylučovacieho orgánu.              JS

čeľusťové hmatadlo (palpus maxillaris) – bočný, 1 – 7 
článkový prívesok → čeľuste hmyzu. Na jeho povr-
chu sa nachádzajú početné hmatové a chuťové senzi-
ly.                MH

čeľusťové nôžky (stomatopody) → telové prívesky kô-
rovcov

čeľusťové zúbky → čeľusť hmyzu 
čeľusťové žľazy → exokrinná sústava hmyzu, → vylu-

čovacia sústava bezchordátov
čeľusťový výbežok → čeľusť hmyzu
čepiec (reticulum) – jeden z predžalúdkov prežúvavcov 

(Ruminantia). Žalúdok cicavcov je vakovitý, hladký 
a leží naprieč brušnej dutiny. Z funkčného hľadiska, 
podľa typu sliznice, ho môžeme rozdeliť na žalúdko-
vý vchod (cardia), ležiaci pri vstupe pažeráka, v stre-
de je dno (fundus), smerom k črevu vrátniková časť 
končiaca vrátnikom (pylorus), ktorý má vrátnikový 
zvierač (sphincter), uzatvárajúci žalúdok pri priecho-
de do čreva. Môže vytvárať predžalúdky, napr. pri pre-

žúvavcoch: bachor (rumen), čepiec (reticulum), kniha 
(omasum) a vlastný žalúdok slez (abomasum). Delené 
žalúdky však môžu mať aj iné cicavce napr. kloka-
novité (Macropodidae), leňochovité (Bradypodidae), 
sirény (Sirenia), ťavovité (Camelidae).             ZO

červce (Coccoidea) – podrad škodcov veľmi malých 
rozmerov. Väčšinou ich nájdeme na spodnej strane 
listov. Listy sa sfarbujú do hnedo-žltá. Zároveň sa na 
nich tvorí povlak podobný pavučine. Červce ohrozujú 
rastlinu hlavne počas suchého a horúceho počasia. Sú 
to teplomilní škodcovia skleníkových a izbových rast-
lín, ale vyskytujú sa aj na balkónových kvetinách, kto-
ré poškodzujú cicaním rastlinných štiav. Tvoria zvláš-
tu skupinu hmyzu s výraznými pohlavnými rozdielmi. 
Zatiaľ čo samčeky týchto druhov majú všetky znaky 
hmyzu, samičky majú telá chránené pri štítničkach 
plochým štítom oddeliteľným od tela a pri pukliciach 
a niektorých druhoch červcov pologuľovitým štítom 
zrasteným z telom.          MKB

červená krvinka (erythrocyt) – krvné teliesko, ktoré 
sa voľne vznáša v krvnej plazme a jeho funkciou je 
prenášať kyslík a oxid uhličitý pomocou krvného far-
biva – hemoglobínu. Červené krvinky sú nepohybli-
vé krvné bunky, ktoré sú rozptýlené v krvnej plazme. 
Krvná plazma obsahuje približne 90 % vody, zvyšok 
tvoria bielkoviny, hormóny, enzýmy a i. Krvinky roz-
deľujeme podľa tvaru a funkcie na červené krvinky 
(erythrocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné doš-
tičky (trombocyty). Pomer krvných elementov a krv-
nej plazmy udáva hematokryt. Jeho hodnota za fyzi-
ologických podmienok je 55 % krvnej plazmy a 45 
% krviniek. Pri chorobných stavoch sa tento pomer 
poruší. Červené krvinky vznikajú v červenej kostnej 
dreni a počas embryonálneho vývinu aj v pečeni a sle-
zine. Sú to oválne bunky s oválnym jadrom, majú tvar 
bikonkávnych terčíkov, ktoré sú pri pohľade zhora 
okrúhle, pri pohľade zboku sú piškótovité, pri okraji 
hrubšie ako v strede. Len červené krvinky cicavcov 
(okrem tiav a lám) sú druhotne bezjadrové. Najväčšie 
rozdiely pri stavovcoch sú vo veľkosti červených krvi-
niek. Tieto majú v evolučnom rade tendenciu k zmen-
šovaniu veľkosti a zvyšovaniu ich počtu.               ZO

červenoočká/euglény (Euglenida/Euglenophyta/  Eugle-
nophyles) – jednobunkové, bičíkaté organizmy, zara-
ďované do fylogenetickej línie Excavata. Väčšinou 
s 1 – 2, zriedkavo viac bičíkmi. Ak je bičík 1, druhý 
redukuje a zachováva sa len bazálne teliesko. Telo 
väčšinou vretenovité, metabolické, na povrchu so špi-
rálne zbrázdenou → pelikulou. V prednej časti tela sa 
nachádza priehlbenina (paraflagelárny vak), z ktorého 
vychádza bičík a vyúsťuje tam → pulzujúca vakuola. 
V prednej časti sa väčšinou nachádza fotorecepčná čer-
vená škvrna (stigma). Chloroplasty obsahujú chlorofyl 
a a b. Druhotne môžu strácať → plastidy. Vyživujú sa 
autotrofne, heterotrofne i mixotrofne. Zásobnou látkou 
je paramylón, tuky a cyklické metafosfáty. Rozmnožu-
jú sa pozdĺžnym delením. Často sa premnožia v slad-
kých vodách s vysokým obsahom dusíka a spôsobujú 
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sfarbenie vody. K najznámejším patrí červenoočko ze-
lené (Euglena viridis), č. štíhle (E. oxyuris), E. acus. 
Eugléna červená (Euglena sanguinea) sfarbuje vodu 
a sneh na červeno.               ET

červoň obrovský → červoňovité
červoň obrúčkavý → červoňovité
červone (Gymnophiona) – rad obojživelníkov (Amphi-

bia) s dlhým, valcovitým, na povrchu segmentovaným 
telom bez končatín, dobre prispôsobeným k podzem-
nému spôsobu života. Chvost majú krátky a zašpica-
tený, mnohým druhom chýba. Koža je hladká a vlhká. 
Nachádzajú sa v nej drobné vápenaté doštičky. Oči sú 
drobné, prekryté kožou alebo kosťou. Stavce sú am-
ficélne (môže ich byť až 150; → kostra obojživelní-
kov), rebrá sú dobre vyvinuté. Hrudná kosť (sternum) 
a pletence končatín chýbajú. Lebka je kompaktná, vý-
razne skostnatená, niektoré kosti sú zrastené. Ostré, 
dozadu zahnuté zuby rastú na dolnej čeľusti i okra-
joch podnebia. Ľavá strana pľúc je redukovaná. Medzi 
okom a nozdrou sa nachádza vysúvateľný tykadlový 
zmyslový orgán. Samce majú nepárový kopulačný 
orgán, oplodnenie je vnútorné. Evolučne pôvodnejšie 
druhy majú vodné larvy, ktoré majú vyvinuté 1 – 2 
páry žiabrových štrbín. Fylogeneticky mladšie skupiny 
majú priamy vývin. Samice buď kladú na súši vajíčka, 
z ktorých sa liahnu mláďatá alebo celý embryonálny 
vývin prebieha v tele matky. Ich embryá majú zúbky, 
pomocou ktorých zoškrabávajú epitel vajcovodu sa-
mice. Dospelé jedince žijú na súši vo vlhkej mäkkej 
pôde, s výnimkou druhov juhoamerickej čeľade → 
Typhlonectidae, ktoré obývajú sladké vody. Červone 
sú rozšírené v juhovýchodnej Ázii, tropickej Afrike a 
Amerike. Rad zahŕňa približne 180 recentných dru-
hov.               PMI

červoňovité (Caeciliidae) – terestrická čeľ. červoňov 
(Gymnophiona) zahŕňajúca malé (10 cm) až pomerne 
veľké druhy (150 cm) bez chvosta. Majú pre červone 
typický tykadlový zmyslový orgán pred okom a po-
vrch tela priečne delený obrúčkami. Sfarbenie býva 
väčšinou sivé až čierne, niektoré druhy však majú 
na tele svetlé pruhy. Dospelé jedince žijú v mäkkých 
vlhkých pôdach. Larválna perióda vo vývine chýba a 
z vajíčok kladených na súši sa priamo liahnu mladé 
jedince. Juhoamerické a niektoré africké druhy rodia 
mláďatá. Rozšírené sú v tropických oblastiach stred-
nej a južnej Ameriky, Afriky a južnej Ázie. Čeľaď sa 
delí na dve podčeľade – Caeciliinae a Dermophiinae 
so 109 druhmi. K najznámejším druhom čeľade patrí 
červoň obrúčkavý (Siphonops annulatus), rozšírený 
od Kolumbie až po Argentínu. Je tmavomodrý až čier-
ny s úzkymi svetlými pruhmi. Žije v rozsiahlych les-
ných oblastiach v mäkkej vlhkej pôde alebo pod väč-
šími plochými kameňmi v blízkosti stojatých i mierne 
tečúcich vôd. Loví predovšetkým dážďovky. Niektoré 
druhy rodu Siphonops žijú v mraveniskách a termitis-
kách, ktorých obyvateľmi sa živia. Medzi najväčšie 
červone patrí červoň obrovský (Caecilia thompsoni), 
ktorý dorastá do dĺžky až 150 cm. Chrbát a brucho má 

tmavé, boky svetlejšie. Oči, tykadlové zmyslové orgá-
ny, hrdlo, nozdry a oblasť kloaky má krémové až bie-
le. Žije v kolumbijských pralesoch blízko vôd. PMI

červovce (Aplacophora) – vývojovo primitívne mäkký-
še z podkmeňa → prvomäkkýšov. Červovité telo po-
kryté kutikulou bez štítkov. Veľkosť väčš. do 30 mm. 
Na konci tela rudimentárna plášť. dutina, kam ústi 
anus a gonády. V pokožke vápenaté spikuly. Nemajú 
oči ani hmatadlá, statocysty, kryštál a nefrídie. Žiabre 
lístkovité al. chýbajú. Chýbať môže aj radula. Nerv. 
sústava jednoduchá. Väčšinou hermafrodity. Recent-
né druhy väčš. nemajú nohu; ak je obrátená dozadu a 
neschopná pohybu. Plášť redukoval. Žijú na dne oce-
ánov, živia sa polypmi. Asi 200 druhov.            TC 

čiapkovce (Monoplacophora) – primitívna skupina 
(trieda) mäkkýšov podkmeňa → schránkovcov. Majú 
čiapkovitú schránku, ktorá prekrýva celé telo a je zlož. 
z aragonitu. Čiapkovitá schránka vzniká zrejme se-
kundárne, pretože larva má apex typický pre špirálo-
vitú štruktúru. Schránka je prepojená 8 pármi retrakto-
rov na svalnatú diskovitú nohu, obklopenú súmerným 
plášťom. V plášťovej dutine sa nachádza 5–6 párov 
žiabier, ústia sem 2 páry gonád a 6 – 7 párov meta-
nefrídií. Čiapkovce sú drobnejšie mäkkýše vysoké do 
2 cm a dlhé do 4 cm. Noha je malá a ploská. Hlava 
malá, nenápadná, ale zreteľne odlíšená, má aj radu-
lu. Tykadlá sa nachádzajú len pred ústami. Patria sem 
väčšinou vyhynuté druhy. Recentné druhy žijú hlav. v 
hlbších častiach oceánov. Na západ. pobreží Severnej 
Ameriky žije druh Neopilina galathea, kt. bol objave-
ný dánskou expedíciou v r. 1952. Dovtedy boli známe 
len vyhynuté druhy. N. veleronsis (objavený v r. 1963 
na pobreží Mexika), N. adanensis (objavený v r. 1967 
v Adenskom zálive).               TC 

čiapočka (Ancylus) – rod vodných pľúcnatých ulitníkov 
s bezzávitovou čiapočkovitou schránkou, kt. patril 
pred nedávnom do spoločnej čeľade čiapočkovitých 
(Ancylidae). Na základe odborných revízií rôznych 
znakov bol však rod Ancylus prevedený do čeľade → 
kotúľkovitých, hoci sa im na prvý pohľad vôbec ne-
podobá). Na Slovensku žije jediný druh → čiapočka 
potočná (Ancylus fluviatilis). Vyhľadáva silnejšie 
prúdiace vody, kde sa prichytáva na kamenisté dno. 
Vďaka prisadnutému spôsobu života má ulita dokona-
lý hydrodynamický tvar a telo živočícha má podobné 
adaptácie: svaly sú redukované, pľúcna dutina chýba 
a nie je ani nahradená pravými žiabrami. Na dýchanie 
slúži dobre prekrvený okraj plášťa a zvláštny kožný 
záhyb uchovitého tvaru na boku tela medzi plášťom 
a nohou. Vírivý epitel pokrýva celé telo a zaobstaráva 
výmenu vody. Čiapočka potočná je veľmi citlivá na 
znečistenie vody, najmä priemyselné. Rošírenie má 
západopalearktické (väčšina Európy aj so Stredomo-
rím, Alžírsko, Zakaukazsko). U nás je na vhodných 
stanovištiach rozšírená takmer po celom štáte, naj-
hojnejšie v potokoch pahorkatín a hôr, preniká aj do 
veľkých riek, pokiaľ majú kamenisté dno (napr. Du-
naj, Morava). Chýba v tokoch s piesčitým a bahnitým 
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dnom.                TC
činčila dlhochvostá (Chinchilla veligera) – je najmen-

ším bylinožravým kožušinovým zvieraťom. Pochádza 
z juhoamerickej časti Ánd a Kordiller. Jej prírodné 
prostredie tvoria vysokohorské pásma v nadmorskej 
výške 2 000 – 4 000 m, kde obýva skalnaté úkryty. 
Živí sa suchou trávou, korienkami a kaktusmi. Poku-
sy s chovom činčíl v zajatí sa uskutočnili v USA v r. 
1918, kde sa tieto zvieratá exportovali z Južnej Ame-
riky. Bolo to v čase, keď činčilám v prírode hrozilo 
úplné vyhubenie. Pôvodne sa činčily chovali vo vlni-
tom sivomodrom sfarbení. Až v 50. rokoch sa začali 
vytvárať rôzne farebné mutácie. Pohlavne dospieva 
vo veku 8 – 9 mesiacov. Je polyestrická. Jej kotnosť 
trvá 111 – 113 dní a mláďatá v počte 1 – 5 máva 2 – 3 
razy do roka. Kožušina činčíl je veľmi ľahká a hebká, 
a preto aj vyhľadávaná. Jej špecifikom je, že z jednej 
vlasovej cibuľky vyrastá 30 – 60 chlpov. Prevažnú 
časť srsti tvoria podsadové chlpy, ktoré sú veľmi pev-
né a mäkké. Pesíkov je málo. Farba srsti činčily žijú-
cej voľne v prírode je perleťovosivá.             HI

článkonožce (Arthropoda) – živočíchy s článkovaným 
telom (súčasť umelého taxónu Articulata, článkovce) 
pokrytým chitinoproteinovou kutikulou. Články aspoň 
v prednej tretine tela nesú párové končatiny zložené z 
tuhých silnejšie sklerotizovaných poditov pohyblivo 
pospájaných. Najmenej jeden z týchto párov končatín 
je tvarom i funkčne pozmenený na tykadlá alebo na 
ústne prívesky (orgány). Mezodermálne steny coelo-
mových vačkov zanikajú počas embryonálneho vývinu 
a podieľajú sa na tvorení orgánov (napr. svalov), takže 
článkonožce (larvy i dospelé jedince) nemajú coelo-
movú dutinu, majú mixocoel, ktorý vzniká spojením 
sekundárnej telovej dutiny (coelomu) s primárnou. Po-
vrch tela článkonožcov ako aj vnútorných orgánov je 
vždy bez riasiniek (cilií). Článkonožce sú oddeleného 
pohlavia (gonochoristy), u niektorých druhov pozná-
me len samičie pohlavie (rozmnožujú sa partenogene-
ticky). Počas ontogenézy prekonávajú rôzne podoby 
metamorfózy. Nemajú primárne larvy trochoforového 
typu, aj tie najjednoduchšie larvy článkonožcov sú or-
ganizmy s diferncovaným mezodermom a pohybujúce 
sa pomocou končatín. Článkonožce ležiace na hierar-
chickej úrovni kmeňa sú s veľkou pravdepodobnosťou 
taxónom monofyletického pôvodu. Zvyčajne sa delia 
na podkmene /1./ Trilobitomorpha – trilobity (fosílne 
vodné článkonožce), /2./ Chelicerata – klepietkavce, 
/3./ Crustacea (Branchiata, Diantennata) – kôrovce a 
/4./ Tracheata (Antennata) – vzdušnicovce. Veľkosť 
(dĺžka) tela recentných druhov kolíše od niekoľkých 
desatín milimetra po decimetre a v rozpätí končatín 
až metre. Arthropoda sú počtom druhov najbohatšou 
skupinou živočíchov. Je opísaných viac ako milión re-
centných validných druhov.              IO 

článkovaná končatina (arthropódium) – fylogeneticky 
je článkovaná končatina odvodená od štruktúr podob-
ných parapódiam u mnohoštetinavcov (obrúčkavce). 
Jednotlivé časti sú kĺbovito prepojené. Pôvodne bola 

končatina dvojvetvová, u terestrických článkonož-
cov dochádza k jej zjednodušeniu z dôvodu ľahšieho 
pohybu. Na protopodit, ktorý komunikuje s telom, 
sa napája endopodit a mohutnejší exopodit. Lupien-
kovité prívesky sa metamorfujú na žiabre, obzvlášť 
vyvinuté u kôrovcov. Ozubené endity slúžia na me-
chanické spracovanie potravy. V rámci článkonožcov 
prešla končatina cez výraznú diferenciáciu, ktorá sú-
visí s adaptáciou na špecifické podmienky. Napríklad 
u hmyzu pozostáva z panvičky (coxa), chocholčeka 
(trochanter), stehna (femur), holene (tibia) a chodidlo-
vých článkov (tarsalia).               PF

čmeliak skalný/čmeľ skalný (Bombus lapidarius) – 
veľký 14 až 16 mm. Hniezdi v skalnatom teréne (skal-
ných štrbinách, kopách kamenia) a v zemi. V jednom 
hniezde býva až 300 jedincov. Je zákonom chránený, 
živí sa nektárom a nazhromaždeným peľom, ktorý 
zbiera aj pre svoje larvy. Charakteristický je tým, že má 
na mohutnom tele dlhšie štetinaté ochlpenie najčastej-
šie čiernej a žltej, prípadne oranžovej alebo červenej 
farby. Niektoré druhy sú úplne čierne, niektoré majú 
zakončenie zadnej časti tela biele. Čmele nezimujú v 
kolóniách, nevytvárajú si zásoby medu na prežitie a 
nie sú preto využiteľné pre jeho výrobu. Kráľovná a 
robotnice čmeľa dokážu viackrát pichnúť žihadlom, 
ktoré nemá spätný tŕň ako žihadlo včely medonosnej. 
Čmeľ má veľký význam pre ľudí a rastlinstvo. Patrí 
medzi dôležitých opeľovačov pre hospodárske plodi-
ny ako aj pre voľne žijúce rastliny. Je čoraz viacej vy-
užívaný pre opeľovanie poľnohospodárskych plodín, 
nakoľko vzhľadom na množstvo peľu na bohatom 
ochlpení tela a svojim intenzívnejším bzučaním počas 
preberania kalichov kvetov, dokáže kvalitnejšie opeliť 
aj ťažšie opeliteľné kvetenstvá. Osvedčil sa napríklad 
aj pri zefektívnení pestovania skleníkových paradajok 
v rastlinných veľkovýrobách. V rozvinutých krajinách 
vplyvom vedľajšieho účinku používania pesticídnych 
prípravkov dochádza k tomu, že čmele sa postupne 
dostávajú medzi ohrozené druhy.         MKB

čmeliak zemný/čmeľ zemný (Bombus terrestris) – 
kráľovná je veľká 24 až 28 mm a robotnice dosahujú 
veľkosť do dvoch ccm. Často sa hojne vyskytuje na 
trávnatých stráňach, medziach, lúkách a poliach. Oby-
čajne hniezdi v zemných dierach alebo pod koreňmi. 
Pre tento druh je typické bielo končiace bruško. Prvé 
jedince čmeliakov, ktoré je možné pozorovať na jar sú 
kráľovné, ktoré hibernovali počas zimných mesiacov. 
Po získaní energie z nektáru začnú hľadať vhodné 
miesto na vybudobanie hniezda, ktoré býva obvykle 
umiestnené po zemou, často sú využívanie aj opuste-
né myšie nory. V hniezde najskôr kráľovná vybuduje 
zásobu nektáru, ktorá bude využitá v prípade nepriaz-
nivého počasia a až potom komôrky, kde bude zásoba 
pre potomstvo. Z nakladených vajíčok sa liahnu larvy, 
z ktorých po zakuklení vznikajú robotnice. Na kon-
ci leta znáša kráľovná niekoľko vajíčok, z ktorých sa 
vyvinú samčekovia a aj vajíčka, z ktorých budú nové 
kráľovné. Na jeseň okrem mladých kráľovien zomie-
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rajú všetci ostatní členovia kasty. Mladé kráľovné si 
nájdu vhodné miesto na prezimovanie, v ktorom sa na 
jar prebúdzajú.           MKB

črenové zuby (dentes praemolares) – základný typ zu-
bov heterodontného chrupu cicavcov, v ktorom sú 
dve generácie zubov: mláďatá majú mliečne, ktoré sú 
nahradené trvalými zubami. Počet črenových zubov 
môže byť pri jednotlivých skupinách cicavcoch pre-
menlivý (jež má 10 črenových zubov, vlk až 16). ZO

črevná šťava – bezfarebná alebo slabo žltkastá, kalná 
a slabo zásaditá tekutina (pH 7 – 9), vylučovaná Lie-
berkühnovými žľazami tenkého čreva nepretržite pri 
ich mechanickom alebo chemickom dráždení potra-
vou. Zloženie črevnej šťavy sa dosť mení. Obsahuje 
chloridy, uhličitan sodný, mucín, menej leukocytov, 
odlúpnuté epitelové bunky a niektoré enzýmy. Z en-
zýmov je dôležitá zmes proteolitických enzýmov 
(napr. erepsín, ktorý dokončuje trávenie bielkovín), 
ktoré štiepia peptóny až na aminokyseliny. Ďalšie en-
zýmy črevnej šťavy sú nukleázy, nukleotidázy, nuk-
leozidázy, sacharáza (rozkladá repný cukor), maltáza, 
laktáza (štiepi mliečny cukor), lipáza a enterokináza. 
Vylučovanie črevnej šťavy podnecujú hormóny, po-
trava a podmienky vonkajšieho prostredia (napr. vy-
soká teplota potláča jej vylučovanie).            SN

črevné dýchanie – pomocné dýchanie jemnou, bohato 
prekrvenou sliznicou čreva, z našich rýb ho má čík eu-
rópsky (Misgurnus fossilis) alebo pĺž severný (Cobitis 
taenia).               ZO

črevo (intestinum) – časť tráviacej sústavy od žalúdka 
po análny otvor. Črevo niektorých živočíchov (drsno-
kožce – Chondrichthyes) môže mať na vnútornom po-
vrchu vyvinutú špirálnu riasu (typhosolis), ktorá slúži 
na zväčšenie tráviacej plochy. Črevo môže byť rozde-
lené na tenké črevo (intestinum tenue) a hrubé črevo 
(i. crassum). Tenké črevo je poskladané do kľučiek 
a má tri časti: 1. dvanástnik (duodenum), do ktorého 
ústi žlčovod a vývod podžalúdkovej žľazy, 2. lačník 
(jejunum) a 3. bedrovník (ileum), ktorý ústi do hrubé-
ho čreva. Kľučky dvanástnika a bedrovníka sú zave-
sené na husto zriasnenej blane okruží (mesenterium). 
V sliznici čreva sú žľazy, vylučujúce tráviace enzýmy. 
Tráviacu plocha čreva zväčšujú výbežky, klky (villi). 
Hrubé črevo je kratšie, prebieha v ňom len vstrebáva-
nie látok. Jeho počiatočná, vakovito rozšírená časť je 
slepé črevo (i. caecum), z ktorého vybieha červovitý 
prívesok (appendix). Za slepým črevom nasleduje vý-
stupná časť hrubého čreva (colon ascendens), priečna 
časť (c. transversum), zostupná časť (c. descendens) 
a esovitá časť (c. sigmoideum). Poslednou časťou čre-
va je konečník (rectum), ktorý na povrch tela vyúsťuje 
análnym otvorom (anus).              ZO

črevovka ľudská (Balantidium coli) – jediný → nálev-
ník (trieda Litostomea), schopný spôsobovať ocho-
renie človeka. Parazituje v hrubom (zriedkavo v sle-
pom a tenkom) čreve. Pôvodne neškodný komenzál, 
z hrubého čreva ošípaných, môže u človeka vyvolať 
ochorenie – balantidióza. Pri silných nákazách môže 

vnikať do steny čreva a spôsobovať jeho zvredova-
tenie. Krvou a lymfou môže preniknúť i do pečene 
a pľúc. Ťažké nákazy môžu končiť smrťou. Človek sa 
nakazí cystami (→ cysty prvokov). Zvýšený výskyt je 
u ľudí pracujúcich v ošipárňach.             ET

črievička (Paramecium) – rod → nálevníkov patriaci 
do triedy Nassophorea. Druhy patriace do tohto rodu 
dosahujú veľkosť 150 – 300 µm. Celé telo črievičky 
je obrvené v pozdĺžnych pásoch (kinetách). Na konci 
tela sa nachádza zväzok mierne predĺžených (zmyslo-
vých) bŕv. → Pelikula je rozdelená do morfologických 
subjednotiek (ciliárne políčka), v strede každého je 
umiestnená 1 alebo 2 brvy. V miestach kde sa políčka 
stýkajú je zakotvená → trichocysta. Ústa sú umiest-
nené na dne nápadnej priehlbiny pod stredom tela. 
Pred ústami sa nachádza plachtička, ktorá pohybom 
zabezpečuje prísun potravy k bunkovým ústam. Majú 
2 → pulzujúce vakuoly, ktoré sú napĺňané nápadný-
mi hviezdicovitými kanálmi, 1 → makronukleus a 1 
alebo viac → mikronukleusov (determinačný znak). 
Praktický význam črievičiek je veľký, využívajú sa 
v saprobiológii ako významné indikátory znečistenia. 
Ich výskyt je väčšinou viazaný na stredne až silne zne-
čistené vody s vysokým obsahom baktérií, ktorými sa 
živia. Črievička končistá (Paramecium caudatum) je 
najväčšia (250 – 300 µm), v zadnej časti nápadne zú-
žená. Črievička zaoblená (P. aurelia komplex) je men-
šia (do 200 µm), v zadnej časti tela zaokrúhlená. Oba 
druhy spoločne s druhom Paramecium putrinum, sa 
významnou mierou podieľajú na samočistení našich 
vôd. Črievička zelená (P. bursaria) žije v symbióze so 
zoochlorellami, vyskytuje sa v čistejších vodách. ET

črvotoč chlebový (Stegobium paniceum) – chrobák čeľ. 
→ črvotočovitých. Dĺžka 2 – 3 mm, hnedočervené 
sfarbenie, krovky jemne ryhované. Kozmopolitný 
druh žijúci v zásobách potravín (chlieb, pečivo, čo-
koláda, korenie), v kobercoch. Môže poškodzovať aj 
staré knihy a zbierky.             MH

črvotoč umrlčí (Anobium pertinax) – chrobák čeľ. → 
črvotočovitých. Dĺžka 4,5 – 5 mm. Štít s charakteris-
tickými vtlakmi, na zadných rohoch zlatožlto ochlpe-
ný. Vyvíja sa v starom suchom dreve ihličnatých 
stromov, častý v drevených častiach domov. Význ. 
tech. škodca spracovaného dreva. Ďalšími škodlivými 
druhmi u nás sú napr. č. hnedý (Ernobius mollis), č. 
obyčajný (Ptilinus pectinicornis), č. pásikavý (Ano-
bium punctatum).             MH

črvotočovité (Anobiidae) – čeľ.→ chrobákov podradu 
→ všežravých. Malé chrobáky, valcovitého až vajco-
vitého tela, dĺžky 1,5 – 9 mm. Hlava ukrytá pod štítom. 
Tykadlá nitkovité, pílkovité al. hrebeňovité. Väčšinou 
hnedé al. čierne, len zriedka pestrejšie sfarbené. Larvy 
pandravovitého typu sa väčšinou vyvíjajú v suchom 
i spracovanom dreve. Patria k tech. škodcom dreva. 
Poškodzujú nábytok, parkety, drevené časti stavieb 
vyžieraním chodbičiek. Na svete asi 2 600 druhov, u 
nás vyše 100.               MH

čuchové laloky (lobi olfactorii) – výbežky koncového 
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mozgu (telencephalon). Z koncového mozgu vybie-
hajú smerom dopredu. Ich veľkosť naznačuje kvalitu 
čuchu, čím sú väčšie, tým lepší čuch (takmer všetky 
vtáky ich majú silno redukované, preto majú veľmi 
zlý čuch, veľmi dobre ich majú vyvinuté a preto majú 
výborný čuch hmyzožravce z čeľade piskorovité – So-
ricidae).                ZO

čuchové orgány bezchordátov – najjednoduchšie ču-
chové receptory majú → mechúrniky, → obrúčkavce, 
→ ostnatokožce. Sú to jednobunkové útvary opatrené 
brvou al. čapíkom, rozptýlené po celom povrchu tela. 
→ Hviezdovky majú takéto receptory sústredené na 
konci ramien. → Mäkkýše registrujú chemické po-
dráždenie osfradiami (osphradium). Sú to lupeňovité 
orgány podobné žiabram. Ich vnútorná časť je vyplne-
ná nervovými bunkami. Vždy a nachádzajú pri báze 
žiabier a sú inervované z parietálneho ganglia. Veľmi 
dobre majú vyvinutý čuch aj → hlavonožce. Jeho síd-
lom je malá jamka al. hrbolček medzi okom a okra-
jom plášťa. → Článkonožce majú čuchové receptory 
na tarzálnych článkoch (→ roztoče), na → tykadlách 
(→ kôrovce, → vzdušnicovce). → Roztoče majú Ha-
lerov orgán, kt. je umiestnený na dorzálnej strane cho-
didla 1. páru nôh. Má tvar vrecka a reaguje na zvýše-
nú koncentráciu oxidu uhličitého a blízkosť hostiteľa. 
U → hmyzu sa vyskytuje niekoľko typov → senzíl 
(bazikónická, stylokónická, celokónická, ampulovitá, 
zvončekovitá, plakoidná) umiestnených v oblasti tar-
zálnych článkov nôh, ústnych orgánov, kladielka, na 
tykadlách ap.               MH 

čuchové receptory – sú uložené v nosovej sliznici, napr. 
pri vtákoch tvoria len malý okrsok.            ZO

dactylit → nohy článkonožcov
dafnia veľká → perloočky
daktylozoid → polyp
Danaidae → danausovité
Danaus plexippus → danaus sťahovavý
danaus sťahovavý (Danaus plexippus) – veľký motýľ s 

dennou aktivitou z čeľ. → danausovité s dĺžkou pred-
ného krídla 47 – 50 mm. Krídla majú nápadné oran-
žovo-čierne sfarbenie s tmavo lemovanou žilnatinou a 
bielymi škvrnami. Zo svojej domoviny – amerického 
kontinentu sa rozšíril do Indonézie, Ázie, Austrálie a na 
Kanárske ostrovy a nedávno aj do Stredomoria. Zná-
ma je migrácia motýľov v Severnej Amerike. Desiatky 
miliónov motýľov pred zimou migrujú zo severu do 
niekt. zalesnených miest Kalifornie a hlavne do Me-
xika, kde hromadne zimujú. Po zime odlietavajú opäť 
na sever. Pestrá húsenica s čiernymi, žltými a žltoze-
lenými pásikmi má v prednej časti tela nápadné čierne 
výrastky. Živí sa jedovatou glejovkou (Asclepias). Jej 
štádium je veľmi krátke a už v priebehu dvoch týž-
dňov sa kuklí. Prvá generácia motýľov potom putuje 
ďalej na sever USA. Je základom ďalších generácií, kt. 
sa postupne dostávajú až do Kanady. Motýle jesennej 
generácie potom prekonávajú vzdialenosť viac ako 3 
000 km smerom na juh.                 MKU 

danausovité (Danaidae) – čeľ. zahŕňajúca okolo 300 

druhov tropických a subtropických veľkých motýľov 
(Lepidoptera) zo skupiny → Rhopalocera s väčšinou 
pestro sfarbenými krídlami (výstražné sfarbenie) s 
oranžovým, hnedým, žltým al. bielym podkladom, 
väčšinou s bielymi škvrnami na tmavšej obrube krídel 
a často s výrazne tmavou žilnatinou. Niekt. druhy sa 
vyznačujú tmavými dúhovo lesklými farbami. Naj-
väčšie druhy dosahujú dĺžku predného krídla okolo 80 
mm. Motýle obsahujú vo svojom tele jedovaté látky. 
Viaceré druhy tejto čeľade bývajú často mimetizova-
né inými druhmi motýľov z iných čeľadí. Predné cho-
didlá samičiek sú štvorčlánkové a majú výrazný kyjo-
vitý tvar. Bývajú väčšinou pokryté nápadnými tŕňmi. 
Húsenice s dlhými tŕňovitými výrastkami žijú často 
na jedovatých rastlinách, napr. z čeľade glejovkovité 
(Asclepiadaceae). Väčšina druhov je neotropických. 
Podľa niekt. lepidopterológov sú danausovité súčas-
ťou čeľade babôčkovitých. Najznámejšími rodmi sú 
→ Danaus a → Euploea.          MKU

Danio → kaprovité
Daphnis nerii → lišaj oleandrový 
Darwin, Charles Robert (1809 – 1882) – bol význam-

ným anglickým prírodovedcom. Začal študovať me-
dicínu v Edinburghu, štúdium nedokončil, prešiel na 
univerzitu v Cambridge na štúdium teológie. Počas 
štúdia sa intenzívnejšie zaoberal zbieraním rastlín 
a hmyzu a zúčastňoval sa na geologických exkurzi-
ách. V 1831 roku prijal miesto prírodovedca na lodi 
Beagle s ktorou podnikol 5-ročnú cestu okolo Sveta. 
Po návrate sa usadil ako sukromný vedec v Londýne 
a venoval sa spracovaniu svojich zbierok. Neskôr sa 
presťahoval na viediek do Downu v južnom Anglic-
ku kde prežil ostatných 40 rokov svojho života. Zo-
mrel v roku 1882, pochovali ho ako slávneho vedca 
vo Westminsterskom opátstve (Westminster Abbey) 
v Londýne v blízkosti hrobov matematika a astronó-
ma Sira Johna Fredericka Williama Herschela (1792 
– 1871) a fyzika, matematika a astronóma Sira Isaaca 
Newtona (1643 – 1727). Z jeho viacerých diel je naj-
významnejším O pôvode druhov cestou prírodného 
výberu, ..., On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection, ... (1859), v ktorom podal vysvetle-
nie svojej evolučnej teórie. Už počas cesty okolo sveta 
si uvedomil, že organizmy nie sú nemenné. Za hybnú 
sily zmien organizmov – evolúcie považuje „prírod-
ný výber“, ktorého základom je boj (lepšie povedané 
súťaž) o prežitie medzi organizmami. K ďalším vý-
znamným dielam Darwina patrí The Variation of 
Animals and Plants Under Domestication. (1868). 
V diele sa priblížil k názorom Lamarcka a tvrdí, že 
vonkajšie podmienky ako aj používanie či nepoužíva-
nie orgánov má istý vplyv na premenlivosť a vznik no-
vých variet organizmov. Vo svojom treťom diele The 
Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 
(1871) rozoberá problém pôvodu človeka, dokazuje, 
že človek podobne ako iné druhy organizmov vznikol 
z iných foriem organizmov cestou prírodného výberu. 
Druhým problémom, ktorým sa Darwin v tomto diele 
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zaoberá je vznik druhotných pohlavných znakov, kto-
rých vznik vysvetľuje pohlavným výberom. Darwino-
va evolučná teória mala mimoriadny vplyv na rozvoj 
vied o živote v ďalších obdobiach, Darwin dokázal, že 
svet organizmov je možné študovať z hľadiska histo-
rického.                IO

daudebardia (Daudebardia) – rod ulitníkov s drobnou 
ulitou posunutou do zadnej časti tela. Ulita má nety-
pický tvar: v úseku prvého až prvých dvoch závitov 
je stlačene okrúhla, veľmi plochá a posledný závit 
sa veľmi rýchlo rozširuje, takže vytvára väčšiu časť 
ulity. V mladosti sa daudebardie podobajú príslušní-
kom čeľade bliktrovitých (Zonitidae) a môžu sa celé 
zatiahnuť do ulity. Dospelé daudebardie sú veľké pri-
bližne 18 mm a nemôžu sa ukryť v ulite, ktorá je asi 
3 násobne menšia než živočích. U nás žijú dva dru-
hy: hojnejšia → Daudebardia rufa a zriedkavejšia → 
D. brevipes. Obidva druhy žijú na vlhkých miestach, 
hlavne v lesoch (asi do 800 m n. m.). Sú dravé. Ži-
via sa väčšinou mladými ulitníkmi, larvami hmyzu a 
červami, neraz sa ich korisťou stanú aj na niekoľko-
násobne väčšie dážďovky. D. rufa je stredoeurópsko-
meridionálny druh rozšírený na Balkáne, Egejských 
ostrovoch a Kréte, juž. Taliansku, Sardínii, Sicílii, roz-
trúsene v Alpách, horách Nemecka, západných Čiech 
a v západ. Karpatoch. D. brevipes má rovnaký areál 
ako jej príbuzná, je však oveľa vzácnejšia, v Stredo-
morí je známa len z Talianska a Sicílie.             TC

Daudebardia brevipes → daudebardia
Daudebardia rufa → daudebardia
dážďovka obrovská (Megascolides australis) – patrí 

do skupiny → opaskovcov do kmeňa → obrúčkavcov. 
Je najväčšou spomedzi dážďoviek, uvádza sa, že do-
sahuje veľkosť do 3 m. Žije v Austrálii.             ET

dážďovka svietivá (Eisenia lucens) – patrí do skupiny 
→ opaskovcov do kmeňa → obrúčkavcov. Dosahuje 
veľkosť 5 – 10 cm a je schopná svetielkovať, vylučo-
vaním špecifickej látky v slize. Najčastejšie ju nájdeme 
v práchnivejúcom dreve, pod vlhkou kôrou a pod. ET

dážďovka zemná (Lumbricus terrestris) – patrí do 
skupiny → opaskovcov do kmeňa → obrúčkavcov. 
Dosahuje veľkosť do 20 cm (väčšinou okolo 10 – 
12), opasok je zreteľný počas celého života. Vysky-
tuje sa bežne v pôde, kde sa podieľa na jej prevzduš-
ňovaní a mineralizácii. Našou najdlhšou dažďovkou 
je Allolobophora hrabiei, ktorá dosahuje veľkosť až 
50 cm. Bola zistená v oblastiach Nitry a Devínskej 
Kobyly.                ET

dažďovkovka rybárska → Sedentaria
dážďovník tmavý/obyčajný (Apus apus) – čeľ. dáž-

ďovníkovité (Apodidae), rad → krátkonožce /dážďov-
níkotvaré (Apodiformes). Jeden z dvoch druhov, ktoré 
sa vyskytujú u nás (jediný, ktorý u nás hniezdi). Často 
býva zamieňaný s lastovičkou, ktorá patrí do radu spe-
vavcov/vrabcotvarých (Passeriformes). Je celý čierny, 
s kosákovitými krídlami, typickým trhavým letom a 
tiahlym, prenikavým hlasom. U nás hniezdi od nížin 
až do vrchov (max. 2 000 m n.m.). Prilieta koncom 

apríla, začiatkom mája, odlieta už koncom júla a hlav-
ne v prvej polovici augusta. Zimuje v južnej Afrike. 
Pôvodný obyvateľ skalných stien je dnes najpočetnej-
ší v intraviláne miest a dedín, kde hniezdi v kolóniách 
pod strechami budov, v dierach stien, inde hniezdi aj 
v dutinách stromov, v búdkach a skalných štrbinách. 
Hniezdo je ploché zo stebiel, tráv, peria, lístia. Ma-
teriál je zlepovaný slinami, ktoré na vzduchu tuhnú. 
Hniezdi raz do roka a kladie 2 – 3 vajíčka. Doba se-
denia na vajíčkach je okolo troch týždňov. Vývin na 
hniezde trvá dlho, vyše 40 dní. Známy je schopnosťou 
hladovať niekoľko dní, keď upadá do strnulosti. Živí 
sa hlavne drobným hmyzom, čiastočne pavúkmi, kto-
ré zbiera v povetrí.               ĽK

dážďovníkovité (Apodidae) – čeľ. vtákov (Aves). Sú 
to malé druhy zvyčajne tmavo sfarbené s extrémne 
dlhými krídlami a krátkym, širokým zobákom. Cha-
rakteristickým znakom je aj pamprodaktylná končati-
na – všetky štyri prsty smerujú dopredu. Prispôsobené 
sú životu vo vzduchu. Žijú monogamne a hniezdia na 
skalných stenách, v dutinách alebo na budovách. Lo-
via lietajúci hmyz.             MM

Decapoda → desaťnožce 
definitívny moč – sa tvorí v nefróne a nepretržite od-

kvapkáva do močových ciest a zhromažďuje sa v mo-
čovom mechúre. Vzniká tak, že telové tekutiny sa fil-
tráciou zbavujú odpadových látok v glomerule. Krv, 
ktorá postupne preteká obličkami sa filtruje najskôr 
v Malpighiho teliesku cez glomerulus pod veľkým 
tlakom do Bowmanovho puzdra. Prefiltrovaná teku-
tina obsahuje rovnaké látky ako plazma, z výnimkou 
bielkovín. Výsledkom tejto filtrácie je filtrát nazývaný 
primárny moč. Obsahuje ešte veľa potrebných látok 
pre organizmus, preto sa pri prechode cez systém ka-
nálikov nefrónu vstrebáva naspäť do krvi väčšina elek-
trolytov, vody a ďalších pre organizmus potrebných 
látok (napr. glukóza, aminokyseliny). Množstvo vody 
sa tak výrazne zníži a odpadové látky sa skoncentrujú. 
Tak vzniká definitívny moč. Moč je špecifická telová 
tekutina, chemickým zložením a fyzikálnymi vlast-
nosťami odlišná od ostatných telových tekutín.     SN

delaminácia → gastrulácia
delaminácia → spôsob vzniku gastruly z blastuly. En-

doderm vzniká odštiepením súvislej vrstvy buniek 
blastodermu.              MH

delenie – spôsob nepohlavného rozmnožovania (repro-
dukcie) buniek. Po delení dcérske bunky môžu byť 
buď rovnakej veľkosti (ekválne delenie) alebo nerov-
nakej veľkosti (inekválne delenie).Variantom inekvál-
neho delenia je pučanie. Výsledkom delenia môžu byť 
2 bunky (binárne delenie) alebo väčší počet buniek 
(mnohonásobné delenie → schizogónia, → sporogó-
nia).                 ET

delfín obyčajný (Delphinus delphis) – z čeľ. delfínovi-
tých (Delphinidae), podradu zubatých veľrýb (Odon-
toceti), radu veľrýb (Cetacea) žije vo všetkých teplej-
ších moriach, aj v Stredozemnom mori. Má zahrotenú 
hlavu, ostré kužeľovité zuby, často sprevádza lode. 
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Dorastá do 2,5 m.              ZO
Delichon urbica → belorítka domová
Delphinus delphis → delfín obyčajný
Demodex canis → kožníkovité
Demodex folliculorum → kožník tukový
Demodicidae → kožníkovité
dendrit – výbežok nervovej bunky (neurónu), ktorý 

zodpovedá za prívod vzruchov do centra nervovej 
bunky.                ET

Dendrocoelum lacteum → ploskuľa mliečna
Dendroctonus micans → lykokaz smrekový
Dendrolagus ursinus → kengura medveďovitá
Dendrolimus pini → priadkovec borovicový
Dermacentor marginatus → pijak stepný 
Dermacentor reticulatus → pijak stepný
Dermanyssus – rod → roztočov z čeľ. Dermanyssidae 

zahrňujúci stredne veľké až veľké druhy (0,5 – 2,5 
mm). Charakteristické sú celistvým a pomerne úzkym 
chrbtovým štítom, bohato zriasnenou a nesklerotizo-
vanou kutikulou v okrajových a laterálnych častiach 
tela. To umožňuje príjem väčšieho objemu krvi pri 
cicaní. Chelicery majú zakrpatené klieštikovité ter-
minálne články, ale ich 2. článok je u samíc a nýmf 
výrazne predĺžený a bodcovito utváraný. Všetci zá-
stupcovia sú hematofágnymi ektoparazitmi vtákov a 
epidemiologicky významné druhy (príležitostne môžu 
cicať aj na človeku). Možno ich zistiť priamo v perí 
hostiteľov alebo v ich hniezdach. K našim najhojnej-
ším druhom patrí Dermanyssus hirundinis, ektoparazit 
rôznych voľne žijúcich druhov vtákov a Dermanyssus 
gallinae, synantropný druh napádajúci zväčša doma 
chované vtáky a hydinu. Posledne menovaný roztoč 
spôsobuje pri premnožení vo veľkofarmách značné 
hospodárske škody.           PMA 

Dermanyssus gallinae → Dermanyssus
Dermanyssus hirundinis → Dermanyssus
dermatóm → organogenéza
Dermatophagoides – rod → roztočov z čeľ. Pyro-

glyphidae zahrňujúci veľmi malé druhy (0,17 – 0,35 
mm), ktoré sú pôvodcami alergickej astmy a nádchy. 
Patria k najvýznamnejším predstaviteľom → pracho-
vých roztočov vyskytujúcich sa v ľudských obydli-
ach.                                                                      PMA

Dermatophagoides farinae → prachové roztoče
Dermatophagoides pteronyssinus → prachové roztoče
Dermestes lardarius → kožiar domový
Dermestidae → kožiarovité
desaťnožce (Decapoda) – rad kôrovcov patriaci do trie-

dy → rakovce nadrad → Eucarida – majú dobre vyvi-
nutý a kalcifikovaný pancier, ktorý prekrýva celú hla-
vohruď; prvé tri páry hrudných končatín (maxilipedy) 
sa zmenili na pomocné ústne orgány a sú zakončené 
klepietkami, z nich prvý pár je obyčajne najmohutnej-
ší a tvorí klepetá (→ klepetá rakov); ďalšie dva páry 
hrudných končatín sú zakončené pazúrikom. Na bruš-
ku je 5 párov dvojvetvových končatín (plepódy) a na 
poslednom článku sa vetvy končatiny zmeneli na pár 
plutvičiek (uropódy) a spolu s nepárnym plutvičko-

vitým telsonom (v strede medzi uropódmi – na jeho 
báze sa nachádza análny otvor) tvoria priečnu plut-
vu, slúžiacu na rýchly únikový pohyb dozadu. Prvé 
dva páry brušných končatín sa samcom zmenili na 
pomocné pohlavné orgány (gonopódy). Dýchajú žiab-
rami – sú lístkovité a vytvorili sa ako výbežky (epipo-
dity) hrudných končatín; celé sú prekryté pancierom 
hlavohrude. Vylučovacie orgány sú antenálne žľazy. 
Oči majú na stopkách a sú zložené. Pohlavie majú od-
delené. Sladkovodné druhy sa vyvíjajú priamo, mor-
ské cez larvu (zoea). Známych je okolo 8 500 druhov. 
Veľmi komplikovaná systematika – zvyčajne sa delia 
na dva podrad: → desaťnožce plávajúce (Natantia), 
→ desaťnožce chodiace (Reptantia).             IH

desaťnožce chodiace (Reptantia) – podrad → kôrovcov 
z triedy → rakovce – hlavohruď majú cylindrickú a 
pokrytú silne zvápenateným pancierom. Zložené oči 
na dlhých stopkách sú nápadné, pohyblivé. Bruško 
má rôzny tvar, môže byť silne redukované (kraby) 
alebo dobre vyvinuté a chitinizované (raky, langusty). 
Hrúbka chitinu je rozdielna tak pri skupinách, ako aj 
jednotlivých druhoch. Patria sem 4 oddelenia:→ lan-
gusty (Palinura), → raky (Astacura), → pustovníky 
(Anomura), → kraby (Brachiura).              IH

desaťnožce plávajúce (Natantia) – podrad → kôrovcov 
z triedy rakovce, známe ako krevety – celé telo majú 
z boku mierne sploštené a chitín je slabo inkrustova-
ný, hlavohruď majú cylindrickú, bruško mäsité, mier-
ne ohnuté nadol zakončené plutvičkou. Prvé dva páry 
hrudných nôžok majú klepietka. Plávajú pri dne po-
mocou brušných končatín (pleopód). Patrí sem okolo 
2 000 väčšinou morských druhov. Mnohé sú hospodár-
sky významné. → Garnát obyčajný, Crangon crangon 
je 6 – 8 cm dlhý a žije pri pobreží západnej Európy. 
Až 30 cm dlhý je → veľkogarnát červený (Plesiope-
neus edwardsi ) z pobrežia Atlantiku sa z času na čas 
objavuje mrazený v našich obchodoch. Do Dunaja, po 
prepojení s Rýnom, v posledných rokoch preniká slad-
kovodný druh → Atyaephyra desmaresti.             IH

detritofág (detritivor) – organizmus konzumujúci de-
trit, ktorý predstavuje odumreté zvyšky tela iných 
organizmov, vrátane ich produktov, napr. exkrementy. 
Z hľadiska trofickej a funkčnej ekológie predstavuje 
detritofág dekompozitora (reducenta) v rozkladných 
(detritických) potravných reťazcoch. Jeho význam 
spočíva najmä v aktívnom prenose (premene) orga-
nickej hmoty, napr. humusu, preto je nevyhnutnou 
súčasťou pôdotvorných (pedogenetických) procesov. 
Významnú úlohu zohráva v iniciálnych štádiach pri-
márnej sukcesie v tzv. procese facilitácie (prípravy 
podmienok pre ďalšie nastupujúce druhy). Vysoké 
proporčné zastúpenie detritofágov v celkovej produk-
cii je viazané na lesný ekosystém, kde väčšina rast-
linnej hmoty vstupuje do rozkladných reťazcov a len 
malá časť do pastevno-koristníckej fázy.             PF

deuterostomia → druhoústovce
deutocerebrum → mozog hmyzu
deutomerit → gregariny
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deutonymfa → vývin roztočov 
Diantenata → kôrovce
diapauzový hormón → endokrinná sústava bezchordá- endokrinná sústava bezchordá-

tov
diastema – je medzera v dentícii, teda neozubený úsek 

v zuboradí medzi susednými zubami. Vyskytuje sa na-
príklad v neúplnom chrupe hlodavcov a dvojitozub-
cov, kde nasleduje za hryzákmi v mieste chýbajúcich 
očných zubov (prípadne aj črenových zubov). Diaste-
ma sa môže vyskytovať aj v úplnom chrupe (napr. 
mačkovité šelmy).          PMK

diastola – obdobie medzi dvomi srdcovými sťahmi 
(systolami), v tomto období srdcový sa sval uvoľní 
a naplní sa krvou              ZO

Diblastika (Diploblastica) – nižšie mnohobunkové ži-
vočíchy, radiálne symetrické, u ktorých pri → gastru-
lácii vznikajú len 2 zárodočné listy → ektoderm a → 
endoderm (→ mechúrniky).              ET

Dibothriocephalus latus → škáravec široký
Diceros bicornis → nosorožec ostrorohý
Dicrocoelium dendriticum – parazitický trojhostiteľ-

ský ploskavec z triedy → motolíc. Veľkosť 6 – 10 
mm. Parazituje v žlčovodoch dobytka, oviec a iných 
prežúvavcov a spôsobuje zápaly pečene a patologic-
ké zmeny v žlčovodoch. Jeho vývinový cyklus nie je 
viazaný na vodné prostredie ako u iných motolíc. Pr-
vým medzihostiteľom je suchozemský ulitník (rory 
Zebrina, Helix a pod.), v ktorom sa vyvíjajú → spo-
rocysty a dcérske sporocysty. Ďalšie štádiá → cerká-
rie opúšťajú telo a vo forme slizovitých guličiek sú 
vypudzované z plášťovej dutiny slimáka a dostávajú 
sa na trávu. Ak sú zožraté druhým medzihostileľom, 
mravcom z rodu Formica, prechádzajú do jeho telo-
vej dutiny, kde sa zacystujú (štádium metacerkárie). 
Mravce upadajú do strnulého stavu a sú spolu s trá-
vou zožraté definitívnym hostiteľom v ktorom meta-
cerkárie prenikajú do pečene a žlčovodov a vyvíja sa 
dospelá motolica.               ET

Didelphidae → vačicovité
Didelphis marsupialis → vačica opossum
dierkavce (Foraminifera) – skupina jednobunkovcov 

v minulosti radená do podkmeňa → koreňonožce, 
v súčasnosti zaraďovaná do fylog. línie Rhizaria. Vy-
tvárajú jedno alebo viackomôrkové schránky. Sú to re-
latívne veľké prvoky (okolo 1 mm), niektoré recentné 
(Psammonyx vulcanicus) až 6 cm, najväčší vyhynutý 
Nummulites gizehensis dosahoval veľkosť 11 – 12 
cm. Schránky sú vápenaté alebo kremičité, s mnohý-
mi otvormi pre → panôžky (rizopódie), ktoré vytvá-
rajú siete slúžiace na zachytávanie potravy a lezenie. 
U niektorých druhov bola zistená metagenéza a → 
jadrový dualizmus. Rozmnožovanie je komplikované 
a väčšinou druhovo špecifické. V základnej schéme 
nepohlavná (diploidná) mikrosférická generácia (aga-
mont) vytvára len 1 komôrku (prolokum). Má viac 
jadier a rozpadá sa na nové jedince mikrosférickej ge-
nerácie. Pri zmene životných podmienok (napr. pokles 
teploty) vzniká pohlavná, megalosférická generácia, 

vytvárajúca viac komôrok (gamont). Obyčajne má 
jedno jadro, ktoré sa ďalej delí i viac-krát za sebou. 
Vznikne 1 makronukleus a viac mikronukleusov (re-
dukčné delenie) – ktoré dávajú vznik gamétam. Po ko-
pulácii vzniká zygota, ktorá dá základ mikrosférickej 
generácii. Žijú hlavne v moriach, zriedkavo v brakic-
kých a podzemných vodách. Väčšinou sú bentické – 
lezú po dne a predmetoch ponorených do vody, málo 
druhov je pelagických. Využívajú sa v paleontológii 
na stanovenie veku usadenín, identifikáciu naftových 
vrstiev a pod.. Známe sú už z kambria, dodnes bolo 
popísaných cez 30 000 druhov. Saccammina sphaeri-
ca vytvára guľovitú schránku s hrbolčekmi, známa je 
od silúru dodnes. Globigerina bulloides je rozšírený 
pelagický druh. Po odumretí sa hromadia na morskom 
dne v priebehu geologických období a vzniká tzv. glo-
bigerínové bahno, ktoré vytvára hrubé vrstvy na dne 
morí a oceánov.               ET

Difflugia → Testacea
difúzia – samovoľné prenikanie častíc jednej látky 

(roztoku, plynu) do druhej látky alebo pohyb častíc 
v jednej látke pod vplyvom spádu, napr. koncentrácie 
alebo teploty. Difúzia patrí medzi pasívne transport-
né procesy. Efektívny a smerovaný transport môže 
prebiehať len vtedy, ak je látka vo východzom mies-
te koncentrovanejšia než v oblasti cieľovej, teda ak 
existuje koncentračný spád. Vo vzduchu a všeobecne 
v plynoch je difúzia relatívne rýchla, v tekutinách je 
pomalšia a telových tkanivách najpomalšia. Koľko 
času potrebuje látka k difúzii závisí od difúznej drá-
hy (transportnej vzdialenosti), od difúznej plochy 
(výmenná plocha) a od povahy difúznej látky, napr. 
kyslík difunduje membránou pľúcnych lalôčikov po-
malšie ako CO2. Difúzia nie je vhodná na transport 
na veľké vzdialenosti. Zatiaľ čo v jednobunkovom or-
ganizme (améba) môže difúzia prebiehať dostatočne 
rýchlo a viac– až mnohobunkových organizmoch sú 
nutné podporné transportné mechanizmy. Na prekona-
nie týchto veľkých vzdialeností slúži pohyb kvapaliny 
(krv) alebo plynu (dýchaný vzduch) spolu s látkami v 
nich sa vyskytujúcimi.          MKB

difúzna nervová sústava → nervová sústava bezsta-
vovcov

digitus → čeľusť hmyzu
dimorfizmus – najjednoduchší prípad polymorfizmu, 

pri kt. sa v rámci jedného druhu vyskytujú dve formy 
líšiace sa od seba vonkajším vzhľadom. Môže byť po-
hlavný (pohlavia toho istého druhu sú morfologicky 
odlišné), sezónny (líšia sa jednotlivé generácie počas 
sezóny) a môže byť aj obmedzený na jedno pohlavie 
napr. u druhov hmyzu s aptérnymi a makroptérnymi 
samičkami.              MH

Dinobryon – rod jednobunkovcov zo skupiny → chry-
zomonády. Bičíkovec charakteristický tvorbou schrá-
nok, ktoré vytvárajú kríčkovité kolónie. Zástupcovia 
sú súčasťou planktónu sladkých vôd.            ET

dinosaury – skupina druhohorných → plazov patriacich 
medzi → Archosauria. Väčšina dinosaurov dosahova-
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la veľké až gigantické rozmery (najväčšie z nich mali 
dĺžku vyše 30 m, výšku 18 m a hmotnosť okolo 100 
ton, boli to teda najväčšie známe suchozemské živo-
číchy na Zemi), niekoľko malých druhov však bolo 
naopak sotva väčších ako kohút. Objavili sa v triase, 
posledné druhy vyhynuli na konci vrchnej kriedy v 
súvislosti s veľkým vymieraním fauny na rozhra-
ní druhohôr a treťohôr. V súčasnosti nie sú chápané 
ako samostatný taxón – termín „dinosaury“ označuje 
zástupcov dvoch skupín (Ornithischia a Saurischia). 
Medzi najznámejšie patria napr. druhy rodov Tyran-
nosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus (všetky patria 
k Saurischia) či Iguanodon, Stegosaurus, Triceratops 
(všetky patria k Ornithischia). Známe sú druhy her-
bivorné i druhy karnivorné, niektoré z nich vykazujú 
znaky potravnej špecializácie. Všetky dinosaury boli 
pravdepodobne vajcorodé. Fosílny záznam umožňu-
je v niektorých prípadoch rekonštruovať nielen ich 
morfologické znaky (existujú napr. doklady o tom, že 
niektoré menšie druhy boli operené), ale i črty fyzio-
logické, ba i etologické. Priame alebo nepriame dôka-
zy svedčia napr. o združovaní jednotlivcov do skupín 
(mnohé herbivory tvorili akési stáda, menšie druhy 
karnivorov pravdepodobne lovili vo svorkách), sta-
rostlivosti o potomstvo (prinajmenšom o znášku, napr. 
Maiasaura), pokročilej termoregulácii (predovšetkým 
veľké druhy), hlasových prejavoch (napr. Parasauro-
lophus). Spomedzi dinosaurov pochádzajú aj predko-
via vtákov. Niektorí vedci presadzujú zlúčenie dino-
saurov s vtákmi do triedy Dinosauria.        IB, DJ

Diphyllobothrium latum → škáravec široký
Diplocystis schneideri → gregariny
Diplomonadida – rad jednobunkových bilaterálne sy-

metrických → živočíchobičíkovcov patriaci do fylo-
genetickej línie Excavata. Majú 4 – 8 bičíkov, väč-
šinou vytvárajú tzv. diplozoické (zdvojené) formy, 
pričom sú zdvojené aj všetky organely. Predstavujú 
akoby neoddelené 2 bunky. Vo veľkej väčšine sú pa-
razity alebo komenzály, ale aj voľne žijúce v prostredí 
s nedostatkom kyslíka a preto sa využívajú ako indi-
kátory vysokého organického znečistenia a nedostat-
ku kyslíka napr, rody Trepomonas, Trigonomonas, 
Hexamita. Z parazitov je najznámejší rod Giardia so 
zástupcom → žardia črevná.             ET

Diplopoda → mnohonôžky
Diplostraca – podtriedy → kôrovcov z triedy žiabrono-

hé – zástupcovia sa vyznačujú bočne stlačeným telom 
uloženom v chitínovej schránke. Pôvodne sem patrili 
dva podrady: Conchostraca (→ škľabkovky) a Cla-
docera (→ perloočky). V súčasnosti sa táto podtriedy 
delí na 6 samostatných radov a mená Conchostraca a 
Cladocera sú neplatné.               IH

Diptera → dvojkrídlovce
Dipylidium caninum → pásomnica psia
Dircaea australis → chrobák čeľ. Melandryidae. Na 

Slovensku zákonom chránený. Jedná sa o veľmi ohro-
zený druh, relikt bukových pralesov. Dĺžka 8 – 12 
mm, telo čierne. Na krovkách 4 žlté škvrny, tykadlá a 

nohy hnedé, chodidlové články žlté.           MH
diskoblastula → blastula
disymetria – odvodený typ symetrie živočíchov, keď sa 

tieto stávajú z hľadiska vonkajšej, či vnútornej morfo-
lógie asymetrické v dôsledku funkčnej špecializácie 
určitých telesných štruktúr, či orgánov.           MH

Ditrysia – skupina čeľadí zahrňujúca väčšinu motýľov, 
kt. samičky majú dva pohlavné otvory na brušku. 
Otvor vyúsťujúci na 9. článku bruška slúži na klade-
nie vajíčok; na 8. článku vyúsťuje otvor slúžiaci na 
párenie. Na membráne krídel chýbajú ostienky. Stav-
ba tela imág, húseníc a kukiel je rozmanitá. Viaceré 
druhy patria k význ. hosp. škodcom.         MKU

Ditylus laevis → veľmi ohrozený chrobák čeľ. Oedeme-
ridae. Na Slovensku zákonom chránený. Dĺžka 14 – 
17 mm. Telo modročierne. Druh sa vyvíja v jedľovom 
dreve ležiacom vo vode. Prales. relikt.                  MH

Diurnea fagella → Oecophoridae
Diurnea lipsiella → Oecophoridae
divá norka americká (Lutreola vison) – žije na brehoch 

zarybnených riek od Aljašky po Nové Foundlandy, 
kde si vyhrabáva diery a brlohy na odpočinok a roz-
množovanie. Medzi prstami zadných nôh má náznak 
plávacích blán. Dobre pláva a živí sa rybami a mäk-
kýšmi. Pri ritnom otvore má pachovú žľazu, ktorej 
výlučok vystrekuje pri obranných reflexoch. Je mono-
estrická, ruju a ovuláciu má raz do roka. Kotnosť trvá 
49 – 51 dní a počet mláďat vo vrhu je 4 – 6. Osrstená 
je hustou jemnou srsťou s veľmi dobrými izolačnými 
vlastnosťami. V utváraní zovňajšku pozorovať výraz-
ný pohlavný dimorfizmus, najmä vo veľkosti a hmot-
nosti. Pokusy s farmovým chovom noriek sa začali 
začiatkom minulého storočia. Chovateľská prax po-
užíva členenie podľa dominantnosti alebo recesivity 
prenášania farby pri tvorbe finálnych farebných hyb-
ridov. Podľa tohto kritéria možno farebné norky deliť 
na: dominantné farebné typy, recesívne farebné typy, 
dvojitorecesívne a trojitorecesívne farebné typy.    HI

Dolycoris baccarum → bzdocha obyčajná 
domáce zviera – živočích, držaný počas väčšieho počtu 

generácií za zvláštnych, človekom formovaných pod-
mienok. Od zvierat, z ktorých sa vyvinuli sa odlišu-
jú výzorom, funkčne aj správaním. Domáce zvieratá 
existujú už najmenej 10 000 rokov, najstaršími sú ovca, 
koza, krava a pes, ktoré sa spočiatku len konzumovali 
(vrátane psa) alebo používali ako surovina. Využitie 
nosnej sily zvierat pribudlo až neskôr. Počet domácich 
zvierat je nízky (asi 20 rodov cicavcov, asi 20 rodov 
vtákov, kapry, včely, priadky morušové a niekoľko 
ďalších bezstavovcov). Okrem toho existujú špecific-
ké skupiny: a) myš, škrečok a podobne, ktoré sa použí-
vajú v laboratóriách na pokusy; b) líška, činčila, med-
vedík čistotný a podobne, ktoré sa používajú výlučne 
na výrobu kožuchových produktov; c) druhy chované 
(aj) na špecifické lekárske a iné účely.             HI

domestikované druhy – druhy živočíchov, najmä vtá-
kov a cicavcov po mnohé generácie chované člove-
kom s cielene vypestovanými vlastnosťami (veľkosť 
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znášky, dojivosť, hmotnosť, ťažná sila, rýchlosť a i.). 
Počas dlhodobého procesu domestikácie zvieratá pre-
konali morfologické a fyziologické zmeny. K domes-
tikácii dochádzalo na územiach, na ktorých bol ne-
dostatok lovnej zvere. V Európe boli domestikované 
pes, ovca, ošípaná, hovädzí dobytok, koza; v Afrike 
perlička, pes, mačka, osol; v Ázii sliepka, holub, kači-
ca, hus, páv, pes, ovca, kôň, ošípaná, koza; v Amerike 
kačica pižmová, morka, lama, pes, morča.              IO

Dorcadion aethiops → fuzáč čierny 
Dorcus parallelopipedus → roháčik obyčajný
dostredivé nervové vlákno – je súčasťou reflexného 

oblúka, cez ktorý sa uskutočňuje reflex (okamžitá od-
poveď organizmu na zmenu prostredia). Dostredivé 
nervové vlákna vedú vzruchy a podnety do prísluš-
ného centra mozgu. Podráždenie zmyslových buniek 
(receptora) sa v podobe vzruchu prenáša dostredivými 
nervovými vláknami do CNS. Tam sa vzruch spracuje 
a odstredivými nervovými vláknami vysiela odpoveď 
do výkonného orgánu (efektor – napr. svalové alebo 
žľazové bunky). Nervová dráha od receptora po efek-
tor sa nazýva reflexný oblúk.             SN

doštičky vonkajšej kostry (sklerity) – základné sta-
vebné jednotky vonkajšej kostry (exoskeletu), pre-
dovšetkým u hmyzu. Pomerne tvrdé, sklerotizované 
štruktúry ohraničené švami, kĺbmi a blanitými spojmi. 
Na dorzálnej (chrbtovej) strane tvoria tergity, na ven-
trálnej (brušnej) sternity a laterálnej (bočnej) pleurity. 
Sklerity pozostávajú z kutikuly, ktorá predstavuje po-
vrchovú vrstvu integumentu bez bunkovej štruktúry. 
Na jej tvorbe sa podieľa najmä chitín, skleroproteíny, 
tukovité látky a pigmenty. V rámci hlbšej diferenciácie 
sa z epidermy formuje vonkajšia epikutikula a vnútor-
ná prokutikula. Počas postembryonálneho vývinu sa 
pri hormonálne regulovanom zvliekaní uvoľňuje stará 
kutikula (okrem endokutikuly) a integument je čosko-
ro doplnený novou štruktúrou.               PF

Dracunculus medinensis → nitkovka medinská
dravec (predátor) – živočích živiaci sa korisťou, ktorú 

aktívne zabíja. Na predáciu (lov) je evolučne adapto-
vaný morfologicky (ostne, maskovanie), fyziologicky 
(dômyselné zmysly, toxíny) a etologicky (stratégia 
lovu). V ekologických systémoch sú predátory dôleži-
tým prvkom dynamickej stability, napr. pri udržiavaní 
populačného stavu niektorých potenciálnych škodcov 
(mechanizmus spätnej väzby). Z hľadiska trofickej 
ekológie tvoria predátory vyššiu polovicu potravných 
pyramíd v rámci sekundárnej produkcie. Osobitné 
postavenie sa vyvinulo u vrcholových predátorov, 
napr. orol, lev, jaguár, na konci pastevno-koristníc-
kych reťazcov. Účinnosť prenosu energie pri predá-
cii je vyššia ako v prípade primárnych producentov, 
ale výrazne závisí od charakteru potravy. Predátor je 
špecializovaný na jeden druh koristi, alebo má širšie 
spektrum potravy hoci s jedným alebo málo prefero-
vanými druhmi.                PF

Dreissena polymorpha → kopýtko prirastené
drevotoč hruškový (Zeuzera pyrina) – stredne veľký 

drevotoč z čeľ. → drevotočovité s dĺžkou predného 
krídla 16 – 32 mm. Na bielych krídlach sú čiernomod-
ré škvrnky. Motýle sa vyskytujú v júni až auguste. 
Belavá húsenica žije od augusta a po prezimovaní do 
júna až júla v konároch a kmeňoch listnatých drevín, 
najmä ovocných stromov. Škodca v ovocinárstve a 
lesníctve.            MKU

drevotoč obyčajný (Cossus cossus) – náš najväčší 
drevotoč z čeľ. → drevotočovité s dĺžkou predného 
krídla 32 – 44 mm. Na sivohnedo sfarbených krídlach 
je charakteristická kresba pripomínajúca kôru stro-
mov. Motýle sa vyskytujú od konca mája do začiatku 
augusta. Mäsovočervená húsenica dosahujúca v do-
spelosti dĺžku až 10 cm vŕta v dreve najmä mäkkých 
listnatých drevín (vŕby, topole), niekedy škodí i na 
ovocných stromoch. Často viackrát prezimuje (2 – 4 
krát).             MKU

drevotočovité (Cossidae) – čeľ. uzdokrídlych stredne 
veľkých až veľkých motýľov (Lepidoptera) s mohut-
ným telom. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 14 
– 40 mm a dĺžku predného krídla 8 – 44 mm. Krídla 
s primitívnou žilnatinou (žilky M a An sú prítomné) a 
s krátkymi riasami. Cuciak a očká chýbajú. Tykadlá 
samčekov sú obvykle hrebeňovité. Samička má 2 po-
hlavné otvory. Motýle majú nočnú aktivitu, počas dňa 
sú nepohyblivé. Vajíčka znášajú na hostiteľské rastli-
ny (dreviny a byliny).Húsenice žijú pod kôrou a v dre-
ve drevín al. v byliach a v koreňoch bylín. Majú veľmi 
pevné hryzadlá a panôžky vencovitého typu. Väčšinou 
rastú pomaly, a preto zimujú 2 al. aj viackrát. Kukly sú 
polovoľné a na bruškových článkoch majú ostne, kt. 
sa pred liahnutím imága vysunujú. Čeľaď je najviac 
zastúpená v Austrálii. Zo Slovenska je známych iba 6 
druhov., z kt. viaceré sú škodcami úžitkových rastlín, 
najmä drevín.            MKU

drobčík (Velleius dilatatus) – chrobák čeľ. → drobčíko-
vitých. Dĺžka 15 – 24 mm. Robustné telo so širokou 
prednou časťou a dozadu zúženým bruškom. Matné 
čierne sfarbenie. Ramená kroviek sú hnedé. Štít dú-
hovo, bruško kovovo lesklé. Žije v dutinách starých 
stromov obývaných → sršňami (Vespa crabro). Je 
komenzálom v ich hniezdach. Vyskytuje sa na okraji 
lesov, v parkoch, sadoch, stromoradiach i solitérnych 
stromoch. Imága sú aktívne večer a v noci. Často 
vyhľadávajú kvasiacu šťavu na poranených duboch. 
Samičky kladú vajíčka do práchna s odpadkami sršňo-
vého hniezda. Larvy sú dravé. Živia sa larvami iného 
hmyzu, najmä múch. Zakuklia sa v ochrannom puz-
dre stromového práchna, kde prezimujú. Druh je u nás 
ohrozený likvidáciou starých dutých stromov.      MH 

drobčík cisársky (Staphylinus caesareus) – chrobák 
čeľ. → drobčíkovitých. Dĺžka 17 – 22 mm. Telo 
čierne, krovky červené so zlatožltými vláskovitými 
škvrnami, nohy červené. Vyskytuje sa v lesoch stred. 
horských polôh. Skrátené krovky pokrývajú len dva 
bruškové články. Druhý pár blanitých krídel býva dva 
až trikrát zložený. Žije na zemi, kde jeho imága chyta-
jú slimáky a larvy iného hmyzu.            MH
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drobčík čierny (Ocypus tenebricosus) – chrobák čeľ. → 
drobčíkovitých. Dĺžka 32 mm. Najväčší stredoeuróp-
sky druh drobčíka. Je aktívny v noci. Chytá slizniaky, 
červy a iné bezstavovce. Svojimi silnými hryzadlami 
dokáže bolestivo uhryznúť aj človeka.              MH

drobčík dvojškvrnný (Stenus bipunctatus) – chro-
bák čeľ. → drobčíkovitých. Dĺžka 5 – 6 mm. Čier-
ny chrobák s oranžovočervenou bodkovitou škvrnou 
na každej krovke. Existuje mnoho pod. druhov tohto 
rodu. Žije v blízkosti piesočných brehov. Loví predo-
všetkým chvostoskoky.             MH 

drobčík pobrežný (Paederus litoralis) – chrobák čeľ. 
→ drobčíkovitých. Dĺžka 7,5 – 8,5 mm. Pestro sfar-
bený. Hlava čiernomodrá, štít červený, krovky modré, 
predné články bruška žlté, posledné dva články bruška 
čiernomodré. Nohy a tykadlá žltočervené. Vyskytuje 
sa najčastejšie na brehoch vôd. Cez deň sa ukrýva pod 
kameňmi. Často sa vyskytuje viac jedincov spolu v 
spoločnosti malých bystruškovitých chrobákov (napr. 
rodov Bembidion, Elaphrus a.i.).            MH

drobčíkovité (Staphylinidae) – čeľ.→ chrobákov pod-
radu → všežravých, nadčeľade Staphylinoidea. Malé 
až stred. veľké druhy (do 34 mm). Telo podlhovasté, 
krovky skrátené, bruško voľné nepokryté. Väčšinou 
mäsožravé chrobáky s charakteristickými, mohutne 
vyvinutými hryzadlami. Obývajú rozličné prostredie, 
napr. v les. pôde, pod lístím, v pobrežnej zóne stoja-
tých i tečúcich vôd (napr. rod Stenus), v hubách (napr. 
rod Bolitobius), aj na kvetoch (napr. rod Anthobium), 
v hniezdach vtákov a cicavcov, v mraveniskách. Často 
sa vyskytujú v exkrementoch živočíchov, kde prena-
sledujú larvy múch. Skupina veľmi bohatá na druhy. 
Na svete je známych vyše 40 000 druhov, na území 
Slovenska okolo 1 900. U nás je zákonom chránený 
drobčík chlpatý (Emus hirtus), kt. je ohrozeným dru-
hom žijúcim najmä v kravskom truse. Centrum jeho 
rozšírenia je oblasť Stredomoria. Na území stred. Eu-
rópy dosahuje sev. hranicu svojho areálu.           MH 

drobníkovité (Nepticulidae) – čeľ. veľmi drobných 
uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) nepatrnej veľ-
kosti (1 – 1,5 mm) často s pestrou kresbou na krídlach 
(kovovo zlaté al. strieborné škvrny). Považujú sa za 
najmenšie motýle. U nás žijúce druhy dosahujú roz-
pätie krídel iba 3 – 8 mm. Tykadlá sú na báze plocho 
rozšírené. Hlava je nepriliehavo ochlpená, čeľusťové 
hmatadlá sú vyvinuté, ale cuciak je zakrpatený. Úzke 
zadné krídla sú na vrchole zašpicatené. Samičky majú 
zakrpatené → frenulum, pri niekt. druhoch je vyvinuté 
→ jugum. Samička má jeden pohlavný otvor. Imága 
lietajú počas dňa al. večer. Málo početné vajíčka kladú 
jednotlivo, väčšinou na povrch listov, zriedkavejšie na 
osi al. semená. Veľmi drobné ploché húsenice s dĺž-
kou do 5 mm sú beznohé al. nohy majú zakrpatené 
v podobe nečlánkovaných hrbolčekov na 3., 4., a 6. 
– 11. sternite. Húsenice mínujú v listovom mezofyle, 
zriedkavo v mladej kôre al. v semenách chodbičko-
vité al. chodbičkovitoterčíkovité míny, kt. sú typické 
pre jednotlivé druhy s charakteristicky usporiadaným 

trusom. Kuklia sa väčšinou v zámotku mimo požerku. 
Kukla je krátka, polovoľná. Väčšinou sú stenofágne. 
Čeľaď je rozšírená po celom svete. Zo Slovenska je 
známych vyše 130 druhov. Ich hosp. význ. je väčšinou 
nepatrný. Najpočetnejším rodom u nás je rod → Stig-
mella.             MKU

drop veľký (Otis tarda) – druh vtáka z čeľ. dropy (Oti-
didae) s palearktickým typom rozšírenia. Hniezdi 
na suchých rozľahlých otvorených planinách alebo 
aj poliach, kde nie je vyrušovaný. Na jedného sam-
ca pripadá viac samíc O výchovu potomstva sa stará 
samica, ktorá znáša 2 – 3 zelenkasté hnedoškvrnité 
vajcia na zem do hniezdnej jamky. Inkubácia prebieha 
24 – 25 dni. Celý rok sa vyskytuje v kŕdľoch. Na jar 
prebieha tok, pri ktorom samce zakláňajú hlavu a vy-
vracajú biele perie chvosta a krídel. Samec je väčší 
ako samica a počas hniezdneho obdobia sa odlišuje aj 
dlhými fúzami. Živí sa semenami, hmyzom a malými 
stavovcami.                       MM

drop veľký → dropy
dropy (Otididae) – čeľ., rad → žeriavy (Gruiformes), 

vtáky vysoké 40 – 120 cm, s dlhým krkom (16 – 17 
stavcov), krátkym silným zobákom a silnými nohami. 
Patrí sem drop malý (Tetrax tetrax), d. veľký (Otis tar-
da), žijúci na otvorených priestranstvách (polia, lúky), 
ktorý má až 20 kg. Živí sa rastlinnou aj živočíšnou 
potravou. Hniezdi na zemi, v znáške má zvyčajne 2 
vajíčka, pohlavnú dospelosť dosahuje vo veku 4 – 5 
rokov.                ZO

drozofila obyčajná (Drosophila melanogaster) –– ľu-
dovo sa nazýva aj banánova muška, prípadne ovocná 
muška, čo evidentne odkazuje na charakteristický vý-
skyt množstva jedincov na prezretom alebo hnijúcom 
ovocí. Je to malý hmyz, typický sfarbený od svetložl-
tej cez červenohnedú až po čiernu. Majú červené oči a 
zreteľný vzor na krídlach. Určujúcim znakom je stop-
ka spájajúca hlavičku a hruď. Dosahujú veľkosť do 
4mm. Používa sa ako experimentálne zviera pri štúdiu 
dedičnosti, najmä kvôli jej krátkemu životnému cyk-
lu, ktorý trvá 14 dní.          MKB

drozofilovité (Drosophilidae) –– kozmopolitne rozšíre-
ná čeľ. Žijú v púštiach, v tropických dažďových pra-
lesoch, v mestách, v močiaroch aj vo vysokohorských 
zónach. Niektoré severské druhy prezimujú. Väčšina 
druhov sa vyvíja v rôznych rozkladajúcich sa rastlin-
ných, či hubových materiáloch vrátane ovocia, kôry, 
kvetov atď. Niekoľko málo druhov sa premenilo na 
parazity alebo dravce. Priťahuje ich návnada z hnijú-
ceho ovocia alebo hríbov, ale niektoré druhy nie je 
možné prilákať žiadnym druhom návnady. Samčeky 
sa buď zhromažďujú v miestach s vhodným substrá-
tom na liahnutie, kde súťažia o samičky alebo vytvá-
rajú skupinky, ktoré vedú námluvy v miestach mimo 
rozmnožovacie stanovisko. Vyskytujú sa všade tam, 
kde dochádza k nejakému kvaseniu. V tomto prostredí 
tiež prebieha vývin lariev, ale niektoré druhy žijú i na 
kvetoch.           MKB

drôtovec – štíhla, dlhá larva kováčika (Elateridae). Jej 
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tvar môže byť cylindrický, prípadne inak sploštený. 
Na hrudnej časti má larva tri páry nôh. A na poslednom 
brušnom segmente sú prítomné panohy. Ďalšie druhy 
môžu byť beznohé. Niektoré druhy majú zadný koniec 
tela je výrazne zašpicatený, ale u niektorých druhov, 
môže byť zadná časť rozoklaná a môžu z nej vyrastať 
ostré výbežky. Larvy sú schopné prežiť v pôde 2 – 3 
roky, pričom sa živia koreňmi rastlín a často spôsobu-
jú škody na poľnohospodárskych plodinách. Tvar tela 
larvy umožňuje ľahké prechádzanie pôdou, drôtovce 
v krátkej dobe zničia veľké množstvo rastlín, lebo veľ-
mi rýchlo prechádzajú z rastliny na rastlinu. Niektoré 
druhy majú schopnosť bioluminiscencie.     MKB

drôtovec → larvy hmyzu
druh – tento pojem chápeme ako (1) taxón [každý kon-

krétny druh napr. Passer domesticus – vrabec domo-
vý, Carabus violaceus – bystruška fialová a i.] ležiaci 
v hierarchickom systéme na úrovni druhu; ako (2) zá-
kladnú systematickú kategóriu určujúcu v hierarchic-
ky usporiadanom systéme úroveň druhu. Prvú známu 
definíciu druhu ako taxónu sformuloval John Ray 
(1627 – 1705) v druhej polovici 17. st. Podľa Raya 
„druh je skupina morfologicky zhodných organizmov, 
znaky druhu sú dedičné“. Carl Linné (1707 – 1778) 
chápal druh čisto morfologicky ako „skupinu jedincov 
s istými znakmi zreteľne oddelenú od iných takýchto 
skupín“. Linné ako prvý stanovil druh ako systema-
tickú kategóriu. Druh vnímal ako nemennú jednotku 
existujúcu nezávisle na človeku. Kriteriá na rozozná-
vanie druhov boli pre Linného a väčšinu jeho vrstov-
níkov len konštatovaním vlastností tejto jednotky. 
V tomto duchu bolo neskoršími autormi do definície 
druhu zavedené kritérium vzniku plodného potom-
stva pri krížení (jedincov toho istého druhu). Zhod-
ná morfológia, schopnosť rozmnožovania a plodnosť 
potomstva sa tak stali hlavnými kritériami druhu 
v prvej polovici 19. st. Druh bol chápaný ako niečo 
dané, ako skupina zhodných jedincov schopná stálej 
reprodukcie a v podstate nemenná. Proti tejto pred-
stave sa ako prvý postavil Jean Baptiste de Lamarck 
(1744 – 1829), ktorý štúdiom recentných i fosílnych 
organizmov postupne dospel k názoru, že druh nie je 
stála jednotka, že druhy sa vyvíjajú a menia. Autorom, 
v súčasnej dobe užívanej, biologickej definície druhu 
je Ernst Mayr (1904 – 2005). Podľa Mayra „druh je 
súbor populácií, ktoré sa skutočne alebo potenciálne 
krížia a ktoré sú v prírodných podmienkach od iných 
súborov populácií reprodukčne izolované“. Definícia 
Mayra pod pojmom populácia rozumie lokálnu popu-
láciu čiže súbor jedincov jedného druhu (homotypický 
kolektív), ktoré žijú vo vzdialenostiach umožňujúcich 
im krížiť sa, inak povedané podieľať sa na spoločnom 
génofonde. Každá lokálna populácia sa vyznačuje is-
tým súborom génov (genofondom), ktorého rozmani-
tosť je väčšia ako súbor génov ktoréhokoľvek jedinca 
patriaceho do danej lokálnej populácie. Hlavným kri-
tériom biologickej definície druhu je kritérium kríže-
nia. Biologická definícia druhu nie je univerzálna, je 

nepoužiteľná pre druhy rozmnožujúce sa asexuálne 
(napr. partenogeneticky). Týka sa len druhov pohlav-
ne sa rozmnožujúcich teda biparentálnych. Tieto síce 
tvoria väčšinu známych druhov živočíchov a rastlín, 
nepatria sem však uniparentálne organizmy. Asexuali-
ta recentných organizmov sa považuje za sekundárny 
jav. Všetky nepohlavne sa rozmnožujúce druhy sú od-
vodené od pôvodne sexuálnych foriem. Akonáhle sa 
však spôsob rozmnožovania ktoréhokoľvek organiz-
mu zmení na čisto asexuálny (uniparentálny), potom 
každý jedinec a jeho potomkovia sú geneticky úplne 
izolovaní od ostatných. Každá takáto línia uniparen-
tálnych organizmov, ktorá beží s ostatnými časom, 
geneticky predstavuje stále ten istý genotyp, akoby 
to isté individuum. Očakávajú ju tri možné situácie: 
(1) buď vymrie, čo sa stáva najčastejšie, (2) dá vznik 
úspešnej mutácii, ktorá nahradí pôvodnú „formu“, (3) 
zmení svoj genotyp inak ako mutáciou napr. rekom-
bináciou, pokiaľ je táto úspešná nastane to isté ako 
v druhom prípade. Z uvedeného je zrejmé, že v prí-
pade uniparentálnych organizmov sa nedá hovoriť 
o populácii. Každá línia uniparentálnych organizmov 
je pod stálym selekčným tlakom, ak neprodukuje vy-
hovujúce mutácie vymiera. Ak sa v línii objaví pro-
sperujúca mutácia táto zatlačí pôvodnú formu aby 
časom bola sama zatlačená ešte lepšie prosperujúcou 
mutáciou. Línia uniparentálnych organizmov iste ne-
predstavuje evolučný druh, z rôznych navrhnutých 
termínov na jej označenie sa preferuje agamospecies. 
Agamospecies nemá génový fond, ten sa v prípade ta-
kéhoto organizmu rovná genotypu. Ak zahrnieme pod 
jeden agamospecies niekoľko línií uniparentálnych 
organizmov potom takýto druh má niekoľko navzá-
jom izolovaných genotypov, ktoré nemôžeme stotož-
niť s termínom génový fond. Z hľadiska aktuálnych 
poznatkov môžeme „druh – taxón“ definovať ako 
supraindividuálny biologický systém, ktorý v prí-
rode objektívne existuje. Je dynamický, v priebe-
hu vývoja (času) neustále mení stupeň odlišnosti od 
ostatných druhov.                IO

druhoúste dvojstranovce (Deuterostomia/Notoneura-
lia) – vývojová vetva bilaterálnych (dvojstranne sú-
merných) živočíchov, pre ktoré je charakteristické: 
1. ústny otvor vzniká druhotne, na mieste pôvodného 
otvoru blastoporu, je análny otvor; 2. nervová sústava 
je umiestnená na chrbtovej strane tela; 3. cievna sústa-
va je umiestnená na brušnej strane tela; 4. mezoderm 
a coelom sa vyvíja enterocoelne, t. j odškrcovaním co-
elomových vačkov z primitívneho čreva. Patria k nim 
kmene ostnatokožce (Echinodermata), polochordáty 
(Hemichordata), chordáty (Chordata).             JS

druhová diverzita – rozmanitosť druhov. Jedna z úrov-
ní biodiverzity. Jej najjednoduchším vyjadrením je 
druhové bohatstvo (počet druhov), pre hlbšie analýzy 
sa však do úvahy berie aj proporčné zastúpenie (domi-
nancia, ekvitabilita) druhov v spoločenstve. Pre vy-
jadrenie slúžia aj rozmanité indexy, napr. Shannon-
Wienerov index (H = ∑−= iiSW PPD ln ), ktorý vy-
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jadruje vzťah medzi počtom druhov a mierou ich 
rovnomerného zastúpenia v spoločenstve. Druhová 
diverzita koreluje s heterogenitou prostredia, zložitos-
ťou a stabilitou ekologického systému (biocenotické 
princípy). Jej miera by však mala byť vyjadrená 
v komlexnejšej forme. Biodiverzita je v súčasnom ob-
dobí jednou z najdôležitejších indikačných premen-
ných v monitoringu životného prostredia.              PF

drvinárik pňový (Xyleborus monographus) – chrobák 
čeľ. → nosáčikovitých, podčeľade → podkôrniky. 
Dĺžka 2 – 2,5 mm. Telo štíhle, svetlohnedo sfarbené. 
Napáda staré odumierajúce duby, príležitostne bresty, 
buky a gaštany. Najčastejšie sa vyskytuje v pňoch a 
zrúbanom dreve. Samička znáša vajíčka na malé kôp-
ky. V dreve ovocných stromov žije tmavšie sfarbený 
drvinárik ovocný (Xyleborus dispar), kt. sa vyznačuje 
výrazným pohlavným dimorfizmom (dĺžka samčeka 
je 2 mm, samičky až 3 – 3,5 mm).            MH

drvinárovité (Lymexylonidae) – čeľ.→ chrobákov pod-
radu → všežravých. Stred. veľké chrobáky, dĺžky asi 
10 mm. Telo podlhovasté, sfarbenie väčšinou žltohne-
dé. Veľká hlava nesie krátke pílkovité tykadlá. Krov-
ky na konci rozdvojené. Samčeky sú charakteristic-
ké kríčkovito rozvetvenými čeľustnými hmatadlami. 
Larvy slepé, biele so žltkastou výraznou hlavou a s 
posledným článkom bruška vybiehajúcim do palič-
kovitého al. rozvetveného výbežku. Vyžierajú chod-
bičky v dreve. Živia sa podhubím rôznych plesní. Na 
svete je známych vyše 50 druhov, u nás žijú 2 – na 
smrekoch, duboch a bukoch drvinár hnedý (Elatero-
ides dermestoides) a na duboch drvinár dubový (Ly-
mexylon navale). Pri premnožení sa môžu stať význ. 
škodcami dreva.             MH

ductus ejaculatorius → pohlavná sústava bezchordá-
tov

ductus hermaphroditicus → pohlavná sústava bez-
chordátov

dudkovité (Upupidae) – čeľ. nápadne sfarbených dru-
hov vtákov radu krakľovce (Coraciiformes) s perna-
tým chocholkom na hlave, štíhlym, dlhým zobákom 
a krátkymi nohami. Rozšírené v Európe, Ázii, Afri-
ke. Hniezdia v stromových dutinách a živia sa hlavne 
hmyzom. Patrí sem 1 rod s jedným druhom → dud-
kom obyčajným.            MM

dudok chochlatý (Upupa epops) – čeľ. → dudkovité 
(Upupidae), rad krakľovce (Coraciiformes), veľko-
sť 28 cm, hmotnosť 55 – 80 g. Má charakteristický 
chochol na hlave, ktorý občas vzpriamuje a vejárovito 
otvára. Je červenohnedý, špice pier chochola má čier-
ne. Krídla a chvost má výrazne priečne čierno-bielo 
pruhované. Má pomerne dlhý krk, dlhý, tenký a mier-
ne nadol zahnutý zobák. Vyznačuje sa vlnovitým le-
tom so zvláštnym mávaním krídel, ktoré počas letu 
pôsobia veľmi pestrým dojmom. Hlas znie podobne 
ako rodové vedecké meno. Žije v otvorenej krajine s 
pastvinami a poliami, ktoré sa striedajú s lesíkmi, re-
mízkami alebo skupinami stromov. Rozšírený je v pa-
learktickej, orientálnej a etiópskej oblasti. Je čiastočne 

sťahovavý, severnejšie populácie zimujú v južnej Ázii 
a v Afrike južne od rovníka. K nám prilieta koncom 
marca a v apríli. Hniezdi v stromových dutinách, ale 
boli zaznamenané aj hniezda pod koreňmi stromov, v 
hromadách dreva alebo v ľudských stavbách. Hniez-
denie začína koncom apríla a v máji. V znáške je 4 
– 8 vajíčok, výnimočne až 10 a ich inkubácia trvá 14 
– 21 dní. Sedí na nich iba samica a počas celej doby 
inkubácie ju samec kŕmi. Mláďatá sa liahnu v rozpätí 
niekoľkých dní. Čím viac mláďat je v hniezde, tým 
väčšie sú medzi nimi rozdiely. Kŕmenie na hniezde 
trvá 23 – 29 dní. Potravu tvoria larvy a imága hmyzu, 
ale aj pavúky, stonožky a červy. Potravu zbiera najmä 
z trusu kopytníkov alebo z pôdy.              PP

Dufourova žľaza → exokrinné žľazy hmyzu
dúhovec väčší (Apatura iris) – veľký motýľ z čeľ. → 

babôčkovité s dĺžkou predného krídla 32 – 35 mm. 
Tmavohnedý líc predných krídel sa samčekovi pri 
urč. uhle dopadajúceho svetla na krídla charakteris-
ticky kovovo modro leskne. Motýle lietajú od konca 
júna do augusta vo svetlých lužných lesoch a v zmie-
šaných lesoch s prítomnosťou vŕb, najmä rakýt, na kt. 
žijú od leta a po prezimovaní do júna zelené húsenice 
s charakteristickou vidlicou na hlave.         MKU

dvojkrídlovce (Diptera) – rad, ktorý počtom druhov 
patrí k najväčším taxónom triedy hmyzu. Veľkosť 
dvojkrídlovcov (dĺžka ich tela) sa pohybuje v rozpä-
tí od 1 do 50 mm. V zafarbení prevláda nenápadná 
šedastá alebo hnedá farba, vzácnosťou nie sú druhy 
pestro zafarbené, mnohé s vysokým kovovým zele-
ným, modrým, červenkastým leskom. Na stredohrudi 
majú pár blanitých krídel s odvodenou, no väčšinou 
ešte pomerne hustou žilnatinou. Charakteristickým 
znakom dvojkrídlovcov je redukcia druhého páru krí-
del. Zvyškom druhého páru sú kyvadielka (haltery), 
ktoré majú význam počas letu pri manévrovaní, po 
ich odstránení sa let dvojkrídlovca stáva menej koor-
dinovaný, ťažkopádny. Hlavu majú zvyčajne veľkú 
ortognátnu alebo prognátnu, voľne spojenú s predo-
hruďou, veľmi pohyblivú. Na hlave sú tykadlá, veľ-
ké zložené oči, na temene bývajú jednoduché očká 
(niektorým môžu chýbať napr. komárovitým, muško-
vitým a i.) a ústne orgány, ktoré môžu byť bodavo-
cicavé alebo lízavocicavé. Hruď trojčlánková s tromi 
pármi nôh. Na silno vyvinutej svalnatej stredohrudi 
je pár krídel, ktoré môžu niektorým druhom chýbať 
napr. ektoparazitickým, myrmekofilných alebo termi-
tofilným. Bruško zložené z 10. (pôvodne 12.) článkov, 
koncové články sa podieľajú na stavbe kopulačných 
orgánov alebo kladielka. Vo všobecnosti v stavbe tela 
dvojkrídlovcov poznáme dva typy: /1/ komárovitý so 
štíhlym telom, dlhými tykadlami a dlhými nohami a 
/2/ muchovitý s telom zavalitejším (širším a kratším) 
s krátkymi tykadlami a kratšími nohami. Dvojkrídlov-
ce sa rozmnožujú oplodnenými vajíčkami, parteno-
genéza je zriedkavá. Niektoré druhy kladú larvičky. 
Larvy sú vždy apódne, eucefalné (s dobre vyvinutou 
hlavou, napr. komárovité, Culicidae) alebo acefalné (s 



             D                                                                                                                             

49

nevyvinutou hlavou, napr. bzučivkovité, Calliphori-
dae). Kukly majú voľné, múmiovité s obrysmi budúce 
tela a končatín alebo súdkovité. Súdkovitý, silnejšie 
sklerotizovaný, tmavšie pigmentovaný útvar, ktorý 
vidíme je kutikula posledného larválneho instaru (pu-
párium), vlastná kukla je uložená vo vnútri. Diptera 
sa zvyčajne rozdeľujú na dva podrady Nematocera 
a Brychycera, do ktorých patrí viac ako 100 000 dru-
hov rozdelených približne do 200 čeľadí. Z územia 
Slovenska poznáme okolo 5000 druhov. Veľa dvoj-
krídlovcov je významných z hľadiska ekonomickch 
záujmov človeka, mnohé druhy zohrávajú významnú 
úlohu v humánnej a veterinárskej medicíne.           IO

dvojprísavnica močová (Schistosoma haematobium) 
– gonochoristická → motolica s výrazným pohlav-
ným dimorfizmom, z triedy → motolice z kmeňa → 
ploskavce. Parazituje v cievach urogenitálnej sústa-
vy človeka. Spôsobuje tzv. egyptskú alebo močovú 
schistosomózu (bilharzióza). Veľkosť samčekov 9 
– 12 mm, samičiek 12 – 20 mm. V čase pohlavnej 
zrelosti sa vyskytujú v pároch. Plochý listovitý sam-
ček nosí štíhlejšiu červovitú samičku v žliabku na 
brušnej strane (canalis gynecophorus). Samička pro-
dukuje v cievach veľké množstvo vajíčok s ostňom, 
ktoré nabodávajú steny kapilár močového mechúra, 
čím sa v moči objavuje krv. Spôsobujú aj patologické 
zmeny v stene močového mechúra, ale krvou môžu 
byť zanesené aj do iných orgánov ktoré poškodzujú. 
Z vajíčka, ktoré sa musí dostať do vody vychádza → 
miracídium, ktoré aktívne vyhľadáva medzihostiteľa 
(ulitník z rodu Bullinus). Z neho uvoľnené → cer-
kárie aktívne prenikajú cez pokožku kúpajúcich sa 
ľudí do krvného obehu. Rozšírené sú v Stredomorí 
(hlavne Egypt – povodie Nílu) i celá Afrika, Blízky 
a Stred. východ až do Indie.              ET

dvojstranná súmernosť tela → bilaterálna symetria
dvojstranovce → Bilateralia
dvojvetvová končatina – noha článkonožcov, fyloge-

neticky odvodená od laterálne vydutých štruktúr telo-
vej dutiny podobných parapódiám mnohoštetinavcov 
(obrúčkavcov). Pomerne nediferencované dvojvetvo-
vé končatiny boli charakteristické pre trilobity. U kô-
rovcov sú diferencované, hoci odvodené od základ-
ného modelu, v ktorom na bazálnom dvojčlánkovom 
protopodite vyrastá vonkajšia (exopodit) a vnútorná 
(endopodit) vetva. Na dýchanie môžu slúžiť lupien-
kovité epipodity, na rozdrobovanie potravy môžu 
byť vytvorné ozubené endity. V rámci článkonožcov 
prešla končatina cez výraznú diferenciáciu, ktorá sú-
visí s adaptáciou na špecifické podmienky. Napríklad 
u hmyzu pozostáva z panvičky (coxa), chocholčeka 
(trochanter), stehna (femur), holene (tibia) a chodidlo-
vých článkov (tarsalia).               PF

dýchací otvor mäkkýšov (pneumostom) – slúži sucho-
zemským i druhotne sladkovodným mäkkýšom na 
príjem kyslíka zo vzduchu do pľúcneho vaku, odtiaľ 
do telovej tekutiny, telovej dutiny a naspäť.            JS

dýchacia sústava bezchordátov – súbor orgánov, kt. 

sa uskutočňuje dýchanie, výmena plynov, teda prívod 
kyslíka do krvi a vylučovanie oxidu uhličitého. Kyslík 
prijímajú živočíchy z vody al. zo vzduchu. Dýchacie 
orgány zásobujú živočíchy kyslíkom buď nepriamo 
(prostredníctvom telových tekutín) al. priamo tým, 
že privádzajú kyslík do tkanív a buniek. Živočíchy s 
nepriamym dýchaním majú na svojom povrchu respi-
račný epitel, kt. ľahko prepúšťa plyny, pod ním sieť 
vlásočníc, do kt. privádza z tela odkysličenú krv. V 
nich sa krv zbavuje plynných produktov metabolizmu 
a nasycuje sa opäť kyslíkom. Z vlásočníc sa okysliče-
ná krv vracia späť do tkanív. Nepriamy spôsob dýcha-
nia u bezchordátov zabezpečuje niekoľko typov orgá-
nov. 1. Dýchanie celým povrchom tela (napr. niekt. 
→ roztoče, → cyklopy, → máloštetinavce, → pijavice 
ap.). Vyskytuje sa u živočíchov, kt. majú vzhľadom na 
svoj objem pomerne veľký povrch tela. Celú pokožku 
tvorí dýchací epitel, pod kt. je sústava vlásočníc. V 
pokožke majú často veľa slizových žliaz, chrániacich 
telo pred vyschnutím, umožňujúcich kožné dýchanie. 
2. Žiabre vznikajú z ektodermu a majú rozličný tvar a 
podobu. Vyskytujú sa napr. u → mnohoštetinavcov, → 
mäkkýšov (tzv. ktenídie, kt. sa nachádzajú v plášťovej 
dutine alebo po bokoch análneho otvoru, u lastúrni-
kov majú nitkovitý – filibranchie al. lístkovitý tvar 
eulamelibranchie), → kôrovcov (bruškové nôžky sú 
čiastočne al. úplne premenené na žiabre), → hviezdo-→ hviezdo- hviezdo-
viek. 3. Pľúcne vačky sa vyskytujú u → pľúcnatých 
ulitníkov (Pulmonata) a u → pavúkovcov. Pľúcny vak 
mäkkýšov je plášťová dutina s bohato rozvetvenými 
cievami. Otvor do pľúcneho vaku je uzavierateľný. 
Pľúcne vačky pavúkovcov vznikajú zo žiabier 
bruškových nôh, kt. sa preliačili do vnútra a prispôso-
bili sa dýchaniu vzdušného kyslíka. Nachádzajú sa na 
ventrálnej strane bruška, vedie do nich otvor (stigma) a 
asi 20 lístkovitých lamiel pokrytých respiračným epi-
telom. V nich prúdi hemolymfa. Priamy spôsob dýcha-
nia zabezpečujú dva typy orgánov. 1. →Vzdušnice, 
kt. sa vyskytujú u → pavúkovcov a → vzdušnicovcov 
(→ vzdušnicová sústava). 2. Vzdušnicové (trache-→ vzdušnicová sústava). 2. Vzdušnicové (trache- vzdušnicová sústava). 2. Vzdušnicové (trache-
álne) žiabre, kt. môžu byť vláknité, lupienkovité al. 
kríčkovité, podľa umiestnenia vonkajšie (→ podenky, 
pošvatky) al. vnútorné, uložené v stene zadného čreva 
(→ niekt. vážky). Vyskytujú sa u hmyzu, kt. larvy 
sa vyvíjajú vo vodnom prostredí (napr. → podenky, 
pošvatky, vážky, potočníky, vodnárky, → komáre, 
pakomáre, muškovité a i.).                                     MH

dýchacia sústava obojživelníkov – dýchacie orgá-
ny obojživelníkov sú žiabre (larvy a dospelé jedince 
niektorých trvalo vodných druhov chvostnatých oboj-
živelníkov) a pľúca (prevažná väčšina dospelých oboj-
živelníkov). Významnou mierou sa na dýchaní podieľa 
aj silno prekrvená vlhká pokožka a sliznica ústnej du-
tiny. Žiabre sa larvám zakladajú v podobe troch párov 
vonkajších rozvetvených útvarov po bokoch hlavy. 
Červoňom sa zachovávajú len počas embryonálneho 
vývinu, ich larvy majú už žiabre vnútorné, komuniku-
júce s vonkajším prostredím cez 1 – 2 páry žiabrových 
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štrbín. Larvy chvostnatých obojživelníkov a žiab majú 
vonkajšie žiabre aj po vyliahnutí, žaby ich však majú 
čoskoro prekryté kožným záhybom (operkulom) a s 
vonkajším prostredím komunikujú prostredníctvom 
→ spirákula. Pľúca obojživelníkov majú charakter 
blanitých vakov s tenkou stenou a jednoduchou alve-
olárnou štruktúrou. Suchozemské druhy majú pľúca 
zložitejšie ako druhy vodné. Chvostnatým obojži-
velníkom čeľade → mločíkovitých (Plethodontidae) 
pľúca druhotne zmizli a hlavnú funkciu pri dýchaní 
prebrala koža. Červone majú v dôsledku hadovitého 
tvaru tela ľavú časť pľúc redukovanú. Na ventilácii 
pľúc sa podieľa pohyb spodiny ústnej dutiny smerom 
hore a dole. Vzduch prechádza cez vonkajšie nozdry, 
nosovú dutinu, vnútorné nozdry, hrtan a priedušnicu, 
ktorá sa vetví na dve priedušky, až do pľúc. V hrta-
novo-priedušnicovej trubici sú lokalizované hlaso-
vé orgány, zvlášť dobre vyvinuté u žiab. Tvoria ich 
hlasivkové väzy, ktoré sa rozochvievajú pri prechode 
vzduchu z pľúc do ústnej dutiny a späť. Zvuk sa pri-
tom môže zosilňovať v → rezonátoroch, ktoré majú 
samce mnohých dru hov žiab.           PMI

dýchacia sústava plazov – hlavným dýchacím orgánom 
sú pľúca (pulmo); veľmi dobre vyvinuté ich majú → 
korytnačky a → krokodíly. Pľúca môžu mať pomerne 
primitívnu vakovitú stavbu s poprehýbaným vnútor-
ným povrchom (→ hatéria bodkovaná), mnohé → 
jaštery však majú v pľúcach početné spojené dutinky 
(alveoly) výrazne zväčšujúce vnútorný povrch. Zadná 
časť pľúc (predovšetkým → chameleónovitých) býva 
málo členená a je premenená na vzduchové rezervoá-
re. Tieto zvyšujú kapacitu pľúc (dôležité pri zdĺhavom 
prehĺtaní veľkého sústa, napr. → hady) a uplatňujú sa 
aj pri obrannom alebo imponujúcom nadúvaní. Časť 
pľúc (zvyčajne ľavý pľúcny lalok) plazov s hado-
vitým tvarom tela býva v rôznej miere redukovaná. 
Pri nádychu sa vzduch cez vonkajšie nozdry a tubu-
lárnu časť nosovej dutiny (vestibulum nasi) dostáva 
do vlastnej nosovej dutiny (cavum nasi proprium). 
Nosová dutina prechádza vzadu do tubulárnej spojky 
(ductus nasopharyngeus), ktorá → hatérii bodkovanej 
chýba a → jaštericovité ju majú redukovanú. Tubu-
lárna spojka ústi vnútornými nozdrami (choánami) do 
zadnej časti ústnej dutiny (cavum oris). Dolné dýcha-
cie cesty tvoria hrtan (pharynx), priedušnica (trachea) 
a dve priedušky (bronchi; → hady majú len pravú), 
ktoré sa ešte môžu vetviť a končiť prípadne v alve-
olárnych dutinách. Hlasové prejavy plazov sú málo 
rozvinuté, obmedzujú sa na syčanie a fučanie vzni-
kajúce prudkým vyrážaním vzduchu z pľúc. Niektoré 
plazy však pomocou väzív a blán v hrtane vydávajú 
skutočný hlas (štekavé zvuky → gekónovitých, chra-
pot niektorých → korytnačiek a najmä hlasové preja-
vy → krokodílov zahŕňajúce bučanie samcov i kvá-
kanie čerstvo vyliahnutých mláďat). Ventiláciu pľúc 
zabezpečujú pohyby hrudníka, krokodíly používajú 
spôsob analogický dýchaniu bránicou a korytnačky 
majú osobitné svalové membrány umožňujúce vdych 

a výdych. S výnimkou čeľade → kožnatkovitých sa 
→ koža plazov na dýchaní nepodieľa. Niektoré akva-
tické korytnačky dokážu prijímať vo vode rozpustený 
kyslík dobre prekrvenými stenami kloaky (→ tráviaca 
sústava plazov) a prípadne i párom prídavných me-
chúrikov spojeným s kloakou. → Kožatkovité po-
dobným spôsobom využívajú steny pažeráka pokryté 
vaskularizovanými výrastkami. Niektoré → jaštery 
(napr. scink Trachydosaurus rugosus) majú vyvinuté 
hrtanové (faryngeálne) dýchanie.              IB, DJ

dýchacia sústava vtákov – prispôsobením sa na let 
má v porovnaní s inými stavovcami viacero špecifík. 
Vzduch prechádza priedušnicou (trachea), ktorá sa 
rozdvojuje na priedušky (bronchi). V mieste rozdvo-
jenia sa nachádza hlasový ústroj – syrinx. Priedušky 
vchádzajú do pľúc (pulmones) bez chrupavkovitých 
prstencov a naprieč cez každý pľúcny lalok prechádza 
stredná prieduška (mesobronchium). Z nej vychádza 
systém trubičiek: smerom dohora – dorsobronchy, 
smerom dole – ventrobronchy a navzájom ich spája-
jú parabronchy. Celá táto štruktúra sa nazýva paleo-
pulmo a je u všetkých vtákov. Okrem toho u väčšiny 
druhov v kaudolaterálnej časti pľúc môže fungovať 
aj ďalší systém trubičiek, ktoré prechádzajú do bruš-
ných vzduchových vakov. Táto fylogeneticky mladšia 
časť sa volá neopulmo. Pľúca sú vtlačené v hrudnom 
priestore a prirastené k chrbtovej strane. Tubulózny 
charakter pľúc umožňuje, že vzduch pri nadýchnutí a 
vydýchnutí je cez ne len prepúšťaný a nemení sa pri-
tom ich tvar. Rezervoárom vzduchu sú tenkostenné, 
roztiahnuteľné vzduchové vaky (sacci pneumatici), 
ktoré delíme na nepárne (druhotne) – krčný (saccus 
cervicalis) a kľúčny (s. clavicularis) a párne – krani-
álne hrudníkové (s. thoracales craniales), kaudálne 
hrudníkové (s. thoracales caudales) a brušné (s. ab-
dominales). Okrem dýchania slúžia na nadľahčovanie 
tela, pneumaticitu kostí, termoreguláciu (tepelná izo-
lácia najmä u vodných vtákov), hydroreguláciu (vlá-
sočnice vo vakoch umožňujú odparovanie vody a tým 
aj regulácii vodnej hladiny v tele, keďže vtáky nema-
jú potné žľazy), zmenšujú trenie medzi jednotlivými 
orgánmi a svalmi, zosilňujú hlas. Súčasťou dýchacej 
sústavy sú aj → hlasový orgán vtákov.             ĽK

dýchacie farbivá – bielkoviny schopné viazať reverzi-
bilne kyslík a oxid uhličitý chemickou väzbou. Na-
chádzajú sa buď v hemolymfe (bezchordáty) alebo v 
krvných bunkách (chordátov). V živočíšnej ríši nachá-
dzame tieto typy dýchacích farbív: 1. hemoglobíny, 2. 
myoglobíny, 3. chlorokruoríny, 4. hemerytríny, 5. he-
mocyaníny, 6. hemovanadíny a 7. echinochrómy. JS

dýchanie (respirácia) – súhrn zložitých fyziologických 
dejov potrebných na neustále prijímanie O2 z vonkaj-
šieho prostredia a odovzdávanie CO2 a vodných pár z 
organizmu do prostredia, t. j. výmena plynov medzi 
organizmom a prostredím. U jednobunkových živočí-
chov sú difúzne vzdialenosti pre CO2 a O2 medzi bun-
kou a prostredím dostatočne krátke. Mnohobunkový 
organizmus, na rozdiel od nich, potrebuje pre výmenu 
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plynov vlastné transportné systémy (dýchaciu a obe-
hovú sústavu). Dýchanie sa uskutočňuje tromi navzá-
jom spojenými dejmi – 1. vonkajším, 2. vnútorným a 
3. tkanivovým dýchaním.              JS

Dynastes hercules → herkules antilský
Dytiscidae → potápnikovité
Dytiscus marginalis → potápnik obrúbený
Ectoprocta → chytadlovce
ectosceletum → vonkajšia kostra bezchordátov
edeagus → penis hmyzu
efektor – výkonný orgán, ktoré odpovedá na podráž-

denie príslušného receptoru, napr. sval, žľaza, cieva. 
Podnety a vzruchy sa do efektorov prinášajú prostred-
níctvom periférnych nervov vo forme impulzov. Tieto 
podnety sa predtým spracovali v centrálnej nervovej 
sústave.            MKB

efyra (ephyra) – malá, nedospelá medúza vzniknutá 
v procese → strobilácie, nemá ešte vyvinuté pohlavné 
orgány.                ET

Echinococcus granulosus – patrí medzi → ploskavce 
do triedy → pásomníc. Dosahuje veľkosť 3 – 6 mm 
a má len 3 – 4 články. V dospelosti parazituje v ten-
kom čreve psovitých šeliem (pes, líška, vlk atď.), kde 
sa vyskytuje vo veľkých počtoch. Tieto živočíchy sa 
nakazia konzumáciou surového mäsa nakazeného lar-
válnym štádiom (echinokok). Medzihostiteľmi, ktorí 
sa nakazia vajíčkom uvolneným z výkalov definitív-
neho hostiteľa, sú obyčajne bylinožravce i všežravce, 
môže sa nakaziť i človek, najmä pri neopatrnom zaob-
chádzaní so psami ( hladkanie, lízanie a pod.). Vajíčka 
sa totiž dostávajú s výkalmi do vonkajšieho prostredia, 
môžu sa dostať na srsť psa, čím sa uľahčuje kontami-
nácia. Z vajíčok, ktoré sa dostanú do medzihostiteľa 
vznikajú larvy → onkosféry, ktoré sú krvou zanesené 
do životne dôležitých orgánov (pečeň, pľúca, mozog 
atď.), kde sa usadia a vzniká → larvocysta (echino-
kok). Echinokok neustále rastie (za 5 mesiacov asi 
1cm) a môže v konečnom dôsledku dosahovať až veľ-
kosť lopty. Je vyplnený tekutinou v ktorej sú základy 
hlavičiek budúcich pásomníc. Echinokok môže prask-
núť pričom alergický šok môže zapríčiniť smrť, alebo 
sú pri prežití larvocysty zanesené na iné miesta kde 
vznikajú ďalšie echinokoky. Liečenie je možné len 
chirurgicky. Pre človeka najnebezpečnejšia pásomni-
ca.                 ET

Echinodermata → ostnatokožce 
Echinoidea → ježovky
echinokok → larvy pásomníc
echinokokóza – nebezpečné ochorenie spôsobené lar-

válnym štádiom (→ echinokok → larvy pásomníc) pá-
somníc z rodu Echinococcus. Pre človeka je najnebez-
pečnejším ochorením, ktoré spôsobujú pásomnice. ET

Echinus esculentus → ježovka jedlá
Eisenia lucens → dážďovka svietivá 
ekdysis → vzliekanie
ekdysteroidy pijavíc → endokrinná sústava bezchor-

dátov
ekdýzia → vzliekanie

ekdyzón → endokrinná sústava bezchordátov, → skle-
rotizácia

ekológia – plne vyprofilovaná vedecká disciplína s kom-
plexne vyvinutým teoretickým, metodologickým 
a aplikovaným pozadím. Od svojho etablovania v 60-
tych rokoch 19. storočia Ernstom Haeckelom ostáva 
jej definícia aktuálna ako veda o vzťahoch organiz-
mov ku svojmu prostrediu a medzi sebou navzájom. 
Okrem priestorových (napr. heterogenita, stratifikácia, 
rozptyl) a časových aspektov (napr. sukcesia, evolúcia, 
vývin) vystupuje do popredia funkčnosť a systémová 
teória (napr. prepojenosť, stabilita, hierarchizácia). Od 
polovice 20. storočia pozvoľna infiltruje do širokého 
spektra disciplín, napr. ochrany prírody (ekosozoló-
gia), sociológie (humánna ekológia) či vied o krajine 
(krajinná ekológia). V súčasnom období je v neodbor-
ných kruhoch nesprávne medializovaná ako synony-
mum ochrany životného prostredia. Z hierarchického 
hľadiska hľadiska ostávajú v platnosti jej 3 základné 
odvetvia: autekológia (ekológia druhu), demekológia 
(ekológia populácie) a synekológia (ekológia spolo-
čenstva).                PF

ekosystém/ekologický systém – základná materiálna 
a funkčná jednotka prírody. Už pri etablovaní termí-
nu v 30-tych rokoch 20. storočia je dôraz kladený na 
autonómnosť a komplexnosť. Na druhej strane je ne-
vyhnutná dostatočná komunikácia s okolitým prostre-
dím. Systémový prístup je nosný pre pochopenie 
vzájomných interakcií medzi jednotlivými prvkami. 
Ekosystém ako každý iný systém sa skladá z jedno-
duchších subsystémov a je súčasťou väčších super-
systémov. Štrukturálne pozostáva z biotopu (súbor 
abiotických faktorov prostredia), producentov (predo-
všetkým autotrofné organizmy), konzumentov (väč-
šina živočíchov) a dekompozítorov (rozkladačov). 
Jeho veľkosť nie je daná, pohybuje sa od najmenších 
rozmerov (mikroekosystém) po celú biosféru. Medzi 
jeho komponentami sa formujú vzájomné a intenzív-
ne vzťahy. Z filozofického hľadiska sa uplatňuje ho-
listický (systém ako celok) a redukcionistický (systém 
ako súbor zložiek) prístup. Niektoré pramene rozlišu-
jú terestický (suchozemský) a akvatický (vodný) eko-
systém.                 PF

ektoderm – vonkajší zárodočný list, ktorý vzniká v štá-
diu gastruly spoločne s endodermom. Z ektodermu sa 
vyvíja pokožka a jej deriváty (šupiny a panciere pla-
zov – Reptilia, perie, ramfotéka, podotéka a pazúry 
vtákov – Aves, voskovka dravcov – Falconiformes, 
srsť, nechty, pazúry, kopytá a rohy cicavcov), začia-
točný (stomodeum) a koncový úsek tráviacej trubi-
ce (proktodeum), vylučovacie orgány bezstavovcov 
(napr. malpighiho trubice hmyzu), dýchacie orgány 
bezstavovcov (vonkajšie žiabre, pľúcne vaky pavú-
kovcov, vzdušnice vzdušnicovcov), zmyslové orgány 
a i. Z vydutín ektodermu vzniká šošovka, epitel vnú-
torného ucha a neurálna rúra, z ktorej sa vyvíja nervo-
vá sústava.                 JS

ektohormóny – nazývané tiež sociálne hormóny alebo 
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feromóny. Feromóny sú produkované žľazami hmy-
zu, ktoré na rozdiel od skutočných endokrinných žliaz 
vylučujú látky do vonkajšieho prostredia organizmu. 
Pôsobia takto nie na jedincov, ktoré ich produkujú, ale 
na ostatné jedince toho istého druhu. Uplatňujú sa ako 
látky vyvolávajúce pohlavnú aktivitu alebo ako popla-
chové hormóny vyvolávajúce obranné a únikové reak-
cie hmyzu. Niekedy sa môže stať, že feromóny spĺňajú 
viacero funkcií, ako je tomu napríklad u včely medo-
nosnej, kde na jednej strane kráľovská kašička zabra-
ňuje vývinu ďalšej kráľovnej v tom istom úli a zároveň 
pôsobí aj ako sexuálne lákadlo pre trúdy.            MKB

ektoparazit – parazitický organizmus žijúci trvalo ale-
bo dočasne na povrchu tela hostiteľa.             IO

ektoplazma – časť plazmy prvoka nachádzajúca sa 
pod → pelikulou. Je priehľadná, hyalinná, väčšinou 
neobsahuje → bunkové organely ani zásobné látky. 
U niektorých prvokov (→ meňavkovce) je veľmi jas-
ne odlíšená od redšej granulovanej → endoplazmy. 
U niektorých prvokov ( → slncovky) môže byť vaku-
olizovaná ( nadnášanie).              ET

ektotermné živočíchy → poikilotermné živočíchy
ekválne delenie → delenie
Elateridae → kováčikovité
elefantiáza → vlasovec miazgový
elektrické orgány – premenené priečne pruhované sva-

ly niektorých živočíchov, v ktorých vzniká elektric-
ká energia. Elektrické orgány sa napríklad vyskytujú 
u rají, prípadne u niektorých rýb, ako sú paúhor elek-
trický, či pasumec elektrický. Elektrické orgány slúžia 
k omráčeniu koristi a k obrane a aj k orientácií živočí-
chov v prostredí. Paúhor má elektrické orgány ulože-
né v chvoste a dokážu spôsobiť elektrický výboj silný 
až 650 voltov. V podstate sú to tri navzájom prepojené 
elektrické orgány. Ten najväčší je určený k lovu ko-
risti a k obrane, ďalší časť reguluje potrebné napätie a 
tretí, najmenší oddiel, vysiela impulzy k orientácii. V 
posledných rokoch bol objavený elektrický orientač-
ný orgán aj u cicavcov, konkrétne u austrálskeho vtá-
kopyska. Tieto orgány sa nachádzajú na jeho zobáku a 
sú schopné vnímať elektrické impulzy vznikajúce pri 
minimálnom pohybe tela koristi. Vtákopysk vyhľadá-
va raky, garnáty a žaby zahrabané v bahne pomocou 
týchto elektrických impulzov.          MKB

Elephas maximus → chobotnáče
elythrum → krídlo hmyzu
embryogenéza – vývin zárodku organizmu, embryo-

nálny vývin. Je to prvá fáza ontogenézy živočíchov a 
zahŕňa dve etapy: 1. blastogenézu a 2. organogenézu. 
Počas blastogenézy prebieha brázdenie oplodneného 
vajíčka, vznik zárodočných listov a základov budú-
cich orgánov. Zárodok v tejto etape takmer nerastie. 
Organogenézu naopak charakterizuje intenzívny rast 
celého zárodku a formovanie orgánov.             JS

embryogenéza → embryonálny vývin
embryológia – veda o individuálnom vývine organiz-

mov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného 
jedinca. Zahŕňa morfologické (morfologická embry-

ológia), funkčné (experimentálna embryológia), fyzi-
ologické (fyziologická embryológia) a biochemické 
procesy, ktoré počas vývinu prebiehajú. Podľa skúma-
ných objektov rozlišujeme: 1. embryológiu rastlín, 2. 
embryológiu živočíchov a 3. embryológiu človeka.JS

embryonálny vývin → embryogenéza
embryonálny vývin cicavcov – Najviac spoločných 

znakov s plazmi majú vajcorodé cicavce – kloakovce. 
Ich vajíčko je veľké, má priemer 4 – 4,75 mm, je po-
lylecitálne, telolecitálne a meroblastické. Ryhuje sa 
parciálne a diskoidálne. Vo vajcovode a v maternici sa 
okolo neho vytvára vyživovacia vrstva (podobná biel-
ku vajíčka Sauropsida), ako aj mäkká, gumovitá (u 
ježúr) či vápenitá (u vtákopyska) škrupina. V materni-
ci vajíčko rastie a tu prebehne aj jeho brázdenie. 
U vačkovcov je vajíčko malé (priemerne 150 – 250 
µ). Vo vajcovode sa pokryje vrstvou „bielka“ (albumí-
nové obkolesenie) a vonkajším ochranným obalom. 
Cez tieto obaly čerpá vajíčko v druhej polovici gravi-
dity, po vstupe do maternice, výživu. Pred brázdením 
prebehne vypudenie žĺtka z vaječnej bunky, ktoré tu 
bolo vo vakuolách. Brázdenie je holoblastické. Na zá-
rodku sa veľmi skoro vyvíjajú dýchacie a tráviace or-
gány ako aj predné končatiny, no zadné končatiny, 
oko a pohlavné orgány sa vyvíjajú pomalšie. Vo vše-
obecnosti sa placenta u vačkovcov nevyskytuje, aj 
keď záhyby plodových blán sa zasúvajú do fáld slizni-
ce maternice a umožňujú preberanie pokrmu z tela 
matky (rezorbcia sekrétu maternicových žliazok, ob-
sahujúcich bielkoviny a tukové kvapôčky). Výnimkou 
je rad Peramelemorphia, kde sa vytvára placenta, no 
má inú stavbu ako u Placentálií a funguje len krátko. 
Allantois sa spája s chorionom a v mieste ich spojenia 
zrastá vajíčko pomocou alantoických ciev s endomet-
riom maternice, no nedochádza k narušeniu jej stien. 
Allantois je otočený cez žĺtkový vačok, nedosahuje 
povrch vajíčka a slúži iba na zhromažďovanie pro-
duktov vylučovania. Pri pôrode chorion zostáva v ma-
ternici a rezorbuje, amnion a alantois vychádzajú 
z tela matky spolu so zárodkom. Pôrod je veľmi skorý, 
pri ktorom sa novonarodenec musí sám dostať do mat-
kinho vaku, kde dochádza k zrastu epitelu jeho pier 
s bradavkou mliečnej žľazy matky. Podobne, podľa 
niektorých autorov dochádza aj u koaly ku kontaktu 
alatoisu s chorionom, vzniká chorioalantoidná placen-
ta, ktorá je spojená s maternicovým epitelom. U Pla-
centálií je vajíčko malé (60 – 150 µ), bez, alebo len s 
veľmi málo sa vyskytujúcimi výživnými látkami. Nie-
kedy ho môže otáčať vrstva „bielka“, ktorá vzniká vo 
vajcovode (napr. u králika). Tvorená je hlavne z poly-
sacharidov a nikdy nemá vonkajší ochranný obal. Nie-
kedy, pred delením nastupuje eliminácia zrniečok žĺt-
ka z vaječnej bunky, no deje sa to postupne a nie odra-
zu, ako je to u vačkovcov. Delenie je holoblastické. 
Vajíčko sa začína deliť už vo vajcovode, pričom hlav-
ným morfogenetickým pohybom je proliferácia a zy-
gota sa mení v morulu. Morula prechádza vajcovo-
dom, prijíma tekutinu, zväčšuje sa, vchádza do mater-
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nice a mení sa na zárodočný vačok (blastocysta). Me-
dzi oplodnením a implantáciou zárodku v maternici 
môžu prebehnúť 1 – 2 týždne, prípadne aj viac (one-
skorená implantácia). V štádiu blastocysty sa vytvorí 
tenká a svetlejšia vrstva buniek – trofoblast a tmavšie 
zoskúpenie buniek – embryoblast. Prostredníctvom 
trofoblastu v najranejších štádiách (blastula, gastrula) 
zárodok absorbuje výživu zo sekrétov, ktoré vytvára 
maternica (embryotrofé s. histotrofé). Takáto výživa 
funguje, dokiaľ nedôjde k pripojeniu zárodku prostred-
níctvom zárodočných obalov k stene maternice, teda 
k implantácii a vzniku spojenia pomocou placenty. 
Hlavnou funkciou placenty je získavanie výživy 
z matkinho tela pre zárodok. Zabezpečuje tiež výme-
nu plynov a vylučovanie produktov metabolizmu. 
Okrem toho dovoľuje prenikanie mikroorganických 
látok z matky do plodu, ako sú soli, cukry, aminokyse-
liny, jednoduché tuky, ako aj niektorých vitamínov 
a protilátok. Ebryoblast sa nachádza na hornom ani-
málnom póle vajíčka, pod trofoblastom (tento jav sa 
vyskytuje len u placentálnych cicavcov a volá sa enty-
pia). Jeho tmavšie zoskupenie buniek je spôsobené 
vyššou syntézou ribonukleových kyselín. Vytvorí sa 
z neho telo zárodku. Nasleduje štádium gastruly a pro-
ces, ktorý voláme notogenéza. Embryoblast sa mení 
na plochý zárodočný terčík, pričom je buď: 1. krytý 
trofoblastom. Je to u netopierov, niektorých hmyzo-
žravcov a hlodavcov, slabozubcov, opíc (aj človeka). 
Trofoblast nad zárodkom zosilnie a prispieva k rých-
lej implantácii zárodku, alebo 2. nie je krytý trofoblas-
tom. Je to u mäsožravcov, párnokopytníkov a nepár-
nokopytníkov. Vtedy zaniká entypia a bunky trofob-
lastu buď dezintegrujú, embryoblast sa rozloží do 
jednej vrstvy a vytvorí zárodočný terčík, alebo v em-
bryoblaste vzniká dutinka (embryocystis), ktorá sa 
otvorí na povrch blastocysty a bunky embryoblastu na 
jej povrchu utvoria zárodočný terčík. Povrchové bun-
ky zárodočného terčíka predstavujú ektoderm. Z jeho 
hlbších vrstiev sa delamináciou uvoľňujú bunky dru-
hej vrstvy, ktoré sú zároveň obrátené do dutiny blasto-
cysty a vytvárajú entoderm. Takto vzniká dvojvrstev-
ná gastrula. Notogenéza je podobná ako je u plazov. 
V zadnej časti zárodočného terčíka sa zmnožia bunky 
a vytvoria primitívny prúžok, ktorý v prednej časti vy-
tvára primitívny uzlík. Obe časti vystupujú nad po-
vrch ako zhrubnutina terčíka, ktorá vo svojom strede 
poklesla do primitívnej brázdy a v prednej časti, v ob-
lasti primitívneho uzlíka, je prehĺbená do primitívnej 
jamky. V priestore primitívneho uzlíka a primitívneho 
prúžku sa zvyšuje mitotická aktivita ektodermálnych 
buniek a vznikajú nové bunky, ktoré sa vsúvajú medzi 
ekto- a entoderm ako základy tretieho zárodočného 
listu – mezodermálne krídla. Od primitívneho uzlíka 
vyrastajú mezodermálne bunky aj dopredu a vytvára-
jú pruh buniek – chordomezodermový (hlavový) vý-
bežok. Ten dosiahne v prednej časti zárodočného ter-
číka zhrubnutý entoderm, vytvorí prechordovú plat-
ničku, z ktorej vzniká hlavový mezoderm. Primitívna 

jamka sa začína predlžovať do úzkeho kanálika, ktorý 
zasahuje do chordomezodermálneho výbežku a zmení 
ho v trubicu. Zároveň sa kanálik otvorí na ventrálnej 
strane a komunikuje s dutinou prvočreva a zmení sa 
v chordovú platničku so žliabkom na ventrálnej stra-
ne. Entodermálne bunky zaplnia žliabok a vzniká 
kompaktná chrbtová struna (chorda dorsalis). Na dor-
zálnej strane zárodku sa v strede objaví medulárna 
platnička, ktorá je vpredu rozšírená do troch primár-
nych mozgových vačkov. Kaudálne od nich sa plat-
nička zahlbuje do neurálnej brázdy, postupne sa uza-
tvára a vytvára nervovú trubicu. Mezoderm po stra-
nách chordy vytvára segmentované útvary – somity. 
Laterálne od nich sa mezoderm rozdelí na vonkajšiu 
somatopleuru, ktorá prilieha k vnútornej strane tro-
foblastu a vnútornú splanchnopleuru, ktorá je na von-
kajšej strane entodermálneho vaku. Medzi nimi je 
dutina – coelom. U placentálnych cicavcov sa stretá-
vame s choriovitelinnou, teda žĺtkovou, ako aj alanto-
choriovou placentou. Žĺtková placenta u nich funguje 
len dočasne a je nahradená alantochoriovou placen-
tou. Pri žĺtkovej je implantácia len povrchová, v ob-
lasti, kde žĺtkový váčok prilieha na chorion a sliznicu 
maternice. Žĺtkový vačok neobsahuje žĺtok, iba ne-
veľké množstvo seróznej tekutiny, ktorá pochádza zo 
sekrétu maternicových žliaz. Vývoj žĺtkovej placenty 
prebieha v dvoch smeroch. Pôvodný smer predstavuje 
veľký žĺtkový vačok a častá prítomnosť žĺtkovej pla-
centy, ktoré sa vyskytujú u cicavcov u ktorých dochá-
dza k pomalému pripojeniu zárodku s endometriom 
maternice (napr. párnokopytníky, nepárnokopytníky, 
mäsožravce, veľryby, chobotnáče, poloopice, niektoré 
hmyzožravce), teda u tzv. bradysynaptických cicav-
cov Druhý smer je malý žĺtkový vačok a ojedinele sa 
vyskytujúca žĺtková placenta. Vyskytuje sa u cicav-
cov, ktorých zárodky sa zavčasu a rýchlo pripájajú 
k maternici (napr. netopiere, slabozubce, hlodavce, 
vyššie opice), teda u tachysynaptických cicavcov. 
U alantochoriových placient sa môžu vytvárať na jej 
celom povrchu klky. Tieto majú za úlohu zväčšovať 
rezorpčnú plochu. Prípadne sa klky zachovávajú len 
na niektorých častiach choria a spolu predstavujú plo-
dovú časť placenty (pars fetalis s. placenta fetalis). 
Alantochoriové placenty delíme podľa rozmiestnenia 
klkov na: 1. Placenta diffusa – drobné klky sú po ce-
lom povrchu choria. Je u veľrýb, sirén, nepárnokopyt-
níkov, diviakovitých, tiav a lemurov. 2. Placenta coty-
ledonata – má klky zhromaždené do oválnych skupín. 
Sú u prežúvavcov. 3. Placenta zonaria – klky vytvára-
jú pás obklopujúci zárodok kolmo na jeho pozdĺžnu 
os. Je u mäsožravcov a plutvonožcov. 4. Placenta dis-
coidea – klky sú zhromaždené do určitej časti v podo-
be oválnej alebo okrúhlej skupiny. Je u niektorých 
hmyzožravcov, netopierov, opíc, hlodavcov. Činnos-
ťou choriového epitelu sa rozrušuje endometrium ma-
ternice a dochádza k spojeniu klkov a sliznice mater-
nice. Ak sa chorium iba priloží na sliznicu maternice, 
potom pri pôrode sa alantochorion uvoľňuje bez jej 



E

54

porušenia. Takúto placentu voláme placenta neinva-
zívna alebo nepravá placenta (placenta spuria s. se-
miplacenta). Ak je spojenie pevnejšie, sliznica mater-
nice sa pri pôrode poruší. Je to placenta invazívna 
alebo pravá placenta (placenta vera). Podľa spôsobu 
spojenia placenty s maternicou poznáme: 1. Placenta 
epitheliochorialis – epitel choria sa prikladá k epitelu 
maternice, sliznica maternice sa neporuší (semipla-
centa), výmena látok sa deje cez všetky ich vrstvy a na 
celej ploche alantochoria (placenta diffusa). 2. Placen-
ta syndesmochorialis – predstavuje semiplacentu. 
U nej dochádza k rozrušeniu sliznice maternice na jej 
zdureninách (karunkulách), kde sa klky choria poná-
rajú až do väziva (placenta cotyledonata). 3. Placenta 
endotheliochorialis – je pravá placenta. Choriové klky 
vrástli do sliznice maternice až po endotel kapilár 
v endometriu. Epitel choria má schopnosť fagocytózy 
a pinocytózy. Klky sú sústredné do pása (placenta zo-
naria). 4. Placenta haemochorialis – pravá placenta, 
u ktorej epitel choriových klkov prenikol k endotelu 
maternicových kapilár, rozruší ich a krv matky obmý-
va choriové klky, pričom ich rezorpčný epitel získava 
priamo živiny a odovzdáva splodiny látkovej výmeny. 
Nedochádza však k miešaniu krvi matky a zárodku. 
Choriové klky sú sústredené do okrúhleho okrsku 
(placenta discoidalis). 5. Placenta haemoendothelialis 
– pravá placenta ešte s tesnejším spojením. Pri im-
plantácii sú odstránené všetky vrstvy endometria 
a u zárodku mizne epitel choria a mezenchým, takže 
hranicu medzi krvou zárodku a matky tvorí iba endo-
tel kapilár chória. Ani tu však nedochádza k miešaniu 
krvi matky a zárodku. Choriové klky sú sústredené 
tiež na okrúhlej ploche (placenta discoidalis). Nachá-
dza sa u králika a morčaťa. Podľa Štěrbu (2001) typy 
placient priamo nezávisia od ontogenetických dejov 
blastocysty, ale skôr sú podmienené metabolizmom 
druhu a jeho hormonálnou činnosťou.            ĽK

embryonálny vývin/embryogenéza – prvá fáza onto-
genézy živočíchov. Zahŕňa štádium blastogenézy (od 
vzniku zygóty až po vytvorenie zárodkových listov a 
základov orgánov) a organogenézy (intenzívny vývin 
a rast orgánových základov). Končí opustením vajco-
vých alebo zárodkových obalov, t.j. vyliahnutím. U ci-
cavcov rozlišujeme embryonálnu periódu (od vzniku 
zygóty po vytvorenie orgánových základov) a fetálnu 
(plodovú) periódu, kt. končí pôrodom.            MH

empodium → nohy článkonožcov
Emys orbicularis → korytnačka močiarna
ena horská (Ena montana) – suchozemský ulitník 

z čeľ. → enovitých. Lesný druh. Vyhýba sa suchým 
bezlesým rovinám. Stredoeur. druh (okrem stred. Eu-
rópy siaha jej areál až do Pyrenejí, SV Francúzska, 
juž. Anglicka, Belgicka.              TC

ena lesná (Merdigera obscura) – rod ulitníkov z čeľ. 
→ enovitých. Patrí medzi stredne veľké druhy ulitní-
kov (výška ulity 9 mm), obýva listnaté lesy v teplej-
ších oblastiach, kde žije v opadanke al. pri kmeňoch 
stromov, na úpätí skál a v krovinách. Najhojnejší je v 

teplých hájoch na vápencovom podklade. Výskyt sa 
obmedzuje prevažne na nízke pahorkatiny. Európsky 
druh, na Slovensku pomerne hojný. Okrajmi svojho 
areálu siaha až do severozápad. Afriky. Chýba v Škan-
dinávii, Fínsku a na juž. Balkáne.             TC

Ena montana → ena horská
Encefalitozoon cuniculi → mikrospóry
endit → nohy článkonožcov
endoderm – vnútorný zárodočný list, ktorý vzniká v 

štádiu gastruly spoločne s ektodermom. Z endodermu 
vzniká u všetkých mnohobunkových živočíchov epi-
tel tráviacej trubice (okrem ústnej dutiny a análneho 
otvoru) a tráviace žľazy (pečeň, podžalúdková žľaza 
– pankreas). Z vydutín tráviacej trubice vznikajú dý-
chacie orgány stavovcov (žiabrové štrbiny rýb a la-
riev obojživelníkov, pľúca suchozemských stavovcov, 
plynový mechúr rýb, malpighiho trubice pavúkovcov, 
stredné črevo (mesenteron) a i.              JS

endodyogenia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 
niektorých → výtrusovcov (Apicomlexa), pri ktorom 
v materskej bunke delením vznikajú dva nové jedince 
(napr. Toxoplasma, Babesia, Piroplasma).             ET

endofalus → penis hmyzu
endogénny podnet – základom endogénneho podnetu 

je vnútorná fyziologická, nervová, hormonálna a naj-
mä genetická pripravenosť živočíšneho organizmu 
na realizáciu určitého inštinktívneho správania, napr. 
sťahovavé vtáctvo.          MKB

endohormómy – hormóny, ktoré uskutočňujú výme-
nu informácií vo vnútri organizmu. Endohormóny 
ovplyvňujú celkový metabolizmus, hospodárenie 
s minerálnymi látkami a s vodou, rast a rozmnožova-
nie organizmu.            MKB

endokrinná sústava bezchordátov – sústava žliaz s 
vnútornou sekréciou, kt. predstavujú regulačný me-
chanizmus životných dejov. Produkty endokrinných 
žliaz – hormóny ovplyvňujú u bezchordátov činnosť 
susedných buniek kontaktným spôsobom. Niekedy 
hormóny vylučujú nervové bunky a prenášajú na → 
neurity (neurokrinná sekrécia). Látky hormonálnej 
povahy sú aj v nervových zakončeniach. Tvorba jed-
notlivých hormónov v endokrinných žlazách sa mení 
počas ontogenézy v závislosti od funkčného stavu a 
podľa okamžitej potreby živočícha. U → ploskulíc, 
→ pásomníc produkuje okolohltanová nervová ob-
rúčka hormón neurčeného charakteru, kt. ovplyvňuje 
metamorfózu lariev. → U hlavonožcov bola zistená v 
blízkosti žiabier branchiálna žľaza (corpora branchia-
ta), ktorá ovplyvňuje vývin a reguluje krvný obeh. 
Mozog → mnohoštetinavcov rodu Nereis produkuje 
hormóny. kt. ovplyvňujú článkovanie tela, → game-
togenézu a → metamorfózu. U → pijavíc boli zistené 
ekdysteroidy ovplyvňujúce vzliekanie. → Raky majú 
pri stopke očiek sinusovú žľazu, kt. hormón ovplyv-
ňuje uloženie pigmentu v melanofóroch. Subkutiku-
lárne bunky → hviezdoviek produkujú gonadotropný 
hormón, kt. ovplyvňuje tvorbu pohlavných buniek. 
Najviac preskúmané sú endokrinné žľazy → hmyzu. 
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Nachádzajú sa v → prednom mozgu (protocerebrum) 
aj v iných častiach CNS (jedná sa najmä o neurosek-
retorické bunky predného mozgu). Sekrét je prostred-
níctvom axónov odvádzaný do hemolymfy. Ich naj-
známejším produktom je aktivačný hormón, kt. prí-
tomnosť v hemolymfe aktivizuje tvorbu zvliekacieho 
hormónu – ekdyzónu, alebo burzikón, kt. riadi proces 
→ sklerotizácie (vytvrdnutia) → kutikuly. Prisrdcov-
nicovité žľazy (corpora cardiaca) produkujú inkréty, 
kt. regulujú proces dýchania a stimulujú tvorbu tukov 
v tukovom telese. Primozgové žľazy (corpora allata) 
produkujú juvenilný hormón, kt. brzdí → premenu. 
Predohrudná žľaza (glandula prothoracalis) produkuje 
vzliekací hormón, ekdyzón. Po skončení → premeny 
degeneruje. Ventrálna žľaza (glandula ventralis) je 
funkčne podobná predohrudnej žľaze. Po skončení → 
premeny tiež degeneruje. → Podhltanová nervová uz-
lina produkuje diapauzový hormón, kt. urýchľuje → 
diapauzu hmyzu. Énocyty, t.j. skupiny buniek v blíz-
kosti bruškových → stigiem ovplyvňujú rast voskovej 
vrstvy epikutikuly hmyzu a regulujú činnosť lipopro-
teínov pri sekrécii kutikulínu.            MH

endokrinná žľaza – orgán produkujúci biologicky aktív-
ne látky – hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych 
orgánov tela a prenášajú informácie vo vnútri tela. Ich 
úlohou je zabezpečiť v organizme stálosť vnútorného 
prostredia, tzv. homeostázu. Endokrinné žľazy nemajú 
vývod a svoje „produkty“ (hormóny) vylučujú priamo 
do krvi. Medzi endokrinné žľazy patria: hypofýza, 
štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, pohlavné 
žľazy, Langerhansove ostrovčeky podžalúdkovej žľa-
zy. Sústava endokrinných žliaz sa nazýva endokrinný 
systém resp. endokrinná sústava.         MKB

endokrinný systém vtákov – žľazy s vnútornou sek-
réciou (endokrinné) majú vtáky dobre rozvinuté a 
hrajú v regulácii ich funkcií významnú úlohu. Medzi 
žľazy s vnútornou sekréciou sú radené: hypofýza, štít-
na žľaza, prištítne telieska, pankreas, dvanástorník, 
obličky, pohlavné žľazy a nadobličky. Endokrinná 
činnosť niektorých týchto žliaz sa rozvíja prostred-
níctvom spolupráce zmyslov a nervovej sústavy v 
tesnej závislosti na faktoroch vonkajšieho prostredia 
(napr. dĺžke dňa, teplote, množstve a kvalite potravy). 
Samotná produkcia hormónov je do značnej miery 
ovplyvnená oddielom medzimozgu – hypotalamom, 
ktorý je priamo prepojený s riadiacou žľazou s vnú-
tornou sekréciou – hypofýzou. Tá je rozčlenená na 
predný lalok – adenohypofýzu a zadný lalok – neu-
rohypofýzu. Adenohypofýza produkuje 7 dôležitých 
hormónov: (1) adrenokortikotropný hormón (skratka 
– ACTH), (2) tyreotropný hormón – TSH, (3) folikuli-
začný hormón – FSH podporujúci tvorbu pohlavných 
buniek samcov a rast folikulov samíc, (4) luteinizačný 
hormón – LH stimulujúci tvorbu pohlavného hormó-
nu samcov – testosterónu a samiciam spoločne s FSH 
premieňa v stene vaječníku samčí pohlavný hormón 
na samičí – estrogén a zároveň dáva podnet na tvor-
bu progesterónu, (5) somatotropin – GH alebo STH 

ovplyvňujúci rast organizmu a odbúravanie tukov, 
(6) prolaktin – PRL, ktorý spôsobuje jednak zdurenie 
výstelky hrvoľa holubov a následnú produkciu tvaro-
hovej hmoty, resp. tekutín (plameniaky, → tučniaky) 
ktorou kŕmia svoje mláďatá, ako aj tlmenie činnosti 
pohlavných žliaz a podporu rodičovského správania, 
(7) melanotropin MSH. Neurohypofýza tvorí dva hor-
móny: (1) vazotocin – ADH, ktorý zabraňuje odvod-
neniu tela, spomaľuje filtráciu tekutín, zvyšuje obsah 
tukov, glukózy a rastového hormónu v krvi a súčasne 
hrá dôležitú úlohu pri tvorbe tukových rezerv pred 
migráciou vtákov, (2) mezotocin MS vyvolávajúci 
spolu s ADH sťahy svaloviny vajcovodu pri znášaní 
vajec. V oblasti krku v tesnej blízkosti krkavíc tesne 
nad bifurkáciou priedušiek sa nachádzajú malé párové 
štítne žľazy (glandulae thyreoideae), ktorých funkcia 
prechádza počas roka zreteľným cyklom. Tvoria sa tu 
viaceré typy hormónov – tyroxínov, ktoré sa uplatňujú 
pri raste mláďat, produkcii tepla dospelých jedincov, 
pri raste operenia a procese preperovania vtákov. Nad-
obličky (glandulae suprarenales) produkujú dve sku-
piny hormónov – (1) adrenalin a noradrenalin, ktoré 
sa uplatňujú pri strese a ich tvorba je lokalizovaná v 
dreni nadobličiek, (2) kortikosteroidy, kortikosteróny 
a alsteróny majúce zásadný význam pri látkovej výme-
ne a tvorbe rezerv tukov, cukrov a bielkovín. Ich čin-
nosťou je udržiavaná tiež rovnováha medzi obsahom 
solí a tekutín v organizme, čo u morských vtákov riadi 
aj vylučovanie koncentrovaných solí prostredníctvom 
nosných žliaz. Hormóny regulujúce množstvo cukrov 
v krvi (inzulín, glukagón) sa tvoria v pankrease. Po-
dobne aj v stene žalúdka a tenkom čreve sa vytvárajú 
hormóny (gastrin, sekretin, cholecystokinín) ovplyv-
ňujúce trávenie. Dôležitú úlohu pre rozmnožovanie 
vtákov majú pohlavné hormóny tvoriace sa v semen-
níkoch samcov a vaječníkoch samíc. Endokrinná čin-
nosť gonád ovplyvňuje vznik druhotných pohlavných 
znakov ako aj charakteristického správania počas ob-
dobia pohlavnej aktivity (agresivita, tok, stavba hniez-
da, výchova mláďat). Testosterón spôsobuje mnohým 
vtákom zmenu tvaru a sfarbenia operenia, sfarbenia 
zobáku, rast a zdurenie neoperených častí tela (napr. 
hrebeňov, lalokov), rast syrinxu. Samičie správanie v 
období rozmnožovania je podmienené dvomi rozdiel-
nymi skupinami hormónov – estrogénov (tvorených 
vaječníkmi) a gestagénov.             KS

endokutikula → kutikula hmyzu
endoparazit – parazitický organizmus žijúci trvalo ale-

bo dočasne v hostiteľovi (dutinové parazity, krvné pa-
razity, tkanivové parazity).              IO

endophalus → penis hmyzu
endoplazma/granuloplazma – vnútorná časť cytoplazmy 

obsahujúca → bunkové organely a zásobné látky. Na 
rozdiel od priehľadnej → ektoplazmy má zrnitú štruktú-
ru, je tekutejšia často so zreteľným prúdením.           ET

endopodit → nohy článkonožcov
endosceletum → vnútorná kostra bezchordátov
endoskelet ostnatokožcov – vnútorná kostra (skelet) 
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mezodermálneho pôvodu. Vzniká medzi epidermou 
a rôzne hrubou vrstvou svalov. Formuje sa z kryštálov 
vápnika s prímesou organických látok v spojivovom 
tkanive. Je tvorený zo symetricky alebo nepravidel-
ne usporiadaných vápenatých doštičiek rôzneho tvaru 
a veľkosti. Na povrchu doštičiek sú rôzne tŕne, ihlice 
a chytavé pedicelárie, ktoré čistia povrch ostnatokožca 
a chytajú drobnú potravu, ktorú posúvajú k ústnemu 
otvoru. Usporiadanie vápenatých doštičiek skeletu je 
zložitejšie na orálnej strane tela (strana s ústnym otvo-
rom) ako na strane aborálnej. Vo všeobecnosti skelet 
ostnatokožca môžeme rozdeliť na 10 pásiem (ich po-
čet môže byť vyšší, zvyčajne zodpovedá násobku čísla 
5, pentamérna symetria). Pásma, kde sú ambulakrálne 
nožičky sa nazývajú radiálne (ambulakrálne), medzi 
nimi sú pásma interradiálne (interambulakrálne). Ske-
let môže mať podobu kompaktnej schránky (ježovky, 
Echinoida), skelet iných môže tvoriť málo pohyblivé 
až pohyblivé ramená (hviezdovky, Asteroida), ramená 
môžu byť dichotomicky vetvené (hadovice, Ophiu-
roida), perovité po oboch stranách s prstovitými vý-
bežkami (pinullae) (ľaliovky, Crinoida). Počet ramien 
ostnatokožcov sa pohybuje od 5 – 50.             IO

endostyl (hypobranchiálna ryha) – na ventrálnej strane 
hltanovožiabrového vaku nižších chordátov (plášťov-
ce, kopijovce, larvy mihúľ) sa tiahne ryha, ktorá je 
vystlaná žľazovými a bičíkatými bunkami. Čiastočky 
potravy, ktoré sa zachytávajú v hltanovožiabrovom 
vaku, sú sekrétom žľazových buniek endostylu zle-
pované do vločiek a vírením bičíkatých buniek sú po-
súvané ďalej do tráviacej trubice.             ZO

endotermné živočíchy → homoiotermné živočíchy
énocyty → endokrinná sústava bezchordátov
enovité (Buliminidae) – čeľ. ulitníkov (Stylommato-

phora) stred. veľkosti (8 – 20 mm) a jednotnej stavby. 
Čeľad je druhovo bohatá a obýva prevážne paleark-
tickú oblasť, najbohatšie je rozvinutá v juhovýchod-
nej Európe, Prednej, Strednej až východnej Ázii. Na 
Slovensko siahajú areály 4 rodov so 4 druhmi (→ Ena 
montana, → Merdigera obscura, → Chondrula tri-
dens a → Zebrina detrita.).             TC

Entamoeba coli → meňavkotvaré
Entamoeba histolytica → meňavka dyzenterická/m. 

červienková
Entamoebida – skupina endozoicky žijúcich meňaviek 

v tráviacom trakte rôznych živočíchov, vrátane člo-
veka. Významná skupina najmä z parazitologického 
hľadiska. Najväčší význam majú zástupcovia rodu 
Entamoeba, z ktorých 5 druhov žije v čreve člove-
ka (→ Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, E. 
hartmani, E. polerecki a → E. coli).            ET

Enterobius vermicularis → mrľa ľudská
enteroblatický vznik mezodermu → mezoderm
entognáty (Endognatha) – trieda kmeňa článkonožce. 

Ich ústne ústroje sú vo vnútri hlavovej kapsuly, tak, že 
z nej vyčnnievajú iba hroty mandibúl a maxíl. Ďašou 
zvláštnosťou, je, že každý článok tykadla je vybavený 
vlastnou svalovinou.Väčšinou sú slepé, iba niektorí zá-

stupcovia chvostoskokov majú prítomné omatídia. Z 
ďalších znakov typických pre entognáty sú rudimenty 
nôh vyskytujúce sa na brušku, často chýbajúce vzduš-
nice a vývin mnohých druhov je anamorfóza.     MKB

Entomostraca – nižšie kôrovce, pomocné v súčasnos-
ti už menej používané delenie kôrovcov. Patria sem 
všetky triedy kôrovcov okrem triedy Malacostraca 
(vyššie kôrovce → rakovce).              IH

Entoprocta → pamachovky, machovce
environmentalistika – interdisciplinárna náuka o ži-

votnom prostredí s osobitným a nosným zreteľom na 
jeho ochranu a trvalo udržateľný rozvoj. Na rozdiel 
od klasických vied má podstatne širší diapazón pô-
sobnosti z komplexného spektra sfér ľudského života 
a spoločnosti od striktne vyprofilovaných vedeckých 
disciplín, napr. ekológia, toxikológia, biogeografia, po 
jej aplikované výstupy v ochrane prírody (ekosozoló-
gia), racionálnom využívaní prírodných zdrojov (fy-
ziotaktika), zákonodárstve (environmentálne právo) 
či filozofii (ekofilozofia), náboženstve a etike. Nie je 
duplicitou ekológie, vníma človeka ako nosný objekt, 
okolo ktorého sa sústreďuje životné prostredie, vráta-
ne jeho výtvorov, napr. kultúrnych pamiatok, organiz-
mov či celých ekosystémov.              PF

enzým – názov je odvodený od gréckeho slova zymé, čo 
znamená kvasnice, v kvasniciach en zymé bola prvý 
raz opisovaná prítomnosť látky, ktorá spôsobuje kva-
senie. Enzým má niekedy označenie aj ferment. Toto 
pomenovanie je odvodené od latinského fermentare, 
čo znamená vrieť – kysličník uhličitý, ktorý uniká pri 
kvasení robí dojem varu kvasiacej tekutiny živočí-
chov, rastlín a mikroorganizmov. Enzýmy sú svojou 
chemickou povahou bielkoviny. Okrem bielkoviny 
obsahujú ešte aj nebielkovinovú zložku. Bielkovina sa 
volá apoenzým, nebielkovinová zložka je koenzým. 
Látky, akými sú aj enzýmy hovoríme, že majú úlohu 
biokatalyzátorov. Dokážu výrazne urýchliť priebeh 
chemických reakcií. Základný rozdiel medzi enzýma-
mi a ostatnými katalyzátormi je v tom, že svojou špe-
cifickou štruktúrou chemickú reakciu nielen urýchľu-
jú, ale ju aj regulujú. Enzýmy sa vytvárajú v bunkách 
živočíchov, rastlín a mikroorganizmov. Pri cicavcoch 
a niektorých živočíchoch sú zdrojom koenzýmov vi-
tamíny.            MKB

enzymatické štiepenie – rozklad zložitých látok na 
jednoduchšie za účasti enzýmov. Enzýmy urýchľujú 
chemický dej tým, že znižujú jeho aktivačnú energiu. 
Vytvorí sa väzba enzým – substrát, rozpadnutím kto-
rej vzniká produkt. Enzýmová katalýza môže urých-
liť priebeh reakcie aj viac ako tisíckrát. Pre pôsobe-
nie enzýmu je dôležité hlavne tzv. aktívne miesto, 
na ktoré sa reaktanty viažu. Účinok enzýmov môže 
byť brzdený rôznymi inhibítormi. Najznámejšími sú 
kompetitívne, nekompetitívne (alebo akompetitívne) 
prípadne alosterické. Pri inhibícii sa vlastne jednodu-
cho povedané vytvorí namiesto väzby enzým-substrát 
väzba enzým-inhibítor. Pri kompetitívnej inhibícii sa 
táto väzba dá narušiť pridaním väčšieho množstva re-
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aktantu, nekompetitívna inhibícia „zablokuje“ enzým 
natrvalo. Pri alosterickej inhibícii sa inhibítor nena-
viaže na aktívne miesto, ale tak, že svojou prítomnos-
ťou v priestore zabráni naviazaniu substrátu.    MKB

Ephestia elutella → vijačka čokoládová
Ephestia kuehniella → vijačka múčna
epiblast → organogenéza
epibólia – spôsob vzniku gastruly a endodermu. Na ani-

málnom póle sú lokalizované rýchlo sa deliace mikro-
méry, kt. obrastajú veľké makroméry vegetatívneho 
pólu. Z mikromér vzniká ektoderm, z makromér en-
doderm.               MH

epibólia → gastrulácia
epidemiológia – náuka o zákonitostiach hromadného 

výskytu chorôb, najčastejšie infekčných, a o fakto-
roch, ktoré výskyt ochorenia ovplyvňujú.             IO

epidermis → integument bezchordátov
epidermové žľazy hmyzu → exokrinné žľazy hmyzu
epididymis → pohlavná sústava bezchordátov.
epifýza – šuškovité teliesko (corpus pineale) je žľaza 

s vnútorným vylučovaním. Je to nepárová vydutina 
diencefalu v hornej časti mozgu. U niektorých živo-
číchov má zachovanú fotorecepčnú funkciu (je vývo-
jovým zvyškom tretieho, parietálneho oka). Z medzi-
mozgu nižších stavovcov vyrastá drobná žľaza – epi-
fýza, produkujúca hormón melatonín, ktorý je zodpo-
vedný za inhibíciu tvorby pohlavných hormónov. Re-
aguje citlivo na svetlo, ktorého intenzita ovplyvňuje 
jeho vylučovanie. V zime, keď je svetelná časť dňa 
krátka, je tvorba melatonínu zvýšená, preto sa pri väč-
šine živočíchov neprejavuje pohlavná aktivita. Na jar 
pôsobí opačne. Nedostatok svetla (napríklad v zime) 
môže spôsobovať horšiu náladu až depresiu.         SN

epikutikula → kutikula hmyzu
epimerae → penis hmyzu
epimerit → gregariny, Gregarinidea
epiméry → penis hmyzu
Epimetabola → premena
Epinotia tedella → obaľovač smrekový
epipodit → nohy článkonožcov
epistropheus → čapovec
Epistylis → kolónie jednobunkovcov
epitel – resp. výstelka je základný typ živočíšneho tka-

niva, ktoré pokrýva povrch tela a vystiela telové a or-
gánové dutiny. Je to jediné tkanivo, ktoré prichádza 
do styku s okolitým prostredím. Všetko, čo vstupuje 
do tela musí prejsť cez epitel a rovnako všetko, čo z 
tela vychádza, prechádza cez toto tkanivo. Epitel má 
tak okrem ochrannej aj regulačnú funkciu. Epitelové 
bunky sú umiestnené tesne vedľa seba, medzi nimi je 
minimálne množstvo medzibunkovej hmoty, typické 
je ich vrstevnaté uloženie. Väčšinou nasadajú na ten-
kú bazálnu membránu, ktorá epitel oddeľuje od ďal-
ších tkanív orgánu. Ich voľný povrch býva často vý-
razne morfologicky i funkčne špecializovaný. Epitely 
vznikajú zo všetkých zárodočných vrstiev (endoderm, 
mezoderm, ektoderm). Väčšina epitelov vzniká z en-
dodermu a ektodermu. Mezoderm má u bezstavovcov 

menší podiel na vývine epitelov. Ektodermálneho pô-
vodu sú krycie epitely, výstelka ústnej dutiny a ko-
nečníka u stavovcov (Vertebrata) a zmyslové epitely. 
Endodermálneho pôvodu je tráviaca sústava a všetky 
žľazy stavovcov, ktoré k nej patria, ako aj výstielka 
dýchacích ciest. Mezodermálny pôvod majú gonády, 
obličky a výstielky obehovej a lymfatickej sústavy. 
Tento typ tkanív nemá vlastné cievne zásobovanie 
a bunky sú vyživované hlbšie uloženými tkaniva-
mi. Medzi najvýznamnejšie epitely patria: krycí, re-
sorpčný (vstrebávací), zmyslový, žľazový a obrvený 
epitel.                SN

epitókia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov.
Equs asinus → somár domáci 
Erannis defoliaria → piadivka zimná
Erantia – bentické aj pelagické → mnohoštetinavce 

(kmeň → Annelida), voľne pohyblivé, dravce. K naj-
známejším druhom patrí Afrodite aculeata, ktorá má 
telo pokryté štetinami a obýva európske moria, pri-
čom dosahuje veľkosť až 18 cm, Nereis pelagica žije 
v hustých zárastoch. Má vyliačiteľný hltan a dosahuje 
dĺžku až 20 cm. K najznámejším mnohoštetinavcom 
patrí → palolo zelený.                          ET

Erebia medusa → očkáň prstovkový
Erebia pharte – stredne veľký alpský motýľ z čeľ. → 

očkáňovité s dĺžkou predného krídla 17 – 19 mm. Na 
tmavohnedých krídlach je niekoľko hrdzavých škvŕn 
bez čiernych očiek. Motýle lietajú od júna do začiatku 
augusta. Húsenica je olifofágna a žije na rozlič. dru-
hoch tráv (Festuca, Poa). Tento očkáň žije u nás iba v 
oblasti Belianskych a Západných Tatier. Na Slovensku 
ohrozený a zákonom chránený druh, uvedený v červe-
nej knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych dru-
hov rastlín a živočíchov ČSFR 3).                      MKU

ergasil obyčajný → cyklopy
Ergates faber → fuzáč zavalitý 
Eriocraniidae → prvomoľovité
eruca → húsenica
eruca → larvy hmyzu
Esocidae → šťukovité
Esox lucius → šťukovité
Esperiana acicularis → fagotka 
Esperiana esperi → fagotka
estivácia (letný spánok) – typ letargie, pomocou ktorej 

dokážu živočíchy prekonať nepriaznivé podmienky 
prostredia pri vysokých teplotách v obdobiach sucha. 
Vyskytuje sa častejšie pri stepných a púšťových živo-
číchov. Vyznačuje sa znížením metabolismu a iných 
životných funkcií počas suchého a teplého letného 
obdobia. Na prekonanie obdobia sucha, ktoré sa peri-
odicky opakuje v stepných a polopúštnych oblastiach, 
upadajú niektoré hlodavce, vačkovce a poloopice do 
letného spánku. Najčastejšie ho trávia v podzemných 
norách, kde je teplota relatívne nízka a stála. Stromo-
vé cicavce môžu letný spánok tráviť v dobre chráne-
ných dutinách drevín. Niektoré sysle, vrátane európ-
skeho druhu Spermophillus citellus môžu za určitých 
okolností prejsť z letného spánku priamo do zimného 
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spánku (hibernácia).          MKA
estrogén – samičí pohlavný hormón. Produkujú ho foli-

kuly vo vaječníkoch. Tento hormón ovplyvňuje vývin 
pohlavných orgánov, tvorbu sekundárnych pohlavných 
znakov, správanie, rozvoj mliečnej žľazy. Vplyv tohto 
hormónu je nápadný v období dospievania. Vylučova-
nie hormónu je cyklické. Jeho zvýšené množstvo je 
počas folikulárnej fázy ovulačného cyklu. Počas tejto 
fázy zodpovedá za stimuláciu rastu a formovanie žliaz 
vo výstelke maternice. Mení tiež sekréciu v krčku ma-
ternice, čím uľahčuje spermiám prechod do maternice 
a stretnutie s vajíčkom.           MKB

estrus → ruja
etológia – náuka o správaní živočíchov, vrátane ich in-

štinktov, mechanizmov vyššej nervovej činnosti, vro-
deného aj získaného správania. Jeden z najmladších 
zoologických odborov. Vychádza z dvoch základných, 
historicky plne etablovaných koncepcií: behavioriz-
mu a učenia o vyššej nervovej činnosti. V metodolo-
gickej rovine sa osobitný dôraz kladie na kvalitatívno 
– kvantitatívne vlastnosti receptívnych a reaktívnych 
prejavov. Śtúdium správania zahŕňa pozorovania vo 
voľnej prírode (in situ), v podmienakch poloprírodné-
ho prostredia a v laboratóriu (ex situ). K novodobým 
osobnostiam etológie patrí aj laureát Nobelovej ceny 
Konrád Lorenz. Neodmysliteľnou bázou tejto vedy je 
klasická psychológia s početnými školami, napr. škola 
behaviorizmu alebo škola účelovej psychológie. PF

Eucarida – nadrad kôrovcov patriaci do triedy → ra-
kovce, podtriedy → Eumalacostraca – ich pevný pan-
cier pokrýva celú hlavohruď. Žiabre sa vytvárajú ako 
epipodity hrudných končatín. Oči majú na stopkách. 
Tento nadrad zahrňuje dva rady: → krily (Euphausia-
cea) 90 druhov, → desaťnožce (Decapoda) cca 8 500 
druhov.                 IH

eucefalná larva → larvy hmyzu
Eudorina californica → kolónie jednobunkovcov
Eudorina elegans → kolónie jednobunkovcov
Euglena viridis → červenoočká
Euglypha → Testacea
Eumalacostraca – podtriedy kôrovcov v triedy rakovce 

(Malacostraca) – zahrňuje päť nadradov: → Syncari-
da (35 druhov), → Pancarida (8 druhov), → Hoplo-
carida (300 druhov), → Eucarida (8 600 druhov), → 
Peracarida (11 100 druhov).              IH

Eumetazoa → Animalia
Eunectes murinus → veľhadovité
Euphausiacea → krily
Euphydryas maturna → hnedáčik osikový
Eupithecia abietaria → piadivka šušková
Euploea → danausovité
Euproctis chrysorrhoea → mníška zlatoritka
eupyrénne spermie → spermia
Euroglyphus maynei → prachové roztoče
Eurygaster maura → štítovka obilná
Euscorpius capathicus → šťúr karpatský
Euscrobipalpa ocellatella → psota repová
eustipes → čeľusť hmyzu

Evergestis forficalis → vijačka kapustová
everzné oči → zrakové orgány bezchordátov
evolúcia – proces biologických a organických zmien, 

počas ktorých descendenty („potomkovia“ v zmysle 
historického vývoja) nadobúdajú znaky odlišujúce ich 
od ich ancestorov („rodičovské druhy“). Evolúcia pre-
bieha cestou postupných zmien populácií organizmov, 
ktoré vyplývajú z prispôsobovania sa jedincov menia-
cim sa podmienkam prostredia, meniacim sa vzťahom 
medzi druhmi a ich populáciami. Študuje zákonitosti 
historického vývoja organizmov počas geologického 
vývoja Zeme, od najjednoduchších po zložité.        IO

exkaváty (Excavata) – fylogenetická línia (ríša ?) eu-
karyotických organizmov – zahńňajúca bičíkaté, ale 
aj meňavkovité formy jednobunkovcov v minulosti 
radené do kmeňa → Sarcomastigophora. Charakte-
ristická je prítomnosť bičíkov (pôvodne 2), postupne 
dochádza k ich znásobovaniu a aj k vytváraniu ich 
zložitých povrchov (mastigonémy, šupinky). I keď 
sa ešte vyskytujú meňavkovité formy, dochádza k ich 
potláčaniu. Zaraďujeme sem 3 veľké skupiny jedno-
bunkovcov Heterolobosea, Tetramastigota a Metaca-
ryota.                 ET

exkrement – výsledný produkt trávenia, ktorý sa vy-
lučuje z tela von. Obsahuje zvyšky potravy, tiež ne-
stráviteľné zvyšky potravy, prípadne aj kvasné bak-
térie.           MKB

exkrét – nepotrebná látka vylučovaná z organizmu do 
okolitého prostredia. Vylučovanie škodlivých látok 
(odstraňovanie) je nevyhnutnou podmienkou na za-
chovanie existencie organizmov. Keď sa škodlivé 
metabolity v tele hromadia alebo sa z tela celkom 
neodstraňujú, môže nastať samootrava organizmu až 
smrť. Na odstraňovanie nepotrebných metabolitov sa 
živočíchom a človeku vyvinuli špecifické exkrečné 
orgány. No niekedy môžu časť exkrécie vykonávať aj 
orgány, ktoré plnia iné základné fyziologické funkcie. 
Napr. malé množstvo metabolitov sa vylučuje kožou 
pri potení, pľúcami pri dýchaní. Exkrečné orgány 
(bezstavovcov aj stavovcov) majú tieto spoločné vlast-
nosti: Sú vždy v úzkom funkčnom vzťahu s telovými 
tekutinami, ktoré sprostredkovávajú odovzdávanie 
nepotrebných látok z tkanív. Odstraňujú z organizmu 
vodu a soli, a tým sa zúčastňujú na regulácii osmotic-
kého tlaku a stálosti vnútorného prostredia. Majú po-
dobu rúrok a v jednotlivých úsekoch spätne resorbujú 
isté látky. Exkrécia i resorpcia látok prebiehajú proti 
koncentračnému spádu, preto vyžadujú isté množstvo 
energie.           MKB

exocytóza – vylúčenie z bunky. Týmto spôsobom sú 
z bunky vylučované častice, ktoré nie sú schopné 
prenikať cez membránu. V bunke sa vytvorí vačok 
ohraničený membránou, ktorý je vytlačený z bunky, 
pričom bunkový povrch zregeneruje. Napr. u jedno-
bunkovcov tvoriacich schránky, sa štruktúry tvoriace 
v Golgiho komplexe touto formou dostávajú na po-
vrch a podieľajú sa na tvorbe schránky. Typickým prí-
kladom je u jednobunkovcov aj vylučovanie splodín 
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z bunky cez bunkový konečník.             ET
exogénny podnet – podnet z vonkajšieho prostredia, 

napr. svetlo, teplo, ročné obdobia a pod., ktorý ovplyv-
ňuje správanie živočíchov.          MKB

exokrinné žľazy hmyzu/žľazy s vonkajšou sekréciou 
– sú ektodermálneho pôvodu, charakteristické odvá-
dzaním svojich produktov – sekrétov na povrch tela al. 
do telových dutín. Majú vývody. Môžu byť jedno– al. 
mnobunkové, morfologicky trubicovité (tubulózne) al. 
váčkovité (alveolárne). Podľa druhu a vlastností sek-
rétu poznáme niekoľko typov epidermových (pokož-
kových) žliaz – napr.: voskové žľ. (včely – produktom 
je včelí vosk, červce); lakové žľ. (→ viaceré červce 
– produktom sú živicové laky, konkrétne šelak); Ver-
sonove žľ. (produkujú exuviálnu tekutinu pred vlast-
ným zvliekaním) ; obranné žľ. (napr. párové → jedové 
žľ. vyšších → blanokrídlovcov a nepárová Dufourova 
žl., repugnatorické žľ. → bzdôch na zadohrudi a dor-
zálnej časti bruška); vôňové žľ. (napr. androkóniá → 
motýľov, kt. vylučujú → feromóny a lákajú samičky) 
; hodvábotvorné žľ. (spodnoperové žľ. húseníc → mo-
týľov a lariev → potočníkov, chodidlové žľ. predných 
končatín → snovačiek, produkujú sekrét na vzduchu 
tuhnúci vo forme vlákna). Patria sem aj hryzadlové, 
čeľusťové a slinné žľazy. Väčšina žliaz je ektodermál-
neho pôvodu. Iba žliazky stredného čreva a pohlavné 
žľazy sú mezodermálneho pôvodu.            MH

exokutikula → kutikula hmyzu
exopodit → nohy článkonožcov
Exoteleia dodecella → psota borovicová
explozívne spermie → spermia
exteroreceptory – zachytávajú podnety prichádzajúce z 

vonkajšieho prostredia. Pomáhajú živočíchom orien-
tovať sa, hľadať si potravu, úkryt, rozlišovať nebezpe-
čenstvo a podobne.          MKB

extracelulárne trávenie → mimobunkové trávenie
extruzómy – tyčinkovité, mieškovité alebo sférické 

štruktúry (→ organely) nachádzajúce sa v cytoplazme 
niektorých prvokov (bičíkovce, nálevníky), ktoré 
môžu byť úplne alebo čiastočne vystrelené v reakcii 
na rôzne stimuly (podráždenie, potrava a pod.). Sú 
obyčajne lokalizované v kortikálnej cytoplazme, tes-
ne pod pelikulou. V súčasnosti je známych viac ako 
10 typov, napr. trichocysty – tyčinkovité útvary pra-
videlne usporiadané pod povrchom tela, ich vystrele-
nie je spustené mechanickou, chemickou alebo elek-
trickou stimuláciou (rýchlosť niekoľko milisekúnd). 
V explodovanom stave až 10-násobne zväčšia svoju 
dĺžku, čím vytvoria bariéru, ktorá poskytuje ochranu 
pred nepriaznivými vplyvmi. Toxicysty – nachádzajú 
sa v blízkosti bunkových úst, obsahujú toxín, ktorý 
paralyzuje korisť. Pexicysty – prichytávacie tyčinky, 
ktoré umožňujú kontakt s korisťou, mukocysty – po-
dieľajú sa na formovaní cýst a pod. Ďalšie extruzómy 
s nejasnou funkciou sú napr. ejektizómy, rabdocysty, 
diskobolocysty, nematocysty, kinetocysty. Rhoptrie u 
→ výtrusovcov (Apicomlexa) sa tiež považujú za ex-
truzómy.                ET

exúvia (exuvium) – kutikula zvlečená larvou al. opuste-
ná imágom.              MH

Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus (Girolamo 
Fabrizi d’Acquapendente) (1537 – 1619) – talian-
sky lekár a anatóm, profesor anatómie a chirurgie na 
univerzite v Padove. Autor mnohých vedeckých prác 
z oblastí porovnávacej anatómie, embryológie a chi-
rurgie. V roku 1574 opísal žilové chlopne, dokázal, že 
krv v žilách tečie jedným smerom. Preštudoval vývin 
zárodku mnohých plazov, vtákov a cicavcov. Patrí k 
zakladatelom embryológie.              IO

facetové oko (omatídium) – zložené oko hmyzu, ktoré 
vzniká invagináciou pokožky v larválnych instaroch 
alebo dokonca až v štádiu kukly. Sietnica sa formuje 
zo zaklesnutých pokožkových buniek. Zložené oko 
sa skladá z početných (až 40 000 u vážok) šesťuhol-
níkových omatídií a pozostáva z dioptrickej (rohov-
ka, rohovkotvorné bunky, kužeľ, kužeľotvorné bun-
ky, pigmentové bunky) a receptorickej časti (zrakové 
bunky, rabdóm, sietnica, tapetum, očná bazálna bla-
na). Autonómia jednotlivých omatídií sa prejavuje aj 
v celkovom obraze. Podľa rozmiestnenia pigmentu 
rozoznávame zložené oči apozičné (druhy s dennou 
aktivitou) a superpozičné (druhy s nočnou aktivitou). 
Tvar a veľkosť zložených očí sú variabilné (u vážok 
pokrývajú až dve tretiny povrchu hlavy).             PF

fagocytóza – schopnosť buniek pohlcovať pevné častice 
(napr. mikroorganizmy, baktérie, zvyšky odumretých 
buniek, pigmentové zrná a i.) ako výživu (napr. me-
ňavky) alebo obranný prostriedok (napr. granulocyty 
stavovcov, plazmocyty hmyzu). Podľa veľkosti pri-
jímaných častíc delíme takéto bunky na mikrofágy 
a makrofágy. Fagocytóza sa uskutočňuje tromi me-
chanizmami: 1. obalením častíc pseupódiami, 2. inva-
gináciou cytoplazmatickej membrány 3. hromadením 
fagocytovaných látok v bunke a ich následným vylu-
čovaním.                JS 

fagotka (Esperiana/Fagotia/Microcolpia) – rod vod-
ných ulitníkov z čeľ. tiarovitých (Thiaridae, syn. 
Melaniidae), charakteristický hrubostennou štíhlou 
kužeľovitou a špicatou schránkou. U nás zastúpený 2 
druhmi – veľmi vzácnou → fagotkou škvrnitou (Es-
periana esperi) a vzácnou fagotkou → E. acicularis. 
Obidva druhy patria svojim rošírením medzi pontické 
(žijú v riekach čiernomorskej oblasti). E. esperi bola 
u nás zatiaľ zistená len na Podunajskej nížine, najmä 
v hlav. toku Dunaja, v dolnej Nitre a dolnom Váhu a 
v niekt. menších tokoch Podunajskej nížiny (Žitava). 
Podobné rozšírenie má aj → E. acicularis. Obidva 
druhy žijú v nížinných riekach, hlav. na kameňoch, 
ponorených drevách aj na pevnejšom bahne pri bre-
hoch, miestami veľmi hojne. Obidva druhy sú v sú-
časnosti zaradené do Červenej knihy bezstavovcov 
Slovenska.                                                                TC

fakultatívne učenie – prebieha po celý život zvieraťa a 
nie je obmedzené len na určité vekové obdobie. Môže 
vyplynúť z hravého správania, z prirodzenej činnosti 
alebo zo zvedavosti a snahy zvládnuť určité špecifické 
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aktivity. Môže súvisieť s orientačno-pátracím správa-
ním. Napríklad havran čierny skúma takmer všetky 
neznáme predmety, ktoré pre neho zdanlivo nemajú 
význam, ale v období rozmnožovania mnohé z nich 
použije na stavbu hniezda. V takejto činnosti sa z roka 
na rok zdokonaľuje. Príkladom inej formy fakultatív-
neho učenia je tradícia v správaní, odpozorovanie na-
učeného správania mláďatami alebo inými dospelými 
živočíchmi v skupine. Typickým príkladom sú aj indi-
viduálne naučené činnosti napr. šimpanzov, ktoré sú 
schopné pod dlhodobým vedením bádateľa v uzavre-
tých laboratórnych podmienkach zdokonaľovať svoje 
prejavy učením, napr. spoznávať tvary, farby a jedno-
duché abstraktné pojmy (veľa, málo, guľatý, hranatý) 
a podobne.            MKB

Falcidens crossotus → zadnožiabernice
Falcidens sagittiferus → zadnožiabernice
faléra lipová (Phalera bucephala) – veľká chochlatka 

z čeľ. → chochlatkovité s dĺžkou predného krídla 26 
– 32 mm. Pri vrchole kôrovito sivohnedých predných 
krídel je veľmi nápadná mesiacovitá škvrna. Motýľ 
odpočívajúci v pokoji pripomína odlomený konárik. 
Motýle sa vyskytujú od začiatku mája do júla v luž-
ných a zmiešaných lesoch, na brehoch potokov a riek 
s porastami stromov a v parkoch. Chlpaté húsenice 
s modročierno-žlto-bielou kresbou žijú spoločne na 
viacerých druhoch drevín.          MKU

falobáza → penis hmyzu
familia (čeľaď) – základná systematická kategória le-

žiaca v hierarchicky usporiadanom systéme medzi ro-
dom (genus) a radom (ordo).               IO

farmársky chované líšky – patria k dvom osobitným 
druhom. Sú to líška polárna (Alopex lagopus) a líška 
strieborná, ktorá je melatonickou formou líšky obyčaj-
nej (Vulpes vulpes). Objektom zdomácňovania, ktoré 
prebiehalo na začiatku 20. storočia, bolo viacero geo-
grafických rázov divej líšky polárnej, najmä aljašskej, 
špicberskej, grónskej a divej líšky polárnej z ostrova 
Jan Mayen. Je monoestrická (znamená, že má ruju raz 
do roka), no má vysokú plodnosť (10 – 12 mláďat vo 
vrhu). So striebornou líškou sa kríži, ale potomstvo je 
neplodné. Táto medzidruhová hybridizácia sa používa 
na získavanie módnych kožušín v súčasnosti ozna-
čovaných názvom Golden Island Fox. Podľa dĺžky 
pesíkov rozlišujeme dva základné mutačné typy líšky 
polárnej: a) dlhosrstá, b) krátkosrstá.              HI

Fasciola hepatica → motolica pečeňová
fauna – súbor živočíšstva akejkoľvek geografickej jed-

notky od najmenších snímkovacích plôch po celú pla-
nétu. Živočíšstvo vo všeobecnosti. Predmet záujmu 
faunistiky. Jeden z nosných zložiek bioty zastupujúci 
ríšu živočíchov (regnum Animalia), vrátane hetero-
trofných jednobunkových organizmov. Mnohé literár-
ne zdroje poukazujú na jej intenzívnu synonymizáciu 
s diverzitou (živočíšstva), v skutočnosti sa však ich di-
apazón pôsobnosti prekrýva iba čiastočne a ani jeden 
z pojmov nie je nadradený druhému. Do istej miery 
nachádzame analógiu medzi vegetáciou a flórou v prí-

pade rastlinstva. Vo väčšine prípadov fauna operuje 
s holistickým (živočíšstvo ako celok), diverzita s ana-
lytickým prístupom (rozmanitosť živočíšstva).       PF

Felidae → mačkovité
Felis catus → mačkovité
Felis lynx → rys ostrovid
Felis pardina → rys ostrovid
Felis silvestris → mačkovité
femur → nohy článkonožcov
fénixka – plemeno kury domácej, ktoré sa vyznačuje 

pomerne dlhým chvostom, ktorý opŕcha každý rok.HI
feromóny – hormóny sprostredkujúce humorálnu ko-

reláciu medzi jedincami toho istého druhu. Feromó-
ny sú signály pre reprodukčnú aktivitu (pohlavné a 
zhromažďujúce feromóny), pre poplašné a obranné, 
teritoriálne a značkovacie regulácie a pre spoznanie a 
konrolovanie kást (feromóny sociálneho hmyzu). Boli 
popísané u rôznych skupín živočíchov (pavúkovce, 
kôrovce, ryby, hlodavce a i.), ale najlepšie sú preskú-
mané u hmyzu. Ako prvý izolovaný a chemicky popí-
saný feromón bol samičí pohlavný atraktant priadky 
morušovej – bombykol, ktorým sú lákané samčeky.JS

fibrinogén – bielkovina krvnej plazmy, ktorá sa zúčast-
ňuje pri zrážaní krvi a tak zabraňuje jej stratám a zá-
roveň vykrvácaniu organizmu. Je to rozpustný pro-
teín, jeho molekula má dimerickú štruktúru a tvoria 
ju dva páry polypeptidových reťazcov, z ktorých dva 
majú terminálne viazané fibrinopeptidy. Molekulová 
hmotnosť diméru je okolo 340 000. Vzniká podobne 
ako albumíny v pečeni. Účinkom enzýmov, ktoré sa v 
krvi uvoľňujú pri poranení ciev, sa z fibrinogénu tvorí 
vláknitý fibrín, proteín, ktorý v spolupráci s krvnými 
doštičkami upcháva porušenú cievnu stenu.           SN

filum terminale → paštet
fisipária – spôsob nepohlavného rozmnožovania niekto-

rých mnohobunkových živočíchov (napr. → ploskuli-
ce). Materský jedinec sa rozdelí na 2 alebo niekoľko 
častí. Obyčajne prebieha v určitej deliacej tzv. blasto-
génnej zóne a je vždy spojené s vysokou schopnosťou 
regenerácie. Regenerácia môže prebiehať ešte pred 
odelením od materského jedinca (paratómia – oddele-
né jedince sú morfologicky i funkčne úplne sformova-
né) alebo sa uskutočňuje až po oddelení od materské-
ho jedinca (architómia ).              ET 

fisipária → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
Flagellata → bičíkovce
flagellum → pohlavná sústava bezchordátov, → tykadlá 

hmyzu
folikulárne bunky → ovariola hmyzu
folikuly → oogenéza, → ovariola hmyzu
foramen Panizzae – otvor s chlopňou, ktorý v mieste 

prekríženia aort srdca krokodíla spája ľavú a pravú 
aortu.                 IO

Formica rufa → mravec hôrny 
Formicidae → mravcovité 
fotoreceptory – najrozšírenejšie a najvýznamnejšie 

receptory vzhľadom na orientáciu v prostredí. Sú 
schopné vnímať viditeľné svetlo. Pôvodne jednodu-
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ché svetlocitlivé bunky rozptýlené na povrchu kože 
boli schopné vnímať len zmenu intenzity svetla (ob-
rúčkavce, táto schopnosť sa zachovala aj niektorým 
stavovcom, napr. rybám). Zoskupenie fotoreceptorov 
bolo základom vzniku sietnice, ktorá sa v ďalšom vý-
voji postupne preliačovala. Tým sa rozličným uhlom 
dopadu svetelných lúčov na jednotlivé bunky umožni-
lo smerové videnie. Spomínaným vývojovým štádiám 
oka zodpovedajú najjednoduchšie ploché oči mor-
ských lastúrnikov a miskovité oči morských ulitníkov. 
Osobitnou etapou vo fylogenéze zrakového orgánu 
bol vznik zloženého, facetového oka, umožňujúce-
ho obrazové videnie. Zložené oko typické pre hmyz 
tvorí množstvo jednoduchých očiek (omatídií), ktoré 
vnímajú jednotlivo a vytvárajú mozaikový obraz svet-
lejších a tmavších škvŕn. Najdokonalejším zrakovým 
orgánom sú komorové oči hlavonožcov a stavovcov. 
Špecializácia fotoreceptorov na tyčinky (videnie za 
šera, prevládajú pri nočných živočíchoch) a čapíky 
(videnie počas dňa, prevládajú pri denných živočí-
choch) umožnila farebné videnie. Vývoj pomocných 
optických orgánov, napr. šošovka, prispel ku skva-
litneniu vnímaného obrazu. Rozlišovaciu schopnosť 
komorového oka nemajú všetky živočíchy rovnakú. 
Najdokonalejší zrak majú dravce. Komorové oko 
hlavonožcov a stavovcov sa odlišuje len v spôsobe 
zaostrovania (akomodácie šošovky). Kým v prípade 
stavovcov sa mení tvar šošovky, u hlavonožcov je šo-
šovka posúvaná dozadu a dopredu ako pri fotoaparáte. 
Hlavonožce rozlišujú farby a vidia priestorovo. Spo-
medzi stavovcov majú taký dobrý zrak len dravce a 
mäsožravce.            MKB

fragma (phragma) – priečne uložená apodéma (prelia-
čenina) v podobe hlbokého záhybu v mieste → ante-
kosty chrbtovej časti stredo–, zadohrude a 1. bruško-
vého článku hmyzu. Je dôležitou súčasťou vnútornej 
kostry hrude, kde sa upínajú hrudné svaly.           MH

Frenata → uzdokrídle
frenulum → uzdička
Fringilla coelebs → pinka obyčajná 
Fringilla montifringilla → pinkovité
Fringillidae → pinkovité
frustulácia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 

niektorých polypových štádií → polypovcov. Z tela 
materského polypa sa na boku oddelí valčekovitý 
fragment niekoľkých buniek – tzv. frustula, kt. sa ná-
sledne diferencuje a ďalej sa rozvíja v nového dcér-
skeho jedinca.              MH

fulcrum → krídlo hmyzu
fulkrum → krídlo hmyzu
funiculus → statoblasty 
fuzáč alpský (Rosalia alpina) – chrobák čeľ. → fuzá-

čovitých. Dĺžka 15 – 38 mm. Druh nápadný modro-
sivými matnými krovkami s tmavými zamatovými 
škvrnami a pruhmi. Žije najmä vo vyšších horských 
polohách, kde sa vyvíja v starých bukoch. Imága lie-
tajú za teplého slnečného počasia a sadajú na kmene, 
klady a pne bukov.             MH 

fuzáč borovicový (Spondylis buprestoides) – chrobák 
čeľ. → fuzáčovitých. Dĺžka 12 – 22 mm. Vyznačuje 
sa čiernym sfarbením, valcovitým telom a krátkymi 
pílkovitými tykadlami. Vyskytuje sa hojne v borovi-
cových lesoch. Larvy sa vyvíjajú v odumierajúcom 
dreve. Imága lietajú vo dne i večer na rúbaniskách v 
blízkosti čerstvo porúbaného dreva. Je u nás ohroze-
ným druhom.              MH 

fuzáč bukový (Cerambyx scopolii) – chrobák čeľ. → fu-
záčovitých. Dĺžka 17 – 28 mm. Čierno sfarbené imága 
sa vyskytujú v jarnom a letnom období na rozličných 
kvetoch. Larvy sa vyvíjajú v listnatých stromoch, naj-
mä v bukoch.                        MH

fuzáč čierny (Dorcadion aethiops) – chrobák čeľ. → 
fuzáčovitých. Dĺžka 15 – 20 mm. Telo podlhovasto 
oválne, čierno sfarbené. Vyvíja sa v koreňoch tráv 
a žije na teplejších trávnatých lokalitách (lesostepi, 
lúky, úhory ap.). Pod. bionómiou sa vyznačujú príbuz-
né druhy – f. piesočný, D. pedestre (čierny s bielym 
švom a pásikom na okraji kroviek) a f. trávový, D. 
fulvum (s hnedočervenými krovkami).           MH

fuzáč hrubý (Prionus coriarius) – chrobák čeľ. → fuzá-
čovitých. Dĺžka 19 – 45 mm. Vyznačuje sa podlhovas-
tým, mierne vyklenutým, na spodku ochlpeným telom 
a hnedočiernym sfarbením. Imágo sa vyskytuje od 
júla do augusta, najčastejšie na okrajoch lesov. Lieta v 
podvečer. Larvy sa vyvíjajú v starých pňoch, koreňoch 
a kmeňoch listnatých a ihličnatých stromov.          MH

fuzáč kôrový (Rhagium inquisitor) – chrobák čeľ. → 
fuzáčovitých. Dĺžka 10 – 21 mm. Hlava a štít sivo 
chĺpkaté, krovky bledožlté so sivými al. žltkastými 
škvrnami. Larvy sa vyvíjajú pod kôrou ihličnatých 
stromov.               MH

fuzáč krovový (Hylotrupes bajulus) – chrobák čeľ. 
→ fuzáčovitých. Dĺžka 7 – 21 mm. Telo ploché, štít 
srdcovitého tvaru. Krovky hnedé s dvomi svetlejšími 
priečnymi pásmi. Žije v ihličnatých lesoch. Larvy sa 
vyvíjajú v odumretom dreve, často sa vyskytuje aj v 
stav. dreve a v domoch napáda krovy. Vývin trvá tri 
aj viacej rokov. Význ. tech. škodca dreva, rozšírený v 
Európe, Malej, Prednej a vých. Ázii, Afrike aj Ameri-
ke.                MH 

fuzáč pižmový (Aromia moschata) – chrobák čeľ. → 
fuzáčovitých. Dĺžka 13 – 34 mm. Štíhle telo, zele-
nomodro sfarbené. Vylučuje látku charakteristickej 
vône pižma. Imágo sa zdržuje na kmeňoch vŕb, kde sa 
vyvíja aj larva, príp. naletuje na kvety a stromy ronia-
ce v poranených miestach sladkú šťavu. Chrobáky sa 
vyskytujú od júna do augusta.            MH

fuzáč smrekový (Tetropium castaneum) – chrobák čeľ. 
→ fuzáčovitých. Dĺžka 9 – 19 mm. Ploché, podlhovas- fuzáčovitých. Dĺžka 9 – 19 mm. Ploché, podlhovas-
té, čierne telo s hnedými krovkami. Vyvíja sa najmä 
v smrekoch. Larva žije v starých smrekoch so silnou 
kôrou. Žije rovnako v chorých, ako aj v zdravých stro-
moch. Význ. fyziol. a tech. škodca smrekov, príp. jed-
lí.                            MH 

fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) – chrobák čeľ. 
→ fuzáčovitých. Dĺžka 24 – 53 mm. Čierny s 
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červenohnedými krovkami. Larvy sa vyvíjajú v sta-
rých kmeňoch, v kt. vyžierajú dlhé chodby, čím drevo 
tech. znehodnocujú. Imágo vyletuje vo večerných a 
nočných hodinách v júni a júli. Vývin trvá 3 roky. U 
nás je ohrozeným druhom.            MH

fuzáč vŕbový (Lamia textor) – chrobák čeľ. → 
fuzáčovitých. Dĺžka 15 – 30 mm. Je zavalitý, tmavo-
hnedo sfarbený, po stranách štítu s ostrým výbežkom. 
Vývin lariev prebieha v dreve vŕb a osík, v kt. vyhlo-
dáva chodby. Imágo sedáva na kôre . Lieta prevažne 
večer.               MH

fuzáč zavalitý (Ergates faber) – chrobák čeľ. → 
fuzáčovitých. Dĺžka 23 – 60 mm. Robustný chrobák 
zavalitého tela tmavohnedo až červenohnedo sfarbe-
ného. Žije v borovicových lesoch. Jeho larvy sa vyvíja-
jú v starých pňoch. Imágo sa vyskytuje od začiatku 
júna do polovice augusta. Nočný druh. Vývin je viacro
čný.                                                                          MH

fuzáč zemolezový (Pseudogaurotina excellens) – chro-
bák čeľ. → fuzáčovitých. Dĺžka 13 – 16 mm. Telo 
čierne, lesklé s kovovozelenými al. modrozelenými 
krovkami. Vyskytuje sa vo vysokohorských obl. Slo-
venska.Vyvíja sa v zemoleze čiernom (Lonicera ni-
gra).                MH

fuzáčovité (Cerambycidae) – čeľ.→ chrobákov podra-→ chrobákov podra- chrobákov podra-
du → všežravých. Malé až veľké druhy, dlhé 6 – 60 
mm, tropické druhy dosahujú dĺžku 150 – 200 mm. 
Majú podlhovasté telo s dlhými tykadlami, kt. u niekt. 
druhov presahujú dĺžku tela. Sfarbenie rozličné. Lar-
vy beznohé, biele, s výrazne sklerotizovanou hlavou 
a hryzavými ústnymi orgánmi. Žijú v dreve, lyku a 
kôre stromov a krov, menej často v bylinách. Imága 
sa zdržujú prevažne na kvetoch, živia sa peľom, len 
niekt. druhy naletujú na drevo. Niekt. druhy v štádiu 
larvy sú fyziol. a tech. škodcami dreva. Na svete je 
známych 35 000 druhov, u nás okolo 230, z toho 10% 
týchto atraktívnych chrobákov (23 druhov) je záko-
nom chránených. Mnohé z nich sú boreomontánnymi, 
východokarpatskými, či stepnými reliktami, vyvíjajú 
sa v starých stromoch, v prírodne nenarušenom pros-
tredí. Vyžadujú si ochranu biotopov, v kt. žijú a vyvíja-
jú sa. Kriticky ohrozenými sú: → fuzáč zemolezový 
(Pseudogaurotina excellens), f. borievkový (Semano-
tus russicus), fuzáče Strangalia thoracica, Necyda-
lis ulmi a Tragosoma depsarium. Veľmi ohrozenými 
sú: f. Schäfferov (Acimerus schäfferi), f. štvorpásy 
(Cornumutilla quadrivittata), → f. zavalitý (Ergates 
faber), f. drsnotykadlový (Megopis scabricornis), f. 
javorový (Ropalopus ungaricus), fuzáče Brachyta 
interrogationis, Cerambyx miles, Evodinus borealis, 
Necydalis major, Phytoecia argus, Phytoecia hirsutu-
la, Phytoecia scutellata, Purpuricenus budensis, Pur-
puricenus kaehleri, Trichoferus pallidus. Ohrozenými 
druhmi sú: → f. veľký (Cerambyx cerdo), → f. alpský 
(Rosalia alpina) a f. žltočierny (Pachyta lamed). MH

fúzonôžky (Cirripedia) – triedy kôrovcov (Crustacea) – 
telo majú uzavreté v dvojchlopňovej schránke často 
vystuženej niekoľkými vápenatými doštičkami ktoré 

dokážu dokonale uzavrieť telovú dutinu; jeden alebo 
oba páry antén majú redukované alebo chýbajú. Hrud-
né končatiny majú dvojvetvové, mnohočlánokované a 
vyčnievajú z otvorenej schránky ako fúzy, ktorými ví-
ria vodu a tak priháňajú drobnú potravu k ústam. Väč-
šinou sa rozmnožujú obojpohlavne. Žijú prisadnuto, 
voľne alebo parazitujú, napr na veľrybách. Okolo 900 
výlučne morských druhov sa rozdeľuje do štyroch 
rad: Ascothoracica – nahé fúzonôžky ktoré parazitujú 
na koráloch a ostnatokožcoch. Antenuly a abdomen 
majú vyvinuté. Zástupcovia: Dendrogaser sp. Ac-
rothoracica nahé k podkladu sa prichytávajú chitinóz-
nym príchytným diskom. Majú 3 – 5 párov bičovitých 
končatín. Žijú najmä na schránkach mäkkýšov a na 
koráloch. Zástupcovia: Trypetesa, Berndtia. Thoraci-
ca (lepasy) majú 6 párov dobre vyvinutých končatín. 
Plášť buď kryjú izolované vápenaté doštičky (nepo-
hyblivé: 1 rostrum, 2 rostrolateralia, 2 lateralia, 1 ca-
rina; a párové pohyblivé: tergum a scutum) a telo je 
k podkladu prichytené na chitinóznej stopke (Lepas 
anatifera, Conchoderma, Heterolepas) alebo telo je 
silne redukované a celý plášť je kompaktne uzavre-
tý v spojených kalcifikovaných doštičkách a spodnou 
stranou sú prichytené k pevnému podkladu (Balanus, 
Xenobalanus).                IH

fylogenéza – historický vývoj organizmov, sled vývojo-
vých zmien od jednoduchších k dokonalejším. Všetky 
živočíšne i rastlinné druhy majú svoj fylogenetický 
vývoj. Vďaka poznatkom z paleontológie, porovná-
vacej anatómie embryológie, genetiky a biochémie 
je možné študovať príbuzenské vzťahy medzi orga-
nizmami a viac či menej úspešne rekonštruovať ich 
fylogenetický vývoj.               IO

fylogenéza obojživelníkov – za predkov prvých oboj-
živelníkov sa považujú sladkovodné labyrintodontné 
lalokoplutvé ryby (Crossopterygii) zo skupiny Rhipi-
distia, ktoré už mali viaceré predispozície pre pobyt 
na súši (choány – vnútorné nozdry, plynový mechúr 
slúžiaci na príjem kyslíka z prehltnutého vzduchu, 
silno osifikovanú kostru, párové plutvy so svalnatými 
násadcami spevnené kostrou). Za morfologicky pre-
chodné formy medzi lalokoplutvými rybami a obojži-
velníkmi sú považované rody Obruchevichthys a El-
ginerpeton z obdobia vrchného devónu, pri ktorých sa 
predpokladá vznik kráčavej končatiny. Najstaršími, 
fosílne takmer kompletne zachovanými obojživelník-
mi, sú Ichthyostega stensioei a Acanthostega gunnari 
z radu Ichthyostegalia zo skupiny Labyrinthodontia. 
Boli nájdené vo vrstvách vrchného devónu v Grónsku. 
Mali zuby so zvrásneným dentínom (zubovinou; tzv. 
labyrintodontný chrup). Centrá ich stavcov boli tvore-
né predným nepárovým intercentrom a zadnými páro-
vými pleurocentrami, podobne ako stavce rýb skupi-
ny Rhipidistia. Ichthyostega mala na lebke rudimenty 
skrelových kostí (suboperculare, praeoperculare) a na 
chvoste plutvový lem vystužený kostenými lúčmi, 
vyvinutý aj v rode Acanthostega. Chvost a ventrál-
na strana tela boli pokryté šupinami. Na končatinách 
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mali vyvinuté prsty, pričom bola typická polydaktýlia 
(Acanthostega mala na prednej končatine 8 prstov, 
pri Ichthyostega nie je kompletná kostra prednej kon-
čatiny dosiaľ známa; zadná končatina oboch foriem 
mala 7 prstov). Tieto obojživelníky boli pravdepodob-
ne ešte silno viazané na vodné prostredie, boli však 
schopné aj pohybu na súši. V spodnom karbóne došlo 
k veľkému rozvoju obojživelníkov, sú známe mnohé 
špecializované typy (napr. rod Crassigyrinus s telom 
úhorovitého tvaru a silno redukovanými končatina-
mi). Popri Labyrinthodontia sa objavila skupina Le-
pospondyli (obe sú spoločne označované ako kryto-
lebkovce – Stegocephali, pretože mali silno osifikova-
nú lebku). Lepospondyli nemali zvrásnenú zubovinu 
a centrá ich stavcov boli kompaktné; neboli rozdelené 
na intercentrum a pleurocentrá. Na lebke obojživelní-
kov skupiny Labyrinthodontia bol väčšinou vyvinutý 
otický zárez (kde bol napnutý bubienok), zástupcom 
skupiny Lepospondyli chýbal. Vrámci skupiny La-
byrinthodontia sa od spodného karbónu objavuje vý-
znamný rad Temnospondyli, na ktorý pravdepodobne 
fylogeneticky naväzuje rad Anura (→ žaby), prípadne 
aj Caudata (chvostnaté obojživelníky). Larválne štá-
diá radu Temnospondyli mali podobnú stavbu zubov 
ako recentné obojživelníky (tzv. pedicelátne zuby; → 
tráviaca sústava obojživelníkov). Niektorí zástupcovia 
tohto radu mali redukované kosti lebky (napr. redukcia 
prvotného podnebia v rode Doleserpeton), podobne 
ako recentné obojživelníky (→ lebka obojživelníkov). 
Z predchodcov radu Anura je známy Triadobatrachus 
massinoti zo spodného triasu Madagaskaru, zaraďo-
vaný do samostatného radu Proanura. Triadobatra-
chus sa stavbou lebky veľmi podobal recentným ža-
bám (na rozdiel od nich mal vyvinutú kosť praefronta-
le), ale jeho postkraniálny skelet ešte dosť pripomínal 
starobylejšie formy obojživelníkov. Mal veľký počet 
presakrálnych stavcov, zachované chvostové stavce, 
približne rovnakú dĺžku predných a zadných končatín, 
nezrastenú vretennú (radius) a lakťovú (ulna) kosť na 
prednej končatine a píšťalu (tibia) a ihlicu (fibula) na 
zadnej končatine (→ kostra obojživelníkov). Bedrovú 
kosť (ilium) mal už predtiahnutú kaudálnym smerom. 
Príslušníci radu Anura zo spodnej jury (Prosalirus 
bitis, Notobatrachus degiustoi) sa už stavbou kostry 
podobali recentným zástupcom. Vrámci tohto radu 
prebehli významné zmeny predovšetkým na postkra-
niálnom skelete, najmä redukcia rebier, zníženie počtu 
presakrálnych stavcov a zrastenie chvostových stav-
cov (→ urostyl). Zadné končatiny boli výrazne dlhšie 
než predné, čo umožňovalo skákavý spôsob pohybu. 
Pôvod radu Gymnophiona (→ červone) nie je presne 
známy, pretože sa vo fosílnych záznamoch objavuje 
vzácne. Často sa odvodzuje od radu Microsauria (Le-
pospondyli). Najstarší známy zástupca červoňov (Eo-
caecilia micropodia) bol objavený vo vrstvách spod-
nej jury v Arizone a mal zachované končatiny. Nieke-
dy sa od radu Microsauria odvodzuje aj pôvod radu 
Caudata (chvostnaté obojživelníky), predovšetkým na 

základe absencie štruktúr stredného ucha. Najstarším 
fosílnym zástupcom chvostnatých obojživelníkov je 
rod Marmorerpeton zo strednej jury Anglicka.      VV

fytomonády → Volvocida 
fyzikálna termoregulácia – regulácia telesnej teploty 

pomocou fyzikálnych mechanizmov tela ako je pote-
nie, svalový tras, naježenie srsti.               ZO

fyziológia – plne etablovaná vedecká disciplína zaobe-
rajúca sa štúdiom činnosti, funkcie a životných preja-
vov organizmov a ich častí. Patrí k základných zoolo-
gickým vedám a v mnohých prípadoch zahŕňa alebo 
vo všeobecnosti úzko komunikuje s etológiou (vedou 
o správaní živočíchov). Úzky kontakt existuje aj ku 
anatómii (veda o vnútornej stavbe tela organizmov) 
a biochémii (veda o chemických procesov v tele orga-
nizmu). V priebehu histórie je zjavná istá autonómia 
fyziológie rastlín a živočíchov (osobitne človeka). 
V ekológii sleduje najmä fyziologické adaptácie orga-
nizmov na špecifické podmienky prostredia. Vnútorné 
členenie fyziológie je veľmi bohaté (napr. fyziológia 
bunky, patologická fyziológia, neurofyziológia, endo-
krinológia, imunológia).               PF

Galba truncatula → vodniaky
galea → čeľusť hmyzu
Galleria melonella → vijačka voštinová
gama globulín – bielkovina krvnej plazmy s dôležitými 

fyziologickými funkciami. Má veľký povrch, viaže 
a prenáša mnohé pre organizmus významné látky, kde 
väzba týchto látok je vratná čiže reverzibilná. Navia-
zané látky sa takto prenášajú z miesta ich vstrebávania, 
tvorby alebo zásoby do cieľových tkanív a orgánov. 
Gama globulín je dôležitý z hľadiska obranyschop-
nosti organizmu.              SN

gamarusy → kriváky
gaméta – pohlavná bunka s redukovaným počtom chro-

mozómov (haploidný). Vzniku gamét predchádza 
redukčné delenie (meióza). Ak sú pohlavné bunky 
morfologicky nerozlíšené hovoríme o izogamétach, ak 
su rozlíšené hovoríme o anizogamétach. Zvyčajne sa 
vytvára väčšia nepohyblivá samičia bunka (makroga-
méta, vajíčko) a väčší počet menších, zvyčajne pohyb-
livých samčích buniek (mikrogaméty, spermie).     ET

gametogamia/oogamia – splývanie → pohlavných 
buniek (gamét) ako voľne pohyblivých buniek. Na 
základe morfologickej diferenciácie gamét rozlišuje-
me→ izogamiu a → anizogamiu.             ET 

gametogenéza – vývin a diferenciácia pohlavných bu-
niek mnohobunkových živočíchov. Delíme ju na → 
spermatogenézu (t.j. vývin a zrenie spermatických bu-
niek) a → oogenézu (vývin a zrenie vajíčok). U naj-
nižších mnohobunkovcov (napr. hermafroditických 
→ nezmarov) pohlavné bunky vznikajú z nediferen-
covaných somatických buniek, kt. sa nachádzajú v 
tkanivách. U živočíchov s dokonalejšou stavbou po-
hlavné bunky môžu vzniknúť iba z prvopohlavných 
buniek (primordiálnych gonocytov), kt. sa odlišujú od 
somatických buniek. Gonády slúžia k uloženiu týchto 
vyvíjajúcich sa buniek, k ich výžive a ochrane. Veľmi 
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dôležitým procesom je redukcia počtu chromozómov 
z diploidného u gamogónií na haploidný u zrelých ga-
mét v procese osobitného bunkového delenia, kt. sa 
nazýva meióza (redukčné delenie). Splynutím oboch 
gamét pri oplodnení vznikne zygota, kt. má opäť dip-
loidný počet chromozómov.             MH

gamogónia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 
(rozpad), výsledkom ktorého je vznik pohlavných bu-
niek (gamét). Môže zahŕňať binárne alebo mnohoná-
sobné → delenie.              ET

gamogónie → gametogenéza
gamont – vývinové štádium prvokov, ktoré produkuje 

gaméty ako výsledok špeciálneho reproduktívneho 
aktu → gamogónie (→ gamontogamia).            ET

gamontogamia – typ rozmnožovania, pri kt. dochádza 
k spojeniu, resp. splývaniu → gamontov, a to buď 
gamonty tvoria gaméty binárnym alebo mnohoná-
sobným delením (následne splývajú) alebo gamon-
ty priamo splývajú a vytvárajú iba gametické jadrá. 
Zvláštnym spôsobom gamontogamie je → konjugá-
cia, pričom rozlišujeme izogamontiu (oba gamonty sú 
morfologicky identické – väčšina nálevníkov) a ani-
zoganontiu (gamonty sú morfologicky odlíšené od 
začiatku, alebo sa stanú rozdielne v priebehu párenia 
– mikrogamonty a makrogamonty).            ET

ganglion suboesophageale → centrálna nervová sústa-
va hmyzu

ganglion supraoesophageale → mozog hmyzu, → 
centrálna nervová sústava hmyzu

gangliová nervová sústava – nachádza sa od plos-
kavcov vyššie, vyskytuje sa u väčšiny bezstavovcov, 
postupným spájaním neurónov sa vytvárajú gangliá 
(nervové uzly). Je rozlíšená na centrálnu nervovú sú-
stavu, ktorú tvoria párové gangliá a zhluky neurónov a 
ich dendritov a obvodovú nervovú sústavu, ktorú vy-
tvárajú neurity, komisúry a konektívy. Komisúry spá-
jajú gangliá toho istého páru a nazývajú sa aj priečne 
spojky. Konektívy spájajú gangliá v pozdĺžnej osi tela. 
Pri gangliovej nervovej sústave dochádza k diferenco-
vaniu hlavy => cefalizácia. Vznik hlavového ganglia 
úzko súvisí s dvojstrannou súmernosťou tela. Podľa 
stupňa usporiadania ganglií sa gangliová nervová sú-
stava delí na pásovú nervovú sústavu a na rebríčkovú 
nervovú sústavu. Pásová nervová sústava sa vyskytuje 
u ploskavcov. Z ganglií vybiehajú nervové pásy, ktoré 
sú prepojené s mozgovým gangliom. Gangliá sú pre-
pojené komisúrami. Rebríčková nervová sústava sa 
vyskytuje u obrúčkavcov. Párové gangliá na brušnej 
strane každého telového článku sú navzájom spojené 
komisúrami a konektívami (pripomína rebrík). Pre 
vyššie článkonožce (napr. hmyz) je typická pozmene-
ná rebríčková sústava. Párové gangliá splývajú, keď-
že splývajú niektoré telové články. Splývaním ganglií 
nad hltanom vznikol u článkonožcov mozog. Z bez-
stavovcov majú najlepšie rozvinutú CNS druhy spolo-
čensky žijúceho hmyzu (včely, mravce).            MKB

ganglium – vzniká postupným zrastaním neurónov. 
Niektoré gangliá vznikajú zrastaním už samotných 

ganglií.            MKB
garnát obyčajný → desaťnožce plávajúce
gaster → tráviaca sústava bezchordátov
gastrocél → polyp
gastrodermis → polyp
Gastropoda → ulitníky
Gastrotricha → brušnobrvce
gastrovaskulárna sústava – sústava trubíc vyplne-

ná vodou u → mechúrnikov. Môže mať rôznu stav-
bu a štruktúru, najzložitejší komplex dosahuje u → 
medúzovcov a → rebroviek. Sústava zabezpečuje 
transport plynov, výživných látok a vylučovanie splo-
dín látkovej výmeny. Nahrádza tak tráviacu, dýchaciu 
a vylučovaciu sústavu. Zároveň plní funkciu hydro-
skeletu.               ET

gastrovaskulárna sústava → tráviaca sústava bezchor-
dátov

gastrovaskulárna sústava nepŕhlivcov → rebrovky
gastrovaskulárna sústava pŕhlivcov → medúza, polyp
gastrozoid → polyp, pohárovky
gastrula – vývinové štádium zárodku mnohobunkovcov, 

s diferencovanými 2 zárodočnými listami – vonkajší 
→ ektoderm a vnútorný → endoderm, → prvoústa-
mi a → prvočrevom (archenteron). Vzniká procesom 
označovaným ako gastrulácia.             ET

gastrulácia – fáza vo vývine zárodku živočíchov, pri 
ktorej vzniká vývinové štádium → gastrula, kt. môže 
vzniknúť rôznymi spôsobmi. Invaginácia (preliače-
nie) – blastoderm sa na vegetatívnom póle preliači 
dovnútra, pričom vnútorná vrstva predstavuje endo-
derm a vonkajšia ektoderm. Imigrácia (vcestovanie) 
– premiestnenie niektorých buniek z blastodermu do 
→ blastocélu, pričom vznikne dvojvrstvový útvar. Pr-
voústa sa prelamujú druhotne podobne ako pri dela-
minácii – odštiepenie súvislej vrstvy buniek z buniek 
blastodermu. Epibólia je spôsob, pri ktorom veľké 
makroméry vegetatívneho pólu sú obrastané rýchlo sa 
deliacimi mikromérami (→ blastoméry), pričom mik-
roméry tvoria ektoderm a makroméry endoderm.  ET

Gavialis gangeticus – gaviál indický → krokodílovité
gazela dorkas (Gazela dorcas) – z čeľ. turovité (Bovi-

dae), podradu prežúvavce (Ruminantia), radu párno-
kopytníky (Artiodactyla). Žije v púštiach a polopúš-
tiach severovýchodnej Afriky. Spoločne s druhmi G. 
thomsonii – gazela Thomsonova, G. granti – gazela 
Grantova a i. patrí medzi stredne veľké gazely, do-
rastajúce do 110 cm (v kohútiku) a hmotnosti 85 kg. 
Gazely sa často združujú do čried, niekedy okolo 100 
jedincov.                ZO

gazela Grantova → gazela dorkas
gazela Thomsonova → gazela dorkas
Gazella dorcas → gazela dorkas
Gazella granti → gazela dorkas
Gazella thomsonii → gazela dorkas
geáda → larvy hmyzu
Gekko gecko – gekón obrovský → gekónovité
gekónovité (Gekkonidae) – čeľ. → jašterov hojne roz-

šírených v teplých oblastiach celého sveta. Na rozdiel 
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od väčšiny → plazov dokážu vydávať hlasné, pomer-
ne variabilné zvuky. Väčšina gekónovitých má na 
spodnej strane prstov rozšírené plôšky s rozlične utvá-
ranými lístkovitými šupinami, zvyčajne lamelovito 
usporiadanými. Tieto kožné útvary obsahujú množ-
stvo mikroskopických komôrok a drobných háčikov 
a umožňujú gekónovitým zachytiť sa i na veľmi hlad-
kých povrchoch (napr. na skle). Nočné druhy majú štr-
binovitú zrenicu, ktorá má pri maximálnom stiahnutí 
za denného svetla podobu niekoľkých malých otvorov 
ležiacich v rade pod sebou; cez každý sa na sietnici 
tvorí samostatný obraz. Majú zrastené, priehľadné 
očné viečka, ktoré si dokážu čistiť pomerne dlhým 
jazykom, vyplazovaným z kútika úst. Väčšinou kladú 
vajcia, niektoré (rody Naultinus, Hoplodactylus a druh 
Rhacodactylus trachyrhynchus) však rodia mláďatá. 
Živia sa drobnými živočíchmi, najmä bezstavovcami; 
väčšie druhy dokážu uloviť aj menšie stavovce. Prí-
ležitostne konzumujú aj rastlinnú potravu. Dorastajú 
do celkovej dĺžky maximálne 55 cm. Poznáme druhy 
žijúce v dažďových pralesoch, ale i v stepiach a púš-
ťach. Výborne šplhajú po kmeňoch stromov, skalách 
či stenách (vrátane ľudských obydlí). Väčšina druhov 
má nočnú aktivitu. zahŕňa asi 1 000 druhov rozdele-
ných do približne 100 rodov a troch podčeľadí (Gek-
koninae, Diplodactylinae a Pygopodinae). Jedným z 
najväčších zástupcov čeľade je gekón obrovský (Gek-
ko gecko) žijúci v juhovýchodnej Ázii. K známym 
druhom patrí aj felzuma madagaskarská (Phelsuma 
madagascariensis) s dennou aktivitou. V Európe sa 
vyskytujú druhy: gekón rovnoprstý, gekón kaspický, 
gekón hrboľkavý, gekón zakaspický, gekón krátko-
prstý, gekón listoprstý (Euleptes europaea) a gekón 
širokoprstý.          IB, DJ

Gelechiidae – čeľ. drobných nenápadne sfarbených 
uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) malej veľkosti s 
dobre vyvinutým a na báze šupinkatým cuciakom. U 
nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 2 – 6 mm a dĺžku 
predného krídla asi 3 – 8 mm. Krídla sú úzke. Vonkaj-
ší okraj zadných krídel je charakteristicky vykrojený. 
Žilka An na predných krídlach je slabo vyvinutá. Ria-
sy sú stredne dlhé. Čeľusťové hmatadlá sú zakrpatené, 
spodnoperové sú dlhé, rovnobežné a zahnuté nahor. 
Zadné holene majú dva páry ostrôh. Majú nočnú akti-
vitu. Húsenice majú 3 páry nôh a 5 párov vencovitých 
bruškových panôžok; na 8. bruškovom článku sú štít-
ky štetín II od seba oddelené. Spôsob života húseníc 
je rozlič. Väčšinou žijú medzi spradenými listami, iné 
vyhlodávajú púčiky a výhonky, niekt. žijú na výtrus-
ných rastlinách al. na odpadkoch a na uskladnenom 
materiáli. Kukly sú múmiovité. Čeľaď je rozšírená 
po celom svete. Zo Slovenska je známych okolo 240 
druhov. Niekt. druhy sú význ. škodcami drevín, úžit-
kových rastlín a plodov.           MKU

gematio → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
gematio → pučanie
gemiparia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
gemmiparia → pučanie

gemula – špeciálny guľovitý útvar, najmä sladkovod-
ných, zriedkavo morských → hubiek (trieda Demo-
spongia). Vzniká zhlukovaním → amoebocytov v → 
mezogley. Na povrchu gemule sladkovodných hubiek 
sa väčšinou nachádza vrstva → amfidiskov, ktorú pro-
dukujú → skleroblasty materskej hubky. Majú ochran-
nú funkciu. Vrstva amfidiskov je na jednom mieste 
prerušená, čím vzniká otvor (mikropyle), u niekto-
rých prikrytý viečkom (operculum). Cez tento otvor 
opúšťajú na jar amoebocyty gemulu a dajú základ no-
vej hubke. Gemule sladkovodných hubiek slúžia na 
prečkanie nepriaznivých podmienok (zima, v trópoch 
obdobie sucha). V našich podmienkach sa vytvárajú 
na jeseň (v zime telo hubky odumiera). Gemule mor-
ských hubiek sa podobajú larválnym štádiám vznik-
nutým pohlavným rozmnožovaním → (amfiblastula), 
nemajú amfidisky a slúžia najmä na rozširovanie na 
väčšie vzdialenosti.              ET

gemulatio → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
gén – nazýva sa aj dedičná vloha, časť DNA, ktorá je 

nositeľkou dedičnosti. Každý gén sám alebo spolu s 
inými génmi podmieňuje vznik určitej vlastnosti orga-
nizmu. Rodičia počas reprodukcie odovzdávajú gény 
svojim protomkov. Gény sú na jednotivých chromo-
zómoch v pároch. V rámci jedného páru môžu byť 
gény totožné, prípadne jeden gén môže byť nadradený 
(dominantný) a druhý podradený (recesívny). V tom 
prípade organizmus bude mať vlastnosti podmienené 
dominantným génom.           MKB

genetika – disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť 
a premenlivosť. Za zakladateľa genetiky je považo-
vaný Johann Gregor Mendel, ktorý v roku 1865 vy-
slovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí 
medzi biologické vedy a vydeľuje sa podľa hľadiska 
štúdia organizmov. Sleduje variabilitu, rozdielnosť a 
prenos druhových a dedičných znakov medzi rodič-
mi a potomkami aj medzi potomkami navzájom. Jej 
história sa začala písať až v 19. storočí. K veľkému 
rozvoju došlo v druhej polovici 20. storočia a dá sa 
očakávať, že rýchly rozvoj bude pokračovať aj v 21 
storočí. Okrem lekárstva nachádza genetika využitie 
v pestovateľstve nových odrôd rastlín rovnako ako 
pri chove (nielen) hospodárskych zvierat. S rozvojom 
biotechnológií a genetického inžinierstva sa objavu-
jú aj geneticky upravené hospodárske rastliny, ktoré 
sa stávajú ekologickou a etickou otázkou. Poznatky 
genetiky sú veľmi dôležité v evolučnej biológii. Ge-
netika je jednou z najdôležitejších (respektíve priamo 
najdôležitejšia) teoretických vied z hľadiska popisu 
akejkoľvek živej sústavy. U genetickej informácii je 
počiatok každého súčasného živého organizmu. Ge-
netická informácia určuje budúcu anatomickú stavbu 
organizmu, určuje aké látky budú súčasťou bioche-
mických a fyziologických procesov v organizme a v 
neposlednej rade je nezameniteľnou súčasťou pohlav-
ného aj nepohlavného rozmnožovania.         MKB

genus → rod
geografická partenogenéza → partenogenéza
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geohelminty → hlístovce
Geometra papilionaria → piadivka zelená
Geometridae → piadivkovité
Geotrupes stercorarius → lajniak obyčajný
Geotrupidae → lajniakovité
germárium → ovariola hmyzu
Giardia intestinalis → žardia črevná
Giraffa camelopardalis → žirafa škvrnitá
gladius → kalmary
glandula albuminalis → pohlavná sústava bezchordá-

tov
glandula hermaphroditica ovotestis → pohlavná sú-

stava bezchordátov
glandula prothoracalis → endokrinná sústava bez-

chordátov
glandula ventralis → endokrinná sústava bezchordátov
glandulae antenales → vylučovacia sústava bezchor-

dátov
glandulae mucosae → pohlavná sústava bezchordátov
glandulae salivares → slinné žľazy
glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) 

– čeľ. → pinkovité (Fringillidae), rad → spevavce 
(Passeriformes). Dĺžka 18 cm, hmotnosť 48 – 62 g. 
Rozšírený v strednej a južnej Európe, strednej Ázii a 
severnej Afrike. Nápadne silný zobák na žltohnedej 
hlave s čiernym pásom okolo zobáka a sivým golie-
rikom. Telo žltohnedé, na krídlach biely pás a modré 
konce krídel. Čiastočne sťahovavý, severné populácie 
zimujú v západnej Európe, naše v južnej. Žije v listna-
tých dubovo-hrabových a zmiešaných lesoch. Hniez-
di aj poľných remízkach, sadoch, parkoch. Hniezdi 
zvyčajne 1 x ročne od apríla do júna. Hniezdo, ktoré 
stavia samička je umiestnené pri kmeňoch, ale aj na 
konci vetvičiek. Je postavené z vetvičiek, korienkov a 
vystlané jemnejšími korienkami. Samička znáša 4 – 5 
modrosivých vajíčok (3,7 g, 23,9 x 17,4 mm) s tmavý-
mi škvrnami. Samička sedí 11 – 14 dní, po vyliahnutí 
kŕmia mláďatá obaja rodičia 10 – 14 dní. Rodinky po 
vyletení mláďat ostávajú spolu, neskôr sa spájajú do 
väčších kŕdlikov. Živia sa semenami stromov (jaseň, 
lipa, tis a pod.) ale i rastlín.             ZO

gliové bunky – obklopujú nervové bunky. Tvoria pri-
bližne 50 % celého obsahu mozgu. Väčšina mozgo-
vých nádorov vzniká z týchto gliových buniek (gli-
ómy). Gliové bunky možno ešte raz rozdeliť na as-
trocyty, oligodendrocyty, ependýmové bunky a mik-
rogliové bunky. Astrocyty majú dôležitú funkciu pre 
metabolizmus a zásobovanie mozgu a podieľajú sa na 
hematoencefalitickej bariére, oligodendrocyty tvoria 
dreňové pošvy okolo výbežkov nervových buniek, 
kým ependýmové bunky vystieľajú komory mozgu. 
Mikrogliové bunky pochádzajú z kostnej drene a majú 
význam pri obranyschopnosti organizmu v nervovom 
systéme. Gliové bunky spolu s endotelovými bunkami 
vytvárajú hematoencefalitickú bariéru.         MKB

Globigerina → dierkavce
glochídium → larva lastúrnikov
glomerulus – „obličkové teliesko“ je tvorené klbkom 

kapilárnych kľučiek, uzatvorených do slepo sa začí-
najúceho vačkovito preliačeného začiatku nefrónu – 
Bowmanovho puzdra. Funkciou glomerula je filtrácia, 
kde sa telové tekutiny zbavujú odpadových látok. SN

glossae → spodná pera 
Glossata – súborné pomenovanie pre všetky skupiny 

radu → Lepidoptera, okrem podradu → Zeugloptera s 
čeľaďou → Micropterigidae.          MKU

glosy → spodná pera
glukagón – patrí medzi hormóny vylučované Langer-

hansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy. Je zlo-
žený z 29 aminokyselín. Hlavným cieľovým orgánom 
pre glukagón je pečeň. Z fyziologického hľadiska je 
tento účinok významný tým, že glukagón je jediným 
hormónom stimulujúcim vo fyziologických kon-
centráciách uvoľňovanie glukózy z pečene. Znižuje 
množstvo enzýmov a obsah bikarbonátov v pankre-
atickej šťave. Tlmí motorickú aktivitu čriev a spôso-
buje relaxáciu tráviaceho ústrojenstva. Má pozitívny 
vplyv na regeneráciu poškodených pečeňových bu-
niek, najmä ak je použitý spolu s inzulínom. Glukagón 
podlieha degradácii v obličkách a časť je degradovaná 
v krvnej plazme. Stimulom pre sekréciu glukagónu 
je príjem bielkovinovej potravy, namáhavá svalová 
práca, akútna hypoglykémia, infúzia adrenalínu, stres. 
Jeho vylučovanie utlmujú hormóny inzulín, sérotonín 
a somatostatín.            MKB

glutinant → integument bezchordátov
glutinanty → knidoblast
Glyciphagus → skladokazovité
glykogén – polysacharid, ktorý si bunky vytvárajú ako 

zásobnú formu zo sacharidov. Je energetickým zdro-
jom v látkovom metabolizme. Glykogén vzniká spája-
ním glukózových jednotiek do rozvetvených reťazcov, 
ktoré sú viac rozvetvené ako pri molekule škrobu. Syn-
tetizuje a odbúrava sa v pečeni a vo svaloch. Funkcia 
glykogénu v pečeni a vo svaloch je rozdielna. Pečeňo-
vý glykogén slúži predovšetkým na dopĺňanie glukó-
zy do krvného riečiska. Pri poklese hladiny glukózy v 
krvi sa spúšťajú degradačné systémy pečene, štiepia 
glykogén na voľnú glukózu a tá sa uvoľňuje do obehu. 
Naopak, pri dostatočne vysokej hladine glukózy v krvi 
prebieha intenzívna tvorba glykogénu. Riadenie tohto 
procesu zabezpečujú hormóny inzulín a glukagón. 
Svalový glykogén ma odlišné využitie. Aj keď tvorí 
iba jedno percento svalovej hmoty, vzhľadom k cel-
kovej hmote svalov sa ho nachádza v organizme viac 
ako pečeňového. Svalový glykogén sa nemôže využiť 
na zvýšenie hladiny glukózy v krvi, a preto je zdrojom 
energie iba pre svalové bunky. Glykogén je pre člove-
ka zásobnou formou sacharidov.          MKB

gnathosoma – hlavový oddiel → roztočov nesúci ústne 
a zmyslové orgány (hmatadlá), ktorý býva tiež ozna-
čovaný ako capitulum. Neobsahuje mozgové gang-
lion, iba vyústenie tráviacej trubice. Pôvodne je od-
vodená z 2 chelicerálnych článkov a článku pedipal-
pálneho. U niektorých skupín je umiestnená v dutine, 
tzv. camerostome, pri prednom okraji brušnej strany 
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podosomy.           PMA
Gnathostomula → čeľusťoústky
Göetheho/Goetteho larva – larválne štádium niekto-

rých morských → ploskulíc. Larva so 4 obrvenými 
chlopňovitými výrastkami, pláva voľne v morskej 
vode (larva planulového typu → planula).            ET

goliáš zavalitý (Goliathus goliathus) – chrobák čeľ. → 
skarabeusovitých. Patrí k obrovským africkým zlato-
ňom. Dosahuje dĺžku až 100 mm. Je veľmi zavalitého 
tela, s hnedými krovkami a pozdĺžnymi svetlejšími 
pruhmi na štíte. Jeho larva sa, pod. ako u našich dru-
hov zlatoňov, vyvíja v práchne starých stromov, imágo 
žije na kvetoch. Žije v rovníkovej Afrike. Príbuznými 
druhmi sú G. regius a G. cacicus, kt. pochádzajú zo 
záp. Afriky (Nigéria, Kamerun ap.). Vzácnym druhom 
je G. atlas žijúci v zápanej rovníkovej Afrike.      MH

Goliathus goliathus → goliáš zavalitý
golieriková bunka (choanocyt) – bunka s 1 bičíkom 

a plazmatickým golierikom u → hubiek. Vytvára 
vrstvu, ktorá zabezpečuje → vnútrobunkové (intrace-
lulárne) trávenie. Pohyb bičíka vytvára vodný prúd, 
pomocou ktorého je priháňaná potrava cez otvory 
(ostie) do hubky. Potrava sa prilepuje na plazmatický 
golierik, posúva sa na jeho dno a je pohltená a strá-
vená (fagocytóza). Choanocyt sa tvarom podobá na 
bičíkovce (Choanoflagellata).             ET

gonádotropný hormón → endokrinná sústava bez-
chordátov 

Gonepteryx rhamni → žltáčik rešetliakový
gonofór → sporosark
gonochorista – jedinec len s jedným typom pohlavných 

žliaz, buď so samčími semenníkmi (testes) alebo sa-
mičími vaječníkmi (ovaria). Jedinec je teda schopný 
produkovať len jeden typ pohlavných buniek, buď 
samčie (spermie) alebo samičie (vajíčka).             JS

gonochorizmus (rôznopohlavnosť) – jav, keď živočíšny 
druh má jedince oddeleného pohlavia, t. z. samičky a 
samčeky. Je charakteristický pre väčšinu mnohobun-
kových organizmov. Samčeky a samičky sa líšia po-
hlavnými žľazami (primárne pohlavné znaky) a často 
aj morfologickými a anatomickými charakteristikami 
(sekundárne pohlavné znaky), čo sa nazýva pohlavná 
dvojtvárnosť (sexuálny dimorfizmus).             JS

gonopodity → penis hmyzu
gonopódy → telové prívesky kôrovcov
gonoporus → penis hmyzu
gonotóm → organogenéza
gonozoid → pohárovky, polyp
Gordius aquaticus → strunovce
Gould, Stephen Jay (1941 – 2002) – americký paleon-

tológ a evolučný biológ. Študoval geológiu a filozofiu 
na vysokej škole Antioch College (Yelow Springs, 
Ohio, USA) a Columbia University v New Yorku, bol 
profesorom geológie a zoológie a kurátorom oddele-
nia paleontológie bezstavovcov Múzea porovnávacej 
zoológie (Museum of Comparative Zoology) Harvar-
dovej univerzite (Cambridge, Massachusetts, USA). 
V roku 1972 spolu s Nielsom Eldredgeom publikovali 

teóriu prerušovaných rovnováh – punktualizmus, kto-
rá sa snaží vysvetliť skutočnosť, že väčšina druhov sa 
v geologických vrstvách objavuje ako „druhy hotové“ 
bez prechodných foriem, ktoré by ich spájali s mater-
skými druhmi. Punktualizmus predpokladá, že nový 
druh vzniká „veľmi rýchlo“ (skokom) z malej popu-
lácie materského druhu izolovanej na periférii jeho 
celkového areálu rozšírenia. Teória ráta so zmenami, 
ktoré vznikli neadptívnou cestou. Potom čo sa nový 
druh vytvoril, zvýšil počet jedincov a rozšíril svoj are-
ál dochádza v jeho morfológii len k malým zmenám. 
Obdobie jeho existencie „bez zmien“ je podľa autorov 
teórie obdobím vývojového kľudu (evolutionary sta-
sis).                  IO

Gracillariidae → psotkovité 
granulocyty – jeden z typov bielych krviniek (leuko-

cytov). Tvoria viac ako 70 % všetkých bielych krvi-
niek. Ich veľkosť sa pohybuje od 10 – 15 μm. Majú 
jadro, ktoré je laločnaté, resp. segmentované. Počet 
segmentov závisí od stupňa vývoja (mladé bunky 
ich majú menej, staršie viac). Aktívne sa pohybujú. 
Majú schopnosť meniť tvar, prenikajú stenou kapilár 
do medzibunkových priestorov a môžu fagocytovať. 
Granulocyty podľa farbiteľnosti granúl v ich cyto-
plazme rozdeľujeme na: 1. neutrofilné, 2. eozinofilné 
a 3. bazofilné. Sú to jadrové bunky, ktoré majú čle-
nené jadro. Podľa farbiteľnosti, tvaru, členitosti jadra, 
veľkosti a množstva granúl, ktoré sú obsiahnuté v ich 
cytoplazme, sa rozlišujú na niekoľko typov, ktoré sú 
charakteristické pre príslušné skupiny živočíchov. 
Granulocyty cicavcov bývajú väčšie ako erytrocy-
ty, pri ostatných stavovcoch sú menšie ako červené 
krvinky. V cytoplazme majú jemné zrnká – granuly, 
ich tvorba sa zabezpečuje najmä aktívnou kostnou 
dreňou. Všetky granulocyty obsahujú veľa histamínu 
a prebieha v nich intenzívny metabolizmus. Ich počet 
v krvi sa zvyšuje pri práci, bolesti, v chlade, pri jedle 
(hlad a spánok pôsobia opačne). Ich počet sa zvyšuje 
aj pri gravidite a u mláďat. Dĺžka života granulocytov 
je 5 – 10 dní, pri zápaloch iba niekoľko hodín. Podľa 
farbiteľnosti granúl v ich cytoplazme rozlišujeme ne-
utrofilné, eozinofilné a bazofilné granulocyty. Vo vše-
obecnosti sa biele krvinky zásadne líšia od červených 
krviniek (erytrocytov), a to morfologickým utváraním, 
zložením, početným zastúpením, distribúciou v orga-
nizme, metabolizmom, dĺžkou života a funkciami. 
Celý systém leukocytov však môžeme označiť ako ob-
ranu proti cudzorodým látkam a vlastným zmeneným 
bunkám. Každý typ bielych krviniek však tvorí v tom-
to celku svojím spôsobom samostatný systém, aj keď 
sú medzi jednotlivými typmi dôležité funkčné vzťahy. 
Počet leukocytov značne kolíše a závisí aj od fyziolo-
gického stavu organizmu, ich počet je pre jednotlivé 
živočíšne druhy charakteristický. Podľa štruktúry cy-
toplazmy sa biele krvinky rozdeľujú na dve základné 
skupiny – agranulocyty a granulocyty.       JS, SN

granulomatózna encefalitída → Acanthamoeba
Gregarina → gregariny
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Gregarina polymorpha → gregariny
gregarina švábia → gregariny
gregariny (Gregarina) – trieda jednobunkových para-

zitov, zaraďovaných do kmeňa → výtrusovcov (Api-
complexa, Sporozoa). Parazitujú najmä v tráviacej sú-
stave (črevo), zriedkavejšie v telovej dutine rôznych 
bezstavovcov (najmä hmyzu). Sú najväčšie z výtru-
sovcov (10 µm – 16 mm). Telo je podlhovasté, červo-
vité, niektoré ho majú členené na tri časti – epimerit, 
protomerit, deutomerit. Epimerit môže byť rôzneho 
tvaru a štruktúry a slúži na zachytenie a upevnenie v 
tele hostiteľa. Protomerit je spojovacou časťou, deuto-
merit je najväčší a obsahuje jadro. V prednej časti sa 
nachádza → apikálny komplex, ktorý môže byť rôzne 
modifikovaný. Výživa osmotická. Pri rozmnožovaní 
sa dospelé štádiá oddelia od steny čreva a spájajú sa 
po 2 (predný jedinec – primit, zadný – satelit). Telo 
oboch jedincov sa zaokrúhli, vytvoria okolo seba tuhý 
obal (→ cysta, v ktorej si jedince zachovávajú samo-
statnosť). Jadro každého z nich sa mnohonásobne 
delí – vzniknuté jadrá sa menia na pohyblivé gaméty 
– ktoré splývajú (→ gametogamia). Zygota je pokrytá 
pevným obalom (spóra), v ktorej sa jadro delí zvyčaj-
ne na 8 sporozoitov (→ sporogónia). Do hostiteľa sa 
dostávajú s potravou. Gregarina polymorpha – para-
zituje v čreve lariev chrobáka Tenebrio molitor, po-
dobne gregarina švábia (Gregarina blattarum) v čre-
ve švábov, Monocystis agilis – v semenných vačkoch 
dážďoviek, Diplocystis schneideri – v telovej dutine 
švába Periplaneta americana.              ET

Grzimek, Bernhard (1909 – 1987) – nemecký etológ. 
Študoval veterinárstvo v Lipsku, neskôr v Berlíne, 
kde štúdium dokončil (1933). Dlhoročný riaditeľ zo-
ologickej záhrady vo Frankfurte nad Mohanom (1945 
– 1974). Od roku 1950 navštevoval Afriku, veľkou 
mierou sa zaslúžil o ochranu afrických zvierat, o vy-
tvorenie známej rezervácie „Serengeti“ s vymedzením 
jej prirodzených hraníc, tak aby každoročne putujúce 
stáda kopytníkov neopúšťali jej územie. Rezervácii 
venoval veľmi úspešný film a knihu Serengeti darf 
nicht sterben (1959), slovenské vydanie Raj divých 
zvierat (1966). Grzimek je autorom televíznych seri-
álov, filmov a kníh, ktoré sa stretli s obrovským ohla-
som verejnosti v mnohých krajinách. Jeho najzná-
mejším knižným dielom, ktorého je zostavovateľom 
i autorom je 13-zväzková encyklopédia Grzimeks 
Tierleben po prvýkrát vydaná v rokoch 1967 – 1972 
v Zürichu. Dielo napísané širokým kolektívom zooló-
gov bolo preložené do viacerých jazykov a je vydáva-
né do dnešných dní.               IO

Gulo gulo → rosomák severský
Gymnomera → perloočky
Gymnoplea → veslonôžky 
gynogenéza – osobitý spôsob reprodukcie a gametoge-

nézy (tvorby pohlavných buniek), známy prevažne pri 
niektorých skupinách rýb a obojživelníkov. Hybridná 
samica (vzniknutá krížením dvoch rodičovských dru-
hov) tvorí diploidné vajíčka, ktoré ku svojmu ďalšie-

mu vývinu potrebujú aktiváciu spermiou samca. Ge-
netický materiál spermie však do vajíčka nepreniká a 
genóm samice sa prenáša do nasledujúcej generácie 
nezmenený – klonálne. Gynogenéza je veľmi po-
dobná partenogenéze. Aj pri partenogenéze vzniká 
potomstvo z diploidných vajíčok, ktoré však na svoj 
ďalší vývin nepotrebujú aktiváciu spermiou.        PMI

gyrifikácia mozgu – proces vytvárania mozgových zá-
vitov počas embryogenézy             ZO

Gyrinidae → krútňavcovité
habitat – miesto života určitého organizmu, súbor eko-

logických podmienok obklopujúcich živý organizmus. 
Mnohí autori poukazujú na synonymizáciu s príbuz-
nými pojmami (stanovište, biotopo, ekotop). V mi-
nulosti sa habitat uvádzal predovšetkým v súvislosti 
so špecifickými ekologickými podmienkami, často 
v pomerne malom priestore (napr. prostredie pod kô-
rou stromu, v kvetoch, v machu, pod kameňom), ale 
pod vplyvom anglofónnej literatúry termín už úplne 
nahradil pojem stanovište alebo biotop. Výraz sa stal 
bežnou súčasťou terminológie v ekosozológii (v dru-
hovej a územnej ochrane), predovšetkým v početných 
projektoch monitoringu a manažmentu vzácnych bio-
topov, napr. habitaty vnútrozemských pieskových dún 
alebo teplomilných dúbrav.               PF

háčikohlavce → tŕnistohlavce
háďatká (Tylenchida/Rhabditoidea) – patria medzi → 

hlístovce. Malé väčšinou mikroskopické červovité ži-
vočíchy (do 5 mm) žijúce v pôde, v rôznych typoch 
sladkých vôd, mnohé parazitujú v rastlinách a hmyze. 
V ústach sa nachádza bodavý orgán (stylet). Vajíčka 
sa vyvíjajú v pôde alebo v rastlinách, vývin trvá nie-
koľko dní až týždňov. Dospelé v pôde môžu prežívať 
v stave → anabiózy i viac rokov. Sú veľmi odolné 
voči nepriaznivým vplyvom (teplota, chemikálie 
a pod.) Patria sem významní škodcovia kultúrnych 
rastlín → háďatko pšeničné, žije v pazuchách listov 
pšenice, → háďatko repné spôsobuje vážne škody na 
cukrovej repe. Nebezpečným škodcom zemiakov je 
háďatko zemiakové (Heterodera rostochiensis) pa-
razitujúce v hľúzach zemiakov. V anabióze v pôde 
prežije až 20 rokov. Na koreňoch obilnín parazituje 
háďatko koreňové (Heterodera radicicola), stiletka 
zhubná (Ditylenchus dipsacii) napadá cesnak, cibuľu, 
fazuľu, kŕmnu repu a ďalšie rastliny.             ET

háďatko koreňové → háďatká
háďatko pšeničné (Anguina tritici) – významný škodca 

v poľnohospodárstve. Parazituje na rastlinách pšenice 
(najskôr v pazuchách listov, neskôr sa sťahuje do kla-
sov).V klasoch vytvára hálky, v ktorých žije 15 – 20 
jedincov, ktoré dospievajú, kopulujú a kladú vajíč-
ka. Dostávajú sa do pôdy, kde v anabiotickom stave 
prežívajú až 30 rokov. Poškodzujú rastliny, steblá sa 
nedokonale vyvíjajú, klasy sa stáčajú, zakrpatievajú, 
spôsobujú veľké straty na výnosoch.            ET

háďatko repné (Heterodera schachtii) – patrí medzi → 
háďatká, parazituje na cukrovej repe, kde spôsobuje 
vážne škody najmä na mladých porastoch. Larvy pre-
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nikajú pomocou bodca (stylet) do korienkov, ktoré sa 
vplyvom proteolytických enzýmov zdurujú a dochá-
dza k ich deformáciám. Vajíčka prezimujú v cystách 
a na jar po vyliahnutí napadajú nové korene.          ET

háďatko zemiakové → háďatká
hadovice – ich telo tvorí malý päťboký telový terč (cen-

trálna časť tela), z ktorého vybieha päť ohybných ha-
dovitých ramien, od telového terča sú zreteľné odlíše-
né, niekedy vidlicovito rozvetvené. Na spodnej strane 
ramien sú ambulakrálne brázdy prekryté vápenatými 
platničkami. Stredom každého ramena beží rad za se-
bou uložených vápenatých bločkov opierajúcich sa 
o seba kĺbmi a spojených svalmi (analógia s chrbti-
cou zloženou zo stavcov). Okrem toho je rameno kry-
té radmi chrbtových, bočných a brušných doštičiek. 
Z radiálnych kanálikov vybiehajú ambulakrálne no-
žičky, ktoré slúžia na dýchanie. Na rozdiel od ostat-
ných ostnatokožcov sú veľmi pohyblivé. Dokážu sa 
rýchlo pohybovať po morskom dne pomocou ramien. 
Na orálnej strane telového terča ležia ústa, ktoré sa 
otvárajú do slepo zakončeného vakovitého žalúdka. 
Ústa sú obklopené okoloústnymi doštičkami, ktoré 
plnia funkciu žuvacieho orgánu. Análny otvor nema-
jú. V blízkosti úst je madreporová doštička. Larválny 
vývin prebieha v tele hadovice vo vačkoch s pohlav-
nými žľazami alebo mimo tela v morskej vode. Larvy 
hadovíc ofiopluteus žijú niekoľko týždňov ako plank-
tonický organizmus, na dno klesajú až vyvinuté mladé 
hadovice.                 IO 

hady (Serpentes) – línia → šupináčov známa od kriedy 
(sú fylogeneticky najmladšou skupinou → plazov). 
Hady sú evolučne úspešnou skupinou a aj v súčasnos-
ti zaznamenávajú búrlivý rozvoj (radiáciu). Existujú 
preto medzi nimi formy v najrôznejších fázach pro-
cesu speciácie (vzniku nových druhov), pričom ich 
taxonomický status nie je systematikmi posudzovaný 
jednotne. Rôzni autori rozoznávajú 11 až 16 recent-
ných čeľadí hadov s viac než 2 900 druhmi, z ktorých 
takmer dve tretiny tvoria → užovkovité. Čeľade mož-
no rozdeliť do dvoch či troch veľkých skupín: slepá-
ňovce (Scolecophidia), veľhadovce (Henophidia) a 
užovkovce (Caenophidia). Posledné dve z uvedených 
skupín bývajú nieke dy spájané do skupiny Alethi-
nophidia. Hady majú charakteristicky predĺžené telo 
bez končatín, pričom im najčastejšie chýbajú aj oba 
pletence. Niektoré skupiny však môžu mať zadné 
končatiny i panvový pletenec rudimentárne zachova-
né. Dosahujú veľkosť približne od 10 cm do 10 m. 
Chvost majú kratší ako trup s hlavou. Telo majú kryté 
väčšinou strechovito sa prekrývajúcimi rohovitými 
šupinami (vzácne zrniečkovitými a oddelenými), 
hladkými alebo kýlovitými. Na bruchu majú jediný 
rad priečne predĺžených rohovinových štítkov, ich 
počet všeobecne zodpovedá počtu stavcov. Na hla-
ve sa tvoria väčšie pravidelne usporiadané štítky (→ 
koža plazov), prípadne sú štítky fragmentované na 
drobnejšie šupinky. Majú streptostylickú (kvadrátum 
sa na mozgovňu pripája prostredníctvom supratem-

porálnej kosti a má voľný ventrálny koniec) diapsidnú 
lebku (→ lebka plazov), pričom im oba jarmové ob-
lúky – rovnako aj parietálny otvor – chýbajú. Mnohé 
kosti lebky navzájom nezrastajú, ale sú spojené kĺ-
bom alebo väzivom (najmä kosti podnebia a čeľustí), 
čo dodáva hadom schopnosť prehĺtať pomerne veľkú 
korisť. Stavce sú procélne (→ kostra plazov), ich po-
čet môže presiahnuť 400 (niektoré fosílne druhy mali 
viac než 500 stavcov). Chvostové stavce podzem-
ných foriem môžu byť počtom redukované a dokon-
ca zrastené do tyčinky. Hrudná kosť hadom chýba, 
takže stavce nesú voľne zakončené pohyblivé rebrá, 
ktorých konce sa opierajú o svalovinu spojenú s bruš-
nými štítkami. Zuby → tráviaca sústava plazov. Ja-
zyk majú hlboko rozoklaný. Očné viečka im zrastajú 
– oko majú kryté priehľadnou nepohyblivou epider-
málnou vrstvou, ktorá sa zvlieka s pokožkou. Stredné 
ucho majú redukované, bubienok a Eustachova trubi-
ca chýbajú. Párové vnútorné orgány sú uložené asy-
metricky, polovica z nich môže byť redukovaná (napr. 
ľavý pľúcny lalok, zatiaľ čo pravý býva mimoriadne 
predĺžený). Močový mechúr chýba. Sú kozmopolit-
ne rozšírené, chýbajú len v polárnych oblastiach a na 
niektorých ostrovoch (napr. Írsko, Nový Zéland). Po-
známe druhy zemné, stromové, podzemné i akvatic-
ké (morské i sladkovodné). Sú prevažne karnivorné, 
niektoré úzko potravne špecializované, iné s veľmi 
širokým potravným spektrom. Korisť prehĺtajú živú 
alebo ju najprv usmrcujú (škrtením, jedom). V obdo-
bí rozmnožovania často dochádza k ritualizovaným 
súbojom samcov, inokedy sa pred kopuláciou vytvá-
rajú mnohopočetné agregácie. Kopulácia často trvá 
niekoľko hodín. Hady kladú vajcia alebo rodia mlá-
ďatá, opísané boli ojedinelé prípady partenogenézy a 
dokonca hermafroditizmu. Niektoré vajcorodé druhy 
majú vyvinutú starostlivosť o znášku (stráženie – 
kobra kráľovská (Ophiophagus hannah), inkubácia v 
závitoch tela samice – pytóny).                        IB, DJ

Haeckel, Ernst Heinrich (1834 – 1919) – nemecký prí-
rodovedec. Študoval medicínu na univerzitách v Ber-
líne, Würzburgu  a Viedni. Venoval sa štúdiu morských 
živočíchov (mrežovce, hubky, medúzy). Bol profeso-
rom zoológie a zakladateľom zoologického ústavu na 
univerzite v Jene. Vykonal viaceré výskumné cesty 
do zahraničia (Taliansko, Kanárske ostrovy, Nórsko, 
Červené more, Sri Lanka Ceylon, Java, Sumatra). Bol 
horlivým stúpencom evolučnej teórie Darwina, často 
až nekritický. Patril medzi obhajcov evolúcie organic-
kého sveta, zaslúžil sa o popularizáciu a šírenie po-
znatkov o historickom vývoji. Mnohé z jeho názorov 
a predstáv o evolúcii sa nestretli s uznaním medzi ved-
cami biológmi. Podľa Haeckela najjednoduchšie živé 
organizmy monéry vznikli za priaznivých podmie-
nok vo veľkých hĺbkach morí z anorganickej hmoty. 
Z monér neskôr vznikli jednobunkové rastliny a živo-
číchy. Haeckel je tiež autorom učenia o monizme, o 
jednote celého sveta. Podla tejto teórie nie sú hranice 
medzi anorganickou a živou hmotou, medzi rastlina-
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mi a zvieratami, medzi zvieratami a človekom, niet 
ani rozdielu medzi hmotou a energiou a medzi telom 
a dušou. Všetko sa údajne vyvíjalo mechanicky z jed-
ného praatómu. Je považovaný za autora „biogenetic-
kého zákona“, ktorý hovorí, že „Ontogenéza je skráte-
ná a rýchla rekapitulácia fylogenézy“ (Haeckel 1866). 
Je potrebné uviesť, že princípom rekapitulácie bez 
prvkov historického vývoja (vývinové štádia vyšších 
živočíchov sa podobajú dospelým jedincom nižších 
živočíchov) sa už pred Haeckelom zaoberali nemeckí 
prírodovedci anatóm Johann Friedrich Meckel (1781 
– 1833), biológ Fritz Müller (1821 – 1897) a francúz-
sky lekár a embryológ Étienne Serres (1786 – 1868). 
Haeckel v svojich prácach zaviedol mnoho nových 
termínov, z ktorých sa v dnešných dňoch používajú 
len niektoré, napr. fylogenéza, ontogenéza, ekológia 
a i. Je autorom mnohých prác, z ktorých niektoré boli 
vydané viackrát, Die Radiolarien (1862), Generelle 
Morphologie der Organismen (1866), Natürliche 
Schöpfungsgeschichte (1868, 1. vyd.), Die Kalk-
schwamme (Calcispongia) (1872), Die Gastre-
a–Theorie, die phylogenetische Classification des 
Thierreichs und die Homologie der Keimblätter 
(1874) a i.                IO

Haemaphysalis concinna → kliešť lužný
Haemaphysalis inermis → kliešť lužný
Haemaphysalis punctata → kliešť lužný
Haematopinus suis → voš svinská
Haemopis sanguisuga → pijavica konská 
hájovníkovité → Rhopalocera
Haliplidae → plavčíkovité
Hallerov orgán – charakteristický zmyslový orgán 

kliešťov nachádzajúci sa na chrbtovej strane chodidla 
(tarzusu) prvého páru nôh. Jeho úloha nie je doposiaľ 
úplne objasnená, ale predpokladá sa, že má čuchovú 
funkciu.            PMA 

halter→ krídlo hmyzu
Hapalochlaena maculosa → jedovaté mäkkýše
haploidné jadro – jadro obsahujúce polovičný počet 

chromozómov v porovnaní s diploidným jadrom. Hap-
loidné jadro je typické pre pohlavné bunky. K vzniku 
haploidného jadru dochádza v procese delenia bunky, 
ktorý sa nazýva meióza.           MKB

Haplopoda – rad kôrovcov z triedy Branchiopoda pod-
triedy Diplostraca – telo majú priehľadné, len s jem-
nou kutikulou. Schránku majú redukovanú a slúži len 
na nosenie vajíčok. Hlava je predĺžená a cylindrická. 
Hruď je krátka, články nezreteľné, so šiestimi pármi 
valcovitých článkovaných končatín – slúžia na lov 
koristi; abdomen predĺžený, cylindrický, článkovaný 
a je zakončený párovou furkou. Na hlave sú krátke 
antenuly, dlhé antény slúžia na pohyb; majú nápadné 
zložené oko; naupliové očko chýba. Z ústnych kon-
čatín sú vyvinuté len styletové mandibuly, oba páry 
maxil chýbajú. Rozmnožujú sa obojpohlavne, a sexu-
álne. Vývin – z naupliovej larvy sa metamorfózou vy-
víja dospelý jedinec. Jediný známy sladkovodný druh 
→ leptodora dravá (Leptodora kindti) žije aj u nás vo 

veľkých nádržiach vo voľnej vode a dorastá až do 2 
cm → perloočky.               IH

Haplosporea → ascetopóry
Harpacticoida → veslonôžky → plazivky
Harpalus rufipes → behúnik plstnatý 
Harvey, William (1578 – 1657) – významný anglický 

lekár a embryológ, niektorými historikmi vied o ži-
vote považovaný za zakladateľa fyziológie. Študoval 
v Cambrigei a v Padove, kde bol žiakom výnimočné-
ho anatóma a embryológa Fabricia ab Aquapendente 
(1537 – 1619), ktorý sa v tom čase venoval štúdiu 
žilových chlopní. Toto štúdium rozhodujúcim spôso-
bom ovplyvnilo Harveya. Po skončení štúdia medicíny 
v Padove sa vrátil do Anglicka a usadil sa v Londý-
ne ako praktický lekár. Neskôr bol osobným lekárom 
panovníkov Jakuba I. (James I. of England) a Karola 
I. (Charles I. of England). V jeho najvýznamnejšom 
diele Exercitatio anatomica de motu cordis et san-
guinis in animalibus (1628) podáva v majstrovsky 
stručnej podobe opis krvného obehu. Podľa Harveya 
krv vychádza zo srdca, v tele cirkuluje, vracia sa do 
srdca a opäť vychádza do ciev tela. Srdce predstavuje 
„pumpu“, ktorá pravidelnú cirkuláciu krvi zabezpeču-
je. Dovtedajšie názory na obehovú sústavu a jej funk-
cie boli úplne iné, mylné. Druhá práca Exercitationes 
de generatione animalium (1651) nadväzuje na em-
bryologické práce jeho učiteľa Fabricia ab Aquapen-
dente, ktorému Harvey po celý život prejavoval veľkú 
úctu. Významnou vetou v Harveyovom embryologic-
kom diele je: „Všetky živočíchy, aj tie, ktoré rodia živé 
mláďatá, medzi nimi aj človek, sa vyvíjajú z vajíčok“. 
Veta známa v neskoršej stručnej podobe „omne vivum 
ex ovo“ (podľa Novikova 1946, s. 38) bola prorockým 
prejavom čistej intuície v dobe, v ktorej sme nemali 
vedomosti ani o bunke a ani o vajíčku cicavcov, vedo-
mosti, ktoré nám prinieslo až 19. st.              IO

hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) – bola do-
nedávna považovaná za jediného recentného zástup-
cu radu Rhynchocephalia. V 80. rokoch 20. storočia 
však bola na základe podrobných analýz populácia 
asi 500 jedincov žijúca na jednom z ostrovčekov pri 
Novom Zélande klasifikovaná ako ďalší samostatný 
druh – Sphenodon guntheri. Všetci ostatní zástupco-
via čeľade hatériovitých (Sphenodontidae) i skupiny 
Rhynchocephalia sú známi len z druhohôr. V telesnej 
stavbe hatérie nájdeme množstvo jedinečných archa-
ických znakov – zachovaný dolný jarmový oblúk na 
lebke, amficélne stavce, háčikovité výbežky (processi 
uncinati) na rebrách slúžiace na úpon svalov, dobre vy-
vinuté temenné oko, tzv. brušné rebrá (gastralia) osi-
fikujúce v zamši a iné (→ kostra plazov, → zmyslové 
orgány plazov). Zo všetkých žijúcich plazov si hatéria 
udržiava najnižšiu telesnú teplotu. Dorastá do dĺžky 
30 cm. Má schopnosť → autotómie chvosta. Dožíva sa 
až vyše 50 rokov. Dnes žije v počte okolo 50 – 60 tisíc 
jedincov na niekoľkých ostrovoch v blízkosti Nového 
Zélandu, kde je prísne chránená.              IB, DJ

haustellum → lízavé ústne orgány
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Heamosporidia → krvinovky
hektokotylové rameno – špecifické rameno samcov 

niekterých chobotníc prispôsobené na prenos pohlav-prispôsobené na prenos pohlav-
ných buniek umiestnených v spermatofóroch. Slúži 
aj ako kopulačný orgán. U niektorých druhov, napr. 
Argonauta argo sa oddeľuje od tela a je určitý čas voľ-
ne pohyblivé. Dostáva sa do plášťovej dutiny samice 
k pohlavnéhu otvoru kde sú spermatofóry umiestnené 
a neskôr dochádza k oplodneniu.Rameno je schopné 
regenerácie.        ET, TC 

Helicidae → slimákovité
Heliconiidae – čeľ. takmer výhradne neotropických ná-

padných veľkých motýľov (Lepidoptera) zo skupiny 
→ Rhopalocera so zaokrúhlenými, úzkymi a väčšinou 
pestro sfarbenými krídlami (→ výstražné sfarbenie). 
Najväčšie druhy dosahujú dĺžku predného krídla oko-
lo 50 mm. Obe pohlavia majú na brušku repugnato-
rické žľazy. Mnohé druhy napodobňujú, často nezvy-
čajne verne rozlič. jedovaté druhy príbuznej neotro-
pickej čeľade Ithomiidae, ktorej imága majú väčšinou 
predĺžené predné krídla a ich oba páry krídel často 
takmer nemajú šupinky a sú skoro až priehľadné. Tŕ-
nité húsenice sa živia jedovatými rastlinami z čeľade 
Passifloraceae. Podľa niekt. lepidopterológov bývajú 
Heliconiidae zahrnuté do čeľade → babôčkovitých. 
Najznámejším rodom je rod → Heliconius.       MKU

Heliconius → Heliconiidae
Heliozoa → slncovky
Helix pomatia → slimák záhradný
helmintózy – ochorenia vyvolané parazitickými červo-

vitými živočíchmi z kmeňov → ploskavce, → hlístov-
ce → tŕnistohlavce.              ET

Hematozoea → krvinovky
hemielytrum → krídlo hmyzu
Hemimastix amphikineta → bičíkobrvce
Hemimetabola → premena
hemipneustický → vzdušnicová sústava
hemocyanín (haemocyanin) – typ dýchacieho farbiva 

obsahujúce meď, ktorá je viazaná priamo na bielko-
vinu. V oxidovanom stave je modré, v redukovanom 
bezfarebné. Vyskytuje sa v hemolymfe mnohých mäk-
kýšov, kôrovcov a klepietkavcov.              JS

hemocyty – bunky mezodermálneho pôvodu, kt. za nor-
málnych fyziol. podmienok sedia na povrchu orgánov 
al. ich časť cirkuluje v hemolymfe → hmyzu a i. → 
článkonožcov. Podobne ako → leukocyty stavovcov 
majú schopnosť fagocytózy. Existuje viacero typov 
hemocytov – napr. mikronukleocyty, makronukleo-
cyty, prohemocyty, plazmocyty, granulárne hemocyty, 
énocytoidy, adipohemocyty a podocyty.           MH

hemoglobín – červené krvné farbivo, patriace medzi 
chromoproteidy. Nachádza sa v krvi stavovcov, ob-
rúčkavcov (Annelida), v hemolymfe niektorých ulit-
níkov (Gastropoda), niektorých druhov hmyzu (larvy 
pakomárovitých – Chironomidae). Skladá sa z dvoch 
zložiek: 1. z bielkovinovej zložky – globulínu a 2. z 
nebielkovinovej zložky viazanej s dvojmocným žele-
zom – hemu. Pri dýchaní viaže hemoglobín na seba 

kyslík za vzniku oxyhemoglobínu, z ktorého sa po-
tom v tkanivách uvoľňuje kyslík a na hemoglobín sa 
naviaže oxid uhličitý(CO2). Hemoglobín môže viazať 
i ďalšie plyny ako napr. oxid uhoľnatý (CO). Jeho afi-
nita k oxidu uhoľnatému je asi 300–krát vyššia ako ku 
kyslíku. Stačí i malé množstvo CO a vzniká karboxy-
hemoglobín, ktorý znemožňuje hemoglobínu viazať 
kyslík. Väzba kyslíka na hemoglobín závisí na parci-
álnom tlaku kyslíka, na množstve CO2 v krvi, na ob-
sahu solí a na teplote. Znížený obsah hemoglobulínu 
sa nazýva hypochrómia, zvýšený obsah – hyperchró-
mia.                  JS

hemolymfa (krvomiazga) – telová tekutina, ktorá prúdi 
v otvorenej obehovej sústave niektorých bezstavov-
cov (napr. → mäkkýšov, → článkonožcov). Pri dý-
chaní → vzdušnicovcov nie je dôležitá. Jej hlavnou 
súčasťou je voda, ktorá tvorí približne 3/4 jej obsahu. 
Okrem nej sa v hemolymfe nachádzajú rozmanité an-
organické soli, organické zlúčeniny, minerálne látky 
i niektoré kovy (Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe), plyny 
(O2, CO2), enzýmy (proteáza, maltáza, amyláza a i.), 
pigmenty, ktoré spôsobujú jej sfarbenie. Je nosičom 
výživných látok, exkréčnych látok, hormónov. V he-
molymfe sú prítomné i rozmanité bunky – hemocyty 
so schopnosťou fagocytózy. Sfarbenie môže byť rôz-
ne a závislé od prítomnosti pigmentov.     JS, MH

hemolýza krviniek – červené krvinky sú vo svojom 
prirodzenom prostredí (v krvi) pružné a odolné pro-
ti mechanickým i chemickým vplyvom. Za istých 
okolností sa však môže narušiť celistvosť membrány 
erytrocytov (červené krvinky) a uvoľňuje sa hemo-
globín, obsah erytrocytu vyteká von z bunky. Vtedy 
hovoríme, že nastáva hemolýza erytrocytov. Podľa 
príčin, ktoré hemolýzu vyvolávajú, rozlišujeme nie-
koľko typov hemolýzy. Osmotická hemolýza (nastáva 
v hypotonickom prostredí), fyzikálna hemolýza (napr. 
pri silnom trepaní, pôsobení ultrazvuku, vysokej 
alebo nízkej teplote ai.), chemická hemolýza (spočí-
va v účinku látok, ktoré rozpúšťajú alebo chemicky 
reagujú s lipidmi v membráne erytrocytov), toxická 
hemolýza (môžu spôsobiť niektoré bakteriálne toxíny, 
hadie alebo rastlinné jedy), imunologická hemolýza 
(nastáva najmä ako patologický fenomén pôsobením 
väzby protilátok s komponentom).            SN

Henle, Jacob Friedrich Gustav (1809 – 1885) – ne-
mecký anatóm a histológ, študoval medicínu v Bonne 
a Heidelbergu. Bol profesorom anatómie v Zürichu, 
Heidelbergu a Göttingene. Zaslúžil sa o poznanie 
mikroskopickej stavby tkanív, najmä epitelov (pojem 
„epitel“ zaviedol Henle), zrakových orgánov a uroge-
nitálnej sústavy. Opísal strednú časť kanálika nefrónu 
(funkčná jednotka obličky), ktorá je medzi stočeným 
kanálikom I. radu a stočeným kanálikom II. radu. Na 
počesť objaviteľa sa stredná časť kanálika nazýva 
„Henleova kľučka“, je vyvinutá v obličkách vtákov 
a cicavcov. K jeho významný dielam patria Allgeme-
ine Anatomie (1841) a Handbuch der rationellen 
Pathologie (1846 – 1853).              IO
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Henleho kľučka – stredná časť kanálika nefrónu 
(funkčná jednotka obličky), ktorá je medzi stočeným 
kanálikom I. radu a stočeným kanálikom II. radu. IO

heparín – patrí medzi polysacharidy. Zabraňuje zráža-
niu krvi. Produkujú ho bazofilné granulocyty.    MKB

hepatopankreas – orgán, ktorý je súčasťou tráviacej sú-
stavy mäkkýšov. Pôsobí ako zásobný orgán (ukladajú 
sa v ňom tuky a glykogén) a prebieha v ňom aj re-
sorpcia strávenej potravy. Z hepatopankreasu vychá-
dzajú pečeňové žľazy, ktoré ústia do žalúdka.    MKB

hepatopankreas → tráviaca sústava bezchordátov
Hepialidae → hrotokrídlovcovité
Hepialus carna → hrotokrídlovec horský 
Hepialus humuli → hrotokrídlovec chmeľový
Hepialus lupulinus → hrotokrídlovec záhradný 
Hepialus sylvinus → hrotokrídlovec šalátový
herkules antilský (Dynastes hercules) – chrobák čeľ. 

→ skarabeusovitých. Patrí k najväčším predstavi-
teľom chrobákov na zemeguli. Samec a samička sa 
líšia morfologicky aj veľkosťou. Samec má mohutne 
pretiahnutý štít, smerujúci dopredu, kt. prechádza v 
mohutný roh. Zospodu na hlave sa nachádza kratší, 
zubatý, hore smerujúci roh. Celková dĺžka samca je až 
170 mm, pričom roh z tejto dĺžky zaberá asi polovi-
cu. Krovky samca sú žltozelené, s čiernymi škvrnami. 
Samička nemá rohy a meria iba 90 mm. Jej krovky sú 
čiernohnedé, v pozdĺžnych radách jamkované. Žije v 
oblasti Stred. Ameriky.             MH 

hermafrodit – jedinec, ktorý má súčasne samčie i sami-
čie pohlavné žľazy (gonády). Je schopný produkovať 
samčie (spermie) i samičie (vajíčka) pohlavné bunky. 
Pohlavné bunky sa môžu pritom vyvíjať buď v od-
delených pohlavných žľazách alebo v jednej, oboj-
pohlavnej žľaze (napr. slimák záhradný).             JS

hermafroditická žľaza – u obojpohlavných mäkkýšov 
(Pulmonata a Opistobranchia) produkuje spermie aj 
vajíčka, pre každé z nich existuje vlastný oddiel. Počas 
kopulácie nastáva iba vzájomná výmena spermií.TC

hermafroditizmus (obojpohlavnosť) – jav, keď sa v 
tom istom jedincovi vyskytujú samčie aj samičie po-
hlavné žľazy (gonády). Pohlavné bunky sa môžu vy-
víjať buď v oddelených pohlavných žľazách alebo len 
v jednej, obojpohlavnej (hermafroditickej) žľaze. Ak 
oba typy pohlavných buniek dozrievajú súčasne ide 
o hermafroditizmus súčasný (simultánny). Pri postup-
nom (sukcedánnom) hermafroditizme nastávajú dve 
možnosti: 1. najprv dozrievajú samčie pohlavné bun-
ky a potom samičie – proterandria; 2. najprv dozrie-
vajú samičie pohlavné bunky a potom samčie – pro-
terogynia. Medzi zvláštne prípady hermafroditizmu 
patrí tzv. sukcesívny hermafroditizmus, pri ktorom 
sa počas života jedinca mení jedno pohlavie na druhé 
(niektoré obojživelníky).               JS 

hermafroditizmus → obojpohlavnosť
hermafroditizmus simultánny → hermafroditizmus
hermafroditizmus sukcesívny → hermafroditizmus
Herpobdella octoculata → hltanovka bahenná
Hesperiidae → súmračníkovité

Heterodera schachtii → háďatko repné
heterodontný chrup – funkčná a morfologická diferen-

ciácia zubov. Zuby v chrupe sú tvarovo a veľkostne 
rozdielne. Heterodontný chrup majú napr. krokodíly 
(Crocodylia), jedovaté hady, väčšina cicavcov.      ZO 

heterogónia – striedanie 2 typov pohlavných rozmno-
žovaní → partenogenézy a → gametogamie v život-
nom cykle jedného druhu (napr. → vírniky, → vošky, 
→ kôrovce a pod.).               ET

Heterometabola → premena
heteronereis – epitókna (→ epitókia) časť dimorfného 

jedinca so zrelými pohlavnými bunkami niektorých 
druhov morských → mnohoštetinavcov radu Errantia. 
Voľne pláva pod vodnou hladinou a výrazne sa odlišu-
je morfológiou i sfarbením od tzv. atóknej časti žijúcej 
na dne, a kt. nie je nositeľom gamét.            MH

Heteroneura → uzdokrídle
heteronómna metaméria → metaméria
heteronómna segmentácia – nerovnomerná článkova-

nosť, pri ktorej sú jednotlivé články osobité, tvarovo 
a funkčne špecifické. Segmentácia u článkonožcov. 
Homonómna segementácia (existencia rovnocenných 
článkov, napr. u obrúčkavcov) je aj u heteronómne 
článkovaných organizmov zachovaná v embryonál-
nom vývine. Postupne nastupuje proces oligomeri-
zácie (zmenšovania počtu článkov) a tagmatizácie 
(združovania článkov do väčších celkov) s osobitným 
fenoménom cefalizácie (vznik hlavy). Telo tak po-
zostáva z väčších, viac-menej kompaktných celkov 
ako hlava (caput), hruď (thorax) a bruško (abdomen) 
u hmyzu alebo prozóma a opistozóma u mnohých kle-
pietkavcov.  Jednotlivé celky sú adaptované na vyko-
návanie nosných, špecifickcýh funkcií, napr. hruď je 
centrom pohybu (je bohatá na svalové tkanivá, nesie 
nohy a krídla).                PF

Heteroptera → bzdochy
heterotermné živočíchy – špecifická skupina cicavcov, 

ktoré sú za priaznivých podmienok endotermné, za 
nepriaznivých – ektotermné.          MKB

heterotrofia (z gr. heteros – iný, trofein – živiť sa) – 
spôsob výživy organizmov (baktérie, huby, živočíchy, 
rastliny bez asimilačných farbív a živočíchy, vrátane 
človeka), pri ktorom využívajú energiu viazanú v or-
ganických zlúčeninách, pochádzajúcich z potravy 
rastlinnej alebo živočíšnej.              JS

Hexacorallia → koraly
Hexapoda → šesťnôžky
hibernácia (zimný spánok) – typ letargie, pomocou kto-

rej dokážu živočíchy prekonať nepriaznivé podmien-
ky prostredia pri nízkych teplotách. Počas hibernácie 
klesá telesná teplota živočícha, spomaľujú sa fyziolo-
gické pochody v organizme, a s tým súvisiace chemic-
ké procesy. Vplyvom zmien prostredia sa organizmus 
pripravuje na postupný pokles telesnej teploty, pretože 
náhly pokles teploty zapne termoregulačné mechaniz-
my a telesná teplota sa zvýši. Príprava na hibernáciu je 
dlhodobá, trvá niekoľko týždňov a vlastné zaspávanie 
trvá niekoľko hodín. V priebehu zimného spánku sa 
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znižuje telesná teplota, srdcová frekvencia, frekvencia 
dýchania, ale aj intenzita látkovej premeny. Z našich 
živočíchov k nim patria napr. syseľ, chrčok, svišť, 
plch. Pri medveďovi a jazvecovi sa nejedná o pravý 
zimný spánok, ale hovoríme o zimnom odpočinku, 
pretože pokles ich telesnej teploty je len mierny. Pri 
vysokých teplotách prostredia upadajú do iného typu 
letargie letného spánku (estivácia).            ZO

hierarchický systém – systém založený na združova-
ní druhov do skupín na základe spoločných znakov 
a vlastností využívajúc princíp nadradenosti či pod-
radenosti. V hierarchickom usporiadaní rozlišované 
skupiny staviame nad sebou, napr. Lepidoptera, motý-
le predstavujú taxón vyššej úrovne (úrovne radu) ako 
Parnassius apollo, jasoň červenooký, ktorý predsta-
vuje taxón nižšej úrovne (úrovne druhu).              IO

Higginsova larva → panciernatky
Hipparchia statilinus → očkáň piesočný 
Hirudinea → pijavice 
Hirudo medicinalis → pijavica lekárska 
Hister quadrinotatus → mrcinár škvrnitý
Histeridae → mrcinárovité
histológia – biologická disciplína pojednávajúca o živo-

číšnych tkanivách a rastlinných pletivách. Hlavným 
podnetom pre jej etablovanie bolo formulovanie bun-
kovej teórie, podľa ktorej sa jednotlivé bunky spájajú 
do zložitejších sústav s charakteristickou špecifickou 
stavbou a funkciou. Počas embryogenézy dochádza 
k diferenciácii, pri ktorej bunka realizuje istú časť 
svojej genetickej informácie. Medzibunkové priesto-
ry sú vyplnené extracelulárnou matrix. Súčasná his-
tológia klasifikuje tkanivá na epitelové (krycie), spo-
jivové (napr. krv), svalové a nervové. Pri rastlinách 
rozoznáva pletivá delivé, krycie, vodivé a základné. 
Spolu s cytológiou, organológiou či promorfológiou 
patrí histológia k základným (komparatívnym) zoolo-
gickým a botanickým vedám.              PF

historický vývoj → fylogenéza
hladké svalové tkanivo – sa skladá z podlhovastých 

vretenovitých buniek (myocytov), s centrálne ulože-s centrálne ulože-
ným paličkovitým jadrom. Bunky hladkého svalové-
ho tkaniva sú navzájom pospájané jemným väzivom. 
Bunky hladkej svaloviny obsahujú vo svojej cyto-
plazme myofibrily, ktorých kontrakciou sa skracuje 
i celá bunka. Tento typ svaloviny prevláda u bezsta-
vovcov, kde tvorí predovšetkým pohybový aparát. U 
stavovcov sa nachádza v stenách tráviaceho traktu, 
v dýchacím, vylučovacím a rozmnožovacím systéme, 
v stenách ciev, v koži a tiež v slzových vývodoch. 
Snopčeky hladkých svalov sa nachádzajú aj v koži, 
ako vzpriamovače chlpov a spôsobujú zježenie srsti 
alebo vlasov. Ich činnosťou sa uskutočňuje pohyb po-Ich činnosťou sa uskutočňuje pohyb po-
travy alebo tekutín v tele. U stavovcov je inervácia 
tejto svaloviny zabezpečená vegetatívnym nervstvom, 
preto nie sú vôľou ovládateľné. Hladké svalstvo je v 
pokoji v určitom stabilnom stupni kontrakcie, ktorý 
nazývame svalový tonus. Z tohto stavu sa može sťaho-
vať (kontrahovať) i uvoľňovať (relaxovať). V určitých 

orgánoch môže mať táto činnosť rytmický charakter. 
Všeobecne platí, že sa hladký sval sťahuje i uvoľňuje 
pomaly a prakticky nepodlieha únave.             SN

hlasový orgán (syrinx) – je vlastným hlasovým orgánom 
vtákov a najdokonalejší je pri spevavcoch. Skladá sa 
z troch morfologicky rozdielnych častí: z chrupavko-
vitej alebo kostenej kostry, bubienkových membrán 
a zo syringeálnych svalov. Podľa ich usporiadania 
a zastúpenia jednotlivých častí syrinxu môžeme hla-
sový orgán vtákov rozdeliť na tri typy: 1. tracheálny 
syrinx, 2. tracheobronchiálny syrinx a 3. bronchiálny 
syrinx. Najčastejšie sa vyskytuje tracheobronchiál-
ny syrinx. Je vytvorený na bifurkácii priedušiek a na 
jeho stavbe sa podieľa ako priedušnica (trachea), tak 
aj priedušky (bronchi). Jeho kostru tvoria zvyčajne 
celkom osifikované chrupavky. Spodné (kaudálne) 
prstence sú veľmi tesne k sebe priložené alebo zras-
tajú a vytvárajú tracheálnu časť syrinxu, označovanú 
ako bubienok (tympanum). V mieste, kde priedušky 
splývajú je chrupavkovitý trámec, môstik (pessulus), 
smerujúci dorzoventrálne a rozdeľujúci jednotnú 
vzduchovú cestu na dve, ktoré vedú vzduch samo-
statnými otvormi do primárnych priedušiek (bronchi 
primarii). Za môstikom tvoria stenu syrinxu dve bu-
bienkové väzivové membrány (membrana tympani-
formis medialis a m. t. lateralis), ktoré sú natiahnu-
té medzi poslednou chrupavkou priedušnice a prvou 
chrupavkou priedušky. Tieto membrány tvoria vlastný 
hlasový orgán. Svaly syrinxu (musculi syringeales) sú 
veľmi dobre vyvinuté predovšetkým pri spevavcoch, 
ktoré ich majú až 5 párov. Domáce vtáky svaly syrin-
xu nemajú vytvorené. Prúd vzduchu vyvolá kmitanie 
bubienkových membrán, ktoré kmitajú kolmo na smer 
prúdiaceho vzduchu, čím vznikne zvuk. Výška tónu je 
určená napätím bubienkových membrán, ako aj frek-
venciou kmitov týchto membrán. Dutina bubienka je 
vystlaná sliznicou, ktorá v mieste prechodu cez môstik 
vybieha do polmesiačikovitej riasy, hlasivky (mem-
brana semilunaris). Hlas, ktorý vzniká na princípe 
dvoch kmitajúcich hlasivkových membrán, postave-
ných rovnobežne s prúdením vzduchu je zosilňovaný 
vzduchovými vakmi. Kačice majú priedušnicu, ktorá 
je na bifurkácii priedušiek bubienkovito rozšírená a 
krytá tenkým bubienkom (na zosilnenie hlasu). Syrinx 
chýba bocianovi.              ZO

hlava článkonožcov (caput, cephalon) – prvý oddiel 
tela článkonožcov, ktorý sa sformoval v procese → 
cefalizácie. Hlava vznikla spojením akrónu a pred-
ných článkov (segmentov) tela. Je to evolučne naj-
staršia tegma. Ani u lariev, ani u pohlavne zrelých 
štádií nevykazuje stopy segmentácie. Počet článkov, z 
ktorých vznikla hlava, možno určiť len v embryonál-
nom štádiu na základe párových nervových ganglií, 
párov célomových vačkov a párov → somitov (→ 
organogenéza). Prvou časťou hlavy je → akrón (ac-
ron, tiež predústny lalok), ktorý zodpovedá prostómiu 
(predústnemu laloku) → obrúčkavcov (Annelida). Na 
ostatných článkoch hlavy sa nachádzajú párové prí-
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vesky (končatiny), ktoré sa v rôznej miere zachováva-
jú aj v postembryonálnom štádiu. Nepoznáme presný 
počet článkov, z ktorých vznikla hlava → trilobitov 
(Trilobitomorpha) (predpokladá sa, že to bol akron 
plus 5 až 6 predných článkov). → Kôrovce (Bran-
chiata, Diantennata) a → vzdušnicovce (Tracheata, 
Antennata) majú hlavu zloženú z akrónu a 6 článkov: 
1./ predtykadlový článok; 2./ článok 1. páru  tykadiel 
kôrovcov, tykadlový článok vzdušnicovcov; 3./ člá-
nok 2. páru tykadiel kôrovcov, vmedzerený článok 
vzdušnicovcov; 4./ hryzadlový článok; 5./ článok 1. 
páru čeľustí; 6./ článok 2. páru čeľustí (článok spod-
noperový). → Klepietkavce (Chelicerata) nemajú 
odlíšenú hlavu.  Hlavovú časť prednej tagmy  pro-
zómy (prosoma) tvoria akrón plus článok chelicer a 
článok pedipalp. Hlava → nohatiek (Pycnogonida, 
Pantopoda) je zložená z akrónu a 3 – 4 článkov. Prvý 
článok nesie končatiny homologické s chelicerami 
klepietkavcov. Druhý pár končatín predstavujú pal-
py (homologické s pedipalpami klepietkavcov), tretí 
pár končatín (ovigery) plní funkciu nosičov vajíčok, 
ovigery majú vyvinuté najmä samčeky. U samičiek 
nohatiek slúži tretí pár hlavových končatín (pokiaľ 
je vyvinutý) na čistenie povrchu tela. Niektoré druhy 
majú za ovigerami ešte štvrtý pár hlavových končatín, 
ktoré sú stavbou viac-menej identické s hrudnými lo-
komočnými končatinami. V hlave je sústredená väčšia 
časť CNS. Nachádzajú sa tu mozgové gangliá (nad-
pažeráková uzlina), ktoré sú okolohltanovou obrúč-
kou spojené s podpažerákovou uzlinou. Podľa polohy 
ústnych orgánov a ústneho otvoru u článkonožcov a 
najmä u vzdušnicovcov tri typy hlavy: 1./ prognátna 
hlava (caput prognathale) – ústny otvor a ústne orgá-
ny smerujú dopredu v smere pozdĺžnej osi tela (napr. 
→ ucholaky, → termity, väčšina → chrobákov); 2./ 
ortognátna hlava (caput ortognathale) – ústny otvor i 
ústne orgány smerujú dolu kolmo na pozdĺžnu os tela 
(napr. → kobylky, → koníky, srpice, → blanokríd-
lovce); 3./ opistognátna (hypognátna) hlava (caput 
opistognathale) – ústny otvor a ústne orgány smeru-
jú dozadu ku koxám prvého páru končatín (napr. → 
šváby, → bzdochy, → cikádky, → vošky).  MH, IO 

hlavátka podunajská → lososovité
hlavička pásomnice → scolex
hlavičkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
hlavná telová tepna (= ľavá aorta) – aorta = cicavcov 

je hlavná telová tepna ľavá aorta. Vystupuje z ľavej 
srdcovej komory krátkou vzostupnou časťou (aorta 
ascendes), potom tvorí oblúk (arcus aortae) a dlhou 
zostupnou časťou (aorta descendes). U väčšiny ci-
cavcov v normálnej polohe tela vedie aorta ascendes 
smerom dopredu a aorta descendes dozadu. Nazýva 
sa aj srdcovnica – tepna odvádzajúca krv zo srdca. 
Pri každej systole sa do srdcovnice dostáva množstvo 
krvi, ktoré nestačí okamžite odtiecť do žíl. Steny aor-
ty sa elasticky rozšíria a dôjde v nej k prechodnému 
zvýšeniu tlaku, ten nazývame tlakový pulz. Najvyššia 
hodnota tlaku dosiahnutá počas sťahu (systoly) sa 

volá systolický tlak, najnižšia hodnota, na ktorú tlak 
klesne počas ochabnutia = diastolický tlak.            SN 

hlavobrvce/rypáčikovce (Kinorhyncha) – morské, mik-
roskopické živočíchy s nepravým článkovaním, patria-
ce do kmeňa → chobotohlavce. Každý segment (zonit) 
na tele je otŕnený (ostne smerujú dozadu). Na prvom 
zonite sú ústa s vysúvateľným chobotom (proboscis). 
Na konci tela sú štety, na kt. vyúsťujú lepivé žľazy. 
Žijú v mori na riasach, ktorými sa živia alebo v bahne. 
Najznámejší je druh Echinoderes dujardini.            ET

hlavohruď (cephalothorax) – jedna zo základných, 
morfologicky a funkčne špecifických častí tela niekto-
rých kôrovcov, ktorá vzniká zrastaním hlavy s jedným 
alebo viacerými hrudnými článkami. Evolučne sa 
formuje v zložitom procese oligomerizácie (zmen-
šovania počtu článkov) a tagmatizácie (združovania 
článkov do väčších celkov) v intenciách heteronóm-
nej segmentácie. Hlavová časť sa zakladá zo šiestich 
článkov (vrátane akronu), hrudná časť má nestály po-
čet segmentov (napr. u rakovcov je ich 14). Okrem 
hlavových končatín (tykadlá a tykadielka, hryzadlá 
a dva páry čeľustí) nesie hlavohruď hrudné nohy 
(thorakopody), v užšom slova zmysle predovšetkým 
peraeopody (na pareone – zadnej časti hrude), hoci 
jej súčasťou sú aj maxilipedy (príustné nôžky).  PF

hlavonožce (Cephalopoda) – trieda kmeňa morských 
mäkkýšov (Mollusca, Conchifera), kt. sa delí na dva 
podrady – štvoržiabrovce a dvojžiabrovce. Majú sy-
metrické telo a nápadný vnútornostný vak, kt. prekrýva 
plášť. Priestranná plášťová dutina je otvorená dopredu 
lievikovitým otvorom. Noha sa premenila na 8 a viac 
ramien, na kt. môžu byť prísavky a vytvorila svalna-
tý lievik. Schránka chýba al. sa redukuje (tzv. sépiová 
kosť). Schránku majú len skupiny fylogeneticky staré 
(Nautiloidea), kt. sa objavujú vo vrchnom kambriu. 
Cievna sústava takmer uzavretá. Majú radulu al. zo-
bákovité výrastky. Coelom je jednoduchý, tvorí dutinu 
gonád a osrdcovník. Pohybujú sa sťahmi plášťovej du-
tiny. Gonochoristy s priamym vývojom. Veľkosť tela 
sa pohybuje od 1 cm (Idiosepius) do 25 m (Architheu-
tis). Nápadne sú oči (→ oči mäkkýšov).                  TC

hlavové nervy (nervi craniales) – 12 párov nervov, 
vybiehajúcich z mozgu. Hlavové nervy sa označujú 
rímskymi číslami. Nie všetky stavovce majú 12 párov 
hlavových nervov, napr. cicavce majú okrem nich aj 
nultý, nultý majú aj lúčoplutvovce, ktorým však chý-
bajú XI. a XII. 0.– nervus terminalis (koncový nerv) 
inervuje cievy (nemajú ho kruhoústnice, sliznatky a 
vtáky). I. – čuchový nerv (nervus olpfactorius) vy-
bieha z prednej časti čuchového laloku do čuchovej 
sliznice, majú ho všetky stavovce. II. – zrakový nerv 
(nervus opticus) vybieha z medzimozgu a inervuje 
sietnicu oka, majú ho všetky stavovce. Na báze me-
dzimozgu vytvára skríženie zrakového nervu (chia-
sma opticum). III. – okohybný nerv (nervus oculomo-
torius) vybieha zo stredného mozgu a inervuje očné 
svaly a pri vyšších stavovcoch aj riasnaté teliesko a 
sietnicu. IV. – kladkový nerv (nervus trochlearis) 
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vybieha tiež zo stredného mozgu a inervuje jeden z 
očných svalov. Ostatné nervy vybiehajú z predĺženej 
miechy. V. – trojklaný nerv (nervus trigeminus) iner-
vuje prednú časť hlavy, ústnu dutinu a svaly čeľus-
tí. VI. – odťahujúci nerv (nervus abducens) inervuje 
šiesty očný sval. VII. – tvárový nerv (nervus facialis) 
inervuje orgány bočnej čiary, svaly krku a tváre (aj 
mimické svaly cicavcov). VIII. – polohovosluchový/
statoakustický nerv (nervus statoacusticus/n. vesti-
bulocochlearis) inervuje vnútorné ucho, bočnú čiaru 
a chuťové bunky v ústach. IX. – jazykovohltanový 
nerv (nervus glossopharyngeus) inervuje prvý žiab-
rový oblúk a sliznicu hltana, svaly jazyka, časť slin-
ných žliaz. X. – blúdivý nerv (nervus vagus) inervuje 
žiabre a vnútorné orgány. XI. – vedľajší nerv (nervus 
accessorius) inervuje svaly lopatkového pásma. Pri 
nižších stavovcoch je len odbočkou blúdivého nervu. 
Samostaným hlavovým nervom je len pri cicavcoch. 
XII. podjazykový nerv (nervus hypoglossus) inervuje 
aparát jazylky tetrapódnych stavovcov. Pri vodných 
inervuje svaly.                     SN, ZO

hlavovky (Cephalocarida) – primitívna trieda drob-
ných (do 4 mm) kôrovcov (Crustacea) – ich hlava 
pripomína kopýtko za ktorým nasleduje 19 článkov, 
z ktorých prvých 8 nesie dlhé dvojvetvové končatiny; 
telo majú zakončené kaudálnou furkou s dvomi rôzne 
dlhými štetinami na ich koncoch. Sú obojpohlavné. 
Žijú v piesku na morskom pobreží. Dosiaľ známych 9 
druhov. Najčastejšie sa uvádza Hutchinsoniella mac-
racantha. Prvý zástupca bol objavený v r. 1953 → pri-
mitíne kôrovce.                IH

hlbinovky (Bathynellacea) – starobylý rad kôrovcov 
patriaci do triedy rakovce, podtriedy → Eumalacostra-
ca a nadrad → Syncarida – ich telo sa skladá z voľnej 
hlavy; ôsmich hrudných článkov (všetky majú dvoj-
vetvové končatiny) a 7 abdominálnych článkov, z kto-
rých posledné dva sú zrastené s krátkou furkou. Na 
abodminálnych článkoch je vyvinutý len prvý (pleo-
pódy) a posledný pár končatín (uropódy). Sú oddele-
ného pohlavia. U nás 3 druhy, z nich je najznámejšia 
hlbinovka slepá (Bathynella natans) žije v intersticiáli 
podzemných vôd a v studniach. Je asi 2 mm dlhá.  IH

hlienové kožné žľazy (glandulae mucosae) – sa nachá-
dzajú na hlave, tele, končatinách obojživelníkov. Sú 
nerovnomerne rozložené, viacbunkové fľaškovitého 
tvaru. Rozloženie hlienových žliaz (glandulae muco-
sae) v koži je približne 10–krát hustejšie ako granu-
lóznych. Neustále vylučujú číry sliz, ktorý vytvára na 
pokožke jemný film, slúžia ako ochrana pred vysy-
chaním, maceráciou, umožňujú kožné dýchanie.   ZO

hlísta detská (Ascaris lumbricoides) – patrí do kmeňa 
→ hlístovce. Červovitý parazit tenkého čreva člove-
ka, so zreteľným pohlavným dimorfizmom. Samec je 
menší (do 25 cm), má hákovite zahnutý zadný koniec 
tela, nepárovú pohlavnú sústavu a kloaku. Samica je 
väčšia (do 40 cm), má oba konce tela zahrotené a má 
párovú pohlavnú sústavu so samostatným vývodom. 
Oplodnené vajíčka sa dostávajú stolicou do vonkaj-

šieho prostredia a ich ďalší vývin sa uskutočňuje až 
za prístupu vzduchu. Vajíčka sú veľmi odolné (v zemi 
sú infekčné až 5 rokov). Človek sa nakazí znečiste-
nými rukami, neumytou zeleninou a pod.. Z vajíčka 
sa v čreve uvoľňujú tzv. „invázne larvy“ kt. prenikajú 
stenou tenkého čreva do krvného obehu, sú zanesené 
do pečene, srdca a do pľúc. Tu sa zvliekajú, prenikajú 
do priedušiek, kt. dráždia, čím spôsobujú u človeka 
dusivý kašel. Vykašľaním a opätovným prehltnutím 
sa dostávajú opäť do tenkého čreva, uchytia sa o jeho 
stenu a pohlavne dospievajú. Celý cyklus trvá až 10 
mesiacov. Spôsobujú poruchy trávenia, bolesti bru-
cha, pri silných nákazách poškodzujú sliznicu čreva, 
pečeň, môžu spôsobiť upchatie čriev. Často väčšie 
nebezpečenstvo pre zdravie človeka však predstavujú 
migrácie lariev ako dospelá hlísta. Sú kozmopolitne 
rozšírené najmä v oblastiach s nízkou hygienou. Hlísta 
svinská (Ascaris suum) druh parazitujúci v ošípaných 
i v človeku, v ktorom však nie je schopný ukončiť 
vývin. Morfologicky sa neodlišuje od hlísty detskej, 
niektorí autori ich považujú za jeden druh, iní za 2 tzv. 
podvojné druhy. Človek sa môže nakaziť najmä vajíč-
kami, ale zriedkavo aj migrujúcimi larvami z tepelne 
neupravených tkanív ošípanej.              ET

hlísta svinská → hlísta detská
hlístovce hospodárskych rastlín → háďatká
hlístovce/okrúhlovce (Nematoda) – kmeň červovitých 

až vláknitých živočíchov, na priereze vždy okrúhlych. 
V starších systémoch uvádzané ako kmeň Nemathel-
minthes (zahrňujúci aj → brušnobrvce). Dosahujú 
veľkosť od 1mm do 8 m (väčš. 1 mm – 20 cm). Telo 
nemá diferencovanú hlavu, je nečlánkované, telové 
obrvenie je redukované alebo chýba. Na povrchu je 
viacvrstvová kutikula, pri raste sa zvliekajú. Telová 
dutina → pseudocél. Dobre je vyvinutý → kožnosva-
lový vak, v ktorom prevláda pozdĺžne svalstvo. Trá-
viaca sústava trubicovitá, hltan je na priereze troju-
holníkový (cicavý), v zadnej časti je často rozšírený 
(bulbus). Dýchacia a cievna sústava nie sú vyvinuté, 
parazity dýchajú anaeróbne, voľne žijúce celým povr-
chom tela. Nervová sústava je pásová. Zo zmyslových 
orgánov sú vyvinuté zmyslové papily (tŕne), amfidy 
a zriedkavo oči. Vylučovaciu sústavu tvoria → proto-
nefrídie. Sú oddeleného pohlavia, častý je pohlavný 
dimorfizmus. Vývin väčšinou priamy (nevyvíjajú sa 
pravé larvy prekonávajúce metamorfózu). Z vajíčka 
vznikne štádium, ktoré po niekoľkých zvliekaniach 
dorastá na dospelú hlístu. U parazitov, ktorí nestrieda-
jú hostiteľov (geohelminti), väčšinou „larvu“ 3. štádia 
nazývame infekčnou (inváznou). Hostiteľ sa nakazí 
pasívne (potravou) alebo aktívne, keď toto štádium 
preniká cez pokožku do krvného obehu, ktorým je 
zanesené na miesto parazitácie. U parazitov strieda-
júcich hostiteľov (biohelminty) vývoj lariev (1 – 3) 
prebieha v medzihostiteľovi (bezstavovce i stavovce), 
často v krv cicajúcom hmyze (komáre, ovady, simu-
lie a pod.). Majú slabú regeneračnú schopnosť. Patria 
sem voľne žijúce druhy i významní paraziti rastlín, 
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živočíchov a človeka, z ktorých najznámejšie sú zá-
stupcovia radov → háďatká, → hlísty, → vlasovce, → 
mrle, → mechovce, → nitkovce.             ET

hlísty mačiek a psov → Toxocaridae
hltan (pharynx) – časť tráviacej a dýchacej sústavy ži-

vočíchov. Môže vznikať vchliačením okrajov ústnej 
dutiny pŕhlivcov, nachádza sa za ústnym otvorom 
ploskulíc, ktorým môže vyčnievať von z tela. Vírni-
kom (Rotatoria) slúži na žuvanie, je silný, svalnatý 
a nazýva sa mastax. Hltan sa v rôznej podobe vysky-
tuje u väčšiny rozvinutejších živočíchov a majú ho 
aj chordáty. Pri nižších chordátoch (plášťovce – Tu-
nicata, kopijovce – Cephalochordata, Mihule – Pet-
romyzontida, sliznatky – Mixiny) je prederavený 
žiabrovými štrbinami a slúži nielen na príjem potravy, 
ale aj na dýchanie. Pri vyšších, hltan tvorí lievikovito 
rozšírená rúra, ktorá je súčasťou tráviacej aj dýcha-
cej sústavy. Delí sa na nosovú časť (nosohltan), úst-
nu časť a hrtanovú časť. Medzi hrtanom a hltanom sa 
nachádza hrtanová príchlopka (epiglotis), ktorá bráni 
preniknutiu potravy do dýchacích ciest. Hltan sa spolu 
s pažerákom významne podieľa na prehĺtaní potravy. 
Je tvorený priečne pruhovanou svalovinou.            ZO

hltan → tráviaca sústava bezchordátov
hltanovka bahenná (Herpobdella octoculata) – pijavi-

ca dosahujúca veľkosť okolo 5 – 6 cm. Patrí k našim 
najčastejšie (často vo veľkých počtoch) sa vysky-
tujúcim dravým druhom pijavíc. Živí sa drobnými 
vodnými bezstavovcami – obrúčkavcani, larvami 
hmyzu a pod. Obýva najmä pomaly tečúce a stojaté 
vody, väčšinou pod kameňmi, je dobrý plavec.      ET

hmatadlá (pedipalpy) – druhý pár končatín klepietkav-
cov (Chelicerata) umiestnený medzi klepietkami (che-
licerami) a prvým párom kráčavých končatín a ktoré 
sú tiež rôzne modifikované. Plnia väčšinou zmyslovú 
funkciu a slúžia i k lovu potravy. Pôvodne sú 6 člán-
kové a často sú využívané ako hmatové orgány (pal-
pigradi). Vtedy sú tvarom podobné kráčavým nohám. 
U škorpiónov sú nápadné, zakončené klepietkom 
a slúžia na chytanie koristi. U pavúkov sú u samičiek 
vo forme hmatových orgánov, podobné kráčavým no-
hám. U samčekov sú modifikované na tzv. gonopódy 
za pomoci ktorých prenášajú spermie do pohlavných 
otvorov samičiek.        MKR, ZKR, JS

hmatové fúzy – hmatový orgán cicavcov. Nachádzajú 
sa na tvári, a u niektorých cicavcov, napr. mačka aj 
na labkách. Tieto chlpy sú vybavené citlivými nerva-
mi. Sú citlivé nielen na dotyk, ale aj na vibrácie, či 
dokonca zmeny v tlaku vzduchu a zmeny teploty. Ich 
funkcia je aj pravdepodobne schopnosť predpove-
dať zemetrasenie, výbuch sopky, či blízkosť tornáda. 
Hmatové fúzy sú prítomné aj u rýb, po bokoch ústne-
ho otvoru. Napríklad u sumca sú nad hornou čeľus-
ťou umiestnené dva dlhé fúzy, ktorými dokáže sumec 
veľmi dobre pohybovať. Sú v nich uložené hmatové 
bunky, pomáhajúce pri hľadaní potravy a pri orientá-
cii. Pod spodnou čeľusťou sú dva páry menších nepo-
hyblivých fúzikov.           MKB

hmatové orgány bezchordátov – patria do skupiny me-
chanoreceptorov, t.j. orgánov na tele živočíchov, kt. sú 
dôležité pre orientáciu. Ich štruktúra je pomerne zlo-
žitá. Jedná sa o voľné nervové zakončenia a primárne 
zmyslové bunky. Bezchordáty ich majú umiestnené 
na exponovaných miestach tela (napr. ramená nezma-
ra, hlava dážďovky, tykadlá a hmatadlá hmyzu, nohy 
článkonožcov ap.). Hmat u bezchordátov je predo-
všetkým sústredený v → senzilách, kt. môžu byť roz-
miestnené po celom povrchu tela (→ ulitníky) al. na 
ramenách (→ hlavonožce). → Pavúkovce majú hma-
tové senzily a → trichobotrie na bazálnych článkoch 
nôh a na pedipalpách. Môžu byť jednoduché al. roz-
vetvené. Pri hmyze je to najmä trichiová → senzila, kt. 
má tvar štetiny (saeta), spojenej s jednou al. viacerými 
zmyslovými bunkami. Senzila je ponorená do lôžka 
(alveolus), kt. tvorí malú priehlbinku a v kt. sa štetina 
môže pohybovať. Veľmi dobre majú hmatové senzily 
a trichobotrie vyvinuté jaskynné druhy a druhy žijúce 
hlboko v pôde, príp. v podzemných chodbičkách. Ich 
hmatové senzily a trichobotrie sú prispôsobené aj na 
vnímanie otrasov (seizmoreceptory), prípadne zem-
skej gravitácie. Veľmi presne sa orientujú v tmavých 
podzemných priestoroch.           MH 
hmatové telieska – receptory kože, voľne roztrúsené 
pod povrchom tela v koži. Sú to vlastne nervové za-
končenia, často obalené prídatnými štruktúrami, kto-
ré zvyšujú ich citlivosť. Reagujú na dotyk a tlak. Ak 
pôsobí na kožu podnet malej intenzity, tak vyvoláva 
pocit dotyku. Pri väčšej intenzite vzniká pocit tlaku. 
Vnímanie tepla zabezpečujú kožné receptory nazýva-
né Ruffiniho telieska a vnímanie chladu zabezpečujú 
Krauseho telieska. Najpočetnejšie zastúpené sú body 
citlivé na bolesť, nasledujú body citlivé na tlak, na 
chlad a najmenej je bodov citlivých na teplo. Všetky 
oblasti vonkajšej kože sú vybavené všetkými štyrmi 
druhmi receptorov.           MKB

hmatové tykadlá kopijovcov (cirry) – tykadlá v ob-
lasti úst kopijovcov (Cephalochordata). Ústny otvor, 
umiestnený na ventrálnej strane rostra je obkolesený 
vencom 30 hmatových tykadiel (cirry). Je vystužený 
pevným tkanivom, preto je neustále otvorený. Inte-
riér ústnej dutiny je vystlaný epiteliálnymi bunkami 
s brvami, ktoré zabezpečujú prúdenie vody. Veľká úst-
na dutina má na zadnej strane vírivý orgán (usmerňuje 
prúd vody do hltanovožiabrového vaku) a je vzadu za-
tvorená svalnatou plachtičkou vellum – na jej zadnej 
strane sú vnútorné cirry.              ZO

hmyz (Insecta) (Ectognatha) – jediná trieda článkonož-
cov s vyvinutými krídlami. Zahŕňa vyše milióna po-
písaných druhov – viac, než zostatok živočíšnej ríše. 
Odhaduje sa, že ďalšie státisíce druhov ešte čakajú 
na svoje objavenie a popis. Celé telo aj s končatina-
mi je pokryté kutikulou s chitínom. Telo je zložené 
z troch častí: hlava, hruď a bruško. Na hlave hmyzu 
sa nachádza 1 pár tykadiel, hryzadlá, 2 páry čelustí 
(druhý pár sa zrastá na spodnú preu) a zložené oči. Z 
hrude vyrastajú 2 páry krídel a 3 páry končatín. Kon-
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čatiny má každý druh prispôsobené na svoje vlastné 
potreby. Tráviaca sústava sa skladá z ústnej dutiny, 
hltanu, predného čreva (stomodaeum) a zadneho čre-
va (proctodaeum), ktoré sú ektodermálneho pôvodu, 
stredného čreva (mesenteron) endodermálneho pô-
vodu a análneho otvoru. Hmyz dýcha vzdušnicami. 
Vzdušnice tvoria sústavu rozvetvených rúrok spevne-
ných chitínom, ktoré zasahujú do všetkých tkanív a 
rozvádzajú do nich vzdušný kyslík. Vďaka tomu sva-
ly hmyzu nemusia pracovať na kyslíkový dlh. Majú 
otvorenú cievnu sústavu s rúrkovitým srdcom, v kto-
rej prúdi hemolymfa (zmes krvi a lymfy). Hemolymfa 
je bezfarebná, pretože neobsahuje dýchacie farbivá a 
nerozvádza kyslík ani oxid uhličitý. Nervová sústava 
je rebríčková a tvorí ju: veľký mozgový uzol, nadhlta-
nový uzol, podhltanový uzol a niekoľko malých uzlov 
v brušku. Exkréčne orgány hmyzu sú slepo zakonče-
né Malpigiho rúrky, ktoré ústia na hranici stredného a 
zadného čreva do tráviacej sústavy.        MKB

hmyzomor včelí → mikrospóry
hnedáčik osikový (Euphydryas maturna) – najväčší 

náš hnedáčik z čeľ. → babôčkovité s dĺžkou pred-
ného krídla 21 – 24 mm. Na hnedočiernych krídlach 
je nápadný hrdzavočervený pásik na ich vonkajšom 
okraji. Vyskytuje sa v oblasti krovinatých porastov s 
prítomnosťou jaseňa štíhleho, na vlhkých trávnatých 
lúčkach, v otvorených zmiešaných listnatých lesoch a 
na ich okrajoch od konca mája do polovice júla. Čier-
na otŕnená húsenica so sivožltým pásom na chrbto-
vej strane a radmi žltých pásikov po bokoch je poly-
fágna. Najčastejšie žije na mladých porastoch jaseňa 
štíhleho, topoľa osikového a vŕby rakytovej, kde v 
spoločnom hniezde prezimuje. Húsenice žijú po pre-
zimovaní samostatne, často na skoroceli, veronike a 
iných rastlinách. Veľmi vzácny, lokálny, na Slovensku 
ohrozený a zákonom chránený druh, uvedený v čer-
venej knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych 
druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3). Z celoeurópske-
ho hľadiska považovaný za rizikový druh (Červená 
kniha európskych motýľov – Rhopalocera). MKU

hnedáčik skorocelový (Melitaea athalia) – menší zá-
stupca z čeľ. → babôčkovité a najbežnejší náš hnedá-
čik s dĺžkou predného krídla 16 – 21 mm. Vrchná stra-
na krídel je oranžovohnedá s charakteristickou mriež-
kovanou kresbou. Motýle lietajú od júna do začiatku 
augusta na okrajoch lesov, lesných čistinách a lúkach. 
Najviac je rozšírený v kopcovitom teréne. Otŕnená hú-
senica je polyfágna. Vyskytuje sa od augusta a po pre-
zimovaní do mája najčastejšie na skoroceli (Plantago) 
a čermeli (Melampyrum).                                    MKU

hnida – vajíčko vší (Anoplura). Mladé vajíčka sú zvy-
čajne bielé až špinavobielé s lesklým povrchom, 
staršie (štyri a viacdňové) sú žlté až hnedožlté. Samič-
ka vši prilepuje vajíčka spodným koncom na vlasy, 
srsť, vlákna tkanín a i. Na hornom konci má vajíčko 
charakteristické viečko, ktoré sa odklopí pri vyliezaní 
larvy prvého instaru. Hnidy, z ktorých sa už larvy vy-
liahli su na hornom konci otvorené a priesvitné.     IO

hniezda vtákov – len málo vtáčích druhov si nestavia 
hniezda. Z našich takto môžu niektoré sovy a sokoly 
hniezdiť v hniezdach postavených inými vtákmi (napr. 
vraních, stračích či → bocianích). U ostatných exis-
tuje celá škála od jednoduchých hniezd po kompliko-
vané, tu vyberáme len niektoré. Hniezda si nestavajú 
naše lelky a kladú vajcia priamo na zem. Alky inku-
bujú vajcia na holej skalnej rímse. Na holé dno dutín 
stromov kladú vajcia sovy, krutohlav, → dudok. Do 
jednoduchej jamky v zemi znášajú vajíčka bahniaky 
či niektoré → tučniaky. Veľké druhy tučniakov posto-
jačky podložia pod jediné vajce nohy a zahrievajú ho v 
záhybe kože na bruchu. Plameniaky si stavajú hniezda 
z piesku a bahna a primiešajú aj kúsky vegetácie a pe-
ria. Dokonalejšie sú hniezda na zemi vystlané trávou, 
vetvičkami a perím. Sú to hniezda niektorých kačíc, 
→ kurovitých, dropov, trasochvostovitých, škovrán-
kovitých. Priamo na vode, z tlejúcich rastlín si stavajú 
hniezda → potápky. V jaskyniach hniezdia niektoré 
lelky a salangány, v dutinách piesčitých či hlinených 
stien hniezdia rybárikovité, včelárikovité a brehuľa. Je-
diné vtáky, ktoré nesedia na násadách sú → tabonovité 
(Megapodidae), čo sa považuje za vývojovo najstarší 
spôsob u vtákov. Tabony vajcia zahrabávajú do piesku 
alebo tlejúcich rastlín a inkubácia je zabezpečená sl-
nečnými lúčmi alebo teplom z tlenia. Ďatle si vyseka-
jú hniezda v kmeňoch stromov. Dutiny po nich môžu 
obsadzovať holuby plúžiky, krakle, sýkorky, škorce. 
Podobne v dutinách stromov hniezdi aj brhlík, tento 
si však otvor zmenšuje hlinou. Zobákorožec zamuruje 
bahnom a trusom otvor do dutiny v strome, v ktorom 
sedí na násade samica tak, že nechá len úzku štrbinu, 
kadiaľ ju a neskôr aj mláďatá, kŕmi. Keď tie dosiahnu 
vzletnosť, tak štrbinu rozbúra. Len z niekoľkých ha-
lúzok na vetvách stromov si stavajú hniezda holuby 
hrivnáky a hrdličky. Zložitejšie hniezda majú pinky, 
drozdy, stehlíky, z nich drozd plavý vnútro hniezda vy-
mazáva blatom a slinami. Vlhy majú košíkové hniezda 
vo vidliciach konárov. Podobne košíkové až čašovité 
hniezda majú trsteniariky, zavesené na niekoľkých 
steblách trstiny. Z našich druhov si najzložitejšie 
hniezdo stavia kúdeľníčka. Má tvar vrecka a rúrkovitý 
vchod, je zavesené na konci tenkých konárikov. Býva 
tvorené z vlákien bylín a jemných plstnatých nažiek 
topoľov a vŕb. Podobné komplikované hniezda si sta-
vajú tropické → pletiarkovité, ktoré sú zložite uplete-
né ako spoločné hniezda s dlhými vchodmi – družník 
vrabcovitý (Philetarius socius). Africký Malimbus si 
z listov paliem splieta trubicové hniezdo, ktoré môže 
mať až dĺžku vyše pol metra. Austrálska rajka Ptilo-
ris si hniezdo ozdobuje zvlieknutými hadími kožami. 
Hniezdo môže stavať výlučne samec (napr. nandu, 
emu, jakany), výlučne samica (napr. kurovité, kačky, 
škovránky, trasochvosty, sýkorky, vrchárky, pinky), no 
vo väčšine prípadov stavajú obaja. Väčšinou stavba 
hniezda môže trvať niekoľko dní a je používané len 
pre jedno hniezdenie (malé druhy) alebo až niekoľko 
týždňov a môže byť používané veľa rokov až gene-
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rácií (veľké druhy, napr. → bocian biely).            ĽK
hniezdny okrsok vtákov – v čase rozmnožovania plo-

cha chránená hniezdnym párom pred inými jedincami 
toho istého resp. iného druhu. Jej rozmery závisia od 
veľkosti vtáčieho druhu, od hustoty populácie, od typu 
biotopu a možností na zahniezdenie, ako aj od potrav-
nej ponuky. U veľkých vtákov (mnohé → orly, veľké 
→ sokoly) hniezdny okrsok má niekoľko kilometrov 
štvorcových, u ďatľov niekoľko hektárov, u malých 
→ spevavcov niekoľko árov. Hniezdnym párom je 
vyznačovaný a bránený pomocou spevu, kriku, bub-
novaním do dreva (ďatle) či určitými postojmi.     ĽK

hniezdny parazitizmus vtákov – prenesenie starostli-
vosti o hniezdenie na iný vtáčí druh. Vyskytuje sa asi 
u 1 % vtákov, napr. niektorých druhov z čeľadí: → 
kačicovitých, kukučkovitých (tu je parazitická asi po-
lovica zo 130 druhov), medozvestkovitých, trupiálo-
vitých, → pletiarkovitých. Pri najjednoduchšom stup-
ni vtáky stavajú svoje hniezda, aj sa starajú o násady. 
Popritom však môžu klásť vajcia do hniezd rôznych 
hostiteľov. Sfarbením sa ich vajcia nepodobajú na vaj-
cia hostiteľa, mláďa parazita je odchovávané pestún-
mi spoločne s ich mláďatami. Pri najvyššom stupni 
(kukučky) hniezdneho parazitizmu sa u parazita úplne 
stratila hniezdna starostlivosť, vajcia kladie do hniezd 
niekoľkých, prípadne len jedného hostiteľa. Vajcia sa 
sfarbením i veľkosťou podobajú na vajcia hostiteľa, 
skrátila sa u nich aj doba inkubácie. Vajíčko parazita 
má tiež silnejšiu škrupinu, ktorá ho lepšie chráni, keď 
ho samica kladie z väčšej výšky. Samica parazita od-
stráni toľko vajec hostiteľa z jeho hniezda koľko sama 
do neho znesie a vyliahnuté mláďa parazita vyhodí 
ďalšie vajcia či mláďatá hostiteľa z hniezda.         ĽK 

hnojník obyčajný (Aphodius fimetarius) – chrobák čeľ. 
→ skarabeusovitých. Dĺžka 5 – 8 mm. Krovky červe-
né, štít čierny. Imágo patrí k prvým jarným druhom. 
Žije pod. ako príbuzné druhy v kravskom a konskom 
truse, do kt. kladie samička vajíčka. Larva je koprofág-
na (živí sa trusom), kuklí sa pod povrchom pôdy.  MH

hodváb (sericum) – produkt hodvábotvorných žliaz. 
Vzniká z pružnej bielkoviny fibroínu a z gélovitej 
bielkoviny sericínu, kt. tvorí vonkajšiu vrstvu hodváb-
neho vlákna. Na povrchu je hodvábne vlákno pokryté 
jemným voskovým povlakom, kt. zloženie je podob-
né kutikulínu. U → priadky morušovej vychádza zo 
spodnoperových žl. Najprv je to kvapka tekutiny, kt. 
prechádza spoločným vývodom, vtláča sa do osobit-
ného sieťkovitého sfinkteru, kde tuhne, odtiaľ vychá-
dzajú pôvodne dve vlákna, kt. na vzduchu ešte rých-
lejšie tuhnú. Počas prechodu spoločným vývodom sa 
obe vlákna obaľujú sekrétom, kt. ich k sebe zlepuje. 
Dôležitú úlohu pri tvorbe hodvábu zohrávajú sferulo-
cyty – špecializované bunky → hemolymfy, kt. akti-
vizujú tyrozinázu dôležitú pre produkciu hodvábneho 
vlákna húseníc motýľov.             MH

hodvábnička – plemeno kury domácej, ktoré má behá-
ky s piatimi prstami a modrú pokožku. Najcharakte-
ristickejším plemenným znakom je mäkké, vlasovité 

hodvábne operenie.               HI
hodvábotvorné žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
holeň → nohy článkonožcov
holenná kosť (tibia) – jedna z dvoch kostí predkolenia 

zadnej končatiny stavovcov: hrubšia holenná kosť (ti-
bia) a tenšia lýtková kosť (fibula). Chvostnaté oboj-
živelníky (Caudata) majú samostatnú holennú kosť a 
lýtkovú kosť, žabám holenná a lýtková kosť zrastá do 
jednej predkolennej kosti (os tibiofibulare, os cruris). 
Pri vtákoch sa volá tibiotarsus, pretože s holennou 
kosťou zrastajú aj dve tarzálne kostičky. Pri cicavcoch 
sa nazývajú aj píšťala (tibia) a ihlica (fibula), v distál-
nej časti môžu navzájom zrastať (králik – Oryctolagus 
cuniculus).                ZO

Hololepta plana → mrcinár topoľový
Holometabola → premena
holopedia jazerna (Holopedium gibberum) → Cteno-

poda → perloočky 
holopneustický → vzdušnicová sústava 
Holothuria edulis → holotúria jedlá
Holothuroidea → holotúrie
holotúria jedlá – žije v mori do 40 m hĺbky na pie-

sočnatom holom alebo čiastočne vegetáciou poras-
tenom dne. Dorastá do dĺžky 30 cm. Je rozšírená v 
moriach tropickej oblasti západného Indo-Pacifiku 
(Maledivy, India, Filipíny, Juhočínske more, južné Ja-
ponsko, severná Austrália).               IO

holotúrie – môžu mať telo uhorkovitého tvaru na po-
vrchu s piatimi radmi výrastkov, ktoré tvoria ambu-
lakrálne nožičky alebo telo dlhé hladké červovitého 
tvaru. Predný koniec je obklopený zväzkom premene-
ných ambulakrálnych nožičiek na prstovité chytacie 
tykadlá uprostred s ústnym otvorom. Pri podráždení 
holotúrie sa okoloústne tykadlá zatiahnu. Análny otvor 
je na opačnom (zadnom) konci tela. Telo holotúrií leží 
na podklade na troch pásoch ambulakrálnych nožičiek 
(trivium), ktoré tvoria brušnú stranu. Zostávajúce dva 
pásy (bivium) predstavujú chrbtovú stranu, v biviu 
leží madreporová doštička. Povrch ich tela je kožo-
vitý, tuhý s množstvom zmyslových a žľaznatých 
buniek. V podkožnom spojive sú izolované vápenaté 
doštičky v tvare tyčiniek alebo drobných perforova-
ných terčíkov. Holotúrie nemajú kompaktný vápenatý 
endoskelet. Oesophagus (pharynx?) obklopuje kruh 
z desiatich vápenatých doštičiek. Základom ambu-
lakrálnej sústavy je okolohltanový kanálik, z ktorého 
smerom k ústam vybieha päť radiálnych kanálikov, 
z nich vybiehajú okoloústne tykadlá, každé s vlastnou 
rezervnou ampulou, dalej sa kanáliky otáčajú o 180º 
a smerujú k opačnému koncu tela, vytvárajú bivium 
a trivium. V pravidelných vzdialenostiach z kanálikov 
po stranach vybiehajú jemné kanáliky ambulakrálnych 
nožičiek. Vývin prebieha cez larvy podobné aurikulá-
rii a súdkovitej doliolarii, ktorá opúšťa planktonický 
život a mení sa na bentickú dospelú holotúriu.        IO 

holub domáci (Columbia livia f. domestica) – vznikol 
domestikáciou holuba skalného (Columba livia), no-
menklatoricky je holub domáci domestikovanou for-
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mou holuba skalného. Domestifikácia holuba domáce-
ho začala už pred 6 000 rokmi najprv v Mezopotámii 
a v Prednej Ázii, a preto holub domáci patrí k najstar-
ším domácim zvieratám. Dlhodobým procesom do-
mestikácie došlo vplyvom chovateľských podmienok, 
potrieb a záujmov k veľkej rôznorodosti tohto druhu 
na množstvo plemien (500 – 2 000) a k jeho veľkému 
rozšíreniu po celom svete. K nám bol holub domáci 
dovezený pred 1 000 rokmi a jeho chov mal u nás veľ-
mi bohaté tradície.                HI

holub hrivnák (Columba palumbus) – najväčší európ-
sky holub. Hniezdi v lesoch, parkoch, záhradách, ale 
dokonca aj v mestskej zeleni. Potravu hľadá na tráv-
natých plochách a poliach. Nápadný je veľkými bie-
lymi škvrnami na stranách krku a počas letu bielymi 
priečnymi prúžkami na vrchnej strane krídel. Hniezdo 
si stavia na stromoch, je otvorené. Samica znáša dve 
vajcia. Živí sa rôznou rastlinnou potravou.           MM

holub hrivnák → holubovité
holub skalný (Columba livia) – predok holuba domáce-

ho. Je pôvodne rozšírený asi v 14 farebných mierne sa 
líšiacich subšpeciáciách na rozľahlom území Európy, 
Ázie a severnej Afriky. Obýva hlavne skalnaté mor-
ské pobrežia. Je to holub strednej veľkosti (cca 300 
g) a vyznačuje sa modrým pruhovaným sfarbením. 
Väčšina subšpecií má biele zafarbenie v kostrčovej 
oblasti, ktoré je zachované u mnohých farebných rá-
zov holuba domáceho.               HI

holubie mlieko – rodičom mladých holubov sa v období 
rozmnožovania vytvára v hrvoli zvláštna tvarohovitá 
hmota, ktorou kŕmia mláďatá. Obsahuje tuk, bielkovi-
ny a vodu (mlieko cicavcov obsahuje aj cukor a váp-
nik). Jeho produkciu podporuje hormón prolaktín, kto-
rý aj v tele cicavcov reguluje produkciu mlieka.     ZO

holubovité (Columbidae) – čeľ., rad holuby (Columbi-
formes), vtáky vysoké od 15 do 75 cm. Charakteris-
tické mäkkým zobákom, s vyvinutým hrvoľom v trá-
viacej sústave. Zvyčajne hniezdia v dutinách, znášajú 
2 vajíčka mláďatá sú nidikolné. Jedným z najväčších 
holubov je druh Goura cristata, ktorý meria 75 cm 
a váži až 2,4 kg. Žije v dažďových pralesoch Novej 
Guiney, na hlave má vysoký chocholík z peria podob-
ne ako dudok. Znáša len 1 vajíčko inkubácia ktorého 
trvá približne 1 mesiac. Patrí medzi ohrozené druhy 
vtákov. Z tejto čeľade je aj náš najväčší holub – ho-
lub hrivnák (Columba palumbus), ktorý váži až 500 g, 
je sťahovavý, stavia si hniezdo na stromoch v lesoch, 
pozdĺž tokov, vo vetrolamoch a pod., holub plúžik (C. 
oenas), ktorý je sťahovavý a hniezdi v dutinách, ho-
lub skalný (C. livia), hniezdiaci na skalách, → holub 
domáci (C. livia forma domestica), žijúci v mestách, 
hrdlička poľná (Streptopelia turtur), → hrdlička zá-
hradná (S. decaocto), ale aj → holub sťahovavý.   ZO

homár európsky → desaťnožce chodiace → raky
homár španielsky → desaťnožce chodiace → langusty
homeostáza organizmu – stálosť vnútorného prostredia 

organizmu. Vychádza z teórie systémov, podľa ktorej 
sú všetky zložky systému, tzv. subsystémy (bunky, 

tkanivá, orgány, sústavy orgánov) návzajom intenzív-
ne prepojené a zmena akejkoľvek z nich sa skôr alebo 
neskôr prejaví na všetkých ostatných ale aj organizme 
ako celku. Homeostáza je dynamická (kvázistacionár-
na) vlastnosť, ktorá na základe zložitých mechaniz-
mov tlmí účinky stresu (pevnosť), alebo po narušení 
privádza systém do pôvodného stavu (pružnosť). Telo 
prichádza do kontaktu so širokým spektrom faktorv, 
vrátane negatívneho impaktu, napr. stres. Regulácia 
vnútorného prostredia je zabezpečená neurohormo-
nálne cez fenomén spätnej väzby. Homeostáza orga-
nizmu je objektom výskumu fyziológie.             PF

homoiotermné živočíchy – živočíchy schopné vlastný-
mi vnútornými mechanizmami udržiavať stálu teplotu 
tela, ktorá je zvyčajne vyššia ako teplota prostredia, 
napr. vtáky, cicavce.              ZO

homoiotermnosť – schopnosť živočíchov, udržať si 
stálu telesnú teplotu bez ohľadu na teplotu prostredia. 
Zaraďujeme sem vtáky (Aves) a cicavce (Mammalia). 
Niektorým druhom môže počas dňa kolísať telesná 
teplota v rozsahu 10 °C. Telesná teplota rôznych dru-
hov je rôzna, napr. vtákopysk divný (Ornithorhynchus 
anatinus) má teplotu 32,5 °C, no väčšina cicavcov 
má vyššiu telesnú teplotu (kôň – 38 °C, krava – 39 
°C, koza – 40 °C, pes – 38,5 °C). Telesná teplota 
vtákov je ešte vyššia, napr. sliepka – 41,5 °C, kači-
ca – 42 °C. Regulátorom telesnej teploty sú nervové 
bunky v spodnej časti medzimozgu hypotalamuse. 
Pri malom poškodení tejto časti mozgu nastáva pri 
cicavcoch rovnaký stav ako pri studenokrvných živo-
číchoch, ktoré svoju telesnú teplotu nemôžu regulo-
vať. Regulátor sa skladá z 1/ prednej časti, ktorá slúži 
ako senzor a integrátor teplotných podnetov prichá-
dzajúcich z rôznych častí tela, zatiaľ čo 2/ zadná časť 
hypotalamusu obsahuje výkonné centrum, ktoré riadi 
termoregulačné mechanizmy vstupujúce do činnosti, 
keď je organizmus vystavený chladu alebo teplu. Keď 
sa podráždi centrum chladu, telesná teplota klesne 
a naopak. Predná časť hypotalamusu je teda predo-
všetkým príjemcom správ od senzorov. Zadná časť 
vysiela rozkazy výkonným jednotkám – efektorom 
(svaly, cievy v koži, dreň nadobličiek, potné žľazy). 
Tieto orgány pracujú z časti chemicky a z časti fyzi-
kálne. Preto rozlišujeme reguláciu teploty chemickú 
a fyzikálnu. Chemické efektory (svaly, pečeň) zvyšujú 
tvorbu tepla – termogenézu, nemôžu však organizmus 
pri prehriatí ochladiť. Fyzikálne efektory (cievy, srsť, 
perie) môžu zadržať teplo v tele a aj vo zvýšenej miere 
teplo uvoľniť (zúženie ciev, rozšírenie ciev, naježenie 
srsti sťažuje ochladzovanie). Potné žľazy podporujú 
len ochladzovanie, pretože odparujúci sa pot odoberá 
teplo z kože. Podobne dýchanie s vyplazeným jazy-
kom (cicavce, vtáky). Živý termostat v tele organiz-
mov dokáže teplo vytvoriť a potom ho konzervovať, 
alebo vydať. Celý tento termoregulačný systém fun-
guje nepretržite a vytvára tak konštantnú teplotu teles-
ného vnútra tzv. tepelného jadra. Patrí k nemu mozog, 
hrudné a brušné vnútornosti a svalové časti ramien 
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a nôh. Za najteplejší orgán v tele homoiotermných 
živočíchov sa považuje pečeň Koža, podkožný tuk, 
okrajové svalstvo patria k tepelnému obalu (šupke). 
Táto má typicky studenokrvné vlastnosti. Senzory pre 
teplotu krvi sú umiestnené nielen v medzimozgu, ale 
aj v mieche a na jazyku. Receptory tepla a chladu sú 
v koži a slúžia na varovanie. Regulačné mechanizmy 
udržujú stálu teplotu telesného jadra.            ZO

homologické orgány – orgány, ktoré vznikajú z rovna-
kých zárodočných listov (majú teda rovnaký pôvod), 
ale evolučne sa u nich mohla vyvinúť rozdielna funk-
cia, napr. nohy kopytníkov, krídla vtákov a párové 
plutvy rýb. V mnohých prípadoch majú okrem spo-
ločného pôvodu (zhodnej embryogenézy) aj rovnakú, 
resp. príbuznú funkciu, napr. semeníky a vaječníky. 
Stávajú sa predmetom záujmu komparatívnej anató-
mie. Sú opakom analogických orgánov, ktoré vznikli 
z rozdielnych zárodočných listov, majú však rovnakú 
funkciu (krídla vtákov a krídla hmyzu). V priebehu 
19. a 20. storočia sa postupne upustilo od Darwinovho 
názoru, že organizmy s homologickými orgánmi mu-
sia byť zákonite fylogeneticky príbuzné.             PF

Homometabola → premena
Homoneura → jarmokrídle
homonómna metaméria → metaméria
homonómna/rovnomerná článkovanosť – typická 

pre kmeň obrúčkavce. Znamená, že živočích má všet-
ky články tela rovnaké. Článkovanosť sa prejavuje aj 
v usporiadaní nervovej, vylučovacej a cievnej sústa-
vy.             MKB

homôlka (Conus) – rod morských predožiabrych ulit-
níkov z radu Neogastropoda, čeľ. homôlkovitých 
(Conidae) s typickou homolovitou ulitou. Existuje 
okolo 400 druhov. Hlavnou oblasťou ich rozšírenia 
je Indopacifik, asi 50 druhov žije pri atlantickom a 
tichomorskom pobreží celej Ameriky, iba jeden druh 
je stredomorský. H. dávajú prednosť plytkým vodám 
korálových útesov. Živia sa bezstavovcami al. malými 
rybami. Medzi druhy s najkrajšími ulitami patrí napr. 
→ h. mramorovaná (C. marmoreus), medzi zberateľ-
sky najcennejšie napr. → h. chýrna (C. gloriamaris) 
a → h. sieťovaná (C. milneedwardsii). Niekoľko dru-
hov svojim bodnutím vyvoláva u ľudí príznaky into-
xikácie (→ jedovaté ulitníky).             TC

Hoplocarida – podtrieda kôrovcov patriaca do triedy 
rakovce (Malacostraca), – patrí sem jediný rad Sto-
matopoda → ústonožce.               IH

hormón – názov „hormón“ má svoj pôvod v gréckom 
slove „hormaó,“ ktoré znamená poháňam, ale aj po-
vzbudzujem. Hormóny sú organické látky, ktoré v ži-
vom organizme vytvárajú žľazy s vnútornou sekréciou 
(v endokrinných žľazách): v hypofýze, nadobličkách, 
semenníkoch, vaječníkoch, štítnej žľaze, pankrease 
a prištítnych telieskach. Vylučujú sa do krvi, miechy 
a mozgovomiechového moku (inkrét). Sú látkami a 
nositeľmi informácií pre cieľové orgány a tkanivá. 
Vyznačujú sa cieleným účinkom už aj pri veľmi níz-
kych koncentráciach a v tele pôsobia ako chemické 

regulátory a biokatalyzátory. Hypofýza a hypotalamus 
okrem svojej práce vykonávajú aj kontrolu endokrin-
ného systému. Pomocou chemického dorozumievania 
riadia činnosť ostatných žliaz: vylučujú hormóny, kto-
ré stimulujú ostatné orgány k väčšiemu výkonu alebo 
ich práve naopak pritlmujú. Majú len riadiace účinky, 
nie sú ani zdrojom energie a ani stavebnou súčasťou 
živej hmoty.            MKB

hormonálna regulácia  – uskutočňuje sa prostredníctvo 
špecifických chemických látok –hormónov. Jej funk-
ciou je zabezpečenie stálosti vnútorného prostredia – 
homeostázy, v súvislosti s adaptáciou na podmienky a 
zmeny vonkajšieho prostredia.          MKB

hormóny bezstavovcov → endokrinná sústava bez-
chordátov

hormóny regulujúce zvliekanie – medzi najznámejší 
hormón, ktorý reguluje zvliekanie hmyzu patrí ekdy-
zón, ktorý má steroidný charakter. Ekdyzón sa inak na-
zýva aj vyzliekací hormón lebo spôsobuje vyzliekanie 
starej kože. V procese premeny pôsobí s juvenilným 
hormónom. Juvenilný hormón spomaľuje prechod do 
dospelosti v čase larválneho vývinu hmyzu. Na konci 
larválneho vývinu sa prestane vylučovať a jeho nedo-
statok je podnetom na premenu hmyzu. Oba hormóny 
sa tvoria v hrudi hmyzu.           MKB

horná pera (labrum) – nepárový doštičkovitý sklerit, 
ktorý je súčasťou hlavy hmyzu. Zhora kryje bázu  hry-
zadiel. Švom je spojená s čelovým štítkom (clypeus). 
Je schopná minimálneho pohybu smerom nahor-na-
dol. Spodná plocha (vnútorná strana) hornej pery je 
krytá blanitou  výstelkou, nazýva sa epipharynx. Hor-
ná pera môže byť predĺžená až ihlicovitá (bodavo-ci-
cavé ústne orgány bzdôch, komárov a i.).                IO

horúčka (febris) – zvýšená telesná teplota organizmu 
nad fyziologickú hranicu, ktorá je reakciou organizmu 
na infekcie, zápalové ochorenia, poškodenie tkanív, 
imunitná reakcia a pod. Telesná teplota živočíchov je 
rôzna napr. väčšina rýb má telesnú teplotu len o 0,6 – 
1,0   ͦC vyššiu ako teplota okolitej vody, s výnimkou 
tuniaka (Thunnus thynnus), telesná teplota ktorého 
môže byť až o 20 ºC vyššia. Krokodíl morský (Coco-
dylus porosus) má telesnú teplotu v rozsahu 30 – 32 ºC, 
vtáky 36 – 39 ºC, cicavce okolo 36 ºC, človek 36 ºC 
(pri človeku sa za horúčku považuje zvýšená telesná 
teplota v rozsahu 37, 1 – 38 ºC).                      ZO

hospodárske zviera – je domestikovaný živočíšny 
druh chovaný človekom v umelých životných pod-
mienkach za účelom získania poľnohospodárskych 
produktov živočíšneho pôvodu. Hospodárske zvieratá 
tvoria početnú skupinu v rámci domácich zvierat cho-
vaných človekom. Medzi ne zaraďujeme nasledovné 
druhy: tur domáci, kôň, sviňa domáca, ovca domáca, 
koza domáca, králik domáci, kura domáca, perlička 
domáca, morka domáca, kačica domáca, hus domáca, 
holub domáci                             HI

hostiteľ – organizmus, ktorý na svojom tele alebo v svo-
jom tele hostí parazita.               IO

hrabavé nohy → nohy článkonožcov
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hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus) – druh žaby 
z čeľ. → hrabavkovitých (Pelobatidae) dorastajúci do 
dĺžky 8 cm. Kožu má hladkú, s nevýraznými drob-
nými hrbolčekmi na bokoch. Dorzálna strana tela je 
sivá, svetlohnedá alebo olivovohnedá s nepravidel-
nými tmavšími škvrnami. Na bokoch tela má drobné 
červené bodky. Ventrálna strana je svetlosivá až svet-
ložltá. Na temene hlavy má nápadný hrboľ. Metatar-
zálny (pätový) hrbolček na zadných končatinách je 
veľký a umožňuje zahrabávanie sa do piesčitej pôdy. 
Zrenica je vertikálna štrbinovitá. Samce majú medzi 
bázou prednej končatiny a lakťovým kĺbom oválny 
žľaznatý útvar. Nemajú vyvinuté → rezonátory. Areál 
rozšírenia zaberá strednú, východnú a juhovýchodnú 
Európu. Ako hrabavý živočích preferuje bezlesné ob-
lasti s piesčitou a ľahkou hlinitou pôdou v nižších a 
stredne vysokých polohách. V čase rozmnožovania 
vyhľadáva trvalé, menšie vodné plochy. Aktívna je v 
noci, v dobe rozmnožovania aj počas dňa. Zahrabáva 
sa do zeme až do hĺbky 1 m, kde tiež zimuje. Pári sa 
v apríli až máji. Samica znáša v jednej znáške 1000 – 
3500 vajíčok, ktoré sú uložené v 12 – 15 mm širokom 
a 0,5 až 1 m dlhom povrazci. Larvy sú mohutné, môžu 
dosiahnuť dĺžku až 17 cm. Análny otvor majú v strede 
ventrálnej časti tela, → spirákulum majú umiestnené 
vľavo. Nad hornou čeľusťou lariev sú minimálne 3 
rady rohovinových zúbkov, pod dolnou čeľusťou mi-
nimálne 4 rady. Niektoré rady môžu byť prerušené. 
Oči lariev pri pohľade zhora presahujú okraj hlavy. 
Živí sa pavúkmi, chrobákmi, slimákmi, mnohonôžka-
mi a dážďovkami. Ohrozený druh, citlivý na znečisťo-
vanie vôd hnojivami a domovým odpadom, zavážanie 
nádrží a vysadzovanie rýb (predátory).          PMI

hrabavkovité (Pelobatidae) – starobylá čeľ. → žiab 
(Anura), do ktorej patria menšie až stredne veľké 
druhy so zavalitým telom, hladkou kožou, krátkymi 
končatinami a veľkým metatarzálnym (pätovým) hr-
bolčekom, ktorý umožňuje zahrabávanie. Majú 8 pro-
célnych, príp. amficélnych či opistocélnych presakrál-
nych stavcov (→ kostra obojživelníkov). Rebrá chý-
bajú. Horná čeľusť je ozubená, dolná bezzubá. Jazyk 
je vpredu prirastený ku spodine ústnej dutiny, vzadu 
voľný. Zrenica je vertikálna, eliptická. → Amplexus je 
ingvinálny. Vajíčka (kladené v krátkych hrubých šnú-
rach) aj larvy sa vyvíjajú vo vode. Larvy majú análny 
otvor v strede ventrálnej časti tela, → spirákulum je 
umiestnené vľavo. Zahŕňa dve recentné podčeľade (v 
novších systémoch chápané ako samostatné čeľade) 
– Megophryinae (rozšírená od Pakistanu smerom na 
východ a juhovýchod do západnej Číny, na Filipíny a 
Sundy) a Pelobatinae (Európa, severozápadná Afrika, 
západná Ázia, severná Amerika) s približne 83 druh-
mi. Severoamerickými rodmi sú Scaphiopus a Spea, 
v niektorých systémoch radené do samostatnej čeľade 
Scaphiopodidae.              PMI

hrachovka (Pisidium) – rod malých → lastúrnikov (čeľ. 
Sphaeriidae), zastúpený v Európe asi 20 druhmi, na 
Slovensku 12 druhov. Majú dorzoventrálne asymet-

rické lastúry a kratšie sifóny ako ostatní zástupcovia 
čeľade. Iba análny je mierne trubicovito pretiahnutý. 
Žijú v rozličných typoch vôd. Bezchybná druhová 
determinácia je sťažená výraznou tvarovou premenli-
vosťou vyvolanou ekologickými podmienkami a tiež 
nejasným taxonomickým zaradením niekt. foriem. 
Z našich druhov spomeňme všeobecne rozšírenú → h. 
potočnú (Pisidium casertanum).              TC

hranostaj čiernochvostý/lasica hranostaj (Mustela 
erminea) – čeľ. → lasicovité (Mustelidae), rad šelmy 
(Carnivora). Hranostaj má najväčší areál rozšírenia zo 
všetkých lasicovitých šeliem. Obýva severnú pologu-
ľu od Írska a Škandinávie po severovýchodnú Sibír 
a Japonsko, pričom južná hranica rozšírenia vedie na 
úrovni Afganistanu a Kašmíru. Vyskytuje sa aj v sever-
ných oblastiach Severnej Ameriky (po Nové Mexiko), 
kde zasahuje aj do Grónska. Na Novom Zélande bol 
introdukovaný v 19. storočí. Dĺžka tela (hlava a trup) 
je 17 – 33 cm, pomerne huňatý chvost je dlhý 4 – 12 
cm, hmotnosť tela je 42 – 365 g. Vo veľkosti existuje 
výrazný pohlavný dimorfizmus, samce sú vo všeobec-
nosti väčšie než samice. Sfarbenie srsti je na chrbtovej 
strane tela a na väčšine chvosta v letnom období roka 
gaštanovohnedé až škoricovohnedé. Brušná strana je 
biela. Špička chvosta je vždy tmavohnedá až čierna a to 
aj v zimnom šate (zimné obdobie roka), kedy je zvyšok 
tela celý biely. Zmena farby je pravdepodobne riadená 
fotoperiodicitou a klimatickými podmienkami; v urči-
tých oblastiach výskytu (najmä na juhu) nedochádza 
k výraznej farebnej zmene medzi letným a zimným 
šatom. K výmene letnej na zimnú srsť dochádza v ob-
dobí október – november a naopak v mesiacoch apríl – 
máj. Hranostaj má širokú ekologickú toleranciu k fak-
torom prostredia. Môže obývať širokú škálu habitatov, 
vyhýba sa iba súvislým lesným komplexom a suchým 
oblastiam (púšte, polopúšte). Najhojnejší je vo vlhších 
prostrediach, blízko vôd. Vystupuje až do nadmorskej 
výšky 3000 m. Jeho individuálny okrsok môže mať 
veľkosť od 2 do 200 ha, najčastejšie 10 – 40 ha. V rám-
ci svojho okrsku má niekoľko hniezdnych nôr, ktoré sú 
vystlaté suchými časťami rastlín, srsťou či perím. Nory 
môžu byť pôvodne norami rôznych hlodavcov, alebo 
sú to dutiny v stromoch, pod peňmi, medzi skalami 
atď.. Je to primárne terestrický druh, ale výborne pláva 
aj lezie na stromy. Živí sa najmä drobnými stavovca-
mi (predovšetkým hlodavcami), vajíčkami a hmyzom. 
Dokáže uloviť aj korisť podstatne väčšiu než je on 
sám, napr. dospelého zajaca. Loví hlavne na povr-
chu pôdy aktívnym vyhľadávaním koristi, ale dokáže 
preniknúť aj do podzemných chodieb väčších druhov 
hlodavcov, či králikov. Menšiu korisť usmrcuje tzv. ši-
jovým zahryznutím, teda prehryznutím a rozdrvením 
zátylkovej časti lebky. V prípade väčšej koristi sa sna-
ží prehryznúť krčnú tepnu. V období hojnosti koristi 
si môže vytvárať aj zásoby potravy. Pre samice hra-
nostaja je typická spontánna ovulácia, teda pravidelné 
dozrievanie vajíčok raz za rok, v neskorú jar, prípadne 
na začiatku leta. Vajíčka sa však neimplantujú do steny 
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maternice hneď po oplodnení (tzv. latentná gravidita), 
ale na pomerne dlhé obdobie (až 11 mesiacov) ustr-
nú v počiatočnom štádiu vývinu. Uhniezdenie vajíčok 
nastane až nasledujúci rok v marci a mláďatá sa naro-
dia v apríli, resp. máji. V jednom vrhu je najčastejšie 
6 – 9, ale môže byť až 18 mláďat. Mladé hranostaje 
rastú pomerne rýchlo a po 8 týždňoch sú schopné loviť 
spolu so svojou matkou. Samce pohlavne dospievajú 
vo veku 1 roku, samice podstatne skôr, už v 2 – 4 me-
siaci a môžu sa rozmnožovať už v prvom roku života. 
Podľa niektorých autorov v určitých prípadoch môžu 
byť mladé samičky oplodnené ešte v hniezde vo veku 
5 týždňov.             PMK

hranostajník vŕbový (Cerura vinula) – veľký nočný 
motýľ a najväčší náš zástupca z čeľ. → chochlatko-
vité s dĺžkou predného krídla 28 – 36 mm. Na sivo-
bielych krídlach je tmavosivá kresba pozostávajúca z 
vlniek a bodiek. Motýle sa vyskytujú od konca apríla 
do začiatku júla v lužných lesoch a na brehoch poto-
kov a riek. Zelená húsenica s veľkou hnedou škvrnou 
na chrbte má na konci tela vidlicu a zo žliazky umiest-
nenej na spodku prednej časti hrude vystrekuje pri po-
dráždení kyselinu. Žije v júni až septembri na vŕbach 
a topoľoch. Je občasných škodcom. Kuklí sa vo veľmi 
pevnom zámotku na kmeni.          MKU

hravé správanie – osobitný typ správania živočíchov, 
ktoré je predmetom štúdia etológie. Súvisí s formova-
ním vlastných skúseností jedinca počas dospievania. 
Utvára modelové prostredie, ktoré je predpokladom 
pre vývin pohybových schopností a zložitého beha-
viorálneho komplexu. Jeho intenzita má súvislosť 
s mierou sociability (u sociálne žijúcich zvierat je hra-
vá aktivita významnejšia). Počas hravého správania sa 
uvoľňujú aj vrodené inštinktívne mechanizmy, reali-
zuje sa zvedavosť a orientačno – pátracie aktivity. Hra 
má pozitívny impakt na emocionálnu stránku jedinca. 
Určité náznaky sa objavujú aj u bezstavovcov, napr. 
u sociálne žijúcich blanokrídlovcov, hravé správanie 
je však doménou vyšších stavovcov (najmä vtákov 
a cicavcov).                PF

hrbáč obilný (Zabrus tenebrioides)– chrobák čeľ. → 
bystruškovitých, dlhý 14 – 16 mm, podlhovasto ovál-
neho, tmavohnedo až čierno sfarbeného tela. Hojný na 
obilných poliach. Známy hosp. škodca. Imágo vyžiera 
zrná.                MH

hrča → sumcovité
hrebeň prsnej kosti (crista sterni) – výbežok prsnej 

kosti. Prsná kosť (sternum) vtákov, ktorá je v tvare ko-
rýtka, má na ventrálnej strane mohutný kýl – hrebeň 
prsnej kosti. Ten slúži na úpon mohutných lietacích 
svalov.                ZO

hrebeňovité tykadlá → tykadlá hmyzu
hrebeňovka (Pecten) – rod morských → lastúrnikov 

z čeľ. Pectinidae. Majú nesúmerné misky. Pravá las-
túra je mierne klenutá, ľavá ju prikrýva ako približne 
rovné veko. Misky sú hlboko lúčovito ryhované. H. 
majú dobre vyvinuté oči, ktoré vidno na okraji pláš-
ťa, vyčnievajúceho z pootvorených misiek. Nemajú 

bysové žľazy. Pre dekoratívny tvar sa používali pravé 
misky v architektúre ako dekoratívne motívy, ako od-
znak ich nosili stredovekí pútnici. Aj v súčasnosti sa 
používajú ako misky pri pečení a podávaní pokrmu 
„ragou^t fin“. Lastúra h. je známym logom spoločnos-
ti Shell. K najznámejším druhom patrí → h. jakubov-
ská (Pecten jacobaeus).                         TC

hrebienka vrstevnatá → Anomopoda
hrobárik obyčajný (Nicrophorus vespillo) – chrobák 

čeľ. → zdochlinárovitých. Dĺžka 12 – 22 mm. Telo 
čierne. Skrátené krovky s dvoma priečnymi žltooran-
žovými pásikmi, žltoobrvený predný okraj štítu. Kyja-
čik tykadiel tiež oranžový. Hojný druh, kt. vyhľadáva 
uhynulé živočíchy. Larvy sa živia mäsom zdochlín, 
imága väčšinou larvami múch na zdochlinách. MH 

hrotnáče (Merostomata) – trieda. Sú to primitívne pri-
márne morské klepietkavce (Chelicerata), dosahujú-
ce veľkosť až 60 cm. Telo je rozdelené na prozómu 
a opistozómu. Kryté je silno sklerotizovaným karapa-
xom. Na rozdiel od pavúkovcov (Arachnoidea) majú 
končatiny na prozóme aj opistozóme. Články opisto-
zómy splynuli do jedného celku. Telo je zakončené 
nápadným hrotom (telson). Na karapaxe je na mier-
nom hrbolku mediálne umiestnený pár jednoduchých 
očiek (oceli), Okrem toho majú aj pár zložených očí, 
ktoré sú umiestnené laterálne. Z ventrálnej strany 
nesie prozóma 6 párov končatín. Predné sú typické 
chelicery, zložené z troch článkov. Sú klepietkovité. 
Na bazálny článok sa pripája ruka s pevným prstom 
(2. článok). 3. článok je pohyblivý prst. Chelicery sú 
umiestnené pred ústnym otvorom. Pedipalpy sú po-
dobné ostatným končatinám, U samičiek sú chelátne 
(zakončené klepietkom), u samcov nie sú zakončené 
klepietkom. Ďalšie 3 páry sú kráčave končatiny, za-
končené klepietkom. Pedipalpy aj kráčave nohy sú 6 
článkové. Na každej panvičke (coxa) je umiestnená 
ozubené gnatobázy, ktoré vytvárajú akúsi potravnú 
ryhu. Za pomoci gnatobáz posúvajú potravu k ústne-
mu otvoru. Ústny otvor leží medzi panvičkami (co-
xami) 2. páru končatín. Potravou sú im najmä drobné 
kôrovce. 6. pár končatín nie je zakončený klepietkom. 
Gnatobáza tejto končatiny je silnejšie sklerotizovaná 
a slúži k drveniu potravy. Laterálne je na tejto konča-
tine umiestnený výbežok, tzv. flabellum, ktorým čistia 
žiabre. Opistozóma je tiež silne sklerotizovaná. Nesie 
7 párov dvojvetvových končatín. Prvý pár je malý, 
jednočlánkový – tzv. chilarium, uzatvára potravnú 
ryhu a zabraňuje tak úniku potravy. 2. pár končatín 
je navzájom spojený a vytvára genitálne operkulum. 
Prekrýva a chráni ostatné opistozomálne končatiny 
a pohlavné otvory (gonopóry). Ostatných 5 párov 
končatín predstavuje žiabre. Zložené sú z početných 
žiabrových lamel. Laterálne sú umiestnené pohyblivé 
ostne. Mohutný tŕň, ktorý je umiestnený na konci tela 
slúži na prehrabávanie dna a sedimentov, v ktorých 
hľadajú potravu. V postembryonálnom vývine majú 
trilobitovú larvu. Známe sú 4 recentné druhy, ktoré 
žijú v moriach na východnom, juhovýchodnom až 
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južnom pobreží Ázie a pri pobreží Mexického zálivu 
a atlantickom pobreží Ameriky.               MKR, ZKR 

hrotokrídlovcovité (Hepialidae) – čeľ. jarmokrídlych 
motýľov (Lepidoptera) väčšinou strednej až veľkej 
veľkosti, s malou hlavou, hrotitými krídlami väčšinou 
s málo výraznou kresbou. U nás žijúce druhy dosa-
hujú dĺžku tela 12 – 22 mm a dĺžku predného krídla 
11 – 31 mm. Tykadlá majú krátke a ústne orgány zakr-
patené. Predohruď je pomerne veľká a bruško veľmi 
dlhé. Žilnatina na krídlach je veľmi primitívna. Me-
diálna žilka sa vetví už pred stredom krídla. Predné a 
zadné krídla sa veľkosťou aj tvarom veľmi podobajú. 
Jugum je dobre vyvinuté. Imága poletujú za súmraku 
dlhší čas nad jedným miestom; vajíčka znášajú voľ-
ne. Dlhé, belavo sfarbené húsenice primitívnej stavby, 
žijú na koreňoch rastlín. Kuklia sa v zemi. Dlhé kukly 
sú na chrbtovej strane bruška opatrené tŕňmi. Čeľaď je 
rozšírená najviac na južnej pologuli (Austrália, južná 
Afrika, Nový Zéland, Patagónia), odkiaľ sa uvádza-
jú aj najväčšie druhy s rozpätím krídel až 230 mm. Z 
územia Slovenska je známych 6 druhov, z kt. 3 patria 
k hosp. škodcom (poľnohosp.), a to → hrotokrídlovec 
záhradný, → hrotkrídlovec šalátový a → hrotokrídlo-
vec chmeľový.            MKU

hrotokrídlovec horský (Hepialus carna) – stredne veľ-
ký motýľ z čeľ. → hrotokrídlovcovité s dĺžkou pred-
ného krídla 18 – 21 mm. Na trocha priesvitných, zaob-
lených, hnedasto sivých krídlach sú sivobiele škvrnky, 
kt. sa navzájom dotýkajú al. splývajú do súvislých 
kľukatých pásov. Zadné krídla sú tmavosivé. Motýle 
sa vyskytujú v letných mesiacoch od pásma horských 
smrečín cez kosodrevinu až po alpínske lúky. Aktív-
ne sú ráno. Húsenica je pravdepodobne polyfágna; 
ako hostiteľská rastlina sa uvádza orličník obyčajný 
(Pteridium aquilinum). Na Slovensku žije endemická 
geografická rasa odlišná od populácie v Alpách. Tento 
zraniteľný druh sa uvádza v červenej knihe (Červená 
kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočí-
chov ČSFR 3).                  MKU

hrotokrídlovec chmeľový (Hepialus humuli) – náš 
najväčší druh z čeľ. → hrotokrídlovcovité s dĺžkou 
predného krídla 21 – 31 mm. Samček je biely, samič-
ka žltohnedá s kresbou na horných krídlach v podobe 
šikmých pásov. Motýle sa vyskytujú od konca mája 
do augusta. Húsenica sa živí koreňmi rôznych rastlín 
a najmä v chmeľniciach patrí k škodlivým druhom. 
Húsenica sa po prezimovaní zakukluje v apríli v zemi 
v rúrkovitom zámotku. Na Slovensku býva hojnejší v 
horských oblastiach.           MKU

hrotokrídlovec šalátový (Hepialus sylvinus) → hroto-
krídlovcovité

hrotokrídlovec záhradný (Hepialus lupulinus) → hro-
tokrídlovcovité 

hrtan (larynx) – rúrkovitý orgán tvorený radom chru-
paviek. V smere od pľúc je spojený s priedušnicou, 
z druhej strany je spojený s hltanom. Je súčasťou dol-
ných dýchacích ciest. Primárnou funkciou hrtanu je 
chrániť pľúca pred poškodením a a umožniť prístup 

vzduchu do a von z pľúc. Hrtan pri prehĺtaní zatvára 
prístup do pľúc, čím ich chráni pred poškodením, kto-
ré by mohlo nastať vdýchnutím potravy, alebo nečis-
tôt. Ďalšou funkciou hrtanu je tvorba zvuku (hlasu), 
ktorý vzniká pomocou väzív, svalov a blán v hrtane. 
Hrtan sa nachádza už aj u obojživelníkov, ale po prvý 
krát je dýchacia sústava zreteľne rozčlenená na hrtan, 
priedušnicu a dve priedušky až u plazov. U plazov 
sa začína vytvárať aj hrtanová príklopka (epiglottis) 
oddelujúca tráviace a dýchacie cesty. U vtákov sa na 
tvorbe hlasu nepodieľa hrtan, ale hlasový orgán (sy-
rinx). Hrtan cicavcov je nielen prívodnou dýchacou 
cestou, ale i zvukotvorným orgánom. Na tvorbe zvu-
ku sa zúčastňujú tri chrupavky: nepárová štítna chru-
pavka (cartilago thyreoidea), prstienkovitá chrupavka 
(cartilago cricoidea), párová krhlovitá chrupavka (car-
tilago arritenoidea). Hlasivky (ligamenta vocalia) sú 
napnuté medzi štítnou chrupavkou a dvoma krhlovi-
tými chrupavkami. Ovládané sú hlasivkovým svalom 
(musculus vocalis). Hrtan od hltana je oddelený hrta-
novou príklopkou.          MKA

hrubé črevo – črevo (intestinum) je funkčne najdô-
ležitejšia časť tráviacej sústavy. Primárne vodným 
stavovcom sa črevo väčšinou morfologicky nečlení. 
Obvykle býva krátke a silné a jeho vnútorná plocha 
je zväčšená rôzne upravenou črevnou riasou (typhlo-
solis) alebo rôznymi klučkami a záhybmi. U obojži-
velníkov, plazov, vtákov a cicavcov sa črevo ďalej 
predlžuje a morfologicky člení, najčastejšie na dva 
úseky: tenké črevo (intestinum tenue) a hrubé črevo 
(intestinum crassum). Sliznica hrubého čreva nemá 
klky, nevylučujú sa do neho tráviace šťavy. Dochádza 
tu k zahusťovaniu zvyškov potravy, resorpcii vody, 
niektorých vitamínov a minerálnych látok. Hrubé čre-
vo je trubicovitý orgán, ktorý je pokračovaním tenké-
ho čreva a ústi do konečníku (rectum).        MKA

hruď článkonožcov (thorax) – druhý oddiel tela člán-
konožcov, kt. sa diferencoval v procese → oligomeri-
zácie. Nachádza sa za hlavou. Nesie najmä pohybové 
orgány (nohy a krídla). U → trilobitov bola hruď zlo-
žená z 2 – 20 článkov, pričom každý niesol 1 pár dvoj-
vetvových končatín. U → klepietkavcov tvorí spolu 
s hlavou jednotnú tegmu tzv. hlavohruď (prosoma), 
kt. sa skladá z akrónu a 6 – 7 článkov (pričom 2 sú 
pôvodne hlavové a 4 – 5 hrudných). U → hrotnáčov 
hlavohruď nesie okrem páru chelicer a pedipalp, kt. 
patria k hlavovým článkom, ešte 4 páry lokomočných 
končatín a 1 pár končatín zmodifikovaných na chilá-
riá. U → pavúkovcov prosoma nesie 2 páry končatín 
hlavových článkov (chelicery a pedipalpy) a 4 páry 
lokomočných končatín, kt. patria k pôvodne hrudným 
článkom jednotnej hlavohrude. U → nohatiek hruď je 
zložená z 3 – 6 výrazne odlíšiteľných článkov, na kt. 
sa nachádzajú 8-článkové lokomočné končatiny. U 
väčšiny → kôrovcov 6 pôvodných hlavových článkov 
splýva s 1 – 5 hrudnými článkami, pričom vytvárajú 
jednotnú tegmu – hlavohruď (cephalothorax). Kon-
čatiny pripojených hrudných segmentov napomáhajú 
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hlavovým končatinám (ústnym orgánom) pri chytaní 
a spracovaní potravy, ich bazálne časti majú vyvinuté 
žuvacie plôšky a tento typ hrudných končatín sa na-
zýva priústne nožičky (maxillipedes), pričom konča-
tiny zvyšných hrudných článkov, kt. nie sú zlúčené s 
hlavou majú lokomočnú funkciu a nazývajú sa pere-
iopody (→ nohy článkonožcov). U vzdušnicovcov je 
hruď zložená z 3 článkov – predohrude (prothorax), 
stredohrude (mesothorax) a zadohrude (metathorax), 
pričom hrudné končatiny plnia lokomočnú funkciu. 
U → krídlovcov stredo- a zadohruď nesie pôvodne 2 
páry rôzne modifikovaných → krídel.           MH

hrudný kôš – hrudník (thorax) ohraničuje hrudníkovú 
dutinu, chráni srdce a pľúca. Tvorí ho 12 hrudníko-
vých stavcov, 12 párov rebier a hrudná kosť. Cicavce 
majú dobre vyvinuté hrudníkové rebrá, ktoré nasadajú 
na telá a priečne výbežky hrudných stavcov a sú ne-
delené. Ich ventrálne konce sa napájajú na prsnú kosť 
(sternum). Podobne ako u plazov môžu byť zadné 
rebrá pripojené k hrudnej kosti nepriamo alebo mať 
ventrálne konce úplne voľné. Sternum je obyčajne 
ploché a pretiahnuté a je zložené z troch častí (manub-
rium, corpus, processus xiphoideus).            SN 

hrudný oddiel chrbtice – hrudný oddiel chrbtice cicav-
cov je tvorený 12 – 15 hrudníkovými stavcami, ktoré 
majú mohutné tŕňovité a bočné výbežky. Cicavce majú 
dobre vytvorené hrudníkové rebrá, ktoré nasadajú na 
telá a priečne výbežky hrudníkových stavcov a sú ne-
delené. Ich ventrálne konce sa napájajú na sternum, 
podobne ako u plazov môžu byť zadné rebrá pripo-
jené k hrudnej kosti nepriamo alebo môžu mať ven-
trálne konce úplne voľné. Sternum je obvykle ploché, 
pretiahnuté a skladá sa z troch oddielov: manubrium, 
corpus a processus xiphoideus.             SN

hrvoľ (ingluvies) – časť tráviacej sústavy vtákov (ne-
majú ho bocianovité – Ciconiidae, žeriavy – Gruifor-
mes, kukučky – Cuculiformes, sovy – Strigiformes, 
krakľovce – Coraciiformes). Spodný koniec dlhého 
pažeráka (oesophagus) vtákov je rozšírený a vytvára 
hrvoľ (ingluvies), ktorý slúži na uskladnenie, prípad-
ne zmäkčenie potravy (dravce, kury). Niektorým vtá-
kom (holuby, plameniaky) sa v ňom v období výcho-
vy mláďat vytvára výživný sekrét tzv. vtáčie mlieko, 
ktorým kŕmia mláďatá. Hoazínom (Oposthocomifor-
mes), živiacim sa rastlinnou potravou, na rozdiel od 
iných vtákov slúži hrvoľ nielen na uskladnenie, ale aj 
na spracovanie potravy (nachádzajú sa v ňom mikro-
organizmy, pomáhajúce štiepiť celulózu).            ZO

hrvoľ → tráviaca sústava bezchordátov
hryzadlá (mandibullae) – prvý pár tvarom i funkčne 

premenených končatín. Párový orgán, zákl. súčasť 
→ hryzavých ústnych orgánov u hmyzu. Väčšina 
článkonožcov má hryzadlá jednoliate nečlánkované, 
segmentácia hryzadiel sa zachovala len u niektorých, 
napr. u mnohonôžok (Diplopoda). V modifikovanej 
podobe sa nachádza aj u iných typov → ústnych or-
gánov hmyzu. Silno sklerotizovaný útvar, kt. slúži na 
prichytenie a mechanické spracovanie potravy. Jeho 

bazálna časť má tvar trojuholníka a je kĺbovito spojené 
s hlavovou kapsulou (2 kĺbmi u → švehiel a všetkých 
→ krídlovcov, 1 kĺbom u ostatných bezkrídlovcov). 
Na vnútornej ploche hryzadla sa nachádza proximálne 
(bližšie k hlavovej kapsule) ostrie (mola), distálnym 
smerom drobné zúbky (incisivi). Dravé druhy majú 
zúbky ostré, kým rastlinožravé zaoblené.    IO, MH

hryzadlové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
hryzadlový bodec (stilus mandibularis) – hryzadlo mo-

difikované na dlhý bodcovitý útvar, kt. môže byť na 
distálnom konci ozubený a pokrytý tuhými štetinami 
al. hladký a čepeľovitý. Vyskytuje sa u hmyzu s boda-
vo–cicavými ústnymi orgánmi (napr. → bzdochy, → 
cikádky, → vošky, → červce, niekt. → dvojkrídlovce 
ap.).                MH

hryzáky (dentes incisivi) – základný typ zubov hetero-
dontného chrupu cicavcov, v ktorom sú dve generá-
cie: mláďatá majú mliečne, ktoré sú nahradené trva-
lými zubami. Hryzáky dvojitozubcov (Lagomorpha) 
a hlodavcov (Rodentia) sú bez koreňov, nevymieňajú 
sa a dorastajú po celý život. Sirény (Sirenia), chobot-
náče (Proboscidea) môžu mať hryzáky zväčšené na 
kly. Niektoré cicavce v dospelosti hryzáky nemajú 
napr. lamantínovité (Trichechidae). Hryzáky hornej 
čeľuste slonov sú premenené na kly, nemajú korene, 
v spodnej časti sú duté, rastú celý život a vyčnieva-
jú ďaleko z úst (slonovina), hryzáky slona afrického 
môžu merať až 330 cm. Samice ich majú krátke alebo 
ich nemajú. Hryzáky nepárnokopytníkov (Perysso-
dactyla) sa síce používaním obrusujú, ale nedorasta-
jú. Preto podľa stupňa ich obrúsenia možno odhad-
núť vek živočícha. Damany (Hyracoidea) majú dva 
horné hryzáky, podobne ako slony, premenené na kly, 
ktoré sú trojboké, neustále dorastajú a sklovinu majú 
len na prednej časti. Starým samcom z úst vyčnievajú 
asi 1 cm. Hrabáčom (Tubulidentata) sa hryzáky, očné 
zuby a črenové zuby síce embryonálne zakladajú, ale 
nikdy sa neprerezávajú. Prežúvavcom (Ruminantia) 
v hornej čeľusti hryzáky a aj očné zuby úplne vy-
mizli. Chrup hlodavcov je redukovaný, v každej če-
ľusti sú len 2 dlátovité, stále rastúce hryzáky, ktoré 
majú sklovinu len na prednej strane, preto sa zadná 
časť zubov rýchlejšie dlátovito obrusuje. Sú to hlo-
davé zuby, ktoré im bez výmeny dorastajú celý ži-
vot. Slepec malý (Nannospalax leucodon), ktorý žije 
v Dunajskej kotline a Balkánskom polostrove a vedie 
podzemný život, používa mohutné spodné hryzáky 
na hrabanie.               ZO

hryzavé ústne orgány (trophi mastigatorii) – typ úst-
nych orgánov článkonožcov, zložený z páru hryzadiel 
(mandibulae), dvoch párov čeľustí (maxillae). Súčas-
ťou čeľustí sú článkované hmatadlá (palpi maxillares 
a palpi labiales). Druhý pár čeľustí môže byť preme-
nený (napr. u hmyzu) na spodnú peru (labium) rôzne-
ho tvaru. Vyskytuje sa napr. u → švábov, → uchola-
kov, → termitov,→ kobyliek, → koníkov, → chrobá-
kov, lariev → motýľov, lariev → blanokrídlovcov a i. 
Zhora sú chránené nepárnou vrchnou perou (labrum), 
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kt. predstavuje širokú vypuklú platničku, utvárajúcu 
prednú plochu predústnej dutiny. Nie je končatinovým 
príveskom, ale patrí k prednej časti hlavy (inervovaná 
zo zadnej časti mozgu – tritocerebrum). Ostatné časti 
sú pôvodne končatinovými príveskami (inervované z 
podpažerákovej nervovej uzliny). Patria k nim párové 
→ hryzadlá (mandibulae), → čeľuste (maxillae), ne-
párna → spodná pera (labium), kt. vznikla zrastením 
2. páru čeľustí. Ich súčasťou sú aj → čeľustné hma-
tadlá (palpi maxillares) a → spodnoperové hmatadlá 
(palpi labiales).       IO, MH

hryzavo-lízavé ústne orgány (trophi radilo-linctiles) 
– sa vyskytujú u včiel a sú prispôsobené na cicanie 
nektáru. → Hryzadlo je krátke, lyžicovité a slúži na 
spracovanie peľu a vosku. Ďalšou účasťou je maxi-
lolabiálny komplex, kt. je prispôsobený na príjem te-
kutej potravy. Je to vlastne spojená čeľusť a spodná 
pera. Čapy (cardines) → čeľustí sú krátke, medzi nimi 
je osobitný sklerit lórum (lorum), kt. pravdepodobne 
morfologicky zodpovedá podbradku (submentum). → 
Spodná pera sa skladá z trojuholníkovitej brady (men-
tum), z glos (glossae) , kt. sa spájajú v cuciak (pro-
boscis), zakončený labelom (labellum), ďalej z krát-
kych paraglos (paraglossae) a zo → spodnoperových 
hmatadiel. Na ventrálnej strane vzniká brázda, kt. prú-
dia sliny zo slinovníka (salivarium) na koniec labela. 
Tekutá potrava sa čerpá z labela do hltana striedavou 
kontrakciou svalov hltana – otáčačov (dilatatores) a 
antagonistických stlačovačov (compressores). Potra-
va sa zhromažďuje v dutom priestore, kt. utvára okolo 
glos spodnoperové hmatadlo s galeou.                  MH

hubka jazerná → hubky
hubky (Porifera) – kmeň mnohobunkových vodných 

organizmov s nízkym stupňom integrácie buniek (ne-
predstavujú tkanivový organizmus, chýbajú sústavy 
a orgány). Zaraďujeme ich do fyl. línie Opisthokonta 
v rámci → mnohobunkovcov (Metazoa – nie živočí-
chy). Sú prevažne morské, menej sladkovodné, prisad-
nuté na dno alebo predmety ponorené vo vode. Celé 
telo je posiate množstvom otvorov (ostie) ktorými 
voda vniká do tela hubky a prináša potravu a kyslík, 
na vrchole je otvor (osculum), ktorým odchádza voda 
z tela. Telo je nesúmerné, alebo lúčovito súmerné, zlo-
žené z 2 vrstiev. Povrchová vrstva je tvorená vrstvou 
pinakocytov, vnútornú vrstvu tvoria → golierikaté 
bunky (choanocyty). Medzi nimi je vrstva rôsolovi-
tej → mezogley v kt. sa nachádzajú bunky rôznych 
typov napr. skleroblasty (produkujú → ihlice – spiku-
ly, kt. tvoria kostru hubky), kolenocyty a amoebocyty 
(hviezdicovité tkanivové a meňavkovité vyživovacie 
bunky), pigmentové bunky, gonocyty (pohlavné bun-
ky). Podľa stavby a umiestnenia choanocytov rozlišu-
jeme 3 typy hubiek (nemajú systematický význam): 
ascon, sycon, leucon. Rozmnožujú sa nepohlavne 
vonkajším a vnútorným pučaním (vznikajú kolónie 
alebo vnútorné puky → gemule) a pohlavne cez obr-
vené larvy → amphiblastula a → parenchymula. Zná-
mych okolo 9000 druhov. Vápnice (Calcarea) morské 

hubky s ihlicami z uhličitanu vápenatého. Leucandra 
nivea vytvára biele povlaky na skalách (nemá pigmen-
ty). Kremnice (Demospongia) majú kremičité ihlice 
alebo je kostra tvorená spongínom. Patria sem morské 
i sladkovodné hubky. Hubka mycia (Spongia/Euspon-
gia officinalis) rozšírená v Stredozemnom mori, má 
len spongínovú kostru, používala sa v domácnostiach 
na umývanie. Hubka jazerná (Spongilla lacustris) žije 
v našich stojatých a pomaly tečúcich vodách. Hubka 
riečna (Ephydatia fluviatilis) dosahuje veľ. až 10 cm, 
žije v našich tečúcich vodách. Košovky (Hexactinel-
lida) len morské, vytvárajú trojosé ihlice. Venušin kôš 
(Euplectella aspergillum) žije v Tichom oceáne a do-
sahuje veľkosť až 60 cm.              ET

hubovité telesá (corpora pedunculata) – asociačné cen-
trum CNS u hmyzu. Nachádzajú sa v strede protocere-
brálnych lalôčikov. Protocerebrálnou spojkou sa spája-
jú s ventrálnym telesom. Je v nich sústredená psychi-
cká činnosť, najmä sociálne žijúceho hmyzu, kt. je 
schopný habituácie, ako aj jednoduchého učenia.  MH

hugáň lodný (Teredo navalis) – morský lastúrnik červo-
vitého vzhľadu, dlhý asi 20 cm z čeľ. hugáňovitých. 
Vŕta dlhé chodbičky (do 0,5 m) do drevených lodí a 
ponorených drevených stavieb. Na konci tela má vá-
penaté platničky (palety), kt. slúžia na uzatváranie 
vyvŕtaných chodbičiek, kt. za sebou vystiela uhliči-
tanom vápenatým. Vŕtajú nenápadnou schránkou, kt. 
je umiestnená na prednej časti tela. Povrch prednej 
časti je ryhovaný ako pilník a spôsobuje v dreve ryhy. 
Stredná časť schránky je pokrytá množstvom ostrých 
zúbkov, ktoré rozrezávajú ryhy v dreve na drobné 
voľné piliny, ktoré sa dostávajú do úst. Živočích ich 
dokáže z väčšej časti stráviť. Inak sa živí najmä plank-
tónom. Pri vŕtaní sa živočích fixuje k podkladu no-
hou. Je zaujímavé, že pri vŕtaní nikdy nepreniknú do 
už vyvŕtanej susednej chodbičky. Loď môžu porušiť 
v priebehu 1 – 2 rokov.              TC

Hucho hucho → lososovité
humerálna doštička → krídlo hmyzu
hus domáca (Anser anser domesticus) – predmetom 

domáceho chovu sa stali zdomácnené formy husi 
divej (Anser anser) a na ázijskom kontinente aj husi 
labutej (Cygnopsis cygnoides). Sú to dva samostatné 
druhy, ktoré sa medzi sebou krížia a dávajú plodné 
potomstvo. Hus divú zdomácnili v antickom Grécku 
asi 500 r. p. n. l. Hus labutia bola zdomácnená oveľa 
skôr, približne 3 000 r. p. n. l. Záznamy o chove husí 
v starom Egypte pochádzajú z r. 2 000 p. n. l. Hus je 
potencionálne našou najúžitkovejšou hydinou. Spôso-
bom výživy je bylinožravec, ktorý dokáže pretvárať 
neplnohodnotné rastlinné bielkoviny na veľmi chutné 
mäso a veľmi cenné perie. Prevládajúcim kritériom pri 
členení plemien husí je živá hmotnosť a chovné zame-
ranie. Členíme ich na: ťažké, stredne ťažké a ľahké. 
Gunár je samec husí, od samice (husi) sa líši väčšou 
veľkosťou a vyššou hmotnosťou.              HI

húsenica (eruca) – juvenilné štádium, larva motýľov s 
tromi pármi nôh na hrudi a najviac s 10 panôžkami 
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na brušku (prvé štyri páry – propedes, posledný pár 
– posuvky, postpedes al. análne nôžky). Nohy hrud-
ných článkov sú zakončené pazúrikmi; panôžky sú 
na konci opatrené háčikmi slúžiacimi na zachytáva-
nie o podklad. Niekt. mínujúce druhy nemajú pa-
nôžky na bruškových článkoch (druhotný jav v dô-
sledku adaptácie). Suchozemské druhy dýchajú po-
mocou jedného páru prieduchov na hrudi a ôsmich 
párov brušných prieduchov. Druhy žijúce vo vod-
nom prostredí sa vyznačujú tracheálnym dýchaním, 
dýchaním povrchom tela, pomocou krvných žiaber 
a tracheobranchiálnym dýchaním, kedy sú vyvinuté 
pravé tracheálne žiabre.         MKU

húsenica → larvy hmyzu
húseničiar hnedý (Calosoma inquisitor) – chrobák čeľ. 

→ bystruškovitých, dlhý 16 – 21 mm, bronzovohnedo 
al. medeno sfarbený, s kovovým leskom. Je hojný v 
mladých lesoch. Živí sa húsenicami motýľov, najmä 
→ obaľovačov a → piadiviek. Je užitočný požieraním 
lariev les. škodcov.                       MH

húseničiar pižmový (Calosoma sycophanta) – chro-
bák čeľ. → bystruškovitých, dlhý 24 – 30 mm, s 
nápadným kovovozeleným sfarbením kroviek a 
čiernomodrou hlavou a štítom. Larvy aj imága pre-
nasledujú korisť až do korún stromov. Žije v lesoch 
(najmä dubovo-hrabového vegetačného stupňa), živí 
sa húsenicami motýľov. Má význ. pri udržiavaní biol. 
rovnováhy v les. ekosystémoch. U nás spolu s húseni-
čiarom zlatistým (Calosoma auropunctatum) je veľmi 
ohrozeným a zákonom chráneným druhom.         MH

hustá vrstva → kutikula hmyzu
hviezdovka ružová – má podobu päťcípej hviezdy 

ružovej farby, ramená dosahujú dĺžku až 30 cm. Vy-
skytuje sa vo všetkých európskych moriach okrem 
Stredozemného mora. Žije v pobrežnej zóne do hĺbky 
200 m. Uprednostňuje morskú vodu, v ktorej neklesá 
obsah solí pod 0,8%. Ako väčšina hviezdoviek živý 
sa najmä lastúrnikmi (Bivalvia, Mytilus edulis), ale 
aj ikrami rýb a menšími rybami. Ako väčšina druhov 
aj hviezdovka ružová je gonochorista. Samička kla-
die počas leta veľké množstvo vajíčok, z ktorých sa 
liahnu planktonické larvy. Vývin larvy trvá 2 až 2,5 
mesiaca, mladá hviezdovka ružová rastie pomaly, po 
jednom roku života má ramená (merané od ústneho 
otvoru) dlhé okolo 2 mm.               IO

hviezdovky – konzervatívna skupina ostnatokožcov (or-
dovik – recent), ich organizácia tela sa behom dlhých 
geologických období takmer nezmenila. Najstaršie 
známe fosílne druhy sa veľmi podobajú recentným. 
Telový terč (centrálna časť tela) je mierne sploštený 
pozvolne sa rozbieha do ramien, ktoré sa nevetvia. Ra-
mená tvoria výbežky telového terča, do ktorých vnika-
jú vetvy všetkých vnútorných orgánov. Ramená majú 
svaly, ktoré umožňujú pohyb, dvíhanie telového terča 
a „kráčanie“ po ich distálnych koncoch. Hviezdovky 
majú najčastejšie 5 až 15 ramien, nie je vzácnosťou 
až 45 ramien. Mnohým druhom sa mení počet ramien 
počas ontogenézy. Na brušnej (orálnej) strane ramien 

sú hlboké ambulakrálne brázdy, vybiehajú z centrálne 
uloženého ústneho otvoru a sú zakončené vápenatou 
doštičkou so svetlocitlivým orgánom na distálnom 
konci ramena. V ambulakrálnej brázde na spodnej 
strane ramena sú 2 alebo 4 rady nožičiek (pódií) s prí-
savkami. Na aborálnej strane v interradiálnom pásme 
je uložený malý análny otvor. Niektoré druhy majú 
na aborálnej strane vyliačiteľné tenkostenné dýchacie 
výbežky (papullae), ktoré plnia funkciu primitívnych 
dýchacích orgánov.                IO 

hybridogenéza – osobitý spôsob reprodukcie a gameto-
genézy (tvorby pohlavných buniek), známy u niekto-
rých hybridných (vzniklých hybridizáciou dvoch dru-
hov) taxónov rýb, obojživelníkov a hmyzu. V priebehu 
gametogenézy dochádza u medzidruhových hybridov 
k eliminácii genómu jedného rodičovského druhu, pri-
čom sa tvoria gaméty nesúce kompletný genóm druhé-
ho rodičovského druhu. Takéto hybridy sa spätne krížia 
s tým rodičom, ktorého chromozómy počas gametoge-
nézy odstránili. Výsledkom kríženia je opäť hybridné 
potomstvo nesúce oba rodičovské genómy.      PMI

hybridogenéza vodných skokanov – osobitný spôsob 
reprodukcie a gametogenézy (tvorby pohlavných bu-
niek) prebiehajúci v hybridných líniach → skokana 
zeleného (Rana esculenta). Skokan zelený vznikol 
(resp. vzniká) medzidruhovým krížením → skokana 
rapotavého (Rana ridibunda) a → skokana krátko-
nohého (Rana lessonae). V priebehu gametogenézy, 
pred meiotickým delením, Rana esculenta eliminu-
je spravidla genóm R. lessonae. Vznikajú haploidné 
bunky nesúce genóm R. ridibunda. V ďalšom kroku 
sa uskutoční duplikácia chromozómov R. ridibunda, 
po ktorej nenasleduje delenie buniek (cytokinéza). 
Vzniknuté diploidné bunky majú dve identické chro-
mozómové sady a vstupujú do meiózy. Výsledkom 
meiotického delenia sú vajíčka alebo spermie obsa-
hujúce výlučne genóm R. ridibunda. V dôsledku pre-
meiotickej eliminácie genómu R. lessonae, nevedie 
crossing-over k rekombináciam medzi oboma rodi-
čovskými genómami, lebo homologické chromozó-
my tvoriace bivalenty sú identické. Skokan zelený tak 
z generácie na generáciu klonálne prenáša nezmene-
ný (t.j. nerekombinovaný) genóm R. ridibunda. Spät-
ne sa pritom kríži s druhým rodičovským druhom – 
skokanom krátkonohým. Výsledkom tohto kríženia 
je opäť hybridné potomstvo skokana zeleného. V 
niektorých hybridných líniách spoločne sa vyskytu-
júcich s R. ridibunda dochádza naopak k eliminácii 
genómu R. ridibunda a klonálne sa prenáša genóm R. 
lessonae. Pri spätnom krížení s R. ridibunda vznikajú 
opäť jedince R. esculenta. Ojedinele sú výsledkom 
gametogenézy hybridov buď diploidné gaméty nesú-
ce oba rodičovské genómy alebo diploidné gaméty 
s dvoma chromozómovými sadami R. ridibunda ale-
bo dvoma chromozómovými sadami R. lessonae. Pri 
krížení jedinca, ktorý produkuje takéto diploidné ga-
méty s jedincom, ktorý tvorí haploidné gaméty, vzni-
kajú triploidné jedince R. esculenta. Skokan zelený sa 
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správa ako ”sexuálny parazit”, ktorý využíva gaméty 
jedného alebo druhého rodičovského druhu na zabez-
pečenie svojej vlastnej reprodukcie. V dôsledku toho 
je na rodičovské druhy viazaný, najčastejšie s nimi 
žije syntopicky (spoločne na jednom mieste) a tvorí s 
nimi rôzne typy zmiešaných populácií (populačných 
systémov).               PMI

hydina – sa delí na vodnú a hrabavú. Hrabavá hydina – 
chov hrabavej hydiny môžeme rozdeliť na úžitkový 
a záujmovo-športový. V úžitkovom chove sa pozor-
nosť zameriava na najhospodárnejšie získavanie va-
jec a mäsa. Športový chov je motivovaný záujmami 
drobnochovateľov a slúži na uspokojenie ich sociál-
no-spoločenských potrieb. Výsledky ich chovateľskej 
práce sú predmetom obdivu návštevníkov výstav. Me-
dzi hrabavú hydinu patria napr. kury, perličky a morky 
domáce. Hydina vodná – sem patria napr. husi a kači-
ce domáce.                HI

Hydrachnellae → vodule
Hydrida → nezmary
hydrobiológia – vedná disciplína zaoberajúca sa orga-

nizmami žijúcimi vo vode. Je súčasťou ekologických 
disciplín.               ET

hydrolymfa – svojím zložením veľmi blízka vodnému 
prostrediu, ktoré živočícha obklopuje. V hydrolymfe 
sa môžu v malom množstve nachádzať bielkoviny, 
obsahuje stopy solí a málo voľne pohyblivých amé-
bocytov. Vyskytuje sa v tele niektorých vodných or-
ganizmov, napr. mechúrnikov (Cnidaria, Acnidaria), 
niektorých ploskavcov (Plathelminthes), ostnatokož-
cov (Echinodermata) a i.               IO

hydromedúza – pohlavné štádium → metagenézy → 
polypovcov, kmeňa → pŕhlivcov. Väčšinou sú menšie 
ako → scyfomedúzy, po obvode klobúka majú plach-
tičku (vellum) umiestnenú kolmo k okraju zvona, čím 
sa zmenšuje otvor na spodnej strane medúzy. Väčši-
nou nemajú zmyslové centrá → ropáliá.            ET

Hydrophilidae → vodomilovité
Hydrophilus piceus → vodomil čierny
hydrorhiza → hydroríza
hydrorhiza → pohárovky
hydroríza (hydrorhiza) – súbor stolónov (výbežkov), 

ktoré zabezpečujú v kolóniách napr. → polypovcov, 
→ koralov upevnenie o podklad. Možno ich prirovnať 
k spoločným koreňom kolónie.            MH

hydrotéka → pohárovky
Hydrozoa → polypovce
Hygromiidae → slimákovité
Hyla arborea → rosnička zelená
Hyles euphorbiae → lišaj mliečnikový
Hylidae → rosničkovité
Hylobius abietis → tvrdoň smrekový
Hylotrupes bajulus → fuzáč krovový 
Hypania invalida → Sedentaria
hypánia sladkovodná → Sedentaria
Hypera postica → tvrdoň lucernový 
Hypermetabola → premena
Hyphantria cunea → spriadač americký

hypoderma (hypodermis) → integument bezchordátov.
hypofarynx → spodná pera 
hypofýza – centrálna endokrinná žľaza, nadradená 

všetkým ostatným žľazám s vnútorným vylučovaním, 
má tvar malého nepárového oválneho telieska (asi 1 
cm) uloženého na lebečnej spodine. Jej hmotnosť sa 
pohybuje v rozmedzí 0,5 – 0,7 g, u žien je väčšia ako 
u mužov a počas tehotenstva sa ešte zväčšuje. Anato-
micky sa hypofýza delí na dva laloky s rôznym pôvo-
dom, na adenohypofýzu a na neurohypofýzu.    MKB

hypomerae → penis hmyzu
hypoméry → penis hmyzu
hypopharynx → spodná pera
hypopneustický → vzdušnicová sústava
hypopus – zvláštne kľudové štádium niektorých → roz-

točov (napr. čeľadí → skladokazovité a Anoetidae) na 
úrovni deutonymfy, medzi 1. a 3. nymfálnym štádiom. 
Má obmedzenú pohyblivosť, neprijíma potravu a kvô-
li značnej rezistencii k rôznym negatívnym faktorom 
slúži k prečkaniu nevhodných životných podmienok. 
Má rôzne špeciálne príchytné adaptácie k foretické-
mu rozširovaniu na hmyze a cicavcoch, a to v podobe 
rôznych prísaviek, prísavných diskov a háčikov. Cha-
rakteristickým znakom je zakrpatená → gnathosoma, 
ktorá je prítomná iba v tvare dvojvetvovej vidlice (tzv. 
paplosoma). Hypopus sa v životnom cykle mnohých 
druhov nevytvára obligátne, ale iba v nepriaznivých 
životných podmienkach.           PMA 

hypostom – panvičky hmatadiel → roztočov spája úzky 
kožovitý oddiel, ktorý sa označuje ako hypostom a je 
súčasťou → gnathosomy. Pozostáva z prednej časti 
zvanej protosternum a zadnej časti, tzv. deuterosterna. 
Predný okraj protosterna tvoria rozmanito utvárané 
lací nie a rohovité útvary (tzv. corniculae). Z vrchnej 
strany je často hypostom krytý plochou platničkou 
(tzv. tectum). U kliešťov je hypostom výrazne modifi-
kovaný na valcovitý a spätné zúbky nesúci útvar, kto-
rý slúži na uchytenie jedinca v koži hostiteľa.    PMA 

hypostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
hypostrakum → schánky mäkkýšov
hypotalamus – nazýva sa aj podlôžko, je spodná časť 

medzimozgu tvoriaca dno tretej mozgovej komory. Je 
centrom autonómneho riadenia, t.j. parasympatika a 
sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, extra-
pyramídových motorických dráh a limbického systé-
mu. Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie ľudského 
organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne v zlaďovaní 
jednotlivých vnútorných orgánov do komplexnej od-
povede. Napríklad pripravuje všetky orgánové sústavy 
na zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž. V hypotala-
me sa tvoria hormóny vazopresín (antidiuretický hor-
món, ADH) a oxytocín, ktoré sú po neurosekrečných 
dráhach dopravované do neurohypofýzy, z ktorej sú 
potom uvoľňované podľa potreby do krvi. Ďalej uvoľ-
ňuje súbor látok nazývaný hypotalamické uvoľňovacie 
faktory (liberíny a statíny), ktoré riadia činnosť ade-
nohypofýzy. Okrem iného, riadi hypotalamus pocity 
hladu, smädu, reguluje telesnú teplotu, podieľa sa na 



CH

88

kontrole emócií a sexuálnej aktivite.                    MKB
chaeta → makrotrichia
Chaetoderma nitidulum → zadnožiabernice
Chagasova choroba → trypanozóma šagasova
Chalcophora mariana → krasoň borovicový 
Chamaesphecia masariformis – podobník z čeľ. → po-

dobníkovité pripomínajúci tvarom aj zafarbením osu 
s dĺžkou predného krídla 9 – 11 mm. Na čiastočne 
priehľadných krídlach vynikajú čierne žilky a tma-
vohnedý predný okraj. Na vonkajšej časti predných 
krídel sú skupiny oranžovožltých šupiniek. Oblúko-
vité čierne tykadlá pripomínajú tykadlá samčekov ôs. 
Od pod. druhov sa odlišuje oranžovými škvrnami na 
hrudi, priečnymi pásikmi na brušku a oranžovými 
strapcami na chvostovej časti tela. Xerotermofilný 
druh skalných lesostepí. Motýle lietajú za slnečného 
počasia od mája do júla. Húsenica sa vyvíja v kore-
ňoch divozelov. Vzácny ohrozený predstaviteľ tep-
lomilnej fauny uvedený v červenej knihe (Červená 
kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočí-
chov ČSFR 3).            MKU

chápadlá/uchopovacie ramená hlavonožcov – nachá-
dzajú sa okolo ústneho otvoru v rôznom počte (až 90 
– nautilus). Môžu obsahovať prísavky (napr. chobotni-
ce) alebo sú bez prísaviek (nautilus). Slúžia na chyta-
nie a spracovávanie potravy, na ochranu a pohyb.ET

charakter výskytu vtákov – obdobie výskytu. Ako 
stále (sedentárne) druhy vtákov označujeme tie, ktoré 
sa zdržiavajú celoročne v oblasti hniezdenia (napr. → 
vrabec domový, sýkorka veľká, straka obyčajná atď.). 
Ako sťahovavé (→ migrujúce) druhy označujeme tie 
druhy, ktoré hniezdia v jednej oblasti a v čase mimo 
hniezdenia odlietajú do inej oblasti s vhodnejšími 
klimatickými podmienkami (napr. → lastovička do-
mová, dážďovník hnedý). Niektoré druhy sa v istých 
oblastiach vyskytujú iba v istom období roka, naprí-
klad u nás na jar a na jeseň a po krátkom prechodnom 
pobyte opäť odletia (napr. žeriav popolavý). Takéto 
druhy nazývame preletujúce (transmigrujúce). Druhy, 
ktoré sa vyskytujú niekde iba v zime (napr. chochláč 
severský), nazývame zimujúce (hibernatné, zimní 
hostia). Niekedy sa časť populácie presúva do iných 
oblastí často vzdialených od miesta svojho pôvodu. 
Tieto nepravidelné presuny (invázie, irupcie) pravde-
podobne súvisia s kolísaním potravnej ponuky, predo-
všetkým semien a hlodavcov. Tieto druhy nazývame 
invázne (napr. pastier ružový). Ak sa vtáky pri mig-
račnom pohybe ocitnú v dôsledku faktorov počasia 
na netypickom mieste, označujeme ich ako eratické 
(zablúdenci). Zvláštnu skupinu predstavujú introdu-
kované druhy. Tieto sa nerozšírili prirodzenou cestou, 
ale boli zvyčajne človekom (prípadne jeho činnosťou) 
dovezené a postupne sa aklimatizovali (napr. bažant 
obyčajný, Myiopsitta monachus).             ZO

Cheiracanthium punctorium → pavúk útočný
Chelicerata → klepietkavce
chelicery – premenený prvý pár končatín prosomy (me-

nej správne hlavohrude) klepietkavcov (Chelicerata), 

majú zachovanú segmentáciu, môžu byť zakončené 
klepietkami.                IO

chelicery → klepietka
Chelifer cancroides → šťúrik obyčajný
chemická termoregulácia (metabolická termoregulá-

cia) – zohrievanie organizmu vďaka neprestajne pre-
biehajúcim metabolickým dejom. Tvorenie tepla sa 
môže zvýšiť: /1/ triaškovou termogenézou, aktívnejšie 
sa pohybujúcimi svalmi a /2/ netriaškovou termoge-
nézou, ktorá je humorálneho pôvodu a je podmiene-
ná termogénnym účinkom noradrenalínu. Triašková 
termogenéza je podmienená aktiváciou kostrových 
svalov, bez výkonu mechanickej práce. Pri klesajú-
cej teplote sa najprv zvyšuje svalový tonus (napätie) 
a neskôr dochádza k svalovej triaške vďaka čomu 
stúpne produkcia tepla v svale. Schopnosťou triaško-
vej produkcie tepla sa vyznačujú takmer všetky svaly. 
Tvorbu tepla trasením svalov môžu zvyšovať niektoré 
hormóny, napr. tyroxín, adrenalín, bradykinín. Počas 
svalovej triašky narastá spotreba kyslíka na dvojnáso-
bok a dochádza k zvýšeniu minútového objemu srdca 
asi o 50 %. Prietok krvi sa zvyšuje predovšetkým v 
svalových orgánoch a to viac ako o 100 %, zatiaľ čo 
v ostatných orgánoch sa prietok krvi nemení. Straty 
tepla kožou sú teda obmedzené. Netriašková termo-
genéza je aktuálna v situáciách, kedy treba dodať 
organizmu dostatok tepla v krátkom časovom inter-
vale za výraznejšieho podchladenia organizmu (napr. 
pri prebúdzaní sa zo zimného spánku u hibernantov, 
alebo u podchladených malých detí). Je to fyziologic-
ký dej vyskytujúci sa u mláďat všetkých cicavcov. V 
dospelosti mizne, môže byť ale znovu vyvolaný chla-
dovou adaptáciou. Hlavným orgánom netriaškovej 
termogenézy je hnedé tukové tkanivo lokalizované u 
väčšiny cicavcov medzi lopatkami, tiež je roztrúsené 
na viacerých iných miestach tela. Po vystavení živo-
čícha chladu sa v hnedom tukovom tkanive zvyšuje 
teplota až stokrát viac ako v iných orgánoch. Príčinou 
je množstvo mitochondrií a oxidačných enzýmov.  IO

chemické spracovanie potravy – (t.j. vlastné trávenie) 
nastáva vtedy, keď sa potrava chemicky štiepi do ta-
kej podoby, aby sa mohli štiepne produkty resorbovať 
v tráviacej sústave a prejsť do telových tekutín. Trá-
venie je vlastne hydrolytické štiepenie zložitých látok 
na menšie molekuly. Chemické štiepenie živín môže 
prebiehať vnútri buniek alebo mimo buniek. Ak che-
mické štiepenie živín prebieha vo vnútri bunky (teda 
intracelulárne), ide o fylogeneticky najstarší spôsob 
chemického štiepenia živín. Vyskytuje sa u prvokov 
a jednoduchších mnohobunkových organizmov. Che-
mické štiepenie živín mimo bunky nazývame aj ex-
tracelulárne. Tento spôsob je fylogeneticky mladší a 
vyvinul sa predovšetkým u stavovcov. U niektorých 
živočíchov prebiehajú oba spôsoby štiepenia živín. 
Vedy hovorímeo tzv. zmiešanom trávení.             SN

chemický boj – boj proti škodcom a patogénom, oby-
čajne v poľnohospodárstve a lesníctve založený na 
aplikácii chemických zlúčenín. V súčasnom chápaní 
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je interpretovaný ako komplex účinných nástrojov, 
tzv. integrovaná ochrana rastlín, ktorá kombinuje 
výhody biologických (biologický boj) a chemických 
metód (pesticídy). Podľa špecifického účinku možno 
spomenúť napr. insekticídy (látky likvidujúce hmyz), 
fungicídy (látky likvidujúce hubové organizmy) či 
herbicídy (látky likvidujúce vybrané rastlinné orga-
nizmy). Osobitnú skupiny tvoria substancie s výsostne 
atrakčným účinkom, napr. feromóny, bežne využívané 
na ochranu lesa. Aplikované substancie môžu pôso-
biť ako repelenty (pri prevencii), alebo ako kontakt-
né pesticídy spôsobujúce priamy úhyn škodcov, napr. 
DDT.                 PF

chemoreceptory – adekvátnym podnetom je chemic-
ká látka v ovzduší (čuch) alebo rozpustená v tekutine 
(chuť). Prítomnosť chemických látok v ovzduší a vo 
vode analyzujú čuchové receptory umiestnené v ču-
chovej sliznici na začiatku dýchacej sústavy. Čuchové 
receptory ležia v malých plôškach sliznice v hornej 
časti nosovej dutiny. Čuchové receptory zachytávajú 
chemické podnety aj na veľké vzdialenosti a sú dô-
ležité na orientáciu v prostredí. Informujú o nebezpe-
čenstve, potrave a pod. Chuťové receptory sú uložené 
v chuťových pohárikoch na začiatku tráviacej sústavy, 
najčastejšie v ústnej dutine a v jej blízkosti. Pozná-
me 4 základné chute – sladká, slaná, horká a kyslá. 
Ostatné vznikajú kombináciou týchto štyroch chutí. 
Ich úlohou je analyzovať chuť potravy, ktorá je kom-
bináciou rôznych chemických látok rozpustených vo 
vode alebo v slinách. Tým zabezpečujú správny výber 
potravy, ochranu pred škodlivinami, ale aj začatie re-
flexného vylučovania tráviacich štiav. Citlivosť chu-
ťových receptorov na rôzne látky je odlišná.      MKB

chetotaxia – usporiadanie chlpov a štetín na povrchu 
tela rôznych skupín hmyzu, čo býva často jediným 
spoľahlivým znakom pre diagnostiku druhu.

chiastoneuria – prekríženie nervovej sústavy niekt. ulit-
níkov. Vzniká počas vývinu jedinca na základe preto-
čenia (torzie) vnútorných orgánov (útrobnej časti tela 
a plášťa) o 90 až 180 o voči nohe, pričom sa dostáva 
plášťová dutina navonok a črevo aj nervová sústava sa 
pretočí.                TC 

Chilodonella cyprini/Ch. piscicola – nálevník triedy 
Phyllopharyngea, významný parazit pokožky rýb. 
Napadnuté ryby majú bledomodro zakalenú pokož-
ku, ktorá sa môže odlupovať. Napadá najmä chrbtovú 
časť a žiabre. Nálevník dosahuje veľkosť 30 – 70 µm. 
Vytvára cysty. Napadá hlavne oslabené ryby (aj akvá-
riové) u ktorých môže spôsobovať hromadné hynutie. 
Môže parazitovať aj na žubrienkach.            ET

Chilopoda → stonôžky
Chimaera monstrosa → chiméra hlavatá
chiméra hlavatá (Chimaera monstrosa) – z radu chimé-

rotvaré (Chimaeriformes), triedy drsnokožce (Chon-
drichthyes). žije v severnom Atlantiku, Stredozem-
nom mori v hĺbke 40 – 1000 m. Dorastá do 150 cm 
a hmotnosti 2,5 kg, Jej potravu tvoria bentické mäk-
kýše. Vajíčka merajú 16 – 18 cm, kladú ich v hĺbke 

okolo 40 m. Patrí k vysoko ohrozeným druhom.   ZO
chiméry (Holocephali) – podtrieda triedy drsnokožce 

(Chondrichthyes). Chiméry sú nápadné veľkou hla-
vou, ktorá je z bokov stlačená s krátkym rostrom a 
malými ústami. Na tele je nápadne predĺžený bičíko-
vitý chvost a veľké prsné plutvy. Plakoidné šupiny 
majú len miestami na hlave, chrbte a samčích ptery-
gopodoch. Rostrum je oblé (rod Chimaera), dlhé, špi-
caté (rod Hariotta). Rod Callorhinchus má hákovito 
zahnuté rostrum s mäsitým výbežkom, ktorý slúži ako 
hmatový orgán. Majú dve chrbtové plutvy a nápadne 
veľké párové plutvy. Lebka je autostylická, palatoqu-
adratum je priamo spojené s neurokrániom, rebrá im 
chýbajú, nemajú typhlosolis a kloaku. Nemajú spirá-
kulum, majú len 4 žiabrové štrbiny, na prvých troch 
žiabrových oblúkoch sú 3 páry celých žiabier (holo-
branchiae), okrem nich majú dve položiabre (hemib-
ranchiae). V ústnej dutine sú zuby v tvare doštičiek, 
zuby sa nevymieňajú (monofiodontný chrup), tráviaca 
trubica je rovná so špirálnou riasou. Majú zreteľný po-
hlavný dimorfizmus (samice sú väčšie), samce majú 
na hlave výrastok. Oplodnenie je vnútorné, vajíčko 
má rohovinovú škrupinku. Chiméry sú hlbinné živo-
číchy (100 – 500 m), známych je cca 25 druhov.   ZO

Chirocephalus chiseri → žiabronôžky
Chirocephalus slovacicus → žiabronôžky
chitín – mikrokryštalická bezfarebná látka. Polysacha-

rid zložený z veľkého množstva N-acetylglukozamí-
nových jednotiek spojených 1,4–β–väzbami. Tieto 
dlhé reťazce tvoria micely. Chitín je jeden z hlav. 
komponentov exoskeletu článkonožcov a je produko-
vaný bunkami ektodermálneho pôvodu. Nachádza sa 
v → kutikule na povrchu tela, vystiela predné a zad-
né črevo, väčšiu časť → vzdušníc, obsahuje ho aj → 
peritrofická membrána. Najmenej chitínu obsahujú 
najtvrdšie časti kutikuly. Chitín je veľmi vzdorný voči 
vplyvom prostredia. Rozpustný je v koncentrovaných 
minerálnych kyselinách a v bezvodej kyseline mrav-
čej. Rozkladajú ho enzýmy niektorých druhov hmyzu 
a najmä enzýmy baktérií, voči enzýmom cicavcov je 
odolný. Pri hydrolýze vzniká acetylglukozamín, kyse-
lina octová a polysacharidy.     MH, IO

chitinózna kostra – kostra článkonožcov často nazýva-
ná exoskelet (vonkajšia kostra), v skutočnosti súčas-
ťou kostry sú i vnútorné apodémy, na ktoré sa upínajú 
svaly a vnútorná kostra hlavovej kapsuly (tentorium). 
Chitinózna kostra môže byť inkrustovaná uhličitanom 
vápenatým, napr. kôrovce (Crustacea), mnohonôžky 
(Diplopoda).                IO

Chiton olivaceus → chitóny 
chitóny (Polyplacophora) – trieda fylogeneticky primi-

tívnych morských mäkkýšov z podkmeňa → prvo-
mäkkýšov (Amphineura). Telo pretiahnuté, oválne, 
dorzoventrálne sploštené, obojstranne súmerné. Hla-
va nezreteľne oddelená od tela, polguľovitá s ústnym 
otvorom. Noha ploská, uspôsobená na pohyb a prichy-
távanie. Schránka je zlož. zo škridlicovito usporiada-
ných 8 (výnimočne 7) doštičiek, podobných pancieru 
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korytnačky. Doštičky majú zvláštnu vrstvičku (articu-
lamentum), kt. je zlož. z → konchiolínu. Tráviaca sú-
stava je trubicovitá, ústi do nej pár pečeňových žliaz. 
Nervová sústava rebríčková. Chýbajú oči a statocysty. 
Sú oddeleného pohlavia. Väčšinou žijú v pobrežných 
pásmach morí, hl. v príbojovej zóne, prichytené ku 
skalám. Živia sa riasami, bentické druhy detritom a 
hubkami. Žijú v hĺbkach do 8000 m. Okolo 1000 dru-
hov veľkých 1 – 40 cm, vážiacich až niekoľko kg. → 
Ch. stredomorský (Chiton olivaceus), 3 – 5 cm dlhý, 
žije nočným životom na skalách, kde spása riasy a ži-
vočíchy v nich ukryté.              TC 

chlopnička stredného čreva → tráviaca sústava bez-
chordátov

chloragogénne bunky → vylučovacia sústava bez-
chordátov

chlpáčik škvrnitý (Trichius fasciatus) – chrobák čeľ. 
→ skarabeusovitých. Dĺžka 10 – 13 mm. Telo nápad-
né žlto-čierno sfarbené, pokryté chĺpkami. Kresba na 
krovkách veľmi premenlivá. Na vonkajších stranách 
kroviek väčšinou bývajú tri čierne škvrny odlišného 
tvaru. Druh veľmi rozšírený v stred. Európe, najmä v 
stred. polohách pohorí. Žije na okrajoch lesov a les. 
lúkach. Chrobáky sú aktívne len za slnečného svitu a 
živia sa peľom. Larvy žijú dva roky až do zakuklenia 
v spráchnivelom dreve rozličných druhov listnáčov. 
Kontrastné (žlto-čierne) sfarbenie (mimikra) chráni 
chlpáčikov pred nepriateľmi.            MH

chlpovitá senzila → senzila
chlpy – deriváty pokožkových buniek (→ srsť) 
choanocyt → golieriková bunka
choány (choanae) – vnútorné nozdry. Stavovce majú 

čuchové bunky umiestnené v jednom alebo v dvoch 
vreckách na prednom konci hlavy. V niektorých prípa-
doch (Sarcopterygii – násadcoplutvovce) sa vyvinuli 
aj vnútorné nozdry – choány, ktoré spojujú čuchové 
vrecká s ústnou dutinou. Choány majú vyvinuté všetky 
štvornožce (obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), ktoré 
dýchajú vzdušný kyslík. Počas fylogenetického vývo-
ja sa choány posúvajú smerom do zadnej časti, nikdy 
sa však nenapoja na samotnú dýchaciu trubicu.      ZO

chobotnáče (Proboscidae) – rad s jednou čeľaďou 
s dvomi recentnými druhmi. Patria sem najväčšie 
suchozemské stavovce. I keď v minulosti vytvorili 
mnoho vývojových línií, v súčasnosti sem patria len 
dva recentné druhy. Meno majú podľa dlhého, pohyb-
livého chobota (proboscis), ktorý je predĺženým no-
som a ktorý zrástol s hornou perou. Slúži nielen ako 
uchopovací orgán, ale je aj orgánom hmatu a čuchu. 
Okrem toho pomocou neho pijú tak, že si nozdrami 
naberú vodu do chobota a potom si ju vstreknú do 
úst. Pri koreni je chobot podopretý chrupavkou, inak 
je len zo svaloviny. Na konci nozdry má 1 prstovitý 
výrastok (slon indický) alebo 2 (slon africký). Majú 
veľké preklopené ušnice, slon africký ich má väčšie, 
ktoré slúžia aj ako termoregulačný orgán. Na povrchu 
majú hrubú kožu, srsť na tele je veľmi riedka a na 
konci splošteného krátkeho chvosta je skupina veľ-

mi silných, drôtovitých štetín. Kožné žľazy chýbajú, 
zachovali sa im len mihalnicové žľazy a samiciam 
spánkové žľazy. Lebka je krátka a vysoká v oblasti 
temena, s priestrannými dutinami. Hryzáky (dentes 
incisivi) hornej čeľuste sú premenené na kly, nemajú 
korene, v spodnej časti sú duté, rastú celý život a ďa-
leko z úst vyčnievajú (slonovina), hryzáky slona afric-
kého môžu merať až 330 cm. Samice ich majú krátke 
alebo ich nemajú. Na každej strane sánky a čeľuste 
má vždy funkčný len jeden črenový zub alebo jednu 
veľkú stoličku (40 cm dlhá, 10 cm široká) s lamelo-
vitou žuvacou plochou. Črenové zuby a stoličky sa 
postupne zodierajú, za nimi narastajú nové, ktoré na-
koniec vytlačia zodrané a zaujmú ich miesto. Takto sa 
počas života slona vymenia šesťkrát. Stoličky majú 
mnoho koreňov a na ich povrchu sa strieda zubovina 
so sklovinou. Niekedy sa stoličky označujú ako mola-
riformné, pretože nie je jasné ktorá z nich je pôvodom 
molar alebo praemolar. Mohutné, stĺpovité nohy (gra-
vigrádne) majú 5 prstov s pomerne malými bočnými 
kopýtkami. Na spodnej strane pod článkami prstov 
sú elastické mozoľovité nášľapky, preto sa nohy 3 
– 6 ton vážiaceho zvieraťa nezaboria do podkladu. 
Chýba im kľúčna kosť. Mozog je relatívne malý, je 
však zreteľne gyrifikovaný. Samice majú jeden pár 
mliečnych bradaviek pod prednými nohami. Po mi-
moriadne dlhej dobe gravidite, až 21 mesiacov, rodia 
zvyčajne jedno mláďa, ktoré je dlho kojené, a o ktoré 
sa dlho starajú. Novorodenec má okolo 80 cm a 100 
kg, pohlavne dospieva v 20 rokoch. Semenníky zo-
stávajú trvalo v brušnej dutine. Slon indický (Elephas 
maximus) dosahuje 3 m výšky a hmotnosť 4 000 kg. 
Žije v džungliach v Indii a Indonézii. Na chobote má 
jeden prst, malé uši a kly. Na predných nohách má 5 
a na zadných 4 kopýtka. Čelo mu strmo stúpa a na 
mohutnej hlave má dve nápadné svalové hrče. Slon 
africký (Loxodonta africana) je väčší ako slon indic-
ký, na chobote má dva prsty, na zadných nohách 3 
kopýtka. Žije v Afrike. Môže vážiť vyše 6 000 kg, 
dožíva sa 60 – 70 rokov.              ZO

chobotnice → osmonohy
chobotohlavce (Cephalorhyncha) – kmeň mnohobun-

kových živočíchov s fylogeneticky nejasným postave-
ním patriaci do skupiny zvliekavce (Ecdysozoa). Telo 
dosahuje veľkosť od niekoľko µm do 1,5 m, je pre-
tiahnutého, v niekt. prípadoch až vlasovitého tvaru, 
členené na zatiahnuteľný chobot (proboscis, introvert) 
a trup. Na chobote sa nachádzajú výrastky (skalidy). 
Telo je pokryté kutikulou u niekt. sa vytvára pancier. 
Žijú v mori alebo parazitujú v článkonožcoch. Patria 
sem 4 triedy, ktoré niektorí autori považujú za samo-
statné kmene: → priapulidy, → panciernatky, → hla-
vobrvce (rypáčikovce) a → strunovce.            ET

chodidlo → nohy článkonožcov
chochlatkovité (Notodontidae) – čeľ. uzdokrídlych, 

väčšinou nenápadne sfarbených motýľov (Lepidop-
tera) najčastejšie strednej, zriedkavo väčšej veľkosti. 
U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 10 – 33 mm 
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a dĺžku predného krídla 10 – 36 mm. Motýle majú 
zakrpatený cuciak Tykadlá samčekov sú spravidla 
hrebeňovité. Zavalité telo je pokryté chĺpkami. Na 
krídlach chýba žilka An, na predných krídlach vybie-
ha M2 približne v strede medzi žilkami M1 a M3. Riasy 
na krídlach sú krátke. Tympanálny orgán je prítom-
ný. Motýle majú nočnú aktivitu. Počas dňa odpočí-
vajú nepohyblivo so strechovito zloženými krídlami. 
Húsenice bývajú takmer lysé s chĺpkami iba na pa-
nôžkach, niekt. druhy sú riedko ochlpené (druhotné 
štetinky). Namiesto posuviek majú niekt. druhy na 
konci tela zvláštne prívesky nápadného tvaru. Húseni-
ce viacerých druhov sú bizarného vzhľadu (hrbolce na 
chrbte). Kukly bývajú múmiovité a odpočívajú väčši-
nou v zemi, kde prezimujú. Iba málo druhov patrí k 
lesníckym škodcom. Čeľaď je veľmi rozšírená najmä 
v neotropickej, orientálnej a etiopskej oblasti. V pa-
learktickej oblasti je menej zastúpená. Na Slovensku 
žije 36 druhov.                                                     MKU

chocholček → nohy článkonožcov
Chondrula tridens → enovité
chorda (chorda dorsalis) – chrbtová struna. Chordáty 

majú vnútornú kostru, základom ktorej je  chrbtová 
struna. Chorda dorsalis je pružný, nečlánkovaný pov-
razec, ktorý vzniká odškrcovaním z chrbtovej strany 
prvočreva. Chrbtová struna je endodermálneho pôvo-
du a je dlhšia ako nervová trubica. Tiahne sa pozdĺž 
celého tela, s výnimkou jeho prednej časti. Pri kopijov-
coch začína v rostrálnej časti tela (v hlave, preto názov 
Cephalochordata) a pokračuje až po koniec tela. Má 
podobu pevného elastického, pritom však dostatočne 
pevného valca, ktorý je na oboch koncoch zúžený. Na 
priečnom reze je chorda oválna, dorzoventránym sme-
rom predĺžená, z bokov trochu sploštená, čo vysvetľu-
je značnú ohybnosť tela v laterálnom smere. Táto jej 
pasívna elasticita je pri pohybe kopijovcov v protikla-
de k ohybom, ktoré vyvolávajú svaly. Chordu tvoria 
tenké doštičky, hlavnou zložkou ktorých je svalové 
tkanivo podobné tkanivu bezchordátov. Jednej svalo-
vej myomére zodpovedá asi 20 – 40 doštičiek. Doštič-
ky sa vzájomne striedajú v pozdĺžnej osi: doštičky bez 
štruktúry so značným vnútorným turgorom a doštičky 
s vláknitou štruktúrou prevažne priečne pruhovanou 
svalovinou (vlákna sú usporiadané laterálne). Všet-
ky doštičky sú spoločne obalené jemnou elastickou 
membránou. Jemné doštičky sa dajú navzájom izolo-
vať maceráciou vo vode. Dorzálne a ventrálne časti 
doštičiek sú mierne preliačené a preto po celej dĺžke 
tela na dorzálnej i ventrálnej časti vznikajú žliabky 
(canalis chordalis dorsalis a c. ch. ventralis), ktoré 
sú vyplnené plazmou s jadrami tzv. Müllerovo tkani-
vo. Doštičky chordy a Müllerovo tkanivo sú v celom 
priebehu chordy obalené tenkou vnútornou pošvou 
membrana elastica interna a na nej je vonkajšia pošva 
membrana elastica externa. Okolo nich je ešte tretí 
obal perichordálna pošva, konzistencia ktorej je však 
viac rôsolovitá. Toto tkanivo sa nazýva skeletogénne 
spojivo a dorzálnym smerom vybieha v lišty, obaľujú-

ce nervovú trubicu, ventrálnym smerom v lišty, obaľu-
júce peribranchiálnu a célomovú dutinu. Okrem toho 
sa k vonkajšej pošve pripájajú tkanivové lišty tvoriace 
myoseptá.                                                        ZO

chordoidná larva – larva, kt. je produktom sexuálnej 
generácie kmeňa → kruhovcov, ustanoveného až v 
r. 1995. Samčie a samičie jedince sú vyprodukované 
v hniezdnej komôrke – marsupium. Samička sa po-
tom usadí blízko pri svojom rodičovskom jedincovi. 
Vytvorí typ larvy nazývaný chordoidná, kt. vyžerie 
všetky tkanivá rodiča, vyhryzie sa z jeho tela a od-
pláva. Chordoidná larva veľmi dobre pláva a má silné 
podporné štruktúry, ako poznáme u nižších chordátov, 
napr. → plášťovcov. Chordoidná larva sa usadí na 
novom hostiteľovi (homarovi), vytvorí prisadlú živú 
matku, kt. neskôr produkuje asexuálne → pandorine 
larvy.               MH

chordoidná larva → brvoústovce
chordotonálny orgán (organum chordotonale) – pro-

prioreceptor hmyzu. Strunovitý útvar, napnutý na-
prieč telesnými dutinami (napr. dutinami článkov). 
Svojimi koncami je uchytený na vnútornej ploche 
ohybných častí kutikuly medzi článkami. Skladá sa 
z niekoľkých podporných buniek, z krycích buniek a 
zmyslovej bunky. Zmyslová bunka je svojím citlivým 
výbežkom vtesnaná medzi krycie bunky. Podporné 
bunky slúžia k uchyteniu ústroja v dutine článku. Celú 
takúto jednotku chordotonálnych orgánov označuje-
me ako skolopofór. Vyskytuje sa v článkoch končatín, 
pri báze krídel, aj vnútri telových článkov. Osobitné 
postavenie má → pedicelový orgán, kt. sa vyskytuje v 
druhom tykadlovom článku → krídlovcov.           MH

chorion → vaječné obaly
Choristoneura murinana → obaľovač jedľový
chrbtica (columna vertebralis) – hlavná opora tela sta-

vovcov (Vertebrata). Chrbtica je zložená zo stavcov 
(vertebrae), základom ktorých je telo stavca (corpus 
vertebrae), ktoré sú navzájom oddelené medzistav-
covými platničkami (disci intervertebrales). Z neho 
dorzálnym smerom vybieha dorzálny/neurálny oblúk 
stavca (arcus vertebrae, neurapophysis), v najširšej 
časti ktorého je stavcový otvor (foramen vertebra-
le). Spojením stavcov sa z jednotlivých stavcových 
otvorov vytvorí chrbticový kanál (canalis vertebra-
lis), ktorým prebieha miecha (medulla spinalis). Me-
dzi základmi oblúkov dvoch susediacich stavcov je 
medzistavcový otvor (foramen invertebrale), ktorým 
z miechy vystupuje spinálny nerv (nervus spinalis). 
Dorzálny oblúk stavca má okrem toho ešte tŕňový 
výbežok (processus spinosus), na ktorý sa upínajú 
chrbtové svaly a bočné výbežky (processi transversi), 
na ktoré sa napájajú rebrá. Ryby majú v chvostovej 
časti chrbtice vyvinuté aj ventrálne/hemálne oblúky 
stavca (arcus ventralis, haemapophysis), ktorým pre-
bieha chrbtová aorta a chvostová žila. Okrem toho 
ventrálne oblúky posledných chvostových stavcov 
rýb sú modifikované a premenené na ploché kosti 
(hypuralia), o ktoré sa opierajú lúče chvostovej plut-



CH

92

vy. Podobne aj ich dorzálne oblúky môžu byť pre-
menené na epiuralia. Podľa tvaru hlavových/kraniál-
nych a chvostových/kaudálnych plôch stavca, stavce 
rozdeľujeme na niekoľko typov. Amficélne stavce 
(dvojduté) majú hlavovú aj chvostovú plochu jamko-
vitú. Procélne stavce majú hlavovú plochu jamkovi-
tú a chvostovú plochu vypuklú. Opistocélne stavce 
majú hlavovú plochu vypuklú a chvostovú jamkovi-
tú. Platycélne/acélne stavce majú hlavovú aj chvos-
tovú plochu plochú. Chrbtica môže byť rozčlenená 
na niekoľko častí. Na chrbtici vodných stavovcoch 
rozlišujeme stavce trupu a stavce chvosta. Chrbticu 
suchozemských stavovcov tvoria krčné stavce (ver-
tebrae cervicales), hrudníkové stavce (v. thoracicae), 
driekové/bedrové stavce (v. lumbales), krížové stavce 
(v. sacrales) a chvostové stavce (v. caudales).       ZO

chrbtoplávka žltkastá (Notonecta glauca) – bzdocha 
patriaca do čeľ. Notonectidae. Dĺžka tela 13 až 15 mm, 
je známa tým, že pod vodou pláva brušnou stranou 
nahor. Brušnú stranu tela má tmavú a chrbtovú svetlú 
– pri pohľade zhora tak splýva s tmavým dnom a pri 
pozorovaní z dna so svetlejšou oblohou. Chrbtopláv-
ka je veľmi dobre adaptovaná na život vo vode, tvar 
tela má člnkovitý, brušná strana je plochá a chrbtová 
silno vyklenutá. Makroptérne polokrovky má strecho-
vito zložené (dobre lieta). Zadné nohy dlhé, holene 
a chodidlá majú hustý lem plávacích chĺpkov, sú or-
gánom pohybu vo vodnom prostredí (plávacie nohy). 
Dýchajú atmosférický kyslík, musia si pravidelne pri 
hladine dopĺňať jeho zásobu. Po stranách bruška majú 
vzduchové ryhy kryté nápadným ochlpením, do rýh 
vynorenou časťou bruška naberajú vzduch. Na jar 
po prezimovaní sa dospelé jedince pária. Oplodená 
samička kladie vajíčka do stoniek a listov vodných 
rastlín, môže ich naklásť až 200. Z vajíčok sa liah-
ne nymfa, ktorá sa po piatich zvliekaniach mení na 
imágo. Chrbtoplávky a živia prevažne hmyzom, ktorý 
lovia pod vodou alebo na vodnej hladine. Majú dobre 
vyvinutú schopnosť vnímať chvenie vody, ktoré im 
prezradí miesto koristi. Rýchlo ju ulovia prednými 
nohami, nabodnú cuciakom (rostrom) a vstreknú do 
nej tráviaci sekrét, po chvíli korisť vyciciavajú.     IO

chrbtová plutva (pinna dorsalis) – je nepárový telový 
prívesok rýb, aj vodných cicavcov, slúžiaci na pohyb 
a udržanie rovnováhy. Chrbtová plutva má rôzny tvar 
a polohu. Väčšina rýb ju má umiestnenú v strede chrb-
ta, môže byť však posunutá dozadu nad análnu (šťu-
ka holarktická – Esox lucius), môže byť veľmi malá 
(sumec západný – Silurus glanis), prípadne môže byť 
rozdelená na dve alebo viac častí (bichir nílsky – Po-
lypterus bichir).              ZO

chriašteľ vodný → chriašteľovité
chriašteľovité (Rallidae) – čeľ., rad → žeriavy (Grui-

formes). Menšie vtáky s krátkymi krídlami, telom z 
bokov stlačeným. Sú rozšírené na celom svete, žijú 
spravidla pri vode. U nás žijú napríklad chriašteľ vod-
ný (Rallus aquaticus) s nápadne červeným zobákom 
zreteľne dlhším ako hlava, chriašť bodkovaný (Por-

zana porzana), chriašť najmenší (P. pusilla) chriašť 
malý (P. parva) veľkosti škorca s vysokými zelenými 
nohami, sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) 
s vysokými zelenými nohami, červeným zobákom 
a červenou čelovou doštičkou, lyska čierna (Fulica 
atra) celá čierna s bielym zobákom a bielou čelovou 
doštičkou, je bežná na našich rybníkoch.            ZO

chrobáky (Coleoptera) – rad hmyzu s úplnou preme-
nou, bohatý počtom druhov i rodov. Veľkosťou sú 
značne variabilné. Najmenšie dosahujú dĺžku iba oko-
lo 0,5 mm (napr. pierkavčekovité, Ptiliidae), najväčšie 
vyše 100 mm (napr. → herkules antilský okolo 170 
mm). Prevláda čierne, hnedé a žltohnedé sfarbenie. 
Pestrými farbami s kovovým leskom sa vyznačujú 
skupiny žijúce na rastlinách a najmä kvetoch (napr. 
→ krasone a → zlatone). Tvar tela do značnej miery 
súvisí s prostredím, v kt. žijú. Podkôrne druhy majú 
telo sploštené (napr. → plocháčovité), druhy žijúce v 
dreve sa vyznačujú valcovitým telom (napr. → pod-
kôrniky), pôdne druhy sú charakteristické štíhlym po-
dlhovastým a veľmi pohyblivým telom (napr. → drob-
číkovité), druhy žijúce vo vode majú často člnkovité 
telo (napr. → potápnikovité, → krútňavcovité, → vo-
domilovité). Hlava je utvorená z pôvodne 5 článkov. 
Nesie → tykadlá rôzneho tvaru. Chrobáky nadčeľade 
Curculionoidea majú vpredu hlavu predĺženú v tzv. 
nos (rostrum) (napr. → nosáčikovité). Po bokoch sú 
→ zložené oči, → očká (ocelli) sa vyskytujú len výni-
močne u niekt. druhov. Ústny otvor ohraničuje horná 
a spodná pera. Ústne orgány sú → hryzavého typu, len 
vzácne → lízavé al. → lízavo-cicavé (napr. pri → máj-
kovitých). Druhým oddielom tela je → hruď zložená 
z troch článkov. Predohruď je pohyblivá a jej → tergit 
tvorí štít, z tergitu stredohrude je viditeľný štítok, kt. 
sa nachádza pri báze kroviek. Zadohruď je z chrbto-
vej strany krytá krovkami. Predné krídla → krovky sú 
sklerotizované, vyrastajú zo stredohrude a prikrývajú 
z dorzálnej strany stredo- a zadohruď, ako aj bruško. 
Druhý pár krídel je blanitý, so značne redukovanou 
žilnatinou. → Nohy sú rozmanitého tvaru, skladajú sa 
z panvičky, chocholčeka, stehna, holene a chodidla. 
Podľa funkcie u chrobákov rozlišujeme nohy behavé 
(→ bystrušky), kráčavé (→ fuzáče), hrabavé → hnoj-
níky), skákavé (skočky), plávacie (potápniky). Bruško 
je pôvodne zložené z 10 článkov, najviac viditeľných 
je 8. Dýchajú → vzdušnicami, väčšinou majú 2 páry 
hrudných a 8 párov bruškových stigiem. Prevláda po-
hlavné rozmnožovanie, môže byť však zastúpená aj 
→ partenogenéza ( napr. niekt. → nosáčikovité a → 
liskavkovité ). Podľa tvaru rozlišujeme → larvy kam-
pódeovité (→ bystruškovité, → drobčíkovité), húseni-
covité (→ liskavkovité), červíkovité (→ múčiarovité), 
pandravy (zavalité larvy podkovovitého tvaru – napr. u 
→ skarabeusovitých a → roháčovitých), drôtovce (→ 
kováčikovité). → Kukly sú väčšinou voľné. Chrobáky 
sa živia sa rozmanitovou potravou. Môžu byť mäso-
žravé (napr. → bystruškovité, → drobčíkovité), iné 
požierajú zdochliny (napr. → zdochlinárovité, → ko-
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žiarovité), živia sa koreňmi rastlín (napr. → kováčiky, 
→ chrústy), ako aj kôrou (→ podkôrniky) a drevom 
(→ fuzáčovité, → krasoňovité). Doteraz je známych 
vyše 350 000 druhov, väčšina sa vyskytuje v trópoch a 
subtrópoch. V stred. Európe žije asi 7 000 druhov. Pre 
svoju početnosť majú význ. pri dianí v prírode. Dravé 
druhy udržiavajú biol. rovnováhu v prírode (→ bys-
trušky, → drobčíky, potápniky), odstraňujú uhynulé 
rastl. a živoč. organizmy (→ zdochlináre), exkremen-
ty (→ lajniaky). Mnohé sú význ. škodcami poľ., les. 
a záhr. kultúr (→ podkôrniky, liskavky, → nosáčiky), 
poškodzujú zásoby potravín (→ zrniare, → zrniarky). 
Rad chrobáky delíme do štyroch podradov → mäso-
žravé, → všežravé a málo početné → Archostemata a 
→ Myxophaga .             MH

chromalveoláty (Chromalveolata) – fylogenetická línia 
(ríša ?) eukaryotických organizmov z ktorých časť 
bola v minulosti zaraďovaná medzi jednobunkovce 
→ meňavkobičíkovce, ale zahŕňa aj → opaliny, → 
slncovky → výtrusovce a → nálevníky            ET

chrupavka (cartilago) – typ spojivového tkaniva, vy-
značujúce sa silným rozvojom medzibunkovej hmoty, 
ktorá je polopriesvitná, veľmi pružná a pevná. Bežne 
sa vyskytuje u stavovcov, kde chrupavka počas em-
bryonálneho vývinu tvorí väčšiu časť skeletu tela. V 
dospelosti sa stavovcom z nej zachováva len časť na 
niektorých miestach, hlavne tam, kde sa kladú zvý-
šené nároky na pevnosť a pružnosť (napr. výstuž v 
hornom oddiele dýchacích ciest, v ušnici, v rebrách, 
v nose a na kĺboch, kde na základe klzkosti povrchu 
umožňuje hladký posun spojených kostí). Kruhoúst-
niciam, žralokom a niektorým rybám zostáva kostra 
chrupavkovitá i v dospelosti. Chrupavka sa vyskytuje 
i u bezstavovcov (napr. mnohoštetinavce – podporná 
chrupavka v žiabrach, mäkkýše – subradulárna chru-
pavka, roztrúsená chrupavka v tele hlavonožcov). 
Podľa zloženia medzibunkovej hmoty rozlišujeme 
niekoľko typov chrupavky: chondroidná, parenchý-
mová, hyalinná, elastická, väzivová (vláknitá, kola-
génna).                JS

chrupavka (ochrana mozgu hlavonožcov) – nervové 
gangliá hlavonožcov sú sústredené do v hlavovej časti 
a sú umiestnené v chrupavkovitom puzdre, ktoré tieto 
gangliá chráni.               ET

chrúst obyčajný (Melolontha melolontha) – chrobák 
čeľ. → skarabeusovitých. Dĺžka 20 – 30 mm. Krov-
ky čokoládovohnedé, hruď a hlava čierna, na bokoch 
bruška charakteristická zúbkovaná biela kresba. Ak-
tívny je za súmraku. Pri masovom premnožení imága 
môžu spôsobiť holožer na stromoch. Uprednostňujú 
listy dubov, ale skonzumujú aj listy bukov, javorov 
a ovoc. stromov. Samice nakladú 60 – 80 vajíčok do 
zeme, asi do hĺbky 20 cm. Po štyroch týždňoch sa z 
vajíčok liahnu larvy nazývané → pandravy. Živia sa 
koreňmi a za 4 roky narastú do dĺžky 6 cm. V auguste 
sa zakukľujú. Po 4 – 8 týždňoch sa z nich vyvinú dos-
pelé chrústy, kt. prežívajú zimu “v kuklovej kolíske”. 
Až piaty rok na jar vylezú zo zeme dospelé chrobáky, 

kt. po párení a po ovipozícii uhynú v priebehu leta 
toho istého roku. V nižších polohách na našom úze-
mí žije príbuzný ch. pagaštanový (M. hippocastani), 
naším najväčším druhom (dĺžka až 35 mm) je ch. mra-
morový (Polyphylla fullo).            MH

chrústik letný (Amphimallon solstitiale) – chrobák čeľ. 
→ skarabeusovitých. Dĺžka 14 – 18 mm. Telo úzke, 
žlto sfarbené, tmavší štít s jasnou stredovou čiarou. 
Imágo lieta v máji až júni. Vývin 2 – 3 roky. Larvy 
poškodzujú poľné a záhr. kultúry. Podobným spôsobom 
škodia ďaľšie druhy – chrústik pásikavý (Rhizotrogus 
aestivus), chrústovec obilný (Anisoplia segetum), chr. 
pšeničný (A. austriaca), ch. škvrnitý (A. agricola), ch. 
záhradný (Phyllopertha horticola).           MH

Chrysiridia → urániovité
Chrysobothris affinis → krasoň šesťbodý 
Chrysomela populi → liskavka topoľová
Chrysomelidae → liskavkovité
chrysomonády (Chrysomonadina/Chrysophycae) – 

skupina jednobunkovcov v minulosti zaraďovaná do 
triedy → rastlinobičíkovce, v súčasnosti do fylogene-
tickej línie → Chromalveolata. Autotrofné aj hetero-
trofné väčšinou bičíkaté formy s 2 bičíkmi, pomerne 
malé 5 – 20 µm. Niektoré vytvárajú pancieriky ale-
bo schránky, časté sú kolónie napr. druh Dinobryon 
divergens, ktorý vytvára kríčkovité kolónie. Často sa 
vyskytujú vo veľkých množstvách najmä v stojatých 
vodách (súčasť nanoplanktónu) môžu spôsobovať 
vegetačné zafarbenie (zlatisté) vôd. Po premnože-
ní môžu sekréciou ketónov a aldehydov spôsobovať 
úhyn rýb.               ET

Chrysoteuchia culmella → trávovec záhradný 
chuťové orgány bezchordátov (organa gustati) – pat-

ria k chemoreceptorom. Chuť je zmysel pre chem. 
látky rozpustné v tekutinách. Teda jedná sa o chem. 
zmysel kontaktný. Citlivosť chuťových orgánov sa 
mení v závislosti od vonkajších podmienok, fyziol. 
stavu organizmu a od jeho vzrastu. U organizmov 
žijúcich vo vodnom prostredí je dosť ťažké odlíšiť 
orgány čuchu a chuti. Chuťové bunky sa nachádzajú 
často v okolí úst, v ústnej dutine. U → hlavonožcov 
sú roztrúsené po celom vnútornom povrchu ramien. 
Článkonožce majú kontaktné chemoreceptory ulože-
né v ústnej dutine, na tykadlách, hmatadlách, ústnych 
orgánoch a tarzálnych článkoch nôh. U hmyzu sú to 
najmä rôzne typy → senzíl (napr. bazikónická, celo-
kónická, ampulovitá s.).             MH

chuťové receptory – → chemoreceptory
chvostnaté obojživelníky (Caudata) – rad obojživel-

níkov (Amphibia) s predĺženým trupom, chvostom a 
dvomi pármi rovnako dlhých končatín (zadný pár kon-
čatín chýba u čeľade → sirenovité; Sirenidae). Predné 
končatiny majú štvorprsté, zadné päťprsté. Stavce sú 
amficélne alebo opistocélne (→ kostra obojživelní-
kov), ich počet varíruje od 30 do 100. Na chvostových 
stavcoch sú zachované ventrálne hemálne oblúky, 
ktorými prechádzajú chvostová tepna a žila. Rebrá sú 
krátke, u niektorých rodov (Pleurodeles, Echinotriton) 
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možu ich konce prenikať cez kožu na bokoch tela, a 
vytvárať tak ochranu proti predátorom. Hrudná kosť 
(sternum) je vyvinutá, výnimku tvoria evolučne staré 
skupiny. Prítomné sú pletence predných aj zadných 
končatín (pletenec zadných končatín chýba u čeľade 
→ sirenovité; Sirenidae). Pre čeľade → pamlokovité 
(Hynobiidae), → veľmlokovité (Cryptobranchidae) a 
zrejme aj → sirenovité (Sirenidae) je charakteristic-
ké vonkajšie oplodnenie, ostatné čeľade sa vyznačujú 
vnútorným oplodnením prostredníctvom → sperma-
tofórov, ktoré sa formujú vďaka osobitým kloakálnym 
žľazám samcov. Samice majú vrchnú časť kloaky po-
zmenenú na → spermatéku, ktorá slúži na uloženie 
spermatofóru. Vajíčka kladú jednotlivo, v zlukoch ale-
bo šnúrach. Larvy sa vyvíjajú vo vode, majú vyvinuté 
vonkajšie kríčkovité žiabre, žiabrové štrbiny a zuby 
na hornej i dolnej čeľusti. Väčšina druhov čeľade → 
mločíkovitých (Plethodontidae) kladie vajíčka na súši 
a vývin je priamy. Samice rodov → salamandra (Sala-
mandra) a Mertensiella kladú do vody vajíčka, z kto-
rých sa hneď liahnu larvy alebo celý embryonálny aj 
larválny vývin prebieha vo vajcovodoch samice, ktorá 
rodí priamo zmetamorfované mladé jedince. Čeľade 
→ veľmlokovité (Cryptobranchidae), → sirenovité 
(Sirenidae), → úhoríkovité (Amphiumidae) a → jas-
kyniarovité (Proteidae) sú obligátne neotenické (→ ne-
oténia chvostnatých obojživelníkov). Prevažná väčši-
na chvostnatých obojživelníkov je závislá na vodnom 
prostredí v čase rozmnožovania. Mimo tohto obdobia 
obývajú väčšinou vlhké terestrické (suchozemské) bi-
otopy. Trvalo neotenické (→ neoténia chvostnatých 
obojživelníkov) skupiny neopúšťajú vodné prostredie 
počas celého života. Chvostnaté obojživelníky majú 
holarktické rozšírenie, s výnimkou čeľade → mločí-
kovitých (Plethodontidae), ktorá siaha až do južnej 
Ameriky. Niektoré druhy čeľade → salamandrovitých 
(Salamandridae) sa vyskytujú na pomedzí palearktic-
kej a orientálnej oblasti. Fosílie sú známe od triasu. 
Rad zahŕňa približne 590 recentných druhov.      PMI

chvostoskoky (Collembola) – rad, drobné živočíchy, 
žijúce v pôde alebo na povrchu pôdy, humusu, opa-
du, niekedy aj na vodnej hladine, firmových poliach 
či okrajoch ľadovcov. Ich hlavnými znakmi sú uni-
kátny skákací aparát a ventrálny tubus na zadočku. 
Chvostoskoky majú hryzavé ústne ústroje, uložené 
vo vnútri hlavy a 4-článkové tykadlá, pričom všetky 
články sú vybavené vlastnou svalovinou. Oplodnenie 
je vonkajšie. Larvy absolvujú štyri až päť zvliekaní a 
sú podobné dospelým jedincom, ale aj dospelé jedince 
sa zvliekajú po celý život (uvádza sa až 50 x). Chvos-
toskoky sú kozmopolitné zvieratá, veľmi odolné voči 
výkyvom podmienok prostredia. Ich potravné spek-
trum je veľmi pestré, zahŕňa drobné pôdne živočíchy, 
detrit, aj telá rastlín, prípadne peľ. Sú významnými 
pôdotvornými činiteľmi.          MKB

chvostová plutva (pinna caudalis) – je nepárový telový 
prívesok rýb, aj vodných cicavcov, slúžiaci na pohyb 
a udržanie rovnováhy. Chvostová plutva (p. caudalis) 

je hlavným orgánom pohybu rýb. Podľa tvaru pozná-
me niekoľko typov chvostových plutiev. Najčastejšie 
majú ryby plutvu homocerknú, ktorá má obidva lalo-
ky približne rovnako veľké (jalec tmavý – Leuciscus 
idus). Plutva, ktorá je na konci vejárovito zaoblená 
alebo kopijovito zahrotená, je difycerkná (blatniak 
tmavý – Umbra krameri). Ak je horný lalok plutvy 
zreteľne väčší ako dolný, plutva je heterocerkná (jese-
ter malý – Acipenser ruthenus).             ZO

chydorus okrúhly (Chydorus sphaericus) → Anomo-
poda → perloočky

chýlus – črevná lymfa, mliečne skalená tuková emulzia 
prúdiaca lymfatickými cievami a obsahujúca živiny, 
ktoré boli vstrebané v tenkom čreve             JS

chytacie nohy → nohy článkonožcov
chytadlovce (Tentaculata/Ectoprocta) – vodné (morské, 

menej sladkovodné) bilaterálne symetrické živočí-
chy zo skupiny → trochofórovce. Charakteristickým 
znakom je kruhovitá vyvýšenina (lofofór) na ktorej 
sú umiestnené ramená. Majú úplnú tráviacu sústavu, 
pričom análny otvor ústi mimo venca tykadiel. Patria 
sem 3 skupiny (triedy), chytadlovky (Phoronidea), ma-
chovky (Bryozoa) a ramenonožce (Brachiopoda).  ET

idiosoma – predstavuje vlastný telový oddiel → rozto-
čov. U jednotlivých taxonomických skupín je rôzne 
utváraná. Najčastejšie je oválna až guľovitá, ale u 
parazitických druhov je červovito predĺžená. Pred-
ná časť idiosomy sa nazýva podosoma a zadná časť 
hysterosoma. Obe môžu byť oddelené výraznou ry-
hou alebo švom. Nesie lokomočné, dýchacie, zmyslo-
vé a kopulačné orgány, na jej brušnej strane vyúsťuje 
genitálny a análny otvor. U niektorých skupín je kry-
tá rôzne utváranými a sklerotizovanými štítmi, ktoré 
majú význam ochranný alebo slúžia k úponu svalov. 
Povrch idiosomy je často rôzne štruktúrovaný a boha-
to porastený štetinami a brvami, ktoré majú funkciu 
zmyslových receptorov.           PMA 

idiozóm – štruktúra podieľajúca sa na stavbe schránky. 
Je produktom bunky prvoka (napr. → Testacea) ale-
bo povrchu tela mnohobunkového organizmu (napr. 
niektoré → vírniky).               ET

ihlica (fibula) – jedna z kostí predkolenia. Vlastnú pan-
vovú (zadnú) končatinu tvorí stehnová kosť (femur), 
kosti predkolenia t.j. píšťala (tibia) a ihlica (fibula), 
ktoré môžu v distálnej časti navzájom zrastať (krá-
lik). Párnokopytníky (Artiodactyla) majú ihlicu silno 
redukovanú a mohutne vyvinutú majú píšťalu. Plášť 
niektorých ascídií (Ascidiacea) môže byť spevnený 
vápenatými ihlicami (spikuly) rôznej veľkosti a tva-
ru.                ZO

ihlica hubiek/spikula (spicula) – lokalizovaná v me-
zogley vo veľkom počte. Ihlice tvoria vnútornú kostru 
hubiek. Tvoria sa v → skleroblastoch. Môžu byť vá-
penaté (CaCO3), kremičité (SiO2) alebo vytvárajú sieť 
zo spongínu (pružná organická látka). V protoplazme 
skleroblastu vznikne kryštalické zrnko kt. sa zväčšuje 
až vznikne ihlica. Keď ihlica dosiahne určitú veľkosť, 
prestane rásť, skleroblast odumiera a ihlica zostáva 
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voľne ležať v mezogley. V najjednoduchšom prípa-
de sú ihlice umiestnené nezávislé na sebe, inokedy sa 
dotýkajú, sú navzájom pospájané a vytvárajú pevnú 
kostru. Majú systematický význam (jednoosé, dvoj-
osé, trojosé, štvorosé, mnohoosé). Jeden druh môže 
mať 1 – 3 i viac typov ihlíc. Existujú hubky i bez 
kostry, sú však veľmi malé.             ET

Ichtyobodo necatrix → bičovka rybia
Ichtyophthirius multifiliis → kožovec rybí 
ichtyosaury (Ichtyosauria) – skupina druhohorných → 

plazov, ktoré sa sekundárne vrátili z terestrických bi-
otopov do vody. Vodnému prostrediu sa prispôsobili 
natoľko, že už neboli schopné pohybu po súši. Tvarom 
tela pripomínali dnešné delfíny. Charakteristickými 
znakmi ichtyosaurov boli plutvovité končatiny, chýba-
júci krk, chvost pripomínajúci chvostovú plutvu rýb a 
predĺžené čeľuste. V čeľustiach mali spravidla veľký 
počet zubov (niekedy vyše 200), používaných pri love 
rýb. Niektoré druhy však boli bezzubé a živili sa prav-
depodobne hlavonožcami. Mali parapsidnú lebku (→ 
lebka plazov). Boli to rýchle a pohyblivé plavce rozší-
rení v moriach celého sveta. Objavili sa v triase (jed-
ným z prvých bol napr. Mixosaurus dlhý asi 2 m), vy-
hynuli na konci kriedy. Ich pôvod, nie je dodnes možné 
spoľahlivo identifikovať, pravdepodobne ho treba hľa-
dať už v mladších prvohorách, teda krátko po vzniku 
plazov ako takých. Priemerne dorastali do dĺžky 2 – 3 
m. Jestvujú doklady, že aspoň niektorí zástupcovia boli 
živorodé (napr. jurský Stenopterygius).              IB, DJ

ikra – rybie vajíčko. Priemer ikier je od 0.8 mm do 6 
mm, v závislosti na konkrétnom druhu. Ikry, napo-
kon v menšej miere aj plôdik veľmi často neznášajú 
svetlo. Ryby zvyčajne kladú ikry pod list, do rastlín, 
na dno, do jaskyniek pod skalný strop a podobne. 
Samička nakladie ikry na pripravený výterový sub-
strát a vzápätí ich samček oplodní vypustením mlie-
ča (spermií). Ikra je najväčšia bunka v tele ryby a má 
vo svojom obale otvor zvaný mikropyle, ktorým pri 
oplodňovaní vniká spermia dnu. Ten sa však pri styku 
s vodou postupne uzatvára a pokiaľ v tomto momente 
nestihne spermia preniknúť dnu, ikra sa neoplodní. V 
tele ryby k uzatváraniu nedochádza vďaka plodovej 
vode, ktorá tomu svojím zložením zabraňuje. Spermie 
sú v tele samca tiež v latentnom stave (nepohyblivé). 
Ich pohyblivosť aktivuje taktiež styk s vodou. Dĺžka 
uzatvárania mikropyle a doba pohyblivosti spermií je 
rôzna pri každom druhu rýb. Pri lososovitých rybách 
sa pohybuje v rozmedzí 30 až 90 sekúnd.         MKB

ileum → tráviaca sústava bezchordátov
imágo – dospelý jedinec. Konečné štádium vývinu. 

Termín je najčastejšie použivaný v súvislosti s člán-
konožcami, najmä hmyzom, ktorý v rámci svojej on-
togenézy prechádza cez komplexnú sériu zmien (me-
tamorfózu – premenu). Premena sa dotýka ako von-
kajších tak aj vnútorných štruktúr. U hmyzu sa imágo 
objavuje po ukončení heterometabolie – neúplnej pre-
meny bez štádia typickej kukly (napr. rovnokrídlovce, 
ucholaky, modlivky, šváby, vši alebo bzdochy) ale-

bo holometabolie – úplnej premeny, v ktorej larválna 
fáza pokračuje vytvorením pasívneho štádia – kukly 
(napr. chrobáky, motýle, blanokrídlovce, dvojkrídlov-
ce alebo sieťokrídlovce). Na štádium imága je viazaná 
schopnosť reprodukcie (rozmnožovania), s výnimkou 
niekoľkých prípadov neoténie (pohlavnej dospelosti 
lariev).                PF

immigrácia – spôsob vzniku gastruly z blastuly, pri kt. 
sa určité bunky na → vegetatívnom póle premiestnia z 
povrchového zárodočného listu –blastodermu do duti-
ny blastuly – blastocélu (immigrácia unipolárna) al. sa 
premiestnia do blastocélu bunky na celom vnútornom 
povrchu (immigrácia multipolárna). Prvoústa a prvo-
črevo vznikajú dodatočne (sekundárne).           MH

impregnácia – presýtenie štruktúry, napr. kutikuly lát-
kami organického pôvodu.            MH

imunita – odolnosť organizmu voči rôznym ochoreniam. 
Imunita je základnou obrannou líniou nielen proti väč-
šine choroboplodných mikroorganizmov, ale napríklad 
i proti nádorovému bujneniu. Prvú obrannú líniu tvorí 
prirodzená imunita, ktorá je daná geneticky. Umožňu-
je organizmu brániť sa proti škodlivinám vonkajšieho 
prostredia a rôznym choroboplodným zárodkom už 
od narodenia. Základnými bariérami s vrodenou ob-
rannou schopnosťou sú koža a sliznice. Prirodzenej 
imunite pomáhajú i niektoré bunky v krvi – keď telu 
cudzí mikroorganizmus prenikne uvedenými barié-
rami, dokážu rýchlo zasiahnuť. Druhú obrannú líniu 
predstavuje získaná imunita. Formuje sa v priebehu ži-
vota na základe kontaktu s cudzorodými látkami, napr.
baktériami, ktoré nezlikvidovala prvá (prirodzená) 
obranná línia. Druhú obrannú líniu predstavuje získa-
ná imunita. Formuje sa v priebehu života na základe 
kontaktu s cudzorodými látkami (napr.baktériami), 
ktoré nezlikvidovala prvá (prirodzená) obranná línia. 
Fungovanie získanej imunity zabezpečuje zložitá sú-
stava buniek a rôznych látok. „Výkonnými orgánmi“ 
tohto systému sú špecializované bunky a bielkoviny 
– protilátky. Po prvom stretnutí s novým mikróbom 
špecializované bunky (tzv. B-lymfocyty) sprostredku-
jú tvorbu protilátok a spúšťajú celý rad mechanizmov, 
ktorých výsledkom je pohltenie a likvidácia telu cu-
dzích buniek. Tento proces sa nazýva fagocytóza. Za-
bezpečujú ju dôležité bunky imunitného systému, tzv. 
makrofágy. B-lymfocyty majú „pamäť“ a pri ďalšom 
kontakte s nepriateľom sú schopné reagovať rýchlej-
šie. Zložka imunity založená na tvorbe protilátok sa 
nazýva látková imunita. Druhú zložku, bunkovú imu-
nitu, zabezpečujú dva typy buniek: tzv. T-lymfocyty 
alebo pomocné bunky („helpers“), ktoré rozpoznajú 
votrelcov a zabíjačské NK-bunky („natural killers“), 
ktoré ich zlikvidujú. NK-bunky sú významné najmä v 
obrane proti vírusom a nádorom.                        MKB

Inachis io → babôčka pávooká
incisivi → hryzadlo hmyzu
Incurvariidae → blyštekovité
individuálny vývin živočíchov (ontogenéza) – začína 

spravidla oplodnením vajíčka a končí smrťou živočí-
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cha po splnení jeho rozmnožovacej funkcii. Prebieha 
vždy jedným smerom, a to od vzniku organizmu, cez 
jeho rozvoj až po jeho zánik. Zahŕňa dve obdobia, kto-
ré sa líšia životnými podmienkami: 1. embryonálne 
obdobie – vyvíjajúci živočích je relatívne nezávislý 
od vplyvov vonkajšieho okolia, je chránený vajco-
vými alebo zárodočnými obalmi, končí vyliahnutím, 
narodením (opustením vajcových alebo zárodočných 
obalov) a 2. postembryonálne obdobie – obdobie od 
vyliahnutia, narodenia až po dosiahnutie pohlavnej 
zrelosti. Živočích v tomto období sa samostatne po-
hybuje, živí sa a je vystavený vplyvom vonkajšieho 
okolia. Jedinec sa liahne, rodí v rôznom štádiu svojho 
vývinu. Podľa toho rozoznávame 1. nepriamy vývin 
– pri ktorom sa živočích liahne ako larva a 2. priamy 
vývin – z vajíčok sa liahnu hotové organizmy, ktoré sa 
od dospelých líšia veľkosťou a pohlavnou nezrelos-
ťou.                 JS 

inekválne delenie → delenie
infekcia – preniknutie (invázia) choroboplodných mik-

roorganizmov (jedno- i viacbunkových) do tela iného 
organizmu. Predpokladom jej vzniku sú existencia 
prameňa nákazy, cesty prenosu a vnímavý organiz-
mus.                  IO

ingluvies → tráviaca sústava bezchordátov
inia amazónska (Inia geoffrensis) – z čeľ. iniovité 

(Iniidae), podradu zubatých veľrýb (Odontoceti), 
radu veľrýb (Cetacea) je sladkovodným delfínom, 
ktorý žije vo veľkých riekach Južnej Ameriky, južnej 
Ázie. Samec dosahuje 3 m, samička 1,5 m. Má dlhú 
chrbtovú plutvu, veľmi úzke rostrum a redukovaný 
zrak. Veľmi dobre sa pohybuje v kalných vodách pri 
love rýb, orientuje hydrolokáciou.             ZO

Inia geoffrensis → inia amazónska
inkrustácia – presýtenie morfologickej štruktúry anor-

ganickými látkami, napr. CaCO.                   MH
inkubácia vajíčok – proces zahrievania → vajíčok vtá-

kov samicou (prípadne oboma rodičmi), pri ktorom sa 
vyvíja embryo a končí sa vyliahnutím mláďaťa. Počas 
inkubácie dochádza k znižovaniu ich hmotnosti. Stav 
nasedenia vajíčok sa dá zistiť ponorením do vody. 
Čerstvo znesené vajíčko klesá ku dnu a vajíčko s už 
vyvinutým zárodkom sa vznáša na hladine. Inkubácia 
začína u väčšiny → spevavcov po znesení posledného 
vajíčka, ale u niektorých druhov z iných radov môže 
začať už skôr. Trvanie inkubácie je druhovo špeci-
fické. Najkratšiu dobu inkubácie majú druhy čeľade 
Zosteropidae z radu → spevavcov – 10 dní (u našich 
druhov trvá približne 11 až 18 dní). Najdlhšie trvá in-
kubácia albatrosov a veľkých druhov tučniakov, ktoré 
zahrievajú vajíčka až 80 dní. Doba, počas ktorej má 
prebiehať inkubácia je vrodená. Niektoré vtáky po 
skončení doby inkubácie znášku opúšťajú (→ holu-
by), niektoré však môžu sedieť ďalej. Vajíčka nemusia 
byť po celý čas inkubácie stále zahrievané. Čerstvo 
znesené vajíčka vydržia väčšie ochladenie, podobne v 
posledných štádiách vývinu môže byť znáška na urči-
tý čas opustená, pretože embryo sa zahrieva vlastným 

krvným obehom. Vajíčka musia byť počas inkubácie 
v určitých intervaloch aj obracané. Samici sa počas 
tohto obdobia vytvára hniezdna holina, ktorá slúži na 
priamy kontakt pokožky s vajíčkami.             PP

inseminácia → oplodnenie
inštinkt → inštinktívne správanie
inštinktívne správanie/inštinkt – zložitá druhovo špe-

cifická schéma správania, zakódovaná vo vrodenej 
genetickej informácii. Pomerne spontánna aktivita 
a funkčne relatívne jednoduchý systém chovania. Pri 
kľúčových podnetoch sa spustia adekvátne inštinktív-
ne automatizmy smerom k výslednej reakcii. Iniciá-
ciu procesu nemusí živočích senzoricky vnímať. Ku 
kľúčovým podnetom možno zaradiť široké spektrum 
signálov, napr. dotykové (pri kŕmení ešte slepých 
mláďat), optické (komunikácia rodičov s mláďatami 
počas kŕmenia), či chemické (napr. pri feromonálnej 
komunikácii). V modernej etológii bol pojem inštinkt 
postupne nahradený inštinktívnym správaním. Ob-
zvlášť u fylogeneticky vyššie postavených živočíchov 
majú inštinkty len parciálny význam popri ostatných 
typoch správania.               PF

integument bezchordátov – chráni telo pred vonkajšími 
vplyvmi. Pomocou zmyslových orgánov prijíma pod-
nety z vonkajšieho prostredia. Zabraňuje nadmerné-
mu vyparovaniu a strate vody z tela. Zúčastňuje sa na 
dýchaní a vylučovaní odpadových látok. Je nositeľom 
rôznych integumentálnych útvarov. Pokožka (epider-
mis) bezchordátov je jednovrstvová a ektodermálneho 
pôvodu. Po stránke histologickej rozoznávame tri zákl. 
typy epitelov. 1. Vnorený epitel je charakteristický pre 
mnohé → ploskulice, → motolice a → pásomnice. 
Apikálne časti buniek splývajú v syncýtium, bazálne 
časti sú oddelené a neostro ohraničené. Na povrchu 
sa často nachádzajú riasinky. 2. Nemertinový epitel je 
charakteristický pre → páskovce a niekt. primitívne 
→ ploskulice. Apikálne časti buniek sú rozšírené a 
cylindrického tvaru, bazálne nasadajúce na bazálnu 
membránu sa zužujú. Na povrchu sú početné riasinky. 
3. Jednovrstvový epitel je charakteristický pre ostatné 
bezchordáty. Môže byť obrvený, nahý alebo kutiku-
lárny. → Pŕhlivce majú v ektoderme okrem pokožko-
vých a svalových buniek aj 3 druhy špeciálnych bu-
niek – → nematocytov (→ penetranty, → glutinanty, 
→ volventy). → Rebrovky majú na ramenách a okolo 
ústneho otvoru lepivé bunky koloblasty, kt. slúžia na 
obranu a chytanie koristi. → Ploskavce majú na po-
vrchu tela jednovrstvový riasinkový epitel s početný-
mi slizovými žliazkami. V pokožke sú aj tyčinkovité 
telieska – rabdity. Sú zložené z bielkovinovej hmoty, 
po vytlačení do vody napuchnú a pokryjú telo hrubou 
vrstvou slizu, po kt. sa živočích kĺže. → Páskovce 
majú charakteristický nemertinový epitel (viacradý s 
riasinkami) pripájajúci sa na bazálnu membránu. Pod 
ňou je kožno–svalový vak. Pokožka → hlístovcov a 
príbuzných skupín má na svojom povrchu kutikulu 
(nebunkový útvar, kt. je produktom pokožky). U → 
mäkkýšov sa v pokožke nachádzajú početné žľazy 



                I - J                                                                                                                             

97

(hlienové, bielkovinové, vápenité). → Obrúčkavce 
majú pokožku s početnými slizovými žľazami a na 
povrchu tela kutikulu. Integument → článkonožcov je 
zložený z troch základných vrstiev: kutikuly, epidermy 
a bazálnej membrány. Epiderm je vždy z jednej vrstvy 
buniek. Kutikula a bazálna membrána sú nebunkové 
útvary a sú produktami epidermu. Kutikula sa skladá 
z epikutikuly, exokutikuly a endokutikuly (→ kutiku-
la hmyzu), kt. v rôznej miere podliehajú procesu → 
sklerotizácie. Povrch kutikuly je zriedka hladký. Zvy-
čajne má vzory a charakteristickú skulptúru. Okrem 
toho na povrchu sú prítomné rôzne → mikrotrichie, 
→ makrotrichie a zmyslové → senzily. V pokožke, 
kt. leží pod kutikulou, rozlišujeme niekoľko typov 
buniek ( napr. krycie, žľazové, zmyslové). → Ostna-
tokožce majú integument zložený z dvoch vrstiev. Na 
povrchu je tenká pokožka (epidermis) a pod ňou vä-
zivová vrstva – zamša, v kt. sa nachádzajú vápencové 
doštičky tvoriace súvislý pancier.            MH

interferón – interferóny sú bielkoviny produkované 
bunkami cicavcov. Sú to cytokíny a delia sa do nie-
koľkých tried. Zatiaľ čo interferón gama z T-lymfob-
lastov zápal stimuluje, je interferón beta z fibroblastov 
jeho pravým opakom, prirodzeným, brzdiacim atago-
nistom.            MKB

interoreceptory – receptory prítomné vo vnútorných 
orgánoch a informujú o vnútornom prostredí (pH, o 
pomere kyslíka a oxide uhličitom, osmotickom tlaku a 
iných viscerosenzitívnych podráždeniach).         MKB

intestinum → tráviaca sústava bezchordátov
invaginácia – spôsob vzniku gastruly charakteristický 

pre holoblastické vajíčka (→ typy vajíčok) a coelob-
lastulu s priestrannou dutinou – blastocélom. Blasto-
derm sa na → vegetatívnom póle preliači dovnútra. 
Vnútorná vrstva predstavuje endoderm, vonkajšia ek-
toderm. Je to najjednoduchšia, najrozšírenejšia a fylo-
geneticky najstaršia forma vzniku gastruly.           MH

invaginácia → gastrulácia
inverzné oči → zrakové orgány bezchordátov
inzulín  – hormón, ktorý sa tvorí sa v pankrease, odtiaľ 

sa vylučuje do krvi a potom sa naviaže na inzulíno-
vé receptory na povrchu rôznych buniek (napr. sva-
lových, tukových, pečeňových buniek). Keď sa in-
zulínová molekula naviaže na receptor, cukor môže 
vstúpiť do bunky. Inzulín možno považovať za kľúč, 
ktorý otvára bunku pre glukózu. Pri hladovaní, keď 
sme už nejaký čas nejedli, pankreas vylučuje iba malé 
množstvá inzulínu (tzv. bazálnu hladinu inzulínu) do 
krvi. Keď sa cukor v krvi po jedle zvyšuje, zvyšuje 
sa aj vylučované množstvo inzulínu. Takto sa každý 
prebytok cukru rýchle vychytá do buniek. Pečeň za-
staví vydávanie cukru a namiesto toho ukladá glukózu 
z krvi na neskoršie použitie vo forme glykogénu. Ak 
naďalej pretrváva v krvi viac cukru ako je normálne, 
tento prebytok vychytávajú tukové bunky a menia ho 
na tuk.            MKB

Iphiclides podalirius → vidlochvost ovocný
Ips typographus → lykožrút smrekový

ischiopodit → nohy článkonožcov
Ixodes ricinus → kliešť obyčajný
Ixodidae → kliešťovité
izogamia – splývanie morfologicky neodlíšených po-

hlavných buniek (izogaméty)             ET
izopóda → Isopoda → rovnakonôžky
Jacobson, Ludwig Levin (1783 – 1843) – dánsky ana-

tóm a lekár, patril do skupiny najvýznamnejších ana-
tómov 19. st. Opísal vomeronazálny orgán (1809), 
známy tiež pod názvom Jacobsonov orgán. Ide o oso-
bitný čuchový orgán obojživelníkov, viacerých plazov 
a niektorých cicavcov. Najlepšie je vyvinutý u hadov 
a varanov. Ide o párový orgán tvorený slepo zakonče-
nými dutinami – vačkami s čuchovou sliznicou otvá-
rajúce sa do ústnej alebo nosovej dutiny.             IO

Jacobsonov (vomeronazálny) orgán → zmyslové or-
gány plazov

Jacobsonov orgán – vomeronazálny orgán, známy tiež 
pod názvom Jacobsonov orgán. Osobitý čuchový or-
gán obojživelníkov, viacerých plazov a niektorých ci-
cavcov. Najlepšie je vyvinutý u hadov a varanov. Ide 
o párový orgán tvorený slepo zakončenými dutinami 
s čuchovou sliznicou otvárajúce sa do ústnej alebo no-
sovej dutiny.                IO

jadro (nukleus) – základná organela eukaryotickej bun-
ky, riadi a koordinuje všetky životné procesy bunky. 
Obsahuje genetickú informáciu potrebnú na zabez-
pečenie týchto procesov (jadrová DNA). V každej 
eukaryotickej bunke sa vyskytuje aspoň 1 jadro s vý-
nimkou erytrocytov stavovcov, ktoré sú bezjaderné. 
V niektorých bunkách najmä u jednobunkovcov sa 
môže vyskytovať v bunke väčší počet jadier. Jadrá 
môžu byť odlíšené morfologicky → jadrový dimor-
fizmus alebo fyziologicky → jadrový dualizmus.  ET

jadrový dimorfizmus – morfologicky odlišný tvar 
jadier spôsobený rôznym zvinutím chromozómov 
v interfázovom jadre a rôznymi proporciami rôznych 
štrukturálnych zložiek ( počet chromozómov, jadrová 
substancia, jadrový obal a pod.). Najčastejším tvarom 
je tvar sférický, elipsovitý ale vyskytuje sa i klobáso-
vitý, ružencovitý a pod. Najväčšiu variabilitu v tvare 
vykazuje → makronukleus u nálevníkov.            ET

jadrový dualizmus – morfologické, no najmä fyziolo-
gické členenie jadier niektorých → prvokov. Rozli-
šujeme 2 typy jadier → makronukleus (vegetatívne 
jadro) a → mikronukleus (generatívne jadro). Bol 
zistený u 2 skupín prvokov – niektoré → dierkavce a 
všetky → nálevníky.              ET

jantárovka (Succinea) – rod suchozemských pľúcna-
tých ulitníkov z čeľ. jantárovkovitých, na Slovensku 
zastúpený 4 druhmi. Najznámejšia je → j. veľká (S. 
putris), vlhkomilný druh, viazaný takmer vždy na 
nivné stanovištia, nevie sa brániť proti suchu. Euro-
sibírsky druh. Na otvorených, často aj polostepných 
stanovištiach žije jántárovka → Quickella (Catinella) 
arenaria, kt. je na Slovensku kriticky ohrozeným dru-
hom.                 TC

Janthina janthina → jantina fialová
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jantina fialová (Janthina janthina) – morský ulitník 
z čeľ. jantinovitých, žijúci v pelagiáli (voľnom mori). 
Pláva na hladine hlavou dole, prichytený na spodu 
„plte“ z bubliniek, ktoré zachytáva do slizu. Pri sty-
ku so vzduchom a slanou vodou sliz tuhne a priľne 
k spodnému okraju tela. Samička kladie až 2 milióny 
vajíčok na spodnú časť tohto pásu, kde sú čiastočne 
chránené pred slnkom.              TC

jarmo (jugum) – úzky prstovitý výrastok zadného okra-
ja predného krídla motýľov podradu → jarmokrídle 
(Homoneura), za kt. sa zachytí predný okraj zadného 
krídla. Jarmo počas letu pridržiava zvrchu zadné krí-
dlo.             MKU

jarmokrídle (Homoneura, Jugata) – podrad motýľov 
s nižšou organizáciou. Predné aj zadné krídla majú 
pod. tvar a nachádza sa na nich viac radiálnych žiliek. 
Jarmo (jugum) na prednom krídle zaisťuje počas letu 
súdržnosť predného a zadného krídla. Na krídlovej 
membráne sú okrem šupiniek drobné ostienky. Samič-
ky majú iba jeden pohlavný otvor. Niekt. druhy majú 
vyvinuté hryzadlá (→ potočníkovcovité). Pre imága 
je charakteristický osobitný let a často sa vznášajú al. 
víria takmer na jednom mieste. Málo početný podrad 
zahŕňajúci v strednej Európe tri značne nepodobné a 
málo príbuzné čeľade: → potočníkovcovité, → prvo-
moľovité a → hrotokrídlovcovité. Niekt.druhy paria k 
rastlinným škodcom (→ hrotokrídlovcovité).    MKU

jaskyniar vodný → jaskyniarovité
jaskyniarovité (Proteidae) – čeľ. chvostnatých oboj-

živelníkov (Caudata) charakteristická obligátnou → 
neoténiou. Aj v dospelosti majú zachované vonkajšie 
žiabre a plutvový lem na chvoste. Čeľaď zahŕňa rod 
Proteus s jediným druhom – jaskyniarom vodným (P. 
anguinus) – obývajúcim podzemné jaskynné vody od 
Istrie po Čiernu Horu a rod Necturus s piatimi druhmi 
rozšírenými v riekach juhovýchodnej Kanady a vý-
chodu USA. Druhy rodu Necturus sú robustné, až 40 
cm dlhé, s pigmentovanou pokožkou, malými očami a 
štvorprstými končatinami. Jaskyniar vodný dosahuje 
dĺžku do 30 cm, má nepigmentovanú bielo-ružovú po-
kožku a oči prekryté kožou. Na predných nohách má 
tri prsty, na zadných dva. Má veľmi dobre vyvinutý 
čuch, pomocou ktorého vyhľadáva potravu. Párenie 
prebieha u oboch rodov vo vode. Samec tvorí → sper-
matofór. Samica kladie vajíčka jednotlivo na spodnú 
stranu kameňov.            PMI

jasoň červenooký (Parnassius apollo) – veľký motýľ 
z čeľ. → vidlochvostovité s dĺžkou predného krídla 
40 – 50 mm. Náš najväčší druh s dennou aktivitou. Na 
krídlach s bielymi šupinkami sú viaceré čierne škvr-
ny, na zadných krídlach sú typické očkovité, zvyčajne 
červené škvrny. Predný roh a vonkajší okraj predných 
krídel je blanitý. Samička býva tmavšia s väčšími čer-
venými škvrnami. Motýle lietajú od konca júna do 
augusta najmä na lesostepných vápencových svahoch 
v stredne vysokých a vysokých pohoriach, v severnej 
Európe aj v nižších polohách. Čierna húsenica s krik-
ľavo červenými škvrnami žije v marci až júni na roz-

chodníkoch (Sedum). Glaciálny relikt. V poslednom 
storočí veľká časť jeho lokalít zanikla. Na Slovensku 
ohrozený a zákonom chránený druh, uvedený v červe-
nej knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych dru-
hov rastlín a živočíchov ČSFR 3). Z celoeurópskeho 
hľadiska považovaný za rizikový druh (Červená kniha 
európskych motýľov – Rhopalocera).                MKU

jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) – väčší 
motýľ z čeľ. → vidlochvostovité s dĺžkou predného 
krídla 30 – 35 mm. Predný roh a vonkajší okraj bielych 
predných krídel je blanitý. Na predných krídlach sú 
nápadné 2 čierne škvrny. Väčšia samička má tmavšie 
kresby na krídlach. Motýle lietajú v máji až júli v ried-
kych listnatých a zmiešaných lesoch, lesostepiach a 
lúkach, v pahorkatinách až alpínskom pásme. Čierna 
húsenica s oranžovými škvrnami žije v marci až júni 
na chochlačkách (Corydalis). Na Slovensku zrani-
teľný a zákonom chránený druh, uvedený v červenej 
knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov ČSFR 3).                             MKU

jastrabovité (Accipitridae) – čeľ. vtákov prevažne s há-
kovitým zobákom a ostrými pazúrmi. Výborne lietajú 
buď prudko aj medzi stromami, alebo pomalým krú-
žením v povetrí alebo aj nad zemou. Živia sa rôzne 
veľkou potravou, ktorú lovia alebo aj zdochlinami. 
Robia si hniezda na stromoch a skalách.           MM

jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) – druh → jaštera 
z čeľ. → jaštericovitých. Dorastá do dĺžky 20 – 24 
cm, z čoho 60 – 65 % tvorí chvost. Chrbát má obyčaj-
ne hnedosivý, po oboch stranách chrbta sa niektorým 
jedincom tiahne svetlý, niekedy prerušovaný prúžok. 
Na chrbte i bokoch sú spravidla pozdĺžne rady tma-
vých škvŕn, z ktorých väčšie majú vo vnútri bledú 
škvrnku. Samce majú zvyčajne boky zeleno sfarbe-
né, v čase rozmnožovania veľmi výrazne. Brucho 
je zelenkasté až belavé, niekedy tmavo bodkované. 
Mláďatá sú tmavo sivohnedé s bledými, čierno lemo-
vanými škvrnkami. Sfarbenie je variabilné a závisí aj 
od poddruhu. Známe sú špecifické farebné aberácie, 
u nás je napr. častá aberácia erythronota s červeno-
hnedým chrbtom. Druh žije v celej Európe okrem 
Stredomoria, Írska a severnej časti Škandinávie. Jej 
areál zasahuje do Zakaukazska a tiahne sa miernym 
pásmom Ázie až k Bajkalu. Obýva suchšie teplejšie 
miesta, slnečné stráne, okraje lesov, násypy a záhrady, 
ale nájdeme ju aj v kultúrnej krajine. U nás je rozšíre-
ná po celom území v nižších a stredných polohách (do 
850 m n. m.). Mimo nášho územia niekedy vystupuje 
i do hôr (3 500 m n. m. v Kirgizsku). Aktívna je cez 
deň od marca do septembra až októbra. V horúcich 
letných dňoch sa jej aktivita mení na dvojvrcholovú, 
v niektorých oblastiach dokonca upadá do letného 
spánku. Loví najmä pavúky a hmyz, ale aj terestrické 
rovnakonôžky, dážďovky a slimáky. V období párenia 
(apríl – jún) samce bojujú o teritóriá. Pri kopulácii sa 
samec niekedy zahryzne do zadnej časti trupu alebo 
krku samice. V máji až júli samica zahrabáva do pôdy 
okolo 10 špinavobielych, približne 15 mm dlhých va-
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jec s pergamenovitým obalom. Inkubácia trvá asi 50 
dní. Vyliahnuté mláďatá dosahujú celkovú dĺžku 35 
– 55 mm, pohlavne dospievajú vo veku dvoch (sam-
ce) resp. troch (samice) rokov. Tvorí niekoľko pod-
druhov, západnú časť areálu vrátane Slovenska obýva 
jašterica krátkohlavá stredoeurópska (Lacerta agilis 
agilis). Niekedy sa z tohto poddruhu vyčleňuje ako 
samostatný poddruh L. a. argus žijúci i na východnom 
Slovensku.          IB, DJ

jašterica zelená (Lacerta viridis) – druh → jaštera z 
čeľ. → jaštericovitých, dorastajúci do dĺžky 35 – 40 
cm, z čoho asi 65 % tvorí chvost. Má mohutné telo 
s veľkou hlavou a dlhými končatinami i chvostom. 
Sfarbenie je pomerne stále. Samce majú jasnozelený 
chrbát, niektoré šupinky sú však žlté, kým iné tmavé. 
Brucho samcov je žlté. Dospelé samce majú v čase 
rozmnožovania jasnomodré hrdlo. Samice sú hnedas-
té až zelenkasté, s tmavšími škvrnkami okolo dvoch 
pozdĺžnych pruhov po bokoch chrbta, brucho majú 
belavé. Mláďatá sú sivohnedé s tmavými škvrnkami. 
Žije v južnej a juhovýchodnej Európe a v Malej Ázii, 
chýba na juhu Pyrenejského polostrova. V strednej 
Európe vrátane Slovenska sa vyskytuje ostrovčekovi-
to. Žije v rôznych biotopoch, najhojnejšia je na vá-
penatých pôdach. Vyhľadáva suché krovinaté stráne, 
skaly, záhrady a okraje lesov. Často vylieza na nízke 
kry a stromy, veľmi dobre sa šplhá. U nás miestami 
vystupuje až do 1000 m n. m., na juhu areálu až do 
1700 m n. m. Zimuje od októbra do konca marca, ak-
tívna je cez deň. V lete prechádza na dvojvrcholovú 
aktivitu, pri dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí 
dokonca upadá do letného spánku. Loví najmä väčší 
hmyz a jeho larvy, ale aj pavúky, mnohonôžky, dáž-
ďovky, slimáky, príležitostne i malé jašterice, vtáča-
tá a mláďatá drobných hlodavcov. V období párenia 
(koniec apríla až jún) samce navzájom často bojujú. 
V júni a júli samica zahrabáva do jamky na suchšie 
miesta 5 – 21 špinavobielych vajec dlhých 15 – 18 
mm. Mláďatá sa liahnu v auguste a septembri, pričom 
dosahujú dĺžku 80 – 100 mm. Pohlavne dospievajú asi 
vo veku troch rokov. Tvorí 4 – 5 poddruhov, prevažnú 
časť areálu vrátane Slovenska obýva jašterica zelená 
stredoeurópska (Lacerta viridis viridis).       IB, DJ

jaštery (Sauria, niekedy označované ako Lacertilia) – 
línia → šupináčov známy už z jury. Poznáme asi 3 
000 recentných druhov (v približne 370 rodoch a 20 
čeľadiach) a asi 110 druhov fosílnych. Vyznačujú sa 
rôznymi typmi telesnej stavby od foriem s dobre vy-
vinutými končatinami až po hadovité typy bez kon-
čatín, s celým radom prechodných foriem (reduko-
vaný počet prstov, chýbajúce predné, alebo naopak, 
zadné končatiny). Pletence predných i zadných kon-
čatín však majú prítomné vždy (aspoň rudimentárne). 
Chvost je spravidla dlhší než trup s hlavou, často je 
lámavý a schopný regenerácie (→ kostra plazov). Do-
rastajú do dĺžky od asi 3 cm po vyše 3 m (mosasaury 
z obdobia kriedy až do 12 m). Majú diapsidnú lebku s 
horným (niekedy redukovaným) jarmovým oblúkom, 

dolný oblúk im chýba (→ lebka plazov). Dolný a nie-
kedy i horný spánkový otvor sú úplne redukované. 
Parietálny otvor je zachovaný, často je malý, niekedy 
chýba. Zuby sú pleurodontné alebo akrodontné (→ 
tráviaca sústava plazov) a môžu sa nachádzať aj na 
kostiach podnebia. Jazyk má rozmanitý tvar, môže 
byť i vysoko špecializovaný (→ chameleónovité). 
Oči majú pohyblivé viečka alebo sú prekryté epider-
málnou vrstvou, môžu byť i redukované. Bubienok a 
ušný otvor sú spravidla vyvinuté. Stavce sú amficélne 
alebo procélne (→ kostra plazov). Telo je kryté ro-
hovitými šupinami, na hlave sa tvoria väčšie štítky. 
Niektoré skupiny jašterov majú v koži aj kostené zr-
niečka – osteodermy (→ koža plazov). Hrudná kosť 
je prítomná, močový mechúr je spravidla vyvinutý. 
Žijú v najrozmanitejších biotopoch od trópov až po 
oblasti za hranicou polárneho kruhu. Poznáme druhy 
zemné, stromové, podzemné i amfibické (výlučne ak-
vatické formy medzi recentnými zástupcami nie sú). 
Sú prevažne karnivorné, mnohé druhy sú aj čiastočne 
herbivorné, ale výlučne herbivorné druhy sú vzácne. 
Dva druhy kôrnatcov (→ kôrnatcovité) produkujú jed 
premenenými slinnými žľazami. Vyznačujú sa pestrý-
mi etologickými prejavmi, rozvinuté je teritoriálne a 
sexuálne správanie. Väčšinou sú vajcorodé, vajíčka 
majú mäkký pergamenovitý obal, → gekónovité však 
majú vaječný obal druhotne stvrdnutý. Zriedkavejšia 
je živorodosť (s jednoduchou placentáciou, → po-
hlavná sústava plazov). V niekoľkých čeľadiach sú 
známe i partenogenetické druhy. Mnohé druhy majú 
v rôznej miere vyvinutú starostlivosť o znášku alebo o 
mláďatá.                IB, DJ

jazyčnatky (Pentastomida) – trieda kôrovcov. Červovi-
té parazity dýchacích orgánov plazov (90 % druhov), 
psov a vtákov. Predný koniec majú zmenený na krátky 
chobotovitý útvar s ústami, potom nasledujú dva páry 
pahýlovitých končatín, veľmi podobných prednému 
koncu tela, sú zakončené pazúrikom. Zbytok tela je 
nepravo článkovaný a postupne sa zužuje. Majú zlo-
žitý vývinový cyklus cez viacerých medzihostiteľov. 
Táto trieda (okolo 80 druhov) bola pôvodne považo-
vaná za samostatný vývojový kmeň Penstastomida 
alebo Linguatulida. Ku kôrovcom boli zaradené na 
základe porovnávacej analýzy častí RNA. Zástupca – 
Linguatula serrata parazituje u psov.             IH

jazyk (lingua) – svalnatý, dobre pohyblivý útvar v úst-
nej dutine, jeho úlohou je premiešavať potravu, posú-
vať ju pri hryzení a zatlačovať do hltana pri prehĺtaní. 
Pomocou buniek, ktoré sú sústredené predovšetkým 
na jazyku, menej často na sliznici úst alebo hrdla sú-
stredených na pupeňoch alebo chuťových pohárikoch, 
živočíchy registrujú chuť. Jazyk vznikol ako druhotný 
orgán, pôvodný je zachovaný ako podjazyk (sublin-
gua) pri vačkovcoch (Metatheria/Marsupialia), neto-
pieroch (Chiroptera) z čeľade kaloňovité (Pteropodi-
dae), poloopiciach (Prosimiae).             ZO

jednobunkovce/prvoky (Monocytozoa/Protozoa) 
– v minulosti označované ako podríša živočíchov 
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(Animalia) kt. zahŕňala jednobunkové (aj koloniálne) 
eukaryotické organizmy. Stavbou sa podobajú bunke 
mnohobunkového živočícha, ale odlišujú sa zvlášt-
nym životným cyklom. Vegetatívna bunka (trofozoit) 
sa za určitých podmienok môže stať bunkou genera-
tívnou. Okrem toho sa v bunkách prvokov vyskytujú 
špecifické bunkové → organely, ktoré zabezpečujú 
samostatnú existenciu prvoka. Rozmnožujú sa po-
hlavne (→ gametogamiou, → gamontogamiou a → 
autogamiou), nepohlavne binárnym (pozdĺžne, prieč-
ne, šikmé), mnohonásobným (→ schizogónia, → spo-
rogónia) delením a pučaním (vonkajšie, vnútorné → 
pučanie). Patria sem voľne žijúce, komenzálne i para-
zitické formy. K prvokom boli zaraďované kmene → 
meňavkobičíkovce, → labyrintky, → výtrusovce, → 
mikrospóry, → ascetospóry, → myxozoy, → bičíko-
brvce, → pranálevníky a → nálevníky. V súčasnosti 
sa prvoky považujú iba za stupeň bukovej organizá-
cie, nie za taxón (umelá skupina, bez fylogenetických 
vzťahov).                ET

jedová žľaza pavúkov – je ektodermálneho pôvodu; 
ústi do pazúrika, ktorým je zakončený bazálny článok 
chelicer (klepietok). Umiestnenie jedovej žľazy v tele 
pavúka súvisí s postavením chelicer, ktoré je dvoja-
kého typu: 1. orthognátne chelicery sú otočené dolu 
a dozadu, vtedy je jedová žľaza umiestnená v cheli-
cerách; tento typ majú vtáčkare; 2. labidognátne che-
licery smerujú kolmo k brušnej strane a ich pazúry sú 
kliešťovito otočené k sebe, jedová žľaza je v hlavohru-
di; charakteristické pre väčšinu pavúkov. Jed rôznych 
druhov pavúkov má odlišné účinky, pôsobí buď na 
nervovú sústavu (neurotoxíny) alebo na krv a tkanivá, 
väčšinou v najbližšom okolí uhryznutia (histologické 
toxíny). Toxíny pavúkov pôsobia predovšetkým na 
bezstavovce, ktoré sú pre ne hlavnou korisťou. Jedy 
slúžia nielen na ochromenie a usmrtenie koristi, ale 
aj k jej tráveniu. S výnimkou dvoch čeľadí (čeľade 
Uloboridae) majú všetky pavúky jedovú žľazu. Pre 
človeka sú najnebezpečnejšie niektoré druhy rodov 
Argiope, Loxosceles, Latrodectus, Atrax, Hadronyche 
a Phoneutria.                JS

jedová žľaza stonôžky – v pozmenených končatinách 
(forcipuly, maxillipedy) prvého článku trupu stono-
žiek je uložená mechúriková jedová žľaza, ktorá vyús-
ťuje drobnými pórmi na konci končatiny na jedovom 
pazúriku. Vlastná jedová žľaza je v článku, ktorý sa 
nazýva femoroid, je obklopená svalmi. Pri zahryznuti 
forcipul do koristi, svaly v pravom i ľavom femoroide 
sa zmrštia (kontrakcia svalov), stlačia mechúrikovú 
jedovú žľazu, pričom dochádza k prudkemú vstreknu-
tiu jedu do kristi.               IO

jedová žľaza škorpiónov (Scorpionidea) – ústi do ostré-
ho hrotu, ktorý sa nachádza v zadnej užšej časti bruška 
(postabdomen), často ľudovo označovanej ako chvost. 
Jedový hrot je spojený s jedovým vačkom, ktorý ob-
sahuje dve jedové žľazy vybavené silnou svalovinou. 
Škorpión sa zmocňuje svojej koristi klepetami hma-
tadiel (pedipalpy), ohýba postabdomen nad chrbát 

smerom dopredu a ostrý hrot zabodáva do tela koristi. 
Toxicita jedového sekrétu je ú rôznych druhov rôzna. 
Jed šťúrov má charakter bielkoviny, najúčinnejšou 
zložkou sú neurotoxíny, 5-HT, fosfolipáza A a hyalu-
ronidáza. Škorpiín ho používa na sebaobranu a na pa-
ralyzovanie a usmrtenie koristi. Medzi najnebezpeč-
nejšie patria škorpióny Androctonus australis (severo-
západná Afrika), Scorpio maurus palmatus (Maroko, 
Alžírsko), Leiurus quinquestriatus (Egypt, Líbya), na 
americkom kontinente druhy rodu Centruroides (obý-
va americký kontinent) a i. Jed škorpión karpatského 
(Euscorpius carpathicus) a jeho príbuzných v Európe 
nie je pre človeka životu nebezpečný.                      JS

jedovaté mäkkýše – z toxikologického hľadiska sú pre 
človeka aktívne jedovaté len morské ulitníky z čeľade 
homôlkovitých (Conidae). → Radulu majú homôlky 
značne zredukovanú, jednotlivé zúbky sú prispôsobe-
né na lov a usmrtenie koristi. Jedový aparát sa skladá 
z jedovej žľazy, kanálika, zásobného vačku, v ktorom 
sú uložené radulárne zúbky, a zatiahnuteľný chobot 
(proboscis), ktorý zúbky premiestňuje a vbodáva 
alebo vstreľuje do tela koristi. Podstata jedu produ-
kovaného homôlkami nie je doposiaľ známa. Väčši-
nou ide o neurotoxíny. Toxín indopacifickej homôlky 
smrtiacej (Conus geographus), ktorá je považovaná 
za najnebezbečnejšiu, spôsobuje svalovú paralýzu 
priamym pôsobením na svalstvo (nie blokáciou ner-
vovosvalových platničiek). Hoci h. smrtiaca meria len 
10 cm, usmrtila do r. 1980 okolo desať ľudí. Neuro-
toxíny produkujú slinné žľazy helmoviek (Cassis), 
niektorých surmoviek (Neptunea) a ulitníkov rodu 
Argobuccinum. Pre človeka však nie sú nebezpečné. 
Niektoré druhy zajov (Aplysia) boli objavené toxíny 
spôsobujúce nervovú ochabnutosť malých stavovcov 
veľkosti myši. Pasívne toxické môžu byť pre človeka 
najmä mäkkýše, ktoré sa živia toxickými panciernat-
kami (Dinoflagellida). Toxín panciernatiek je totožný 
s toxínom kalifornských lastúrnikov rodu Mytilus a 
Saxidomus a označuje sa ako mytilotoxín alebo sa-
xitoxín. Mytilotoxín spôsobuje blokádu nervovosva-
lovej platničky zatiaľ neznámym mechanizmom. Pri 
silnom zamorení planktónu panciernatkami môže byť 
smrteľná dávka obsiahnutá už v piatich jedincoch slá-
vok. Smrteľné otravy sú známe z Británie, Írska, Bel-
gicka, Francúzska, juž. Afriky, atlantického pobrežia 
USA, Austrálie, N. Zélandu a Japonska. Pre človeka 
môžu byť nebezpečné aj niektoré jedovaté → hlavo-
nožce, napr. → Octopus fitchi, → Ozaena moschata, 
smrteľne nebezpečný je osmonoh Hapalochlaena ma-
culosa, žijúci pri austrálskom pobreží.            TC 

jedové zuby hadov →  tráviaca sústava plazov
jedové žľazy bezchordátov – typ exokrinných žliaz, 

ktoré živočíchom slúžia na obranu a usmrcovanie ko-
risti. V tejto typickej podobe sa nachádzajú v → tel-
zóne → šporpiónov, v chelicerách → pavúkov, v pe-
dipalpách → štúrikov, v priústnych nožičkách (maxil-
lipédach) na 1. trupovom článku → stonožiek a v → 
žihadle blanokrídlovcov sekcie Aculeata. Na obranu, 
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omráčenie, príp. usmrtenie koristi slúžia napr. aj pŕh-
livé bunky → pŕhlivcov, výlučky → repugnatorických 
žliaz niekt. skupín hmyzu a pavúkovcov ako aj výluč-
ky hemolymfy chrobákov čeľade → májkovitých, kt. 
obsahuje prudko jedovatú látku kantaridín.           MH

jeseter malý (Acipenser ruthenus) – z radu jeseterotvaré 
(Acipenseriformes), triedy lúčoplutvovce (Actinopte-
rygii). Rozšírený v Eurázii, meria 100 – 120 cm, 16 
kg (u nás 6 kg) a dožíva sa 24 rokov. Je to jediný druh 
jesetera, ktorý celý život žije v sladkej vode. Pohlavne 
dospieva v 3. – 8. roku života. Naše populácie sa ne-
resia v máji hlavne v Dunaji, je možné že aj v Morave 
a Váhu. Samica kladie 4 – 150 000 ikier raz, maxi-
málne 2 x v živote. Živia sa makrozoobentosom (lar-
vy pakomárov, podeniek, mäkkýše), malé ryby. Patrí 
k zraniteľným druhom.              ZO

ježovka jedlá – má guľovité telo na orálnej strane mierne 
splošťené, pokryté hrubšími ostňami a pediceláriami. 
Je červenofialová, niekedy špinavobiela. Vzdialenosť 
medzi ústnym otvorom a vrcholom aborálnej strany 
(os symetrie) môže dosiahnuť až 16 cm. Je rozšírená 
v Atlantickom oceáne v pobrežnej časti západnej Eu-
rópy, v hĺbkach 5 až 40 m, vzácne bola zbieraná až v 
1 200 m hĺbke. Polyfág.                IO 

ježovky – majú guľovité, pologuľovité, bochníkovitého 
alebo srdcovité telo uzavreté v pevnom kompaktnom 
endoskelete zloženom z vápenatých doštičiek na po-
vrchu s mnohými pediceláriami a pohyblivými ost-
ňami spojenými kĺbom s podkladom. Endoskelet je 
zložený z piatich radiálnych pásiem (rádií) a piatich 
interradiálnych p. (interrádií), každé pásmo tvoria dva 
rady vápenatých doštičiek. V strede aborálnej strany 
leží políčko periproct na ktorom ústi análny otvor. 
Okolo periproctu je 5 doštičiek, každá s otvorom kto-
rým opušťajú telo pohlavné bunky, jedna z doštičiek 
je madreporová. V strede orálnej strany niektorých 
ježoviek je žuvací orgán (Aristotelov lampáš) pripoje-
ný k okoloústnemu pancieru. Je zložený z piatich troj-
hranných zubov usporiadaných do pyramídy, ktorá je 
vrcholom obrátená smerom k podkladu. Konce zubov 
majú dlátovitý tvar, slúžia na zoškrabávanie organic-
kého materiálu z podkladu. Žuvací orgán sa môže vy-
súvať z ústnej dutiny. Odchýlky v stavbe endoskeletu 
pozorujeme u nepravidelných ježoviek (Irregularia). 
Tieto stratili lúčovitú a druhotne nadobudli bilate-
rálnu symetriu, ktorá vznikla v dôsledku zreteľného 
predĺženia osi jedného radiálneho pásma. Irregularia 
majú ústny otvor posunutý do prednej časti predĺže-
ného tela, análny otvor do zadnej časti. Ambulakrálna 
sústava je z okolohltanového kanálika a piatich radi-
álnych kanálikov z ktorých do strán vybiehajú ambu-
lakrálne nožičky na konci s prísavkami. Nožičky sú 
jediným orgánom pohybu ježovky.              IO 

ježurovité (Tachyglossidae) – čeľ. patriaca do radu 
kloakovcov (Monotremata). Patria tu suchozemské 
druhy, veľké 30 – 45 cm, s hmotnosťou 2 – 7 kg, s tru-
bicovitými, bezzubými ústami, v ktorých sú dobre vy-
vinuté slinné žľazy a dlhý, červíkovitý jazyk. Okrem 

srsti majú aj pichliače, ktoré sú na bokoch a chrbte 
a silné končatiny. Mozog má závity. Samice majú 
vak, ktorý sa tvorí iba v čase rozmnožovania a nie je 
homologický s vakom vačkovcov. Vajíčko po znesení 
sa z kloaky dostane do vaku, tu sa vyvíja a rodí sa 
z neho mláďa, ktoré sa živí mliekom, vylučujúcim sa 
z okolitých stien. V dospelosti sa živia hlavne termit-
mi a mravcami, ktoré si nalepuje na jazyk, či inými 
bezstavovcami, napr. červami. Žalúdok je vystlaný 
zrohovatenou sliznicou, ktorá pomáha pri rozomieľa-
ní koristi. Keď sú vyrušené, snažia sa ukryť v nore, 
na otvorenom teréne sa dokážu zvinúť do klbka alebo 
zahrabať. Pohlavne dozrievajú vo veku jedného roka 
(v zajatí sa dožili do 50 r.). Ježura krátkonosá (Tachy-
glossus aculeatus) žije v Austrálii, na Novej Guiney 
a Tasmánii. Má krátky rypák a dlhé pichliače. Do 
druhého rodu patrí ježura dlhonosá (Zaglossus bruij-
ni), ktorá žije na Novej Guiney a ostrovoch Salawati 
a Waigeo (Indonézia). Táto je väčšia, má dlhý rypák 
a krátke, nepočetné pichliače. Je jednou z troch dru-
hov tohto rodu, ktoré sa v poslednom čase spomínajú 
v literatúre.               ĽK

Johnstonov orgán → pedicelový orgán
Jugata → jarmokrídle
jugum → jarmo
Julus terrestris → mnohonôžka zemná
juvenil – organizmus, nachádzajúci sa v štádiu vývi-

nu, keď ešte nedosiahol schopnosť rozmnožovania 
sa.            MKB

juvenilný hormón – hormón, ktorý má inhibičný (spo-
maľovací) vplyv na premenu (metamorfózu) hmyzu. 
V prípade nadbytku sa predĺži vývin lariev, môže sa 
zvýšiť počet štádií a naruší kuklenie a vývoj dospe-
lých jedincov. Veľa druhom hmyzu spôsobuje sterilitu 
samičiek.            MKB

juvenilný hormón → endokrinná sústava bezchordátov
kačica divá (Anas platyrhynchos) – čeľ. → kačicovi-

té (Anatidae), rad zúbkozobce (Anseriformes). Je 
najpočetnejším druhom z kačíc v Európe. Hniezdi 
prevažne v oblastiach pomaly tečúcich vôd a vďaka 
vysokej adaptabilite môžme hniezdiace jedince za-
stihnúť aj v blízkosti ľudských obydlí. Samica je ne-
nápadne hnedo sfarbená so žltohnedým čiarkovaním. 
Samec má v svadobnom šate lesklo zelenú hlavu, bie-
ly prúžok na krku, sivohnedý chrbát a hrdzavohnedú 
hruď, v prechodnom období sa podobá na samicu. Pri 
pŕchnutí im letky vypadávajú naraz, takže dvadsať až 
dvadsaťpäť dní nie sú schopné letu. V páre žijú iba 
krátko pred znášaním vajec, samica inkubuje 8 – 13 
vajíčok približne 28 dní. Mláďatá vedia krátko po vy-
liahnutí plávať, vo veku 7 – 8 týždňov dokážu lietať. 
Kačica divá patrí medzi nepotápavé kačice – kŕmi sa 
na hladine. Vodu naberie do zobáka a malú potravu fil-
truje cez hrebeňovité platničky. Občas ponára prednú 
časť tela a zobákom prehrabáva dno v plytkej vode, 
alebo sa pasie na súši.            MM

kačica domáca (Anas platyrhynchos domesticus) – 
predmetom domáceho chovu sú pižmová kačica od-
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vodená od divej pižmovej kačice (Cairina moschata) 
a kačice odvodené od divej kačice (Anas platyrhyn-
chos, Anas boschas) u nás nazývanej marcovka. Obi-
dva druhy sa medzi sebou krížia, ale ich potomstvo 
je neplodné. Krížence vynikajú mohutným osvalením, 
čo sa využíva pri zdomácnených formách na produk-
ciu mäsa a po nútenom dokrme aj na produkciu tuč-
ných lahôdkových pečení. Inkubácia pižmových káčat 
trvá 35 dní, marcoviek 28 dní. Historické dokumenty 
o domácom chove kačíc pochádzajú z r. 1 000 p. n. l. 
O zdomácnení v Európe máme záznamy z r. 100 p. 
n. l. Zdomácnili ju domorodí Indiáni. Pižmová kačica 
žije dodnes v prírode na území Strednej a Južnej Ame-
riky. Plemená odvodené od kačice marcovky rozde-
ľujeme podľa živej hmotnosti a zamerania chovu na: 
ťažké, stredne ťažké, ľahké nosivé a malé športové. 
Káčer je samec kačíc, ktorý sa od samíc (kačíc) líši 
väčšou veľkosťou a vyššou hmotnosťou.             HI

kačicovité (Anatidae) – čeľ., rad zúbkozobce (Anseri-
formes). Patria sem vtáky strednej veľkosti, od kačice 
chrapkavej (Anas crecca), ktorá má 0,4 kg až po → 
labuť veľkú, vážiacu 20 kg. Ich zobák má na okrajoch 
priečne rohovinové zúbky, rôzne prispôsobené na pri-
jímanie potravy. Nohy majú plávacie blany spájajúce 
tri predné prsty. U väčšiny je silno vyvinutý pohlavný 
dimorfizmus, samce majú pestrejšie sfarbenie a majú 
z kloaky vyliačiteľný páriaci orgán. Samčeky labutí a 
husí sa starajú o sediace samičky a mláďatá, pri kači-
ciach sa o sedenie a potomstvo starajú len samičky. 
Z našich druhov sem patria napr. labuť veľká, labuť 
malá (C. columbianus), l. spevavá (C. cygnus), hus 
divá, → kačica divá, chochlačka vrkočatá (Aythya fu-
ligula), ch. sivá (A. ferina), ch. bielooká (A. nyroca), 
ch. morská (A. marila), hrdzavka potápavá (Netta rufi-
na), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), k. ostrochvostá 
(A. acuta), k. chrapačka (A. querquedula), k. hvizdár-
ka (A. penelope), k. chripľavka (A. strepera), kame-
nárka strakatá (Histrionicus histrionicus), ľadovka 
dlhochvostá (Clangula hyemalis), kajka obyčajná, 
zimujúce potápače, p. malý, počas migrácie a zimova-
nia sa u nás vyskytujú aj p. veľký (Mergus merganser) 
a p. prostredný (M. serrator).             ZO

kalichovka atlantická → medúzovce
kalichovky → medúzovce
kalkoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
Kallima → listovec
kalmary (Theutoidea) – podrad triedy hlavonožcov. 

Telo valcovitého tvaru, s plutvičkami. Jeden pár žia-
bier, dve srdcové komorxy, jeden pár obličiek, oko-
lo ústneho otvoru 8 alebo 10 ramien s prísavkami a 
chitinoznými háčikmi. Oči úplne uzavreté. Schránka 
chýba alebo redukovaná, zvyšky sú uložené v tele. 
Vytvára často priehľadný mečovitý chitinózny útvar – 
gladius. Noha premenená na nálevku, slúžiacu na re-
aktívny pohyb. Najväčšie bezstavovce, niektoré druhy 
až 25 m (chytľan kráľovský, Architeuthis princeps).  
Kalmar obyčajný (Loligo vulgaris) žije v pobrežných 
vodách Atlantického oceánu a Sev. mora, meria 50 

cm, k. európsky (L. forbesi) žije v Sev. a Baltskom 
mori, dorastá do 75 cm. Vyskytujú sa často v skupi-
nách, mnohé druhy sú hlbinné a svetielkujú.          TC

kalužiak močiarny (Tringa glareola) → kalužiaky 
Hniezdi v palearktickej oblasti, prevažne v boreálnej 
zóne na rašeliniskách, ale aj na vlhkých nížinných 
lúkach. Na našom území patrí medzi typické trans-
migranti. K hlavným ťahovým biotopom patria brehy 
stojatých vôd, ale aj brehy tečúcich vôd a periodické 
mláky na poliach a lúkach. Počas ťahu sa často vy-
skytuje vo väčších skupinách. Je svetlohnedej farby 
s výraznou čiarkovanou kresbou na vrchnej časti tela. 
Hruď je jemne čiarkovaná, brušná strana svetlá. Má 
dlhé žltozelené nohy. Pri vyrušení potriasa zadnou 
časťou tela.              MM

kalužiaky (Tringa) – rod, čeľ. slukovité (Scolopacidae), 
rad → bahniaky (Charadriiformes). Vtáky hniezdiace 
prevažne v boreálnej zóne severnej pologule, v Eu-
rópe hniezdi šesť druhov, ďalšie sem len zalietajú. Sú 
to menšie až stredne veľké druhy s dlhým štíhlym zo-
bákom, ktorý je priamy alebo mierne dohora ohnutý. 
Krídla majú dlhé ostré, chvost krátky. Nohy sú dlhé 
s krátkym zadným prstom.            MM

kampódeovitá larva → larvy hmyzu
Kamptozoa → pamachovky
kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra) – z čeľ. tu-

rovité (Bovidae), podradu prežúvavce (Ruminantia), 
radu párnokopytníky (Artiodactyla). Má svalnatú 
postavu, je veľký približne ako koza. Obe pohlavia 
majú rovnako veľké rohy, ktoré sú hákovito zahnuté 
dozadu. V lete je hrdzavohnedý, v zime tmavohnedý. 
Brucho a hlava, okrem pásov na boku hlavy, sú biele. 
Je rozšírený v Európe, u nás je pôvodným v Tatrách. 
Žije vo vysokých vrchoch od hornej časti montánne-
ho pásma po snehové polia. Sexuálny dimorfizmus 
sa prejavuje vo veľkosti tela, samce sú mohutnejšie 
a majú hrubšie rohy. Žije v čriedach, pričom samo-
statné skupinky tvoria samice s mladými a samostat-
né samce. Pária sa koncom roka, v novembri, decem-
bri a v máji, júni rodí samica jedno mláďa. Pohlavne 
dospievajú približne v dvoch rokoch. Patrí k chráne-
ným druhom.               ZO

kapiláry – sú vlásočnice, najmenej nápadná, ale dôle-
žitá súčasť krvného obehu. Vlásočnice nie sú v orga-
nizme rovnomerne rozložené. Na začiatku vlásočnice 
prestupuje tekutina obsahujúca kyslík a živiny z krvi 
do medzibunkových priestorov a na konci vlásočnice 
sa do krvi vracia tekutina obsahujúca splodiny látko-
vej výmeny.               SN 

kapor pontokaspický → kaprovité
kaprovce (Branchiura) – trieda kôrovcov (Crustacea). 

Sú to vonkajšie parazity rýb. Telo majú prekryté širo-
kým plochým pancierom, z ktorého na zadnom konci 
vyčnieva krátky dvojlaločnatý abdomen a po bokoch 
4 páry hrudných končatín, ktoré sú dojvetvové. Ante-
nuly i antény sú krátke, s háčikmi na prichytenie sa na 
korisť, ale majú aj zmyslovú funkciu. Maxily sa zme-
nili v párové kruhové prísavky. Druhý pár maxíl slúži 
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na pohyb po hostiteľovi. Mandibuly sú uložené v prí-
ustnej dutine a medzi nimi sa nachádza dlhý zatiah-
nuteľný bodec (stylet), do ktorého ústia jedové žľazy. 
Majú veľké zložené oči a tesne pri sebe 3 naupliové 
očká; tráviaca sústava má rozvetvený výbežok – slúži 
na zvýšený príjem potravy. Dýchajú celým povrchom 
tela. Rozmnožujú sa sexuálne. Vývoj prebieha v tele 
matky cez naupliové a metanauplové štádium. Zná-
mych je 75 morských i sladkovodných druhov z nich 
u nás najznámejší je kaprovec obyčajný (Argulus fo-
liaceus) dorastá do 1 cm a parazituje na kaprovitých 
rybách, najmä v rybníkoch.              IH

kaprovec obyčajný (Argulus foliaceus) → kaprovce
kaprovité (Cyprinidae) – najväčšia čeľ. sladkovod-

ných rýb z radu kaprotvarých (Cypriniformes), veľ-
mi vzácne žijú v brakických vodách Eurázie, Afriky, 
Severnej a Strednej Ameriky. Majú fúzy alebo sú bez 
nich, okraje úst sú tenké, hladké. Pažerákové zuby 
v 1 – 3 radoch. Veľkosť od 3 cm do 3 m. Známych 
je 2 400 druhov. Kapor pontokaspický (Cyprinus car-
pio) je rozšírený v Eurázii. Dorastá do 100 cm. Veľká 
zavalitá ryba so spodnými ústami, dvomi pármi fú-
zov a veľkými šupinami. Pôvodne pochádza z riek 
východnej Európy a Ázie. Bol aklimatizovaný v sto-
jatých vodách Európy. Pôvodná divá forma sazan sa 
v súčasnosti zriedkavo vyskytuje v Dunaji a je kritic-
ky ohrozeným druhom. S domestikáciou sazana, kto-
rý pochádzal z nášho úseku Dunaja, začali už Rima-
nia. Rybničný kapor je zdomácnenou formou sazana 
a boli z neho vyšľachtené rôzne rasy (lysý, riadkový, 
hladký kapor). Potravou rybničného kapra je bentos, 
zooplanktón. Kapor rybničný sa vo voľných vodách 
nevyskytuje v kŕdľoch. Šabľa krivočiara (Pelecus cul-
tratus) je rozšírená v Eurázii, u nás len v Dunaji, výni-
močne vystúpi do juhoslovenských riek. Má charakte-
ristické spredu stlačené a dohora otočené ústa a rovnú 
líniu chrbta a temena hlavy. Dorastá do 60 cm, u nás je 
celoročne chránená a patrí do kategórie zraniteľných 
druhov. Do čeľade kaprovitých patria aj akvaristami 
obľúbené, menšie druhy rodov Labeo, Punctius, Da-
nio, pôvodom z tropickej Ázie.             ZO

karapax – dozálny štít, často silno sklerotizovaný. 
Kryje a chráni prozómu klepietkavcov alebo hlavu 
(cefalón) a hruď (pereión) kôrovcov. Niekedy môže 
byť rozdelený na niekoľko platničiek, tzv. peltídia (u 
Palpigradi a niektorých ďalších skupín pavúkovcov). 
U niektorých kôrovcov môže chýbať (Bathynella-
cea).               MKR, ZKR

karapax kôrovcov → vonkajšia stavba tela kôrovcov
kareta veľkohlavá (Caretta caretta) – morský druh  

korytnačky z čeľ. → karetovitých. Rozšírená je 
vo vodách mierneho, subtropického a tropického 
pásma Atlantického, Tichého a Indického oceánu. 
Vyskytuje sa i v Stredozemnom mori. Na európskych 
brehoch kladie znášky najmä na plážach ostrova Za-
kynthos.                      IB, DJ

karotenoid – prirodzené organické farbivo podmieňujú-
ce žlté, oranžové a červené sfarbenie. Karotenoidy sú 

rozpustné v lipidoch a v organických rozpúšťadlách. 
V organizme živočíchov sa menia na rozmanité zlú-
čeniny. Najdôležitejšia je premena karotenoidov na 
vitamín A pôsobením enzýmu karotenázy v pečeni 
(často sa nazývajú aj provitamíny A). V pancieri mno-
hých kôrovcov sa vyskytuje karotenoid astaxantín, 
ktorý teplom sčervenie. Vtáky majú napr. v pokožke 
pigmenty nazvané karotenoidy – žlté a červené. Ru-
žovú farbu svaloviny lososov podmieňuje astacín, 
v žĺtku vtáčích vajec sú karotenoidy luteín a zeaxan-
tín, niektorým vtákom sa tieto farbivá ukladajú aj do 
kožných útvarov.              SN 

karyomastigont → cytoskeletárny systém pozostáva-
júci z mikrotubulov obklopujúci jadro bunky a napá-
jajúci sa na bazálne teliesko (→ kinetozóm) bičíka. 
Zahŕňa teda kinetozóm bičíka, mikrotubuly a jadro.
Vyskytuje sa u niektorých skupín jednobunkovcov, 
napr. Caryoblastea (napr. Pelomyxa), Diplomonada 
(napr. → Giardia intestinalis).             ET

kazeín – je to bielkovina kyslej povahy, vyskytuje sa 
v mlieku (všeobecne nazývaná tvaroh). Proteolytic-
kým enzýmom žalúdočnej šťavy je chymozín, ktorý 
zráža rozpustný parakazeín na nerozpustný kazeín za 
spolupôsobenia iónov vápnika. Tým sa najmä u cica-
júcich mláďať zadržiava mlieko v tráviacej rúre. SN

kengura červená (Macropus rufus) – druh z čeľ. ken-
gurovitých (Macropodidae), ktorý niekedy býva zara-
ďovaný do samostatného rodu či podrodu Megaleia 
či Osphranter. Vzrastom patrí k najväčším recentným 
vačkovcom. Jeho dĺžka tela je okolo 130 – 160 cm 
(samice sú niečo menšie). V agresívnom postoji, sto-
jac na prstoch zadných nôh, však môžu dosiahnuť aj 
okolo 2 m. Chvost je dlhý od 65 po 120 cm, hmot-
nosť môže kolísať od 20 do 90 kg, no väčšinou je 
okolo 55 kg u samcov a 30 kg u samíc. Pohybujú sa 
po štyroch končatinách a ešte sa aj opierajú o chvost, 
alebo skáču pomocou zadných nôh. Ich skoky môžu 
dosiahnuť 4 – 7,5 m, výnimočne cez 12 m. Predné 
končatiny sú krátke. Pomáhajú si nimi hlavne pri ma-
nipulovaní s nazbieranou potravou, škrabaní srsti a sa-
miciam slúžia aj na čistenie vaku. Majú hustú a drsnú 
kožušinu, ktorá je sfarbená u samcov do červenohne-
da, u samíc do modrosiva. Pysk je u nich čiastočne 
osrstený. Samice majú dobre vyvinutý vak s otvorom 
napred a 4 bradavkami. Žijú na trávnatých planinách 
a husto zarastených plochách. Sú herbivorné a potra-
vu získavajú pasením. Zdržiavajú sa v čriedach s or-
ganizovanou štruktúrou, pričom samec môže dočasne 
mať niekoľko samíc aj s ich mladými a odháňa iné 
samce. Predné končatiny používa na demonštráciu 
sily, prípadne v zápase na objatie súpera a zadnými 
nohami ho kope. Na dosiahnutie dominantného posta-
venia v čriede samec potrebuje 8 – 10 rokov a väčši-
nou ho udrží len 1 rok, no môže mať počas neho až 
30 potomkov. Samice sú polyestrické, gravidita trvá 
priemerne 33 dní. Embryo v štádiu blastocysty (asi 85 
bunečné) prerušuje vývin pokiaľ je predchádzajúce 
mláďa dojčiace vo vaku. Keď je toto staré okolo 200 
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dní, alebo ak uhynie skôr, embryo dokončí svoj vývin. 
Takto väčšina samíc má vo svojom tele jedno embryo, 
druhé, staršie mláďa je vo vaku a tretie, najstaršie, je 
v jej blízkosti. Kengura červená žije v Austrálii okrem 
krajného severu, východného pobrežia a krajného ju-
hozápadu.                                                        ĽK

kengura meveďovitá (Dendrolagus ursinus) – Stredne 
veľký druh stromových kengúr z čeľ. kengurovitých 
(Macropodidae), čiernohnedého až sivého sfarbenia 
na chrbte a svetlého na hrudi a bruchu. Oba páry nôh 
sú približne rovnako dlhé. Chvost je dobre osrstený, 
rovnomerne hrubý a slúži ako balančný orgán. Samice 
majú dobre vyvinutý vak. Obývajú horské lesy, pri-
čom vystupujú do nadmorskej výšky okolo 2000 m. 
(niektoré príbuzné druhy – D. dorianus, D. mbaiso až 
do 4000 m). Sú aktívne cez deň aj v noci a čulo sa 
pohybujú po stromoch, skáču zo stromu aj 9 m dole 
na susedný strom, či 18 metrov na zem. Na stromoch 
prežijú väčšinu života, no dokážu sa pohybovať ma-
lými skokmi aj po zemi. Obývajú západnú časť Novej 
Guiney.                ĽK

kengurovité (Macropodidae) – čeľ. vačkovcov z radu 
Diprotodontia. Patrí tu 12 rodov a 61 druhov. Niekedy 
sa do nej ako podčeľaď včleňujú aj potkanokenguro-
vité (Potoroidae), inokedy sú hodnotené ako samo-
statná čeľaď. Z hľadiska fylogenézy je to najmladšia 
vývojová vetva vačkovcov. Dĺžka tela varíruje od 30 
po 160 cm a hmotnosť u najväčších (Macropus) môže 
dosiahnuť viac ako 100 kg. Hlava v porovnaní s telom 
je skôr malá, uši dlhé. Chvost je zvyčajne dlhý a býva 
používaný ako opora, doplňujúca noha, či ako balanč-
ný orgán pri skákaní. Všetky recentné druhy, okrem 
rodu Dendrolagus, majú zadné nohy značne väčšie 
ako predné. Predné majú 5 prstov, zadný 1. prst chýba 
u všetkých rodov, 2. a 3. prst sú spojené kožou (syn-
daktýlia), 4. prst je dlhý a silný a 5. je mierne dlhý. 
Vak má samica dobre vyvinutý, s otvorom vpredu a so 
4 bradavkami. Zubný vzorec je I 3/1, C 0 – 1/0, PM 
2/2, M 4/4. Prvé horné hryzáky sú dobre vyvinuté, 
v popredí a s ostatnými hryzákmi vytvárajú hrebien-
kovitý oblúk. Dva spodné hryzáky sú veľké, dlátovité 
a smerujúce dopredu (diprotodoncia). Konzumácia 
rastlinnej potravy, často aj veľmi tvrdých druhov tráv, 
ukazuje na viaceré konvergentné znaky s prežúvavca-
mi: podobne ako ony trávu trhajú stiskom na doštičku, 
ktorá je na hornom podnebí. Očné zuby sú slabé ale-
bo absentujú (takto môže byť medzi I a PM zubami 
diastema, aby nedochádzalo pri žuvaní k poraneniu 
jazyka). Stoličky majú vysoké korunky, ktoré sú chrá-
nené hadovite skrútenými vrstvami skloviny. Opotre-
bované stoličky sa môžu niekoľkokrát postupne vy-
meniť zozadu rastúcimi zubami (podobne ako slony). 
Aj kengurovité vyvrhujú potravu zo žalúdka späť do 
úst, kde ju ešte raz požujú. Žalúdok majú rozdelený 
priečnymi zárezmi do niekoľkých oddielov. Tráve-
nie prebieha pomocou baktérií a nálevníkov. Väčšina 
druhov je nočná, ale môžu sa počas dňa vyhrievať na 
slnku. Všetky (okrem rodu Dendrolagus) sa rýchlo 

pohybujú skákaním. Samce si svoje teritóriá označujú 
sekrétom pachových žliaz, ktoré sú najnápadnejšie na 
krku a hrudi a napr. u kengury červenej má nápadnú 
červenú farbu. Ruja zvyčajne prebieha hneď po pô-
rode a oplodnené vajíčko v štádiu blastocysty preruší 
svoj vývin, väčšinou na dobu, kým predchádzajúce 
mláďa je pripravené opustiť vak. Ak napr. je matka 
prenasledovaná psami, môže vytrhnúť mláďa z vaku 
a obetuje ho. Hneď potom sa blastocysta začne ďa-
lej vyvíjať. Gravidita trvá 27 – 34 dní. Samica rodí 
jedno mláďa. Novonarodenec má dĺžku 0,5 – 1,5 cm, 
hmotnosť u najväčších druhov 0,7 – 0,8 g. Pri ceste 
do vaku sa orientuje len čuchom a zotrvá v ňom 150 – 
320 dní. Kvalita mlieka sa mení (každá mliečna žľaza 
má vlastnú hormonálnu reguláciu) a tak mlieko iného 
zloženia pije už samostatné mláďa a iné, čo je prisaté. 
U veľkých druhov bola pozorovaná mortalita mláďat 
okolo 35 %.               ĽK

keratín – jednoduchá bielkovina nachádzajúca sa v po-
kožke a v kožných útvaroch (srsť, vlasy, perie, nechty, 
kopytá ai.), preto sa tieto útvary nazývajú keratinózne. 
Keratíny sú bielkoviny telových povrchových útvarov. 
Čím makromolekuly keratínov obsahujú viac disulfi-
dických väzieb, tým sú pevnejšie a tvrdšie. Rozdeľujú 
sa na eukeratíny (štruktúrne bielkoviny kože, vlasov, 
nechtov, kopýt, vlny, peria, sú nerozpustné vo vode 
a v roztokoch neutrálnych solí) a menej rezistentné 
pseudokeratíny (napr. ovokeratín z blán slepačích va-
jec).                 SN 

kinetoplast/blefaroblast – nie je pravou bunkovou or-
ganelou, ale úsekom ich jedinej mitochondrie s vy-
sokým obsahom DNA odlišnej štruktúry ako jadrová 
(tzv. kinetoplastova DNA). Je väčší ako ostatné mito-
chondrie a v bunke sa vyskytuje vždy len jeden. Lo-
kalizovaný je priamo za bazálnym telieskom bičíka. 
Sú to autoreduplikujúce sa telieska, ich delenie pred-
chádza deleniu jadra. Sú charakteristické pre triedu 
bičíkovcov → Kinetoplastidea.             ET

Kinetoplastidea – skupina (trieda) → bičíkovcov 
(Zoomastigophorea, fylogenetická línia Excavata), 
s charakteristicku „organelou“ → kinetoplast (blefa-
roblast), druhotne môže chýbať. Patria sem 2 rady → 
Bodonida a → Trypanosomatida.             ET

kinetozóm → bičík
kinéza – pohyb organizmu vyvolaný zmenou intenzity 

vonkajšieho (exogénneho) faktora, napr. svetla (foto-
kinéza), tepla (termokinéza) alebo vlhkosti (hydroki-
néza). Na rozdiel od taxie nie je pohyb pri kinéze na-
smerovaný priamo ku zdroju. V širšom slova zmysle 
však zahrňuje kinéza polohovú a pohybovú reakciu 
vplyvom zmeny intenzity faktora vo všeobecnosti. Pri 
fototropizme dochádza k natočeniu istých častí tela 
organizmu smerom ku zdroju (napr. exponovanie lis-
tov ku slnku v prípade fototropizmu). Taxia sa preja-
vuje priamočiarym pohybom smerom ku zdroju (napr. 
nálet niektorých druhov hmyzu s nočnou aktivitou ku 
umelému zdroju svetla v prípade pozitívnej fototaxie). 
Pri pohybe organizmu za zdrojom pod určitým uhlom 
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hovoríme o menotaxii. Kinetická reakcia môže byť 
pozitívna (smerom ku zdroju) a negatívna (smerom 
od zdroja).                PF

Kinorhyncha → hlavobrvce
kivi (Apterygiformes) – rad menších nelietavých vtá-

kov, ktoré majú redukované krídla a perie. Lopatka 
im zrástla s krkavčou kosťou (korakoskapula), nema-
jú kľúčne kosti a hrebeň na prsnej kosti. Kosti nie sú 
pneumatizované. Majú tenký, dlhý zobák, na konci 
ktorého majú nozdry. Sú aktívne v noci, orientujú sa 
predovšetkým čuchom a majú slabý zrak, v oku im 
chýba vejárik. Patrí sem 1 čeľaď s 1 rodom a tromi 
druhmi: → kivi veľký, Apteryx australis, ohrozený 
druh kivi owenov A. owenii a A. haastii.            ZO

kivi veľký (Apteryx australis) – čeľ. → kiviovité (Ap-
terygidae), rad → kivi (Apterygiformes). Veľkosť 
35 – 65 cm, hmotnosť samček 1440 – 3060 g, zobák 
110 – 155 mm, samička 2060 – 3850 g, zobák 130 – 
205mm. Samička je väčšia s dlhším zobákom. Žije len 
na Novom Zélande od subtropických oblastí podnebia 
až po teplé mokré lesy. Živí sa bezstavovcami, ktoré 
žijú v pôde, hlavne hmyzom napríklad chrobákmi a 
ich larvami, pavúkmi, čiastočne ovocím a semienka-
mi. Potravu vyhľadáva predovšetkým pomocou čuchu 
tak, že pchá zobák do pôdy striedavo do rôznych hĺ-
bok a zisťuje prítomnosť hmyzu. Pokiaľ môže nájsť 
potravu, je stály, celý život ostáva v jednom teritóriu. 
Vajíčka kladie od júna do februára, najčastejšie v au-
guste a septembri. Je monogamný a hniezdi solitárne 
(nie v kolóniách), v dutinách a kladie 1 – 3 vajíčok 
(430 g, 115 – 137 x 70 – 83 mm). Rozdiel medzi 
znesením prvého a druhého vajíčka je 25 – 30 dní. 
Hmotnosť vajíčok tvorí 14 – 20 % hmotnosti samičky 
pred znesením vajíčka V pomere k hmotnosti vtáka je 
to najväčšie vajíčko spomedzi vtákov a oproti iným 
vtákom tejto hmotnosti je približne 4 x väčšie. Ďal-
ším zaujímavým faktom je, že žĺtok je o 50 % väčší 
oproti iným vtákom, čo je pravdepodobne spojené aj 
s dlhou inkubačnou dobou – 75 – 84 dní. Samička po 
znesení vajíčok opustí hniezdnu dutinu, ale ostáva v 
jej blízkosti a spí v inej dutine v blízkom okolí. Do 14 
dní od znesenia vajíčok začína ich inkubácia, sedí na 
nich samček. V noci samček opúšťa dutinu na 4 – 5 
hodín aby sa nakŕmil. Pri odchode prikryje vchod do 
nory niekoľkými konárikmi. Liahnutie mláďaťa trvá 
2 – 3 dni a interval medzi liahnutím prvého a druhého 
mláďaťa je 5 – 15 dní. Pretože mláďatá nemajú va-
ječný zub, musia škrupinu prelomiť nohami. Mláďatá 
sa liahnu operené s podobným ale mäkším perím ako 
majú dospelé, preto vyzerajú ako malé kópie dospe-
lých vtákov. Po vyliahnutí mláďat samička navštevuje 
hniezdo pravdepodobne preto, aby pomohla samčeko-
vi. Mláďa má po vyliahnutí stále prirastený žĺtkový 
vak, ktorý tvorí až 1/3 jeho hmotnosti. Približne 10 
dní mu slúži ako zásobáreň potravy. O 4 dni sa vedia 
postaviť, po ďalších 2 vedia chodiť a vtedy začínajú 
vychádzať z hniezdnej dutiny, predovšetkým v noci, 
na svitaní alebo podvečer. V tom čase sa už vedia kŕ-

miť samostatne. Po 14 – 20 dňoch sú pravdepodobne 
už samostatné, ale stále ostávajú v teritóriu rodičov. 
Hmotnosť dospelých dosiahnu po 18 mesiacoch. Aj 
keď počas hniezdnej sezóny môžu mať až 3 náhradné 
znášky, vychovajú maximálne mláďatá z dvoch hniez-
dení. Medzi ich nepriateľov patrí chriašteľovi príbuz-
ná → veka nelietavá, ktorá im ničí nielen násady ale 
žerie aj mláďatá. Spodná hranica ich telesnej teploty 
je 38 °C, čo je podobné ako u cicavcov. Nevieme, koľ-
ko rokov sa dožívajú v prírode, v zajatí sa kivi dožíva 
viac ako 20 rokov, v jednom prípade sa dožil až 35 
rokov. Aj keď v r. 1908 bol na Novom Zélande prijatý 
zákon, ktorý zakazoval jeho lov a od r. 1921 je úplne 
chráneným druhom. Jeho počty sa neprestajne znižujú 
kvôli ničeniu pôvodných lesov, ktoré kivi obýva. ZO

kiviovité (Apterygidae) – čeľ., → rad kivi (Apterygifor-
mes), malé až stredne (dĺžka 35 – 65 cm) veľké ne-
lietavé vtáky s rudimentárnymi (silno redukovanými) 
krídlami a pevnými nohami. Na nohách majú 4 prsty, 
ale palec je veľmi malý. Ich perie nemá vetvičky, lúče 
sú spojené, takže sa podobá na srsť. Nemajú vyvinuté 
ručné letky ani kormidlové perá. Lebka je paleognát-
neho typu. Kostra je len málo pneumatizovaná, ne-
majú kľúčne kosti a hrebeň prsnej kosti. Na rozdiel 
od všetkých ostatných vtákov majú nozdry na konci 
dlhého zobáka. Žijú na Novom Zélande, v porastoch a 
lesoch do 1 200 m n. m. Sú monogamné, žijú v pároch 
celý život. Vtáky, ktoré nežijú v páre, sú mladé alebo 
stratili partnera. Veľkosť ich teritória sa pohybuje pri 
druhu A. australis 5 – 50 ha, A. owenii 8 – 25 a A. 
haastii 2 – 3 ha. Ak sa pri ochrane teritória stretnú s 
konkurentom napádajú sa zobákmi. Volanie kivi veľ-
kého je pri vhodnom počasí počuť do vzdialenosti 1,5 
km.                 ZO

kladielko (ovipositor) – orgán samičiek hmyzu, kt. zná-
šajú vajíčka. V typickej podobe sa nachádza u krídlov-
cov. Skladá sa z 2 párov valviferov a 3 párov valvúl 
(modifikované končatinové prívesky bruška). Pred-
ný valvifer sa nachádza na 8 článku bruška a má pár 
predných gonapofýz (gonapophyses anteriores). Na 9. 
sternite je 2. valvifer a k nemu sa pripája 1 pár zad-
ných stredných gonapofýz (gonapophyses posteriores 
mediales) a vzadu pár zadných bočných gonapofýz 
(gonapophyses posteriores laterales). Niekt. → motý-
le, → dvojkrídlovce a → chrobáky majú vyvinuté ne-
pravé kladielko, kt. vzniká z posledných teleskopicky 
zasúvateľných článkov bruška. Na konci je pohlavný 
otvor.                MH

kladocera → perloočky
klasifikácia – v biológii ide o (1) triedenie organizmov 

podľa znakov a vlastnosti do taxónov rôznej úrovne, o 
(2) zaradenie novoopisovaného taxónu do existujúce-
ho systému recentných alebo fosílnych organizmov. IO

kĺb – pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kostí, 
ktoré sa vo vnútri väzivového puzdra dotýkajú plo-
chami pokrytými chrupavkou. Tieto plochy sú väč-
šinou v podobe kĺbnej jamky (a kĺbnej hlavice. Ich 
chrupavka je zväčša hyalínna, len v kĺboch, ktoré sú 
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vystavené veľkému tlaku je zväčša väzivová. Hrúbka 
chrupavky sa pohybuje od 0,5 po 6 mm, čím je kĺb 
viac zaťažovaný, tým je hrubšia. Zabezpečuje tiež rast 
kostí, najmä krátkych.           MKB

klepetá rakov – predstavujú prvý najmohutnejší pár 
hrudných končatín. Vyvinuli sa z endopoditov → 
končatiny kôrovcov → telové prívesky kôrovcov. Sú 
zakončené mohutným klieštikovitým útvarom (klepe-
tom), ktorý pozostáva z nepohyblivej časti (protopo-
dit) a pohyblivej časti (daktylopodit). Klepetá slúžia 
na pridŕžanie koristi a na obranu.              IH

klepietka (chelicery) – sú prvým párom končatín kle-
pietkavcov. Rôzne veľké chelicery ako jediné kon-
čatiny sú umiestnené pred ústnym otvorom. Sú mo-
difikované vzhľadom na svoju funkciu. Pôvodne sú 
trojčlánkové (napr. u koscov), vo forme klepietka. 
Bazálny článok inzeruje k prozóme, druhý článok 
s výbežkom býva označovaný ako ruka a pevný prst. 
Tretí článok je kĺbovito pripojený a označovaný ako 
pohyblivý prst klepietka. U šťúrikov sú chelicery len 
dvojčlánkové, ale tiež v tvare klepietka. Bazálny člá-
nok vybieha do pevného oprstu a nasledujúci pred-
stavuje pohyblivý prst. U pavúkov sú dvojčlánkové, 
neklepietkovité. Na bazálny článok sa pripája pazú-
rikovitý (stiletovitý) druhý článok, na ktorom ústi je-
dová žľaza. Najvariabilnejšie chelicery sa vyskytujú 
u roztočov.                                          MKR, ZKR 

klepietka → chelicery
klepietkavce (Chelicerata) – známych je viac ako 

100 000 recentných druhov. Najväčšie dosahujú veľ-
kosť až 60 cm (hrotnáče – Merostomata). Nemajú 
tykadlá a hryzavé ústne orgány. Telo je článkované, 
rozčlenené na 2 časti (tagmy). Predná časť prozóma 
slúži na pohyb (lokomócii) a prijímanie potravy. Zad-
ná časť opistozóma slúži tráveniu a rozmnožovaniu. 
Často býva predĺžená do dlhšieho (tenšieho) výbežku 
(bičík, pygidium), ktorý však nepredstavuje samostat-
nú časť. Prozóma môže byť spojená s opistozómou 
stopkou (pedicell), alebo na seba široko priliehajú. Je 
krytá dorzálnym štítom tzv. karapaxom. Je väčšinou 
silno sklerotizovaný a chráni prednú časť tela. Môže 
byť členený na jednotlivé doštičky, tzv. peltídia. Na 
prozóme sú umiestnené článkované končatiny. Ich 
články sú pospájané kĺbmi. Prvý pár klepietka (che-
licery) sú ako jediné umiestnené pred ústnym otvo-
rom. Druhý pár hmatadlá (pedipalpy). Chelicery, ale 
často aj hmatadlá slúžia na chytanie koristi. Hmatadlá 
majú aj hmatovú funkciu. Nasledujú 4 páry kráčavých 
nôh. Opistozóma je slabšie sklerotizovaná a väčši-
nou článkovaná. Tvorená je rôznym počtom článkov 
(maximálne 12). Články u niektorých skupín splývajú 
(napr. pavúky a roztoče). Na opistozóme väčšinou nie 
sú končatiny. Výnimkou sú hrotnáče (Merostomata). 
V prednej časti opistozómy na ventrálnej strane ús-
tia pohlavné orgány. Telo je kryté kutikulou. Majú 
otvorenú cievnu sústavu. Väčšina dýcha tracheami, 
pľúcnymi vakmi a povrchom tela. Morské dýchajú 
žiabrami. Nervová sústava sa vyznačuje cefalizáciou. 

Tvorená je proto- a tritocerebrom, ktoré sú uložené 
nad pažerákom a subesofagálnym gangliom (pod pa-
žerákom). Na ventrálnej strane je brušná nervová pás-
ka, ktorej gangliá do rôznej miery splývajú. Majú po-
četné rôzne modifikované zmyslové brvy, za pomoci 
ktorých vnímajú dotyk, vibrácie, chemické podnety, 
či prúdenie vzduchu. Väčšinou majú dobre vyvinutý 
zrak. Klepietkavce sú väčšinou predátori, hoci najmä 
medzi roztočmi sa vyskytujú početné parazitické dru-
hy, fytofágy i dôležité detritofágy. Trávenie je u nich 
vo väčšine prípadov mimotelové. Najmä klepietkami 
môže dôjsť k mechanickému narušeniu potravy. Túto 
skvapalňujú za pomoci tráviacich enzýmov. Exkrécia 
suchozemských klepietkavcov sa uskutočňuje mal-
pigiho rúrkami, primárne vodných metanefrídiami. 
U niektorých sa vyskytujú jedové žľazy (škorpió-
ny, šťúriky, pavúky) a najmä u pavúkov aj snovacie 
žľazy ústiace na snovacích bradavkách. Oplodnenie 
primárne morských klepietkavcov (Merostomata) je 
vonkajšie, zatiaľ čo suchozemských vnútorné. Pre-
nos spermií sa deje buď za pomoci spermatofórov, čo 
je spojené so svadobnými tancami alebo za pomoci 
modifikovaných končatín (tzv. gonopody). Samce 
pavúkov majú modifikované hmatadlá (pedipalpy), 
za pomoci ktorých prenášajú spermie do pohlavných 
otvorov samičiek. Častá je starostlivosť o potomstvo. 
Majú vonkajšiu kostru, preto u nich najmä počas 
postembryonálneho vývinu dochádza ku zvliekaniu, 
počas ktorého dochádza k rastu. Fylogeneticky bývajú 
radené do blízkosti trilobitov a neznámych morských 
predkov.                                          MKR, ZKR

klepietkovky (Tanaidacea) – rad kôrovcov patriaci do 
triedy rakovce (Malacostraca), podtriedy Eumala-
costraca a nadradu → Peracarida – drobné (1 – 2 mm) 
morské rakovce majúce znaky → sliepňaviek a → 
rovnakonôžok. Ich telo je zhora mierne stlačené. Hla-
vu majú zrastenú s prvými dvomi hrudnými článkami. 
Táto časť je krytá pancierom. Posledný brušný článok 
často zrastá s telsonom (pleotelson). Brušné končatiny 
sú mnohých druhov redukované alebo chýbajú. Po-
sledný pár brušných končatín premenený na uropódy, 
ktoré ako dve vidličky prečnievajú za zadný okraj tela. 
Väčšina druhov je slepá, no ak majú vyvinuté oči, tie-
to sa nachádzajú na nepohyblivých stopkách. Prvý pár 
hrudných končatín je premený na maxilipedy a druhý 
sú masívne klepetovité gnatopódy. Ostatných 6 hrud-
ných končatín sú zakončené pazúrikom a sú kráčavé. 
Opísaných viac ako 550 morských druhov, žijú na dne 
morí a živia sa organickým detritom. Najčastejšie sa 
uvádza zástupca Tanais tomentosum.              IH

kliešť lesostepný → kliešť lužný
kliešť lužný (Haemaphysalis concinna) – hematofágny 

ektoparazit z čeľ. → kliešťovité. Nenacicané dospelce 
merajú 2,5 – 4,5 mm. Je najhojnejším druhom rodu 
Haemaphysalis u nás. Preferuje teplejšie a vlhšie bio-
topy, najmä listnaté nížinné lesy s bohato vyvinutým 
krovinným zárastom. Larvy a nymfy cicajú nielen na 
rôznych cicavcoch, ale najmä na vtákoch a plazoch. 
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Imága preferujú veľké cicavce. Krivka jeho výsky-
tu má počas vegetačného obdobia jednovrcholový 
priebeh s maximom v júni. Môže prenášať kliešťo-
vú encenfalitídu, ale človeka napáda iba výnimočne. 
Príbuznými druhmi z rodu Haemaphysalis sú kliešť 
lesostepný (Haemaphysalis inermis) a kliešť stepný 
(Haemaphysalis punctata), ktoré preferujú suchšie 
stanovištia.            PMA

kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) – v podmienkach 
strednej Európy najhojnejší príslušník čeľ. → kliešťo-
vité. Hematofágny ektoparazit. Patrí k našim menším 
druhom, samce sú hnedé až čierne a merajú iba 1,2 
– 2,5 mm. Nenacicané samice merajú 3 – 4 mm, ale 
úplne nacicané dosahujú až 11 – 12 mm dĺžku. Sfar-
benie samíc je rozdielne v závislosti od množstva na-
cicanej krvi. Telo je, podobne ako u samcov, hnedé až 
čierne, ale alloscutum nenacicaných samíc je červené 
a u úplne nacicaných samíc olovovo sivé. Vyskytuje 
sa najmä v zmiešaných alebo listnatých lesných po-
rastoch s bohatším krovinatým zárastom. Optimum 
rozšírenia má na území s nadmorskou výškou do 500 
– 600 m. Najpočetnejšie sa vyskytujú v máji a júni, v 
letných mesiacoch je výskyt najnižší, ale počas jesene 
početnosť opätovne stúpa (u nás má krivka výskytu 
počas vegetačného obdobia zvyčajne dvojvrcholový 
priebeh). Larvy parazitujú najmä na drobných zem-
ných cicavcoch, ale tiež na jaštericiach a vtákoch, 
nymfy preferujú väčšie cicavce. Imága cicajú na 
veľkých cicavcoch (napr. jelenia a diviačia zver, líš-
ky, domáce zvieratá, ale i človek). Vývinový cyklus 
trvá v optimálnych podmienkach 3 roky (pri absencii 
hostiteľov až 6 rokov; v laboratórnych podmienkach 
približne 170 dní). Všetky vývinové štádiá, ale aj do-
spelce, sú schopné prezimovať aj v nenacicanom sta-
ve. V strednej Európe má tento druh hlavný význam 
ako prenášač kliešťovej encenfalitídy na človeka, ale 
aj pôvodcov mnohých ďalších závažných ochorení 
(lymská borelióza, tularémia, listerióza ai.).       PMA

kliešť stepný → kliešť lužný
kliešťovce (Parasitiformes) – podrad → roztočov s 

charakteristicky vyvinutými tracheálnymi prieduch-
mi (stigmami), ktoré ležia na okrajoch → idiosomy 
v blízkosti panvičiek nôh. Pôvodné a často mohutné 
klieštikovité chelicery sú u parazitov výrazne modifi-
kované na nabodávacie ústroje.          PMA

kliešťovcovité (Argasidae) – čeľ. ektoparazitických → 
roztočov. Druhy s veľkým okrúhlym až vajcovitým 
telom, a bez výrazne vyvinutého pohlavného dimor-
fizmu. Dospelým jedincom a nymfám chýbajú na 
chrbtovej strane tela silne sklerotizované štítky, ako 
je to napr. u predstaviteľov → kliešťovitých. Povrch 
tela majú kožovitý, vrásčitý alebo bradavičnatý (u jed-
notlivých druhov je charakteristicky štruktúrovaný). 
Keďže → gnathosoma u dospelcov a nýmf je umiest-
nená v dutine na brušnej strane tela, pri pohľade zhora 
nie je viditeľná. Vzdušnice vyúsťujú stigmami pred 
panvičkami 4. páru nôh. Vývinový cyklus má larvu, 
niekoľko nymfálnych štádií a imágo. Cicajú krátko, 

zväčša iba niekoľko desiatok minút. U nás zastúpený 
jediný rod Argas.           PMA

kliešťovec holubí (Argas reflexus) – roztoč z čeľ. → 
kliešťovcovité. Samec meria 4 – 5 mm a samica 7 – 10 
mm. Telo má žltohnedo sfarbené, po nacicaní tmavo 
presvitajú črevné laloky vyplnené krvou. Tento európ-
sky druh žije najčastejšie v hulubníkoch a kurníkoch. 
Hlavným hostiteľom je holub (domáce i mestské po-
pulácie). Hostiteľov napáda v noci. Je prenášačom 
Borrelia gallinarum, pôvodcu boreliózy patogénnej 
pre sliepky.            PMA

kliešťovité (Ixodidae) – čeľ. ektoparazitických → rozto-
čov s veľkým (krvou nacicané jedince môžu dosiahnuť 
až 3 cm), pôvodne splošteným, oválnym až vajcovi-
tým a často aj výrazne sfarbeným telom. Vzdušnice 
vyúsťujú stigmami za 4. párom nôh na oválnych skle-
rotizovaných skleritoch. Zreteľne vyvinutá a termi-
nálne umiestnená → gnathosoma nesie ústne ústroje 
(umiestnené na chitínovom prstenci, tzv. basis capitu-
li), ktoré sú prispôsobené k dlhodobému prichyteniu 
sa v koži hostiteľa a cicaniu. Najdôležitejšou súčasťou 
ústneho orgánu je valcovitý → hypostom, ktorý je cha-
rakteristický dozadu smerujúcimi zúbkami. Zúbky ne-
obmedzujú jeho prenikanie do kože hostiteľa, ale zne-
možňujú jeho uvoľnenie. Po stranách → hypostomu sú 
v špeciálnych puzdrách uložené párové ozubené cheli-
cery, ktoré pomocou pritláčania svalov v puzdrách na-
rezávajú kožu hostiteľa. K týmto ústnym ústrojom tes-
ne priliehajú mohutne vyvinuté 4-článkové pedipalpy. 
Chrbtový štít (tzv. scutum) zasahuje u samcov k zad-
nému okraju tela. U samíc kryje iba prednú časť chrb-
tovej strany. Nekrytá časť chrbtovej strany samíc (tzv. 
alloscutum) je tvorená slabo sklerotizovanou a veľmi 
zriasnenou kutikulou, ktorá umožňuje niekoľkonásob-
né zväčšenie objemu tela pri prijímaní nacicanej krvi. 
Našich najznámejších predstaviteľov možno zaradiť 
do rodov Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Hya-
lomma a Rhipicephalus.            PMA

klk – útvar v tenkom čreve, ktorý zväčšuje vstrebávaciu 
plochu tenkého čreva.           MKB

kloaka (cloaca) – priestor, kde ústi tráviaca, vylučova-
cia a pohlavná sústava. Tráviaca sústava končí ko-
nečníkom (rectum), ktorý môže ústiť do zväčšeného 
priestoru – kloaky (cloaca). Do kloaky môžu ústiť aj 
vylučovacie a pohlavné orgány. Kloaka druhotne chý-
ba sliznatkám (Myxini), mihuliam (Petromyzontida), 
lúčoplutvovcom (Actinopterygii) a placentovcom 
(Eutheria). Kloaka vtákov tvorí spoločný vývod pre 
tráviacu, pohlavnú a vylučovaciu sústavu a má tri čas-
ti: coprodeum, kde sa hromadia exkrementy, urodeum, 
kam ústia močovody a pohlavné vývody a proctode-
um, kde majú mladé vtáky Fabriciovu kapsu (bursa 
Fabricii) a pštrosy a kačice tu majú uložený kopulačný 
orgán ). Nadväzuje na konečník a má tvar nálevkovitej 
dutiny. Spomínané tri za sebou nasledujúce časti sú na-
vzájom oddelené priečnymi riasami sliznice. Kloaku 
majú aj vajcorodce (Prototheia) a vačkovce (Metathe-
ria). Vačkovce majú ale oddelený vývod genitálií.  ZO
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kloakovce (Monotremata) – vajcorodé, s kloakou, kto-
ré sa dnes vyskytujú výlučne v austrálskej oblasti 
v dvoch charakteristických čeľadiach vtákopyskovité 
(Ornithorhynchidae) a ježurovité (Tachyglossidae). 
Ich typické cicavčie znaky sú: spodná čeľusť, ktorá 
je tvorená jedinou kosťou (dentale), tri sluchové kos-
ti v strednom uchu, bránica, štvordielne srdce s ľa-
vou srdcovnicou, telo kryté srsťou a mliečne žľazy. 
Od ostatných cicavcov sa líšia tým, že kladú vajíčka 
a majú typickú kloaku (Monotremata – živočíchy 
s jedným otvorom). V lopatkovom pletenci majú ešte 
niektoré kosti, ktoré u ostatných cicavcov vymizli, 
alebo splynuli s ostatnými (interclavicula, clavicula, 
praecoracoid a coracoid). Na lebke ešte majú kosti, 
ktoré sú typické pre plazov a u ostatných cicavcov sa 
nenachádzajú (ectopterygoideum a septomaxila). V 
panvovej oblasti sú u všetkých kloakovcov (aj vtáko-
pyska, hoci nemá vak) vakové kosti (ossa marsupii). 
Teplota tela o niečo nižšia ako u ostatných cicavcov 
(31 – 32 ºC) a je stála len pri určitej vonkajšej teplote 
(ak je 27 – 33 ºC). Ak teplota prostredia kolíše, kolíše 
aj telesná teplota kloakovcov a je pravdepodobné, že v 
chladnom období vtákopysk aj hibernuje. Semenníky 
sú v brušnej dutine. Penis je na brušnej strane kloa-
ky, je rozdvojený a prechádzajú cez neho len spermie. 
Moč preteká do kloaky samostatným otvorom, po-
dobne tu vyúsťujú aj oba vajcovody. Keď prechádza 
vajíčko cez vajcovod, tvorí sa okolo neho vyživovacia 
vrstva a buď vápenitá škrupina (vtákopysk), či mäk-
ký obal u ježúr. Mláďatá sú kŕmené hustým mliekom, 
ktoré lížu z mliečnych polí, ktoré sú na brušnej strane 
matky (nemajú bradavky). Prsty všetkých majú pa-
zúry, zvlášť veľké sú u ježúr. Okrem toho u samcov 
oboch čeľadí sú zrohovatené ostrohy spojené s jedo-
vou žľazou. Ostrohy vtákopyska sú podopreté špeci-
álnou kosťou (os calcaris) a v čase ruje môže cez ne 
vytekať jedová tekutina, ktorá môže usmrtiť aj menšie 
stavovce. Sú súmračné a nočné živočíchy, no ježury 
sú aktívne aj cez deň. Fylogenetický pôvod tejto sku-
piny je stále predmetom diskusii. Niektorí odborníci 
sa domnievajú, že majú blízky vzťah k vačkovcom 
a placentálnym cicavcom, iní predpokladajú, že sa 
odštiepili už v období jury od hlavnej fylogenetickej 
línie vedúcej k Eutheria. Doteraz všetky ich fosilné 
nálezy pochádzajú z austrálskej oblasti, výnimkou 
je nedávny nález vtákopyska z rodu Monotrematum 
v paleocéne obývajúceho Patagóniu.            ĽK

kloakové vaky – niektoré vodné korytnačky majú vy-
tvorený pár prídavných vakov, ktoré sú spojené s klo-
akou (análne vaky) a slúžia ako prídatný dýchací or-
gán.                 ZO

kľúčna kosť (clavicula) – kosť pásma hrudníkových 
končatín. Prvýkrát sa objavuje pri rybách, jej väčší 
rozvoj nastal až pri suchozemských stavovcoch. Z vtá-
kov nemajú kľúčnu kosť kivi (Apteygidae). Rudimen-
tárnu kľúčnu kosť majú mäsožravce, zajace, králiky a 
úplne chýba kopytníkom, ktoré majú lopatku fixova-
nú k hrudnej kosti len svalmi a väzmi, čo je výhodné 

pri rýchlom pohybe. Kľúčna kosť chýba aj veľrybám 
(Cetacea).                ZO

kmeň – reálne najvyššie postavená základná systema-
tická kategória (i keď sa niekedy za najvyššiu kate-
góriu považuje ríša – regnum) ležiaca v hierarchicky 
usporiadanom systéme nad triedou (classis).           IO

kmeň → čeľusť hmyzu
knidocil → knidoblast
kniha (omasum) – jeden z predžalúdkov prežúvav-

cov. Pri prežúvavcoch (Ruminantia) môže vytvárať 
predžalúdky: bachor (rumen), čepiec (reticulum), kni-
ha (omasum) a vlastný žalúdok slez (abomasum).ZO

koala medvedíkovitá (Phascolarctos cinereus) – patrí 
do čeľ. koalovitých, hoci sú niekedy zaraďované aj 
do čeľ. kuskusovitých. Nové paleontologické výsku-
my poukazujú, že sa samostatne vyvíjali najmenej od 
konca treťohôr. Za ich najbližších príbuzných sa pova-
žujú vombatovité. Telo je dlhé 60 až 85 cm, chvost je 
zakrpatený, hmotnosť 4 – 15 kg. Predné aj zadné nohy 
majú po 5 prstoch, so silnými pazúrmi, okrem prvých 
prstov na zadných nohách, ktoré sú krátke a široké. 
Vyskytuje sa čiastočná syndaktýlia, no pazúry sú sa-
mostatné. Lebka je masívna a sploštená. Zubný vzorec 
je I 3/1, C 1/0, PM 1/1, M 4/4, pričom dolný hryzák 
a prvý horný hryzák sú veľké. Očný zub je malý, sto-
ličky sú tupé a tuberkulárne – hrboľaté. Jej výskyt je 
obmedzený do eukalyptových lesov, je prevažne noč-
ná a arborikolná. Zo stromov na zem schádza len keď 
prelieza zo stromu na strom alebo keď chce lízať zem 
či piesok, ktoré jej pomáhajú pri trávení. Pohyb v ko-
runách stromov cez deň je pomalý, no so stmievaním 
a v čase rozmnožovania dokážu tento pohyb podstatne 
zrýchliť a dokonca aj skákať cez tri metre. Požierajú 
listy asi 30 druhov eukalyptov, pričom k spracovaniu 
vysokého obsahu celulózy a lignínu využívajú mikro-
biálnu flóru v slepom čreve. V literatúre sa spomína 
aj požieranie listov imela a druhu Tristania neriifolia 
(Myrtales). Slepé črevo patrí k najdlhším u cicavcov 
(1,8 – 2,5 m). Vodu získavajú len z použitej potravy 
(domorodé meno koala znamená „nepije“). Samec má 
domový okrsok 2 – 3 ha, pričom s ním žije asi 9 sa-
míc. Na rozdiel od väčšiny vačkovcov sa samec ozýva 
chrochtavým hlasom. Samice majú dve bradavky, ich 
vak sa otvára vzadu. Majú chorioalantoidnú placentu, 
gravidita trvá okolo 35 dní a rodia obvykle 1 mláďa 
(hmotnosť okolo 0,5 g). Mláďa zostáva vo vaku okolo 
7 mesiacov a ešte do 11 mesiacov sa nosí na tele mat-
ky. Po 5 mesiacoch kojenia začína mláďa prijímať aj 
kašovitú hmotu z natrávených listov eukalyptov, ktoré 
líže z matkinho konečníka (takto sa do neho dostávajú 
aj mikroorganizmy potrebné na trávenie). V minulosti 
bola koala strieľaná v obrovskom množstve (v r. 1924 
vyvážala Austrália 2 mil. kožiek), dochádzalo a dochá-
dza k fragmnentácii jej biotopov a je ohrozovaná chla-
mydiovou epidémiou prenesenou z domácich zvierat. 
V súčasnosti obýva Austráliu od jv. Queenslandu cez 
vých. Nový Južný Wales a Viktóriu po jv. Južnej Aus-
trálie. Na územiach, kde došlo k radikálnemu úbytku 
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lesov sa v ich fragmentoch premnožili a následne aj 
trpeli nedostatkom potravy. Preto sa tu odchytávajú 
a premiestňujú, prípadne sa potlačuje ich rozmnožo-
vanie antikoncepciou. Od r. 1958 vyhlásila austrálska 
vláda ich úplnú ochranu a v súčasnosti patria k najpo-
pulárnejším a najcharizmatickejším živočíchom pla-
néty.                 ĽK

koalovité (Phascolarctidae) – čeľ. vačkovcov z radu Di-
protodontia. Patrí tu jediný druh →koala medvedíko-
vitá (Phascolarctos cinereus).             ĽK

kobylka zelená (Tettigonia viridissima) – patrí medzi 
najväčšie kobylky v Európe. Zdržuje sa najmä na 
kroch a stromoch. Samička znesie 70 až 100 vajíčok, 
buď jednotlivo alebo ich uloží do malých skupiniek. 
Vajíčka prezimujú a na jar sa z nich liahnu larvy. Je 
mäsožravá, živí sa najmä rastlinnými voškami. Ko-
bylka zelená je známa najrýchlejším dorozumievaním 
v celej živočíšnej ríši. Toto dorozumievanie prebieha 
medzi samičkou a samčekom formou ultrazvuku a 
trvá iba jednu trinástinu sekundy.          MKB

kobylky (Ensifera) – podrad, rôznorodá skupina hmyzu. 
Hlava nesie dlhé tykadlá, ktoré sú spravidla dlhšie ako 
telo. Ústne orgány sú hryzavé. Sluchové tympanálne 
orgány sú v holeniach prvého páru nôh. Stridulácia je 
krídlová (alárna). Stridulácia len samce, výnimkou je 
krtonôžka, kde stridulujú obe pohlavia. Kladielko je 
u samičiek viditeľné. Vajíčka znáša prevažne do pôdy. 
Kobylky sú väčšinou hmyzožravé, niektoré aj mäso-
žravé.             MKB

kochlikopa (Cochlicopa) – rod malých (4 – 7 mm) su-
chozemských pľúcnatých ulitníkov z čeľ. kochlikopo-
vitých, na Slovensku zastúpený 3 tvarovo podobnými 
druhmi. → K. lesklá (C. lubrica) je hojná takmer na 
všetkých typoch vlhších biotopov, najmä v riečnych 
nivách. Má holarkticé rozšírenie. → K. teplomilná (C. 
lubricella) je hojným druhom xerotermných biotopov. 
Na vápencových skalách a krasových stepiach často 
masovo. Holarktický druh. → K. mokraďová (C. ni-
tens) je najväčšia z našich druhov (7 mm). Vyskytuje 
sa vzácne v nížinných mokradiach. Je náročnejšia na 
obsah vápnika v prostredí. Ohrozený druh. → C. re-
pentina, kt. bol kedysi uvádzaný ako samostatný druh, 
je krížencom C. lubrica a C. lubricella.            TC 

kokcídia pečeňová/k. králičia (Eimeria stiedae) – jed-
nobunkový parazit žlčových kanálikov pečene domá-
cich a divých králikov. Patrí do kmeňa → výtrusovce. 
Môže spôsobovať hromadné hynutie najmä mladých 
králikov, ale i celých chovov. Prejavuje sa hnačkami, 
malátnosťou, z nozdier vyteká hlien a pod. Nákaza 
sa uskutočňuje oocystami, ktoré vychádzajú výkalmi 
z tela. Na vzduchu dochádza k → sporogónii (spo-
rulácii), pričom vznikajú infekčné štádiá, ktorými sa 
králiky nakazia s potravou. Králiky môžu byť súčasne 
napadnuté i ďalšími druhmi rodu Eimeria. Hlavnou 
ochranou je prevencia – úplné zničenie nakazených 
chovov, čistota chovných priestorov a potravy.      ET

kokcídie (Coccidia) – trieda vnútrobunkových (intrace-
lulárnych) parazitov článkonožcov a stavovcov. Patria 

do kmeňa → výtrusovce. Charakteristické je striedanie 
generácií ( → metagenéza). Vývin môže prebiehať v 
1 hostiteľovi (monoxénne) alebo dochádza k strieda-
niu hostiteľov (heteroxénne). Mnohé druhy spôsobujú 
závažné ochorenia ľudí a zvierat napr.→ kokcidiózu 
a pod. K jednohostiteľským kokcídiam patrí napr. rod 
Eimeria. Základným faktorom prenosu a šírenia sú 
oocysty, ktoré sa s výkalmi dostávajú z tela hostiteľa. 
Musia sa vyvíjať určitý čas na vzduchu (sporulácia), 
pričom v nich vznikajú 4 → sporocysty a v každej 
sporocyste 2 → sporozoity (infekčné štádiá). Kokcí-
die sú vo väčšine prípadov úzko špecifické z hľadiska 
hostiteľa i jednotlivých tkanív, kt. napadajú. U krá-
likov bolo zistených 12 druhov, najznámejšia je → 
kokcídia králičia parazitujúca v žlčových kanálikoch. 
E. magna parazituje v epitely čreva zajacov. U sliepok 
bolo zistených 9 druhov spôsobujúcich nákazy najmä 
vo veľkochovoch napr. eiméria vtáčia (Eimeria tenel-
la), E. nacatrix, E. maxima, E. acervulina. Nákaza 
spôsobuje najmä zápaly čriev, hnačky, anémiu a poru-
chy nervovej sústavy. U hovädzieho dobytka, zápaly, 
zvredovatenie a nekrózy hrubého čreva a konečníka 
spôsobujú napr. druhy Eimeria bovis, E. ellipsoidalis, 
E. zuernii. K heteroxénnym kokcídiám patrí napr. → 
toxoplazma obyčajná spôsobujúca nebezpečné ocho-
renie → toxoplazmózu. Svalovky spôsobujú ochore-
nie → sarcocystózu, rod Cystoizospóra → cystoizo-
sporózu mäsožravcov.              ET

kokcidióza – závažné až smrteľné ochorenia vtákov 
a cicavcov spôsobené rôznymi druhmi → kokcídií. 
Prejavuje sa vodnatými, hlienovitými hnačkami, ne-
chutenstvom a ďalšími patologickými príznakmi. Na 
tkanivách sú viditeľné belavo-žlté až tmavočervené 
fľaky. Po prekonaní nákazy určitého druhu kokcídie 
organizmus získava na tento druh imunitu.            ET

kokón → zámotok
koleno → nohy článkonožcov
kolibríky (Trochilidae) – čeľ., rad krátkonožce (Apo-

diformes). Malé (5 – 35 cm), rýchlo lietajúce vtáky, 
mnohé s výrazným sfarbením hrdla, tenkým zobákom, 
s krátkymi nohami. Žijú v Amerike, predovšetkým v 
južnej (od hladiny mora až po 5 000 m n. m.), všade, 
kde rastú vhodné rastliny, slúžiace im ako potrava. 
Známych 328 druhov, z nich 25 je ohrozených.     ZO

koloblast → integument bezchordátov
koloblast → rebrovky
kolónia – zoskupenie viacerých jedincov istého druhu 

(homotypická societa), ktorá vzniká za účelom účin-
nejšej ochrany, získavania potravy, rozmnožovania 
alebo istejšieho prežitia nepriaznivých podmienok. 
Často sa viaže na populáciu sesilných (prisadnutých) 
organizmov s limitovanou lokomočnou schopnos-
ťou. V takom prípade je rast kolónie monopodiálny 
(s jedným dominantným jedincom) alebo sympodiál-
ny (s rovnocennými jedincami). V prípade vagilných 
druhov môže kolónia inštinktívne vznikať napr. pri 
spoločnom hniezdení (hniezdna kolónia) za účelom 
zvýšenej bezpečnosti. Osobitne sa etabluje kolónia 
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sociálne žijúceho hmyzu, napr. včelstvo, v ktorej platí 
osobitná hierarchizácia jedincov na kasty, napr. krá-
ľovná, robotnice, trúdy. Systém je v takom prípade 
riadený na báze feromónovej komunikácie.             PF

koloniálne bezstavovce – žijú vo vodnom prostredí, 
väčšinou prisadlým spôsobom života. Výnimku tvoria 
→ rúrkovníky, kt. tvoria plávajúce kolónie. Kolónie 
sú zložené z jedincov (tzv.→ zooidov). Všetky zooidy 
vznikajú → nepohlavným rozmnožovaním (pučaním, 
pozdĺžnym, priečnym delením ap.). Zooidy kolónie 
sú medzi sebou v org. spojení, často majú spoločnú 
výživu i metabolizmus. Nízka úroveň koloniálnosti 
spočíva v slabom spojením zooidov medzi sebou a v 
chýbaní diferenciácie zooidov. U vysoko organizova-
ných kolónií dochádza k integrácii kolónie do jedného 
celku, potlačením individuality jednotlivých zooidov. 
Vzniká tým spoločné koloniálne telo (napr. u → ko-
ralovcov tzv. cenosark). V mnohých kolóniách bez-
chordátov sa jednotlivé zooidy začínajú špecializovať 
na vykonávanie rôznych funkcií (príjem potravy, vy-
lučovanie, vyrovnávanie osmotického tlaku v kolónii, 
obrana, chytanie potravy, rozmnožovanie). S koloni-
álnymi formami sa stretávame napr. u → polypovcov, 
→ koralovcov, → pamachoviek, → machoviek, → 
ľalioviek, → plášťovcov.             MH

kolónie jednobunkovcov – zoskupenie určitého počtu 
buniek vzniknuté delením materskej bunky. Vyskytu-
jú sa u → bičíkovcov a → nálevníkov. Stupeň orga-
nizácie kolónie môže byť rôzny. V najjednoduchšom 
prípade predstavuje kolónia zhluk voľne spojených 
buniek, môže dochádzať k vytváraniu slizových oba-
lov, prípadne pevných schránok, pričom bunky v ko-
lónii sú identické. Väčšinou však dochádza v kolónii 
k diferenciácii na „somatické“ a „generatívne bunky“ 
(kt. dajú základ novej kolónii). U čeľade váľačovi-
tých (Volvocidae) jednotlivé bunky ležia v spoločnej 
rôsolovitej hmote usporiadané charakteristicky pre 
jednotlivé druhy. Sférické kolónie sú polarizova-
né. U najjednoduchších napr. Eudorina elegans sú 
schopné reprodukcie všetky bunky u E. californica 
je pomer medzi somatickými a generatívnymi bun-
kami 3:5. Najvyšší stupeň diferenciácie je u Volvox 
globator, u ktorého takmer všetky z 10 000 buniek sú 
somatické. V zadnej polovici kolónie je roztrúsených 
niekoľko generatívnych buniek, ktoré dávajú pri → 
nepohlavnom rozmnožovaní vznik dcérskym kolóni-
ám alebo pohlavným bunkám, po kopulácii ktorých 
vzniká opäť dcérska kolónia. U nálevníkov sa tvoria 
kolónie najčastejšie u podtriedy Peritrichia. Väčšinou 
všetky jedince kolónie sú identické (napr. rody Car-
chesium, Epistylis). Môžu sa oddeliť a opakovaným 
delením dať vznik novej kolónii. U druhov rodu Zo-
othamnium boli zistené 2 bunkové typy – malé mik-
rozoidy a veľké makrozoidy umiestnené v miestach 
vetvenia. I keď sú mikrozoidy ešte schopné delenia, 
nemôžu sa oddeliť a vytvoriť novú kolóniu. Nová ko-
lónia vzniká iba z makrozoidov.              ET

kolónie mnohobunkovcov – zoskupenie určitého počtu 

jedincov vzniknuté delením materského jedinca. Vy-
skytujú sa napr. u → pŕhlivcov, → machoviek a pod. 
Jedince v kolónii môžu byť rovnaké (monomorfné ko-
lónie) alebo sa jedince morfologicky i funkčne odlišu-
jú (polymorfné kolónie). Jedince v kolónii sú na sebe 
závislé, sú zvyčajne pospájané tráviacimi trubicami, 
čím sa delia o potrvavu. V polymorfných kolóniách 
dochádza k ďalším špecializáciám a vytváraniu jedin-
cov na zabezpečenie špecifických funkcií (chytynie 
potravy, ochrana, rozmnožovanie a pod.). Ak sú jedin-
ce v kolónii nezávislé hovoríme o pseudokolóniách 
(napr. chytadlovky).              ET

kolpodely (Colpodelia) – jednobunkové ektoparazity 
iných jednobunkovcov patriace do skupiny → Apicom-
plexa. Okrem → apikálneho komplexu sú prítomné 2 
bičíky. Najznámejším druhom je Colpodella gonderi, 
parazitujúci na → nálevníkoch z rodu Colpoda.     ET

komár piskľavý (Culex pipiens) – má štíhle nenápadne 
sfarbené telo, na hlave veľké oči. Telo samičky (let-
nej generácie) menšie 3,5 až 4 mm dlhé, prezimujúce 
oplodnené samičky sú väčšie, majú telo dlhé okolo 
5 mm. Samičky kladú vajíčka na hladinu stojatých 
vôd. Lepia ich do podoby malej lodičky, v ktorej 
býva okolo 100 vajíčok. Larválny vývin prebieha 
v menších, často umelých vodných nádržiach. Larvy 
znášajú vyšší stupeň organického znečistenia vody. 
Larvy sa živia prvokmi, riasami a odumretou orga-
nickou hmotou. Po 8. až 20. dňoch vývinu sa larva 
zakuklí, po 2 – 3 dňoch sa z kukly liahne imágo. Imá-
ga lietajú od mája do začiatku októbra. Samičky pre-
zimujú. V našich podmienkach má komár piskľavý 
počas vegetačného obdobia 3 až 4 generácie, samičky 
sú ornitofilné (preferujú cicanie na vtákoch), človeka 
nenapádajú.                 IO

komár útočný (Aedes vexans) – prvdepodobne náš na-
hojnejšie sa vyskytujúci komár, veľmi bežný v níži-
nách a pahorkatinách. Na našom území sa prvé imága 
objavujú už v apríli. Larvy žijú v nehlbokých vodných 
nádržiach, najmä v mlákach inundačných zón riek. Je 
pôvodcom jarných a letných komárích kalamít. Pri 
premnožení v obrovských množstvách nalietava na 
lesnú zver, hospodárske zvieratá a ľudí. Samičky kla-
dú vajíčka na zem na miesta, ktoré bývajú zatopené 
počas jarnej zvýšenej hladine rieky alebo pri topení 
snehu. Vhodnými miestami sú lužné lesy, mokré lúky, 
rôzne menšie či väčšie depresie v teréne a i. Komár 
útočný pri silnejšom premnožení znepríjemňuje ba až 
znemožňuje pobyt človeka i hospodárskych zvierat 
mimo obytných a hospodárskych budov, je schopný 
zalietať do obydlí človeka vzdialených od liahnísk aj 
niekoľko km.                IO

komárovité (Culicidae) – čeľ. dvojkrídlovcov strednej 
veľkostí. Telo majú menej sklerotizované, štíhle, dlhé 
3 až 6 mm, viaceré časti tela môžu mať pokryté šupin-
kami. Hlava je guľovitá s veľkými zloženými očami. 
Tykadlá dlhé 15 článkové. Články tykadiel s praslen-
mi štetín, ktoré u samčekov sú veľmi dlhé. Bodavoci-
cavé ústne orgány tvoria dlhý cuciak (proboscis), jeho 
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dĺžka niekoľkokrát prevyšuje výšku hlavy. Samičky 
väčšiny druhov cicajú krv stavovcov. Cuciak samče-
kov je kratš s viacmenej redukovanými bodcovitými 
hryzadlami a čeľusťami. Samčeky cicajú na rastlinách 
alebo počas života potravu neprijímajú. Čeľusťové 
hmatadlá sú 5 článkové, sú dlhšie alebo kratšie ako 
proboscis. Na hrudi pár úzkych dlhých krídel a tri páry 
tenkých dlhých nôh. Na žilkách krídel majú samičky 
šupinky uložené hustejšie ako samčeky. Bruško dlhé 
valcovité so šupinkami, je zložené z 10 článkov. Po-
hlavný otvor samičiek je na ventrálnej strane medzi 8. 
a 9. článkom, análny otvor je na 10. článku. Na stavbe 
vonkajších kopulačných orgánov (dvojčlánkové gono-
pódy, edeagus) samčekov sa podieľajú 9. a 10. článok 
bruška. Vývin komárov prebieha vo vodách rôzneho 
typu: v sladkých stojacich, pomaly tečúcich, v den-
drotelmách, v litotelmách, v brakických vodách a i. 
Samičky kladú vajíčka jednotlivo alebo v charakteris-
tických skupinkách na povrch hladiny alebo na povrch 
pôdy v inundačných zónach riek. Majú štyri larválne 
instary, larvy sú eucefalné, apódne. Kukly sú voľné, 
pohyblivé. Poznáme okolo 2500 druhov, systematicky 
sa delia do troch podčeľadí (Anophelinae, Toxorhyn-
chitinae, Culicinae). Z našej fauny je známych vyše 
50 druhov patriacich do 6 rodov. Viaceré druhy majú 
veľký význam ako prenášače (vektory) pôvodcov ma-
lárie, žltej zimnice, japonskej B encefalitídy, filaróz 
a i. Iné druhy sú masovými trápičmi ľudí a zvierat, 
u nás najmä v oblastiach nížin s väčšími riekami.     
              IO 

komfortné správanie – aktívny aj pasívny systém sprá-
vania, ktorý vedie k starostlivosti o telo, ale často má 
funkciu aj v sociálnej komunikácii, kedy môže byť 
spojený so súborom mimických prejavov, napr. špe-
cifický výraz tvár primátov pri vzájomnom čistení. 
Jeden z predmetov výskumu etológie (veda o sprá-
vaní živočíchov). K najčastejším typom komfortné-
ho správania patrí vzájomné škrabanie, vyhryzávanie 
nečistôt, kúpanie sa vo vode a bahne ale aj celý rad 
odpočinkových postojov. Často sa objavujú v presne 
definovaných intervaloch a v istom období dňa, napr. 
po konzumácii potravy, očiste alebo v čase odpočin-
ku. Z demekologického (populačného) hľadiska má 
tento typ správania mimoriadny význam z hľadiska 
udržiavania sociálnej stability.              PF

komisúry (commissurae) – priečne nervové vlákna, kt. 
spájajú vedľa seba ležiaci pár nervových ganglií. MH

komora srdca (ventriculus cordis) – časť srdca stavov-
cov. Základnými časťami srdca sú predsieň (atrium 
cordis), ktorá krv prijíma a komora (ventriculus cor-
dis), ktorá krv vháňa do ciev. Počet predsiení a ko-
môr je pri jednotlivých skupinách stavovcov rôzny. 
V najjednoduchšom prípade, napr. pri mihuliach (Pet-
romyzontida), sliznatkách (Myxini), drsnokožcoch 
(Chondrichthyes) a lúčoplutvovcoch (Actinopterygii) 
je to jedna predsieň a jedna komora. Obojživelníky 
a plazy majú jednu komoru, ale predsieň je rozdelená 
priehradkou na dve samostatné časti. Srdce krokodí-

lov (Crocodylia), vtákov (Aves) a cicavcov (Mamma-
lia) má dve komory a dve predsiene.            ZO

komorové oči → zrakové orgány bezchordátov
komorové oko – majú ho všetky stavovce, aj človek. 

Prijíma svetelné podnety alebo elektromagnetické vl-
nenie. Je uložené v očnici (otvor v lebke) na tukovom 
vankúšiku. Očná bulva –je uložená v očnici. Oko pozo-
stáva z troch vrstiev: Vonkajšia vrstva tvorí obal a jeho 
ochranu. Patrí sem bielko – veľmi pevná, tenká väzi-
vová blana, ktorá je veľmi málo prestúpená cievami, v 
mladosti je namodralá kvôli priesvitnej vrstve, ktorá sa 
nachádza pod ňou – cievnatka, v starobe sa tu ukladá 
tuk, preto bielko žltne. Nadmerné ukladanie tuku môže 
spôsobiť stareckú šerosplepotu. Bielko vpredu pre-
chádza do rohovky –je to priezračná, sklovitá hmota 
(blana). A je vypuklá smerom dopredu. Stredná vrstva 
tvorí ju dúhovka – iris – farebná, v strede dúhovky je 
čierny otvor – zrenica. Dúhovka má 6 vrstiev a farba 
oka závisí na tom, v ktorej vrstve sa pigment uloží, čo 
je dané geneticky. (v úplne prednej – hnedá, v úplne 
zadnej modrá, tmavosť závisí od množstva uloženého 
pigmentu) Medzi rohovkou a dúhovkou sa nachádza 
predná očná komora, ktorá je vyplnená očným mo-
kom. K bielku sa prikladá blana – cievnatka, ktorá 
je husto popretkávaná cievami – zabezpečuje výživu 
oka. Vnútorné prostredie oka nachádza sa tu sietnica 
– vrstva, na ktorej sa nachádzajú nervové bunky, ktoré 
sú citlivé na svetelné podnety. Nachádzajú sa tu dva 
typy buniek – tyčinky, sú zodpovedné za čierno-biele 
videnie (za šera, tmy) a – čapíky, zodpovedné za fareb-
né videnie. Miesto, kde do oka vstupujú cievy a nervy 
sa volá slepá škvrna – ak sem dopadajú svetelné lúče, 
začerní sa nám pred očami (nie sú tu ani tyčinky ani 
čapíky). Na sietnici sa nachádza aj žltá škvrna – je to 
miesto, kde sú najhustejšie rozložené tyčinky a čapíky, 
je to miesto najdokonalejšieho videnia. Pre normálnu 
činnosť tyčiniek a čapíkov je potrebný vitamín A a en-
zým rodoxín.            MKB

konárnik útesový → konárniky
konárniky (Madreporarida) – rad šesť lúčových → ko-

ralov, vytvárajúcich mohutné kolónie s masívnou von-
kajšou kostrou tvorenou CaCO3. Podieľajú sa hlavnou 
mierou na tvorbe → koralových útesov. Koral moz-
gový (Diploria cerebriformis) vytvára biele kolónie 
podobné mozgu, konárnik útesový (Madrepora eu-
rystoma) patrí k dominantným druhom podieľajúcim 
sa na tvorbe → atolov. Koral hubový (Fungia fungi-
tes), rozšírený najmä v Tichom a Indickom oceáne, 
pripomína obrátený klobúk huby.             ET 

končatiny hrude kôrovcov (torakopody) – v užšom 
slova zmysle predovšetkým peraeopody (na pareone 
– zadnej časti hrude), hoci súčasťou hrude sú aj ma-
xilipedy (príustné nôžky). Torakopody sa u mnohých 
kôrovcov špecificky adaptovali, napr. na mohutné kle-
petá (rak, homar). Fylogeneticky je článkovaná kon-
čatina odvodená od štruktúr podobných parapódiam 
mnohoštetinavcov (obrúčkavce). Na protopodit, ktorý 
komunikuje s telom, sa napája endopodit a exopodit. 



K

112

U rakovcov sa na hrudi vyskytujú dvojvetvové kon-
čatiny – fylopody (nebálie), ale vo väčšine prípadov 
jednovetvové nohy (stenopody). Peraeopody terestric-
kých rovnakonôžok slúžia na chôdzu. U akvatických 
rakovcov bežne nesú žiabre.              PF

končatiny kôrovcov – pôvodný základ končatiny tvorí 
dvojčlánkový protopodit (bazálny čl. koxopodit a dis-
tálny článok bazipodit) na konci je rozdelený na dve 
vetvy – vnútornú (endopodit) a vonkajšiu (exopodit). 
Na vonkajšej strane protopoditu bývajú vyvinuté 1 a 
viac lupeňovitých výrastkov (epipodity) s dýchacou 
funkciou, na vnútorne strane protopoditov bývajú 
vyvinuté výrastky (endity) s rôznou funkciou podľa 
polohy končatiny na tele. Exopodit, ak je vyvinutý vy-
rastá v bičovitý mnohočlánkový útvar. Endopodit má 
dosť komplikované stavbu a jeho jednotlivé články 
sa menujú v poradí: ischium, merus, carpus, propus, 
dactylus. Z endopoditu sa rakom vyvinuli klepetá → 
klepetá rakov.                IH

konečník (rectum) – koncová časť zadného čreva. Od 
tenkého čreva ho oddeľuje malý záhyb, chlopnič-
ka konečníka. Tvar konečníka býva rôzny, závisí 
od potravy. Konečník ústi buď do kloaky (cloaca) u 
obojživelníkov (Amphibia), plazov (Reptilia), vtákov 
(Aves) alebo u ostatných samotným análnym otvorom 
(anus). Hromadia sa v ňom nestrávené zvyšky potra-
vy a vstrebáva sa voda. U hmyzu sú na konci koneč-
níka osobitné kutikulárne útvary, tzv. konečníkové 
poduštičky a konečníkové papily, ktoré sú preliačené 
dovnútra konečníka ako prsty na rukavici a obsahujú 
početné vzdušničky. Konečník stavovcov uzatvárajú 
dva svalové zvierače: 1. vnútorný a 2. vonkajší. Vnú-
torný zvierač je z hladkej svaloviny, je pod kontro-
lou parasympatika (stimuluje ochabnutie vnútorného 
zvierača) a sympatika (zvyšuje tonus). Vonkajší zvie-
rač je z priečne pruhovanej svaloviny, inervujú ju so-
matické nervy.                JS

konečník → tráviaca sústava bezchordátov
konečníkové papily → tráviaca sústava bezchordátov
konečníkové podušky → tráviaca sústava bezchordá-

tov
konektívy (connectivae) – pozdĺžne nervové vlákna spá-

jajúce predchádzajúce a nasledujúce → gangliá.   MH
konchín → konchiolín
konchiolín (konchín) – povrchová, pomerne pružná or-

ganická vrstva schránky mäkkýšov (periostrakum), 
chemickým zložením podobná chitínu hmyzu. Vy-
lučujú ju bunky na okraji plášťa. K. tvoria prevažne 
bielkoviny, do molekúl ktorých je zabudovaný pre 
impregnáciu chinón. K. obsahuje pigmenty a môže 
vytvárať rozličné štruktúry (chĺpky, zrnká, vrásky a 
pod.).                TC 

koník červenokrídly (Psophus stridulus) – so zložený-
mi krídlami je tento druh sfarbený prevažne šedočier-
ne, ale častejšie čiernohnedo, hnedo alebo hrdzavo, 
s drobnými škvrnami. Typické sú pre neho pomer-
ne krátke, silné tykadlá. Veľkost samcov sa obvykle 
pohybuje okolo 2 – 3 cm, väčšie samice však môžu 

niekedy merať až 4 cm. Typický biotop predstavujú 
trávinno-bylinné porasty suchých lesných lúk, pastvín 
a slnečných okrajov lesov vo vyšších polohách.MKB

koník modrokrídly (Oedipoda coerulescens) – vy-
skytuje sa najmä na slnečných, suchých, kamenitých 
miestach. Samček meria 15 až 21 mm, samička od 22 
do 28 mm. Sú sfarbené vo všetkých odtieňoch hnedej 
– od svetlej až po úplne tmavú, ktoré je ešte dokresel-
né rôznymi pruhmi a škvrnami. Vďaka farbe a štruk-
túre povrchu tela sa dokáže tento druh koníka veľmi 
dobre maskovať a často býva k nerozoznaniu od ka-
menia alebo hliny. Pod hnedými vrchnými krídlami 
sa nachádzajú spodné krídla, ktoré majú tyrkysovú 
farbu. Skáče veľmi rýchlo, pričom skoky sú doprevá-
dzané krátkym letom, pri ktorom je možné vidieť jeho 
krídla.            MKB

koník sťahovavý (Locusta migratoria) – väčší druh 
koníka meria približne 6 cm. Sfarbenie samčeka a sa-
mičky je takmer totožné, akurát samček má svetlejší 
odtieň. Rozpätie krídel je asi 9 cm. Samica má kla-
dielko a bruško viac uspôsobené na kladenie vajíčok 
do pôdy. Má dolu sklonenú hlavu vybavenú mocnými 
hryzadlami, ktoré mu umožňujú konzumovať aj tvr-
dú bylinnú potravu. Má veľké zložené oči po bokoch 
hlavy s výraznými čiernymi pásikmi. Jeho tykadlá sú 
krátke, rovnako ako pri ostatných druhoch koníkov. 
Koník sťahovavý je výborný letec. Zaujímavý je jeho 
spôsob štartu. Koník sa musí dostať na tvrdý rovný 
podklad, potom odrazu zdvihne vrchné tvrdé chiti-
nizované ochranné krídla a začne vystierať druhý 
pár širokých blanitých krídel, ktoré boli až dovtedy 
zložené ako mechy na harmonike. Koník tieto spod-
né krídla vystiera, vibruje nimi, ako by ich napĺňal 
vzduchom. Asi po 30 až 50 sekundách sa konečne 
odlepí od zeme a okamžite dosiahne veľkú rýchlosť. 
Samček pritom vyludzuje aj prenikavý zvuk. Na to 
mu slúži ozubená časť nôh, ktorými „píli“ po okraji 
tvrdých kroviek.                      MKB

koníky (Caelifera) – podrad živočíchov, ktorá sa zväčša 
vyskytuje v nízkej vegetácii. Koníky majú štíhle z bo-
kov sploštené telo, ktoré im umožňuje pohyb v hustej 
vegetácii. Tykadlá majú krátke. Havu majú ústnym 
otvorom sklonenú dole a majú hryzavé ústne orgány. 
Živia sa rastlinami. Koníky znášajú vajíčka do pôdy, 
kde samička vyryje pomocou bruška jamku, do ktorej 
znesie vajíčka. V pôde prezimujú a na jar sa z nich 
liahnu larvy podobné dospelým jedincom. Stridulujú 
dvoma spôsobmi, prvým je trenie zúbkov na holeniach 
o žilky na okraji kroviek a druhým je trenie vnútornej 
strany stehna o plôšku na bokoch brucha.         MKB

konjugácia – spôsob pohlavného rozmnožovania (→ 
gamontogamia) u nálevníkov. Jedince (gamonty) sa 
spoja v oblasti bunkových úst, → makronukleus sa 
rozpadá, → mikronukleus sa 2 krát za sebou delí, 
vzniknú 4 mikronukleusy, z kt. 3 zaniknú a jeden, kt. 
zostal sa opäť delí a dáva vznik stacionárnemu a mig-
račnému jadru. Jedince si navzájom vymenia mig-
račné jadro, kt. splýva so stacionárnym v pôvodných 
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jedincoch, vzniká synkaryon. Bunky sa oddelia a syn-
karyon sa ďalej delí, pričom vznikajú 2 dcérske jadrá, 
z ktorých jedno sa stane makronukleusom (polyploi-
dizáciou) a druhé mikronukleusom (uvedený príklad 
je typický pre → črievičku končistú). Existujú počet-
né odchýlky, pretože väčšina nálevníkov má viac ako 
1 mikronukleus (napr. Bursaria truncatela až 1 317). 
Vo všetkých týchto prípadoch bývajú úvodné delenia 
zahájené všetkými mikronukleusami, spravidla však 
iba 1 z týchto mikronukleusov je funkčný po prvých 
2 deleniach. Počty mikronukleusov sa doplnia násled-
nými deleniami synkaryonu.             ET

konoid → apikálny komplex
kontrakcia – sťahovanie, zmršťovanie; skracovanie, 

zúženie (resp. zmenšenie objemu). Najčastejšie ho-
voríme o kontrakcii svalu, teda zmršťovaní svalu. 
Schopné kontrakcie sú myofibrily = bielkovinové 
vlákna svalových buniek. Pri svalovej kontrakcii do-
chádza k väzbe medzi aktínom a myozínom, ktoré sa 
navzájom do seba zasúvajú.             SN

kontraktilné vakuoly → pulzujúce vakuoly
kontúrové perie (pennae conturae) – pokrýva povrch 

vtáčieho tela a vytvára jeho obrysy. Tvoria ho veľké 
perá, slúžiace na lietanie a malé pierka, pokrývajú-
ce telo. Kontúrové perie – pennae conturae môžeme 
podľa jeho použitia rozdeliť na: a) letky – remiges, 
b) krovky – tectrices, c) kormidlové perá – rectri-
ces. Kontúrové perie (pennae conturae) vyrastá na 
tele len na istých plochách tzv. perniciach (pterylae), 
medzi ktorými sa nachádzajú plochy, porastené len 
páperím.               ZO

konzument – organizmus konzumujúci organické lát-
ky vytvorené inými organizmami (producentami), 
predovšetkým živočíchy, ale aj heterotrofné rastliny 
a huby. V trofickej ekológii majú konzumenty osobit-
né postavenie v potravných reťazcoch hneď za produ-
centami a podľa typu potravy sa ďalej klasifikujú na 
primárne (fytofágne), živiace sa telami producentov 
(rastlín) a sekundárne (zoofágne), ktorých potravou sú 
iné konzumenty (živočíchy). Ako heterotrofné orga-
nizmny nedokážu konzumenty viazať slnečnú energiu 
do chemickej väzby. Objavujú sa ako v pastevno-ko-
ristníckych reťazcoch, napr. ako vrcholové predátory 
(orol, lev, jaguár) tak aj v detritických (rozkladných), 
napr. ako nekrofágy (hrobárik) a koprofágy (lajniak). 
Efektívnosť prenosu energie konzumentami (sekun-
dárna produkcia) je vyššia ako u producentov (primár-
na produkcia).                PF

kopepoditová larva (kopepodit) → vývin (ontogenéza) 
kôrovocov

kopulácia – spôsob párenia, pri ktorom jeden z pohlav-
ných partnerov, vpravuje spermie do samičích po-
hlavných ciest druhého z partnerov. Po ňom nastáva 
vnútorné oplodnenie. Podmienkou kopulácie je vznik 
kopulačných orgánov.               JS

kopulačné orgány – samčím kopulačným orgánom je 
pohlavný úd, penis; samiciam na kopuláciu slúži po-
šva (vagina).                JS

kopýtko prirastené (Dreissena polymorpha) – → las-
túrnik z čeľ. kopýtkovitých s pôvodne pontickým roz-
šírením, kt. sa začal do stred. a západ. Európy šíriť 
v 20. rokoch 19. stor. V r. 1870 sa objavil v hornom 
Dunaji pri Regensburgu, odkiaľ pravdepodobne osíd-
lil celé horné Podunajsko. Na Slovensku zatiaľ žije 
len na Podunajsku a na dolnom Pomoraví. Bysovými 
vláknami sa prichytáva na ponorené predmety (drevá, 
kamene, dná lodí, či veľké lastúrniky). Expanzívny 
druh, ktorý môže svojim premnožením narušiť eko-
logickú rovnováhu. Patrí medzi technické škodce, 
upcháva potrubia a spôsobuje ich koróziu. Drobné 
veligerové larvy ľahko prechádzajú cez filtre a umož-
ňujú kolonizáciu nových stanovíšť.            TC

kopyto (ungula) – rohovinové ukončenie prsta alebo 
prstov pri kopytníkoch. Kopyto je modifikáciou pa-
zúrov, ktoré pokrýva väčšiu časť posledného článku 
prsta kopytníkov. Kopyto je podložené väzivovým 
vankúšikom (strelka). Pazúry, nechty a kopytá perma-
nentne rastú.               ZO 

koracídium – larválne štádium → pásomníc vznikajúce 
z vajíčka u druhov vyvíjajúcich sa vo vodnom prostre-
dí.                 ET

koral červený (Corallium rubrum) – osemlúčový → 
koral (Octocorallia) patriaci do radu vejárovníkov 
(Gorgonarida). Tvorí 20 – 40 cm veľké → kolónie 
z červenkastej, až mäsovočervenej, vápenatej hmoty 
(uhličitan vápenatý). Polypy sú sivobiele. Používa 
sa na výrobu špekov. Rozšírený je v Stredozemnom 
mori.                  ET

koral hubový → konárniky
koral mozgový → konárniky
koralovce → koraly
koralový útes – špecifický biotop, ktorý vzniká hroma-

dením kolónií → koralov. Rozlišujeme 4 typy útesov. 
Pobrežné, lemujú pevninu, nachádzajú sa v tesnej 
blízkosti pobrežia. Bariérové, prebiehajú rovnobežne 
s pobrežím, v určitej vzdialenosti od neho (najznámej-
ší je útes pozdĺž celého severovýchodného pobrežia 
Austrálie až 2000 km). Ploché sú obklopené vodou 
rovnakej hĺbky a → atoly.             ET

koraly/koralovce (Anthozoa) – morské koloniálne, 
menej solitárne, väčšinou prisadnuté → mechúrniky, 
kmeňa → pŕhlivce. Nemajú → medúzové štádium, 
vyskytujú sa iba v štádiu → polypa. Hltan je ektoder-
málneho pôvodu, v žalúdku sa nachádzajú prepážky 
(septy) s množstvom žľaznatých buniek (trávenie je 
extracelulárne). Počet sept väčšinou zodpovedá poč-
tu ramien okolo ústneho otvoru. Rozmnožujú sa ne-
pohlavne pučaním (→ nepohlavné rozmnožovanie), 
pohlavne cez larvu → planulu. Pohlavná sústava je 
endodermálneho pôvodu. Väčšina druhov vytvára 
vonkajšiu, často masívnu kostru z uhličitanu vápena-
tého alebo z organickej hmoty. U niektorých druhov sa 
tvorí i vnútorná kostra v → mezogley vo forme skleri-
tov. Žijú najmä v tropických a subtropických plytkých 
moriach, majú horotvorný význam (tvoria → koralové 
útesy, → atoly). Patria k najstarším polypovcom (žijú 
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od kambria dodnes). Na základe počtu sept v gastrál-
nej dutine a počtu ramien okolo ústneho otvoru roz-
lišujeme osemlúčové koraly (Octocorallia) – 8 sept, 8 
ramien, tvoria kolónie. Patria sem → lalokovníky, → 
vejárovníky, → perovníky a slncovníky (Helioporari-
da). Šesťlúčové koraly (Hexacorallia) majú väčšinou 
6 alebo násobok 6 sept a ramien okolo ústneho otvoru. 
Kolóniové → konárniky sa podieľajú najmä na tvorbe 
→ atolov (Madrepora eurystoma). K jednotlivo (so-
litárne) žijúcim koralom bez kostry patria → sasanky 
(Actiniarida) a sasankovky (Ceriantharida).       ET

koreňohlavce (Rhizocephala) – rad kôrovcov patriaci 
do triedy → fúzonôžky – vnútorné parazity krabov 
v ich telách vytvárajú hustú sieť dlhých rozvetvených 
trubičiek.Telové prívesky a tráviaca trubica chýbajú. 
Príslušnosť ku kôrovcom dokazuje len naupliová lar-
va. Najznámejší zástupca je Sacculina carcini.       IH

koreňonožce (Sarcodina) – skupina jednobunkovcov 
v minulosti uvádzaná ako podkmeň v rámci kmeňa  
koreňonožcobičíkovce, zostavená na základe špeci-
fického pohybu pomocou → panôžok (pseudopódií) 
rôzneho typu. Plazma je často členená na granulova-
nú → endoplazmu, ktorá je tekutejšia a obsahuje → 
bunkové organely (viditeľné prúdenie) a hustejšiu 
hyalinnú → ektoplazmu bez organel. Mnohé vytvá-
rajú schránky (→ Testacea). V endoplazme je 1 ale-
bo viac fyziologicky rovnocenných jadier (výnimku 
tvoria → dierkavce, kde sa vyskytuje → jadrový dua-
lizmus). Rozmnožujú sa binárnym alebo mnohoná-
sobným delením (→ nepohlavné rozmnožovanie), → 
pohlavné rozmnožovanie je známe len u niektorých 
skupín. Ako potrava slúžia baktérie, riasy, prvoky, aj 
malé mnohobunkovce, parazity požierajú červené kr-
vinky alebo bunky napadnutých tkanív. Žijú v mori, 
vo všetkých typoch sladkých vôd, v pôde, machoch 
a pod., niektoré sú parazitické. Na základe spôsobu 
pohybu a typu panôžok boli delené na 2 nadtriedy – 
meňavkovce (Rhizopoda) s vytváraním → panôžok 
typu lobopódií, filopódií, retikulopódií a nitkonožce 
(Actinopoda), s filopódiami a axopódiami väčšinou 
žijúce planktonicky (vznášajú sa vo vode). V súčas-
ných systémoch vychádzajúcich z fylogenetických 
závislostí je väčšina týchto zástupcov zaraďovaná do 
fylogenetickej línie → Amoebozoa (meňavkovce), → 
Rhizaria a čiastočne aj → Excavata (skupina Hetero-
lobosea).               ET

koreňonožcobičíkovce → meňavkobičíkovce
koreňoústky → medúzovce
kormídium → rúrkovníky 
kormorán veľký → kormoránovité
kormoránovité (Phalacrocoracidae) – čeľ., rad → ves-

lonožce (Pelecaniformes). Veľké plávajúce vtáky, 
obývajúce sladké vody a morské pobrežie. Nohy s 
plávacou blanou, štíhly, cylindrický zahnutý zobák. 
Neoperená tvár. Prvá ručná letka je kratšia ako druhá. 
Kormidlové perá, ktorých je 12 – 14, sú úzke so silným 
ostňom. Majú dlhý zobák a krk s 20 stavcami. Kľúč-
ne kosti nezrastajú s prsnou kosťou. Dobre plávajú a 

potápajú sa. Nohy majú posunuté dozadu, preto sa po 
súši pohybujú pomaly so vzpriameným telom. Lietajú 
rýchlymi údermi krídel, zvyčajne nevysoko nad vo-
dou. Patrí sem 45 druhov. Kormorán veľký (Phalac-
rocorax carbo). Je celý čierny, rozšírený na všetkých 
kontinentoch okrem Južnej Ameriky. Žije pri vodách, 
u nás na Dunaji, Hrone, Váhu niektorých rybníkoch. 
Počas letu má natiahnutý krk a pôsobí dojmom kríža. 
Hniezda si stavia vysoko na stromoch. Samička znáša 
2 – 3 vajíčka (46,5 g, 61 x 39 mm). Živí sa rybami. 
Okrem neho u nás bol na Slovensku zaznamenaný 
kormorán chochlatý, Phalacrocorax aristotelis a kor-
morán malý, Phalacrocorax pygmaeus.            ZO

koronárne tepny – inak nazývané aj vencovité tepny, 
vystupujú z aorty hneď za polmesiačikovitými chlop-
ňami. Vencovitými tepnami sa zabezpečuje vlastný 
srdcový obeh, pretože pri pracovnom cykle má srdce 
len minimálnu oddychovú fázu, preto vyžaduje stály 
a bohatý prísun kyslíka a živín.             SN 

kortex – zložitý systém povrchových štruktúr ktoré 
vytvárajú cytoskelet (bunkový povrch) u skupiny → 
Alveolata. Veľmi zložitý a charakteristický je najmä 
pre → nálevníky. Pozostáva z → pelikuly, a pod peli-
kulou ležiacich ďalších vláknitých mikrotubulárnych 
štruktúr. Kortex je teda tvorený viacerými vrstvami 
– glykokalyx, plasmalema, kortikálne mikrotubu-
ly a mikrotubuly pripájajúce sa na bazálne telieska 
pohybových organel (napr. u → nálevníkov tzv. ki-
netodezmálne, nematodezmálne, postciliárne fibrily 
– majú taxonomický význam). V rámci kortexu sa 
nachádza aj systém sploštených mechúrikov (alveol), 
ktoré sú charakteristické pre jednobunkove v súčas-
nosti radené do skupiny → Alveolata. Stavba kortexu 
je druhovo špecifická, stabilná a má veľký taxonomic-
ký význam.               ET

korunovka purpurová → medúzovce
korunovky → medúzovce
korýtko (Unio) – rod veľkých → lastúrnikov z čeľ. 

korýtkovitých, zastúpený na Slovensku 3 druhmi (U. 
pictorum, U. tumidus, U. crassus). K. sú oddeleného 
pohlavia, larvy (→ glochídiá) sú pomerne malé (0,25 
mm), cudzopasia na rybách, buď na koži, hlavne 
v okolí plutiev alebo častejšie na žiabrach. → K. ma-
liarske (Unio pictorum) je naše najrozšírenejšie a naj-
odolnejšie k. Rozmnožovaním je viazaný na ploticu, 
lieňa, jalca, ostrieža, červenicu a hrúza. Druh odolný 
voči znečisteniu vody. Dožíva sa okolo 15 r. → K. 
rybničné (Unio tumidus) je vzácnejšie ako predchá-
dzajúci druh, výskytom je viazané skôr na dolné toky 
riek, trpí teda znečistením vôd a vodohospodárskymi 
úpravami. Hostiteľskými rybami sú plotice, červeni-
ce, liene, ostrieže a hrebenačku. → K. riečne (Unio 
crassus) je náš najvzácnejší druh rodu Unio. Žije v te-
čúcich vodách. Pomerne dlhoveký druh, dožíva sa 
okolo 50 rokov. Citlivý na dusičnany.            TC

korytnačka močiarna (Emys orbicularis) – druh ko-
rytnačky z čeľ. → korytnačkovitých (Emydidae). 
Má plochý, rovnomerne nízko klenutý, vzadu mierne 
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rozšírený karapax s maximálnou dĺžkou 25 – 30 cm. 
Suprakaudálny štítok je párový, šupiny na vnútornej 
strane predných nôh sú zväčšené. Predné končatiny sú 
päťprsté, zadné štvorprsté. Prsty sú po celej dĺžke spo-
jené blanou a zakončené zahnutými ostrými pazúrmi. 
Má pomerne dlhý chvost, počas dospievania sa jeho 
relatívna dĺžka zmenšuje približne na 40 % dĺžky ka-
rapaxu. Karapax a voľné časti tela sú tmavohnedé až 
čierne, väčšinou s drobnými belavými až sýtožltými 
škvrnkami či krátkymi pásikmi. Plastrón je žltobiely 
až hnedastý, väčšinou s čiernou kresbou. Hlava nie je 
zvrchu krytá šupinami, ale súvislou vrstvičkou roho-
viny. Samce majú konkávny plastrón a hnedo či oran-
žovo sfarbenú dúhovku, samice majú plastrón plochý 
alebo mierne konvexný; dúhovka samíc a mláďat je 
sírovo žltá. Žije v južnej a strednej Európe, západnej 
Ázii a severozápadnej Afrike, najsevernejšie (až po 
55° severnej šírky) zasahuje do východného Pobaltia. 
Obýva stojaté alebo mierne tečúce prehriate vody v 
nižších polohách, obyčajne s bahnitým dnom a zaras-
tenými brehmi. Aktívna býva od konca marca do ok-
tóbra, výnimočne dlhšie. Zimuje v bahne na dne vôd. 
Väčšinu času trávi vo vode, najaktívnejšia je ráno a 
večer, prípadne v noci. Cez deň sa slní alebo ukrýva. 
Vydrží dlho pod vodou, pričom prijíma kyslík z vody 
pomocou párového blanitého análneho vaku ústiaceho 
do kloaky (→ dýchacia sústava plazov), do ktorého 
naberá vodu. Čiastočne dýcha aj prekrvenou sliznicou 
úst. Je veľmi plachá a pri vyrušení sa potápa. Pári sa 
vo vode, najintenzívnejšie v máji, pričom párenie trvá 
dva týždne. Predchádzajú mu svadobné hry – samec 
pláva za samicou, hryzie ju do nôh a kože na krku a 
snaží sa zachytiť nohami za okraje jej panciera. V máji 
až júli samica kladie na súši do vyhrabanej jamky naj-
častejšie 2 – 16 podlhovastých, 3 – 4 cm dlhých vajec. 
Mláďatá sa liahnu na jeseň, niekedy až nasledujúcu 
jar. Dospievajú vo veku 12 – 15 rokov. Dožíva sa až 
okolo 100 rokov. Je prevažne karnivorná, živí sa naj-
mä hmyzom, kôrovcami, obrúčkavcami, mäkkýšmi, 
obojživelníkmi, menšími rybkami, niekedy riasami 
alebo mäkkými časťami vyšších rastlín, príležitostne 
i zdochlinami. U nás je pôvodná len na niekoľkých 
lokalitách východného a južného Slovenska. Patrí 
medzi naše kriticky ohrozené druhy, jej početnosť i 
rozšírenie sa najmä v dôsledku znečisťovania vôd a 
nevhodných vodohospodárskych úprav trvalo znižu-
je.                 IB, DJ

korytnačka žltohnedá (Testudo graeca) – druh koryt-
načky z čeľ. → korytnačkovitých (Testudinidae). Má 
výrazne a pravidelne vyklenutý karapax s maximál-
nou dĺžkou 30 cm. Suprakaudálny štítok je zvyčajne 
nepárový. Na zadnej strane stehien má jednu zväč-
šenú šupinu. Chvost na rozdiel od korytnačky zelen-
kastej nie je zakončený hrotnatým štítkom. Sfarbenie 
má premenlivé, vyskytujú sa jedince svetlé i takmer 
čierne; väčšinou špinavožlté, hnedožlté až olivovo-
zelenkasté s tmavou kresbou na každom štítku pan-
ciera. Dospelé samce majú konkávny plastrón a dlhší 

chvost, samice majú plastrón plochý a chvost kratší. 
Obýva stepné, krovinaté a skalnaté oblasti. Zimuje 
zahrabaná v pôde. Samica zahrabáva takmer guľovité 
vajíčka s tvrdou škrupinou do zeme. Živí sa prevažne 
rastlinami, príležitostne aj živočíšnou potravou. Druh 
je taxonomicky zložitý a zahŕňa niekoľko poddruhov. 
Obýva Španielsko, severnú Afriku, Balkán južne od 
Dunaja, severovýchodné pobrežie Čierneho mora, 
Malú Áziu, Zakaukazsko a Irán.         IB, DJ

korytnačkovité (Emydidae) – čeľ. korytnačiek. Pancier 
majú oválny a plochý, končatiny na priečnom prie-
reze sploštené. Dobre vyvinuté prsty majú spojené 
plávacou blanou a zakončené pazúrmi. Chvost majú 
pomerne dlhý. Sú semiakvatické, zriedkavejšie akva-
tické či terestrické. Žijú v riekach, jazerách, niekedy 
i v brakických pobrežných vodách. Vajcia kladú na 
súši. Väčšina druhov je karnivorná. Žijú v teplých 
oblastiach Ameriky, Afriky, Európy a Ázie. Známych 
je asi 12 rodov s vyše 40 druhmi. U nás žije len → 
korytnačka močiarna, v Severnej Amerike napr. ko-
rytnačka bodkovaná (Clemmys guttata), korytnačka 
lesná (Clemmys insculpta); v juhozápadnej Ázii a 
juhovýchodnej Európe napr. → korytnačka kaspická 
(Mauremys caspica).         IB, DJ

kosce (Opilionida) – stredne veľké až drobné pavúkov-
ce. Známych je vyše 5 000 druhov, veľkosti medzi 1 – 
22 mm a v rozpätí nôh až 160 mm. Žijú od severného 
polárneho kruhu až do tropického pásma, na vegetácii 
a v hrabanke. Prozóma je široko spojená s krátkou 
článkovanou opistozómou. Prozóma je celá krytá ka-
rapaxom. V strede karapaxu je umiestnený výrazný 
očný hrbol, na ktorom sú 2 oči. Na karapaxe bývaju 
často rôzne výrastky a ostne, ktoré slúžia na ochranu 
koscov. Na báze 1. a 2. panvičiek (coxy) ústia repug-
natorické žľazy. Prvý pár končatín sú trojčlánkové 
chelátne štíhle chelicery. 2. pár končatín pedipalpy sú 
podobné kráčavým nohám a sú 6 článkové. Panvička 
pedipalp má gnatobázu. U skupiny Palpatores sú pedi-
palpy pomerne drobné a štíhle. U skupiny Laniatores 
sú mohutné, zhrubnuté a silno otŕnené. Slúžia ako rap-
toriálne končatiny na chytanie koristi. Kráčavé kon-
čatiny sú u väčšiny druhov extrémne dlhé. Nohy sú 
7 článkové s mnohonásobne zmnoženými článkami 
chodidla. 2. pár nôh slúži ako zmyslový orgán. Kosce 
sú schopné autotómie nôh v prípade ohrozenia predá-
torom. Opistozóma je segmentovaná. Dá sa rozoznať 
niekoľko tergitov a sternitov. Prvé 3 články opistozó-
my sú prekryté karapaxom. Kosce sú predátory, ktoré 
sa príložitostne môžu živiť uhynutými bezstavovca-
mi, alebo kúskami plodov a rastlín. Sú schopné kon-
zumovať aj rozdrobené čiastočky potravy. Na vylučo-
vanie im slúži pár nefrídii. Nemajú malpigiho trubice. 
Dýchajú tracheami, ktoré ústia spirakulami na prvom 
opistozomálnom sternite. Cievna sústava je otvorená. 
Nervová sústava je tvorená cerebrálnymi gangliami 
a subesofagálnym gangliom.. Kosce sú gonochoristi. 
Oplodnenie je vnútorné. Prenos spermií sa deje peni-
som. Samičky majú vytvorené kladielko (ovipositor), 
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za pomoci ktorého kladú vajíčka najčastejšie do pôdy. 
Obyčajne nežijú dlhšie ako rok.             MKR, ZKR

kosec domový (Opilio parietinus) – dosahuje veľkosť 4 
– 6 mm. Prozóma je široko spojená s opistozómou. Je 
krytá karapaxom, ktorý presahuje až na opistozómu. 
Pár očí je umiestnený v prednej časti na zreteľnom 
hrbole. Chelicery sú klepietkovité. Pedipalpy majú 
podobu kráčavých nôh, sú však menšie. Nohy sú ná-
padne dlhé. Je to holarkticky druh, ktorý sa v sever-
ných častiach areálu vyskytuje synantropne. Aktívny 
je v noci.               MKR, ZKR

kosec rožkatý (Phalangium opilio) – dosahuje veľkosť 
5 – 9 mm. Prozóma viac – menej splýva s opistozó-
mou. Telo je v prednej časti kryté karapaxom. V jeho 
strede je na hrbole umiestnený pár oči. Chelicery sú 
klepietkovité. U samcov je druhý článok chelicer pre-
tiahnutý do rožkovitého výrastku. Samica tento vý-
rastok nemá. Nohy sú nápadne dlhé. Je to holarkticky 
druh. Obýva rôzne typy biotopov. U nás žije vo voľnej 
prírode i synantropne.             MKR, ZKR

kosieriky – sú dlhšie, lírové perá v hlavovej, chrbtovej 
a v chvostovej časti kohúta.              HI

kosť (os) – je tvrdé spojivo s opornou a ochrannou 
funkciou. Tvorí vnútornú kostru (endoskelet) stavov-
cov, obal pre mozog, miechu a vnútorné ucho a tiež 
sa podieľa na stavbe telového krytu: ganoidné šupiny 
rýb, kožené dosky krokodílov a i. Skladá sa z buniek 
(osteoblasty, osteocyty, osteoklasty) a základnej (me-
dzibunkovej) hmoty. Základná hmota je prestúpená 
vápenatými soľami, najmä fosforečnanom a uhliči-
tanom vápenatým (predstavujú anorganickú zložku 
kosti), ktoré dodávajú kosti pevnosť, kým organická 
zložka – oseín (kolagénne vlákna, amorfné glykopro-
teíny) – pružnosť. Počas ontogenézy sa pomer anor-
ganickej a organickej zložky mení v prospech anorga-
nickej a kosť sa stáva krehkejšou. Kosť je prestúpená 
mikroskopickými Haversovými kanálikmi, v ktorých 
prebiehajú nervy a cievy umožňujúce inerváciu a vý-
živu kostí. Okolo nich je základná hmota upravená do 
sústredených vrstvičiek (lamely). Na zvisle prebieha-
júce Haversove kanáliky sa kolmo napájajú Volkma-
nove kanáliky. Systém lamiel okolo Haversových ka-
nálikov sa nazýva osteón (Haversov systém). Kosť je 
na povrchu krytá prekrveným a inervovaným tuhým 
kolagénnym väzivom – okostica (periost). S kosťou je 
okostica spojená zväzkami kolagénnych vláken (Shar-
peyové vlákna). Z okostice vystupujú cievy a nervy do 
Volkmannových kanálikov a nimi sa dostávajú do Ha-
versových kanálikov. Podľa štruktúry poznáme kosť 
vláknitú a lamelárnu, a tú rozlišujeme na kompaktnú a 
špongióznu. Proces tvorby kosti sa všeobecne nazýva 
osteogenéza, proces premeny tkaniva na kosť – osifi-
kácia, náuka o kostiach – osteológia.             JS

kostálna žilka → krídlo hmyzu
kostené doštičky plazov – Telo krokodílov je pokry-

té rohovinovými štítkami, pod ktorými ležia väčšie 
kostené doštičky. Krokodíly a hatérie majú tzv. brušné 
rebrá, čo sú kostené dosky na bruchu (gastralia), uspo-

riadané do niekoľkých radov. V koži mnohých jašte-
rov sú zvyšky kožných kostičiek v podobe drobných 
kožných útvarov (osteoscuta, osteodermy).            ZO

kostené viečko (skrela) – žiabrové priehradky lúčoplut-
vovcov (Actinopterygii) sú úplne alebo čiastočne re-
dukované (na nich sú umiestnené žiabrové lupienky) 
a ležia v spoločnej dutine krytej pohyblivými skrela-
mi.                ZO

kostený pancier korytnačiek – V spodnej vrstve kože 
plazov, zamše (dermis), sa často tvoria rôzne koste-
né útvary. Typickým je pancier korytnačiek, chrbtová 
časť ktorého (carapax) vznikla splynutím dermálnych 
kostí, rebier a stavcov, a brušná časť (plastrón) sply-
nutím brušných dermálnych kostí, prípadne brušných 
rebier. Ich telo je krátke s kosteným pancierom, ktorý 
je vpredu a vzadu otvorený, nemajú sternum. Pancier 
sa skladá z dvoch častí, jeho chrbtovú časť tvorí vykle-
nutý štít karapax (carapax), a brušnú časť tvorí plochý 
štít – plastrón. Karapax a plastrón sú na bokoch zras-
tené, vpredu je otvor pre hlavu a predné končatiny, 
vzadu je otvor pre chvost a zadné končatiny. Niektoré 
druhy korytnačiek môžu hlavu a končatiny vtiahnuť 
pod pancier. Karapax sa skladá z piatich radov koste-
ných štítkov. Štítky prostredného radu sa nazývajú 
neuralia, k nim sa z bokov pripájajú dva rady štítkov, 
ktoré sa volajú costalia. Vonkajší okraj lemuje rad 
štítkov, ktoré sa volajú marginalia. Počet a postavenie 
štítkov pancieru a miera jeho redukcie je dôležitým 
systematickým znakom. Šítky pancieru majú okrem 
toho aj svoje pomenovanie. Kostené štítky karapaxu 
sú kožného pôvodu. S karapaxom zrastá väčšia časť 
chrbtice, so štítkami splývajú rozšírené stavcové tŕne 
a rebrá. Krčná a chvostová časť chrbtice ostáva voľná. 
Voľné ostáva aj lopatkové pásmo, ktoré je tvorené len 
lopatkou (scapula) a krkavčou kosťou (coracoideum). 
Aj panvové pásmo zrastá s karapaxom, prípadne je 
k nemu pripojené väzmi. Štítky plastrónu sú rovna-
ko kožného pôvodu a s nimi splývajú kľúčne kosti 
a hrudná kosť. Kostené štítky karapaxu a plastrónu sú 
zvonku pokryté rohovinovými štítkami. Ich obrysy sa 
však nekryjú s obrysmi kostených štítkov, čím sa pan-
cier spevňuje.               ZO

kostná dreň – krvotvorné tkanivo, vypĺňa dreňovú duti-
nu vo vnútri tela dlhých kostí a dutinky medzi trámik-
mi hubovitej kosti v koncoch dlhých kostí, v krátkych 
a v plochých kostiach.              SN 

kostra – tvorí opornú sústavu živočíchov. Slúži živo-
číchom ako opora mäkkých častí tela; ako ochranné 
puzdro niektorých orgánov (napr. lebka slúži ako 
ochranné puzdro pre mozog, hrudný kôš chráni srdce 
a pod.); podieľa sa i na pohybe tým, že sa na ňu môže 
upínať kostrové svalstvo; spolu s telovým pokryvom 
určuje tvar tela. Podľa umiestnenia rozlišujeme 1. 
vonkajšiu kostru (ectosceletum). ktorá je ektodermál-
neho pôvodu; tvoria ju schránky, chitínová kutikula 
článkonožcov, panciere niektorých stavovcov a 2. 
vnútornú kostru (endosceletum) – je kostra v pravom 
slova zmysle, je mezodermálneho pôvodu alebo môže 
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vznikať aj z mezenchýmu a mezogley (pri hubkách – 
Porifera a mechúrnikoch – Coelenterata).             JS

kostra cicavcov – chrupavka v skelete dospelých cicav-
cov je slabo zastúpená, no v embryonálnom období 
vytvára jeho hlavnú časť a tiež má svoj význam v ob-
dobí intenzívneho rastu. U dospelých cicavcov sú zá-
kladnou stavbou kostry kosti a chrupavka sa nachádza 
hlavne v skelete dýchacích ciest, ucha, či pripája rebrá 
k hrudnej kosti. Na rozdiel od vtákov sú kosti vyplne-
né kostnou dreňou a pneumatizácia sa vyskytuje iba u 
niektorých lebečných útvarov (os frontale, os maxilla-
re). Kosti na lebke zrastajú, no sú viditeľné švy (sutu-
rae). Ináč je to jednoliaty útvar, jedine dolná čeľusť 
(mandibula, presnejšie dentale) je so spánkovou kos-
ťou (os temporale) kĺbovite prepojená druhotným če-
ľustným kĺbom (articulatio squamosodentalis). Lebka 
cicavcov má svoj pôvod v plazej lebke synanpsidného 
typu a zároveň je platybazická a bikondylná. Zo štvor-
covej kosti (os quadratum) vzniká jedna zo sluchových 
kôstok umiestnených v strednom uchu, nákovka (in-
cus). Druhotným podnebím je dobre oddelená časť 
nosová a ústna, čo dovoľuje dýchanie v čase konzu-
movania potravy a hlavne počas cicania mlieka. U klo-
akovcov (Monotremata) krkavčia kosť (os coracoide-
um) je dobre vyvinutá, u vačkovcov (Marsupialia) sa 
v embryonálnom vývine sa vytvára samostatne a až 
neskôr sa spája s lopatkou, u placentálnych cicavcov 
(Placentalia) krkavčia kosť, presnejšie metakoracoid, 
zrastá s lopatkou (scapula) a vytvára na nej zobákovitý 
výbežok (processus coracoideus). Kľúčna kosť (clavi-
cula) je dobre vyvinutá u tých skupín cicavcov, ktoré 
majú končatiny na chytanie, lietanie či hrabanie, teda 
vykonávajúce pohyby v rôznych rovinách. Tam, kde 
sú len kyvadlové pohyby (kráčanie, beh), kľúčna kosť 
je redukovaná, prípadne zaniká (nemajú ju mnohé 
vačkovce, z hmyzožravcov vydrík veľký (Potamogale 
velox), mäsožravce, šupinavce a hlavne kopytníky). 
Rebrá sa diferencovali na pravé (costae verae) – pripá-
jajú sa priamo na prsnú kosť a je ich 5 – 7 a na nepravé 
(costae spuriae), z ktorých prvé sa pripájajú s pravými 
rebrami chrupavkou, ďalšie končia voľne vo svalovi-
ne (costae fluctuantes). Počet nepravých rebier je roz-
ličný. Hrudná kosť (sternum) je najprv tvorená z via-
cerých článkov hrudnej kosti (sternebrae), u dospelých 
sa delí na rukoväť hrudnej kosti (manubrium sterni), 
telo hrudnej kosti (corpus sterni) a mečovitý výbežok 
(processus xiphoideus). U netopierov je na ňom ešte 
hrebeň hrudnej kosti (crista sterni). U veľrýb je hrudná 
kosť silne redukovaná, rebrá rozvoľňujú spojenie 
s chrbticou a ich počet sa zmenšuje. Konkrétne u bez-
zubých veľrýb (Mysticeti) je len 1 pár pravých rebier, 
zvyšok sú rebrá voľné. Ich veľká pohyblivosť pomáha 
zvieratám pri potápaní. Naopak veľmi dlhá hrudná 
kosť je u leňocha (rod Choelopus), ktorá sa spája až 
s 24 rebrami. Chrbtica (columna vertebralis) sa skladá 
zo stavcov (vertebrae), ktoré sú ploské a navzájom sa 
dotýkajú (acelne stavce). Cicavce majú 7 krčných 
stavcov (vertebrae cervicales), tento počet je stabilný, 

výnimkou sú niektoré lamantínovité (iba 6 stavcov), 
leňochy z rodu Choelopus (6 stavcov) a z rodu Brady-
pus (9 – 10 stavcov). Prvé dva krčné stavce sú tvarom 
aj funkčne diferencované (nosič – atlas, čapovec – 
epistropheus alebo axis). Hrudníkových stavcov (ver-
tebrae thoracicae) je 9 – 25, bedrových (vertebrae 
lumbales) u kloakovcov a niektorých slabozubcov je 2 
– 3, u niektorých vačkovcov, hmyzožravcov, nosorož-
cov a slonov je 4 a u ostatných cicavcov 5 – 7, niekedy 
až 8 – 9. U veľrýb ich je ešte viacej. Krížové stavce 
(vertebrae sacrales) zrastajú do krížovej kosti (os sac-
rum), ktorá chýba sirénam a veľrybám. Počet chvosto-
vých stavcov (vertebrae caudales) varíruje podľa dĺž-
ky chvosta, u niektorých ľudoopov sú 3, u šupinavcov 
až 49. Kostra prednej končatiny sa skladá z ramennej 
kosti (humerus), ktorá je predĺžená u netopierov a opíc. 
Naopak, u cicavcov ryjúcich v zemi je krátka, s via-
cerými výrastkami. Vretenná kosť (radius) je zvyčajne 
masívnejšia ako lakťová (ulna), no u kloakovcov, sla-
bozubcov, krtov, mnohých mäsožravcov či slonov, je 
to naopak. Redukcia lakťovej kosti je najväčšia u koňa, 
ale aj u prežúvavcov, kde celá distálna časť je zrastená 
s vretennou kosťou. Jej zreteľná redukcia je aj u letúch 
a netopierov. Na tieto kosti sa napája zápästie (carpus), 
ktoré sa pôvodne skladá z 3 radov kostí. V prvom rade 
sú radiale, (v anatómii cicavcov sa používa meno os 
scaphoideum, vretenná zápästná kosť, alebo člnkovitá 
kosť), intermedium (os lunatum, prostredná zápästná 
kosť, alebo mesiačikovitá kosť). Tieto dve kosti často 
zrastajú (napr. u väčšiny mäsožravcov, hlodavcov) do 
os scapholunatum. Posledná kosť v tomto rade je ulna-
re (os triquetrum, lakťová zápästná kosť, alebo troj-
hranná kosť). V druhom rade je centrale (os carpi cen-
trale, centrálna zápästná kosť). Táto zaniká kloakov-
cov, vačkovcov, no u veľrýb je zmnožená do 2 – 3 
kostí. V treťom rade je prvá až štvrtá zápästná kosť 
(carpale distale I – IV alebo os trapezium, os trapezoi-
deum, os capitatum, os hamatum). Ako prídavná kosť 
sa vyskytuje os carpi accessorium s. os pisiforme 
(hráškovitá kosť) a často tiež praepollex. U niektorých 
cicavcov však tieto kosti môžu zanikať alebo zrastať. 
Záprstie (metacarpus) sa pôvodne skladá z 5 predĺže-
ných kostí, ktoré zodpovedajú piatim prstom. Reduk-
cia prstov, najmä u behajúcich cicavcov spôsobuje, že 
redukujú aj konkrétne kosti záprstia. Kosti prstov 
(phalanges) majú po 3 články, palec 2. Sú krátke u hra-
búcich cicavcov, či u slonov, naopak veľmi sú predĺže-
né u netopierov. U veľrýb sa vytvára zväčšenie počtu 
článkov (hyperfalangia). Pletenec panvovej končatiny 
cicavcov je tvorený zrastenými bedrovými kosťami 
(os ilium), lonovými (os pubis), a sedacími (os ischii). 
U kloakovcov a vačkovcov sú na lonových kostiach 
dopredu postavené vakové kosti (ossa marsupii, s. 
ossa praepubica). Vyvíjajú sa z chrupavkovitých vý-
rastkov lonových kostí a sú pravdepodobne homolo-
gické s výrastkom processus epipubici u obojživelní-
kov. Napriek názvu, nemajú nič spoločného s vakom 
týchto skupín cicavcov, sú v brušnej dutine a vystupu-
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jú u oboch pohlaví. Kostra zadnej končatiny má steh-
novú (femur), holennú (tibia) a lýtkovú (fibula) kosť. 
Lýtková kosť je buď samostatná (primáty, väčšina mä-
sožravcov), alebo zrastená spodným koncom k holen-
nej (zajace, tarbíkovité, klokany), prípadne len hor-
ným koncom (kopytníky, no u koňa a prežúvavcov 
telo kosti zaniká). Lýtková môže tiež zrásť s holennou, 
a to na oboch koncoch, pričom stredná časť je voľná 
(plutvonožce, slabozubce, hrabáče, hmyzožravce, hlo-
davce). U netopierov je silne redukovaná v jej hornej 
časti. Pokračujú kôstky predpätia (ossa tarsi), ktoré 
pôvodne mali analogickú stavbu ako zápästie. Predpä-
tie cicavcov má 7 kostí, v prvom rade sú členková 
kosť (talus) a pätová kosť (calcaneus), stredný rad je 
z jednej strednej tarzalnej kosti (os naviculare), rad 
distálny (tarsale distale I. – IV) má charakter stavby 
pôvodných štvornožcov s tým, že z vonkajšej strany 2 
kosti zrastajú do štvrtej tarzálnej kosti (os cuboideum) 
a na vnútornej strane sa môžu objaviť ďalšie kostené 
elementy. Najtypickejšou charakteristikou predpätia 
u cicavcov je premiestnenie kosti calcaneus pod talus, 
čo je spojené so stratou alebo redukciou jej spojenia 
s fibulou. Podpätie (ossa metatarsalia) sa obyčajne 
skladá s 5 predĺžených kostí. Kosti prstov majú po 3 
kôstky, palec 2. Spravidla najsilnejší je 3. prst, niekedy 
3. aj 4. (zajace, párnokopytníky, viaceré mäsožravce, 
hmyzožravce), zriedkavo 4. prst (niektoré vačkovce, 
lemurovité). U niektorých vačkovcov (Peramelemor-
phia, Diprotodontia) je na zadných končatinách syn-
daktýlia. Rôzne môžu byť redukované počty prstov, 
v extrémnom prípade len na jediný, tretí (koňovité). 
U cicavcov sa môžu vyskytovať aj kostené elementy 
nezviazané priamo s kostrou. U mnohých samcov 
(napr. mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce, netopiere, 
letuchy, niektoré primáty) sa môže vyskytovať kosť 
penisu (os penis, baculum) ktorého stavba sa často po-
užíva pri druhovej determinácii. Nachádza sa nad mo-
čovou rúrou. Zriedkavejšie sa vyskytuje kosť dráždca 
(os clitoridis), ktorá je neveľká a môže sa vyskytovať 
u niektorých samíc mäsožravcov, hlodavcov, plutvo-
nožcov, primátov. V srdci párnokopytníkov, na hranici 
predsiení a komôr, môžu byť tiež srdcové kôstky (ossa 
cordis).                ĽK

kostra obojživelníkov – v kostre obojživelníkov pre-
vládajú kosti nad chrupavkami. → Lebka je široká 
a plochá s rozostúpenými očnicami (platytrabická), 
s prvým stavcom chrbtice komunikuje dvomi kon-
dylmi (bikondylná). Horná čeľusť je zrastená s ne-
urokrániom (autostýlia). Chorda (chorda dorsalis) 
je silno zatlačená telami stavcov. Stavce sú podľa 
morfológie ich tela amficélne (evolučne staršie sku-
piny), opistocélne (väčšina chvostnatých obojživelní-
kov) alebo procélne (väčšina žiab). Amficélne stavce 
majú kraniálnu (prednú) aj kaudálnu (zadnú) časť tela 
konkávnu (vydutú smerom dnu), opistocélne stavce 
majú kraniálnu časť tela konvexnú (vydutú smerom 
von) a kaudálnu časť konkávnu, procélne stavce majú 
kraniálnu časť tela konkávnu a kaudálnu konvexnú. 

Stavce sa diferencujú na krčné, trupové, krížové a 
chvostové. Všetky stavce pred stavcom krížovým sa 
označujú ako presakrálne. Jediný krčný stavec (atlas) 
má na prednom okraji dve jamky, do ktorých zapa-
dajú kondyly (hrbole) lebky. Krížový stavec kĺbo-
vo komunikuje s kosťami panvy. Chvostové stavce 
chvostnatých obojživelníkov si zachovávajú, ako pri 
jediných štvornožcoch, ventrálne hemálne oblúky, 
ktorými prechádzajú chvostová tepna a žila. Žabám 
zrastajú chvostové stavce do tyčinkovitého útvaru 
→ urostylu (šabľovitá kosť; os coccygis), ktorý buď 
priamo zrastá, alebo jedným či dvomi kĺbmi komuni-
kuje s krížovým stavcom. Počet stavcov → červoňov 
môže dosahovať až 250, chvostnatých obojživelní-
kov 30 až 100, pri → žabách je redukovaný na 6 až 
10. Najlepšie vyvinuté rebrá majú červone, veľmi 
krátke rebrá majú chvostnaté obojživelníky a úplne 
chýbajú väčšine žiab (s výnimkou čeľadí → chvos-
tovcovitých; Leiopelmatidae, → kunkovitých; Bom-
binatoridae a lariev → pipovitých; Pipidae). Niekto-
rým druhom chvostnatých obojživelníkov (rody Ple-
urodeles, Echinotriton) môžu konce rebier prenikať 
cez kožu na bokoch tela, a vytvárať tak ochranu proti 
predátorom. Žaby a niektoré chvostnaté obojživelní-
ky majú vyvinutú hrudnú kosť, ktorá však slúži len 
na upínanie svalov; rebrá sa k nej nikdy nepripájajú. 
Hrudná kosť žiab pozostáva z elementov episternum, 
omosternum, sternum a xiphisternum. Obojživelníky 
majú spravidla dva páry končatín, predné štvorprsté, 
zadné päťprsté. Výnimkou sú červone, ktorým chýba 
kostra pletencov oboch končatín aj kostra vlastných 
končatín. Niektorým skupinám chvostnatých obojži-
velníkov predný pár končatín buď úplne chýba (sire-
novité; Sirenidae) alebo je redukovaný (úhorík; Am-
phiuma). Pletenec predných končatín chvostnatých 
obojživelníkov tvorí lopatka (scapula) a krkavčia 
kosť (coracoid) s nástavcom (precoracoid). Pletenec 
predných končatín žiab tvorí lopatka (scapula), nad 
ktorou dorzálne leží kleitrum (cleithrum) a nadlopat-
ka (suprascapula); ventrálne je uložená kosť kľúčna 
(clavicula), krkavčia (coracoid) a epikorakoid (epico-
racoid). Pletenec zadných končatín tvoria tri párové 
kosti – sedacia (ischium), bedrová (ilium) a lonová 
(pubis). V mieste ich spojenia sa tvorí panvička (ace-
tabulum), do ktorej zapadá hlavica stehnovej kosti 
(femur). Žaby majú bedrovú kosť výrazne predĺženú 
a spolu s rovnobežne ležiacim → urostylom predsta-
vuje adaptáciu na skákanie. Kostru prednej končatiny 
tvorí proximálne kosť ramenná (humerus), distál-
ne vretenná (radius) a lakťová (ulna); posledné dve 
zrastajú žabám do jedinej kosti radioulnare (= os an-
tebrachii). Predná končatina je zakončená kostičkami 
zápästnými (carpalia), záprstnými (metacarpalia) a 
článkami prstov (phalangi digitorum). Kostra zadnej 
končatiny pozostáva z kosti stehnovej (femur), píš-
ťaly (tibia) a ihlice (fibula). Posledné dve menované 
kosti žabám zrastajú do tibiofibulare (= os cruris). 
Zadná noha žiab sa predlžuje vďaka pretiahnutiu 
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proximálnych priehlavkových (tarzálnych) kostičiek 
tibiale (= astragalus) a fibulare (= calcaneum), ktoré 
proximálne a distálne zrastajú. Distálne od nich ležia 
zvyšné priehlavkové kosti (tarsalia), predpriehlavko-
vé kosti (metatarsalia) a články prstov (phalangi digi-
torum.              PMI

kostra vtákov – má mnoho plazích znakov, no s vysoko 
špecializovanými adaptáciami na lietanie a bipédny 
pohyb. Plazie znaky sú najmä tropibazická a mono-
kondylná lebka, prítomnosť štvorbokej kosti (os qu-
adratum), jediná sluchová kôstka (columella auris), 
rebrá s háčikovými výbežkami (processi uncinati). 
Špecifické znaky sú: duté kosti (pneumatizované) 
a zrast viacerých z nich. Kosti lebky zrastajú v mla-
dosti, lebka má nápadne veľké očnice (orbitae). Roz-
lišujeme dva typy podnebia: paleognátne a neognát-
ne. U paleognátneho je radličná kosť (vomer) veľká 
a dosahuje k podnebným (palatinum) a krídlovým 
(pterygoideum) kostiam. U neognátneho je radličná 
kosť buď dlhá a úzka alebo krátka a široká, dotýka 
sa podnebných, ale nikdy nedosahuje ku krídlovým 
kostiam (niekedy sa tento typ delí na schizognátny, 
desmognátny a egitognátny). Lopatkové pásmo tvoria 
tri párové kosti – lopatka (scapula), zobákovitá alebo 
krkavčia kosť (coracoideum ) a kľúčna kosť (clavicu-
la), ktorá mediálne zrastá a vytvára vidlicu (furcula). 
Krídlo sa skladá z ramennej kosti (humerus), lakťovej 
(ulna), vretennej (radius) kosti, ďalej z kostí zápästia 
(ossa carpi), karpometakarpálnych (ossa carpometa-
carpalia) a prstových kostí (ossa digitorum). Panvová 
časť sa skladá z bedrovej kosti (ilium), sedacej kos-
ti (ischii) a lonovej kosti (pubis). Zadnú končatinu 
tvorí stehnová kosť (femur), holenná kosť (tibia) a 
čiastočne vyvinutá (ihlici podobná) lýtková kosť (fi-
bula). Ďalšie kosti zrastajú: predpätové (ossa tarsi) 
splývajú s distálnym koncom holennej kosti a vzniká 
tibiotarsus. Spodná časť predpätových kostí zrástla 
s podpätovými kosťami (ossa metatarsalia) a vzniká 
typická vtáčia kosť – behák (tarsometatarsus). Podľa 
postavenia prstov rozoznávame rôzne → typy nôh – 
anizodaktylné, zygodaktylné, heterodaktylné a pam-
prodaktylné. Stavce majú sedlovité kĺbne plochy (sú 
heterocélne) a hrudné niekedy zrastajú do chrbtovej 
kosti (notarium, os dorsale), ďalej zrastajú posledné 
hrudné stavce, všetky bedrové, krížové a prvé chvos-
tové stavce do samostatnej kosti (synsacrum). Ďalšie 
chvostové stavce sú nezrastené a až posledné sú opäť 
zrastené do jednej kosti (pygostyl). V hrudnom koši 
sa nachádza hrudná kosť (sternum), na ktorej je hre-
beň hrudnej kosti (crista sterni). Slúži na úpon prs-
ných svalov, ktoré vykonávajú najväčší podiel práce 
pri mávaní krídlami, preto čím je hrebeň vyšší, tým je 
daný vták lepší letec. Rebrá sú dvojdielne, na stavce 
sa napája stavcová časť rebra (os costale vertebrale), 
na hrudnú kosť hrudná časť rebra (os costale sterna-
le).                ĽK

kostrčová žľaza (glandula uropygii) – jediná kožná 
žľaza vtákov. Koža vtákov menej rohovatie, je suchá 

a tenká, bez potných žliaz, len s jedinou kožnou žľa-
zou kostrčovou žľazou (glandula uropygii), umiestne-
nou vo svalovine nad posledným chvostovým stav-
com (nemajú ju pštrosy, tinamy, holuby, papagáje). 
Je párová, ústi jedným alebo niekoľkými vývodmi na 
povrch. Sekrét je vylučovaný samovoľne alebo si ho 
vtáky vytláčajú zobákom, ktorým si ho následne ro-
zotierajú do peria. Úlohou kostrčovej žľazy je zabrá-
niť premočeniu peria, preto ju majú dobre vyvinutú 
hlavne vodné vtáky. Vtákom, ktoré nemajú kostrčovú 
žľazu, ju nahrádza prachové perie.            ZO

košíčky včely (corbiculae) – priehlbeniny na vonkajších 
stranách holení zadných nôh (napr. včely medonos-
nej) lemované zahnutými štetinkami.             JS

kotúľka kýlová (Planorbis carinatus) – vodný ulitník 
čeľ. → kotúľkovitých. Uprostred závitov je ostrý, nit-
kovito vystúpený kýl. Vzácny druh stojatých, či mier-
ne prúdiacich nížinných vôd. Oproti ostaným druhom 
čeľade je málo odolný proti vysychaniu, osídľuje pre-
to biotopy trvalého charakteru.                           TC

kotúľka obrúbená (Planorbis planorbis) – vodný 
ulitník čeľ. → kotúľkovitých. V súčasnosti pomer-
ne rozšírený druh zarastených stojatých nížinných 
vôd. Podľa terénnych poznatkov k. obrúbená pred 
vyschnutím stanovišťa často vytvára skupiny s vyso-
kou hustotou jedincov. Tí potom prežívajú obdobie 
sucha s väčšou úspešnosťou než jedince, ktoré pred 
vyschnutím vody skupiny nevytvorili. K. z populá-
cií, žijúcich vo vodách trvalého charakteru, sú zjavne 
menej adaptované na vysychanie než populácie z pe-
riodických vôd. k. obrúbená znáša obsah soli do 0,4 
%, rozpätie pH 6,4 – 8,5.              TC

kotúľka veľká (Planorbarius corneus) – náš najväčší 
ulitník z čeľ. → kotúľkovitých (š. do 32 mm). Žije 
v stojatých, hlbších a mierne prúdiacich vodách, za-
rastených vegetáciou. Mimo vodné prostredie doká-
že prežívať 4 – 5 mesiacov. Prispôsobený životu vo 
vodách s pH 6 – 8. Všeobecne rozšírený druh najmä 
nížinných vôd. Významný medzihostiteľ motolíc. TC 

kotúľkovité (Planorbidae) – čeľad vodných ulitníkov 
z radu → vodniakov. Spoločným znakom je plochá 
(planospirálna) ulita. Čo do polohy pri lezení, úpra-
vy ústia aj oboch strán sa javí ulita ako pravotočivá, 
živočích má však stavbu tela ako ľavotočivé ulitníky 
– dýchacie aj pohlavné otvory má na ľavej strane. Pri 
druhoch s plochou kýlovitou ulitou sa závity často 
vzájomne prekrývajú. Hlava a noha sú pomerne malé, 
tykadlá dlhé a nitkovité. Na rozdiel od ostatných na-
šich ulitníkov majú červenú krv. Na Slovensku je če-
ľaď zastúpená 18 druhmi.             TC

kováčik krvavý (Ampedus sanguineus) – chrobák čeľ. 
→ kováčikovitých. Dĺžka 11 – 16 mm. Imágo s ná-
padnými červenými krovkami a čiernym štítom. Vy-
skytuje sa hlavne v lesoch. Larvy sa vyvíjajú v sta-
rých práchnivých pňoch, kde prenasledujú larvy iného 
hmyzu.              MH

kováčik obilný (Agriotes lineatus) – chrobák čeľ. → 
kováčikovitých. Dĺžka 8 – 10 mm. Čiernohnedý chro-
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bák, krovky s rozdielnym ochlpením, tmavo a svetlo 
pásikavý. Veľmi rozšírený a hojný druh. Jeho larva sa 
nazýva → drôtovec, živí sa rastl. korienkami, je veľmi 
silno chitinizovaná, pri masovom premnožení môže 
spôsobiť škody na poliach a v záhradkách. V strednej 
Európe je zastúpených ďalších 11 druhov tohto rodu, 
z kt. sú poľnohosp. a záhr. Škodcami napr. k. locikový 
(A. sputator), k. poľný (A. ustulatus), k. tmavý (A. ob-
scurus).              MH

kováčik sivý (Agrypnus murinus) – chrobák čeľ. → 
kováčikovitých. Dĺžka 11 – 17 mm. Krovky sú po-
kryté jemnými hnedými, sivými, hrdzavými a bie-
lymi šupinkami. Jeho larva žije v les. i poľnej pôde 
a komposte. Môže poškodzovať mladé stromčeky v 
les. škôlkach, obilie i zemiaky. Imága sa vyskytujú od 
skorej jari až do neskorej jesene.            MH

kováčik trávový (Cidnopus pilosus) – chrobák čeľ. 
→ kováčikovitých. Dĺžka 9 – 12,5 mm. Telo štíhle, 
bronzovočierne, sivo ochlpené. Hojný na lúkach a 
okrajoch lesov. Vyskytuje sa od nížin až po horské 
oblasti. Larvy sú škodcami poľných kultúr.           MH

kováčik zelený (Ctenicera pectinicornis) – chrobák 
čeľ. → kováčikovitých. Dĺžka 14 – 18 mm. Chrobák 
s kovovozelenými krovkami, samček má hrebeňovité 
tykadlá, ich výbežky sú dvakrát dlhšie ako jednotlivé 
články. Je charakteristickým druhom pre podhorské 
oblasti, kde sa jeho imága často nachádzajú na okrajo-
ch lesov a na lúkach.             MH

kováčikovité (Elateridae) – čeľ.→ chrobákov podradu 
→ všežravých. Malé až stred. veľké druhy (8 – 20 
mm), podlhovastého, splošteného, na konci mierne 
zúženého tela. Majú pílkovité al. hrebeňovité tykadlá 
a výrazný štít s veľkými a zahrotenými zadnými ro-
hmi. Pomocou štítu, najmä jeho výbežku na brušnej 
strane, kt. zapadá do jamky uprostred tela sa môžu 
vymrštiť a otočiť z chrbtovej polohy na brušnú stranu. 
Oligopódne larvy nazývané → drôtovce sú silne skle-
rotizované, valcovitého tvaru, podlhovasté al. miere 
sploštené. Vyvíjajú sa v pôde al. v práchnivom dreve. 
Pôdne drôtovce živia sa korienkami a pri premnožení 
môžu poškodzovať pestované rastliny. Druhy žijúce v 
listovej hrabanke al. v dreve sú väčšinou mäsožravé. 
Imága najčastejšie na kvetoch a listoch rôznych ras-
tlín. Na svete žije asi 10 000 druhov, v stred. Európe 
okolo 170. U nás je zákonom chránených 8 druhov te-
jto čeľade, pričom kriticky ohrozené sú kováčiky Bra-
chygonus megerlei, Ampedus ruficeps, k. štvorškvrnný 
(Ampedus quadrisignatus) a k. fialový (Limoniscus 
violaceus), kt. sú reliktmi pre prales. listnaté formá-
cie, ako aj vysokohorský druh Selatosomus rugosus; 
veľmi ohrozené sú kováčiky Lacon lepidopterus, L. 
quercus a k. hrdzavý (Elater ferrugineus).           MH 

koxálne žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
koza domáca (Capra aegagrus hircus) – bola zdomác-

nená veľmi skoro, pravdepodobne viac ako 10 000 
rokmi. Mnoho odborníkov pokladá kozu za najskôr 
zdomácneného prežúvavca. V tejto súvislosti boli vy-
slovené aj názory, že koza bola prvým zvieraťom, kto-

rej mliekovú produkciu začal človek využívať na svo-
ju výživu. Prapredkom terajších plemien kôz je koza 
bezoárová (Capra aegagrus). Zdomácnili ju v prednej 
Ázii, odkiaľ sa zdomácnené kozy ešte v mladšej dobe 
kamennej rozšírili do okolia Stredozemného mora a do 
Európy. Kozy môžeme deliť podľa viacerých hľadísk, 
napr. podľa pôvodu, podľa zoologických znakov, 
podľa krajín a zemepisných pásiem vzniku a rozšíre-
nia. Najvhodnejší systém delenie je podľa chovného 
zamerania a nadväznosti na prevládajúce úžitkové 
znaky a vlastnosti. Podľa chovného zamerania delí-
me plemená kôz na: vlnové, podsadové, mliekové 
a s kombinovanou úžitkovosťou. U vlnových plemien 
je prevládajúcim úžitkovým produktom jemná mohé-
rová srsť (resp. angorská srsť) a vedľajšími produktmi 
sú mäso a kožušina. Typickými predstaviteľmi sú an-
gorská koza a sovietske vlnové kozy – kazašská, uz-
becká, tadžická a čerkiská. Prevládajúcim úžitkovým 
produktom u podsadových plemien je veľmi jemná 
podsada, vedľajším mäso, mohér, mlieko, kožušina. 
Patria sem pridonská, orenburská a hornoaltajská 
koza. Prevládajúcim úžitkovým produktom u mlie-
kových plemien je mlieko, vedľajšími produktmi sú 
mäso, koža a srsť. Chov kôz s kombinovanou úžit-
kovosťou je zameraný na produkciu mäsa a mlieka. 
Ako vedľajšie produkty sa využívajú srsť a kožušina, 
prípadne koža. Do tejto skupiny patrí väčšina plemien 
kôz s hrubou srsťou a s rôznou úrovňou produkcie 
mlieka a mäsa, ktoré sú podmienené bioklimatickými 
podmienkami a stupňom zošľachtenia. Tieto plemená 
sa označujú aj ako miestne primitívne plemená, dobre 
využívajú skromnejšie prírodné vegetačné podmienky. 
U nás sa chovajú plemená: koza biela bezrohá krátko-
srstá, koza hnedá bezrohá krátkosrstá a ich krížence. 
Dĺžka gravidity kôz sa udáva v rozpätí 140 – 160 dní, 
najčastejšie 146 – 151 dní. Cap je samec kôz, ktorý 
má mimoriadne vyvinuté pachové žľazy, od kozy sa 
líši väčšou veľkosťou i hmotnosťou, kozľa sa nazýva 
mláďa kozy domácej.               HI

koža – najväčší telesný orgán. Hrúbka kože sa pohy-
buje od 0,5 mm do 5 mm. Je tenšia na miestach, kto-
ré nie sú príliš vystavované odreniam, alebo tlaku, 
napr. na vnútornej strane predlaktia, a silnejšie na 
viac namáhaných plochách, napr. na chodidlách. Pod 
mikroskopom je možné vidieť, že koža je tvorená z 
dvoch vrstiev. Vonkajšia vrstva sa nazýva epidermis 
(pokožka) a obsahuje 20 – 30 vrstiev odumretých bu-
niek. Tieto bunky sa čiastočne prekrývajú ako škridle 
na streche, a tým umožňujú napínanie kože pri pohy-
be. Tisíce mŕtvych buniek sa denne odiera, ale tým 
sa koža nepoškodzuje, pretože sú bunky nepretržite 
obnovované. Na spodnej strane pokožky sa bunky ne-
ustále delia. Každá nová bunka sa postupne naplňuje 
hustou ochrannou látkou, zvanou keratín. Tieto bunky 
sú vytlačované k povrchu, zatiaľ čo sa pod nimi tvo-
ria ďalšie nové bunky. Bunke trvá 3 až 4 týždne, kým 
dosiahne povrchu. Tou dobou je však už odumretá. Z 
tela sú odumreté bunky odierané ako drobné, ťažko 
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viditeľné šupinky. Hlbšie v pokožke sú roztrúsené 
melanocyty. Produkujú pigment, ktorý chráni pokož-
ku ak je vystavená slnečnému žiareniu. Pigment ab-
sorbuje svetelnú energiu a koža dostane tmavšiu far-
bu. Pigment je dopravovaný medzi odumreté bunky 
a je spolu s nimi postupne stieraný. Pod pokožkou sa 
nachádza silnejšia vrstva – zamša. Vrchná časť zamši 
obsahuje prepletené vlákienka špeciálnych bielko-
vín, ktoré sa nazývajú kolagény a elastíny. Spôsobu-
jú pružnosť a elastickosť kože. Zamša tiež obsahuje 
tisícky drobných krvných cievok. Zamša obsahuje 
rôzne nervové zakončenia spojené s mozgom, ktoré 
nám umožňujú nadviazať kontakt s okolím pomocou 
hmatu. Nervové zakončenia alebo receptory sa vetvia 
v zamši a reagujú na bolesť.          MKB

koža cicavcov (integument) – telový pokryv. Pokož-
ka (epidermis) cicavcov predstavuje viacvrstvový 
zrohovatelý epitel, ktorý má na povrchu rohovinovú 
vrstvu (stratum corneum). Zamša (corium/dermis) je 
tiež niekoľkovrstvová. Pod ňou je podkožné väzivo 
(tela subcutanea) spája kožu so svalmi, môže obsaho-
vať tuk a v jej spodnej časti sú cievy, nervy a svalové 
vlákna. Pre telový pokryv cicavcov je charakteristický 
epidermálny útvar – srsť a rozvoj kožných žliaz. Srsť 
nevznikla premenou plazej šupiny ako vtáčie pero, ale 
ako nová štruktúra, ktorá sa vyvíjala medzi kožnými 
šupinami, prípadne za nimi. Zvyšky týchto šupín osta-
li niektorým cicavcom zachované na holých častiach 
tela, prípadne na chvoste. Kožnými rohovinovými de-
rivátmi sú okrem srsti aj ostne, šupiny, pazúry, nechty, 
kopytá, rohy i roh nosorožca. Pri väčšine cicavcov je 
telo pokryté srsťou, ktorá môže druhotne vymiznúť, 
vždy sa však zakladá počas embryonálneho vývinu. 
Srsť je zložená z dlhších a silnejších srstíc a z mäkšie-
ho, jemnejšieho a kratšieho podsrstia. Srsť je produk-
tom kože a je dôležitou ochranou tela pred vplyvom 
vonkajšieho prostredia. Vzniká z epidermálnej papily, 
do jej rozšírenej spodnej časti vniká zamša malou pa-
pilkou, ktorá vyživuje základ srsti.            ZO

koža obojživelníkov – koža obojživelníkov je holá, vlh-
ká, silno prekrvená, slabo zrohovatená s bohato vy-
vinutými žľazami. Významnou mierou sa podieľa na 
zabezpečení dýchania a príjmu vody, no má význam 
aj pri termoregulácii, ochrane pred predátormi (toxic-
ké sekréty, sfarbenie, farbozmena) alebo poranením. 
Pokožka (epidermis) je hladká a tenká, jej rohovinová 
vrstva (stratum corneum) je slabo vyvinutá. Lokálne 
sa môžu tvoriť rohovinové útvary (pazúriky žiab rodu 
Xenopus a chvostnatých obojživelníkov čeľade sire-
novitých (Sirenidae), → páriace mozolčeky samcov 
žiab, zrohovatené hrbolčeky na končatinách hraba-
viek uľahčujúce hrabanie, rohovinové zúbky žubrie-
nok). Zamša (dermis) je silne prekrvená, čím uľahčuje 
intenzívnu výmenu dýchacích plynov. Obsahuje žľazy 
dvoch typov: malé slizové (mukózne) žľazy rozptýle-
né po povrchu tela produkujú sekrét, ktorý zabraňu-
je vyschnutiu kože na súši, udržiava kožu slizkú vo 
vode a uľahčuje kožné dýchanie; veľké jedové (tzv. 

granulárne) žľazy produkujú toxický sekrét mliečnej 
farby, ktorý chráni živočícha pred predátormi. Často 
sú sústredené do istých miest na tele, tvoria napr. rady 
chrbtových žliaz chvostnatých obojživelníkov alebo 
→ parotídy. Sfarbenie kože závisí predovšetkým od 
prítomnosti pigmentových buniek (chromatofórov) 
v zamši a od rozloženia pigmentu v týchto bunkách. 
Najhlbšie sú uložené melanofóry s čiernym alebo hne-
dým pigmentom. Nad nimi ležia leukofóry a iridofóry 
obsahujúce kryštáliky guanínu, dodávajúce pokožne 
lesklý vzhľad. Tesne pod pokožkou sa nachádzajú 
xantofóry a erytrofóry so žltými resp. červenými ka-
rotenoidmi.             PMI

koža plazov – je ochranou pred vyschnutím, ale i pora-
nením. Obsahuje málo žliaz, jej povrch je v typickom 
prípade suchý a zrohovatený. Vrchná vrstva pokožky 
(epidermis) je tvorená zrohovatenými bunkami, ktoré 
sa vďaka neustálemu deleniu buniek hlbšie ležiacej 
zárodočnej vrstvy pokožky permanentne obnovujú. 
→ Krokodílom a → korytnačkám sa vrchná zrohova-
tená vrstva nepravidelne odlupuje, pre → šupináče je 
typické jej cyklické zvliekanie (ecdysis). Zvliekaniu 
predchádza vytvorenie vrstvičky moku oddeľujúcej 
starú vrstvu zrohovatenej pokožky od hlbšie ležiacej 
novej zrohovatenej vrstvy. → Hady a beznohé → jaš-
tery sa zvliekajú vcelku, väčšina jašterov po útržkoch. 
Dospelé jedince sa zvyčajne zvliekajú niekoľkokrát do 
roka, v mladosti a pri niektorých ochoreniach je zvlie-
kanie častejšie. S výnimkou niektorých korytnačiek 
(napr. → kožatkovité) sú pre plazy charakteristické aj 
epidermálne šupiny (malé, granulovité alebo väčšie, 
strechovite sa prekrývajúce) alebo väčšie neprekrýva-
júce sa štítky. Štítky pokrývajúce vrchnú stranu hlavy 
šupináčov tvoria tzv. pileus. Usporiadanie, veľkosť 
a tvar štítkov pilea, ako aj tvar a rozloženie štítkov 
či šupín tela, teda tzv. folidóza (pholidosis), je veľmi 
často dôležitým determinačným znakom. Pod pokož-
kou plazov leží zamša (corium), v ktorej sa procesom 
dezmogénnej osifikácie často tvoria kostené útvary. 
Dôsledkom takejto osifikácie je napr. vznik panciera 
korytnačiek, tvorba tzv. brušných rebier (gastralia – 
vyvinuté ich majú krokodíly a → hatéria bodkovaná) 
alebo plošne menších útvarov v koži mnohých jašte-
rov (tzv. osteodermy). Kožné žľazy plazov sú slabo 
vyvinuté. Najvýznamnejšie sú pachové žľazy, ktorých 
sekréty hrajú úlohu pri sexuálnych aktivitách. Túto 
funkciu majú napr. “pižmové žľazy” krokodílov (na 
hrdle a v oblasti kloaky) či žľazy v zátylku niektorých 
hadov. Význam žliaz, ktorých vývody sú známe ako 
tzv. preanálne a femorálne póry (majú ich mnohé jaš-
tery), nie je celkom jasný. V koži plazov sa vyskytujú 
štyri druhy špecializovaných buniek – chromatofórov, 
v ktorých sa ukladajú farbivá (pigmenty). Rozptýlenie 
alebo koncentrácia týchto farbív (najmä tmavého me-
lanínu) v bunke spôsobuje zmenu sfarbenia pokožky. 
Tento systém môže byť nezávislý, ale v mnohých prí-
padoch je kontrolovaný samotným jedincom, niekedy 
veľmi dokonale (→ chameleónovité).       IB, DJ
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kožiar domový (Dermestes lardarius) – chrobák čeľ. 
→ kožiarovitých. Dĺžka 7 – 9,5 mm. Krovky čier-
ne, so širokým pásom zo žltých chĺpkov v prednej 
polovici s čiernymi škvrnkami. Larvy pokryté tvrdý-
mi chĺpkami žijú v kožušinách, kožiach, na starých 
rastlinách, v domácnostiach sa živia aj textilom, ko-
bercami, vlnou, ale aj v zásobách potravín (klobása, 
slanina, mäsové výrobky). V prírode sa vyskytujú vo 
vtáčích hniezdach a na suchých zdochlinách cicavcov. 
V podobnom prostredí žije aj k. škvrnitý (Attagenus 
pellio), menší druh (4 – 5,5 mm) čierneho sfarbenia 
s bielymi škvrnkami na štíte a krovkách. Larvy často 
poškodzujú muzeálne preparáty, imága sa vyskytujú 
najčastejšie na kvetoch.             MH

kožiarovité (Dermestidae) – čeľ. → chrobákov podradu 
→ všežravých. Malé chrobáky (2 – 10 mm), mierne 
splošteného tela, kt. je oválne al. široko vajcovité, 
lysé al. pokryté chĺpkami, prípadne jemnými šupina-
mi. Chlpaté larvy sa živia rozličnými živoč. a rastl. 
látkami. Poškodzujú kože, kožušiny, perie, koberce, 
vlnu, ako aj preparáty živočíchov a entomologické 
zbierky. Imága sa vyskytujú na tých istých miestach 
ako larvy (napr. rod Dermestes), u niekt. druhov hojne 
na kvetoch (napr. rod Anthrenus). Na svete žije asi 1 
000 druhov, u nás okolo 50.            MH

kožné deriváty – koža je zložená z viacvrstvovej po-
kožky (epidermis) ektodermálneho pôvodu, povrcho-
vé bunky ktorej rohovatejú a postupne odumierajú 
a vytvárajú rohovinovú vrstvu (stratum corneum). 
Tieto povrchové vrstvy sa postupne odlupujú buď po 
častiach (Mammalia – cicavce) alebo v celku (Rep-
tilia – plazy). V tejto vrstve pokožky sa vytvárajú aj 
rôzne deriváty pokožky ako sú šupiny lúčoplutvov-
cov, pancier plazov, perie, ramphotheca a podotheca 
vtákov, srsť, ostne, šupiny, rohy i roh nosorožca, 
nechty, kopytá, a pazúry cicavcov. Derivátom kože 
cicavcov sú aj pazúry (unguiculae), ktoré pokrývajú 
hrot posledného článku prsta. Pazúry sú ostré, veľmi 
rýchlo dorastajú a slúžia na zachytávanie koristi ale aj 
na obranu. Môžu byť nezatiahnuteľné (Sciurus vulga-
ris – veverica obyčajná) alebo zatianuteľné (Felis lynx 
– rys ostrovid). Pazúry sa skladajú z dvoch doštičiek: 
z vrchnej (lamina dorsalis) a spodnej (lamina planta-
ris). Pazúry a kopytá majú dobre vyvinutú vrchnú aj 
spodnú doštičku, nechty majú vyvinutú len vrchnú. 
Modifikáciou pazúrov sú nechty (ungues), vyrastajúce 
na koncových článkoch prstov všetkých končatín a sú 
charakteristické pre primátov (Primates). Pod nechtom 
je nechtové lôžko (matrix unguis). Modifikáciou pa-
zúrov sú aj kopytá (ungulae), ktoré pokrývajú väčšiu 
časť posledného článku prsta kopytníkov. Kopyto je 
podložené väzivovým vankúšikom (strelka). Pazúry, 
nechty a kopytá permanentne rastú. Rovnako aj roh 
(cornu) je derivátom kože. Základom rohu je kostený 
výbežok čelovej kosti, rohová kosť (processus cornu-
alis), ktorý je trvalo pokrytý rohovitým násadcom tu-
ľajkou. Rohová kosť má vysoký kužeľovitý tvar a je 
podložkou pre rohovinovú obliečku. Okolo processus 

cornualis pokožka rohovatie a zmnožuje sa, čím sa 
okolo kosteného nástavca vytvára najprv obal, ktorý 
ju pri permanentnom raste neskôr prerastá. V kostenej 
časti rohu sa vytvára dutina, ktorá sekundárne splýva 
s čelovou kosťou. Rohovatenie postupuje odspodu a 
staršie časti sú vytlačované navrch. Rohy sú útvary 
trvalé, dorastajú počas celého života rôzne rýchlo a 
podľa prstencov rohu je možné určiť vek zvieraťa. Sú 
duté, spravidla narastajú obom pohlaviam a nezhadzu-
jú ich, s výnimkou druhu Antilocapra americana (vid-
loroh americký). Vidloroh však každoročne zhadzuje 
len rohovinový obal, a nie rohy. Skupina párnokopyt-
níkov, majúca takéto duté rohy, sa niekedy nazýva aj 
dutorožcami. I keď sa rohy rôznych druhov tvarovo 
odlišujú, ich spoločným znakom je dutosť a jedno-
duchý, nerozkonárený tvar (okrem vidloroha). Roh 
na nose nosorožcov je tiež kožným derivátom.   ZO

kožné žľazy – pokožka lúčoplutvovcov (Actinopterygii) 
takmer nerohovatie a na povrchu má živé bunky, jed-
nobunkové slizové žľazy. Ich sekrét výrazne znižuje 
trenie medzi vodou a telom ryby, zabraňuje macerácii 
vodou a pomáha hojiť poranenia. Pokožka obsahuje 
aj zvláštne bunky, vylučujúce poplachové feromóny. 
Tieto sa uvoľňujú pri útoku dravca a varujú ostatné je-
dince. Obojživelníky (Amphibia) majú niekoľko typov 
epidermálnych žliaz. Hlienové a granulózne (jedové), 
ktoré sa vyskytujú pri všetkých postmetamorfóznych 
štádiách (juvenilné, adultné). Nachádzajú sa na hlave, 
tele, končatinách. Sú nerovnomerne rozložené, viac-
bunkové fľaškovitého tvaru. Hlienové žľazy (glandu-
lae mucosae) sú približne 10-krát hustejšie. Neustále 
vylučujú číry sliz, ktorý vytvára na pokožke jemný 
film, slúžia ako ochrana pred vysychaním, macerá-
ciou, umožňujú kožné dýchanie. Granulárne žľazy sú 
zvyčajne umiestnené na hlave a ramenách, ich jedový 
alebo nepríjemný sekrét slúži ako ochrana pred pre-
dátormi. Granulárne žľazy môžu byť v podobe väč-
ších zhlukov, vtedy tvoria parotické žľazy (niektoré 
žaby, salamandry). Zvyčajne je tento komplex tvore-
ný samostatnými žľazami. Larvy obojživelníkov majú 
viac druhov žliaz. Môžu byť jednobunkové v rôznych 
oblastiach tela. Ich sekrét im slúži ako „mazadlo“ pri 
ich pohybe vo vode, pri plávaní. Koža vtákov (Aves) 
menej rohovatie, je suchá a tenká, bez potných žliaz, 
len s jedinou kožnou žľazou kostrčovou žľazou (glan-
dula uropygii), umiestnenou vo svalovine nad posled-
ným chvostovým stavcom (nemajú ju pštrosy, tina-
my, holuby, papagáje). Je párová, ústi jedným alebo 
niekoľkými vývodmi na povrch. Sekrét je vylučova-
ný samovoľne alebo si ho vtáky vytláčajú zobákom, 
ktorým si ho následne rozotierajú do peria. Úlohou 
kostrčovej žľazy je zabrániť premočeniu peria, preto 
ju majú dobre vyvinutú hlavne vodné vtáky. Vtákom, 
ktoré nemajú kostrčovú žľazu, ju nahrádza prachové 
perie. Plazy (Reptilia) majú kožné žľazy slabo vyvi-
nuté. Najdôležitejšie sú pachové, ktoré majú význam 
pri rozmnožovaní. Krokodíly majú tzv. pižmové žľa-
zy na hrdle a v okolí kloaky, korytnačky majú kožné 
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žľazy na spodnej čeľusti, jaštericiam ústia v podobe 
stehenných pórov na vnútornej strane stehien, hady 
majú žľazy na krku, chrbte. Pre cicavce (Mammalia) 
je charakteristický veľký rozvoj kožných žliaz. Medzi 
ne patria potné žľazy (glandulae sudoriferae), ktoré 
majú dôležitú úlohu pri termoregulácii. Mazové žľa-
zy (glandulae sebacae), zvyčajne ústia pri chlpe a ich 
sekrétom je srsť chránená. Modifikáciou potných ale-
bo mazových žliaz vznikli pachové žľazy, modifiká-
ciou potných žliaz vznikli mliečne žľazy (glandulae 
mammae). Vajcorodé (Prototheria) majú väčší počet 
samostatných vývodov na mliečnom políčku na bruš-
nej strane tela. Nemajú bradavky a mláďatá mlieko 
olizujú. Vačkovce (Metatheria/Marsupialia) majú 
mliečne bradavky vo dvoch radoch vo vaku. Živoro-
dým (Eutheria) ústia koncové vývody mliečnych žliaz 
na povrch buď mliečnou (prsnou) bradavkou (papilla 
mammae) alebo strukom. Bradavka má väčší počet 
samostatných vývodov (ductus papillaris), struk má 
jeden spoločný otvor (ostium papillare). Sviňa divá 
(Sus scrofa) má 14 bradaviek, pes (Canis familiaris) 
10, krava – 4, kôň, ovca a koza – 2.            ZO

kožník tukový (Demodex folliculorum) – roztoč z čeľ. 
→ kožníkovité. Typický parazit človeka a pôvodca 
ochorenia nazývaného demodikóza. Telo (0,3 – 0,4 
mm) má červovito predĺžené a bez štetín a tŕňov. Zad-
ná časť tela je charakteristická jemným a priečnym 
ryhovaním. Samička kladie vajíčka, z ktorých sa liah-
nu larvy tvarom podobné dospelcom. Po štádiu proto-
nymfy a deutonymfy sa larvy premieňajú na adultov. 
Celý životný cyklus prebieha na hostiteľovi. Žijú v 
mazových žľaziach ľudskej kože, najmä v niektorých 
častiach tváre (nos, brada, čelo a zvukovod). Vo väč-
šom počte sa nachádzajú vo vyrážkach (tzv. uhroch), 
ktorých vznik môžu v mnohých prípadoch vyvolávať. 
Podľa zdravotníckych štatistík je v súčasnosti kožní-
kom tukovým napadnutá asi 1/4 obyvateľstva Európy, 
pritom postihnutý človek väčšinou nepociťuje alebo 
nepozoruje prítomnosť pôvodcu ochorenia.         PMA

kožníkovité (Demodicidae) – čeľ. → roztočov mik-
roskopických rozmerov (0,1 – 0,4 mm) a červovito 
utváraného tela. Najmä zadná časť tela (opisthoso-
ma) je výrazne predĺžená a husto priečne ryhovaná. 
→ Gnathosoma je mohutná a nesie bodcovité che-
licery. Nohy sú veľmi krátke a najmä u vývinových 
štádií zakrpatené. Všetky zastúpené druhy parazitujú 
v potných a mazových žľaziach alebo vo vlasových 
puzdrách rôznych cicavcov, tiež človeka. Kožník 
Demodex canis sa okrem toho často vyskytuje aj vo 
vnútorných orgánoch psov. Mnoho druhov má koz-
mopolitné rozšírenie. Zo zdravotníckeho hľadiska je 
najvýznamnejší → kožník tukový (Demodex follicu-
lorum), pôvodca demodikózy človeka.         PMA

kožno-svalový vak – sústava svalov ektodermálneho 
pôvodu. Vyskytuje sa napr. u kmeňov → ploskavce, 
→ hlístovce atď. Pozostáva z pozdĺžneho, okružného 
a priečneho (dorzo-ventrálneho) svalstva. V rámci jed-
notlivých skupín môžu niektoré vrstvy redukovať.ET

kožovec rybí (Ichthyophthirius multifiliis) – parazitický 
→ nálevník z triedy Oligohymenophora, parazitujúci 
v pokožke a na žiabrach rýb. Pri ich masovom rozmno-
žení sa pokožka odlupuje. Živia sa bunkami hostiteľ-
ského tkaniva a dosahujú veľkosť až 1 mm. Po urči-
tom čase opúšťajú rybu, usadzujú sa na rôznych pred-
metoch vo vode a vytvoria → cystu. V nej sa rýchlo za 
sebou prebiehajúcimi deleniami rozdelia na veľký po-
čet jedincov banánovitého tvaru (40 x 10 µm). Uvoľ-
ňujú sa z cysty a ostrým hrotom v prednej časti tela 
prenikajú cez epitel do nového hostiteľa. Napadá všet-
ky druhy našich rýb (aj akváriové), rozrušuje pokožku 
a žiabre a často spôsobuje hromadné hynutie.    ET

kôň domáci (Equus equus caballus) – je nepárnoko-
pytník, ktorý sa chová pre potešenie alebo pre ťažné 
účely. Samica koňa sa nazýva kobyla, starší samec 
žrebec a kastrovaný samec valach. Mláďa sa nazýva 
žriebä, mladý kôň v zácviku je remonta. Gravidita sa 
odborne nazýva žrebnosť, kobyla sa ožrebí (pôrod). 
Priemerná dĺžka žrebnosti je 333 dní (310 – 360 dní), 
to je 11 mesiacov. V chove koní sa kone tradične delia 
na: 1. skupina stepných alebo mongolských koní (kôň 
Przewalského – kertak). 2. skupina východných alebo 
orientálnych koní (kôň tarpan stepný). 3. skupina zá-
padných alebo okcidentálnych koní (správne patrí pod 
kôň tarpan lesný). 4. skupina severských alebo nordic-
kých koní (správne patrí pod kôň tarpan lesný).      HI

kôrová vrstva obličiek (substantia corticalis, cortex re-
nalis) – vonkajšia vrstva obličiek hnedej až červeno-
hnedej farby a zrnitého vzhľadu. Nachádzajú sa v nej 
Malpighiho telieska (obličkové telieska – corpuscula 
renis) a tubuli (močové kanáliky).              JS

kôrovce (Crustacea) – podkmeň kmeňa článkonožcov 
(Arthropoda) – hlavné znaky: 1) dva páry tykadiel – 
anten (z toho synonymum Diantenata); 2) väčšinou 
dýchajú žiabrami, ktoré sú výbežkami na končatinách 
(z toho synonymum Branchiata). Ďalšie znaky kô-
rovcov: telo 10 – 50 článkované (prvý článok akron 
posledný telson) pôvodne sa skladá – z hlavy (6 člán-
kov), hrude (2 – 18 článkov) a bruška – abdomenu 
(5 – 7 článkov). Pôvodne každý článok, okrem akronu 
mal dvojvetvové prívesky → telové prívesky kôrov-
cov; kostra kôrovcov je vonkajšia chitinizovaná často 
sklerotinozovaná a tvorí pevný pancier; → tráviaca 
sústava kôrovcov je priechodná; dýchajú žiabrami 
alebo celým povrchom tela, → cievna sústava kôrov-
cov je otvorená; nervová sústava – pozmenená reb-
ríčková; → vylučovacie orgány kôrovcov sú modifi-
kované metanefrídie; zrakové orgány dvojakého typu 
(zložené oči a naupliové oko). Kôrovce sú primárne 
morské živočíchy, časť sa vo fylogenetickom vývoji 
prispôsobila na kontinentálne sladké vody a ešte men-
šia časť žije na suchu. Známych okolo 38 000 druhov 
ktoré sa delia do 11 tried: Remipedia (→ remipédie) 
– 2 druhy, Cephalocarida (→ hlavovky) – 9 druhov, 
Branchiopoda (→ žiabronohé) – 830 druhov, Ostra-
coda (→ lastúrničky) – 5 650 druhov, Copepoda (→ 
veslonôžky) – viac ako 8 410 druhov, Mystacocarida 
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(→ pieskovky) – 9 druhov, Tantulocarida (→ štítovor-
ky) – 4 druhy, Branchiura (→ kaprovce) – 150 druhov, 
Pentastomida (→ jazyčnatky) – 90 druhov, Cirripedia 
(→ fúzonôžky) – 900 druhov, Malacostraca (→ ra-
kovce) – 22 650 druhov. Niekedy sa podkmeň Crusta-
cea delí na skupiny niššie kôrovce (Entomostraca) a 
vyššie kôrovce (Macostraca) zodpovedajúce triedy 
Malacostraca.                IH

kôrovníkovité (Certhiidae) – čeľ., rad → spevavce 
(Passeriformes). Malé druhy vtákov (Aves), medzi ich 
charakteristické znaky patrí štíhle telo, krátke a silné 
nohy a tenký dlhý zobák, zahnutý nadol. Chvost majú 
stredne dlhý, tvorený tvrdšími špicatými kostrnkami. 
Pohlavný dimorfizmus nemajú vyvinutý. Sú to stro-
mové druhy, ktoré sa šplhajú kolmo po kmeňoch stro-
mov. Potravu vyberajú zo štrbín v kôre. Žijú samotár-
sky. Známe sú 2 rody so 6 druhmi, ktoré sú rozšírené v 
Eurázii, Severnej a Strednej Amerike a v Austrálii. U 
nás žijú 2 druhy: kôrovník dlhoprstý a kôrovník krát-
koprstý, Certhia brachydactyla.               PP

kôstka (Sphaerium) – rod → lastúrnikov z čeľ. kôstko-
vitých. Na zadnej strane tela majú vždy 2 dobre vy-
vinuté sifóny, na báze zrastené. Branchiálny sifón je 
porastený vírivými riasinkami. Rod je na Slovensku 
zastúpený 2 druhmi. Najhojnejšia je k. bahenná (S. 
corneum), žijúca aj v organicky znečistených vodách, 
kde často vytvára nárasty (do 20 cm hrúbky). Žije asi 
1,5 r.. Palearktický druh. K. riečna (S. rivicola) žije 
v nížinných tokoch, v súčasnosti je na ústupe. Najhoj-
nejšia je na Podunajsku. Stredo-východoeur. druh.TC

kraby (Brachiura) – oddelenie kôrovcov podradu → de-
saťnožce chodiace, triedy rakovce. Hlavohruď majú 
silne sploštenú, väčšinou je širšia ako dlhšia; abdomen 
je silne redukovaný a stočený pod bruškom, je zakon-
čený nenápadným trojuholníkovitým telsonom. Prvý 
pár hrudných končatín majú zmenený na nápadné 
klepetá, ďalšie končatiny sú zväčša zakončené pazú-
rikmi. U druhov schopných plávať sú posledný jeden 
až dva páry končatín silne sploštené. Kraby sú väčši-
nou morské druhy. Krab obyčajný (Cancer pagarus) 
s hmotnosťou 4 – 6 kg sa predáva u nás v obchodoch 
mrazený; najväčší známy kôrovec je veľkrab japon-
ský (Macrocheira kaempferi) z hĺbin Japonského 
mora má rozpätie končatín do 3 m (je súčasne naj-
väčším známym článkonožcom na Zemi). Krab riečny 
(Eriocheir sinensis) je sladkovodný druh a do veľkých 
európskych riek bol zavlečený z Číny.             IH

kráčavé nohy → nohy článkonožcov
kráčavé nohy hmyzu (pedes gressorii) – jeden z mor-

fologických typov končatín hmyzu uspôsobených k 
pohybu po zemi. Vyskytujú sa u hmyzu s pravidelným 
spôsobom chôdze, napr. liskavkovité. Sú umiestnené 
na hrudi hmyzu, sú charakteristické širokými plochými 
chodidlovými článkami, na ventrálnej strane ktorých 
je množstvo štetiniek, vankúšikovitých zhrubnutín 
alebo žľaznatých chĺpkov vylučujúcich lepkavý sek-
rét. Zvláštnym typom kráčavých nôh sú predné nohy 
samcov niektorých vodných chrobákov, napr. potáp-

nikov. Ich prvý, druhý a tretí chodidlový článok sú 
silno roztiahnuté do plochy a vytvárajú okrúhly útvar 
na spodnej strane s prísavkami, ktoré slúžia na pev-
né prichytenie sa na štíte samice počas kopulácie.JS

králik divý (Oryctolagus cuniculus) – žije vo voľnej 
prírode polygamne a v priaznivých klimatických pod-
mienkach sa rozmnožuje počas celého roka. Kotnosť 
trvá 28 až 35 dní, ale v priemere 31 dní a v hniezde je 
väčšinou 6 – 8 mláďat. Pôvodne bol rozšírený na eurá-
zijskom kontinente a v Afrike. Do Ameriky, Austrálie 
a na Nový Zéland sa dostal až s kolonizátormi.      HI

králik domáci (Oryctolagus cuniculus forma domes-
tica) – patrí k najúžitkovejším domácim zvieratám. 
Prapredkom králika domáceho je králik divý (Orycto-
lagus cuniculus). Prvýkrát bol zdomácnený v Ázii. 
Jeho zdomácnenie sa časovo viaže na vznik prvých 
ľudských kultúr. Lokalitou zdomácnenia bola južná 
Čína, Siam a Japonsko. V Európe králika zdomácnili 
na Pyrenejskom polostrove v 1. storočí p. n. l. Najväč-
ší rozvoj králikárstva vo väzbe na šľachtenie nových 
plemien nastal v 19. storočí. Variabilita domáceho 
králika je mimoriadne veľká a umožňuje veľké množ-
stvo plemien a farebných rázov. Na ich delenie sa 
používa niekoľko systémov (kritérií). Najčastejšie sa 
plemená králikov delia podľa hmotnosti, podľa dĺžky 
srsti a jej štruktúry a podľa chovného zamerania. Pod-
ľa hmotnosti sa plemená králikov delia na: veľké (nad 
5 kg), stredné (3,5 – 5 kg), malé (2 – 3,5 kg) a zakrslé 
(zdrobnené) (1 – 2 kg). Podľa dĺžky, stavby a štruktú-
ry srsti sa plemená králikov delia na plemená: s nor-
málnou dĺžkou srsti (25 – 35 mm), krátkosrsté (dĺžka 
srsti 19 – 24 mm) (rexovitá srsť), dlhosrsté (angorské) 
(nad 60 mm) a so zmenenou stavbou a štruktúrou srsti 
(saténová srsť). Podľa úžitkového zamerania sa delia 
na: mäsové, kožušinové, vlnové a športové. Od zajaca 
sa králik líši menšou veľkosťou, kratšími ušnými bolt-
cami, užšou a dlhšou hlavou s väčšími očnicami, má 
vyvinutú kľúčnu kosť, ktorá u zajaca chýba. Králiky 
kultúrnych typov sa však môžu krížiť s králikom di-
vým a potomstvo má vzhľad divého králika. Ako by-
linožravec, dokáže využiť a premeniť pomerne lacné 
a dostupné živiny rastlinných, prevažne objemových 
krmív na hodnotné bielkoviny mäsa, na cenné kožky 
a srsť. Mäso králika sa vyznačuje vysokou výživnou 
hodnotou, ľahkou stráviteľnosťou a nízkym obsahom 
cholesterolu. Čistokrvné králiky sa označujú tetova-
ním do uší, ktoré je trvalé.               HI

krasoň borovicový (Chalcophora mariana) – chrobák 
čeľ. → krasoňovitých. Náš najväčší druh krasoňa. 
Dĺžka 16 – 25 mm. Sfarbenie medené so svetlejšou 
kresbou na krovkách a štíte. Žije v borovicových le-
soch. Larvy sa vyvíjajú pod kôrou borovicových pňov. 
Imága nalietavajú za slnečného počasia na kmene al. 
borovicové klady.             MH

krasoň čerešňový (Anthaxia candens) – chrobák čeľ. 
→ krasoňovitých. Dĺžka 8 – 10 mm. Nápadný pes-
trým sfarbením povrchu tela. Na purpurovo červených 
krovkách je v strede čierna kresba. Štít so zelenými, 
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fialovými a čiernymi pruhmi. Vývin larvy prebieha v 
dreve čerešní. U nás vzácny a veľmi ohrozený druh. 

krasoň lesklý (Anthaxia nitidula) – chrobák čeľ. → kra-
soňovitých. Dĺžka 5 – 7 mm. Vyznačuje sa pohlavným 
dimorfizmom v sfarbení štítu, kt. je u samčekov kovo-
vo červený a u samičiek zelenkastý. Krovky u oboch 
pohlaví sú kovovo zelené. Hojný druh na okrajoch le-
sov, lúkach a lesostepiach. Imága sa vyskytujú na rôz-
nych kvetoch, najmä iskerníkoch, hlohoch a ružiach. 
Larvy žijú v dreve trniek, ruží a i. drevín.              MH 

krasoň modrý (Phaenops cyanea) – chrobák čeľ. → 
krasoňovitých. Dĺžka 8 – 11 mm. Povrch tela je mod-
rý až zelenomodrý. Žije v borovicových lesoch niž-
ších polôh. Imága nalietávajú za slnečného počasia 
na borovicové kmene, klady aj suché konáre. Vývin 
larvy prebieha v borovicovom dreve. Lokálne hojný. 
Škodca borovíc.             MH

krasoň šesťbodý (Chrysobothris affinis) – chrobák čeľ. 
→ krasoňovitých. Dĺžka 10 – 14 mm. Na medeno 
hnedom povrchu kroviek 6 svetlejších škvŕn. Žije na 
starých stromoch a ich kladách, najmä bukoch, tiež 
aj duboch, topoľoch a i. Larvy sa vyvíjajú pod kôrou. 
stromov. Imága za slnečného počasia sadajú na kmene 
a porúbané drevo.             MH

krasoň zelenkastý (Agrilus viridis) – chrobák čeľ. → 
krasoňovitých. Dĺžka 6 – 9 mm. Sfarbenie medené, 
zelené al. modré. Za slnečného počasia imága nalie-
távajú na listy krov a stromov, príp. sadajú na suché 
konáre listnáčov. Larvy sa vyvíjajú v rozlič. listnatých 
kroch a stromoch. Hojný druh od nížin až po horské 
oblasti. Škodca dubov.             MH

krasoňovité (Buprestidae) – čeľ. → chrobákov podra-→ chrobákov podra- chrobákov podra-
du → všežravých. Malé (2 – 3 mm) až veľké chro-→ všežravých. Malé (2 – 3 mm) až veľké chro- všežravých. Malé (2 – 3 mm) až veľké chro-
báky. Niekt. tropické druhy dosahujú dĺžku až 100 
mm. Telo úzke, valcovité, sploštené a zvyčajne pestro 
kovovo sfarbené. Tykadlá pomerne krátke, pílkovité. 
Ich vývin prebieha v odumierajúcom dreve listnatých 
a ihličnatých drevín, len zriedkavejšie v bylinách. 
V trópoch môžu niekt. druhy spôsobovať škody na 
pestovaných rastlinách. Jedná sa o veľmi teplomilné 
chrobáky. Imága lietajú počas najteplejších dní a na-
jviac sa vyskytujú v teplých oblastiach. Pri vyrušení 
buď rýchlo odlietajú al. padajú na zem v ustrnulom 
stave. Vyskytujú sa na kvetoch al. odumretých a zrú-
baných stromoch. Vývin trvá 2 až 3 roky. Larvy sa 
vyznačujú zväčšenou predohruďou a rozšírenými nas-
ledujúcimi 2 – 3 článkami tela. Pod kôrou stromov, 
príp. v dreve vyhryzávajú typické, na priereze oválne 
chodbičky. Niekt. druhy sú tech. škodcovia dreva. Na 
svete je známych asi 16 000 druhov, u nás okolo 120 
druhov. Vyše 10% týchto atraktívnych chrobákov (13 
druhov) je u nás zákonom chránených. Mnohé z nich 
sú boreomontánnymi, stepnými reliktami, vyvíjajú sa 
v starých stromoch, v prírodne nenarušenom prostre-
dí. Vyžadujú si ochranu biotopov, v kt. žijú a vyvíjajú 
sa. Kriticky ohrozenými sú: k. jelšový (Dicerca alni), 
k. brezový (Dicerca furcata) a krasone Dicerca aenea, 
Capnodis tenebricosus, Sphaenoptera antiqua. Veľmi 

ohrozenými sú: k. čerešňový (Anthaxia candens), k. 
dubový (Eurythyrea quercus), k. jedľový (Eurythyrea 
austriaca) a krasone Dicerca moesta, Ovalisia dives, 
Ovalisia mirifica. Ohrozenými sú: k. južný (Anthaxia 
hungarica) a k. lipový Ovalisia rutilans.           MH

krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii) – druh → 
jaštera z čeľ. → scinkovitých, dorastajúci do dĺžky naj-
viac 12 cm, z čoho 60 % tvorí chvost. Prechod medzi 
hlavou a trupom je nezreteľný. Podnebie má bezzubé. 
Chrbát má hrdzavohnedý, hnedý až olivovo zelený, 
s kovovým leskom a premenlivými odtieňmi. Po bo-
koch hlavy a trupu sa tiahne tmavý pruh. Brucho má 
tmavosivé, hnedé, zelenkasté až špinavo modrobiele. 
Mláďatá sú žltohnedé až sivohnedé. Samce bývajú 
menšie ako samice a mávajú relatívne dlhší chvost a 
končatiny. Žije na Balkáne a priľahlých ostrovoch, od 
Malej Ázie po severnú Arábiu a na Cypre. Na seve-
re jej areál zasahuje cez Rumunsko a Maďarsko až na 
južné Slovensko. U nás obýva len najteplejšie lokality 
lesostepného charakteru, zvyčajne slnečné suché strá-
ne s hustým trávnatým porastom a množstvom poten-
ciálnych úkrytov medzi skalami, pod lístím a v suchom 
podraste. Aktívna je cez deň, predovšetkým ráno a pred 
súmrakom, u nás od polovice marca do konca októbra. 
Loví najmä malé druhy hmyzu, ale aj pavúky, žižiav-
ky a máloštetinavce. Nie je teritoriálna. Pári sa v apríli 
a máji, pred kopuláciou samec prenasleduje samicu a 
snaží sa zahryznúť do zadnej časti jej tela. Koncom 
júla samica kladie najčastejšie 2 – 6 bielych elipsovi-
tých, približne 7 mm dlhých vajec s pergamenovitým 
obalom, ktoré zahrabáva do vlhkého substrátu. Mláďa-
tá sa liahnu prevažne koncom augusta. Dospievajú vo 
veku troch rokov. U nás je ohrozená vyhynutím, najmä 
pre zmeny pôvodného prostredia spôsobené antropic-
kými vplyvmi. Tvorí 4 – 5 poddruhov, na Slovensku a 
v Maďarsku žije krátkonôžka štíhla Fitzingerova (Ab-
lepharus kitaibelii fitzingeri).        IB, DJ

kreatínfosfát – predstavuje energetickú rezervu svalu 
na krátkodobé špičkové výkony do vyčerpania rezer-
vy. Je to vysokoenergetická forma kreatínu oboha-
tená o fosfátovú skupinu. Vo svalovej bunke je jeho 
hlavnou funkciou odovzdávať svoju fosfátovú skupi-
nu hlavnému poskytovateľovi energie pre činnosť a 
existenciu bunky – adenozintrifosfátu (ATP). Tvorba 
nového kreatínfosfátu je vysoká pri dostatočnom prí-
vode kyslíka, nízka pri jeho nedostatku v bunke. JS

kremaster (cremaster) – výbežok na zadnom konci 
kukly motýľov väčšinou opatrený drobnými háčikmi 
al. tŕňmi. Slúži na uchytenie a oporu kukly pri vychá-
dzaní zo zemnej dutiny najmä v čase opúšťania kukly 
motýľom. Kukly niekt. „denných“ druhov motýľov 
bývajú zavesené za kremaster. Kremaster a jeho štruk-
túry sú dôležité determinačné znaky.         MKU

kremaster → kukla
kremičité schránky – schránky inkrustované SiO2, 

vyskytujúce sa najmä u morských jednobunkovcov 
hlavne v skupine → dierkavce, → mrežovce, ale aj 
u niektorých sladkovodných → Rhizopoda. Podieľajú 
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sa na tvorbe hornín (morské), keďže sa po udumretí 
nerozkladajú a hromadia sa vo veľkých množstvách 
na dne.                ET 

kreveta obyčajná → desaťnožce plávajúce
krevety → desaťnožce plávajúce
krídla vtákov – hrudníkové končatiny vtákov, modifi-

kované na lietanie. Vtáky majú zo všetkých štvornož-
cov najviac modifikovanú kostru končatín. Lopatkové 
pásmo je zložené z tenkej šabľovitej lopatky (scapu-
la), mohutnej zobákovitej kosti (os coracoides), spá-
jajúcej pásmo s hrudnou kosťou a kľúčnej kosti (cla-
vicula). S výnimkou niektorých papagájov a tukanov 
kľúčne kosti na distálnom konci zrastajú a vytvárajú 
charakteristickú vidlicu (furcula). Hrudníková konča-
tina sa skladá z ramennej kosti (humerus), lakťovej 
kosti (ulna) a vretennej kosti (radius). Zmeny však 
nastali v distálnej časti hrudníkovej končatiny, kde 
došlo k zrastom a skráteniu kostí. Zápästie je tvorené 
kosťami: vretennou zápästnou kosťou (radiale), ktorá 
je jedinou voľnou zápästnou kosťou a lakťovou zá-
pästnou kosťou (ulnare), ktorá je premenenou záprst-
nou kosťou 5. prsta. Nasleduje záprstie (carpometa-
carpus), v ktorom zrastá väčšina zápästných (carpus) a 
záprstných (metacarpus) kostičiek a jeho súčasťou je 
aj voľná mohutná zápästná kosť 3. prsta. Prsty (pha-
langes) sú vytvorené štyri, 1. prst je na proximálnej 
časti záprstia (carpometacarpus) a má 2 články. Tento 
prst tvorí krídelko (alula). Na distálnu časť záprstia 
nasadajú 2. prst (má 2 – 3 články) a 3. prst (1 člá-
nok).                ZO

krídlo hmyzu (ala) – plochá duplikatúra vznikajúca 
vyliačením tenkej telovej steny z miesta pohyblivé-
ho spojenia nóta (sklerit pokrývajúci chrbtovú stranu 
hrudného článku) s horným okrajom pleury stredo-
hrudi a zadohrudi. Vnútorrný priestor krídla je v pria-
mom kontakte s telovou dutinou → mixocélom. Vni-
kajú sem vzdušnice, nervy i hemolymfa. Tvar krídla 
možno porovnať s trojuholníkom, ktorý má koreň, 
vrchol (apex) a najnižšie ležiaci bod na zadnom okraji 
krídla (tornus). V oblasti spojenia krídla s hrudným 
článkom sú uložené drobné sklerity, rozličného tvaru, 
pterália (krytka – tegula, 1.–4. axilária, 1.–2. mediálna 
doštička, humerálna doštička, axilárne pútko). Artiku-
láciu krídla s hrudným článkom zabezpečuje fulkrum 
(fulcrum), t.j. výbežok pleuritového šva, ktorý sa z 
brušnej strany opiera o koreň krídla. Krídlo môže byť 
jednofarebné, viacfarebné, s kresbou, alebo bez kres-
by. Sfarbenie je dané prítomnosťou pigmentu, alebo 
je založené na interferencii svetla (fyzikálne sfarbe-
nie). Len vzácne je krídlo nahé. Väčšinou je porastené 
→ mikrotrichiami alebo → makrotrichiami. Plocha 
krídla je rozdelená análnym a jugálnym záhybom 
na tri polia: remígiové, análne a jugálne. Od koreňa 
krídla k jeho okraju prebieha niekoľko pozdĺžnych 
žiliek (venae), ktoré sa môžu viacnásobne vetviť. 
V smere od predného k zadnému okraju sú to žilky: 
kostálna (C), subkostálna (Sc), radiálna (R), mediál-
na (M), kubitálna (Cu), postkubitálna (Pcu) a análna 

(An). Jednotlivé skupiny → krídlovcov môže mať 
krídla prvého páru rôzne modifikované. Chrobáky 
majú krovky (elytrae), ktoré sú u väčšiny druhov tuhé, 
silno sklerotizované krídla s viac alebo úplne zotretou 
žilnatinou, na dorzálnej strane často s charakteristic-
kou štruktúrou. Polokrovky (hemielytrae) sú krídla pr-
vého páru → bzdôch. Majú tvrdú sklerotizovanú pro-
ximálnu časť a blanitú, membranóznu distálnu časť. 
Tegminy (tegmina) sú krídla prvého páru → kobyliek, 
→ koníkov, → švábov, → modliviek a i . Sú viac skle-
rotizované, ako druhý blanitý pár, na rozdiel od kro-
viek chrobákov majú viac-menej zachovanú žilnatinu. 
Rudimenty krídel predného páru samčekov riasavcov, 
zadného páru → dvojkrídlovcov a samčekov červcov 
sa nazývajú kyvadielka (haltery) (→ rovnovážne or-
gány bezchordátov). Niektoré druhy hmyzu sú cha-
rakteristické pterygopolymorfizmom, jedince istého 
druhu (v areáli rozšírenia, niekedy i v rámci lokálnej 
populácie) môžu mať krídla vyvinuté v rôznom stup-
ni od plne vyvinutých až po silno redukované, napr. 
viaceré druhy bzdôch (Heteroptera). V rámci krídlov-
cov (Pterygota) poznáme tiež sekundárne bezkrídle 
druhy. Sekundárnu aptériu chápeme ako adaptáciu na 
prostredie, spôsob života, napr. → vši (Anoplura), → 
blchy (Siphonaptera) a i.                    IO, MH 

krídlovce/okrídlený hmyz (Pterygota) – podtrieda 
hmyzu, ktorej druhy sú opatrené krídlami. Takisto za-
hrňuje aj druhy, ktoré sekundárne stratili krídla. Krídla 
zanikajú najmä parazitckým druhom. Krídla sa zakla-
dajú ako kožné záhyby na stredohrudi a zadohrudi na 
chrbtovej strane, ich žilanatina býva u vývojovo star-
ších druhov veľmi hustá, a u týchto vývojovo starších 
druhov sa zakladajú na brušnej strane. Ich vývin je 
hemimetabólia, kde sa larvy nepodobajú na dospelé 
jedince.            MKB

krily (Euphasiacea) – rad kôrovcov triedy rakovce pat-
riaci do nadradu → Eucarida – vývojovo primitívna 
skupina s výrazne skrátenou hruďou a predĺženým 
bruškom, ktoré je zakončené pohyblivým telsonom v 
tvare ostňa obklopeným párom sploštených uropódov. 
Pancier na hlavohrudi je zboku skrátený a nevytvá-
ra žiabrovú dutinu, takže žiabre voľne vyčnievajú po 
stranách tela. Hrudné aj brušné končatiny sú dvojvet-
vové, prvý pár thorakopód premenený na maxilipedy. 
Thorakopódy slúžia na filtrovanie potravy, pleopódy 
na pohyb. Zahrňuje približne 90 druhov prevažne 
voľne plávajúcich rakovcov masovo sa vyskytujúcich 
najmä v chladnejších moriach. Niektoré druhy sve-
tielkujú. Ako potrava veľrýb slúžia najmä → kril at-
lantický (Meganictiphanes norvegica) až 44 mm dlhý 
zdržujúci sa najmä na severnom okraji Golfského prú-
du medzi Islandom a Nórskom a → kril anktartický 
(Euphausia superba) dorastá 50 – 75 mm. V posled-
ných rokoch sa stávajú predmetom priemyselného zá-
ujmu ako potrava pre ľudí.              IH

kriváky – kôrovce z radu rôznonožky (Amphipoda), 
triedy rakovce (Malacostraca). U nás je najbežnejší 
krivák obyčajný (Gammarus fossarum) – žije v stud-
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ničkách a v horských potokoch. Krivák zubatý (G. 
roeselli) žije v podhorských až nížinných tokoch a je 
charakteristický troma výraznými zúbkami (viditeľ-
nými aj voľným okom) na zadnej ohnutej časti tela. 
Na Slovensku najviac druhov krivákov žije v Dunaji, 
jedná sa zväčša o pontokaspické druhy, ktoré sa v 
iných slovenských riekach nezistili.             IH

krížiak obyčajný (Araneus diadematus) – jeden z naj-
známejších pavúkov čeľ. Araneidae. Vyznačuje sa 
typickou kresbou bieleho kríža na opistozóme. Sfar-
benie má variabilné (od sivej po čiernu). Prozóma je 
svetlohnedá so širokým tmavým mediálnym pásom. 
Nohy má výrazne otŕnené. Samec meria 5 – 9, sami-
ca 10 – 20 mm. Stavia veľké husté siete, najmä vo 
vyššom bylinnom poraste. Ako jeden z mála väčších 
druhov striehne na korisť v sieti aj počas dňa. Kokón 
je guľatý, žltkastý, prilepený blízko úkrytu samice. 
Má dvojročný cyklus. Je to holoarktický druh bežne 
rozšírený na celom území Slovenska. Obýva aj silne 
antropicky narušené biotopy.             ZKR, MKR

krížiak pásavý (Argiope bruennichi) – nápadne sfarbe-
ný pavúk z čeľ. Araneidae. Samica dosahuje veľkosť 
20 mm. Opistozómu má žlto – čierno sfarbenú, pro-
zóma je striebristá, husto porastená chĺpkami. Samec 
je podstatne menší (5 mm), bez výrazného zafarbenia. 
Tkajú veľké okrúhle siete so stabilimentom. Kokón 
je žltooranžový, hruškovitého tvaru zavesený na sieti. 
Žije na slnečných otvorených biotopoch, najmä popri 
potokoch a spravidla na miestach s vyššou vlhkosťou. 
Objavuje sa aj na ruderáloch. Je to invadujúci medite-
ránny druh., ktorý sa šíri v rámci Európy.ZKR, MKR

krkavcovité (Corvidae) – čeľ., rad → spevavce (Passe-
riformes), zahŕňa najväčšie druhy vtákov tohto radu. 
Majú charakteristický silný, mierne zaoblený alebo 
rovný zobák. Krídla majú zvyčajne širšie a zaokrúhle-
né. Operenie máva u niektorých druhov kovový lesk, 
u iných je zase kontrastne sfarbené. Nemajú vyvinutý 
pohlavný dimorfizmus. Ich hlas nie je veľmi príjem-
ný, ale sú schopné imitovať rôzne zvuky a sú veľmi 
učenlivé. Patria medzi najinteligentnejšie vtáky. Sú 
rozšírené po celej Zemi a známych je 25 rodov so 
104 druhmi. U nás hniezdi 7 druhov, ďalšie 2 druhy 
sa vyskytujú sporadicky. Medzi naše druhy patria: → 
krkavec čierny (Corvus corax), → vrana túlavá (C. 
corone), havran čierny (C. frugilegus), kavka tmavá 
(C. monedula), orešnica perlavá (Nucifraga caryoca-
tactes), → straka čiernozobá (Pica pica) a → sojka 
škriekavá (Garrulus glandarius).              PP

krkavčia kosť (coracoideum) – jedna z kostí pásma 
hrudníkovej končatiny. Kým chvostnaté (Cauda-
ta) majú lopatkové pásmo väčšinou chrupavkovité, 
zložené len z troch kostí lopatka (scapula), krkavčia 
kosť (coracoideum) a predkrkavčia kosť (praecora-
coideum), žaby (Salientia) ho majú viac skostnatené 
a komlikovanejšie. Dorzálnu stranu tvorí lopatka (sca-
pula), nad ňou je kleitrum (cleithrum) a nadlopatka 
(suprascapulare). Na ventrálnej strane je kľúčna kosť 
(clavicula), krkavčia kosť (coracoideum) s mediál-

ne ležiacim epikorakoidom (epicoracoideum). Plazy 
(Reptilia) však majú vždy vyvinutý pletenec hrudní-
kovej končatiny (lopatkové pásmo) (cingulum mem-
bri thoracici), ktorý je tvorený párovými kosťami: 
lopatka (scapula), kľúčna kosť (clavicula), krkavčia 
kosť (coracoideum), nadkrkavčia kosť (epicoracoi-
deum) a nepárová medzikľúčna kosť (interclavicula), 
ktorá má podobu kríža a spája kľúčnu kosť s hrudnou 
kosťou. Lopatkové pásmo vtákov (Aves) je zložené 
z tenkej šabľovitej lopatky (scapula), mohutnej zo-
bákovitej kosti, nazývanej tiež krkavčia, (os coraco-
ides), spájajúcej pásmo s hrudnou kosťou a kľúčnej 
kosti (clavicula). Cicavcom (Mammalia) z krkavčej 
kosti (coracoideum), ktorá sa embryonálne zakladá, 
ostáva v dospelosti len zobákovitý výbežok (proces-
sus coracoideus) prirastený k lopatke. Len vajcorodé 
(Prototheria) majú v lopatkovom pásme mohutný pro-
coracoid, coracoid a interclaviculu.            ZO

krokodílovité (Crocodylidae) – jediná recentná čeľ. 
radu → krokodílov, ktorú delíme na dve fosílne a tri 
recentné podčeľade. V novších systémoch bývajú 
podčeľade hodnotené ako samostatné čeľade. Croco-
dylinae je podčeľaď s 18 rodmi krokodílov z vrchnej 
kriedy Európy, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, z 
ktorých dva rody – Crocodylus a Osteolaemus – žijú 
v súčasnosti v Afrike, Strednej Amerike, Ázii a Austrá-
lii. Podčeľaď Alligatorinae zahŕňala v minulosti 21 ro-
dov vyskytujúcich sa vo vrchnej kriede Európy, Ázie, 
Južnej a Severnej Ameriky. Dnes z nich prežívajú tri 
rody: aligátor (Alligator) a dva rody kajmanov (Cai-
man a Paleosuchus; rod Melanosuchus bol nedávno 
synonymizovaný s rodom Caiman) žijúce v Južnej a 
Severnej Amerike a v Číne. Poslednou podčeľaďou sú 
Gavialinae s 2 rodmi gaviálov z eocénu a oligocénu 
južnej Ázie, severnej Afriky a Južnej Ameriky a s 11 
rodmi vyskytujúcimi sa od vrchnej kriedy do nedáv-
nej minulosti v Európe, Afrike, Ázii, Južnej a Severnej 
Amerike. V súčasnosti prežívajú v juhovýchodnej Ázii 
už len rody Gavialis a Tomistoma. Medzi známe druhy 
patria aligátor severoamerický (Alligator mississip-
piensis), kajman okuliarnatý (Caiman crocodylus), 
kajman čierny (Caiman niger), krokodíl nílsky (Cro-
codylus niloticus), krokodíl morský (Crocodylus poro-
sus) a gaviál indický (Gavialis gangeticus).       IB, DJ

krokodíly (Crocodylia) – stredne veľké až veľké → pla-
zy, jediná skupina línie → Archosauria, ktorá prežila 
vymieranie na konci druhohôr. Jedinou recentnou če-
ľaďou sú → krokodílovité. V súčasnosti je známych 
22 druhov.            IB, DJ

krovka → krídlo hmyzu
krovky – tvrdé silno sklerotizované krídla prvého páru 

chrobákov (Coleoptera). Na krovkách väčšiny druhov 
chrobákov nie je zachovaná žilnatina. Viaceré druhy 
majú na povrchu kroviek charakteristickú skulptúru, 
napr. bystruškovité (Carabidae).              IO

krtonôžka (Gryllotalpa gryllotalpa) – neobvyklý hmyz, 
pokrytý hustými chlpmi a má veľké predné nohy, 
ktoré sú podobné krtím nohám, od toho je odvodené 
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meno tohto druhu. Predné nohy slúžia k prehrabáva-
niu zeme, kde si hrabe chodby a taktiež loví rôzny 
hmyz. Pri tejto činnosti však ohryzuje korene rastlín 
a tak sa stáva realtívnym škodcom záhradiek. Krto-
nôžka najmä v noci vylieza na povrch, dokáže aj lietať 
a stane sa, že vletí aj do obydlených prietorov, kde ju 
priláka svetlo. Stridulujú obe pohlavia. Samičky sta-
vajú hniezdo pod zemou, ktoré sa podobá dutej guli 
s hladkými pevnými stenami. Do hniezda samička 
znáša až niekoľko stoviek vajíčok. Larvy ostávajú v 
hniezde po dve zvliekania až potom hniezdo opúšťajú. 
prezimujú hlboko v zemi a na jar dokončia premenu 
v dospelého jedinca.           MKB

krútňavcovité (Gyrinidae) – čeľ. → chrobákov podradu 
→ mäsožravých. Malé vodné druhy s tmavo sfarbe-
ným telom člnkovitého tvaru. Hlava nesie krátke vre-
tenovité tykadlá, prvý článok guľovito pohárikovitý, 
druhý uškovitý, ostatné články tvoria krátky kyj. Oči 
rozdelené na hornú a spodnú časť, čo im umožňuje 
pozorovať objekty nad a súčasne pod vodnou hladi-
nou. Predné nohy dlhé, zadné krátke. Imága sa pohy-
bujú po povrchu vodnej hladiny krúživým pohybom 
(odtiaľ pochádza ich slovenské meno), ale vedia sa 
ponoriť aj plávať. Larvy sa vyznačujú cicavými hry-
zadlami, majú dlhé nohy a po bokoch tela umiestnené 
vzdušnicové žiabre. Poznáme asi 900 druhov, u nás 
žije 11. Medzi najhojnejšie druhy patrí krútňavec oby-
čajný (Gyrinus natator).              MH

krv (sanguis) – telová tekutina červenej farby, ktorá 
koluje v zatvorenej cievnej sústave všetkých skupín 
stavovcov a niektorých bezstavovcov (obrúčkavce, 
nemertíny). Krv sa skladá z tekutej zložky – z krvnej 
plazmy a formovaných krvných teliesok – červených 
a bielych krviniek a krvných platničiek. Krv plní v or-
ganizme niekoľko dôležitých funkcií: privádza kyslík 
a výživné látky ku tkanivám a odvádza splodiny látko-
vej premeny z tkanív k orgánom vylučovania; prenáša 
fyziologicky účinné látky (hormóny); zúčastňuje sa 
termoregulácie organizmu; zúčastňuje sa pri regulácii 
pH a osmotického tlaku a plní i obranné funkcie.    JS

krv kôrovcov – obsahuje malé hyalínne alebo väčšie 
granulárne amoebocyty a tiež fagocyty. Pri amputácii 
končatín sa uplatňujú explozívne amoebocyty kto-
ré menia plazmatický fibrinogén na fibrín. Kyslík sa 
transportuje buď jednoducho rozpustený v plazme, 
alebo sa viaže na krvné farbivo. Krvné farbivo kôrov-
cov je buď hemoglobín (väčšinou nižšie kôrovce), ale-
bo hemocyanín (majú ho jedine vyššie kôrovce).    IH

krvinovky (Hematozoea/Haemosporidia) – trieda para-
zitických → prvokov kmeňa → výtrusovce. Špeciali-
zované parazity najmä červených krviniek, s pravidel-
ným striedaním generácií i hostiteľov. Prenos z jedné-
ho stavovca na druhého sprostredkujú článkonožce, 
najmä komáre, v ktorých dochádza k pohlavnému 
procesu (→ gametogamia) s následnou tvorbou spór 
(→ sporogónia). V medzihostiteľoch (stavovce) do-
chádza k rýchlemu namnoženiu prostredníctvom ne-
pohlavných procesov (→ schizogónia). Najvýznam-

nejším rodom je rod → Plasmodium spôsobujúci 
maláriu. Z doteraz opísaných druhov tohto rodu 4 vy-
volávajú maláriu u človeka → malária. Rod Plasmo-
dium napadá aj vtáky, plazy a cicavce. P. galinaceum 
napadá sliepky, P. cynomolgi opice, P. berghei drobné 
cicavce. Ďalšie rody Leucocytozoon a Haemoproteus 
patria k nebezpečným parazitom najmä vtákov. Hae-
moproteus columbae napadá červené krvinky holuba 
(Columba livia), Leucocytozoon simondi parazituje 
v krvinkách, v epiteloch pečene a ľadvín kačíc. Prená-
šačom sú dvojkrídlovce (muškovité – Simuliidae).ET

krvná plazma – tekutá zložka krvi bledožltej farby ob-
sahujúca asi 90 – 92 % vody. Ostatok (8 – 10 %) je 
sušina, ktorú tvoria najmä bielkoviny a rôzne organic-
ké (cukry, tuky, vitamíny hormóny, keratín, minerálne 
látky) a anorganické látky. Z anorganických látok je 
to najmä chlorid sodný a uhličitan sodný, ktoré majú 
význam pre osmotický tlak a reakciu krvi, ktorá činí 
pH 7,4. Z bielkovinovej zložky značný podiel pripadá 
na fibrinogén, ktorý spôsobuje zrážanie krvi. Bezsta-
vovce majú v krvnej plazme rozpustené krvné farbivá. 
Množstvo vody v krvnej plazme – hydrémia, zvýšenie 
vody v krvnej plazme – hyperhydrémia (hemodilú-
cia), úbytok vody v krvnej plazme – hypohydrémia 
(hemokoncentrácia).               JS

krvné telieska – predstavujú červené krvinky (eryt-
rocyty), biele krvinky (leukocyty) a krvné platničky 
(trombocyty). V krvi sa často okrem nich nachádza aj 
krvný prach (hemokónie). Sú to drobné častice, ktoré 
vznikli z poškodených krviniek a endotelových bu-
niek ciev.                 JS

Kryptometabola → premena
krytka → krídlo hmyzu
krytonos kapustový (Ceutorhynchus pleurostigma) – 

chrobák čeľ. → nosáčikovitých. Dĺžka 2,5 – 3,5 mm. 
Sfarbenie sivočierne, iba chodidlové články červeno-
hnedé. Povrch tela pokrytý šupinkami a chĺpkami, na 
krovkách výrazné ryhy. Hojný druh na poliach, ru-
deráloch i v záhradách. Význ. škodca kapustovitých 
rastlín i hlúbovín. Samičky kladú vajíčka do malej 
jamky, kt. vyhĺbili nosom (rostrum) na koreňovom 
krčku zeleniny. Larva dráždi rastl. pletivo, kt. vytvára 
hrčku. Viac hrčiek spolu splýva vo veľký nádor. Larvy 
sa zakukľujú v pôde v kokóne, kt. si zlepujú z hli-
ny. Škody, kt. spôsobuje môžu byť v zeleninárskych 
oblastiach značné. Pod. bionómiu majú ďalšie druhy 
poškodzujúce kapustovité rastliny. Semená vyžierajú 
larvy krytonosa repkového (Ceutorhynchus napi) a k. 
šešuľového (Ceutorhynchus obstrictus), listové stop-
ky larvy k. štvorzubého (Ceutorhynchus pallidacty-
lus).               MH

ktenídium → dýchacia sústava bezchordátov
ktenoidné šupiny – šupiny, vyčnievajúci okraj ktorých je 

pokrytý drobnými zúbkami (→ cykloidné šupiny). ZO
kubitálna žilka → krídlo hmyzu
kukla (pupa) – vývinové štádium hmyzu s úplnou → 

premenou, často označované ako pokojové. V skutoč-
nosti však v štádiu kukly prebieha rozsiahla prestavba 
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larválneho organizmu na imágo. Túto premenu ozna-
čujeme ako vnútorná metamorfóza. Každý orgán sa 
rozrušuje (histolýza) a znovu utvára (histogenéza). 
Centrá, okolo kt. sa formujú nové tkanivá a orgány, 
sú imaginálne terčíky –tzv. histoblasty. Poznáma dva 
zákl. morfologické typy kukiel. 1. Kukla s nepohyb-
livými hryzadlami (pupa adectica). Môže sa vyskyto-
vať ako voľná kukla (pupa libera). Sú na nej zreteľné 
obrysy tela, voľné prívesky, končatiny, tykadlá, ústne 
orgány (napr. → chrobáky). Ďalej ako skrytá kukla 
(pupa coarctata), kde kutikula posledného instaru sa 
neovrhuje, ale utvára súdkovitý útvar – tzv. pupárium. 
Vlastná kukla sa nachádza vnútri pupária (muchy 
sekcie kruhošvé – Cyclorapha). Ako múmiová kukla 
(pupa obtecta), kt. na svojom povrchu len naznačuje 
obrysy budúceho → imága (→ motýle, → komáre). 
2. Kukla s pohyblivými hryzadlami (pupa dectica) má 
dobre vyvinúté hryzadlá schopné funkcie, kt. umož-
ňujú prehrýznúť zámotok kukly. V podstate sa jedná 
o voľnú kuklu (potočníky, sieťokrídlovce). Kukly via-
cerých motýľov majú na konci výrastok – tzv. kremas-
ter (cremaster), kt. slúži na pevnejšie prichytenie al. 
opretie sa o podklad.             MH

kukla s nepohyblivými hryzadlami → kukla
kukla s pohyblivými hryzadlami → kukla
kuna lesná (Martes martes) – čeľ. → lasicovité (Muste-

lidae), rad šelmy (Carnivora). Je rozšírená v palearkte. 
Jej areál siaha od Írska, Veľkej Británie a severnej čas-
ti Pyrenejského polostrova cez kontinentálnu Európu 
vrátane Škandinávie po západnú Sibír. Južná hranica 
rozšírenia sa nachádza v Ázii v oblastiach severného 
Iraku a Iránu a v Európe v oblasti mediteránu, kde 
obýva Baleárske ostrovy, Korziku, Sardíniu a Sicíliu. 
Dĺžka tela (bez chvosta) je 40 – 60 cm, chvost je dlhý 
16 – 28 cm, hmotnosť tela sa pohybuje medzi 0,8 – 1,8 
kg. Samec je väčší ako samica. Je to stromové zviera 
dlhého, ohybného tela s pomerne dlhými končatinami, 
husto ochlpeným, dlhým chvostom a relatívne veľký-
mi ušnicami. Hlava je pomerne zašpicatená, celkové 
zafarbenie hnedé so sivastým odtieňom. Stavbou tela 
sa podobá na kunu skalnú, na rozdiel od ktorej však 
má ochlpené chodidlá a menej nápadnú svetlú „nápr-
senku“ na prednej strane hrude a krku. Golier kuny 
lesnej má žltkastý nádych a je ukončený klinovito 
medzi prednými končatinami. Rozdiel medzi dvomi 
kunami je aj v tvarovaní tretieho horného premoláru, 
ktorý je v prípade kuny lesnej konkávny a kuny skalnej 
konvexný. Kuna lesná obýva hlavne rozsiahlejšie les-
né habitaty, kde sa dokáže veľmi obratne pohybovať 
v korunách stromov a to prakticky vo všetkých sme-
roch (t.j. aj dolu hlavou). Aj úkryty si buduje vysoko 
v korunách stromov, pričom obýva stromové dutiny, 
ktoré niekedy môžu mať vstup aj nízko nad zemou. 
Aktívna je hlavne noci alebo za súmraku. Veľkosť in-
dividuálneho okrsku sa pohybuje v priemere okolo 20 
km2 pre samce a 6 km2 pre samice. Okrsky adultných 
jedincov rovnakého pohlavia sa obyčajne neprekrý-
vajú, môžu však tolerovať v rámci svojho územia už 

osamostatnené mladé, pohlavne nedospelé jedince. 
Územie jedného adultného samca prekrýva okrsky 
niekoľkých pohlavne dospelých samíc. Obdobie páre-
nia nastáva v lete, no implantácia oplodneného vajíč-
ka sa uskutoční až na jar nasledujúceho roka (latentná 
gravidita). Mláďatá sa rodia v marci až apríli v počte 
2 – 9, najčastejšie 3 – 5 jedincov. O mladé sa stará 
matka, od ktorej sa osamostatňujú na jeseň a pohlav-
ná dospelosť u nich nastupuje vo veku 1 – 1,5 roka. 
Potrava kuny lesnej sa skladá hlavne z drobných sta-
vovcov, najmä hlodavcov ale aj vtákov, ktorým často 
vykráda aj hniezda. Výnimočne napáda zvieratá až do 
veľkosti zajaca a hlucháňa. V určitých obdobiach roka 
sa v značnej miere môže živiť aj rastlinnou potravou. 
S obľubou konzumuje sladké, zrelé plody.        PMK

kuna skalná (Martes foina) – čeľ. → lasicovité (Muste-
lidae), rad šelmy (Carnivora). Je rozšírená na väčšine 
európskeho kontinentu od Pyrenejského polostrova 
po Dánsko ďalej cez strednú a východnú Európu do 
ruskej strednej Ázie, Mongolska a oblastí Himalájí. 
Dĺžka tela (bez chvosta) dospelého jedinca je 40 – 55 
cm, chvost je dlhý 20 – 30 cm a hmotnosť je 1,1 – 
2,3 kg. Samce sú väčšie ako samice. Celkové zafar-
benie srsti je hnedé najčastejšie so šedým nádychom. 
Spredu na krku a čiastočne na hrudi má bledú „nápr-
senku“, ktorá môže zasahovať až na vnútornú stranu 
predných končatín. Jej farba býva biela, zriedkavejšie 
so žltým odtieňom. V južnej a východnej časti areálu 
je náprsenka malá alebo môže celkom chýbať. Ušni-
ce sú relatívne veľké, chvost pomerne dlhý a husto 
ochlpený, chodidlá sú zospodu slabo osrstené, resp. 
sú celkom neosrstené. Pazúry sú nezaťahovateľné. 
V porovnaní s veľmi podobným druhom kunou les-
nou je približne rovnako veľká, ale má viac zaguľa-
tený tvar lebky. Pesíky sú redšie a tvrdšie. Rozdiel je 
aj v tvarovaní náprsenky a ochlpení chodidiel. Obidva 
druhy sa šikovne pohybujú v korunnej etáži stromov, 
ale kuna skalná je menej viazaná na lesné biotopy ako 
kuna lesná. Obýva hlavne okraje lesov, mozaikovitú 
krajinu, ale aj skalnaté prostredie a ide aj do blízkosti 
ľudských sídiel. Vystupuje až do nadmorskej výšky 
4000 m. Aktívna je hlavne za súmraku. Živí sa najmä 
drobnými stavovcami ale aj ovocím. V určitej časti 
roka môže podiel rastlinnej zložky v potrave dokonca 
prevýšiť živočíšnu. Z ulovenej prebytočnej potravy si 
niekedy robí zásoby „na horšie časy“. Veľkosť indivi-
duálneho okrsku závisí od kvality habitatu a pohybuje 
sa od zhruba 10 do 200 ha. Samce majú v porovna-
ní so samicami väčšie okrsky. Teritórium si označuje 
močom a trusom. Pachové žľazy typické pre lasicovi-
té sú v porovnaní s inými druhmi z tejto čeľade (napr. 
skunky, tchory atď.) pomerne slabo vyvinuté. Obdo-
bie párenia nastáva v lete, ale v dôsledku latentnej 
gravidity sa mláďatá rodia až na jar. Gravidita tak trvá 
230 – 275 dní, hoci vajíčko sa vyvíja v skutočnosti iba 
cca 30 dní. V jednom vrhu sa vyskytuje obvykle 3 – 4 
mláďatá, ale ich počet môže byť až 8. Mladé pohlavne 
dospievajú vo veku 1 – 2 rokov.         PMK
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kunčí reflex – typ obranného správania kuniek (Bom-
bina). Pri ohrození žaba zdvihne zadné končatiny 
k chrbtu a prednými končatinami si zakrýva oči. 
Zároveň prehne prednú a zadnú časť trupu dohora. 
Dochádza k expozícii výstražného (aposematického) 
sfarbenia na hrdle a spodnej strane končatín. Zried-
kavo toto správanie prechádza do ďalšej fázy, kedy 
sa žaba pretočí na chrbát, takže prezentuje kontrastné 
sfarbenie na celej ventrálnej strane tela. Prejavenie sa 
kunčieho reflexu v prípade ohrozenia je individuálne 
a záleží aj na miere stresu, ktorému je pri nebezpeč-
nej situácii jedinec vystavený. Pri slabšom podnete sa 
žaba často snaží pred nebezpečenstvom skôr uniknúť. 
V modifikovanej podobe sa takéto obranné správa-
nie (zakrývanie očí prednými končatinami, expozícia 
kontrastného sfarbenia ventrálnej časti tela) môže vy-
skytnúť aj pri iných obojživelníkoch. Napríklad sala-
mandra okuliarnatá (→ salamandrovité) má zospodu 
červeno sfarbené končatiny a chvost. V nebezpečen-
stve zakláňa hlavu dozadu, zdvíha predné končatiny a 
chvost pretáča ponad chrbát.            VV

kunka žltobruchá (Bombina variegata) – druh žaby 
z čeľ. → kunkovitých (Bombinatoridae) s dorzoven-
trálne splošteným telom a krátkymi ko nčatinami. 
Dorastá do dĺžky 50 mm. Silne bradavičnatá koža 
na chrbte má ostré rohovinové hrbolčeky obklopené 
kratšími tŕňmi (na rozdiel od kunky červenobruchej. 
Dorzálna strana tela je hnedosivá alebo hnedozelená, 
často so škvrnami. Ventrálna strana je žltá s mod-
ročiernym mramorovaním, bez bielych bodiek (na 
rozdiel od → kunky červenobruchej). Žlté škvrny na 
hrudi sú spravidla vzájomne spojené a prepojené so 
škvrnami na spodnej strane predných končatín (na 
rozdiel od kunky červenobruchej. Zrenica je troju-
holníkovitá, kvapkovitá až srdcovitá. Samce majú na 
predlaktí, prvých troch prstoch prednej končatiny a na 
treťom prste zadnej končatiny zrohovatené → pária-
ce mozolčeky. → Rezonátory (na rozdiel od samcov 
kunky červenobruchej) nemajú vyvinuté. Areál rozší-
renia zaberá západnú a strednú Európu, Apeninský a 
Balkánsky polostrov. Kunka žltobruchá obýva menšie 
dočasné kaluže v lesoch alebo ich blízkosti, v stred-
ných a vyšších polohách. Nie je natoľko viazaná na 
vodné prostredie ako kunka červenobruchá. Aktívna 
je cez deň. Zimné úkryty opúšťa v apríli až máji, pári 
sa od mája do augusta. → Amplexus má ingvinálny. 
Vajíčka kladie jednotlivo alebo v malých zhlukoch. 
Larvy sú charakteristické polohou → spirákula a anál-
neho otvoru, ktoré ležia na bruchu v mediánnej rovine. 
Na rozdiel od kunky červenobruchej je → orálny disk 
lariev oválnejší. Nad hornou čeľusťou lariev sú dva 
rady rohovinových zúbkov, pod dolnou čeľusťou sú 
tri rady. V potrave dospelých jedincov prevládajú su-
chozemské bezstavovce – chrobáky, blanokrídlovce, 
dvojkrídlovce, pavúky, dážďovky. V miestach kon-
taktu s kunkou červenobruchou sa oba druhy krížia 
a tvoria hybridné zóny.             PMI

kunkovité (Bombinatoridae) – starobylá čeľ. žiab (Anu-

ra) zahŕňajúca malé (40 – 50 mm) až pomerne veľké 
druhy (Barbourula 85 mm). Majú 8 opistocélnych 
presakrálnych stavcov (→ kostra obojživelníkov), 
rudimentálnu hrudnú kosť (sternum) a krátke voľné 
rebrá na II. – IV. presakrálnom stavci. Horná čeľusť 
je ozubená, dolná bezzubá. Jazyk je široký, diskovi-
tý, prirastený buď úplne alebo len prednou polovicou 
ku spodine ústnej dutiny. Zrenica je trojuholníkovitá, 
kvapkovitá až srdcovitá. → Amplexus je ingvinálny. 
Larvy majú → spirákulum umiestnené v mediánnej 
rovine ventrálnej strany tela. Čeľaď zahŕňa 8 dru-
hov, ktoré sa zaraďujú do rodov Bombina (Európa, 
JV Ázia) a Barbourula (Filipíny, Borneo). Okrem 
európskych druhov je známa kunka východná (Bom-
bina orientalis) rozšírená v JV Ázii. Pôvodne čeľaď 
zahŕňala aj rody Alytes a Discoglossus, v súčasnosti 
radené do samostatnej čeľade Alytidae.          PMI

kura domáca (Gallus gallus domesticus) – o presnom 
čase zdomácnenia kury nemáme úplné informácie. 
Bola zobrazená už na nádobách pochádzajúcich z tre-
tieho tisícročia p. n. l. Pravlasťou jej výskytu a zdo-
mácnenia sú India a Sundské ostrovy. Prapredok kury 
domácej – kura divá (bankivská) (Gallus gallus banki-
va) žije ešte dnes voľne na okrajoch džungle v juhový-
chodnej Ázii a na ostrovoch Jáva, Borneo a Sumatra. 
V druhom tisícročí p. n. l., v čase rozkvetu staročínskej 
kultúry sa tu chovali zdomácnené kury ťažšieho typu. 
O niečo neskôr sa uskutočnila v Ázii diferenciácia ple-
mien a kury sa začali rozširovať do Perzie a Egypta, 
kde sa stali kultovým zvieraťom. Po zvrhnutí nadvlády 
kňazov začínali v chove kúr prevládať úžitkové ciele. 
Egypťania už niekoľko storočí p. n. l. mali na liahnu-
tie kurčiat vybudované vyhrievané liahne. V Európe 
boli priekopníkmi domáceho chovu kúr obyvatelia 
antického Grécka a starovekého Ríma, o čom sa za-
chovali písomné pamiatky. Do tohto obdobia spadá 
aj vznik bojovných plemien. Z osídleného pobrežia 
Stredozemného mora sa kury rozšírili do strednej 
a severnej Európy. Veľký význam plemien nastal kon-
com 18. a začiatkom 19. storočia. Najviac plemien 
vzniklo v Japonsku a východnej Ázii, ďalej v Anglic-
ku a v západnej Európe. V súčasnosti sa chová vyše 
300 rôznych plemien vo viac ako 1 000 farebných, 
kresbových, tvarových a pernatých rázoch. Rozlišu-
jeme viaceré kategórie podľa hmotnosti, rôznorodosti 
morfologických znakov a chovného zamerania. Sú to: 
1. Veľké plemená: a) úžitkové – nosivé (ľahké), mä-
sivonosivé (stredne ťažké), mäsové (ťažké), b) špor-
tovo-okrasné, bojovné, okrasné. 2. Malé plemená: a) 
úžitkovo-okrasné, b) športovo-okrasné. Kombináciou 
viacerých plemien vznikli úžitkové výkonné typy kúr, 
ktoré rozdeľujeme na nosivé úžitkové typy a na mäso-
vé úžitkové typy. Inkubácia trvá 21 dní.             HI

kuskus škvrnitý (Spilocuscus maculatus) – patrí do 
čeľ. → kuskusovitých (Phalangeridae). Dĺžka tela je 
40 – 65 cm, podobne dlhý je aj chvost, hmotnosť 2 – 7 
kg. Samice sú väčšie ako samce a nebývajú škvrnité, 
u samcov je srsť snehobiela, na hlave a končatinách 
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žltavá, s veľkými čokoládovo hnedými škvrnami. Sa-
mice majú vak so štyrmi bradavkami. Je považovaný 
za pomalého. Živí sa lístím, kvetmi, plodmi a čiastoč-
ne aj živočíšnou potravou. Je prevažne nočný a arbo-
rikolný. Obýva lesy od pobrežia po 800 m n. m. na 
Novej Guiney a okolitých ostrovov, ako aj sv. časť 
Austrálie.               ĽK

kuskusovité (Phalangeridae) – čeľ. vačkovcov z radu 
Diprotodontia. Dosahujú dĺžku tela 30 – 65 cm a 
chvosta 24 – 60 cm. Majú hustú srsť, päťprsté kon-
čatiny so silnými pazúrmi, okrem palcov na zadných 
končatinách. Na zadnej končatine je najväčší 4. a 5. 
prst a 2. a 3. prst sú čiastočne zrastené. Distálna časť 
chvosta je skoro holá. Zubný vzorec je I 3/1 – 2, C 1/0 
– 1, PM 2 – 3/3, M 5/5. Prvé hryzáky sú dlhé a hrubé, 
druhé a tretie, ak sú, sú zakrpatené. Stoličky sú nízke 
s ostrými okrajmi. Lebka je široká a ploská. Samice 
majú dobre vyvinutý vak, ktorý sa otvára dopredu 
a v ňom sú 2 – 4 bradavky. Vyskytujú sa v Austrálii, 
Tasmánii, Novej Guiney, ako aj na ostrovoch od Su-
lawesi po Solomony.              ĽK

kusu líščí (Trichosurus vulpecula) – najhojnejší zástup-
ca čeľ. → kuskusovitých (Phalangeridae). Je stredne 
veľký, dĺžka tela je 30 – 60 cm, dĺžka chvosta 20 – 35 
cm, hmotnosť 1,3 – 5,0 kg. Sfarbenie je silne varia-
bilné. Tasmánska populácia je sivá až čierna, na se-
vere Austrálie je populácia ryšavá. Chvost je ovíjavý, 
dobre osrstený, len jeho koncová časť je na spodnej 
strane holá. Samica má dobre vyvinutý vak otvárajú-
ci sa dopredu, s párom bradaviek. Na brade, prsiach 
a v okolí vylučovacieho otvoru majú vyvinuté žľazy, 
samce lepšie ako samice. V čase rozmnožovania si 
žľazy trú o konáre, či spadnuté stromy, pričom vylu-
čujú sekrét, ktorý silne pižmovo zapácha a môže mať 
takto funkciu pri značkovaní teritória. Okrem toho 
samcom sekrét, ktorý je červenohnedý môže na hrudi 
sfarbovať belavú srsť. Teritórium si samec vyznačuje 
aj zvukmi, pripomínajúcimi kašľanie. Sú nočné a ar-
borikolné, stavajú si hniezda v dutinách stromov. Žijú 
v lesoch, no môžu sa vyskytovať aj v parkoch a záhra-
dách miest, či dokonca cez deň spia na povalách. Po-
žierajú lístie, pupene, semená, ale čiastočne aj hmyz, 
ba dokonca bolo zaznamenané aj zabitie mladých vtá-
kov. Samice sú polyestrické, ruja trvá okolo 25 dní, 
gravidita trvá asi 17,5 dňa, pravidelne sa rodí len jed-
no mláďa. Mláďa je vo vaku okolo 4 – 5 mesiacov 
a matku opúšťa keď má 8 – 18 mesiacov. Kusu líščí 
patrí k vačkovcom, u ktorých bola dlhodobo skúma-
ná ich biológia a fyziológia rozmnožovania, pričom 
sa ukázalo, že práve v štádiu opustenia matky nastáva 
u mláďat vysoká mortalita, ktorá je zvlášť nápadná 
u samcov. Žijú vo východnej, strednej a juhozápad-
nej Austrálii, na Tasmánii a od r. 1840 (intenzívnejšie 
od r. 1890) bol vysadený na Novom Zélande. Tu sa 
silne rozmnožil a poškodzuje záhrady, sady, plantáže 
exotických stromov, ale aj zbytky pôvodných lesov. 
Okrem toho je aj prenášač tuberkulózy dobytka. Zdá 
sa, že aj zvýšený lovecký tlak, pôvodne kvôli získaniu 

kožušín, ho neohrozuje.              ĽK
kutikula – povrchová vrstva integumentu bez bunkovej 

štruktúry. Na jej tvorbe sa podieľa najmä chitín, skle-
roproteíny, tukovité látky a pigmenty. V rámci hlbšej 
diferenciácie sa z epidermy formuje vonkajšia epi-
kutikula a vnútorná prokutikula. V rámci epikutikuly 
rozoznávame cementovú (môže absentovať), voskovú 
(zmes parafínov a esterov), kutikulínovú (na báze ku-
tikulínu), príp. hustú vrstvu. Hrubšia prokutikula po-
zostáva z tvrdšej exokutikuly a mäkšej priezračnej en-
dokutikuly. U hmyzu tvorí kutikula vonkajšiu kostru 
(exoskelet), ktorá plní úlohu mechanickej opory tela. 
Počas postembryonálneho vývinu sa pri hormonálne 
regulovanom zvliekaní uvoľňuje stará kutikula (okrem 
endokutikuly) a integument je čoskoro doplnený no-
vou štruktúrou. Počas tvrdnutia (sklerotizácie) môže 
organizmus etapovite rásť. U parazitických červov má 
kutikula ochrannú chemickú ochrannú funkciu.     PF

kutikula hmyzu – vonkajšia časť integumentu. Nemá 
bunkovú štruktúru. Je produktom pokožky (epider-
mis). Základom kutikuly je → chitín, kt. môže byť in-
krustovaný uhličitanom vápenatým. Chitín je organic-
ká látka odolná voči kyselinám a zásadám. Kutikula 
presiaknutá chitínom chráni telo hmyzu a ostatných 
článkonožcov pred vyschnutím, preto sa mohli pri-
spôsobiť aj suchozemskému životu. Chitín v kutikule 
nedovoľuje článkonožcom rásť, preto sa musia lieniť. 
Kutikula je mäkká a pružná a až po vzliekaní často 
na veľkých plochách tvrdne. Je to proces → sklero-
tizácie. Kutikula sa skladá z epikutikuly, exokutikuly 
a endokutikuly. Epikutikula je vrchná časť kutikuly, 
neosahuje → chitín. Je zložená z 5 vrstiev (smerom 
od povrchu do vnútra tela – cementová, vosková, po-
lyfenolová, kutikulínová, hustá vrstva). Exokutikula 
je tvrdá, jantárovo sfarbená. Prebehol v nej proces 
→ sklerotizácie. Endokutikula je spodná, mäkká, 
viac–menej priezračná. Exokutikula a endokutikula 
sa nazýva aj prokutikula. Jej základnou zložkou je → 
chitín. Molekuly chitínu sú usporiadané v reťazcoch a 
pospájané do micél, uzavretých v matrixe nechitinóz-
nej povahy. Matrix obsahuje bielkoviny, kt. podiel na 
sušine kutikuly je 25 – 40 %. Extrahovaná bielkovina 
je artropodín, kt. je rozpustný v horúcej vode. Proku-
tikula je preniknutá jemnými, pórovitými kanálmi, kt. 
sa tiahnu od epidermy do epikutikuly. Obsahujú cyto-
plazmatické výbežky epidermových buniek. Niekedy 
sú v kanálikoch jemné chitínové vlákna.           MH 

kutikulínová vrstva → kutikula hmyzu
kútnik domový (Tegenaria domestica) – v našich pod-

mienkach je to druh pavúka, ktorý vyvoláva strach 
u mnohých ľudí. Patrí do čeľ. Agelenidae. Je hnedo až 
sivočierno sfarbený, nohy majú priečne pásiky. Dosa-
huje veľkosť okolo 1 – 1,5 cm. Nohy sú dlhé a rozpä-
tie nôh dosahuje až 5 cm. Majú nápadne dlhé snovacie 
bradavky. Veľké siete lievikovitého tvaru si tkajú pri 
zemi v tmavých kútoch ľudských príbytkoch, alebo 
v ich blízkosti. Siete vyniknú najmä, keď sú zapráše-
né. Samica umiesňuje kokón na konci lievika. Doží-
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vajú sa v synantropných podmienkach až 5 rokov. Je 
to pomerne agresívny druh pavúka, ktorý môže príle-
žitostne aj bodnúť. Je to pôvodne európsky druh, kto-
rý bol zavlečený aj do Ameriky.     ZKR, MKR

kvetárik menlivý (Thomisus onustus) – je 3 – 6 mm 
veľký pavúk patriaci do čeľ. Thomisidae. Ako väč-
šina príslušníkov tejto čeľade má krabovitý tvar 
tela. Prvé dva páry nôh sú výrazne dlhšie. Postojom 
aj pohybom do veľkej miery pripomína kraba. Žije 
v kvetoch, kde striehne na korisť. Farbu tela mení 
podľa sfarbenia kvetu na ktorom sa vyskytuje. Pre-
feruje teplé lokality, kde je pomerne hojný. Je to pa-
learktický druh.              ZKR, MKR 

kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum) – chro-
bák čeľ. → nosáčikovitých. Dĺžka 3,5 – 4,5 mm. Telo 
vajcovité, nos dlhý tenký. Sfarbenie čiernohnedé so 
sivými chĺpkami. Na krovkách charakteristické dve 
priečne oblúkovité pásy bledších chĺpkov. Hojný 
druh. Larvy a imága vyžierajú kvety jabloní a spôso-
bujú ich zasychanie. Pri premnožení môžu výrazne 
znížiť úrodu ovocia. Pod. spôsobom na jahodách ško-
dí k. jahodová (Anthonomus rubi), menší (2 – 3 mm), 
sivočierno sfarbený druh.               MH 

kyselina močová – dusíkatá organická zlúčenina, ktorá 
predstavuje konečný produkt dusíkatého metabolizmu 
viacerých suchozemských živočíchov (hmyz, plazy, 
vtáky, niektoré cicavce – primáty a človek). Vzniká ka-
tabolizmom amínokyselín, ako aj purínových báz.   JS

kyvadielka – silno redukované krídla druhého páru 
dvojkrídlovcov (Diptera), zvyčajne majú podobu ma-
lej šupiny. Pri ich báze sú zmyslové orgány, ktoré sa 
podieľajú na kontrole rovnováhy dvojkrídlovca počas 
letu.                 IO

kyvadielko, halter → krídla hmyzu, → rovnovážne or-
gány bezchordátov

labellum → hryzavo-lízavé ústne orgány, → lízavé úst-
ne orgány

Labeo → kaprovité
labium → spodná pera hmyzu
labrum → horná pera hmyzu
Labyrinthomorpha → labyrintky
labyrintky (Labyrinthomorpha/Labyrinthulomycetes) 

– skupina organizmov s nejasným systematickým po-
stavením, zaraďovaná k jednobunkovcom alebo k hu-
bám. V súčasných systémoch ako kmeň v rámci fylo-
genetickej línie → Chromalveolata (Stramenopyles). 
Vytvárajú kolónie vo forme sieťoviny pozostávajúcej 
zo slizovitej priezračnej masy, dĺžky do niekoľko cm. 
Vegetatívne štádium pozostáva z vretenovitých bu-
niek, ktoré sa voľne pohybujú v rámci kanálov roz-
vetvenej cytoplazmatickej sieťoviny tvorenej mimo-
bunkovým slizom alebo z okrúhlych nepohyblivých 
buniek. Siete pozostávajú z mukopolysacharidov a 
bielkovín a sú produktom špecifických organel (botro-
somov, sagenogenetosomov). Ektoplazmatické siete 
susedných buniek anastomozujú a vytvárajú kolónie. 
Pohybové organely ako → brvy, → bičíky, → panôž-
ky, nemajú. Výživujú sa osmoticky. Rozmnožujú sa 

takmer výlučne nepohlavne binárnym delením, rozpa-
dom (→ nepohlavné rozmnožovanie) alebo pomocou 
pohyblivých 2-bičíkatých zoospór. Široko rozšírené 
najmä v mori na rastlinách (najmä riasach) a ich roz-
kladajúcich sa zvyškoch, menej na sladkovodných 
rastlinách, vzácne v pôde. Niektoré skupiny žijú pa-
raziticky na morských bezstavovcoch. Patria sem 2 
skupiny – Labyrinthulida (Labyrinthula algeriensis 
parazituje v riase rodu Laminaria, L. macrocystis 
v riase rodu Zostera) a Traustochitrida (parazity a epi-
bionty pripevnené k substrátu do ktorého často preni-
kajú). Niektoré parazitujú na ustriciach, chobotniciach 
a niektorých morských mäkkýšoch.                        ET

Lacanobia oleracea → mora kelová
Lacerta agilis → jašterica krátkohlavá
Lacerta viridis → jašterica zelená
labrum → horná pera 
lacínia → čeľusť hmyzu
lajniak obyčajný (Geotrupes stercorarius) – chrobák 

čeľ. → lajniakovitých. Vyznačuje sa čiernym až čier-
nozeleným sfarbením. Dĺžka 16 – 24 mm. Vyskytuje 
sa od včasnej jari až do neskorej jesene, od nížin až do 
hôr. Žije na otvorených miestach, pasienkoch, poliach 
ap. Vyhľadáva trus hosp. zvierat. Samček a samička 
budujú spoločne hniezdo, kt. sa nachádza pod kôpkou 
trusu. Tvorí ho systém chodieb (maximálne 8), kt. za-
sahujú až 0,5 m hlboko. Do hlav. chodby dopravujú 
hrudky trusu, kt. slúžia ako zásobáreň potravy pre lar-
vu. Na konci hlav. chodby sa nachádza materská ko-
môrka priemeru 8 – 10 mm, do kt. je uložené vajíčko. 
Nakoniec samička uzatvára materskú chodbu hlinou 
al. pieskom, takže hrudka s vajíčkom je chránená pred 
predátormi a parazitmi. Larva sa liahne na jar budú-
ceho roku. Živí sa zásobami trusu. Kuklí sa až ďalšiu 
jar. Vyliahnuté imágo neopúšťa ešte hniezdo, a tu aj 
prezimuje a ostáva do ďalšej jari. Príbuzným druhom 
je l. hladký (Geotrupes vernalis), kt. je menší (14 – 20 
mm) s kovovomodrými krovkami.                        MH

lajniakovité (Geotrupidae) – čeľ.→ chrobákov pod-
radu → mäsožravých. V starších systémoch boli 
zaraďované do čeľ. → skarabeusovitých. Väčšinou 
stredne veľké chrobáky (10 – 25 mm) s hrabavými 
prednými nohami. Majú pandravovité larvy. Mnoho 
druhov sa vyznačuje komplikovanou starostlivosťou 
o potomstvo, spojenou so stavbou charakteristických 
podzemných hniezd. Imága a larvy sa živia trusom, 
zdochlinami, hubami, rozkladajúcimi sa rastlinnými 
zvyškami. Druhy rodu Lethrus konzumujú čerstvý 
rastlinný materiál. Známych je vyše 600 druhov, z kt. 
na Slovensku žije 9. Kriticky ohrozeným druhom je u 
nás Bolbelasmus unicornis.            MH

lakové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
lakťová kosť (ulna) – jedna z kostí predlaktia. Prednú 

končatinu (hrudníková končatina, membrum thoraci-
cum) tvorí ramenná kosť (humerus), ktorá je spojená 
s pásmom prednej končatiny. Na ňu sa napájajú pri 
mlokoch vretenná kosť (radius) a lakťová kosť (ulna). 
Žabám kosti vretenná a lakťová zrastajú do jedinej 
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predlakťovej kosti (os antebrachii, radioulnare). Pár-
nokopytníky (Artiodactyla) majú lakťovú kosť redu-
kovanú.               ZO

ľaliovky (Crinoidea) – veľmi stará skupina ostnatokož-
cov (kambrium – recent). Centrálna časť tela má tvar 
zvonovitého kvetného kalicha zloženého z vápenatých 
doštičiek. Jeho hornú časť (strecha, tegmen) pokrýva 
päť trojuholníkovitých doštičiek. Vrcholy doštičiek sa 
zbiehajú v geometrickom strede, v ktorom leží ústny 
otvor. Na vonkajšom okraji kalicha je päť ramien čas-
to bohato rozvetvených na ramená tenšie, z ktorých 
po stranách vyrastajú prstovité pinuly (rameno s pi-
nulami pripomína list palmy). V pinulách dozrievajú 
pohlavné bunky. Kalich sedí zvyčajne na rôzne dlhej 
ohybnej stopke zloženej z mnohých kĺbovito spoje-
ných vápenatých článkov na konci s pazúrikovitými 
výrastkami (cirry), ktorými je ľaliovka zakotvená na 
morskom dne. Iné druhy ľalioviek stopku nemajú, 
cirry slúžiace na zakotvenie majú na spodnom kon-
ci kalycha. Niektoré druhy sa z dna môžu uvoľniť a 
voľne plávajú. Otvorené ambulakrálne brázdy otvore-
né alebo u iných prikryté pohyblivými doštičkami sú 
na chrbtovej strane ramien, slúžia výlučne na privá-
dzanie čiastočiek potravy k ústnemu otvoru. Análny 
otvor, podobne ako ústny otvor, vyúsťuje na hornej 
časti kalicha (tegmen) alebo sa otvára na vrchole anál-
neho kúžela.                 IO 

ľaliovník cibuľový (Lilioceris merdigera) – chrobák 
čeľ. → liskavkovitých. Dĺžka 4 – 7,5 mm, nápadné 
pomarančovočervené sfarbenie. Zadná časť bruška, 
tykadlá, stred. časť nôh a chodidlové články čierne. 
Larvy aj imága poškodzujú cibuľu, cesnak, špargľu, 
ľalie, konvalinky. Pod. druhom je ľ. obyčajný (L. 
lilii), kt. sa líši čiernym sfarbením hlavy a nôh. Po-
škodzuje ľaliovité rastliny. Oba druhy majú dve až tri 
generácie ročne. Príbuznými druhmi sú špargľovec 
dvanásťbodkový (Crioceris duodecimpunctata) a š. 
obyčajný (C. asparagi), kt. poškodzujú mladé výhon-
ky špargle.              MH

lalokovníky (Alcyonarida) – rad osemlúčových → kora-
lov. Nevytvárajú pevnú kostru, na povrchu sa nachádza 
len stuhnutá kožovitá vrstva. Často sú pestro sfarbené, 
sú najpočetnejšie z osemlúčových koralov. Až 80 % 
druhov žije v plytkých tropických moriach. Alcyonum 
digitatum kríčkovitý, žlto-oranžový koral. Bežný druh 
v európskych moriach, okrem Baltického.             ET

lamantín širokonosý → lamantínovité
lamantínovité (Trichechidae) – čeľ. z radu sirény (Sire-

nia). Patria sem tri druhy, žijúce v Atlantickom oceá-
ne, ústí riek a jazerách. Merajú 2 – 4 m, majú okrúhlu 
chvostovú plutvu. Koža je pokrytá riedkou štetinovou 
srsťou, ktorá je hustejšia a dlhšia na ústach. Na pred-
ných plutvách majú 4 ploché, nechtom podobné zvyš-
ky kopýt. Vrchná pera je rozdelená na dve polovice, 
pričom každá sa môže samostatne pohybovať. Dospe-
lé nemajú hryzáky a majú 6 stoličiek. Lamantín ši-
rokonosý (Trichechus manatus) je rozšírený v oblasti 
Antilských ostrovov a od Floridy po Brazíliu. Často 

vplávajú do riek a jazier. Živia sa trávou, rastúcou na 
dne plytkých morí. Pod vodou vydržia 10 – 15 minút. 
Patria medzi ohrozené druhy.             ZO

Lamblia intestinalis → žardia črevná 
lamblióza → žardia črevná
Lamellibranchiata → lastúrniky
Lamia textor → fuzáč vŕbový 
Lampronia corticella → blyštek malinový
Lampyridae → svietivkovité
langusta obyčajná (Palinarus vulgaris) → desaťnožce 

chodiace → langusty
langusty (Palinura) – oddelenie kôrovcov podradu → 

desaťnožce chodiace (Reptantia), triedy rakovce (Ma-
lacostraca) – hlavohruď majú cylindrickú, z boku 
mierne stlačenú; ich bruško (abdomen) je mohutné 
zhora mierne sploštené a je zakončené priečnou plut-
vou podobne, ako to majú raky; prvé hrudné konča-
tiny majú len drobné klepietka. Langusty sú výlučne 
morské druhy – patrí sem → langusta obyčajná (Pa-
linurus vulgaris) až 45 cm dlhá s nápadne dlhými 
anténami a zavalitý → homár španielsky (Scyllarides 
latus) s krátkymi, resp. na mohutné šupiny premene-
nými antenami.                IH

Larus ridibundus → čajka smejivá
larva – vývinové štádium mnohobunkových organiz-

mov schopné samostatnej existencie. Larvy môžu byť 
primárne → planula, → trochofóra, → dipleurula ale-
bo odvodené (sekundárne) napr. → larvy pásomníc, 
nymfy a najády hmyzu a pod.             ET

larva apoda acephalica → larvy hmyzu 
larva apoda eucephalica → larvy hmyzu
larva campodeiformis → larvy hmyzu
larva lastúrnikov – voľne sa pohybujúca larva (glochí-

dium) veľkých lastúrnikov čeľ. Unionidae (Anodonta, 
Unio). Liahne sa z vajíčka, má embryonálne lastúrky 
s prichytávacími háčikmi. → Glochídiá parazitujú na 
rybách (g. škľabiek na koži, plutvách, g. korýtok na 
žiabrach). Tam obrastú pokožkovým epitelom a vy-
konajú postupnú premenu, až do tvaru dospelca. Po-
tom rybu opustia, usadia sa na dne, kde rastú až do 
konečnej veľkosti. Aktívne neplávajú, vo vode sa iba 
vznášajú.                              TC 

larva matura → zrelá larva
larva oligopoda → larvy hmyzu
larva polypoda → larvy hmyzu
larva protopoda → larvy hmyzu
larva suberuciformis → larvy hmyzu
larválne instary – rastové stupne štádia larvy v rám-

ci ontogenézy hmyzu. Komplexná séria zmien [štá-
dium vajíčka, š. larvy, š. kukly (len Holometabola) 
a š. imága] vo vývine na imágo (dospelého jedinca) 
sa označuje ako metamorfóza (premena). U hmyzu sa 
realizuje ako hemimetabolia – neúplná premena bez 
štádia typickej kukly (napr. rovnokrídlovce, ucholaky, 
modlivky, šváby, vši alebo bzdochy) a holometabo-
lia – úplná premena, v ktorej larválna fáza pokračuje 
vytvorením pasívneho štádia – kukly (napr. chrobá-
ky, motýle, blanokrídlovce, dvojkrídlovce alebo sie-
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ťokrídlovce). Počas larválneho vývinu dochádza ku 
zvliekaniu (ekdýzii), teda k hormonálne riadenému 
procesu výmeny povrchovej vrstvy integumentu. Lar-
vy hemimetabolného hmyzu nazývame aj ako nymfy 
alebo najady (akvatické druhy). Druhy hmyzu s pre-
menou úplnou (Holometabola) majú larvy protopód-
ne (niektoré parazitické blanokrídlovce), polypódne, 
oligopódne (napr. niektoré chrobáky) a apódne (napr. 
komárovité).                 PF

larviparia → vajcoživorodosť
larvocysta → larvy pásomníc
larvy hmyzu – rozdeľujeme do dvoch zákl. skupín. 

1. Larvy hmyzu s neúplnou premenou (Heterome-
tabola). Larválne štádium sa nazýva nymfa, kt. sa 
niekoľkokrát zvlieka a postupne sa stále viac podo-
bá imágu, na kt. sa mení po poslednom → zvliekaní 
(napr. → kobylky, → koníky, → vošky, → bzdochy, 
→ šváby a i.). U → strapiek sa vyskytujú dve larvál- strapiek sa vyskytujú dve larvál-
ne štádiá (mladá a stará larva) bez základov krídel a 
dve nymfálne štádiá (pronymfa a nymfa), kt. majú už 
základy krídel, ale na rozdiel od imága nemajú zrelé 
gonády. U najprimitívnejších pôdnych skupín (napr. 
→ chvostoskoky, → šutky, → vidličiarky) sa larválne 
štádium nazýva geáda, kt. je po celý život viazaná na 
pôdne prostredie. Podobá sa dospelému jedincovi, líši 
sa iba stupňom vývinu pohlavných orgánov. U niekt. 
skupín nasleduje po niekoľkých nymfálnych instaro-
ch tzv. subimágo, kt. sa podobá dospelému jedinco-
vi, ale nemá ešte dozreté gonády (→ podenky). Až 
neskôr po zvliekaní sa subimágo mení na imágo. U 
niekt. skupín vodného hmyzu larválne štádiá sú často 
označované ako najády (napr. larvy → pošvatiek, 
→ vážok). Vyskytujú sa u nich cenogenetické znaky 
(napr. tracheálne žiabre, maska lariev vážok), kt. im 
umožňujú život vo vodnom prostredí. 2. Larvy hmyzu 
s úplnou premenou (Holometabola) sa morfologicky 
aj ekologicky odlišujú od imág. Ich prestavba v imágo 
sa odohráva v kľudovom štádiu kukly (pupa) v pro-
cese metamorfózy. Sekundárne larvy Holometabola 
majú popri tzv. palingenetických znakoch zdedených 
po predkoch (napr. 3 páry hrudných končatín, pomer-
ne homonómna segmentácia tela), aj cenogenetické 
znaky, kt. sa u ich predchodcov ani imág nevyskytu-
jú, ale slúžia larve ako adaptívny znak umožňujúci jej 
prežiť v inom prostredí ako budúce imágo (napr. tra-
cheálne žiabre u vodných lariev, vajcový zub slúžiaci 
na uvoľnenie larvy z vaječných obalov ap.). Podľa 
lokalizácie končatín poznáme 3 zákl. typy lariev. 1. 
Protopódna larva (larva protopoda) má nečlánkované 
al. neúplné bruško. Na hrudnej časti trupu sú iba rudi-
mentárne končatiny. Má vyvinuté iba hákovité hryza-
dlá, ostatné ústne orgány sú redukované. Vyskytuje sa 
u parazitických blanokrídlovcov (Proctotrupoidea). 2. 
Polypódna larva (larva polypoda) má okrem hrudných 
končatín aj prívesky na bruškových článkoch, kt. pl-
nia úlohu vzdušnicových žiabier ( napr. suberucifor-
mná larva – larva suberuciformis potočníkov), al. po-
hybových orgánov – panôžok (napr. húsenica – eruca 

→ motýľov, pahúsenica → piliarok). 3. Oligopódna 
larva (larva oligopoda) sa vyznačuje tromi pármi 
nôh na hrudi, kt. majú rôzny tvar. Larvy tohto typu 
rozdeľujeme do viacerých skupín. 3.1. Kampódeo-
vitá larva (larva campodeiformis)– pohyblivá larva 
s prognátnou hlavou a s hryzavými ústnymi orgánmi 
(napr. larvy → bystruškovitých). 3.2. Pandrava (tar- bystruškovitých). 3.2. Pandrava (tar-
mes) – zavalitá, oblúkovito prehnutá larva chrobákov 
skupiny → Lamellicornia (→ skarabeusovité, → 
roháčovité) so silne sklerotizovanou hlavou a slabo 
sklerotizovaným zvyškom tela. 3.3. Drôtovec – štíhla, 
valcovitá larva chrobákov čeľade → kováčikovitých 
s tvrdým, silne sklerotizovaným, hladkým telom. Pri 
podráždení sa prehýba na obe strany. 3.4. Triungulín 
(triungulinus) – larva 1. instaru chrobákov čeľade → 
májkovitých. Na konci nôh má trojklanné pazúriky. 
3.5. Triungulinoid – larva 1. instaru → riasavcov, 
chrobákov čeľade Rhipiphoridae a dvojkrídlovcov 
čeľade chlpačkovitých. Namiesto pazúrikov má na 
konci nôh prísavné vankúšiky.4. Apódna larva (larva 
apoda) má viac–menej redukované končatiny. Hlava 
je buď zreteľne oddelená od trupu (apódna eucefalná 
larva – larva apoda eucephalica, napr. dvojkrídlovce z 
čeľadí → komárovité, pakomárovité, muškovité), al. 
je nezreteľná a vtiahnutá do prednej časti trupu. Sú u 
nej vyvinuté sekundárne ústne orgány a sekundárny 
ústny otvor. Takýto typ nazývame apódna acefalná 
larva (larva apoda acephalica) a je typická pre väčšinu 
→ múch (podrad Brachycera), kde ju poznáme pod 
názvom tiež struska.             MH

larvy obojživelníkov – vývinová perióda v ontogenéze 
väčšiny obojživelníkov, morfologicky, fyziologicky a 
troficky (prijímanou potravou) odlišná od metamor-
fovaných dospelých jedincov. Larvy väčšiny druhov 
sa vyvíjajú vo vode. Larvy mlokov, červoňov a žiab 
sa od seba morfologicky značne líšia. Spoločný majú 
predĺžený tvar tela s chvostom, plutvový lem umož-
ňujúci plávanie, slabo osifikovanú kostru, bočnú čiaru 
(linea lateralis → zmyslové orgány obojživelníkov) 
a nevyvinuté očné viečka. Larvy červoňov a mlokov 
majú funkčné čeľuste a zuby. Sú dravé a ich tráviaca 
sústava sa podobá tráviacej sústave metamorfovaných 
dospelých jedincov. Larvy červoňov nemajú vyvinuté 
vonkajšie žiabre, majú len 1 – 2 páry žiabrových štr-
bín. Oči majú prekryté kosťou a kožou. Ozubenie majú 
rovnaké ako dospelé jedince. Larvy mlokov majú vy-
vinuté vonkajšie žiabre, úplne vyvinuté oba páry kon-
čatín (okrem lariev čeľade sirenovité; Sirenidae) a po 
vyliahnutí aj balančné (Rusconiho) tykadielka. Lar-
vy väčšiny druhov žiab (označované ako žubrienky) 
majú ústa obklopené systémom papíl, rohovinovými 
doštičkami a radmi rohovinových zúbkov. Sú spravi-
dla herbivorné. Ich tráviaca sústava sa výrazne líši od 
tráviacej sústavy dospelých jedincov. V ústnej dutine 
nemajú zuby. Na trávenie rastlinnej potravy sú pri-
spôsobené dlhým črevom. Vonkajšie žiabre, zreteľné 
bezprostredne po vyliahnutí, sú čoskoro prekryté kož-
ným záhybom (operkulom), pričom sa vytvorí žiab-
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rová komôrka komunikujúca s vonkajším prostredím 
párovým alebo nepárovým → spirákulom. Najskôr sa 
objavujú zadné končatiny, predné sú viditeľné až ne-
skôr pred metamorfózou. Pri žabách rozlišujeme štyri 
morfologické typy lariev, ktoré sa líšia počtom a po-
lohou → spirákula a utváraním okolia úst. Typy I (če-
ľade pipovité; Pipidae a veľkonosé; Rhinophrynidae) 
a II (čeľaď parosničkovité; Microhylidae) sú charak-
teristické absenciou rohovinových zúbkov a doštičiek 
v okolí úst. Typ I má žiabrovú komôrku rozdelenú na 
dve časti, pričom každá časť má vlastné ventrolaterál-
ne orientované spirákulum. Typ II má jednu žiabrovú 
komôrku so spirákulom umiestneným posteroventrál-
ne. Typy III (čeľade → chvostovcovité; Leiopelmati-
dae, → kunkovité; Bombinatoridae a Alytidae) a IV 
(všetky ostatné čeľade žiab) sú typické prítomnosťou 
papíl a rohovinových štruktúr v okolí úst a nerozdele-
nou žiabrovou komôrkou s jedným spirákulom. Typ 
III má spirákulum umiestnené ventromediálne, typ IV 
na ľavom boku tela.            PMI

larvy pásomníc – z vajíčka → pásomníc, ktoré sa dosta-
ne výkalmi mimo tela hostiteľa, vzniká larválne štá-
dium → onkosféra. Ak sa vajíčko vyvíja vo vode → 
koracídium. Po zožratí mezihostiteľom preniká toto 
štádium cez stenu čreva a krvným obehom sa dostáva 
do vnútorných orgánov (svalstvo, pečeň, mozog atď). 
Tu sa vytvára kľudové štádium larvocysta (úhor). Je 
to nečlánkovaná larva pásomníc (Eucestoda) s funkč-
ne pripraveným skolexom vliačeným do zadnej čas-
ti larvy, ktorá skolex a kŕčok obaluje a chráni. Uhry 
môžu dosiahnuť veľkosť hrachového zrna, v ex-
trémnych prípadoch veľkosť vlašského orecha. Ide 
o typ larvy charakteristický pre ontogenézu väčšiny 
pásomníc patriacich do radu Cyclophyllidea.Uhry sa 
môžu rôzne diferencovať. Cysticerkus je vačkovitý 
oválny útvar s vliačenou 1 hlavičkou (rody Taenia, 
Taeniarhynchus). Cysticerkoid, podobný s vliačenou 
hlavičkou a s chvostíkom, čo mu umožňuje pohybli-
vosť. Je charakteristický najmä pre pásomnice, kto-
rých medzihostiteľmi sú bezstavovce. Za špecifické 
úhorovité štádiá považujeme aj coenurus, echinokok 
a alvelokok. Coenurus je vačok vyplnený tekutinou. 
Z jeho vnútornej steny sa vliačujú dovnútra hlavičky 
pásomníc. Po jeho konzumácii sa hostiteľ nakazí na-
raz väčším počtom pásomníc (multiceps). Echinokok 
má najzložitejšiu stavbu. Na jeho povrchu sa nachádza 
niekoľkovrstvové väzivové puzdro. Z jeho vnútornej 
strany sa odchlipujú guľovité vačky, vyplnené hla-
vičkami pásomníc (1 cm3 obsahuje až 400 000 hlavi-
čiek). Echinokok rastie celý život, môže dosiahnuť až 
veľkosť lopty. Alveokok vzniká vonkajším pučaním 
vačkovitého útvaru, kt. vznikol z onkosféry. Uvedené 
larvocysty sú charakteristické pre teplokrvné stavov-
ce. U studenokrvných stavovcov a bezstavovcov sa 
môže tvoriť procerkoid a plerocerkoid (obsahujú len 
1 hlavičku). Po konzumácii larvocysty nedostatočne 
tepelne upraveným mäsom (alebo vnútornými orgán-
mi) sa v definitívnom hostiteľovi vyvíja dospelá pá-

somnica.          ET, IO 
lasica hranostaj → hranostaj čiernochvostý
lasicovité (Mustelidae) – čeľ. radu šeliem (Carnivora). 

Lasicovité sú typické dlhým a štíhlym telom, ale v prí-
pade niektorých druhov (napr. jazvec, rosomák) je telo 
skôr robustné a zavalité. Ušnice sú obvykle nevýraz-
né, krátke a zaoblené. Na päťprstých a zväčša krát-
kych končatinách sú nezaťahovateľné pazúry. Jazvece 
a mediare majú silné končatiny s mohutnými pazúrmi 
prispôsobenými na hrabanie. Vydry sa vyznačujú plá-
vacími blanami medzi prstami. V prípade vydry mor-
skej sú prsty na predných končatinách zredukované. 
Našľapovanie je digiti- a semiplantigradné, prípadne 
aj plantigradné. Pre väčšinu druhov je charakteristic-
ká dobre vyvinutá análna žľaza so silne páchnucim 
sekrétom (zakrpatenú ju majú vydry). Výrazný je veľ-
kostný pohlavný dimorfizmus. Samce sú v priemere 
o štvrtinu väčšie než samice a majú os penis, resp. 
baculum. Lebka lasicovitých šeliem sa vyznačuje po-
merne krátkou tvárovou časťou, napriek tomu väčšina 
druhov má tvar lebky pozdĺžne natiahnutý. Tento tvar 
je spôsobený dlhou mozgovňou. Je pravdepodobné, že 
takéto tvarovanie lebky súvisí s celkovo natiahnutým 
tvarom štíhleho a nízkeho tela týchto druhov. Väčši-
na druhov lasicovitých je mäsožravých, ale niektoré 
z nich sú všežravé (napr. jazvec lesný, čiastočne aj 
kuna skalná a kuna lesná). Vydry sú špecializované 
najmä na vodné živočíchy, hlavne ryby. Zubný vzorec 
lasicovitých je I 3/2-3, C 1/1, PM 2-4/2-4, M 1/1-2. 
Mnohé lasicovité šelmy používajú na obranné účely 
sekrét svojich análnych žliaz. Silne páchnuce výluč-
ky špeciálnych žliaz môžu účinne odradiť prípadné-
ho predátora od útoku. Najmä, ak sú vystreknuté na 
niekoľko metrov s pozoruhodnou presnosťou (napr. 
skunky). Tieto druhy majú na tele obvykle aj kontrast-
né, výstražné zafarbenie, ktoré je v prípade ohrozenia 
spojené aj s netypickým správaním. Farba, nezvyčaj-
né správanie spolu s „chemickým útokom“ sa hlboko 
vryjú do pamäte útočníka, ktorý sa v budúcnosti bude 
snažiť vyhnúť stretu s takýmto druhom. Latentná gra-
vidita, t.j. odložená implantácia oplodneného vajíčka 
do steny maternice sa vyskytuje v prípade mnohých 
druhov, nie však u všetkých. Jej dĺžka môže dosiahnuť 
niekoľko mesiacov, takmer jeden rok. Ročne jeden 
vrh je obvyklý pre väčšinu druhov. Mláďatá sú hneď 
po narodení slepé a holé. Vydry morské však rodia 
mláďatá, ktoré už majú otvorené oči a sú ochlpené, t.j. 
sú fyziologicky vyvinutejšie než mláďatá ostatných 
druhov, čo súvisí so spôsobom života tohto druhu. Do 
tejto čeľade patria druhy ako: vydra morská (Enhydra 
lutris), vydra obrovská (Pteronura brasiliensis), ro-
somák severský (Gulo gulo), soboľ sibírsky (Martes 
zibellina), → hranostaj čiernochvostý (Mustela ermi-
nea), tchor svetlý (Mustela eversmanni), tchor tmavý 
(Mustela putorius), lasica obyčajná (Mustela nivalis), 
norok európsky (Mustela lutreola), norok americký 
(Mustela vison), jazvec lesný (Meles meles), jazvec 
americký (Taxidea taxus), mediar svetlochrbtý (Mel-



L

136

livora capensis), skunk pásavý (Mephitis mephitis). 
Podľa niektorých autorov (napr. Wilson, Mitterme-
ier 2009) sú z pôvodnej čeľade lasicovitých vyčle-
nené skunky. Zaraďujú ich do samostatnej čeľade 
skunkovité (Mephitidae).         PMK

Lasiocampa quercus → priadkovec dubový
Lasiocampidae → priadkovcovité
Lasionectes entrichomonas → remipédie
Lasius niger → mravec obyčajný 
lastovička domová (Hirundo rustica) – čeľ. → lasto-

vičkovité (Hirundinidae), rad → spevavce (Passe-
riformes). Jeden z najrýchlejšie lietajúcich vtákov. 
Hmotnosť 20 g, veľkosť 18 cm. Vrch hlavy, chrbát, 
vrch chvosta kovovo modročierne, čelo a hrdlo teh-
lovo červenohnedé. Na dlhom vidlicovitom chvoste 
majú dospelé jedince silno predĺžené okrajové perá, 
na vnútorných kormidlových perách majú oválne bie-
le škvrny. Živí sa hmyzom, ktorý loví počas letu. Je 
sťahovavá. Hniezdi na celej severnej pologuli, zimuje 
v rovníkovej oblasti Ázie, strednej a južnej Afrike, se-
vernej a strednej časti Južnej Ameriky. Naše populácie 
zimujú v tropickej Afrike. Naše lastovičky hniezdia 2 
x ročne, polmiskovité hniezda z drobných guliek bla-
ta si stavajú vo vnútri budov v maštaliach v blízkosti 
dobytka. V znáške majú priemerne 5 vajíčok (2 – 7). 
Prilietajú v priebehu apríla, na jeseň odlietajú počas 
septembra.               ZO 

lastovičkovité (Hirundinidae) – čeľ., rad → spevavce 
(Passeriformes). Patria sem väčšinou malé druhy s 
telom prúdnicového tvaru, guľatou hlavou, široko ro-
zoklaným zobákom, krátkymi nohami. Štíhle, špicaté 
krídla s 9 ručnými letkami (1. chýba) im umožňujú 
rýchly a obratný let. Sú hmyzožravé, potravu chytajú 
počas letu. Hniezdia zvyčajne v hniezdach prilepených 
k podkladu, niektoré si vyhrabávajú nory. Okrem No-
vého Zélandu a časti Oceánie sú rozšírené v teplejších 
oblastiach celého sveta. Patrí sem vyše 80 druhov, v 
Európe žije 5 druhov, z toho u nás 3 → lastovička do-
mová, → belorítka domová, brehuľa hnedá a v južnej 
Európe aj lastovička skalná (Hirundo daurica) a Pty-
onoprogne rupestris.              ZO

lastúra – dvojdielna schránka lastúrnikov, ktorú tvoria 
dve lastúry. Lastúry sú na chrbtovej strane spojené 
väzom. Silným svalom môžu lastúrniky obe lastúry 
zovrieť a uzavrieť sa v nich.          MKB

lastúrnička prameňová (Candona candida) → lastúr-
ničky

lastúrničky (Ostracoda) – trieda drobných (max. 2,3 
mm dlhé) kôrovcov (Crustacea) – ich telo je nezreteľ-
ne článkované, dá sa rozlíšiť hlava a zvyšok tela, ktorý 
je zakončený vidlicovitou furkou. Celé telo je ukry-
té v dvojchlopňovej chitinizovanej až kalcifikovanej 
schránke tvaru drobnej fazuľky alebo hráška. Na tele 
je maximálne sedem párov končatín (antenuly, antény, 
mandibuly, 2 páry maxíl a 2 páry hrudných končatín). 
Väčšina druhov dýcha celým povrchom tela. Majú 
vyvinuté len jedno naupliové oko. Okolo 5 650 pre-
važne morských druhov sa delí do štyroch radov: My-

odocopida (výlučné morské), Halocyprida (výlučné 
morské), Platycopida (výlučné morské), Podocopida 
(morské a sladkovodné druhy). Najčastejšie sa uvádza 
lastúrnička prameňová (Candona candida), je biela, 
žije bežne vo všetkých typoch stojatých vôd.          IH

lastúrniky (Bivalvia/Lamellibranchiata) – trieda kme-
ňa → mäkkýšov, delí sa na 8 radov (Paleotaxodonta, 
Cryptodonta, Pteriomorpha, Schizodonta, Heterodon-
ta, Adapedonta, Anomalodesmata a Septibranchia). 
Vyznačujú sa vápenatou schránkou, zloženou z dvoch 
bilaterálne súmerných častí (lastúr), ktoré sú dorzálne 
spojené pružným väzom (ligament). Schránka sa uza-
tvára pomocou zvláštnych svalov (adductory). Vnútri 
schránky sú často vyvinuté špecializované štruktúry 
(zuby a lišty), ktoré do seba zapadajú a označujú sa 
ako zámka (cardo). Ich tvar predstavuje jeden z vý-
znamných určovacích znakov (napr. rodu Pisidium 
a Unio). Škľabky zámok nemajú. Stavba tela je jed-
noduchá – rozlišujeme vnútornostný vak a svalnatú 
nohu. Hlava je redukovaná, radula chýba. Vnútornú 
stenu schránky pokrývajú kožné záhyby plášťa a me-
dzi nimi a telom je tzv. plášťová dutina, kde sú žiabre. 
V zadnej časti plášťa je prijímací a vyvrhovací otvor. 
Tu sa nachádzajú aj zmyslové orgány – osfrádie, oči 
sú na okrajoch plášťa. U prisadlých druhov sa na-
chádzajú cementózne (bysové) žľazy, ktoré vylučujú 
prichytávaciu látku. Väčšina druhov sú gonochoristy. 
Vývin cez larvu → trochofóru a → veliger.            TC 

lastúry → schránky mäkkýšov
laterálne doštičky → organogenéza
Latimériovité (Latimeriidae) – čeľ. radu latimériotvaré, 

triedy násadcoplutvovce (Sarcopterygii). Latiméria 
divná (Latimeria chalumnae) dorastá do 1,5 m, žije 
v Afrike pri Komorských ostrovoch a pri pobreží Mo-
zambiku v hĺbke 150 – 400 m. Bola objavená 22. de-
cembra 1938 v Durbane. Patrí k nočným živočíchom, 
deň prečkáva v skupinkách asi 14 jedincov v lávo-
vých jaskyniach. Párovými plutvami sa pohybujú po 
dne podobným spôsobom ako suchozemské stavovce 
počas behu. Latiméria má vajíčka s priemerom 9 cm 
a hmotnosťou 319 g. Je dravá. Len nedávno bol ob-
javený ďalší druh latimérie Latimeria menadoensis. 
Našli ju na rybom trhu 18. 9. 1997 ostrov Menado Tua 
v Inodnézii a 30. 7. 1998 bol nájdený druhý exemplár. 
Opísaná bola v roku 1999.             ZO

lebka (cranium) – schránka, v ktorej sú uložené naj-
dôležitejšie zmyslové orgány. V procese fylogenézy 
chordátov sa začalo tvoriť ochranné puzdro – lebka, 
v ktorom sú uložené najdôležitejšie zmyslové orgány 
(mozgová časť lebky) a okolo ústneho otvoru a žiab-
rových štrbín (tvárová časť lebky). Kostru hlavy tvorí 
lebka (cranium), je najzložitejšou časťou kostry sta-
vovcov. Lebka stavovcov (sa skladá z mozgovej časti 
(neurocranium) a tvárovej časti (viscerocranium). ZO

lebka obojživelníkov – je široká a plochá s rozostú-
penými očnicami (platytrabická), s prvým stavcom 
chrbtice komunikuje dvomi kondylmi (bikondylná). 
Horná čeľusť je zrastená s neurokrániom (autostýlia). 
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Starobylé obojživelníky mali lebku úplne krytú kosťa-
mi dermatokránia (ploché kosti vznikajúce v zamši). 
Žabám a chvostnatým obojživelníkom sa tieto kosti 
redukovali. Kompaktná (niektoré kosti zrastajú) a 
dobre osifikovaná je lebka červoňov, čo súvisí s ich 
podzemným spôsobom života. Pretože stavba lebky 
chvostnatých obojživelníkov, červoňov a žiab je sčasti 
odlišná, bude sa ďalší výklad týkať len lebky žiab. Ne-
urokránium, ktoré sa pôvodne v ontogenéze zakladá 
ako chrupavková ochrana mozgu a niektorých zmys-
lových orgánov, tvoria kosti sphenethmoideum, páro-
vé prooticum (tvorí sluchové puzdro) a exoccipitale 
(obklopuje veľký záhlavový otvor – foramen mag-
num – a tvorí záhlavové hrbole zapadajúce do jamiek 
krčného stavca). Kosti dermatokránia (dermálne kosti 
neurálneho a viscerálneho exokránia) sa podieľajú na 
stavbe dorzálnej časti lebky (nasale, frontoparieta-
le – ktoré vzniká zrastením pôvodných kostí frontale 
a parietale – a squamosum), hornej čeľuste (praema-
xillare, maxillare a quadratojugale) a prvotného pod-
nebia (vomer, palatinum, parasphenoid a pte rygoid). 
Na kostiach praemaxillare a maxillare vyrastajú zuby 
(chýbajú u → ropuchovitých; Bufonidae). Žaby majú 
kosti prvotného podne bia redukované, vďaka čomu 
vznikli v podnebí otvory, umožňujúce pri prehĺtaní 
zatiahnuť očné buľvy do ústnej dutiny. Žaby si takto 
uľahčujú prijímanie potravy. Sekundárne pod nebie 
nie je vytvorené. Na dolnej čeľusti, ktorá sa pôvod-
ne zakladá ako Meckelova chrupavka, osifikujú kosti 
mentomandibulare, dentale a angulospleniale. Dolná 
čeľusť je prostredníc tvom angulospleniale kĺbovo 
napojená na quad ratum. Hyobranchiálna kostra po-
zostáva z jazylky (hyoideum) a hrtanových chrupiek. 
V sluchovom orgáne sa nachádza sluchová kostička 
columella, ktorá sprostredkúva prenos zvuku od bu-
bienka do vnútorného ucha a chrupavkové operculum, 
ktoré prenáša vibrácie z lopatky na oválne okienko 
(foramen ovale) vnútorného ucha.           PMI

lebka plazov – je monokondylná (spája sa s chrbticou 
jediným kĺbom), osifikovaná do vyššieho stupňa ako 
lebka obojživelníkov. V priebehu fylogenézy došlo k 
redukcii krycích (dermálnych) kostí lebky, niektoré 
kosti sa spájali alebo zväčšovali. V mnohých prípa-
doch došlo v dôsledku rozvoja žuvacieho svalstva 
k tvorbe jarmových oblúkov a v súvislosti s nimi aj 
spánkových jám. Podľa umiestnenia spánkových jám 
na lebke, možno rozlíšiť päť typov lebiek (vo väč-
šej či menšej miere sa o ne opierajú všetky systémy 
plazov). Pokiaľ ide o recentné skupiny, mnohé koryt-
načky majú anapsidnú lebku (bez spánkových jám a 
teda i bez jarmových oblúkov, ide však pravdepodob-
ne o sekundárny stav), na základe čoho sú považo-
vané za príslušníkov fylogenetickej línie (podtriedy) 
Anapsida. Ostatné recentné plazy, t. j. → krokodíly, 
→ hatérie a → šupináče majú diapsidnú lebku s dvo-
ma nad sebou ležiacimi spánkovými jamami a dvo-
ma jarmovými oblúkmi, z ktorých jeden (väčšina → 
jašterov) alebo oba (→ hady, niektoré jaštery) môžu 

byť sekundárne redukované; patria teda do podtriedy 
(resp. fylogenetickej línie) Diapsida. V niektorých 
vývojových líniách plazov (krokodíly a viacero fo-
sílnych skupín) došlo k vývoju sekundárneho tvrdého 
podnebia (stavebne sa na ňom podieľajú kosti hornej 
čeľuste a kosti podnebia) a tým k výraznému posunu 
vnútorných nozdier (choán) dozadu. Zuby majú pla-
zy s výnimkou korytnačiek vyvinuté dobre. Vyrastajú 
na čeľustiach, prípadne i na podnebných kostiach. 
Lebka korytnačiek, krokodílov, hatérií a jašterov je 
pevná a kompaktná, naopak hady majú čeľuste a pod-
nebné kosti spojené s lebkou veľmi voľne a navyše 
ľavá polovica dolnej čeľuste sa do veľkej miery môže 
pohybovať nezávisle na pravej. To umožňuje hadom 
prehltnúť relatívne veľkú korisť.        IB, DJ

Leeuwenhoek, Antony van (1632 – 1723) – holandský 
prírodovedec a priekopník mikroskopických štúdií. 
Občianskym povolaním obchodník s textilom, zeme-
merač a výrobca dobových mikroskopov. Pracoval v 
Amsterdame v obchode s látkami. Vo svojich 22 ro-
koch si založil vlastný obchod v rodnom Delfte a zo-
stal tu celých 70 rokov. Bádaniu sa venoval len ako 
amatér, dosiahol však výsledky prvoradej dôležitosti. 
Stal sa objaviteľom mikroorganizmov, krviniek člove-
ka a žiab, spermií, svalových vlákien a ďalších mikro-
skopických útvarov, často je nazývaný ako „otec mik-
robiológie“. Mikroskopy si vyrábal sám, dochované 
kusy dosahovali zväčšenie až 275 x. Objavil jedno-
duchú metódu, ako brúsiť presné šošovky nepatrných 
rozmerov, ktoré používal vo svojich prístrojoch. Svo-
jou zručnosťou prekonal úroveň vtedy dostupnej mik-
roskopickej techniky. Tajomstvo brúsenia šošoviek si 
po celý život udržal pre seba. Mikroskopom skúmal 
listy kvetín, drobné druhy hmyzu, vlasy, krv, kožu, 
sliny, vodu, prezeral priesvitné štruktúry živých orga-
nizmov, ako sú uši bieleho králika, chvost žubrienky, 
lietaciu blanu krídla netopiera a i. Ako prvý zistil, že 
ľudská krv preteká tenkými cievkami (kapilárami). V 
roku 1676 po prvýkrát uvidel pod mikroskopom bak-
térie, ktoré pomenoval „animalcules (zvieratká)“. Vý-
sledky svojich pozorovaní, doplnené kresbami mik-
roskopických preparátov publikoval od roku 1673 v 
časopise Philosophical Transactions Kráľovskej spo-
ločnosti v Londýne (The Royal Society).             IO

leguán morský (Amblyrhynchus cristatus) → leguáno-
vité

leguánovité (Iguanidae) je pestrá čeľ. → jašterov obý-
vajúca najmä Ameriku. Nikde pravdepodobne nežijú 
spoločne s → agamovitými. Telo majú obyčajne pre-
dĺžené, chvost dlhší ako trup. Môžu byť dlhé približne 
od 10 cm do 2 m. Väčšinou sú vajcorodé, vysokohor-
ské druhy bývajú živorodé. Živia sa pavúkmi, hmy-
zom a ďalšími bezstavovcami, veľké druhy príleži-
tostne i menšími stavovcami. Poznáme i herbivorné a 
omnivorné druhy. Obývajú lesy, kroviny, stepi, púšte, 
skalné i horské oblasti a tiež brehy riek, jazier, dokon-
ca morské pobrežie (leguán morský – Amblyrhynchus 
cristatus). Mnohé sú teritoriálne, na vizualizáciu svoj-
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ho územia alebo na zastrašenie súperov používajú 
často osobité signálne štruktúry – prilbovité útvary na 
hlave, chrbtové hrebene, roztiahnuteľné hrdelné lalo-
ky. Rozlišujeme spravidla 5 – 8 podčeľadí: bazilišky 
– Basiliscinae; leguány – Iguaninae – patria sem napr. 
leguán púšťový (Dipsosaurus dorsalis) či leguán ze-
lený (Iguana iguana); anolisy – Polychrotinae – napr. 
anolis červenokrký (Anolis carolinensis); Oplurinae; 
Phrynosomatinae, kam patrí napr. ropušník tŕnistohla-
vý (Phrynosoma cornutum); Tropidurinae; Hoplocer-
cinae; Crotaphytinae a Corytophaninae. Taxonómia 
čeľade je komplikovaná, jednotlivé podčeľade bývajú 
niekedy povyšované na samostatné čeľade. Je možné, 
že leguány predstavujú polyfyletickú skupinu. V sú-
časnosti poznáme 57 rodov leguánovitých s asi 900 
druhmi.          IB, DJ

Leischmania → Trypanosomatida
Leischmania donovani → Trypanosomatida
Leischmania tropica → Trypanosomatida
lemnisci → tŕnistohlavce
Leo persica → lev kráľovský
lepasy → fúzonôžky
Lepidoptera → motýle
Lepidosiren paradoxa → bahníkotvaré
lepkavá/lepivá bunka – koloblast – vyskytuje sa u väč-

šiny → rebroviek. Koloblasty sú sústredené na rame-
nách, majú zložitú štruktúru s vačkom (cisternou), 
ktorá obsahuje lepivý sekrét. Po podráždení dochádza 
k vylúčeniu sekrétu a prilepeniu (koristi).            ET

Leptinotarsa decemlineata → pásavka zemiaková
leptodora dravá (Leptodora kindti) → Haplopoda 

→perloočky
Leptostraca → nebálie
Lernaeoidea → veslonôžky → príživníčky
let hmyzu – reflexná odpoveď na stratu kontaktu medzi 

končatinami a substrátom. Centrum reflexu je v pre-
do– a stredohrudi a zmyslové receptory v chodidlách 
zadných nôh. Pohyb krídla pri lete je kombináciou 
pohybu krídla rovno hore, rovno dole, dopredu, do-
zadu a rotácie krídla podľa pozdĺžnej osi spojená s 
pohybom dopredu a dozadu. Podľa toho, ktorý pár 
krídel je pri lete viac používaný al. má vedúcu funk-
ciu delíme krídlovce do troch skupín: Anteromotoria 
– používajú za letu viac prvý pár krídel (napr. → po-
denky, sieťokrídlovce, srpice, → blanokrídlovce ap.); 
Posteromotoria – vedúcu úlohu pri lete má zadný pár 
krídel ( napr. → chrobáky, → bzdochy, → kobylky, → 
koníky); Bimotoria – obidva páry krídel počas letu sú 
rovnocenné (vážky).                       MH

letargia – prispôsobenie niektorých teplokrvných živo-
číchov nepriaznivým klimatickým pomerom a pre-
chodnému nedostatku potravy. Zviera upadá do sta-
vu strnulosti, znižuje sa jeho telesná teplota a všetky 
dôležité fyziologické pochody (tep srdca, dýchanie) 
sa utlmujú na minimum. Akonáhle však telesná tep-
lota klesne k určitej spodnej hranici, pod ktorou by už 
zviera uhynulo, aktivizujú sa „záchranné“ regulačné 
funkcie organizmu a zviera sa prebudí. Podľa stupňa 

strnulosti, do akého upadá zviera počas spánku, roz-
lišujeme sa viacero foriem zimnej letargie. Najmenej 
výraznou formou je tzv. fakultatívny spánok, stav 
čiastočnej strnulosti, keď sa zníži čiastočne telesná 
teplota aj fyziologické pochody. Fakultatívny spá-
nok je charakteristický pre medveďa hnedého (Ursus 
arctos) alebo jazveca lesného (Meles meles). Skutoč-
ný zimný spánok, avšak z času na čas prerušovaný, 
je typický pre niektoré druhy netopierov, ale aj pre 
chrčka poľného (Cricetus cricetus). Najvýraznejšou 
formou je skutočný a neprerušovaný zimný spánok s 
nápadným znížením telesnej teploty (až na 1 – 2 °C), 
ako aj všetkých fyziologických pochodov organizmu, 
napr. u svišta vrchovského (Marmota marmota), sysľa 
pasienkového (Citellus citellus), ježa bledého (Erina-
ceus concolor), plchov a u niektorých druhov netopie-
rov.             MKB

Lethrus apterus → viničiar čierny
letky (remiges) – perie vtákov, slúžiace na lietanie. Pod-

ľa funkcie delíme kontúrové perie na krycie (tectri-
ces), letky (remiges) a kormidlové perá (rectrices). 
Pevné letky sú dlhé perá, ktoré tvoria nosnú plochu 
krídel. Vyrastajú na predných končatinách a delia 
sa na ručné, lakťové a ramenné a majú nesúmernú 
zástavicu. Vonkajšia časť pera je užšia a pevnejšia, 
kým vnútorná časť je širšia a mäkšia. Niektoré vtáky, 
ako kazuárovité (Casuariidae), nemajú typické ručné 
letky. Letky majú zmenené na dlhé, ostré – ostňom 
podobné útvary, ktoré predstavujú ochranu.         ZO

leukocyty – biele krvinky, u všetkých živočíšnych sku-
pín stavovcov majú počas celého svojho života jadro, 
v krvi ich je o veľa menej v porovnaní s počtom čer-
vených krviniek. Ich počet značne kolíše a závisí od 
fyziologického stavu organizmu. Zásadne sa odlišujú 
od červených krviniek najmä spôsobom vzniku, zlože-
ním, početným zastúpením, rozložením v organizme, 
metabolizmom, dĺžkou života a funkciami. Ich hlav-
nou úlohou je ochrana organizmu proti cudzorodým 
látkam a vlastným zmeneným bunkám. Na ich mem-
bránach sa nachádzajú receptory, ktorými rozpoznáva-
jú zdravé bunky vlastného organizmu od zmenených 
buniek. Počet bielych krviniek je pre určitý živočíšny 
druh charakteristický. Leukocyty podľa štruktúry ich 
cytoplazmy delíme na 2 základné skupiny – agranulo-
cyty a granulocyty.              SN

lev kráľovský/l. púšťový (Panthera leo) – čeľ. → mač-
kovité (Felidae), rad šelmy (Carnivora). Patrí medzi 
veľké mačkovité šelmy. V historickej dobe bol rozšíre-
ný od Balkánu cez Arabský polostrov po strednú Indiu 
a na väčšine územia Afriky. V súčasnosti sa jeho areál 
obmedzil na subsaharskú Afriku (vynímajúc južnú Af-
riku) a na malé územie na severozápade Indie. Dĺžka 
tela (hlava, trup) samca je 170 – 250 cm, chvosta 90 
– 110 cm, výška v kohútiku okolo 120 cm a hmotnosť 
je 150 – 250 kg. V prípade samíc je dĺžka tela 140 – 
180 cm, chvosta 70 – 100 cm, výška v kohútiku 110 
cm a hmotnosť je 120 – 182 kg. Srsť je viac-menej 
jednofarebná s bledším spodkom tela a vnútornými 
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stranami končatín. Zafarbenie väčšiny tela môže byť 
žltohnedé, žltosivé s červenkastým nádychom až do 
tmavohneda. Na konci chvosta býva tmavý chumáč 
chlpov. Výrazná hriva samcov býva žltkastá, hnedá 
alebo hrdzavohnedá, postupne s vekom však tmavne 
a staré samce ju majú niekedy až čiernu. Hriva prav-
depodobne slúži na ochranu pri súbojoch s inými sam-
cami. Lev preferuje trávnaté prostredie, savany, kro-
vinaté habitaty, prípadne redšie lesy. Jeho výskyt bol 
zaznamenaný do nadmorskej výšky 5 000 m. Bežne 
sa pohybuje rýchlosťou 4 km/h, ale na krátke vzdia-
lenosti je schopný vyvinúť rýchlosť až 50 – 60 km/h. 
Dokáže liezť aj na stromy, hoci to nie je jeho najsilnej-
šia stránka. Preskočí viac ako 12 m. Má výborný zrak 
sluch aj čuch. Aktívny môže byť prakticky v ktorú-
koľvek dennú dobu, aj keď je to väčšinou nočný alebo 
súmračný živočích. Počas dňa môže oddychovať aj 20 
– 21 hodín. Jeho potravu tvoria najmä veľké kopyt-
níky (napr. pakone, impaly, antilopy, žirafy atď.), ale 
čiastočne aj menšie stavovce. Nepohrdne ani zdoch-
linami. Pri love väčšej koristi sa zo začiatku prikráda 
k vyhliadnutému jedincovi využívajúc rôzne terénne 
nerovnosti a vegetačný pokryv. Vo finálnej fáze vyrazí 
do prudkého útoku a snaží sa obeť zvaliť na zem. Ko-
risť obvykle zabíja zahryznutím do hrdla. Ak vyhliad-
nutú korisť nedokáže rýchlo chytiť, tak po 50 – 100 
metroch behu (pozorovaná bola naháňačka až 500 m) 
vzdáva svoj zámer. Levy, predovšetkým levice, často 
lovia aj v organizovaných skupinách, pričom útočia 
na korisť z viacerých strán, prípadne si ju navzájom 
nadháňajú. Po úspešnom love sa môžu levy zdržiavať 
v blízkosti mršiny aj niekoľko dní. Jeden lev/levica 
ročne zabije približne 10 – 20 veľkých zvierat. Pri 
výdatnej hostine dokáže dospelý samec naraz skon-
zumovať až 40 kg potravy. Populačná hustota levov 
sa mení v závislosti od charakteru prostredia a uvádza 
sa v rozmedzí 2 – 40 jedincov/km2. Lev, na rozdiel 
od ostatných mačkovitých šeliem, žije v skupinách 
(svorkách) s vnútornou sociálnou hierarchiou. Základ 
usadenej svorky tvorí skupina obvykle príbuzných le-
víc so svojimi mláďatmi. Po osamostatnení sa väčšina 
mladých samíc začlení do skupiny, kým samce pred 
dosiahnutím pohlavnej dospelosti svorku opúšťajú. 
Tieto mladé samce často vytvárajú túlavé skupiny je-
dincov. Niekedy sa k nim pridávajú aj cudzie samce, 
ale takisto sa od nich môžu rôzne jedince aj oddeliť 
a stať sa samotármi. Skupina samcov, prípadne samo-
társky lev, môžu získať a „ovládnuť“ svorku rezident-
ných samíc na určitý čas. Dominantné samce, alebo 
jeden samec, potom bránia svoju rodinu pred inými 
dospelými samcami. Samce z jednej skupiny, „alian-
cie“, najmä ak sú príbuzné, bývajú tolerantné jeden 
k druhému v prístupe k páreniu so samicami ovládnu-
tej svorky. Dominancia skupiny samcov trvá obvykle 
2 – 3 roky, potom je vystriedaná jedným novým alebo 
skupinou nových „hegemónov“. Striedanie dominant-
ných samcov je sprevádzaná radikálnymi udalosťami 
vo svorke. Subadultné samce, ale aj mladé samice ešte 

nepripravené na párenie, v tomto období opúšťajú 
skupinu. Noví „páni“ pozabíjajú všetky mláďatá, kto-
ré neboli schopné ujsť. Robia to preto, aby pohlavne 
dospelé samice svorky sa stali oplodnenia schopnými 
v čo najkratšom čase a aby všetky mláďatá boli ich ge-
netickými potomkami (tzv. Bruceov efekt). Svorka sa 
skladá v priemere zo 4 – 6 dospelých samíc a ich po-
tomkov. K nim sa pridávajú adultné samce v počte 1 – 
4, niekedy sa však stane, že jeden dominantný samec 
ovláda aj viac samičích svoriek. Medzi samicami je 
prísna sociálna hierarchia. Vedúca samica je dokonca 
dominantná aj nad dospelým samcom, neplatí to ale 
pri prístupe k potrave. Napriek tomu, že takmer všetku 
korisť svorky ulovia samice, ako prvé sa idú nažrať 
samce. Pri koristi sú samce veľmi agresívne, čo môže 
predstavovať vážne riziko pre subdominantné jedince 
a mláďatá. Lev kráľovský dokáže vydávať rôzne typy 
zvukov, vrátane veľmi intenzívneho revu (schopnosť 
veľkých mačkovitých šeliem), ktorý je počuť až na 
9 km. Rev má pravdepodobne význam ako teritori-
álny prejav. Okrem revu si svoje teritórium značku-
je aj pachovými značkami (moč, trus, pachové žľazy 
na hlave). Rozmnožovať sa môže prakticky celý rok. 
V každej svorke majú samice tendenciu rodiť mláďatá 
v rovnakom čase a následne spoločne kŕmia všetky 
mláďatá. Za normálnych okolností každá samica má 
jeden vrh za 18 – 26 mesiacov, ale ak stratí mláďatá, 
za krátky čas sa môže opäť páriť. Dĺžka gravidity je 
100 – 119 dní a v jednom vrhu bývajú 3 – 4 mláďa-
tá. Levíčatá sa rodia buď s otvorenými očami, alebo 
sa im očká otvárajú do 2 týždňov. Mláďatá nasledujú 
svoju matku po 3 mesiacoch a odstavené sú po 6 – 7 
mesiacoch. Na love sa zúčastňujú zhruba od veku 11 
mesiacov. Do 16 mesiacov sú úplne závislé od koris-
ti ulovenej dospelými jedincami svorky a samostatne 
prežívať v prírode môžu približne ako 30 mesačné. 
Pohlavnú dospelosť dosahujú vo veku 3 – 4 rokov, 
ale telesne rastú až 6 rokov. Počet levov vo voľnej 
prírode neustále klesá v dôsledku ich lovu ako predá-
torov hospodárskych zvierat a aj samotných ľudí. Je 
faktom, že niektoré levy sa môžu stať ľudožravými, 
napr. v Ugande v r. 1925 bol jedným párom levov za-
bitých až 124 ľudí. Takéto jedince potom spôsobujú, 
že všetky levy sú vnímané miestnymi ako potenciálna 
hrozba a sú prenasledované rôznymi spôsobmi. Lev je 
v prírode ohrozený aj expanziou človeka do jeho pri-
rodzených habitatov a následnou fragmentáciou tohto 
územia. Mnohí ochranári varujú, že za daných pod-
mienok v budúcnosti bude môcť lev prežívať jedine 
vo veľkých národných parkoch, či rezerváciách. Už 
v súčasnosti je mimoriadne ohrozený azijský poddruh 
leva (lev perzský, P. leo persica), ktorý sa vyskytu-
je iba na území štátu Gudžarát (severozápadná India) 
v počte asi 250 jedincov.          PMK

lev perzský → lev kráľovský
lev púšťový → lev kráľovský
lev púšťový → mačkovité
Levicaudata – rad kôrovcov triedy Branchiopoda pod-
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triedy → Diplostraca – telo majú krátke. Hruď sa skla-
dá z 12 článkov, na ktorých je 12 sploštených hrud-
ných končatín. Bruško sa zmenilo na postabdomen 
a je redukované na krátky cíp zakončený párovými 
rudimentárnymi pazúrikmi. Dvojchlopňová schránka 
je takmer guľatá, zakrýva celé telo a končatiny, ale 
veľká hlava je prekrytá samostatným hlavovým ští-
tom pretiahnutým do rostra. Majú jedno zložené a 
jedno veľké naupliové oko. Antenuly sú relatívne dlhé 
a antény dvojvetvové. Za nimi nasledujú mandibuly, 
veľmi redukované maxiluly a maxily. Rozmnožujú 
sa pohlavne. U nás dva druhy z ktorých známejšia je 
škľabkovka zobáková (Lynceus brachyurus) doras-
tá do 6 mm, žije v letných periodických vodách → 
škľabkovky (Conchostraca)              IH

lienenie/zvliekanie (ecdysis) – hormonálne riadený pro-
ces výmeny povrchovej vrstvy integumentu, predo-
všetkým u článkonožcov. Súvisí s etapovitým rastom 
tela počas obdobia medzi uvoľnením starej a vytvore-
ním novej kutikuly. Integument sa formuje už pod sta-
rou kutikulou, po jej zvlečení nastupuje sklerotizácia 
riadená mozgovým neuruhormónom – bursikónom. 
Počas postembryonálneho vývinu sa proces zvlie-
kania viacnásobne opakuje (okrem druhovej špecifi-
city môže počet zvliekaní závisieť aj od aktuálnych 
ekologických podmienok) a je riadený juvenilným 
hormónom prímozgových žliaz. Zvlečená kutikula 
(exuvium) pozostáva z exokutikuly, epikutikuly a len 
v malej miere aj endokutikuly.              PF

lienka (Phyllobora vigintiduopunctata) – chrobák čeľ. 
→ lienkovitých. Dĺžka 3 – 4,5 mm. Okrúhle citróno-
vožlté telo s čiernymi bodkami. Na rozdiel od ostat-
ných lienok sa larvy a imága neživia voškami, ale 
múčnatkou, kt. pravidelne požierajú na listoch.    MH

lienka sedembodková (Coccinella septempunctata) – 
chrobák čeľ. → lienkovitých. Dĺžka 5,5 – 8 mm. Telo 
pologuľovité, červené krovky celkove so 7 čiernymi 
bodkami. Štít čierny s 2 bielymi škvrnami na okra-
ji. Druh rozšírený v celom palearkte a Indii, najmä v 
blízkosti kolónií vošiek. Jedná sa o užitočný druh. Jed-
na larva lienky do svojho zakuklenia skonzumuje až 
400 vošiek. Pretože samička kladie niekoľko sto vají-
čok, patria lienky k hmyzu, kt. sa podieľa na redukcii 
vošiek pri ich masovom premnožení. Cez pokožku v 
oblasti holenných kĺbov vylučujú žltú tekutinu, kt. od-
pudzuje mravce.                       MH

lienkovité (Coccinellidae) – čeľ.→ chrobákov podradu 
→ všežravých. Väčšinou malé chrobáky (1 – 9 mm) 
oválneho až okrúhleho, pologuľovitého tela. Pestré 
sfarbenie, krovky červeno, žlto, čierno bodkované 
al. škvrnité. Oči veľké, tykadlá krátke, uložené na 
spodnej strane hlavy. Larvy tiež pestro sfarbené, s 
dlhými nohami. Prevládajú druhy, kt. larva aj imágo 
sú mäsožravé. Len málo druhov je fytofágnych, prí-
padne mycetofágnych. Mnoho druhov je užitočných 
v poľnohosp. a les. hosp., pretože požierajú vošky a 
červce. Na svete žije vyše 3 400 druhov, u nás vyše 80 
druhov. K častým druhom v našej prírode patrí lienka 

dvojbodková (Adalia bipunctata) vyskytujúca sa na 
rôznych kroch a stromoch, vošky na ihličnatých dre-
vinách požierajú l. dvojškvrnná (Chilocorus bipustu-
latus), l. hôrna (Aphidecta obliterata), l. veľká (Anatis 
ocellata) (náš najväčší druh, dlhý 8 – 9 mm).       MH

lienočka lucernová (Subcoccinella vigintiquatuor-
punctata) – chrobák čeľ. → lienkovitých. Dĺžka 3 – 4 
mm, telo pologuľovité, jemne ochlpené, hnedočerve-
no sfarbené s početnými čiernymi škvrnkami na povr-
chu. Fytofágny druh hojný na lúkach. Význ. škodca 
lucerny.              MH

lietacie svaly – umožňujú mávanie prednými končati-
nami a tým aj lietanie. Hrudná kosť vtákov (Aves) je 
mohutná kosť v tvare korýtka, ktoré má na ventrálnej 
strane nápadný kýl, hrebeň prsnej kosti (crista sterni), 
na ktorý sa upínajú mohutné lietacie svaly. K najdô-
ležitejším lietacím svalom patria: musculus pectoralis 
(sval s najväčšou svalovou hmotou, zložený zo šty-
roch častí), ktorý ťahá krídlo smerom dole a pod ním 
ležiaci m. supracoracoideus, ktorý krídlo zdvíha na-
hor.                 ZO

Ligula intestinalis – významný škodca kaprovitých rýb. 
Patrí do triedy → pásomnice. Dosahuje veľkosť až 2 
m. Larválne štádiá (→ plerocerkoid) parazitujú v bruš-
nej dutine kaprovitých rýb, pohlavne zrelé pásomnice 
v tenkom čreve vodných vtákov. U nakazených rýb sa 
prejavujú poruchy v plávaní, ryby sa trhano pohybujú 
pri hladine, čím sa stávajú ľahkou korisťou rybožra-
vých vtákov.               ET

Lilioceris merdigera → ľaliovník cibuľový
Limacidae → slizniakovité
Limax maximus → slizniakovité
Limenitis populi → bielopásovec topoľový
Limulus polyphaemus → ostrochvost americký
Linguatulida → jazyčnatky
Linné, Carl von (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) 

– švédsky lekár a prírodopisec, profesor medicíny 
a riaditeľ botanickej záhrady univerzity v Uppsale. 
Podieľal sa na založení Švédskej akadémie vied, stal 
sa jej prvým predsedom. Je zakladateľom modernej 
klasifikácie organizmov, zaviedol hierarchickú klasifi-
káciu a binominálnu nomenklatúru (dvojslovné mená) 
druhov. K jeho dôležitým dielam patrí Philosophia 
botanica (1751), v ktorom vysvetlil teoretické princí-
py systematiky, za základ botaniky považoval zatrie-
denie rastliny do systému a jej pomenovanie, uvede-
né konštatovanie platí aj pre zoológiu. Práca Species 
plantarum (1753) je východzím dielom vedeckej 
(latinskej) nomenklatúry rastlín. Mená živočíchov v 
prvom zväzku jeho diela Systema naturae 10. vyda-
nie z roku 1758 tvoria základ vedeckej nomenklatúry 
živočíchov.                IO

lipáza – lipolytický enzým – štiepi lipidy (tuky) na 
glycerol a voľné mastné kyseliny, ktoré sú potom 
vstrebávané v tenkom čreve a telo ich ľahšie využije. 
Lipáza riadi množstvo tukov v tele, pri dostatočnom 
množstve pomáha spaľovať tukové zásoby, čím po-
máha znižovať nadváhu. Nedostatok lipázy v organiz-
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me sa spája s vysokým obsahom cholesterolu, s vyso-
kým obsahom cukru v moči a vyšším rizikom vzniku 
cukrovky.            MKB

lipidy – prírodné látky rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu. Majú hydrofóbne (vode odpudzujúce) a lipo-
filné (rozpustné v organických rozpúšťadlách) vlast-
nosti. Majú zásobnú funkciu (ako zdroj energie), ener-
getickú funkciu (môžu sa katabolizovať a následnou 
metabolizáciou uvoľňovať veľké množstvo Gibssovej 
energie – G). Lipidy, resp. ich derivované formy majú 
taktiež stavebnú funkciu (ako súčasť membrán), takis-
to súbory tukových tkanív (depá) majú obrannú funk-
ciu, najmä abdominálnej dutiny (väzivový renálny 
obal). Tvoria hlavný štruktúrny základ podkožného 
tuku v podkožnom väzive, a tým majú termoregulač-
nú funkciu (funkciu tepelnej izolácie). Vzhľadom na 
svoju hydrofobicitu umožňujú rozpúšťať a udržiavať 
vo vodnom prostredí lipofilné látky (napr. aj vitamíny 
rozpustné v tukoch – A, D, E, K), a tým plnia funkciu 
rozpúšťadla nepolárnych látok. Lipidy sú dôležitou 
zložkou potravy nielen pre svoj vysoký obsah energie, 
ale i preto, že k nim patria vitamíny rozpustné v tukoch 
a esenciálne vyššie karboxylové kyseliny, ktoré sa na-
chádzajú v tukoch a olejoch prirodzených potravín. V 
tele slúži tuk ako účinný zdroj energie buď priamo, 
tak aj potenciálne, ak je uložený v tukovom tkanive. 
Ako živiny je označovaná skupina látok, ktoré pre or-
ganizmus predstavujú zdroj energie a substrátov, ale-
bo zdroj stavebných kameňov, z ktorých živé objekty 
vytvárajú svoje štruktúry, alebo ďalej látky, ktoré sú 
nevyhnutné pre funkciu živých objektov (napr. látky 
ochranné). Sem sa obyčajne zaraďujú i stopové prv-
ky a vitamíny. Lipoproteíny sú dôležitou stavebnou 
zložkou bunky (v membránach) a pomocou nich sa 
uskutočňuje transport prakticky všetkých lipidov v or-
ganizme.            MKB

liskavka lesklá (Phratora vulgatissima) – chrobák čeľ. 
→ liskavkovitých. Dĺžka 4 – 5 mm. Telo podlhovasté, 
sfarbenie zelenomodré až modré. Veľmi hojný druh 
na vŕbach.              MH

liskavka topoľová (Chrysomela populi) – chrobák čeľ. 
→ liskavkovitých. Patrí medzi naše najväčšie (10 – 
12 mm) a najhojnejšie druhy. Telo podlhovastooválne, 
čiernozelené, krovky červené. Žije na listoch topoľov, 
osík a vŕb, kt. imága aj larvy ožierajú. Kukly visia na 
spodnej strane listov.             MH

liskavkovité (Chrysomelidae) – čeľ.→ chrobákov pod-
radu → všežravých. Väčšinou malé chrobáky, roz-
manitého tvaru tela, napr. podlhovasté ľaliovníky, 
šparglovce), oválne, značne vyklenuté (liskavky), 
štítovito ploché (štítnatce), so zadnými skákavými 
nohami (skočky). Sfarbenie väčšinou pestré, často s 
kovovým leskom. Larvy majú 3 páry nôh, pod. sú lar-
vám lienok, často s pestro sfarbenými bradavicami na 
tele. Význ. skupina bylinožravých chrobákov, mnohé 
z nich patria medzi škodcov pestovaných rastlín. Na 
svete je známych okolo 36 000 druhov, v strednej Eu-
rópe vyše 620.                           MH 

listárik čiarkovaný (Sitona lineatus) – chrobák čeľ. 
→ nosáčikovitých. Dĺžka 3,5 – 5 mm. Sivo sfarbené 
telo, krovky s pozdĺžnymi svetlejšími pásikmi. Lar-
vy poškodzujú korienky, imága listy hrachu, ďateliny, 
lucerny, bôbu a viky. Pod. bionómiu majú aj ďalšie 
príbuzné druhy – l. ďatelinový (S. hispidulus), l. hne-
dastý (S. flavescens), l. lucernový (S. tibialis), l. ryho-
vaný (S. sulcifrons).             MH

listovec (Kallima) → ochranné sfarbenie motýľov
listovníček topoľový (Phyllocnistis unipunctella) → 

psotkovité
listovníčky → psotkovité
lišaj dubový (Marumba quercus) – veľký motýľ z čeľ. 

→ lišajovité s dĺžkou predného krídla 40 – 45 mm. 
Vonkajší okraj predných krídel je silno vykrojený. 
Vrchná strana krídel je okrovožltá až žltohnedá s 
charakteristickými hnedými pásikmi. Motýle sa vy-
skytujú v máji až auguste v teplých dubových lesoch. 
Zeleno sfarbená húsenica so žltými bodkami a ble-
dými priečnymi pásikmi na bokoch tela žije v júni až 
septembri na duboch, najmä na dube cerovom (Quer-
cus cerris). Na Slovensku zraniteľný a zákonom chrá-
nený druh, uvedený v červenej knihe (Červená kniha 
ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
ČSFR 3).            MKU

lišaj lipový (Mimas tiliae) – veľký motýľ z čeľ. → li-
šajovité s dĺžkou predného krídla 38 – 40 mm. Ostro 
vykrojené krídla sú obvykle olivovozelenkasto ru-
žové. Na predných krídlach je široká tmavoolivová 
páska. Motýle sa vyskytujú v máji až júli v lipových 
alejách a listnatých lesoch. Zelená húsenica so svetlý-
mi šikmými pásikmi a červenými prstencami okolo 
prieduchov žije v júni až auguste na lipách, duboch, 
brestoch a iných listnatých drevinách. Na Slovensku 
miestami hojný.           MKU

lišaj marinkový (Macroglossum stellatarum) – stredne 
veľký motýľ z čeľ. → lišajovité s dĺžkou predného 
krídla 20 – 25 mm. Pod nenápadnými sivohnedými 
prednými krídlami sú okrovožlto oranžové zadné 
krídla, kt. bývajú zreteľné cez deň počas letu. Na ná-
padne rozšírenom brušku je čierno-biela kresba. Mo-
týle k nám každoročne prilietavajú v jarnom období z 
južnej Európy. Vyskytujú sa najčastejšie na medziach, 
stráňach a lúkach od mája do októbra vo dvoch gene-
ráciách. Húsenica žije na lipkavcoch.                MKU

lišaj mliečnikový (Hyles euphorbiae) – veľký motýľ z 
čeľ. → lišajovité s dĺžkou predného krídla okolo 35 
mm. Na vrchnej strane predných krídel je nápadná 
olivovo zelená kresba. Zadné krídla sú pestro červe-
no-bielo a čierno-olivovo vzorkované. Motýle sa vy-
skytujú od mája do septembra (v teplých oblastiach 2 
generácie) na miestach, kde rastie mliečnik (Euphor-
bia), na kt. sa vyvíja pestro sfarbená húsenica (rude-
rálne plochy, poľné medze, okraje lesov a pod.). Na 
Slovensku zákonom chránený druh.         MKU

lišaj oleandrový (Daphnis nerii) – veľký motýľ z čeľ. 
→ lišajovité s dĺžkou predného krídla 40 – 50 mm. 
Základná machovozelená farba krídel je prerušovaná 
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svetlými bielo- až okrovoružovými poľami. Do stred-
nej Európy prilieta nepravidelne a vyhľadáva oleandre 
(Nerium oleander) na balkónoch a v záhradách, kt. sú 
hostiteľskou rastlinou jeho húseníc.         MKU

lišaj orgovánový (Sphinx ligustri) – veľký motýľ z čeľ. 
→ lišajovité s dĺžkou predného krídla 40 – 50 mm. Ne-
nápadne hnedé vrchné krídla zakrývajú pestré ružovo-
čierne zadné krídla. Motýle sa vyskytujú od mája do 
júla na miestach, kde rastie vtáčí zob a orgován, na kt. 
sa vyvíjajú zelené húsenice so šikmými fialovo biely-
mi pruhmi (svetlé listnaté lesy, poľné lesíky, parky a 
záhrady).                   MKU 

lišaj pávooký (Smerinthus ocellatus) – veľký motýľ z 
čeľ. → lišajovité s dĺžkou predného krídla 30 – 40 
mm. Na zadných krídlach je nápadná pávooká škvr-
na. Motýle sa vyskytujú od mája do augusta pri po-
tokoch a riekach, v parkovej krajine a v záhradách a 
sadoch, kde sa vyskytujú najmä vŕby, topole a ovocné 
dreviny, na kt. žije jeho zelená, šikmo pruhovaná hú-
senica.           MKU

lišaj pupencový (Agrius convolvuli) → lišajovité
lišaj smrtkový (Acherontia atropos) – veľký motýľ z 

čeľ. → lišajovité s dĺžkou predného krídla 50 – 60 
mm a s hmotnosťou až 9 g patrí k našim najznámej-
ším a najväčším motýľom. Na tmavých, takmer čier-
nych predných krídlach je žltá až hnedá viac-menej 
výrazná vlnovkovitá kresba, zadné krídla sú žlté s 
čiernou kresbou. Na mohutnej hrudi je typická tma-
vožltá kresba v podobe hlavy smrtky. Do strednej 
Európy prilieta každoročne z juhu (migrant), ale zimu 
obvykle neprežije. Motýle sa u nás vyskytujú od mája 
(apríla) do októbra (novembra). Hrubá pestrá húseni-
ca žije v letných mesiacoch až v jeseni na ľuľkovitých 
rastlinách, hlavne na zemiakoch.          MKU

lišajovité (Sphingidae) – čeľ. uzdokrídlych motýľov 
(Lepidoptera) strednej až veľkej veľkosti s mohutným, 
ku koncu často kužeľovito zúženým telom (bruško) a 
úzkymi krídlami. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku 
tela 18 – 55 mm a dĺžku predného krídla 17 – 60 mm. 
Vretenovité tykadlá bývajú často na konci háčikovito 
zahnuté. Cuciak je väčšinou dlhý a hrubý, zriedka ten-
ký. U → lišaja pupencového dosahuje dĺžku až 10 cm. 
Dlhé predné krídla majú trojuholníkovitý tvar. Zadné 
krídla sú nápadne malé. Na predných krídlach nie je 
prítomné radiálne pole. Motýle sú vynikajúce letúne, 
lietajú večer a v noci, niekedy vo dne. Veľké, valco-
vité a takmer lysé húsenice majú na panôžkach, kt. 
sú svorkovitého typu, druhotné štetiny. Na 8. článku 
bruška vybieha na chrbtovej strane nápadný roh; iba 
u malého počtu druhov húsenice roh nemajú. Často 
sú pestro a nápadne sfarbené (→ výstražné sfarbenie). 
Žijú voľne, jednotlivo na bylinách a drevinách. Kuklia 
sa v zemnej dutine. Veľké kukly majú vzadu hrot. Naj-
viac druhov žije v trópoch a subtrópoch. Zo Slovenska 
je známych 20 druhov, z kt. viaceré u nás trvalo nežijú 
a patria medzi južných migrantov.         MKU

líška polárna (Alopex lagopus) – čeľ. psovité (Cani-
dae), rad šelmy (Carnivora). Jediný druh tohto rodu, 

vyskytuje sa na tundre a priľahlých územiach a na za-
mrznutých vodách severnej Eurázie, Severnej Ameri-
ky, Grónska a Islandu. Dĺžka tela (hlava, trup) je 45 
– 70 cm, dĺžka chvosta 25 – 43 cm, výška v kohúti-
ku 30 cm a hmotnosť tela 1,4 – 9 kg. Husté a huňaté 
ochlpenie spôsobuje relatívne robustný vzhľad líšky 
polárnej predovšetkým v zimnom kožuchu. Exitujú 
dve farebné formy alebo fázy. Jedince „bielej“ formy 
sú v zimnom šate celé biele a v letnom šate hnedé. 
V oblastiach výskytu s relatívne miernejšou klímou 
však môžu zostať viac-menej hnedé celý rok. Jedince 
„modrej“ formy sú v zime bledosivé s modrým ná-
dychom a v lete tmavosivé. Zastúpenie jednotlivých 
farebných foriem v populácii sa mení podľa prevláda-
júcich klimatických podmienok a charakteru prostre-
dia. Líška polárna sa líši od → líšky hrdzavej, okrem 
iného, aj malými okrúhlymi ušnicami a dlhými chlp-
mi zarastenými chodidlami. Líška polárna sa vysky-
tuje predovšetkým v pobrežných oblastiach arktickej, 
resp. alpínskej tundry. Stavia si podzemné nory s roz-
siahlym systémom chodieb, ktoré môžu byť dlhé roky 
obývané niekoľkými generáciami. Líška polárna je ak-
tívna v ktorúkoľvek dennú dobu a počas celého roka. 
Šikovne sa pohybuje po snehu a ľade a nevyhýba sa 
ani vode. Niektoré jedince dokážu prekonať obrovské 
vzdialenosti buď po súši alebo plaviace sa po ľado-
vých kryhách. Na arktické podmienky je adaptovaná 
výborne izolujúcim kožuchom, ktorý je v zime o 200 
% hrubší než v lete, krátkym ňufákom, ušnicami a no-
hami. V porovnaní s inými líškami má krátke a zava-
lité telo. Pred omrzlinami na chodidlách ju chráni aj 
zvýšený prísun krvi do kapilár prstových vankúšikov. 
Tepelným stratám cez končatiny bráni pravdepodobne 
aj špeciálny krvný obeh v nohách („protiprúdový vas-
kulárny systém“) a hrubá tuková vrstva v tele, ktorú 
si buduje na zimu. V období s nedostatkom potravy 
dokáže zredukovať svoj metabolizmus zhruba o 40 
– 50 %. Hlavnú korisť líšky polárnej tvoria drobné 
hlodavce, najmä lumíky, ale nepohrdne prakticky 
žiadnou dostupnou mäsitou potravou. Často požiera 
mršiny uhynutých zvierat alebo zvyšky koristi po väč-
ších predátoroch (medveď biely, líška hrdzavá atď.). 
Je to monogamný druh, ktorý vytvára páry obvykle na 
celý život. Jednu hniezdnu noru často obýva niekoľko 
jedincov, pričom iba jeden pár sa z nich rozmnožu-
je. Zvyšné jedince sú akýsi pomocníci pri výchove 
mláďat a najčastejšie pochádzajú z predchádzajúcich 
vrhov. Takáto rodina je prísne teritoriálna a pokiaľ sa 
stretnú s jedincami z iného územia, napr. pri väčšom 
zdroji potravy (uhynutá veľryba na brehu mora), brá-
nia svoje teritórium najmä akustickými signálmi. Ob-
dobie párenia nastáva vo februári až v máji a rodenie 
mláďat zhruba od apríla do júla. Počet mláďat v jed-
nom vrhu kolíše v závislosti od environmentálnych 
podmienok, no najčastejšie sa pohybuje medzi 6 – 12 
jedincov. O mláďatá sa starajú obaja rodičia.     PMK

Lithobius forficatus → stonôžka ucholaková
lízadlo → lízavé ústne orgány



              L                                                                                                                           

143

lízavé ústne orgány (trophi linctiles) – charakteristic-
ké pre takmer všetky dvojkrídlovce podradu → Bra-
chycera. → Horná pera spolu s hypofarynxom utvára 
krátky rúrkovitý útvar – rostrum. → Spodná pera je 
rozdelená na dve časti: lízadlo (haustellum) a labelum 
(labellum). Zadnú stranu lízadla kryje sklerit, kt. mor-
fologicky zodpovedá prementu (→ spodná pera). Na 
prednej strane lízadla je žliabok krytý hornou perou. 
Takto vzniká cicavý kanálik ústiaci medzi labelom. 
Vnútri hypofarynxu je slinový kanálik. → Hryzadlá 
sú redukované, → čeľuste zachované v tvare malých 
skleritov na prednej strane rostra. → Čeľustné hmata-
dlá sú jednočlánkové.             MH

lízavé ústne orgány hmyzu – horná pera (labrum) 
spolu s hypofaryngom tvorí krátky rúrkovitý útvar – 
rostrum. Spodná pera (labium) je rozdelená na lízadlo 
a labelum. Na prednej strane lízadla je žliabok krytý 
hornou perou, ktorý predstavuje cicavý kanálik. Vnút-
ri hypofaryngu je slinový kanálik. Hryzadlá a čeľuste 
sú viac-menej redukované. Zachovali sa malé jed-
nočlánkové čeľusťové hmatadlá. Lízavé ústne orgány 
sú charakteristické pre mnohé dvojkrídlovce (Diptera) 
patriace do podradu Brachycera.              IO

lízavo-cicavé ústne orgány (trophi linctilosuctiles) – 
charakteristické pre imága → motýľov. Možno ich 
odvodiť od zákl. hryzavého typu. Sú tvorené párovi-
tými galeami → čeľustí, kt. sú predĺžené so žliabkom 
na vnútornej strane. Tvoria cuciak. Ich vzájomným 
priložením k sebe vzniká kanálik. Kontrakciou svalov 
upínajúcich sa na vonkajšiu stranu galeí sa cuciak stáča 
do špirály, ich ochabnutím sa vyrovnáva. Túto činnosť 
podporuje aj zvýšený tlak hemolymfy do cuciaka. Zo 
→ spodnej pery sa zachováva len malá bazálna platnič-
ka. → Spodnoperové hmatadlo je trojčlánkové.    MH

Loa loa → vlasovec očný
lobopodium → panôžky 
Loligo forbesi → kalmary
Loligo vulgaris → kalmary
lonová kosť (os pubis) – jedna z kostí panvového 

pásma. Panvové pásmo (pletenec panvovej končatiny, 
cingulum membri pelvini) je zložené z troch párových 
kostí: bedrová kosť (ilium), sedacia kosť (ischium), 
lonová kosť (pubis), v mieste ich spojenia je vyt-
vorená panvička (kĺbová jamka, acetabulum), do 
ktorej zapadá hlava stehnovej kosti (caput femoris). 
Pri vtákoch kosti panvového pásma – bedrová kosť 
(ilium), sedacia kosť (ischium), lonová kosť (pubis) 
tvoria spolu so stavcami synsakrum (synsacrum). 
Vačkovcom (Metatheria) a vajcorodcom (Prototh-
eria) od lonovej kosti smerom dopredu vybiehajú va-
kové kosti (ossa marsupii), ktoré majú obe pohlavia 
a nemajú nič spoločné s vakom.             ZO

lopatka (scapula) – jedna z kostí lopatkového pásma 
(pásma hrudníkovej končatiny). Netopiere majú silné 
kľúčne kosti majú pevne spojené s lopatkami a prsnou 
kosťou. Lopatka nepárnokopytníkov (Perissodactyla) 
je dlhá a štíhla, so silne vyvinutým hrebeňom, ktorý 
však nevybieha v nadplecok. Lopatka kiviho (Apte-

rygidae) zrástla s krkavčou kosťou vytvoriac kora-
koskapulu (os coracoscapulare). Lopatkové pásmo 
drsnokožcov (Chondrichthyes) je tvorené na každej 
strane jednou oblúkovitou chrupavkou (coracoscapu-
lare), ku ktorej sa kĺbovito pripája prsná plutva.    ZO

lopatkové pásmo/pásmo hrudníkových končatín (cin-
gulum membri thoracicae) – párové končatiny majú 
úplne vytvorené čeľustnaté v podobe plutvy (ichthy-
opterygium) alebo nohy (chiropterygium). Plutvy 
sú párové predné (prsné plutvy – pinnae pectorales) 
a zadné (brušné plutvy – pinnae ventrales), a nie sú 
priamo napojené na chrbticu. Plutvy sa opierajú len 
o pásma končatín. Kostra nôh je spojená prostredníc-
tvom pásiem s chrbticou. Lopatkové pásmo drsno-
kožcov (Chondrichthyes) je tvorené na každej strane 
jednou oblúkovitou chrupavkou (coracoscapulare), 
ku ktorej sa kĺbovito pripája prsná plutva. Lopatkové 
pásmo lúčoplutvovcov (Actinopterygii) má niekoľko-
dielne cleithrum, nasleduje kľúčová kosť (clavicula), 
lopatka (scapula) a niekoľkodielny coracoid. Kým 
chvostnaté obojživelníky (Caudata) majú lopatkové 
pásmo väčšinou chrupavkovité, zložené len z troch 
kostí lopatka (scapula), krkavčia kosť (coracoideum) 
a predkrkavčia kosť (praecoracoideum), žaby (Sa-
lientia) ho majú viac skostnatené a komlikovanejšie. 
Dorzálnu stranu tvorí lopatka (scapula), nad ňou je 
kleitrum (cleithrum) a nadlopatka (suprascapulare). 
Na ventrálnej strane je kľúčna kosť (clavicula), krkav-
čia kosť (coracoideum) s mediálne ležiacim epikora-
koidom (epicoracoideum). Lopatkové pásmo plazov 
tvorí nadkrkavčia kosť (epicoracoideum) a nepárová 
medzikľúčna kosť (interclavicula), ktorá má podobu 
kríža a spája kľúčnu kosť s hrudnou kosťou, ale koryt-
načky (Chelonia) majú lopatkové pásmo tvorené len 
lopatkou (scapula) a krkavčou kosťou (coracoideum). 
Vtáky (Aves) majú lopatkové pásmo zložené z tenkej 
šabľovitej lopatky (scapula), mohutnej zobákovitej 
kosti (os coracoides), spájajúcej pásmo s hrudnou kos-
ťou a kľúčnej kosti (clavicula). S výnimkou niektorých 
papagájov a tukanov kľúčne kosti na distálnom konci 
zrastajú a vytvárajú charakteristickú vidlicu (furcula). 
Lopatkové pásmo vajcorodých cicavcov (Prototheria) 
je zložené s viacerých kostí, živorodé (Theria) majú 
v lopatkovom pásme hrudníkovej (prednej) končatiny 
plochú, širokú trojuholníkovú lopatku (scapula) s lo-
patkovým hrebeňom (spina scapulae). Ten vybieha do 
nadplecku (acromion). Z krkavčej kosti (coracoide-
um), ktorá sa embryonálne zakladá, ostáva v dospe-
losti len zobákovitý výbežok (processus coracoideus) 
prirastený k lopatke. Pokiaľ majú vyvinutú kľúčnu 
kosť (clavicula), táto spája prednú končatinu s hrud-
nou kosťou (sternum).               ZO

Lopinga achine → očkáň mätonohový
Lorenzini, Stefano (1652 – ?) – taliansky lekár, študo-

val medicínu na univerzite v Pise. V roku 1678 opísal 
v svojej knihe Osservazioni intorno alle torpedini 
fatte da Stefano Lorenzini Fiorentino izolované 
a pozmenené neuromasty (skupinky zmyslových bu-
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niek uložené hlbšie pod kožou) uložené na hlave pá-
sožiabrovcov (Elasmobranchii) žralokov a rají. V dru-
hej polovici 19. st. pomenoval tieto orgány nemecký 
anatóm F. Boll na počest Lorenziniho ako Lorenzini-
ho ampule. Uvedenému orgánu boli pripisované rôzne 
funkcie. V súčasnej dobe prevláda názor, že ide o or-
gány, ktoré citlivo reagujú na elektrické pole a jeho 
narušenie.                IO

Lorenziniho ampule – izolované a pozmenené neuro-
masty (skupinky zmyslových buniek uložené hlbšie 
pod kožou) uložené na hlave pásožiabrovcov (Ela-
smobranchii) žralokov a rají. Lorenziniho ampuliam 
boli v minulosti pripisované rôzne funkcie. V súčas-
nej dobe prevláda názor, že ide o orgány, ktoré citlivo 
reagujú na elektrické pole a jeho narušenie.             IO

Loricifera → panciernatky
lorum → hryzavo–lízavé ústne orgány
lososovité (Salmonidae) – čeľ. radu lososotvaré (Sal-

moniformes). Ryby s krátkou chrbtovou plutvou, 
ozubenými čeľusťovými kosťami a tukovou plutvič-
kou. Majú malé cykloidné šupiny. Rozšírené sú len 
na severnej pologuli, známych je 66 druhov z Eurá-
zie a Severnej Ameriky. Hlavátka podunajská (Hucho 
hucho) je pôvodne rozšírená v oblasti Dunaja, u nás 
aj vo Váhu, Hrone, Orave a Turci a vysadená aj do 
Popradu, Dunajca a Hornádu. Šupiny bočnej čiary 
majú podobu doštičiek. Hlavátka je jedna z najväč-
ších lososovitých rýb, dorastá do 2 m a 105 kg (u 
nás 1,5 m, 46 kg – Hron). Dožíva sa 20 rokov. Pred 
neresom podniká krátke ťahy proti prúdu, neresí sa 
v pároch a obe pohlavia vyhrabávajú hniezdnu jam-
ku. Jej potravou sú ryby (veľké jedince, stavovce). Je 
našou najcennejšou rybou, je však kriticky ohrozená. 
Pstruh atlantický (Salmo trutta) je rozšírený v Euroá-
zii a bol introdukovaný do Ameriky a Austrálie. Žije 
v horských potokoch. Má pestré, značne premenlivé 
sfarbenie. V posledných rokoch bolo zistené že druh 
Salmo trutta sa rozpadol na dva druhy pstruh atlan-
tický (S. trutta), žijúci v oblastiach úmoria Atlantic-
kého oceánu a pstruh čiernomorský/ p. pontokaspic-
ký (S. labrax), žijúci v oblastiach úmoria Čierneho 
a Kaspického mora. Na Slovensku sa vyskytujú oba 
tieto druhy.                ZO

lovecké správanie – typ potravového správania, ktoré 
súvisí s hľadaním a získaním potravy. Objekt záujmu 
etológie (vedy o správaní živočíchov). Je výrazne dru-
hovo špecifické v kvalite aj intenzite. Jeden z počet-
ných typov vrodeného správania, ktoré sa dedí gene-
račne a u všetkých jedincov druhu má pomerne rovna-
ké prejavy. Je ovplyvnené enogénnymi (vlastná pripra-
venosť) a exogénnymi (napr. prítomnosť potenciálnej 
koristi) faktormi. Vnútorné naladenie predátora (napr. 
hlad) spúšťa vyhľadávacie mechanizmy a po zaregis-
trovaní podnetu sa iniciuje inštinktívny automatizmus, 
ktorý vedie k ulovenie koristi. Lovecké správanie je 
rozvinuté v celej živočíšnej ríši, často vychádza z eko-
logických adaptácií (prispôsobenie sa na lov určitej 
koristi) a býva umocňované vnútropopulačnými as-

pektami, napr. sociabilitou (lovecké skupiny).         PF
Loxodonta africana → chobotnáče
Loxostege sticticalis → vijačka repová 
Lucanidae → roháčovité
Lucanus cervus → roháč obyčajný
lúčovitá súmernosť tela/radiálna symetria – symetria, 

pri ktorej existuje niekoľko (viac ako 2) rovín súmer-
nosti (na rozdiel od bilaterálnej symetrie, pri ktorej je 
jediná mediánna rovina) a telo je súmerne organizo-
vané okolo centrálnej osi súmernosti. Takáto štruk-
túra umožňuje telu etablovať interakcie s okolitým 
prostredím vo všetkých smeroch. Bežne sa vyskytuje 
u rastlín, ale objavuje sa aj u sesilných (prisadnutých) 
živočíchov, ktoré majú často obmedzené lokomočné 
schopnosti. Lúčovitá súmernosť sa dotýka ako cel-
kového tvaru tela, tak aj jeho vnútornej organizácie 
(anatómie), vrátane orgánov a orgánových sústav. 
U radiálne symetrických živočíchov (napr. niektoré 
pŕhlivce, či ostnatokožce) možno na povrchu rozo-
znať ventrálnu (brušnú) a dorzálnu (chrbtovú) časť, 
resp. orálny a aborálny pól.               PF

Lumbricus terrestris → dážďovka zemná 
lupeňonôžky (Phyllopoda) – termín sa v súčasnosti po-

užíva menej často a z aktuálnej systematiky vypadol 
celkom. Pôvodne k lupeňonožkam patrili všetky lupe-
ňonohé Branchiopoda (štítovce, škľabkovky, perlooč-
ky), ale bez žiabronôžok (Anostraca)             IH

lupienkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
Lycaena dispar → ohniváčik veľký
Lycaena phlaeas → ohniváčik čiernokrídly
Lycaenidae → ohniváčikovité
Lycosa singoriensis → strehúň škvrnitý
lykokaz matný (Polygraphus poligraphus) – chrobák 

čeľ. → nosáčikovitých, podčeľade → podkôrniky. 
Dĺžka 2,2 – 2,6 mm. Má lesklý, jemne bodkovaný štít 
a krovky s výraznými žltými šupinkami. Význ. škod-
ca smrekov, napáda najmä mladšie stromy. Z ďaľších 
škodlivých druhov na pňoch a ležiacich kmeňoch 
smrekov žijú l. sadencový (Hylastes cunicularius), na 
boroviciach l. borinový (Tomicus minor), l. borovico-
vý (T. piniperda), l. chlpatý (Hylurgus ligniperda), l. 
pňový (Hylastes ater), na jaseňoch l. jaseňový (Hyle-
sinus fraxini), l. zrnitý (H. crenatus).           MH

lykokaz smrekový (Dendroctonus micans) – chrobák 
čeľ. → nosáčikovitých, podčeľade → podkôrniky. 
Dĺžka 6 – 9 mm. Sfarbenie smolne čierne, telo široko 
vajcovité. Patrí medzi najväčšie stredoeurópske pod-
kôrniky. Napáda choré a polámané smreky. Pri maso-
vom premnožení spôsobuje odumieranie napadnutých 
stromov.              MH

lykožrút smrekový (Ips typographus) – chrobák čeľ. → 
nosáčikovitých, podčeľade → podkôrniky. Dĺžka 4,2 
– 5,5 mm. Telo lesklé, valcovité, medzirýžia kroviek 
hladké. Krovky na konci ozubené. Sfarbenie smolne 
čierne. Polygamný druh (samček má dve až tri samič-
ky). Samček vyžiera pod kôrou smrekov zásnubnú 
komôrku. Materských chodieb býva viac. Z nich vy-
biehajú larvové chodby, spočiatku vedľa seba, neskôr 
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sa predlžujú, rozširujú a smerujú do voľných priesto-
rov v lyku. Druh má u nás väčšinou dve generácie, 
iba vo vysokých polohách sa vyskytuje jedna gene-
rácia ročne. Prezimuje v štádiu imága 2. generácie, 
ale často nájdeme prezimujúce larvy a kukly. Napriek 
skutočnosti, že má veľa prirodzených nepriateľov (→ 
ďatle, → brhlíky, → sýkorky, → pestroš mravcový, 
→ drobčíky, → dlhokrčky, → parazitické blanokríd-
lovce), pri premnožení spôsobuje kalamity v les. hosp. 
Jeho výskyt treba neustále kontrolovať. Význ. škod-
cami sú aj ďalšie druhy – napr. na smrekoch l. lesklý 
(Pityogenes chalcographus), l. smrečinový (Ips ami-
tinus), na boroviciach l. borovicový (I. sexdentatus), 
l. vrcholcový (I. acuminatus), na jedliach l. jedľový 
(Pityokteines curvidens), na smrekovcoch a smrekoch 
l. smrekovcový (I. cembrae).            MH

Lymantria dispar → mníška veľkohlavá
Lymantria monacha → mníška obyčajná
Lymantriidae → mníškovité
Lymexylonidae → drvinárovité
lymfa – telová tekutina fylogeneticky vyšších skupín 

živočíchov cirkulujúca v uzavretých lymfatických 
cievach, ktoré vyúsťujú do krvného obehu. Je mlieč-
ne zakalená (od emulgovaného tuku), preberá živiny 
z tenkého čreva, prenáša splodiny látkovej premeny 
a živiny. Vzniká z tkanivového moku v medzibunko-
vých priestoroch. Je to bezfarebná viskózna tekutina, 
ktorá má podobné zloženie ako tkanivový mok. Lym-
fa obsahuje veľa enzýmov, biele krvinky, a menšie 
množstvo bielkovín, najmä fibrinogénu a protrombí-
nu.                SN

lymfatická sústava – je tvorená osobitnými lymfa-
tickými orgánmi, u stavovcov sú to: slezina, týmus, 
červovitý prívesok slepého čreva, Fabriciov vačok (u 
vtákov). Celá lymfatická sústava má pre organizmus 
veľký význam, pretože sa zúčastňuje na transporte 
látok v organizme, obranných mechanizmoch na za-
chytávanie patogénnych mikróbov, zneškodňovaní 
nádorových buniek, na tvorbe špecifických protilátok. 
Obrannú funkciu lymfatickej sústavy nazývame ba-
riérofixačná funkcia.              SN

lymfatické cievy – v nich prúdi lymfa. Spätnému toku 
lymfy v lymfatických cievach zabraňujú chlopne. Pul-
záciou lymfatických ciev sa uskutočňuje pohyb lymfy 
(okrem toho pohybu napomáha aj pohyb okolitej sva-
loviny). U obojživelníkov a plazov prúd lymfy udržia-
vajú osobitné lymfatické srdcia. Pulzácia lymfatických 
ciev býva u niektorých cicavcov taká pravidelná, že 
sa tu hovorí aj o „druhom srdci“. Lymfatický obeh je 
otvorený, miazga preteká voľne medzi tkanivami.SN

lymfatické uzliny – majú osobitný význam pri zachytá-
vaní infekcie, sú umiestnené na začiatku tráviacej rúry 
(napr. mandle, v žalúdku a črevách). Niektorým vtá-
kom (husy, labute, pštrosy) lymfatické uzliny výrazne 
pulzujú tak, že pripomínajú pulzáciu lymfatických 
sŕdc.                SN 

lymfatický systém vtákov – morfologicky aj funkčne 
sa imunitný systém vtákov výrazne približuje imunit-

nému systému cicavcov. Periférne lymfatické tkanivo 
je však u vtákov, na rozdiel od cicavcov, organizované 
skôr difúzne a miazgové uzliny u väčšiny druhov chý-
bajú. V malom počte sú prítomné iba u radu Anseri-
formes. Namiesto toho majú vtáky malé ohniská lym-
fatického tkaniva s germinálnymi centrami takmer vo 
všetkých orgánoch vrátane myokardu, endokrinných 
orgánov, pečene, obličiek, pankreasu, a v svalovine. 
Lymfatické tkanivo je dobre vyvinuté v črevách v 
podobe Peyerovych plakov a cekálnych tonzíl (ozna-
čované ako ileocekálne tonzily) v slepom čreve. Nad 
očnicou sa nachádza tzv. Harderova žľaza s podobnou 
funkciou, ďalšie lymfatické tkanivo je lokalizované v 
oblasti priedušiek. Zvláštnosťou lymfatického systé-
mu vtákov je žľaza bursa Fabricii, ktorá sa objavuje v 
4. dni embryogenézy ako výrastok hornej steny kloa-
kálnej membrány. Postupne sa sformuje vrstva epite-
liálnych buniek obklopujúca centrálny lumen. V tejto 
žľaze dozrievajú B-lymfocyty, ktoré zaisťujú humo-
rálnu imunitu. Na svojom povrchu majú receptory pre 
antigén, voči ktorému vytvárajú protilátky. Naopak 
tymus, patriaci k lymfatickému systému, je mies-
tom dozrievania T-lymfocytov, ktoré sú zodpovedné 
za bunkovú imunitnú odpoveď ako aj odstraňovanie 
vzniknutých cudzorodých teliesok.            KS

lymfoblast – nezrelá biela krvinka, ktorá vzniká tak, že 
sa B-lymfocyt pri styku s určitým antigénom aktivuje, 
zväčšuje sa a mení sa na plazmatické bunky lymfob-
lasty. Tieto produkujú protilátky. Dostávajú sa do krvi 
a reagujú len s antigénom, ktorý vyvolal ich tvorbu. 
V tom je zaručená špecifita týchto reakcií. Antigén je 
rozpoznávaný receptorom v plazmatickej membráne 
lymfocytu. Pri prvom stretnutí s určitým antigénom 
organizmus reaguje prvotnou imunitnou odpoveďou, 
po niekoľkých dňoch je možné v krvi dokázať proti-
látky, ale ich hladina rýchlo klesá. Niektoré B-lymfo-
cyty sa po aktivácii nepremenia na plazmatické bunky, 
ale žijú veľmi dlho a rozmnožujú sa. Sú to pamäťové 
bunky, ktoré dokážu po dlhšom čase pri opakovanom 
stretnutí s tým istým antigénom reagovať tvorbou pro-
tilátok. Takáto tvorba protilátok je veľmi rýchla a ich 
koncentrácia v krvi je vysoká. Je to druhotná imunitná 
odpoveď.               SN 

lymfocyty – druh bielych krviniek, ktoré sprostredkú-
vajú špecifické imunitné reakcie vlastné len stavov-
com, a ktoré súvisia s vývojom lymfatického systému. 
V primitívnej forme sa vyskytujú už od článkonožcov. 
Pri tomto type obranných mechanizmov dochádza 
k špecifickej reakcii len pri stretnutí s určitým typom 
antigénu. Tým je daná ich špecifickosť. Imunitná re-
akcia je dvojaká: bunková (výkonnou zložkou je bun-
ka) a protilátková (výkonnou zložkou je krvné sérum). 
Obidva typy reakcií sprostredkúvajú dve morfologic-
ky neodlíšiteľné populácie lymfocytov – B-lymfocyty 
a T-lymfocyty.               SN

Lymnaea stagnalis → vodniak vysoký 
lýtková kosť (fibula) – kosť zadnej končatiny stavov-

cov. Žabám holenná a lýtková kosť zrastajú do pred-
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kolenia (tibiofibulare, os cruris). Vtáky majú lýtkovú 
kosť veľmi tenkú. Nepárnokopytníkom (Perissodac-
tyla) lýtková kosť zrastá s holennou (tibia).            ZO 

Lytta vesicatoria → pľuzgiernik lekársky
Macroglossum stellatarum → lišaj marinkový
Macropodidae → kengurovité
macropteria → makroptéria
Macropus rufus → kengura červená
macrotrichium → makrotrichia
Maculinea arion → modráčik čiernoškvrnný
Maculinea telejus → modráčik očkovaný 
mačka divá → mačkovité
mačka domáca (Felis silvestris f. catus) – je už niekoľ-

ko storočí domestikovaný poddruh mačky divej (Fe-
lis silvestris). Po svojich predkoch zdedila vynikajúci 
zrak a sluch, k lovu dokonale prispôsobené telo. Ešte 
prednedávnom bola mačka neodmysliteľnou súčasťou 
každého vidieckeho domu. S rozvojom civilizácie je, 
ale tohto vidieckeho prostredia čoraz menej a mačka 
stráca svoje postavenie úžitkového domáceho zvie-
raťa. V mestách sa pre svoju reprodukčnú schopnosť 
a pre potenciálne nebezpečenstvo prenosu toxoplaz-
mózy a rozličných parazitov stáva nevítaným problé-
mom. Na druhej strane je vďaka relatívne nenáročnej 
starostlivosti a schopnosti dodať príbytku teplo domo-
va čoraz obľúbenejším domácim zvieraťom. Spoluži-
tie mačky s človekom trvá minimálne 4 500 rokov. 
Počas tohto obdobia mali mačky rôzne postavenie - 
boli zbožňované, ale aj prenasledované a zatracované. 
Dnes zažívajú v mnohých kútoch sveta svoju renesan-
ciu aj vďaka časovej nenáročnosti pri ich chove. HI

mačkovité (Felidae) – čeľ. radu mäsožravce (Carnivo-
ra). Mačkovité majú 38 druhov, žijúcich na celom sve-
te s výnimkou Japonska, Austrálie a Nového Zélandu 
a Madagaskaru. Sú to cicavce s pružným, svalnatým 
telom, štíhlymi nohami, guľatou hlavou s krátkou tvá-
rovou časťou. Majú zaťahovateľné pazúry (okrem ge-
parda) a teda sa pri chôdzi neobrusujú, sú stále ostré. 
Chvost je rôzne dlhý. Mačka divá (Felis silvestris) je 
väčšia ako mačka domáca, meria 75 cm, chvost má 
35 cm a váži do 8 kg. Rozšírená je v Európe ostrovče-
kovito, aj na Slovensku. Je žltosivej farby s výraznou 
čiernou kresbou. Chvost má mohutnejší ako mačka 
domáca s priečnymi pásmi. Žije predovšetkým v list-
natých a zmiešaných lesoch. Mimo obdobia rozmno-
žovania je samotárska, obýva stromové dutiny, skal-
né štrbiny, opustené brlohy a pod. Pári sa vo februári, 
marci a v apríli – máji rodí 2 – 4 mláďatá. Ich potravu 
tvoria hlodavce, vtáky, obojživelníky, hmyz. Okrem 
rysa nemá prirodzených nepriateľov. Patrí k chráne-
ným druhom. Z nej je vyšľachtená mačka domáca 
(Felis catus), ktorá má v súčasnosti okolo 30 rôznych 
plemien. Tiger džungľový/t. pásavý (Panthera tigris) 
je najväčší mačkovitý mäsožravec. Žije vo východ-
nej a juhovýchodnej Ázii. Lev púšťový/l. kráľov-
ský (Panthera leo) žil v minulosti po celej Afrike aj 
v Ázii, dnes len v niektorých oblastiach, najmä stred-
nej a južnej.               ZO

madreporová doštička → tráviaca sústava bezchordá-
tov

machovce → pamachovky
májka fialová (Meloe violaceus) – chrobák čeľ. → máj-

kovitých. Dĺžka 10 – 32 mm. Najbežnejší druh rodu, 
lesklo modrofialového sfarbenia. Pohlavný dimor-
fizmus sa prejavuje vo veľkosti tela, samičky sú asi 
dvoj- až trojnásobne väčšie. Krovky skrátené. Imágo 
sa vyskytuje na jar na výslnných miestach. Je rastli-
nožravá. Larva žije paraziticky v hniezdach samotár-
skych včiel. Proti hmyzožravým živočíchom sa bráni 
výlučkami hemolymfy obsahujúcimi jedovatú látku 
kantaridín, kt. môže už v množstve 30 mg usmrtiť 
človeka.              MH

májkovité (Meloidae) – čeľ. → chrobákov podradu → 
všežravých. Stred. veľké chrobáky. Dĺžka 10 – 35 
mm. Mäkké, kovovo sfarbené telo. Niekt. druhy majú 
krovky tak skrátené, že pokrývajú len časť bruška. 
Vyznačujú sa veľmi zložitou → premenou (hyperme-
tabóliou), počas kt. vznikne pred zakuklením ešte jed-
no pokojové štádium – pseudonymfa. Samička kladie 
vajíčka do jamiek vyhĺbených do zeme. Z vajíčok sa 
liahnu pohyblivé larvičky (triungulíny), kt. vylieza-
jú na kvety a striehnu na včely, prichytia sa na ne a 
nechávajú sa odniesť do hniezda včiel. V hniezde → 
triungulín najprv zožerie vajíčko v bunke plástu a pre-
mení sa druhú – červovitú larvu, kt. sa živí medom, 
rastie a dvakrát sa zvlieka. Potom nasleduje štádium 
tretej larvy – tzv. pseudonymfy, kt. je čiastočne al. 
úplne chránená larválnou pokožkou 2. instaru. Pseu-
donymfa prezimuje. Na jar sa znovu zvlieka a mení sa 
v 4. larválne štádium. Až potom sa z nej vzniká kuk-
la a neskôr imágo. Na svete je známych okolo 3 000 
druhov, u nás sa vyskytuje vyše 35 druhov. Vzhľadom 
na zložitý vývin a zánik prirodzených biotopov hos-
titeľov – čmeľov a samotárskych včiel, ako aj agro-
chem. zásahy v poľnohosp. patrí väčšina druhov tejto 
čeľade u nás k ohrozeným. Zákonom chránených je u 
nás 22 druhov májkovitých, pričom kriticky ohrozené 
sú: májky M. cicatricosus, M. hungarus, M. rufiven-
tris, M. variegatus, Sitaris muralis; veľmi ohrozené 
sú: M. brevicollis, M. decorus, M. scabriusculus, M. 
uralensis, pľuzgieniky Epicauta erythrocephala, E. 
rufidorsum, Oenas crassicornis, Zonitis nana, Alosi-
mus syriacus, rody Mylabris, Apalus, Euzonitis; ohro-
zené sú: Meloe autumnalis, M. proscarabeus, → M. 
violaceus.              MH

makroméry → blastoméry
makroméry → brázdenie vajíčka
makronukleus → vegetatívne jadro
makroptéria (macropteria) – normálne vyvinuté krídla 

hmyzu, schopné letu.             MH
makrotrichia (macrotrichium) – kutikulárny útvar inte-

gumentu hmyzu, zložený z epikutikuly a exokutikuly. 
Je produktom trichogénnej bunky, kt. je od ostatných 
pokožkových buniek izolovaná tormogénnou bun-
kou. Počas diferenciácie makrotrichie výbežok tri-
chogénnej bunky preniká cez tormogénnu b. ako prst 
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prsteňom. Okolo makrotrichie sa nachádza pružné 
kutikulárne lôžko (alveolus) a v jeho strede je kĺbo-
vité spojenie makrotrichie s kutikulou, čo umožňuje 
jej pohyblivosť na všetky strany. Makrotrichia, kt. je 
→ senzilou, má inerváciu. Jej proximálny koniec je 
napojený na zmyslovú bunku – neurón. Tvar makro-
trichií môže byť rôzny (napr. štetina – saeta, chlp – 
chaeta, šupinka –squamula, atď.).            MH 

makroživiny – bielkoviny, lipidy (tuky) a sacharidy. 
Predstavujú základné zložky stravy a hlavný materiál, 
z ktorého je vybudované naše telo (bielkoviny tvoria 
bežne 44 % a tuky 36 % sušiny nášho organizmu), 
resp. palivo na jeho fungovanie (v ideálnom prípade 
má tvoriť príjem sacharidov asi 55 % a príjem tukov 
asi 30 % celkového energetického príjmu).        MKB

Malacosoma neustria → priadkovec obrúčkavý
Malachiidae → malachiusovité
malachiusovité (Malachiidae) – čeľ. → chrobákov 

podradu → všežravých. Malé druhy s mäkkým telom, 
kt. je väčšinou zeleno al. modrozeleno sfarbené. Na 
spodnej strane hrude, bokoch bruška a kĺboch nôh 
majú vyliačiteľné mechúriky, kt. pri podráždení slúžia 
na zastrašenie nepriateľa. Väčšinou žijú na kvetoch 
na lúkach, okrajoch lesov a rúbaniach. Živia sa najmä 
voškami a peľom. Na svete žije asi 3 000 druhov, u 
nás 35. Najhojnejším naším druhom je malachius ze-
lený (Malachius aeneus).            MH

Malakostraka → rakovce → vyššie kôrovce
malária – horúčkovité ochorenie vyvolané prvokom 

rodu Plasmodium (maláriovec) patriacim medzi → 
krvinovky, do kmeňa → výtrusovce. Prenášačom 
sú samičky komára rodu Anopheles (z viac ako 200 
druhov je asi 50 schopných prenosu). Ochorenie je 
charakterizované periodicky sa opakujúcimi horúč-
kovitými záchvatmi, ktoré vznikajú ako následok 
praskania erytrocytov (→ schizogónia) a uvoľnenia 
toxínu (hemozoín). Maláriu u ľudí vyvolávajú 4 dru-
hy rodu Plasmodium. P. vivax a P. ovale spôsobujú 
tzv. tercianu – trojdňovú maláriu (záchvaty sa opakujú 
po 48 hodinách), P. malariae spôsobuje tzv. kvartanu 
– štvordňovú maláriu (po 72 hodinách). Najnebezpeč-
nejšia je malária vyvolaná druhom P. falciparum, zá-
chvaty sa môžu opakovať každý deň. Nákaza spôso-
buje ťažké črevné a mozgové poškodenia a často končí 
smrťou. Malária je jedno z najrozšírenejších ochorení 
najmä trópov a subtrópov, postihuje asi 500 miliónov 
ľudí. V boji proti malárii sa využíva najmä ničenie 
komárov (najmä insekticídy), liečba sa uskutočňuje 
podávaním antimalarických liekov najmä na báze chi-
nínu. Okrem človeka sa malária vyskytuje i u iných 
živočíchov. Vtáčie malárie spôsobujú napr. druhy Pal-
smodium cathemerium, P. gallinaceum, P. relictum, P 
falax a ďalšie. Niektoré druhy zistené v opiciach sú 
prenosné i na človeka, napr. Plasmodium cynomolgi, 
P. knowlesi, P. inui, P. brasilianum.      ET, IO

maláriovec → malária
malé jadro (mikronukleus) – generatívne jadro nálev-

níkov a niektorých dierkavcov, podieľajúce sa na po-

hlavnom rozmnožovaní.               ET
malinárovité (Byturidae) – čeľ. → chrobákov podradu 

→ všežravých. Dĺžka asi 5 mm. Podlhovasté, husto 
obrvené telo, tykadlá krátke. Sfarbenie sivožlté. Larvy 
sa vyvíjajú v plodoch malín, imága na kvetoch rozlič-
ných rastlín. Na svete známych okolo 15 druhov, u nás 
2. Červivosť malín u nás najčastejšie spôsobuje larva 
malinára plstnatého (Byturus tomentosus).           MH

máloštetinavce (Oligochaeta) – honmonómne segmeto-
vané červovité živočíchy, patriace do kmeňa → ob-
rúčkavce. Článkované telo je hladké, bez výrastkov, 
prítomné sú len zväzky štetín, ktoré pomáhajú pri po-
hybe. Dýchajú celým povrchom tela, žiabre sú vzácne. 
Tráviaca sústava je úplná s vyvinutým tyflozolisom. 
Na vylučovanie slúžia metanefridie. Na vylučovaní sa 
podieľajú aj chloragogenne bunky na povrchu čreva. 
Cievna sústava je uzavretá, cirkuláciu krvi zabezpe-
čujú priečne spojky („srdiečka“) ktoré spájajú chrbto-
vú a brušnú cievu. Sú hermafrodity, pohlavná sústava 
je lokalizovaná v prednej tretine často medzi 9. – 15. 
článkom. Pri párení si vymieňajú navzájom spermie, 
ktoré sa ukladajú do semenných schránok (receptaku-
lum seminis). K vlastnému oplodneniu vajíčok dochá-
dza v kokóne (vonkajšie oplodnenie). Široko rozšírená 
skupina s mimoriadnym praktickým významom. Žijú 
vo vode najmä v sedimentoch a v pôde. Na Slovensku 
evidovaných cez 120 druhov. Významnou mierou sa 
podieľajú na tvorbe humusu, prevzdušňovaní pôdy 
a jej mineralizácii. K významným zástupcom patria 
napr. → dážďovka zemná (Lumbricus terrestris), → 
tubifex bahenný ( Tubifex tubifex), z praktického vy-
užitia je významná najmä Eisenia foetida, ktorá dosa-
huje veľkosť do 10 cm, obýva vlhké pôdy a priemy-
selne sa využíva na „výrobu humusu“.             ET

Malpighamoeba mellificae → meňavka včelia
Malpighi, Marcello (1628 – 1694) – taliansky anatóm. 

Študoval medicínu na univerzite v Bologne, profesor 
medicíny na univerzitách v Bologne, Pise, Messine. 
Osobný lekár pápeža Inocenta XII. (1691 – 1694) 
v Ríme. Patrí do skupiny priekopníkov v používaní 
mikroskopu pri štúdiu štruktúry rastlín a$ živočíchov. 
Doplnil W. Harveyove (1578 – 1657) poznatky o obe-
hovej sústave štúdiom kapilár pľúcneho tkaniva, kto-
ré uverejnil v práci De pulmonibus (1661). Prispel 
k poznaniu mikroskopickej štruktúry žliaz, mozgu, 
sleziny, pečene, obličiek, preštudoval anatómiu húse-
nice priadky morušovej (Bombyx mori), embryonálny 
vývin sliepky, rastlinné pletivá a i. Niekoľko anato-
mických štruktúr (častí, orgánov) nesie jeho meno, 
napr. Malpighiho rúrky (vasa Malpighi), zárodočná 
vrstva pokožky, epidermy (stratum germinativum 
Malpighii), Malpighiho telieska (obličkové teliesko) 
a i. V embryológii bol zástancom preformizmu do-
mnieval sa, že časti zárodku sú vo vajíčku už v minia-
turnej podobe a stavajú sa zreteľnými až počas rastu 
embrya. Najznámejším zoologickým dielom Mapi-
ghiho je Dissertacio epistolica de bombyce (1669) 
venované anatómii priadky morušovej. Je považova-
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ný za objaviteľa partenogenézy – vývin vajíčka bez 
oplodnenia. Partenogenézu zistil pri štúdiu ontoge-
nézy vošiek (Aphidoidea). Veľkú pozornosť venoval 
mikroskopickému štúdiu rastlín zistil, že všetky časti 
rastlinného tela sú zložené z drobných bublinkám po-
dobných útvarov, ktoré nazval „utriculi“. Tieto útvary 
s veľkou pravdepodobnosťou môžeme považovať za 
bunky, ktoré boli opísané až v 19. st.              IO

Malpighiho rúrky (vasa Malpighii) – jednoduché tubu-
lózne žľazy. Vylučovací orgán niekt. → pavúkovcov a 
→ hmyzu. Ležia na rozhraní stred. a zadného čreva. 
U pavúkovcov sú endodermálneho, u hmyzu ektoder-
málneho pôvodu. Ležia voľne v → mixocéli a odobe-
rajú z hemolymfy exkréty, kt. sú črevom odvádzané z 
tela von. Histologicky sa skladajú z jednovrstvového 
epitelu, pod ním je útrobná blanka, okružné a pozdĺž-
ne svalové vlákna. Na vnútornej strane epitelových 
buniek sú chĺpky (mikrovilli). Malpighiho rúrky vy-
lučujú kyselinu močovú, ióny Na+, K+ a amónne soli. 
Konečným produktom je moč. Ich počet býva pre jed-
notlivé skupiny charakteristický a kolíše v rozmedzí 
od 4 do 100.              MH

Malpighiho žľaza → Malpighiho rúrky
Mamestra brassicae → mora kapustová
mandibula → hryzadlo
Maniola jurtina → očkáň lúčny
Manta birostris → manta obrovská
manta obrovská (Manta birostris) – z radu rajotvaré 

(Rajiformes), triedy drsnokožce (Chondrichthyes). 
Žije v tropických moriach západného Atlantiku, do-
rastá do veľkosti až 9 m, 3 t. Živí sa planktonom a 
drobnými rybami, vodu filtruje. Patrí k veľmi ohroze-
ným druhom.               ZO

Margaritifera margaritifera → perlorodka riečna
Marsupialia → vačkovce
Martes foina → kuna skalná
Martes martes → kuna lesná
Marumba quercus → lišaj dubový
maska (persona) – → spodná pera, vymrštiteľná dopre-

du a pozmenená na chytavý orgán. Je charakteristická 
pre nymfy → vážok a vyskytuje sa u imág chrobákov 
rodu Stenus (→ drobčíkovité). Jej podbradok a bra-Jej podbradok a bra-
da sú predĺžené a majú tvar sklopného ramena. Brada 
má po bokoch kliešťovité a ozubené bočné laloky, kt. 
slúžia na uchopenie a pridržanie koristi.           MH

maska vážky – spodná pera niektorých druhov hmyzu 
morfologicky adaptovaná na lov koristi. V pokoji je 
uložená pod hlavou (hlavu zakrýva anterolaterálne, 
teda v zadnej časti a z boku). Vysúvateľná štruktúra 
je vybavená ozubenými kliešťovito pohyblivými boč-
nými lalokmi, ktoré slúžia na uchytenie koristi. Ob-
javuje sa predovšetkým u najád vážok ale aj u imág 
niektorých chrobákov. Larvy vážok patria medzi naj-
významnejšie akvatické predátory a na lov koristi sú 
dostatočne morfologicky adaptované. Často nehyb-
ne striehnu na dne a korisť (niekedy aj menšie ryby) 
ulovia maskou vymrštenou vysokou rýchlosťou (za 
25 milisekúnd). Pohyb ramena zabezpečuje tlak he-

molymfy (vymrštenie) a kontrakcia svalov (pokojová 
poloha).                PF

mastax – zariadenie na rozmelňovanie a spracovávanie 
potravy u zástupcov kmeňa → vírniky. Má rôzny tvar 
a veľkosť a je druhovo špecifický. Nachádza sa väč-
šinou na konci ústnej dutiny (začiatok hltanu). Tvorí 
ho svalnatý vak vystlaný kutikulou, v ktorom sa na-
chádzajú kutikulárne tyčinky a doštičky. Je tvorený 
mohutnou svalovinou (priečne pruhovaná) a vyúsťujú 
do neho slinné žľazy.              ET

mastigonémy – jemné štruktúry chĺpkovitého alebo 
šupinovitého tvaru, na povrchu → bičíka niektorých 
skupín → bičíkovcov. Charakteristické sú najmä pre 
mnohých zástupcov fylogenetickej línie → Excavata. 
Sú druhovo špecifické.              ET

maternica (uterus) – je časťou vnútorných pohlavných 
orgánov samičiek stavovcov a slúži na zabezpečenie 
vývinu mláďat. Vajcovody sa môžu členiť na samo-
statné časti, časť najbližšia k vaječníku sa označuje 
ako vajcovod (tuba uterina), iná ako maternica (ute-
rus). Obojživelníkom sa pred ústím do kloaky vaj-
covod rozširuje na maternicu (uterus). Pravý aj ľavý 
vajcovod sa môžu tesne pred kloakou spojiť a ústiť do 
nej jedným vývodom (rod Alytes, Bufo). Pri živorodej 
ropuche rodu Nectophrynoides, ktorá sa rozmnožuje 
na súši a má vnútorné oplodnenie, splývajú oba vaj-
covody ešte skôr, čím sa vytvorí dvojrohá maternica 
(uterus bicornis), v ktorej prebieha larválny vývin. 
Živorodé plazy (Reptilia) majú dolnú časť vajcovo-
dov premenenú na maternicu (uterus), vajcovody ús-
tia do kloaky. V maternici vtákov (Aves) preniká cez 
papierové blany do vajíčka riedky bielok a na jeho 
povrch sa ukladá vápenatá kaša, ktorá tuhne na škru-
pinu. Okrem toho obsahuje zvláštne žľazy, ktoré far-
bia škrupinu vajíčka. Posledná časť maternice, ústiaca 
do kloaky, produkuje hlien a umožňuje sťahy svalov 
a vypudenie vajíčka z kloaky. Vtáky, a z vajcorodcov 
vtákopysk, majú vyvinutý len jeden vajcovovod. Dol-
ná časť vajcovodu vajcorodcov (Prototheria) je rozší-
rená a slúži na tvorbu vajcových obalov. Živorodým 
(Theria) maternice v rôznej miere splývajú a tvoria 
dvojitú m. uterus duplex (Rodentia), dvojdielnu m. 
u. bipartitus (Insectivora, Chiroptera), dvojrohú m. u. 
bicornis (Carnivora, Cetacea), jednoduchú m. u. sim-
plex (Primates).               ZO

materská kašička – je sekrét hltanovej žľazy robotníc, 
ktoré sa živia peľom, tvorí sa od 3. do 12. dňa ich 
veku. Po uplynutí tohto času, kedy robotnice slúžia 
ako kŕmičky, hltanové žľazy zakrpatejú. Materská ka-
šička je smotanového vzhľadu a konzistencie. Včely 
ju využívajú na kŕmenie lariev robotníc počas prvých 
troch dní života, lariev budúcich matiek po celé lar-
válne štádium, matky – včelej kráľovnej po celý život. 
Je to vysoko výživný produkt s veľkým obsahom vi-
tamínov, minerálov a proteínov. Obsahuje vodu, mi-
nerály K, Ca, Na, Fe, Cu, tuky, cukry, bielkoviny a 
vitamíny (A, C, D, H, E a najmä vitamíny skupiny B). 
Materská kašička obsahuje najmä vodu, cukry, tuky, 
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bielkoviny, minerálne látky K, Ca, Na, Fe, Cu a iné, 
vitamíny (A, C, D, H, E a najmä vitamíny skupiny B) 
a i. Využitie napr. v kozmetickom priemysle (krémy s 
omladzujúcimi účinkami), k regenerácii pokožky po 
úrazoch.                                                                     JS

materské správanie – rodičovské správanie. Jeden 
z početných typov vrodeného správania, ktoré sa dedí 
generačne a u všetkých jedincov druhu má pomer-
ne rovnaké prejavy. Objekt záujmu etológie (vedy 
o správaní živočíchov). Je výrazne druhovo špecifické 
v kvalite aj intenzite. Materské správanie je ovplyvne-
né enogénnymi (fyziologická pripravenosť na realizá-
ciu tohoto typu správania) a exogénnymi (napr. foto-
periodizmus a iné biorytmy) faktormi. Spolu s pred-
svadobným správaním je zaraďované do kategórie 
rozmnožovacích prejavov. V istej miere sa objavuje 
už u bezstavovcov (napr. starostlivosť niektorých pa-
vúkov o kokóny s vajíčkami), jeho rozvoj je však cha-
rakteristický pre stavovce (napr. starostlivosť rodičov 
o mláďatá pri kŕmení v hniezde).                             PF

matka/včelia kráľovná – je jedinou dokonale vyvinu-
tou samičkou vo včelstve. Vyvíja sa z oplodneného 
vajíčka, ktoré je kladené do tzv. materskej bunky (je 
väčšia v porovnaní s bunkami, v ktorých sa liahnu trú-
dy a robotnice), jej vývin trvá 15 – 16 dní. Matka je z 
včelích kást najväčšia, meria 16 – 20 mm. Telo matky 
sa skladá z 11 článkov. Jej bruško je pretiahnutejšie 
a štíhlejšie v porovnaní s bruškom robotníc. Má ži-
hadlový aparát, ktorý je vyvinutejší ako u robotníc. 
Je stálou obyvateľkou včelstva. Žije 3 – 4 roky. Jej 
úlohou je klásť vajíčka všetkých foriem včiel, čím 
zabezpečuje rast včelstva. V letnom období kladie 1 
500 – 2 000 vajíčok denne. Z neoplodnených vajíčok 
sa liahnu trúdy, z oplodnených podľa kvality kŕmenia 
matky alebo robotnice. K oplodneniu matky dochádza 
len raz za život počas tzv. svadobného letu, a to via-
cerými trúdmi. Samčie pohlavné bunky získané počas 
tohto letu si uloží do semenného vaku, kde ich po-
mocou semennej žľazy zásobuje kyslíkom a živinami 
a udržuje ich pri živote aj niekoľko rokov.               JS

maxilárne žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
maxilárne žľazy kôrovcov → vylučovacie orgány kô-

rovcov
maxilipedy → telové prívesky kôrovcov
maxilla → čeľusť hmyzu
Maxillopoda → ústonôžkovce
maxiluly → telové prívesky kôrovcov
maxily → telové prívesky kôrovcov
Mayr, Ernst (1904 – 2005) – významný nemecko-a-

merický ornitológ, evolučný biológ a historik bioló-
gie. Študoval medicínu na univerzity v Greifswalde 
a zoológiu na univerzite v Berlíne. K zmene odbo-
ru štúdia ho prehovoril významný ornitológ 20. st. 
Erwin Stresemann (1889 – 1972) tým, že mu prisľú-
bil účasť na výskumnej expedícii. Po skončení štúdia 
(1926) sa Mayr stal asistentom v Zoologickom mú-
zeu v Berlíne, kde pracoval i Stresemann. O dva roky 
neskôr sám podnikol výpravu do vtedajšej holandskej 

kolónie na Novej Guinei. Pobyt Mayra na expedícii 
sa predĺžil po tom čo sa pripojil k expedičnému týmu 
Amerického prírodovedeckého múzea z New Yorku 
smerujúceho na Šalamúnové ostrovy (Whitney Expe-
dition). V roku 1932 nastúpil do Amerického prírodo-
vedeckého múzea ako pomocný kurátor s povinnos-
ťou usporiadať získaný materiál zo Šalamúnových 
ostrovov. V tom čase múzeum odkúpilo významnú 
zbierku vtákov rodiny Rothschildovcov (obsahovala 
okolo 280 000 exemplárov), Mayrovou ďalšou úlo-
hou bolo jej spracovanie a začlenenie do existujúcich 
zbierok múzea. Splnenie tejto úlohy sa pretiahlo až 
do rokov druhej svetovej vojny. V roku 1944 postú-
pil na miesto riadneho kurátora múzea. Po vojne zo-
stal v Spojených štátoch a koncom roka 1950 získal 
americké občianstvo. Veľkú časť svojho tvorivého 
života venoval teoretickým základom systematickej 
zoológie, problematike živočíšneho druhu, proce-
su speciácie a dejinám biológie. Zomrel po krátkej 
chorobe v Bedforde, USA. K významným knižným 
prácam Mayra patria: Systematics and the Origin 
of Species (1942), Animal Species and Evolution 
(1963), Principles of Systematic Zoology (1969), 
The Growth of Biological Thought. Diversity, Evo-
lution, and Inheritance (1982).                            IO

mazová žľaza – nachádzajú sa na povrchu väčšiny tela, 
sú napojené na vlasový kanálik – folikul. najpočetnej-
šom množstve sa nachádzajú na tvári, v hornej časti 
chrbta a hrudníka – v oblastiach, kde sa akné vysky-
tuje najčastejšie. Mazová žľaza produkuje olejovitú 
hmotu, ktorá je za normálnych okolností otvorom vo 
folikule vylučovaná na povrch pokožky. Ak dojde k 
zmenám vo výstelke folikula, je zabránené prietoku 
mazu. Bunky vystieľajúce folikul sa odlupujú a zhlu-
kujú, následne upchávajú otvor folikula a maz sa ne-
može dostať von. V upchatých folikuloch zmes mazu 
a buniek vedie k množeniu baktérií, ktoré produkujú 
enzýmy sposobujúce zápal.                                 MKB

mäkkýše (Mollusca) – živočíšny kmeň bezstavovcov zo 
skupiny druhotnodutinovcov (Coelomata). Telo majú 
nečlánkované, obojstrane symetrické, príp. nesymet-
rické, skladá sa obyč. z hlavy, vnútornostného vaku 
a svalovej nohy. Do plášťovej dutiny (→ plášť mäk-
kýšov) ústi análny komplex orgánov: análny otvor, 
párne exkrečné a pohlavné žľazy. Nervová sústava je 
rebríčková, gangliá sú špecializované. Tráviaca sústa-
va s → radulou, za žalúdkom za pripája párová žľaza 
(hepatopankreas). Dýchajú žiabrami al. plášťovou du-
tinou (ohraničeným pľúcnym vakom). Cievna sústava 
je otvorená. Krv obsahuje hemoglobín a hemocyanín. 
Srdce sa nachádza v coelomatickom osrdcovníku. 
Častý je hermafroditizmus. Telová dutina je vyplnená 
parenchýmom s krvnými lakúnami. Brázdenie je špi-
rálovité (okrem Cephalopoda) so zložitým vývinom 
cez larvu trochofóru al. veliger. Rastú počas celého 
života. Žijú v mori, sladkých vodách aj na súši. M. 
sa po prvý raz objavili v spodnom kambriu. Vyše 
80 000 druhov. M. sa fylogeneticky vyvinuli z rov-
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nakých predkov ako Annelida, o čom svedčí špirál. 
brázdenie, larva trochofóra – veliger, druhotná telová 
dutina a metanefrídie. Kmeň mäkkýšov sa delí na 8 
tried (→ zadnožiabernice, → červovce, → chitóny, → 
čiapkovce, → ulitníky, → zubovky, → lastúrniky a → 
hlavonožce).               TC

mäsiarka obyčajná (Sarcophaga carnaria) – dosahuje 
veľkosť 10 – 16 mm. Samička znáša živé larvy naj-
častejšie na mäso a na hnijúce látky organického pô-
vodu. Dĺžka tela je 13 až 15 mm, typické sú pre ňu 
čierne pozdĺžne pruhy na hrudi, zadoček je čierny a 
svetlo kockovaný. Všade je hojná. Larvy sa vyvíja-
jú v dážďovkách, preto samička kladie vajíčka do ich 
chodbičiek v zemi. Larvy se liahnu hneď po naklade-
ní vajíčok, vyhľadajú dážďovku a v priebehu niekoľ-
kých dní ju usmrtia a zožerú.. Môžu sa však vyvíjať aj 
v truse aj v mäse.          MKB

mäsiarkovité (Sarcophagidae) – čeľ. stredne až po-
merne veľkých múch s podlhovastým silne ochlpe-
ným telom, matne sivo sfarbené s pásikavou hruďou 
a kockovaným zadočkom. Vyvíjajú sa v zdochlinách, 
niektoré cudzopasia v hmyze. V potravinárskych pre-
vádzkach znášajú vajíčka na nechránené mäso. Epide-
miologicky závažné.          MKB

mäsožravé chrobáky (Adephaga) – podrad radu → 
chrobákov (Coleoptera). Tri prvé články bruška im 
zrástli, panvičky tretieho páru nôh zasahujú medzi 
prvý a druhý článok bruška. Medzi radiálnou a me-
diálnou žilkou blanitých krídel je niekoľko priečnych 
žiliek. Suchozemské druhy majú → behavé, vodné 
→ plávacie nohy. Chodidlá 5-článkové. Larvy majú 
podlhovastý tvar tela, kosákovité hryzadlá a behavé 
nohy, kt. sú zakončené dvoma tarzálnymi článkami. 
Väčšinou dravé (mäsožravé), len výnimočne byli-
nožravé. Do podradu patrí 7 čeľadí, z nich najvýzn.: 
→ svižníkovité, → bystruškovité, → plavčíkovité, → 
potápnikovité a → krútňavcovité.            MH 

mečovité tykadlá → tykadlá hmyzu
med – produkt činnosti včiel.Žltá hustá kvapalina, sla-

bej vône a sladkastej chuti. Podľa pôvodu poznáme: 
m. kvetný z kvetného nektáru; medovicový z medo-
vice vošiek cudzopasiacich na ihličnatých a listnatých 
stromoch a cukrový, kt. produkujú včely prokŕmo-
vané repným cukrom. Z hľadiska chem. zloženia je 
med zmesou ovocného a hroznového cukru, s malým 
obsahom sacharózy, dextrínu a kyseliny mravčej. Ob-
sahuje 20 – 30 % vody. Má liečivé účinky. Používa sa 
ako pochutina v potrave.             MH

mediálna doštička → krídlo hmyzu
mediálna žilka → krídlo hmyzu
mediátor – špecifické látky, ktoré na synapsiách che-

mického typu sprostredkúvajú prevod nervovej akti-
vity. Pôsobia cielene prostredníctvom receptorov, kto-
ré sú prítomné na subsynaptickej membráne. Medzi 
najznámejšie mediátory patria acetylcholín a anorad-
renalín.            MKB

medúza – voľne pohyblivé, morfologické štádium → 
metagenézy → pŕhlivcov, rozmnožujúce sa pohlavne 

(zriedkavo pučaním – hydromedúzy). Väčšinou sú 
zvonovitého tvaru, priehľadné, s vysokým obsahom 
vody (až 99 %). Na medúze rozlišujeme vonkajšiu 
stranu (exumbrella) a vnútornú stranu (subumbrel-
la), v strede ktorej sa väčšinou nachádza chobotovi-
tý výrastok (manubrium), na dne ktorého sú ústa. → 
Gastrovaskulárna sústava je tvorená centrálnou gas-
trálnou dutinou a 4 (alebo ich násobkom) radiálnymi 
chodbami, ktoré ústia do okružnej chodby. Po obvode 
klobúka sa nachádza rôzny počet ramien rôznej dĺž-
ky s → pŕhlivými bunkami. Okrem difúznej nervo-
vej sústavy sa po obvode klobúka vytvára (i keď ešte 
nie dokonalý) nervový pás, na ktorom sa v určitých 
miestach tvoria zhluky – zmyslové centrá → ropália 
(rhopalium). Rozlišujeme 2 typy medúz → hydrome-
dúzy a → scyfomedúzy.              ET

medúza koreňoústa → medúzovce
medúza ušatá → medúzovce
medúzka/medúzovka sladkovodná (Craspedacusta 

sowerbyi) – pŕhlivec patriaci medzi → polypovce do 
radu → medúzky. Druhotne rozšírený v sladkých vo-
dách. Má redukované → polypové štádium (je mik-
roskopické, do 2 mm), → medúzové štádium dobre 
vyvinuté s plachtičkou (vellum). Veľkosť do 2 cm. Vy-
skytuje sa na Slovensku v rôznych typoch vôd, najmä 
štrkoviská, dunajské ramená a pod. Má tendenciu šíre-
nia na celom území Slovenska i v celej Európe. Veľmi 
expanzívny druh. Dovlečená k nám lodnou dopravou 
a vtáctvom z ázijských riek. V súčasnosti zaznamena-
ná takmer na celom svete, už aj v Austrálii.              ET

meduzoid – rozmnožovací útvar kolóniových, poly-
morfných polypovcov (→ pŕhlivce – niektoré Lepto-
lida, Siphonophorida, → kolónie mnohobunkovcov). 
Na určitých miestach kolónie sa objavuje výrastok 
pripomínajúci polypa. Rýchle rastie a mení sa na ty-
činkovitý útvar (blastostyl). Na jeho bokoch pučia 
pupene, ktoré sa menia na malé medúzky, oddeľujú 
sa od materského jedinca, dorastajú a ďalej sa mno-
žia len pohlavne cez larvu → planulu. V niektorých 
prípadoch sa pučiace medúzky neoddelia, nemajú vy-
vinuté ústa ani zmyslové orgány a priamo produkujú 
pohlavné bunky, sú súčasťou blastostylu (voláme ich 
meduzoidy), tým dochádza k redukcii medúzovej ge-
nerácie v životnom cykle.              ET

meduzoid → sporosark
medúzovce (Scyphozoa) – výlučne morské, priehľadné, 

väčšinou pelagické → pŕhlivce s vysokým obsahom 
vody. Prevládajúcim morfologickým štádiom je → 
medúza. Polypové štádium (nepohlavné → polyp) je 
silne potlačené, dosahuje veľkosť len 1 – 4 mm. Cha-
rakteristickým rozmnožovaním je → strobilácia. Me-
dúzy sú väčšinou oddeleného pohlavia. Žijú takmer 
vo všetkých moriach a oceánoch, niektoré druhy sú 
kozmopolitne rozšírené. Niektoré druhy boli zistené 
v hĺbke až 8000 m. V chladnejších moriach žijú ka-
lichovky (Lucernarida), medúzy prisadnuté stopkou 
k podkladu. Kalichovka atlantická (Lucernaria qu-
adricornis) žije v sev. časti Atlantického oceánu (mo-
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ria s nízkou salinitou). So stopkou dosahuje veľkosť 
do 10 cm. Korunovky (Coronatida) tvarom zvona 
pripomínajú kráľovskú korunu. Väčšinou sú pestro 
sfarbené, niektoré sú hlbokomorské. Korunovka pur-
purová (Periphylla hyacinthina) rozšírená pri pobre-
ži Európy je pestro červeno-hnedo sfarbená (veľ. 20 
cm). Tanierovky (Semaeostomida), sploštené medúzy 
pripomínajúce tanier. Najznámejšia a najrozšírenejšia 
skupina. Často sa masovo vyskytujú pri pobreží. Cya-
nea arctica má priemer klobúka až 2 m. Žije v arktic-
kých moriach. Pelagia noctiluca pri podráždení sve-
tielkuje (veľ. 1,5 – 8 cm). Najznámejšou medúzou je 
medúza ušatá (Aurelia aurita) dosahuje veľkosť 5 – 10 
cm, výnimočne až 50 cm. Je kozmopolitne rozšírená. 
Zvláštnou skupinou sú koreňoústky (Rhizostomida), 
ktoré nemajú centrálne ústa, namiesto nich majú veľ-
ký počet drobných trubičiek vedúcich do gastrálnej 
dutiny. Prijímajú mikroskopickú alebo natrávenú po-
travu (mimotelové trávenie). Často sú pestro sfarbené. 
Rúrkoústka klobúková (medúza koreňoústa – Rhizos-
toma pulmo) dosahuje veľkosť až 80 cm. Vyskytuje sa 
najmä v Stredozemnom mori ale aj na sever.          ET

medúzovky (Trachylida) – solitárne žijúce → polypov-
ce s redukovaným polypovým štádiom (→ polyp). Po-
lypy sú malé (často mikroskopické), ramená sú silne 
skrátené (ako bradavičky). Rozšírené najmä v mori, 
niektoré prešli druhotne do sladkých vôd. V sladkých 
vodách žije → medúzka sladkovodná (Craspedacusta 
sowerbyi) a medúzovka jeseteria (Polypodium hydri-
forme), ktorej polyp parazituje vo vajíčkach jesetera 
v Dunaji.                ET

medúzovníky (Medusozoa) – radiálne symetrické ži-
vočíchy patriace do skupiny → Radiata a do kmeňa 
→ pŕhlivce. Vyskytujú sa v štádiu polypa aj medúzy, 
často medúzové štádium prevláda. Môžu žiť jednotli-
vo (solitárne), niektoré môžu vytvárať aj → kolónie 
(monomorfné alebo pylymorfné). Delíme ich na via-
cero tried, najvýznamnejšie sú 4 → polypovce, → vý-
trusníky → štvorhranovce → medúzovce.            ET

medveď baribal (Ursus americanus) – čeľ. → medve-
ďovité (Ursidae), rad šelmy (Carnivora). Tento druh 
je niektorými autormi radený do rodu Euarctos. Dĺžka 
jeho tela (hlava, trup) sa pohybuje medzi 150 – 180 
cm, dĺžka chvosta okolo 12 cm, výška v kohútiku pri-
bližne 90 cm. Hmotnosť dospelých sa uvádza medzi 
90 – 270 kg. Zafarbenie baribala je pomerne jedno-
liate, ale farebných foriem existuje niekoľko. Typické 
sfarbenie tela je čierne s okrovo žltým ňufákom a ne-
nápadnou bielo kresbou na hrudi. Ale okrem čiernej sú 
bežné aj formy hnedá a škoricovohnedá, menej časté 
sú tzv. strieborné a biele baribaly. Rôzne farebné for-
my sa pritom môžu vyskytovať aj v tom istom vrhu. 
Stavbou tela sa baribal značne podobá na medveďa 
hnedého, v porovnaní s ktorým však má kratšiu a uni-
formnejšie sfarbenú srsť, kratšie zadné nohy a krat-
šie pazúry. Medveď baribal žije v Severnej Amerike 
v lesnatých oblastiach od Kanady po stredné Mexiko. 
Oblastiam bez stromového zárastu sa vyhýba údajne 

kvôli konkurenčnému tlaku zo strany väčšieho med-
veďa hnedého, pred ktorým uniká predovšetkým na 
stromy. Baribal sa najčastejšie pohybuje pomalým 
krokom, ale v prípade potreby dokáže byť veľmi rých-
ly. Dobre sa šplhá a pláva. Podobne ako mnohé iné 
medvede aj baribal sa ukladá na nepravý zimný spá-
nok, počas ktorého mu klesne teplota tela o 4 – 7 °C. 
Hibernácia začína už koncom septembra a môže trvať 
do mája. V potrave prevláda rastlinná zložka, hlavne 
rôzne plody, ale môže skonzumovať aj hmyz, drobné 
stavovce, či zdochliny. Príležitostne môže uloviť aj 
väčšie cicavce. Jedince sú samotárske a teritoriálne. 
V blízkosti väčšieho potravného zdroja sa ich môže 
vyskytovať aj niekoľko naraz, no snažia sa vyhýbať 
vzájomným stretom. Veľkosť teritória jedincov je 
premenlivá a závisí predovšetkým od charakteru ha-
bitatu. Opačné pohlavia sa navzájom vyhľadávajú iba 
v období párenia, ktoré vrcholí od júna do polovice 
júla. Samice rodia mláďatá obvykle každý druhý rok, 
ale niekedy až každý 3 – 4 rok. Gravidita trvá zhruba 
220 dní vrátane latentnej gravidity. Mláďatá sa rodia 
hlavne v januári a februári, v období, keď samica ešte 
hibernuje. Ich počet v jednom vrhu je najčastejšie 2 
– 3. Vo veku 6 – 8 mesiacov sú mladé baribaly od-
stavené, ale ostávajú s matkou a spoločne prezimujú. 
Nasledujúci rok v období rozmnožovania opúšťajú 
svoju matku, aby sa vyhli prípadnému útoku zo strany 
dospelého samca. Samice sa dožívajú pohlavnej do-
spelosti vo veku 4 – 5 rokov, samce o rok neskôr. Vo 
všeobecnosti sa dá skonštatovať, že baribal nie je pre 
človeka nebezpečný. K útoku môže dôjsť v prípade, 
ak je zviera zranené alebo sa snaží brániť svoje mlá-
ďa. V oblastiach, kde je medveď celoročne chránený, 
si ľahko zvykne na prítomnosť človeka a niektoré je-
dince môžu dokonca až dotieravo žobrať o potravu. 
K fyzickým útokom však dochádza iba vtedy, ak člo-
vek nedodrží bezpečnostné pravidlá správania v tých-
to lokalitách.           PMK

medveď biely (Ursus maritimus) – čeľ. → medveďovi-
té (Ursidae), rad šelmy (Carnivora). V mnohých prá-
cach je tento druh radený do rodu Thalarctos. Vysky-
tuje sa cirkumpolárne v arktickej oblasti, kde obýva 
predovšetkým pobrežné zóny, ostrovy, ale ja zamrz-
nuté vody Severného ľadového oceánu. Južná hranica 
rozšírenia je limitovaná výskytom súvislých ľadových 
plôch. Dĺžka tela (hlava, trup) je 200 – 250 cm, ale 
niektoré jedince môžu dosiahnuť dĺžku až okolo 350 
cm. Dĺžka chvosta je 7,5 – 13 cm, výška v kohútiku 
160 cm, hmotnosť 150 – 800 kg. Samce, ako všeobec-
ne u medveďov, môžu dosahovať podstatne väčšie 
rozmery než samice. Spolu s niektorými poddruhmi 
medveďa hnedého patrí medzi najväčšie suchozem-
ské šelmy. Jeho sfarbenie je v podstate celé biele 
s krémovým, resp. so žltým odtieňom. Krk medveďa 
bieleho je dlhší v porovnaní s inými medveďmi a aj 
hlava je relatívne menšia s plochým profilom. Veľká 
časť chodidiel je husto ochlpená kvôli termoizolácii 
a adaptácii na pohyb po ľade. Pred chladom je telo 
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chránené aj hrubou tukovou vrstvou a hustou pod-
sadou. Predné končatiny sú masívne a široké, dobre 
prispôsobené na plávanie vo vode. Medveď biely sa 
živí predovšetkým tuleňmi, ktoré loví buď na pobreží 
tak, že sa k nim prikráda, alebo si na ne počká pri dý-
chacích otvoroch v ľade. Môže vyhrabávať aj mláďatá 
tuleňov skryté v norách pod snehom. Mnohé jedince 
medveďa bieleho sa celý rok pohybujú pozdĺž južnej 
hranice súvislej arktickej ľadovej plochy a spolu s po-
sunom tejto hranice absolvujú výraznú severo-južnú 
migráciu. Iné jedince sa v letnom období presúvajú 
hlboko do vnútrozemia, kde môžu vyhľadávať zdoch-
liny väčších zvierat (soby, pižmone), loviť drobné 
stavovce, ale môžu sa živiť aj rastlinnou potravou. 
Vo všeobecnosti medvede biele môžu počas svojho 
života prekonať obrovské vzdialenosti (niekoľko tisíc 
kilometrov za rok), no napriek tomu nie sú v pravom 
zmysle slova nomadické. Existuje medzi nimi niekoľ-
ko oddelených populácií, ktoré využívajú neustále 
tie isté lovné a reprodukčné teritóriá. Medveď biely 
je zdatný lovec, ktorý dokáže na krátkej vzdialenosti 
predbehnúť aj soba a vo vode dokáže plávať rýchlos-
ťou až 10 km/h. Je to vytrvalý plavec, ktorého vo vode 
nadnášajú duté, vzduchom naplnené krycie chlpy. 
Dokáže zadržať dych vyše dvoch minút a plávať pod 
ľadom. Najaktívnejší je v prvej tretine dňa. V letnom 
období, keď tenká, resp. chýbajúca ľadová škrupina 
bráni v love tuleňov, medvede v niektorých oblastiach 
obmedzujú svoju aktivitu a žijú z nazhromaždených 
tukových zásob. Občas si vyhĺbia terénne depresie, či 
podzemné brlohy, aby sa schladili. Niektoré jedince 
si vybudujú brlohy pod snehom aj v zimnom období, 
aby prečkali nepriaznivé poveternostné podmienky. 
Na dlhší zimný spánok sa však ukladajú iba gravidné 
samice. Počas tohto spánku, podobne ako aj u iných 
medveďov, klesá dychová frekvencia aj teplota tela, 
no nenastáva hlboká strnulosť. Mnohé gravidné sa-
mice „hibernujú“ na súši a nie zamrznutom oceáne 
zhruba od októbra/novembra do marca/apríla. Mater-
ské brlohy sú vyhĺbené do snehu 1 – 3 m hlboko pod 
povrchom a môžu sa skladať aj z niekoľkých komôr 
a tunelov. Individuálne okrsky jedincov nie sú strikne 
stanovené a do značnej miery sa vzájomne prekrývajú. 
Hoci sú to v podstate samotárske jedince, v blízkosti 
väčšieho zdroja potravy sa ich môže zhromaždiť aj 
väčší počet naraz. V mnohých prípadoch sú medvede 
biele tolerantné voči sebe. Napríklad v letnom obdo-
bí, keď je pohyb medveďov obmedzený v dôsledku 
topiacich sa ľadových krýh, sa môžu samce v počte 2 
– 4 jedince vyskytovať spolu na preferovaných lokali-
tách. Ako zimné, tak aj letné brlohy rôznych samíc sa 
môžu nachádzať blízko seba. Adultné samice s mla-
dými nie sú hierarchicky nižšie postavené voči iným 
jedincom, ale vyhýbajú sa dospelým samcom, ktoré 
by mohli mláďatá usmrtiť. Jedince opačných pohla-
ví sa vyhľadávajú iba v období párenia od marca do 
júna. Kvôli latentnej gravidite (odložená implantácia 
oplodneného vajíčka) je dĺžka kotnosti 6 – 9 mesia-

cov. Mláďatá sa rodia v materských brlohoch obvyk-
le v období od novembra do januára. Samica porodí 
v brlohu 1 – 4 mláďatá (najčastejšie 2) zhruba každé 2 
– 4 roky. Mláďatá, podobne ako u iných medveďov, sa 
rodia relatívne malé (cca 600 g), majú zatvorené oči, 
ale sú ochlpené krátkou bielou srsťou. Matka ich kŕmi 
výživným materským mliekom a v čase, keď opúšťajú 
brloh (marec – apríl) vážia mláďatá okolo 10 – 15 kg. 
Osamostatňujú sa po 2 – 2,5 rokoch a pohlavne do-
spievajú vo veku 5 (samice) až 10 – 11 rokov (samce). 
Medveď biely je považovaný za nebezpečný druh pre 
človeka, napriek tomu, že životné prostredie medve-
ďov a ľudí sa podstatne líši.         PMK

medveď biely → medveďovité
medveď grizly → medveďovité
medveď hnedý → medveďovité
medveď kodiak→ medveďovité
medveďovité (Ursidae) – čeľ. radu mäsožravce (Car-

nivora). Našľapujú na celé chodidlo, sú teda plosko-
chodce. Patria sem veľké, silné, zavalité druhy na 
vysokých nohách s krátkym chvostom. Telo je po-
kryté dlhou srsťou. Sú všežravé, majú 42 zubov, roz-
množujú sa raz ročne. Ukladajú sa na zimný pokoj, 
aktívne sú cez deň. Vzorec chrupu 3142/3143 x 2 = 
42. V chrupe nie je odlíšený trhák. Takmer všetky 
medvede patria medzi chránené druhy. Medveď hne-
dý (Ursus arctos) je našim najväčším mäsožravcom. 
Rozšírený je v Európe, Ázii, Severnej Amerike, skôr 
ostrovčekovito ako súvislo. Dorastá až do 280 cm, 
má 20 cm chvost a hmotnosť 780 kg (kodiak, grizly), 
európske majú hmotnosť do 250 kg. Zavalité telo je 
pokryté hrdzavohnedou až čiernohnedou kožušinou. 
Má silné nohy s piatimi prstami, krátky chvost, malé 
oči a uši. Žije v lesnatých oblastiach, v ihličnatých 
alebo zmiešaných lesoch. Je samotársky, aktívny cez 
deň aj v noci. Veľmi dobre sa vie šplhať a plávať. 
Pári sa na jar, po utajenej gravidite rodí v decembri 
až februári 1 – 2 mláďatá (v období zimného poko-
ja), ktoré sa osamostatňujú po troch rokoch. Samice 
majú 3 páry mliečnych bradaviek, z nich je len jeden 
funkčný. Je všežravý. Zimné obdobie, od novembra 
do marca, prekonáva v brlohu v stave pokoja (nie je 
to pravý zimný spánok). Patrí k chráneným druhom. 
Vytvára viacero poddruhov ako medveď grizly (U. 
a. horribilis), najväčší medveď je medveď kodiak (U. 
a. middendorffi). Medveď biely (Ursus maritimus) (v 
starších príručkách ako Thalarctos maritimus) žije 
v Arktíde. Môže dorastať do 3 m a hmotnosti 700 kg. 
Je štíhlejší ako medveď hnedý, s hustou, maslovobie-
lou srsťou. Má dobre odlíšené trháky. Veľmi dobre 
behá, pláva, potápa sa. Jeho potravu tvoria ryby, tu-
lene. Naraz skonzumuje 6 – 8 kg, zriedkavo až 20 
kg potravy. Mláďatá sa rodia v strede alebo ku koncu 
arktickej zimy, v priebehu zimného kľudu. Ich hmot-
nosť sa pohybuje okolo 750 g. Počty medveďa bieleho 
sa v posledných rokoch zreteľne znížili.            ZO

medzihostiteľ – živočíšny organizmus, v ktorom pre-
bieha nepohlavné rozmnožovanie parazita.             IO
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medzihostiteľ pásomnice – živočích (vrátane člove-
ka), v ktorom sa vyvíja larválne štádium pásomnice 
→ larvocysta (kľudové štádium lokalizované v svalo-
vine alebo vnútorných orgánoch). Po jej konzumácii 
sa nakazí → definitívny hostiteľ, v ktorom sa vyvíja 
dospelá pásomnica rozmnožujúca sa pohlavne a pro-
dukujúca oplodnené vajíčka.             ET

medzimozog – časť mozgu, obklopená hemisférami 
predného mozgu, takže vidno len jej spodnú časť. V 
medzimozgu je 3. mozgová komora, ktorá je otvormi 
spojená s mozgovými komorami v pravej i ľavej he-
misfére predného mozgu. Medzimozog tvoria lôžko a 
podlôžko. Lôžko (thalamus) je dôležitou „prepájacou 
stanicou“. Križujú sa v ňom všetky senzitívne dráhy 
(vzostupné dráhy), ktoré vedú do mozgovej kôry. Pod-
nety prichádzajúce do medzimozgu lôžko buď pre-
pustí do mozgovej kôry alebo ich utlmí. Lôžko preto 
nazývame „bránou vedomia“. Lôžko takto sprostred-
kúva reakcie na rozličné podnety (čuchové, chuťové, 
dotykové, bolesť a pod.). Podlôžko (hypothalamus) je 
na dne 3. mozgovej komory. Na jeho spodnej časti je 
stopkou pripojená podmozgová žľaza – hypofýza, s 
ktorou sa hypotalamus spája pomocou ciev a nervo-
vých vlákien. Hypotalamus má endokrinnú i riadiacu 
funkciu. Endokrinná funkcia spočíva v tom, že v ňom 
vznikajú hormóny oxytocín a antidiuretický hormón. 
Riadiaca funkcia spočíva v riadení činnosti autonóm-
nych nervov, a tým činnosti viacerých vnútorných 
orgánov a priebehu dôležitých životných funkcií: ter-
moregulácia, funkcia srdca, ciev a iné. V podlôžku sú 
centrá nasýtenia, hladu a centrum spánku.         MKB

Megascolides australis → dážďovka obrovská
mechanoreceptory – receptory, zachytávajúce rozma-

nité mechanické podnety, ako je tlak (receptory kože), 
vibrácia (receptory sluchu), zemská gravitácia (recep-
tory na vnímanie polohy a rovnováhy), podnetom je 
mechanická deformácia citlivých zakončení.     MKB

mechovce (Strongylida) – hlístovce parazitujúce v tep-
lokrvných stavovcoch. Mechovec ľudský (Ancylos-
toma duodenale) spôsobuje tzv. banícku chorobu. 
Rozširuje sa najmä vo vlhkom prostredí. Dosahuje 
veľkosť 8 – 18 mm. V dospelosti žije v tenkom čreve. 
Vajíčka sa dostávajú do vody (vlhkej pôdy) a larvy ak-
tívne prenikajú cez pokožku kúpajúcich sa alebo ľudí 
pracujúcich vo vlhkom prostredí. Nákaza sa môže 
uskutočniť aj potravou alebo znečistenou vodou. 
V tele hostiteľa prekonávajú zložitý cyklus. Krvným 
obehom sú zanesené do srdca a pľúc, z ktorých vy-
kašliavaním a opätovným prehltnutím sa opäť dostá-
vajú do tráviacej sústavy, do čreva, kde dospievajú. 
Živia sa krvou. Spôsobujú ťažké hnačkové ochorenia 
a anémie. Syngamus trachea parazituje v prieduškách 
hrabavých vtákov, kde sa živí krvou. Mechovec blú-
divý (Strongyloides stercoralis) žije v čreve človeka 
a spôsobuje chorobu strongyloidózu. Prejavuje sa bo-
lesťami brucha, zvracaním a silnými hnačkami.     ET

mechúrniky (Radiata/Coelenterata/Diblastica) – sku-
pina lúčovito (radiálne) symetrických, mnohobunko-

vých živočíchov, gastrálneho typu (úroveň → gastru-
ly) z vývojového stupňa Eumetazoa (Epitelozoa, Ani-
malia). Telo zložené z 2 vrstiev, ektoderm (epidermis) 
a endoderm (gastrodermis), medzi nimi je rôzne hrubá 
→ mezoglea. Telo je vakovité s 1 otvorom, kt. je zá-
roveň prijímací i vyvrhovací. Okolo neho sa nachádza 
veniec ramien s pŕhlivými bunkami → knidoblasty 
alebo lepivými bunkami → koloblasty. Morfologicky 
vytvárajú väčšinou 2 štádiá, → polyp a → medúza. 
Vo vývine často dochádza k ich striedaniu (→ me-
tagenéza). V rámci skupín môžu byť tieto štádiá na 
rôznom stupni potlačené. Často tvoria → kolónie, kt. 
môžu byť monomorfné (jedince identické) alebo po-
lymorfné (funkčné i tvarové odlíšenie jedincov). Dob-
re vyvinutá → gastrovaskulárna sústava. → Nervová 
sústava je väčšinou rozptýlená (difúzna), u medúz do-
chádza ku koncentrácii po obvode klobúka. Svalovú 
sústavu tvoria myoepiteliálne bunky a podobne ako 
nervová sústava nachádzajú sa v ekto i endoderme. 
Rozmnožujú sa nepohlavne (pučanie → strobilácia) 
a pohlavne cez larvu → planula. Žijú vo vode, hlavne 
v mori, menej v sladkých vodách, väčšinou sú prisad-
nuté. Popísaných cez 9 100 druhov, systematicky sa 
delia na 2 kmene → pŕhlivce a → nepŕhlivce.        ET

Melanargia galathea → očkáň timotejkový
melanín – hormón, tvorený melanocytmi, ktoré sa na-

chádzajú v spodných epitelových vrstvách kože. Po 
pôsobení UV-žiarenia sa v melanocytoch tvorí mela-
nín. Odtiaľ sa melanín transportuje pomocou špeciál-
nych transportných mechanizmov (melanozómy) do 
keratínocytov. V keratínocytoch sa ukladá melanín 
ponad bunkové jadro. Tým je bunkové jadro chránené 
pred UV-žiarením, najmä jeho kyselina DNA. Ten-
to melanín je zodpovedný za zhnednutie. Pri proce-
se okamžitej pigmentácie sa melanín tvorí v malom 
množstve nanovo, ale do spomínaných keratínocytov 
sa transportuje najmä ten, ktorý je už k dispozícii. Ne-
skoršia pigmentácia pozostáva – hlavne po viacerých 
slnečných kúpeľoch – zo silnejšieho nového tvorenia 
melanínu a jeho následného odtransportovania. Tento 
proces môže trvať až niekoľko dní.         MKB

melanotropný hormón – hormón strednej časti hy-
pofýzy. Hlavný efekt tohto hormónu je zmena v za-
farbení organizmu. Mechanizmus účinku hormónu 
je dvojaký. V prvom prípade sa rozptyľujú pigmen-
tové zrná vnútri osobitných buniek, čo zapríčiňuje 
stmavnutie kože. Tento typ mechanizmu sa uplatňuje 
hlavne u nižších stavovcov – ryby, obojživelníky, pla-
zy. Druhý mechanizmus spočíva v stimulácii tvorby 
pigmentov (farbív). Melanotropný hormón u vývojo-
vo vyšších stavovcov stráca svoju pôvodnú funkciu, 
ale ovplyvňuje iné, zvyšuje činnosť srdca, ovplyvňu-
je reprodukciu organizmu, ovplyvňuje metabolizmus 
bielkovín, podporuje sekréciu kožného mazu, podne-
cuje regeneráciu zrakového pigmentu v sietnici oka, 
vplýva aj na pozornosť a sústredenie.         MKB

melatonín – hormón, produkovaný v mozgu v šuškovi-
tom teliesku (epifýza), ale aj v sietnici a gastrointesti-
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nálnom trakte. Tvorbu melatonínu v epifýze ovplyv-
ňuje intenzita svetla: svetlo brzdí jeho tvorbu. Tvorí sa 
ho osem až desať krát viac v noci ako cez deň, a tak 
melatonín podmieňuje denný (cirkadiánny) rytmus 
človeka a cicavcov a je signálom pre telo o aktuálnom 
„subjektívnom čase“ jednak v rámci 24 hodín, jednak 
v priebehu roka. So striedaním dĺžky nocí počas roka 
sa mení aj dĺžka trvania zvýšenej hladiny melatonínu 
v krvnej plazme. Zmena dĺžky trvania vysokej hla-
diny je tak signálom o aktuálnom „čase v roku“. To 
má zásadný význam najmä u sezónnych zvierat. Má 
vplyv na transportné procesy v tráviacom systéme, 
ovplyvňuje motilitu čriev. Jeho tvorbu ovplyvňuje 
elektromagnetické žiarenie a má aj antigonadotropný 
účinok – brzdí tvorbu pohlavných hormónov (je anta-
gonistom gonadotropínov hypofýzy).         MKB

Melitaea athalia → hnedáčik skorocelový
Meloe violaceus → májka fialová
Meloidae → májkovité
Melolontha melolontha → chrúst obyčajný 
Melopsittacus undulatus → papagájec vlnkovaný
membrana vitellina → vaječné obaly
meňavka červienková → meňavka dyzenterická
meňavka črevná → meňavkotvaré
meňavka dyzenterická/úplavičná/červienková (Enta-

moeba histolytica) – jednobunkový črevný a tkanivo-
vý parazit človeka, pôvodca tzv. amébovej dyzenté-
rie. Patrí do radu → meňavkotvaré. Vyskytuje sa v 2 
formách. Forma minuta je menšia (10 – 20 µm), žije 
v hrubom čreve, vytvára → cysty. Vyskytuje sa pri 
chronickej a latentnej forme nákazy. F. magna/dysen-
terica, ktorá je väčšia (20 – 30 µm), nevytvára cysty 
a je schopná pohlcovať červené krvinky a vylučovať 
proteolytické enzýmy, čím poškodzuje črevné bunky. 
Dostáva sa aj do ďalších orgánov, kde je zdrojom váž-
nych orgánových nákaz. Nákaza sa uskutočňuje cysta-
mi, kontaminovanou vodou, potravou a pod.. V ťažkej 
akútnej forme sa prejavuje silnými bolesťami brucha 
s vyčerpávajúcimi krvavými alebo hlienovitými hnač-
kami. Môže viesť až k smrti z vyčerpania a odvodne-
nia organizmu. Často prechádza do chronickej formy. 
V miernom pásme prebieha väčšinou bez klinických 
príznakov. V trópoch a subtrópoch tvorí dyzenterickú 
formu a môže napadať až 50 % obyvateľstva. Môže 
parazitovať i u opíc, mačiek, psov, krýs a pod.       ET

meňavka včelia (Malpighamoeba mellificae) – pat-
rí medzi → meňavkovce, do radu → meňavkotvaré. 
Nebezpečný jednobunkový parazit včely medonosnej 
(Apis mellifera). Parazituje v → malpighiho rúrkach, 
kde vysáva výstelkové bunky a spôsobuje hnačky 
končiace smrťou včiel. Výkaly nakazených včiel sú 
sladké a obsahujú cysty meňavky. Zdravé včely ich 
olizujú, nakazia sa a rýchle hynú celé včelstvá. Ochra-
na spočíva v likvidácii (spálení) nakazených včel-
stiev.                ET

meňavka veľká (Amoeba proteus) – jednobunkovec 
patriaci do radu → meňavkotvaré, kmeňa → kore-
ňonožcobičíkovce. Dosahuje veľkosť 200 – 800 µm, 

väčšinou okolo 400 µm. Vytvára lalokovité → panôž-
ky (lobopódie). Rozšírená je celoročne najmä v detrite 
stojatých a pomaly tečúcich vôd. Ako potrava slúžia 
→ bičíkovce, → nálevníky, → rozsievky, mŕtve orga-
nizmy neprijíma.              ET

meňavka zubná → meňavkotvaré
meňavkobičíkovce/koreňonožcobičíkovce (Sarcomasti-

gophora) – kmeň → jednobunkovcov, ako pohybové 
organely slúžia → bičíky alebo → panôžky, prípadne 
oba typy pohybových organel. Majú 1 alebo viac fyzi-
ologicky rovnocenných jadier (okrem heterokaryotic-
kých → dierkavcov). Výživa autotrofná, heterotrofná, 
zriedkavo mixotrofná. Do tohto kmeňa sa zaraďovali 
3 podkmene: → bičíkovce, → opaliny, → koreňonož-
ce. V súčasnosti sa zástupcovia tejto umelej skupiny 
zaraďujú na základe príbuzenských znakov do 6 fylo-
genetických línií → Amoebozoa, → Opisthoconta, → 
Excavata, → Rhizaria, → Archaeplastida, → Chromal-
veolata.                ET

meňavkotvaré (Amoebida) – rad → koreňonožcov, sku-
piny Lobosea. V súčasnosti sú zástupcovia tohto radu 
na základe fylogenézy zaraďované do fylogenetickej 
línie → Amoebozoa. Jednobunkovce bez schránky, 
s premenlivým tvarom tela, väčšinou s jasnou pola-
ritou bunky. Cytoplazma je často členená na granu-
lárnu → endoplazmu s bunkovými organelami (jadro, 
pulzujúce vakuoly, mitochondrie, zásobné látky atď.) 
a priehľadnú, hyalinnú → ektoplazmu. Väčšinou vy-
tvárajú lalokovité → panôžky (lobopódie). Patria sem 
voľne žijúce i parazitické druhy. Sladkovodná → me-
ňavka veľká vytvára početné lobopódie, ktoré vybie-
hajú v rôznych smeroch. V rôznych typoch sladkých 
vôd, v pôde, machoch a pod. žijú zástupcovia rodov 
Mayorella, Vannella, Vexillifera a pod..Zástupcovia 
rodu Thecamoeba majú tuhú, obyčajne zvrásnenú pe-
likulu, a nápadnú sklovitú → ektoplazmu. Z parazitic-
kých druhov je najznámejšia → meňavka úplavičná. 
V ústnej dutine človeka so zanedbaným chrupom žije 
neškodná meňavka zubná (Entamoeba gingivalis). 
Neškodným komenzálom v čreve človeka je meňavka 
črevná (Entamoeba coli).              ET

meňavkovce (Amoebozoa) – fylogenetická línia (ríša 
?) eukaryotických organizmov pohybujúcich sa po-
mocou → panôžok (bičíky sú zriedkavé). To tejto 
skupiny patrí väčšina tzv. klasických meňaviek v mi-
nulosti radených medzi → koreňonožce Rhizopoda, 
Sarcodina s výnimkou → dierkavcov a → mrežovcov, 
ktoré v súčasnosti zaraďujeme do fylogenetickej línie 
→ Rhizaria a skupinu Heterolobosea vytvárajúcu bi-
číkaté štádiá, ktorá je zaraďovaná do fylogenetickej 
línie → Excavata. Do skupiny Amoebozoa patria aj 
plazmódiové slizovky (Eumycetozoea).            ET

meňavkovce → Amoebozoa, koreňonožce
meňavkovitá bunka (archeocyt) – bunka u hubiek 

z ktorej vznikajú pohlavné bunky. Nachádza sa v me-
zoglei, ale aj vo vnútorných pukoch → gemulách. Z 
jedného archeocytu vzniká buď 1 vajíčko alebo väčší 
počet spermií.                ET 
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meňavkovitý pohyb – pohyb prostredníctvom vytvára-
nia → panôžok (pseudopodií). Mechanizmus pohybu 
je pomerne zložitý, je založený na prúdení a zmenách 
stavu sol-gel. Na pohybe sa podieľajú aj mikrotubuly. 
Pri naťahovaní panôžky väčšinou prúdi cytoplazma 
v jej centrálnej časti dopredu (stav sol) v okrajovej 
časti je cytoplazma stacionárna v stave gel. Po dosiah-
nutí vrcholu panôžky sa centrálna časť rozlieva do 
kortikálnej oblasti a na základe aktín-myozínového 
komplexu dochádza k zmenám stavu. Mnohé meňav-
ky vykazujú polaritu v pohybe.             ET

meňavky – všeobecný termín pre → jednobunkovce, 
pohybujúce sa pomocou → panôžok. V starších sys-
témoch boli týmto termínom väčšinou označované 
bezschránkaté → koreňonožce z radu → meňav-
kotvaré.               ET

Mendel, Johann Gregor (1822 – 1884) – člen augus-
tiniánskeho rádu, prírodovedec rakúskej národnosti, 
zakladateľ genetiky. Narodil sa v Hynčiciach (nem. 
Heinzendorf bei Odrau; dnes časť obce Vražné, Čes-
ká republika) v Sliezsku v roľníckej rodine. Vo veku 
21 rokov vstúpil do augustiniánskeho rádu v Brne a 
ako mních dostal meno Gregor, v roku 1868 sa stal 
opátom kláštora. Zomrel v roku1884, je pochova-
ný na brnianskom ústrednom cintoríne v hrobke au-
gustiniánov. Mendel je považovaný za zakladateľa 
genetiky – náuky o dedičnosti, ktorej korene siahajú 
do dávnych praktických chovateľských skúseností. 
Zaoberal sa krížením rastlinných odrôd. V období 
svojích hybridizačných pokusov s rastlinami si všímal 
ich jednotlivé znaky. Delil ich do párov, z ktorých sa 
v potomstve prejaví vždy buď tá alebo oná podoba 
znaku. Skúmal zákonitosti dedenia jednotlivých zna-
kov pri krížení hybridov (najmä hrachu Pisum sati-
vum). Preukázal, že rôzne znaky sa dedia nezávisle v 
konkrétnych číselných pomeroch. Keď Mendel krížil 
hrach s guľatými semenami s odrodou s hranatými 
semenami, v prvej filiálnej generácii (F1) boli všetky 
jedince rovnaké – zákon uniformity hybridov. Keď 
krížil jedincov generácie F1 (F1 x F1), dostal v druhej 
filiálne generácii (F2) väčšiu časť guľatých a menšiu 
časť hranatých semien. Pri veľkom počte krížencov 
zistil, že ich pomer bol 3:1 – zákon o štiepení zna-
kov (vlastností). Z kvantitatívneho hľadiska a na zá-
klade štatistických vyhodnotení pomerov u hybridov, 
ktoré získal v jednotlivých dcérskych generáciách, 
sa mu podarilo objaviť všeobecne platné pravidlá v 
genetike označené ako Mendelove zákony (pravidlá) 
dedičnosti. Výsledky pokusov uverejnil v roku 1866 
v rozpravách Prírodovedeckej spoločnosti v Brne pod 
názvom Versuche über Pflanzenhybriden (Pokusy 
s rastlinnými hybridmi). Jeho práca v dobe vydania 
zostala bez povšimnutia, až koncom 19. st. bola „ob-
javená“ súčasne tromi významnými bádateľmi. Boli 
to Correns (1864 – 1933) v Nemecku, de Vries (1848 
– 1935) v Holandsku a von Tschermak-Seysenegg 
(1871 – 1962) v Rakúsku, ktorí Mendelove zákony 
dedičnosti potvrdili a ukázali, že platia pre rastliny aj 

živočíchy. Mendelove zákony sa stali základom nové-
ho názoru na podstatu dedičnosti.              IO

menivcovité (Morphidae) – čeľ. výhradne neotropic-
kých veľmi nápadných veľkých motýľov (Lepidopte-
ra) zo skupiny Rhopalocera s veľmi širokými krídla-
mi. Motýle sa vyznačujú väčšinou nápadným pohlav-
ným dichroizmom (dvojfarebnosťou): Samčeky majú 
zvyčajne nádherné kovovomodré sfarbenie s tmavším 
lemom na okraji krídel a kresbu v podobe bledých 
škvŕn, samičky majú značne hrubší tmavší lem na 
okraji krídel al. bývajú hnedo sfarbené s tmavšou 
výraznou kresbou. Niekt. druhy majú striebristobiele 
krídla s perleťovým leskom. Rub krídel, kt. sa farebne 
úplne líši od lícu krídel, sa vyznačuje kresbou v po-
dobe očných škvŕn. Menivce dosahujú dĺžku predné-
ho krídla 40 – 80 mm. Motýle sú aktívne počas dňa, 
kedy lietajú v pralesoch v značnej výške nad zemou. 
Živia sa výhradne šťavou hnijúceho ovocia. Chlpaté 
pestro sfarbené húsenice sa živia viacerými druhmi 
rastlín. Podľa niekt. lepidopterológov sú menivcovité 
súčasťou čeľade babôčkovitých. Patrí sem známy a 
jediný rod → menivec.           MKU

menivec (Morpho) → menivcovité
Merdigera obscura → ena lesná
meroistická ovariola → ovariola hmyzu
meropodit → nohy článkonožcov
merospermia → partenogenéza
Merostomata → hrotnáče
mesenteron → tráviaca sústava bezchordátov
mesonefros – jeden zo základných typov exkréčnych 

orgánov živočíchov, sú to prvoobličky. U rýb a oboj-
živelníkov sa vytvárajú prvoobličky, kde sa klbko krv-
ných kapilár už vtláča do vnútra kanálika. Amniotám 
sa opistonefros ďalej diferencuje na: hlavovú časť 
(mesonefros) a chvostovú časť (metanefros). Mesone-
fros – zhodné s opistonefrosom fungujú iba embryo-
nálne – neskôr sa samcom menia na vývody semen-
níkov a samiciam zanikajú. Vylučovacím orgánom 
vyšších stavovcov v dospelosti je metanefros (pravá 
oblička).                SN

mesothorax → hruď článkonožcov
Mesozoa → morulovce
metabolizmus – súbor všetkých biochemických zmien 

chemických zlúčenín v živých organizmoch a bun-
kách. Zahŕňa biosyntézu komplexných organických 
molekúl (anabolizmus) a ich rozpad (katabolizmus). 
Metabolizmus je zvyčajne súborom sérií enzymatic-
kých krokov, ktoré sa nazývajú aj metabolické drá-
hy. Niekedy sa rozlišuje tzv. celkový metabolizmus, 
ktorý zahrňuje všetky biochemické procesy v (zväčša 
ľudskom) organizme a tzv. bunkový metabolizmus, 
ktorý zahrňuje všetky chemické procesy v bunke. 
Všetky látky, ktoré vznikajú a premieňajú sa v meta-
bolizme označujeme ako metabolity. Metabolizmus v 
živých organizmoch rozdeľujeme na primárny a se-
kundárny. Primárny metabolizmus zahŕňa základné 
chemické premeny, od ktorých priamo závisí život a 
rast organizmu. Tieto procesy sú viac-menej podob-
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né vo všetkých živých organizmoch, alebo aspoň pre 
veľkú skupinu z nich. Patrí sem hlavne metabolizmus 
cukrov, tukov, aminokyselín a nukleových kyselín. 
Sekundárny metabolizmus zahŕňa chemické proce-
sy v jednotlivých skupinách organizmov, ktorými sa 
produkujú a odbúravajú špecifické, nebielkovinové 
chemické látky (tvz. sekundárne metabolity). Môžu 
to byť rôzne obranné látky, signálne molekuly (hor-
móny), pigmenty, stavebné molekuly, ktoré vytvárajú 
skelet pre organizmus a podobne.          MKB

metacerkária → cerkária
metagenéza → rodozmena
metaméra → metaméria
metaméria – osobitný typ symetrie živočíchov. Telo je 

zložené z častí, kt. sa nazývajú metaméry, sú uložené 
za sebou a opakujú sa. Je typická pre článkované 
živočíchy (Articulata), napr. → obrúčkavce a → 
článkonožce. Typická forma metamérie je célo-
mická metaméria, charakteristická pre živočíchy, kt. 
sa zakladá célom (skupina Coelomata). Metaméria u 
živočíchov, kt. nemajú célom a mezoderm sa nazýva 
pseudometaméria (napr. strobily → pásomníc, opaku- pásomníc, opaku-
júce sa záhyby čreva, gonády, skupiny svalov u niekt. 
→ ploskulíc, → páskovcov). Metaméria môže byť 
homonómna (metaméry sú identické) a heteronómna 
(metaméry prestávajú byť zhodné – líšia sa napr. v 
končatinových príveskoch, al. sa postupne zväčšujú). 
Heteronómna metaméria súvisí s procesom → tag- tag-
matizácie a → oligomerizácie tiel článkonožcov. Me- oligomerizácie tiel článkonožcov. Me-
taméria môže byť jednoduchá a zložitá (kedy je telo 
tvorené skupinou opakujúcich sa metamér).         MH

metamerická disociácia → nepohlavné rozmnožovanie 
bezchordátov

metamorfóza/premena – komplexná séria zmien vo 
vývine larvy (juvenilného jedinca) na imágo (dospe-
lého jedinca). Premena sa dotýka ako vonkajších, tak 
aj vnútorných štruktúr, teda morfológie, ale aj vnú-
torného usporiadania tela organizmu (anatómie). Ob-
zvlášť výrazná zmena sa objavuje v prípade odlišných 
ekologických preferencií (napr. potravných, stanovišt-
ných). Hoci sa metamorfóza viaže aj na niektoré sku-
piny stavovcov (napr. obojživelníky), charakteristická 
je najmä pre bezstavovce. U hmyzu sa realizuje ako 
hemimetabolia – neúplná premena bez štádia typic-
kej kukly (napr. rovnokrídlovce, ucholaky, modlivky, 
šváby, vši alebo bzdochy) a holometabolia – úplná 
premena, v ktorej larválna fáza pokračuje vytvorením 
pasívneho štádia – kukly, napr. chrobáky, motýle, bla-
nokrídlovce, dvojkrídlovce alebo sieťokrídlovce.   PF

metamorphosis → premena
metanaupliová larva (metanaulpius) → vývin (ontoge-

néza) kôrovcov
metanefrídie – vylučovacie orgány živočíchov ktoré 

patria do skupiny Articulata (napr. Mollusca, Anneli-
da, Arthropoda). Odstraňujú z tela (z telovej dutiny) 
tekuté splodiny (u niektorých skupín aj chloragogen-
ne bunky, ktoré sa uvoľňujú z povrchu čreva). Často 
sa označujú aj ako segmentálne orgány, lebo súvisia 

s článkovaním druhotnej telovej dutiny → coelomu. 
Pôvodne sa v každom článku opakovali – pôvodný 
stav → obrúčkavce (začínajú obrveným lievikom v 1 
článku a vychádzajú na povrch tela v nasledujúcom 
článku). U ďalších skupín dochádza k modifikáciám 
a lokalizácii do špecifických častí tela.            ET

metanefrídium → vylučovacia sústava bezchordátov
metanefros → pravé obličky
metapneustický → vzdušnicová sústava
metatarzálne hrbolčeky – tvrdé výrastky na chodidle 

zadných končatín žiab, tiež označo vané ako pätové 
hrbolčeky. Rozlišujeme vnú torný metatarzálny hr-
bolček (callus internus metatarsalis), ležiaci pri báze 
1. prsta a vonkaj ší metatarzálny hrbolček (callus ex-
ternus me tatarsalis), ležiaci laterálne od predošlého; 
tento mnohým žabám chýba. Vnútorný meta tarzálny 
hrbolček býva rôzne vyvinutý v závislosti od druhu 
žaby. Spravidla je dobre vyvinutý pri hrabavých dru-
hoch, ktorým pomáha pri zahrabávaní do substrátu. 
Z našich žiab má najvýraznejší vnútorný metatarzálny 
hrbolček → hrabavka škvrnitá. Často ho majú lepšie 
vyvinutý druhy zimujúce na súši (potreba hrabania) 
než druhy zimujúce vo vode (→ skokan krátkonohý, 
skokan rapotavý).              VV

metathorax → hruď článkonožcov
metatrochofóra – štádium staršej → trochofóry, v kt. sa 

začína predlžovať jej hyposféra a nastáva aj vnútor-
ná prestavba tela. Dva mezodermálne základy – tzv. 
mezoblasty, kt. ležia po bokoch zadného čreva, sa 
začínajú intenzívne mitoticky deliť a vznikajú z nich 
prúžky mezodermu. Po určitom čase nastáva segmen-
tácia mezodermálnych prúžkov. Dochádza k rozo-
stúpeniu buniek mezodermu (schizocélii) za vzniku 
párovitých célomových vačkov vnútri mezodermu 
každého segmentu. Telo v zadnej časti hyposféry 
začína tvoriť články, kt. sa oddeľujú v predanálnej 
zóne rastu (v zadnej časti tela). Neskôr planktonická 
metatrochofóra prisadá na dno a nastáva metamorfóza 
v dospelého jedinca.              MH

Metazoa → mnohobunkovce
metódy sčítania vtákov – zisťovanie početnosti vtákov 

má na rozdiel od iných skupín živočíchov isté výhody 
týkajúce sa predovšetkým možnosti akustickej a vizu-
álnej determinácie registrovaných jedincov a to aj v 
málo prehľadných a hustých biotopoch. Medzi najčas-
tejšie používané metódy sčítania vtákov patria: (1) ma-
povacia metóda – jej princíp je v mapovaní všetkých 
hniezdnych okrskov jednotlivých druhov vtákov na 
vybranej ploche. Použitie je viazané predovšetkým na 
obdobie rozmnožovania a je výhodné hlavne pre dru-
hy vtákov s teritoriálnym správaním (najmä spevavce, 
sovy, ďatle a iné). Minimálna veľkosť sledovaného 
územia je odporúčaná v rozsahu 10 – 30 ha v lesnom 
prostredí a 40 – 100 ha v nelesných biotopoch. Mo-
nitorovaná plocha by nemala výrazne zasahovať do 
okraja zvoleného typu prostredia a získané výsledky 
by nemali byť ovplyvnené okrajovým efektom. Jedná 
sa o jednu z najpresnejších mapovacích metód, ktorej 
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výsledky sa približujú reálnemu stavu na danom úze-
mí; (2) líniové metódy – jedná sa o metódy , pomocou 
ktorých sa vtáky sčítajú po jednej alebo oboch stra-
nách vopred vytýčenej línie. Rozdelené sú do dvoch 
základných kategórií: (a) pásová metóda – vtáky sa 
sčítajú po oboch stranách línie so šírkou sčítaného 
pásu 25 m v lesnom biotope a 50 m v prípade otvo-
renej krajiny; (b) líniová metóda – zaznamenáva sa 
pravouhlá vzdialenosť každého pozorovaného jedinca 
od línie, po ktorej prechádza pozorovateľ; (3) bodový 
transekt – je kombináciou bodových a líniových me-
tód, kedy pozorovateľ volí sústavu 20 bodov (vopred 
zakreslené v mape), na ktorých sa uskutočňuje sčíta-
nie. Body sú volené tak, aby boli od seba vzdialené 
minimálne 300 m.              KS

mezenchým (parenchým) – riedke embryonálne tkanivo 
(spojivo), vyskytujúce sa medzi ekto- a endodermom 
fylogeneticky nižších živočíchov, u ktorých sa začína 
zakladať tretí zárodočný list mezoderm, ktorý však 
nevytvára súvislú vrstvu, ale sa rozptyľuje do prvotnej 
telovej dutiny Je tvorený rozvetvenými hviezdicový-
mi bunkami a medzibunkovou hmotou. Vypĺňa telovú 
dutinu → schizocél. Vyskytuje sa napr. u zástupcov 
kmeňa → ploskavce.              ET

mezoderm – stredný zárodočný list. Na jeho vzniku sa 
môžu podieľať bunky ektoblastu aj endoblastu, preto 
hovoríme o ektomezoblaste (ektomezoderme) a en-
domezoblaste (endomezoderme). Podľa histologickej 
stavby môže mať tento bunkový materiál charakter 
parenchýmového spojiva, vtedy ho označujeme ako 
ekto- al. endomezenchým al. sa vyvíja ako skutočný 
epiteliálny zárodočný list – mezoblast, kt. vytvára v 
prvotnej telovej dutine seriálne usporiadané célomové 
vrecká uzatvárajúce druhotnú telesnú dutinu (célom). 
Ektomezoblast má vždy charakter mezenchýmu. Napr. 
u → ploskavcov, → obrúčkavcov a → mäkkýšov 
vzniká z mikromér 2. a 3. mikrokvartetu brázdiace-
ho sa vajíčka. Tieto mikroméry vcestujú do prvotnej 
telovej dutiny a tu sa ďalej delia a z tohto materiálu 
vznikajú spojivové a svalové tkanivá lariev a čiastoč-
ne aj imág. U stavovcov ektomezenchým vzniká z tzv. 
neurálnych líšt, kt. ležia po bokoch miechy embrya. Z 
buniek neurálnych líšt sa diferencujú spinálne gangliá, 
melanofóry kože, peritonea a niekt. kosti viscerálneho 
skeletu. Endomezoblast má zriedkakedy charakter 
mezenchýmu (iba niektoré → ostnatokožce). Väčši-
nou sa vytvára ako epiteliálne usporiadaný célomový 
mezoblast. Vzniká 2 spôsobmi – teloblasticky a ente-
rocélne. Teloblastický vznik mezodermu je charakte-
ristický pre prvoústovce (Prostomia), v typickej podo-
be pre → obrúčkavce. Vzniká z mikroméry 4d – tzv. 
mezoendoblastu, z kt. v čase gastrulácie vznikajú 2 
dcérske bunky – teloblasty. Pri gastrulácii sa premiest-
ňujú do zadnej časti zárodka. Ich delením po stranách 
prvočreva medzi ekto- a endodermom vznikajú dva 
pásy buniek, ktoré sa postupne rozdeľujú na články 
– segmenty. Tvoria základ primárnej segmentácie, 
na ich vnútornej strane vzniká druhotná telová dutina 

(célom). Jednotlivé célomové vačky sa menia sa so-
mity, kt. sú oddelené priehradkami – dissepimentami. 
V každom článku sa nachádza 1 pár célomových vač-
kov. Célomové vačky obklopujú črevo a v mieste sty-
ku s ním vytvárajú dorzálne a ventrálne mezentérium. 
Štrbiny v mezentériu a v priehradkách sa podieľajú na 
vzniku cievnej sústavy. Zo stien célomových vačkov 
vzniká smerom k endodermu → splanchnopleura a z 
vonkajších stien priliehajúcich k ektodermu → soma-
topleura. Pri mäkkýšoch sú mezodermálne pásy malé 
a vpredu sa rozpadnú na mezenchým, z célomových 
vačkov vzniká perikard a genitálna dutina. U hmyzu 
vzniká → mixocél. Enterocélny vznik mezodermu je 
charakteristický pre druhoústovce (Deuterostomia) – 
→ štetinatonoústky, → polochordáty, → ostnatokožce 
a → chordáty. Célomové vačky tu vznikajú vyliačova-
ním a odškrcovaním z prvočreva. Neskôr sa jednotlivé 
časti enterocélneho mezodermu diferencujú a vyvíjajú 
sa z nich jednotlivé orgány mezodermálneho pôvodu 
(→ organogenéza).                       MH

mezoderm – tretí zárodočný list, ktorý sa vyvíja v prie-
behu embryogenézy živočíchov medzi ekto a endo-
dermom. Charakteristický je pre skupinu živočíchov 
označovaných ako → triblastica. Vzniká 2 spôsob-
mi – teloblasticky – na ranom štádiu vývinu zárod-
ku z blastoméry 4d (charakteristické pre väčšinu → 
prvoústovcov) alebo enterocélne – odškrtením z už 
sformovaného čreva (charakteristické pre väčšinu → 
druhoústovcov). Mezoderm je základom vzniku vylu-
čovacej, obehovej a pohlavnej sústave a vzniká z neho 
kostra a svalstvo.              ET

mezoglea – vrstva medzi ekodermom a endodermom 
u → mechúrnikov, a vrstvou → choanocytov a → 
pinakocytov u → hubiek. Môže varírovať v hrúbke 
i zložení od tenkej nebunkovej bazálnej membrány 
(→ nezmar) po hrubú rôsolovitú až fibróznu vrstvu 
s bunkami migrujúcimi z ekto resp. endodermu (→ 
medúzy, → hubky). Často obsahuje spevňovacie čas-
tice spikuly (hubky), sklerity (koraly). Má opornú 
funkciu.               ET

mezozoy (Mesozoa) – mnohobunkové organizmy, veľmi 
jednoduchej stavby, žijúce paraziticky v morských ži-
vočíchoch. Na povrchu sa nachádza vrstva obrvených 
somatických buniek, v strede sú osové bunky, ktoré 
zabezpečujú rozmnožovanie. Dosahujú veľkosť 0,03 
– 7 mm. Patria sem 2 kmene (Rhombozoa a Ortho-
necta). Dicyema elodones parazituje v hlavonožcoch, 
Rhopalura ophiocomae v telovej dutine hadovíc.  ET

Micropterix aureatella → potočníkovec hôrny
Micropterygidae → potočníkovcovité
micropylus → vajíčko
miecha – je priamym pokračovaním, akousi „predĺže-

nou rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvo-
rený stĺpcom krčných, hrudných a bedrových stavcov 
a zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami 
ľudského tela. Mozog prostredníctvom miechy ak-
tívne reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a cez 
ňu získava i informácie o jeho zmenách. Je 40 – 45 
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cm dlhá, 1 cm široká, uložená v chrbticovom kanáli, 
kraniálne prebieha do predĺženej miechy a kaudál-
ne končí v 1. – 2. driekovom stavci. Zloženie: biela 
hmota – povrch miechy. Prevodová funkcia, tvoria ju 
nervové dráhy, v každej polovici MS zoskupené do 3 
povrazcov: predné (eferenty) – širšie, vedú vzruchy 
z mozgu do výkonného orgánu – svaly. Sú tu moto-
rické nervové bunky, obs. axóny; odstredivé vlákna, 
zostupné dráhy zadné (aferenty) – užšie, vedú vzru-
chy z receptorov do mozgu, obs. dendrity a telá neuró-
nov dostredivé vlákna, vzostupné dráhy bočné – obs. 
vzostupné aj zostupné dráhy. Sivá hmota má tvar mo-
týľa sú tu reflexné centrá pre pohyby končatín a trupu, 
bránicové centrum, zrenicové a potové centrá reflexná 
funkcia. Jej stredom prechádza centrálny kanálik MS 
– obs. mozgovomiechový mok. Miecha reflexne regu-
luje vyprázdňovanie močového mechúra a konečníka, 
je aj centrom niektorých pohlavných reflexov, ako aj 
mnohých svalových a šľachových reflexov. Miechový 
segment = úsek miechy, z ktorého vystupuje 1 mie-
chový nerv (miecha ich má 31).          MKB

migrácie vtákov – pravidelný prelet vtákov medzi dvo-
ma oblasťami nazývame migrácia, sťahovanie ale-
bo ťah. Jednou z nich je oblasť, kde vtáky hniezdia 
(hniezdisko) a druhá (zimovisko), v ktorej sa vtáky 
pravidelne zdržiavajú v mimohniezdnom období, 
kedy sú v oblasti hniezdenia nevhodné podmienky 
na prežitie Také druhy vtákov, ktoré migrujú nazýva 
me sťahovavé. Sťahovavé vtáky, hniezdiace na seve-
nej pologuli majú zimoviská južnejšie ako hniezdiská 
a často prekračujú rovník. Naopak, vtáky hniezdiace 
na južnej pologuli majú zimoviská severnejšie ako 
hniezdiská a rovník prekračujú len zriedkavo. Väčšina 
vtákov prekonáva vzdialenosť medzi hniezdiskami a 
zimoviskami lietaním, len niektoré plávajú (tučniaky) 
alebo používajú chôdzu (severoamerická lyska Fulica 
americana). Dĺžka migrácií závisí na polohe zimo-
vísk. Pravdepodobne najdlhšiu cestu na zimoviská 
(okolo 40 000 km) prekoná rybár dlhochvostý (Sterna 
paradisea), ktorý hniezdi na severe na okraji Arktídy 
a zimuje na juhu v Antarktíde. Vtáky môžu migrovať 
hromadne (→ lastovička obyčajná) alebo individuálne 
(kukučka jarabá). Sťahovanie, predovšetkým menších 
druhov vtákov, prebieha vo výške 450 – 750 m n m., 
pri prelete cez vysoké hory môžu vystúpiť až do 7 000 
m n m.               ZO

mikrofilária – larválne štádium → vlasovcov, nachá-
dzajúce sa v krvi stavovcov alebo v krvi a tkanivách 
prenášača (krv cicajúce článkonožce – komáre, ovady, 
muchy, simulie a pod.). Sú to „larvičky“, ktoré rodia 
samičky vlasovcov po kopulácii. Sú vyplavované do 
periférnej krvi v priebehu dňa (microfilaria diurna) ale-
bo v noci (microfilaria nocturna) v závislosti od aktivi-
ty medzihostiteľa. Predstavujú infekčné štádium.    ET

mikroklk – útvar v tenkom čreve, ktorý zväčšuje vstre-
bávaciu plochu tenkého čreva.          MKB

mikroméry → blastoméry
mikroméry → brázdenia vajíčka

mikronukleus → malé jadro 
mikroptéria – zmenšenie dĺžky a šírky krídel pod zvy-

čajné rozmery.              MH
mikropyle → vajíčko
mikrospóry (Microspora) – kmeň vnútrobunkových 

parazitov, s niektorými znakmi → prokaryotických 
organizmov. Nemajú → mitochondrie, → centriolu 
a stavba ďalších organel je blízka prokaryotam. V sú-
časnosti sú zaraďované do fylogenetickej línie → 
Opisthokonta v rámci podríše húb (Fungi). Ich život-
ný cyklus prebieha v 2 fázach – množenie v tkanivách 
hostiteľa (→ schizogónia, merogónia) a tvorba jedno-
bunkových rezistentných spór (→ sporogónia, spo-
rulácia). Obal spóry obsahuje chitín. Spóra má duté 
vystreľovacie vlákno (nenachádza sa v → polárnej 
kapsule), cez ktoré sa dostáva zárodok (sporoplazma) 
do bunky hostiteľa. Vystrelenie vlákna sa deje mecha-
nickým alebo chemickým podráždením. V spóre sa 
nachádzajú 2 polárne telieska, ktoré sa podieľajú na 
vytlačení sporoplazmy zo spóry. Predné (polaroplast), 
sa skladá z lamiel, ktoré sa pri napučiavaní rýchlo ro-
zostupujú a zadné, ktoré je umiestnené na konci spóry. 
Známych je vyše 1000 druhov, ktoré parazitujú skoro 
vo všetkých kmeňoch bezstavovcov i stavovcov, hlav-
ne v článkonožcoch a rybách. Mnohé majú veľký hos-
podársky význam. Spôsobujú hromadné hynutie včiel, 
rýb, krabov atď. Hmyzomor včelí (Nosema apis) spô-
sobuje úplavicu včiel – poruchy trávenia, hnačky, hy-
nutie včelstiev. Nosema bombicis, parazituje v húse-
niciach (najmä Bombyx mori a v inom hmyze) a spô-
sobuje chorobu pébrina. Nosema corneum spôsobuje 
zápal rohovky u človeka. Encephalitozoon cuniculi 
napadá cent. nerv. systém králikov, myší, škrečkov, 
psov atď.               ET

mikrotrichia – drobný útvar na tele hmyzu kutikulár-
neho pôvodu, kt. nemá spojenie s pokožkou. Často sa 
vyskytuje na krídlach dvojkrídlovcov.           MH

mikroživiny – základné prvky tela organizmov podie-
ľajúce sa na sušine len v malej miere (menej ako 1 
%). Patrí k nim napríklad chlór, draslík, sodík, vápnik, 
horčík, železo a meď. Spolu s makroživinami (najmä 
uhlík, kyslík, vodík, dusík, fosfor) je ich prítomnosť 
v tele nevyhnutná (esenciálna). Hranica medzi mak-
ro a mikroprvkami nie je úplne stanovená, význam 
jednotlivých elementov je druhovo špecifický, napr. 
stavovce potrebujú chlór a sodík v oveľa väčšom 
množstve ako rastliny. Mnohé mikroživiny pôsobia 
ako katalyzátory biochemických reakcií a ich úloha 
je podobná vitamínom. Vápnik je esenciálny pre in-
krustáciu niektorých povrchových oporných štruktúr, 
napr. u mäkkýšov alebo kôrovcov. Prítomnosť mikro-
elementov patrí k limitujúcim faktorom.             PF

Mimas tiliae → lišaj lipový
mimikra – ochranná podobnosť v zafarbení, tvare, spô-

sobe pohybu a i. niektorých druhov hmyzu s inými 
druhmi schopnými aktívnej alebo pasívnej obrany, 
napr motýle čeľade Sesiidae napodobňuju tvarom tela 
zafarbením i spôsobom letu sršne a osy (Vespidae).IO
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mimikry motýľov – zvláštna ochranná podobnosť 
niekt. druhov motýľov s inými druhmi. Tieto motýle 
sa tvarom aj sfarbením tela podobajú inému nebezpeč-
nému al. výstražne sfarbenému druhu, kt. má žihadlo 
al. je jedovatý; napr. motýle → podobníka sršňovitého 
sa podobajú sršňom, al. niekt. menšie druhy lišajov s 
dennou aktivitou pripomínajú čmeľov (rod Hemaris). 
Poznáme aj prípady, kedy niekt. nejedovaté druhy 
motýľov sa chránia pestrým výstražným sfarbením 
jedovatých druhov motýľov; niekt. prevažne tropické 
zástupce z čeľ. → babôčkovité majú veľmi podobnú 
kresbu ako jedovaté danausy.          MKU 

mimikry –zvláštna ochranná podobnosť niekt. druhov 
hmyzu s inými druhmi. Hmyz sa tvarom aj sfarbením 
podobá nebezpečnému al. výstražne sfarbenému dru-
hu, napr. neškodné motýle čeľade → podobníkovitých 
al. muchy čeľade → pestricovitých na útočné bla-
nokrídlovce. Hmyz tiež často napodobňuje sfarbením 
a tvarom tela rôzne rastliny, ich listy, kôru, konáriky. 
Jedná sa o tzv. kryptické sfarbenie alebo fytomimézy, 
kt. mu slúžia ako ochrana pred predátormi.           MH

mimobunkové trávenie (extracelulárne) – charakteris-
tický typ trávenia pre väčšinu → bilaterálne symet-
rických živočíchov. Na trávení sa podieľajú sekréty 
špeciálnych (žľaznatých) buniek, ktoré potravu roz-
kladajú a tá je následne vstrebávaná ďalšími bunkami. 
Trávenie sa väčšinou uskutočňuje v diferencovanej 
časti tráviacej sústavy (žalúdok). Náznaky extrace-
lulárneho trávenia sa vyskytujú aj u → radiálne sy-
metrických živočíchov. Mimobunkové trávenie nad 
vnútrobunkovým prevláda u stavovcov.            ET

mimotelové trávenie – vyskytuje sa u pavúkovcov 
(Arachnoidea). Pri ňom dochádza k vypusteniu trávia-
cich enzýmov do tela koristi, kde dochádza k natráve-
niu nesklerotizovaných častí. Takto natrávenú potravu 
potom za pomoci tzv. faryngeálnej pumpy pavúkovce 
nasávajú do tráviacej sústavy.             MKR, ZKR

mína – charakteristický útvar na liste al.stonke rastlín, 
kt. je výsledkom činnosti mínovačov. Jedná sa o larvy 
niekt. → motýľov, → chrobákov a → dvojkrídlovcov, 
kt. žijú v listovom parenchýme (napr. medzi vrchnou 
a spodnou plochou listu). Majú charakteristický ploš-
tený tvar tela, drobné rozmery a často redukované 
končatiny.              MH

miracídium – prvé vývinové štádium → motolíc, 
uvoľňujúce sa z vajíčka. Na povrchu je obrvené (ria-
sinkový epitel). Dosahuje veľ. 0,02 – 0,35 mm. Na 
prednom konci tela je pohyblivý svalnatý výrastok, na 
ktorom ústia tzv. apikálne žľazy. Sekrét týchto žliaz 
narušuje pokožku medzihostiteľa (ulitník), do ktorého 
vniká. Miracídium má vyvinuté zmyslové papily a oči 
(očné škvrny). Vylučovacia sústava je tvorená 2 pármi 
→ plamienkových buniek. Pláva voľne vo vode. Po 
vniknutí do medzihostiteľa sa mení na ďalšie stádium 
→ sporocysta.               ET

miskovité oči → zrakové orgány bezchordátov
miskovité oko – typické pre ploskulice. Tento typ očí 

registruje len smer, z ktorého prichádza svetlo. Oko 

je zložené z pigmentového pohárika, ktorý tvorí jedna 
alebo viac pigmentových buniek. Do dutiny pohárika 
ústia sietnicové bunky, ktoré majú svetlocitlivé tyčin-
ky. Z buniek vychádzajú nervové vlákna, spájajúce sa 
do zrakového nervu, ktorý smeruje do mozgovej uzli-
ny.             MKB

mixocél – telová dutina → hmyzu a → mäkkýšov. Tvo-
rí prechod medzi psedocélomom a célomom. Vzniká 
splynutím zvyškov prvotnej telovej dutiny s dutinami 
célomových vačkov. Mixocélu chýba epiteliálna vý-
stelka, z kt. sa zachováva iba peritoneum. Pôvodná te-
lová dutina je svalovými priehradkami rozdelená na tri 
úseky. Chrbtová priehradka uzatvára chrbtový splav, v 
kt. je uložená chrbtová cieva a prisrdcovnicové žľazy 
(u hmyzu, → endokrinná sústava bezchordátov). Nad 
brušnou nervovou páskou je brušná priehradka, kt. 
uzatvára brušný splav. Medzi nimi je útrobný splav, 
v kt. je tráviaca trubica, Malpighiho rúrky a vnútorné 
genitálne orgány.             MH 

mixocoel → mixocél
Mixodiaptomus taticus → vznášavky
mliečne žľazy (glandulae mammae) – charakteristické 

žľazy cicavcov, slúžiace na výživu mláďat. Modifiká-
ciou potných alebo mazových žliaz vznikli pachové 
žľazy, modifikáciou potných žliaz vznikli mliečne žľa-
zy (glandulae mammae). Vajcorodé (Prototheria) majú 
väčší počet samostatných vývodov na mliečnom políč-
ku na brušnej strane tela. Nemajú bradavky a mláďatá 
mlieko olizujú. Vačkovce (Metatheria/Marsupialia) 
majú mliečne bradavky vo dvoch radoch vo vaku. Ži-
vorodým (Eutheria) ústia koncové vývody mliečnych 
žliaz na povrch buď mliečnou (prsnou) bradavkou 
(papilla mammae) alebo strukom. Bradavka má väčší 
počet samostatných vývodov (ductus papillaris), struk 
má jeden spoločný otvor (ostium papillare). Sviňa 
divá (Sus scrofa) má 14 bradaviek, pes (Canis familia-
ris) 10, krava – 4, kôň, ovca a koza – 2.             ZO

mlieko cicavcov – výlučok mliečnych žliaz, ktorý slú-
ži na výživu mláďat. Mlieko je emulzia, v ktorej je 
takmer 80 – 90 % vody (88 % – ľudské a kravské, 
86 % – kozie, 90 % – kobylie). Okrem toho obsahuje 
12 – 14 % sušiny, bielkoviny, laktózu, tuk, minerálne 
látky. Mlieko rovnakej kvality produkujú v každých 
podmienkach. Keď v potrave chýbajú niektoré zlož-
ky, odčerpávajú sa na tvorbu mlieka z telesnej rezervy 
matky.                ZO

mlok (Triturus) – rod chvostnatých obojživelníkov 
(Caudata) patriaci do čeľ. → salamandrovitých (Sala-
mandridae). Zahŕňa malé až stredne veľké obojživel-
níky, vyznačujúce sa sezónnym striedaním života vo 
vode a na súši. Slovenské meno mlok sa používa na 
pomenovanie aj ďalších rodov čeľade Salamandridae 
(napr. rodu Notophthalmus). Hlava je plochá, → pa-
rotídy sú vyvinuté veľmi slabo, oči sú malé, niektoré 
druhy majú na hlave vyvinuté pozdĺžne ryhy, trup je 
nepatrne segmentovaný, chvost je z bokov splošte-
ný, podnebné zuby vyrastajú v dvoch rovných alebo 
mierne zakrivených pozdĺžnych radoch. Samce majú 
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v čase rozmnožovania (vo vode) na chrbte a chvoste 
vyvinuté plutvové lemy alebo kožné lišty a výrazne 
zdurené a stmavnuté okolie kloaky. Niektoré druhy 
môžu mať na prstoch zadných končatín lem a na konci 
chvosta nitkovitý výrastok. Samice tieto útvary nema-
jú alebo ich majú len naznačené (napr. plutvový lem 
na chvoste). Mimo obdobia rozmnožovania (na súši) 
sa samce vzhľadom podobajú samiciam. Mlokom sa 
evolučne vyvinuli zložité a druhovo špecifické repro-
dukčné vzorce správania (tzv. svadobné tance). Samec 
sa pri nich snaží zaujať pozornosť samice a odstrašiť 
iných samcov prenikajúcich jeho do teritória. Takéto 
správanie pri párení sa označuje ako lek. Konečnou 
fázou svadobných tancov je vypustenie → spermato-
fóru samcom, ktorý samica prijme kloakou a uloží si 
ho do svojej → spermatéky. Vajíčka sú oplodňované 
spermiami v kloake samice, tesne pred vykladením. 
Samice znášajú vajíčka s lepkavým povrchom spra-
vidla jednotlivo do záhybov listov. Larvy majú vyvi-
nuté 3 páry vonkajších kríčkovitých žiaber a balančné 
(Rusconiho) tykadielka v podobe dvoch výrastkov na 
hlave. Neskôr sa objavujú predné a zadné končatiny. 
Metamorfóza prebieha spravidla po 4 – 6 týždňoch. 
V závislosti od vonkajších podmienok (nízka teplota, 
nedostatok jódu) sa môžu vyskytovať → neotenické 
jedince alebo celé populácie. Rod zahŕňa 12 druhov 
rozšírených v Európe a priľahlých oblastiach Malej 
Ázie. K veľkým druhom rodu patria okrem → mloka 
hrebenatého a → mloka dunajského mlok mramoro-
vaný (T. marmoratus; Pyrenejský polostrov, západné 
Francúzsko), T. karelinii (juhovýchodný Balkán, Malá 
Ázia) a T. carnifex (Taliansko, Balkán). Veľkostne po-
dobný je mlok pásavý (T. vittatus) obývajúci Malú 
Áziu. Medzi menšie druhy patria okrem mloka bod-
kovaného, mloka karpatského a mloka horského aj 
mlok vodný (T. boscai; západ Pyrenejského polostro-
va), mlok ostrochvostý (T. italicus; Taliansko) a mlok 
hranatý (T. helveticus; západná Európa).          PMI

mlok hrebenatý (Triturus cristatus; staršie slovenské 
meno mlok veľký) – druh chvostnatých obojživel-
níkov z čeľ. → salamandrovitých (Salamandridae), 
dorastajúci až do 160 mm. V porovnaní s podobným 
→ mlokom dunajským má relatívne dlhšie končatiny. 
Pomer dĺžky prednej končatiny ku vzdialenosti medzi 
končatinami je pri samiciach 0,46 – 0,54, pri samcoch 
0,54 – 0,64. Sfarbenie dorzálnej strany oboch pohlaví je 
tmavohnedé, tmavosivé až čierne s tmavými škvrnami 
a drobnými bielymi bodkami. Spodná strana trupu je 
žltá až oranžová s nepravidelnými tmavými škvrnami, 
hrdlo tmavé s bielymi bodkami. Samce majú v obdo-
bí rozmnožovania po bokoch chvosta zreteľný belasý 
pruh a zdurené okolie kloaky. Plutvový lem samcov je 
v období rozmnožovania, ktoré mloky trávia vo vode, 
vysoký, výrazne zúbkovaný a nad kloakou preruše-
ný hlbokým zárezom. Samice lem nemajú. Dva rady 
podnebných zubov sú takmer rovnobežné, anteriórne 
sa k sebe približujú, posteriórne sa mierne rozbieha-
jú. Je rozšírený od Veľkej Británie, severného Fran-

cúzska a južnej Škandinávie cez strednú a východnú 
Európu až po Ural. Vyskytuje sa od nížin po vysoké 
pohoria, v našich podmienkach spravidla do 800 m n. 
m., na Balkáne až do 2000 m n. m. Na Slovensku sa 
vyskytuje prevažne v oblastiach severného a stredné-
ho Slovenska, chýba v nížinách. Zimuje väčšinou na 
súši, menej často vo vode. Aktivita sa začína v marci a 
približne po dvoch až troch týždňoch od ukončenia hi-
bernácie dochádza k páreniu. Samica znáša v prieme-
re 150 – 200 vajíčok, ktoré lepí jednotlivo do záhybov 
listov. Polovica embryí odumiera v dôsledku chromo-
zómových anomálií. Larvy metamorfujú približne po 
3 mesiacoch, keď dosahujú veľkosť asi 80 mm. Veľmi 
zriedka larvy vo vode prezimujú. Charakteristické sú 
dlhým nitkovitým výrastkom na konci chvosta, tma-
vými škvrnami na plutvovom leme a pomerne dlhými 
prstami. Živia sa drobnými kôrovcami (Cladocera, 
Copepoda). V potrave dospelých jedincov je zastú-
pený hmyz, mäkkýše, zistené boli aj vajíčka a larvy 
obojživelníkov. Druh je kriticky ohrozený narúšaním 
vodných i terestrických biotopov, ktoré nastáva mo-
dernizáciou poľnohospodárstva.            PMI

mlynárik kapustový (Pieris brassicae) – väčší bielo- al. 
žltobielo sfarbený mlynárik z čeľ. → mlynárikovité s 
dĺžkou predného krídla 27 – 30 mm. Čierny apikálny 
okraj predných krídel siaha až po žilku Cu2 al. ďalej. 
Samička má navyše na predných krídlach v postdisko-
idálnej časti dve čierne škvrnky. Motýľ sa vyskytuje 
v 2 – 3 generáciách od konca apríla do septembra v 
záhradách, na poliach a lúkach. Húsenica žije na ka-
pustovitých rastlinách a škodí na zelenine. Kukla pre-
zimuje. Veľmi rozšírený na Slovensku.              MKU

mlynárik ovocný (Aporia crataegi) – veľký mlynárik 
z čeľ. → mlynárikovité žltobielej farby s čierno pig-
mentovanými žilkami s dĺžkou predného krídla do 35 
mm. Motýľ lieta v máji až júli v sadoch, záhradách, 
na stráňach a krovinatých miestach. Kedysi bol u nás 
známym škodcom ovocných drevín. Hojnejší býva 
iba v niekt. rokoch a iba na niekt. miestach. Tmavá, 
krátko obrvená a pozdĺžne pruhovaná húsenica žije 
po prezimovaní na ružovitých drevinách (Crataegus, 
Prunus a iné). Druh vyhynul v niekt. oblastiach Eu-
rópy (Anglicko, Škandinávia). Na Slovensku patrí v 
súčasnosti medzi zraniteľné druhy.         MKU

mlynárik repkový (Pieris napi) – náš najbežnejší a naj-
rozšírenejší motýľ s dennou aktivitou z čeľ. → mlyná-
rikovité s dĺžkou predného krídla 20 – 23 mm. Na bie-
lych predných krídlach vyniká tmavý vrchol a škvrnky 
v postdiskoidálnej časti. Žilky na rube zadných krídel 
sú tmavo poprášené. Lieta vo 2 – 3 generáciách od 
nížin až vysoko v horách na lúkach, v riedkych lesoch, 
záhradách a i. Húsenica žije na kapustovitých rastli-
nách. Kukla prezimuje.                                       MKU

mlynárik repový (Pieris rapae) – stredne veľký mlyná-
rik z čeľ. → mlynárikovité s dĺžkou predného krídla 
20 – 25 mm. Zákl. sfarbenie krídel je biele al. žltobie-
le. Čierny apikálny okraj predných krídel siaha len po 
žilku M3. Žilky na spodnej strane zadných krídel nie sú 
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tmavo poprášené. Vyskytuje sa v 2 – 3 generáciách od 
nížin až po horské oblasti, a to na lúkach, svahoch a v 
záhradách. Húsenica žije na kapustovitých a rezedovi-
tých rastlinách. Škodí na zelenine. Je jedným z našich 
najbežnejších a najrozšírenejších mlynárikov.    MKU 

mlynárik žeruchový (Anthocharis cardamines) – men-
ší mlynárik z čeľ. → mlynárikovité s dĺžkou predného 
krídla 19 – 23 mm. Krídla samčekov majú charakte-
ristickú oranžovú škvrnu pri vrchole. Motýle lietajú 
od apríla do júna (v horách do júla). Húsenica žije na 
kapustovitých rastlinách. Kukla prezimuje. Na Slo-
vensku veľmi rozšírený.                         MKU 

mlynárikovité (Pieridae) – čeľ. stredne veľkých až 
veľkých (niekt. tropické druhy) motýľov (Lepidop-
tera) zo skupiny → Rhopalocera so zaokrúhlenými, 
výnimočne hrotitými (→ Gonepteryx), najčastejšie 
bielo al. žlto, zriedkavo oranžovo al. inak sfarbený-
mi krídlami s menším počtom tmavých kresieb. U nás 
žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 14 – 23 mm a dĺžku 
predného krídla 17 – 35 mm. Obe pohlavia sa sfar-
bením a veľkosťou väčšinou odlišujú. Všetky tri páry 
hrudných nôh sú normálne vyvinuté. Na tarzoch je pár 
dvojitých ostrôh. Na zadných krídlach býva prítom-
ná druhá análna žilka. Štíhle, zvyčajne zelené húse-
nice bývajú krátko a riedko ochlpené. Hranaté kukly 
sú opásané. Väčšina druhov sa vyskytuje v Južnej a 
Strednej Amerike, v tropickej Afrike a v orientálnej 
oblasti. Na Slovensku sa doposiaľ zistilo 19 druhov. 
Niekt. druhy patria k význ. hosp. škodcom (najmä 
škodcovia zeleniny).           MKU

mníška obyčajná (Lymantria monacha) – mníška 
strednej veľkosti z čeľ. mníškovité s dĺžkou predného 
krídla 18 – 26 mm. Zákl. sfarbenie je biele s početnými 
hrubými zúbkovanými pásikmi a bodkami. Vyskytujú 
sa aj čiastočne al. celkom melanistické (čierne) formy. 
Zadné krídla sú béžové s čiernymi okrajovými bodka-
mi. Samička je omnoho väčšia ako samček. Motýle sa 
vyskytujú od júla do začiatku septembra v smrekových 
a borovicových lesoch, smrekových monokultúrach, 
ale aj v zmiešaných lesoch. Samička kladie vajíčka do 
skupín pod kôru al. na kmene pod lišajníky. Obrvená 
šedavá húsenica s bradavkami a s nejasnými kresbami 
a tmavým pruhom na chrbte žije v apríli až júli najmä 
na ihličnanoch, hlavne na smreku a borovici, ale nie-
kedy aj na listnáčoch, najmä na buku. Tento druh má 
dlhú, až 250 dní trvajúcu diapauzu, ktorú prekonáva 
v zimnom období vo forme vajíčok, resp. mladých, 
z vajíčok nevyliahnutých húseníc. Hromadný škodca 
najmä smreka a borovice. K masovému premnoženiu 
často dochádza v smrekových monokultúrach.  MKU

mníška veľkohlavá (Lymantria dispar) – veľká mníška 
z čeľ. → mníškovité s dĺžkou predného krídla 25 – 35 
mm. Samček, lietajúci počas dňa prudkým letom, je 
tmavohnedý s černastými zúbkovanými líniami; pod-
statne väčšia samička so zavalitým telom je krémo-
vobiela s bledšími líniami na krídlach. Na brušku má 
žltohnedé chĺpky, ktorými pokrýva znášky vajíčok. 
Motýle sa vyskytujú od júla do začiatku septembra 

v listnatých a zmiešaných lesoch a parkoch. Samička 
kladie 400 – 800 vajíčok najčastejšie na kmene stro-
mov do oválnych hŕbok, kt. sa nazývajú aj „hubky“. 
Mierne ploská tmavá húsenica s nápadnými chrbto-
vými šedomodrými a červenavými bradavkami a žl-
tohnedými bočnými bradavkami sa vyskytuje v máji 
až júli. Tento druh má dlhú, až 250 dní trvajúcu dia-
pauzu, ktorú prekonáva v zimnom období vo forme 
vajíčok, resp. mladých, z vajíčok nevyliahnutých hú-
seníc. Na juhu Slovenska je hromadným polyfágnym 
škodcom dubov, ovocných stromov a iných drevín. 
Pri premnožení často spôsobuje kalamity.      MKU

mníška zlatoritka (Euproctis chrysorrhoea) – motýľ 
strednej veľkosti z čeľ. mníškovité s dĺžkou predného 
krídla 16 – 18 mm. Vrchná strana oboch párov krídel 
je čisto biela. Koniec bruška je sfarbený hrdzavo-h-
nedo až hrdzavo-červeno. Motýle sa vyskytujú od 
konca júna do začiatku augusta vo svetlých zmieša-
ných listnatých lesoch, parkoch, ovocných sadoch a 
v stromoradiach. Čierne húsenice s oranžovými po-
zdĺžnymi pruhmi a škvrnami na chrbte a bokoch majú 
na chrbtových bradavkách husté krátke pŕhlivé brvy 
tvoriace zamatovočervené vankúšiky, kt. spôsobujú 
u človeka prudké podráždenie na koži. Húsenice žijú 
spoločensky, v ranných štádiách v hniezdach na konci 
konárov, v kt. prezimujú; dospelé húsenice sa v máji a 
júni rozliezajú. Škodia na ovocných stromoch a iných 
drevinách, často spôsobujú kalamity.         MKU

mníškovité (Lymantriidae) – čeľ. uzdokrídlych motýľov 
(Lepidoptera) najčastejšie strednej, zriedkavejšie väč-
šej veľkosti s väčšinou širokými krídlami s jednodu-
chou kresbou. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 
8 – 30 mm a dĺžku predného krídla 8 – 35 mm. Sam-
čeky sú väčšinou štíhle, samičky zavalité, niekedy so 
zakrpatenými krídlami. Cuciak býva zakrpatený, tyka-
dlá samčekov hrebeňovité. Na predných krídlach žilka 
M2 vybieha blízko M3; na zadných krídlach sa žilka 
Sc prikláňa k Rr. Frenulum a tympanálny orgán sú prí-
tomné. Samčeky niekt. druhov lietajú počas dňa. Sa-
mičky bývajú najmä do znášky málo pohyblivé. Vajíč-
ka kladú vo väčších znáškach a často bývajú chránené 
chĺpkami, kt. majú samičky na konci bruška. Húseni-
ce s nápadne veľkou hlavou majú druhotné štetiny na 
výrazných bradavkách. Na chrbte 6. a 7. bruškového 
článku je nápadná žliazka. Majú 3 páry nôh, 5 párov 
panôžok svorkovitého typu s uniordinálnymi háčikmi. 
Kuklia sa v mäkkom zámotku obsahujúcom chĺpky 
húsenice. Múmiovitá kukla býva pokrytá chĺpkami. 
Čeľaď je veľmi rozšírená vo svete. Zo Slovenska je 
známych 16 druhov, z kt. viaceré sú pri premnožení 
vážnymi škodcami najmä v lesníctve.              MKU

mnohobičíkovky (Hypermastigida/Hypermastigidea) 
– skupina jednobunkovcov, zaraďovaných medzi → 
živočíchobičíkovce (na úrovni radu), v súčasnosti 
v rámci fylogenetickej línie → Excavata (na úrovni 
triedy v rámci kmeňa Parabasalia). Žijú v čreve ter-
mitov, zriedkavo i švábov, ktorým pomáhajú tráviť 
celulózu, vylučovaním tráviacich enzýmov a látok 
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stimulujúcich rast celulózu rozkladajúcich baktérií. 
V čreve sa ich nachádza veľký počet, často tvoria až 
1/3 hmotnosti hostiteľa. Telo je v prednej časti alebo 
na celom povrchu husto pokryté bičíkmi, čím pripo-
mínajú nálevníky. Majú väčšinou len jedno, nápadne 
veľké, jadro, často sa vyskytuje → axostyl. Na povr-
chu jednobunkovca sa nachádzajú symbiotické bak-
térie. Termity zbavené týchto bičíkovcov hynú do 10 
dní. Získavajú ich olizovaním análneho otvoru iných 
jedincov. Lophomonas blattarum, žije v čreve švábov, 
Spirotrichonympha bispira, Trichonympha acuta, Te-
ratonympha mirabilis a ďalšie, v čreve termitov.   ET

mnohobunkovce (Polycytozoa/Metazoa) – organizmy, 
ktorých telo je vždy zložené z viacerých buniek, ktoré 
sú morfologicky a funkčne diferencované. Na základe 
stupňa organizácie sem zaraďujeme 3 vývojové stup-
ne mnohobunkovcov → plakulovce (Placozoa), hub-
kovce (→ hubky Porifera) a živočíchy (→ Animalia, 
Eumetazoa, Epitelozoa).               ET

mnohonôžka zemná (Julus terrestris) – telo lesklé, 
chrbtová strana tmavá až čierna, boky valcovitého tela 
málo svetlejšie, nohy žltobiele. Dĺžka tela 15 až 24 
mm. V lesoch pod na vlhkých miestach po opadnutým 
lístím, pod kameňmi, spadnutým drevom, tiež v záhra-
dách, na starých cintorínoch, v parkoch pod kríkmi a i. 
Častejšie sa vyskytujúci druh so širšou ekologickou 
valenciou. Mnohonôžka zemná je rozšírená vo väčšej 
časti Európy, na severe zasahuje do Škandinávie, na 
juhu na Balkán.                IO 

mnohonôžky (Diplopoda) – článkonožce s valcovitých 
alebo z brušnej alebo chrbtovej strany s plochým te-
lom. Ich zafarbenie kolíše od špinavobielej k tmavo-
hnedej až čiernej niekedy so škvrnami alebo s kresbou. 
Priemerná dĺžka tela kolíše od 20 do 40 mm, skupina 
najväčších druhov meria 260 až 300 mm. Kutikula 
tela pevná často inkrustovaná vápenatými soľami. 
Telo je zložené z hlavy a trupu. Hlava so 7 – 8 člán-
kovými tykadlami a skupinkami očiek. Ústne orgány 
sú zložené z trojčlánkových hryzadiel (mandibulae) 
a gnatochilaria. Prvý trupový článok je označovaný 
za kŕčok (collum), 2., 3. a 4. trupový článok majú po 
jednom páre nôh, na 3. článku je pohlavný otvor. Za 
4. článkom nasledujú zdvojené články (diplosomity) 
každý s dvoma pármi nôh. Koncové (dva i viac) tru-
pové články sú bez nôh. Posledný článok trupu telzón. 
Trup môže mať 9 až 178 článkov a 11 až 350 párov 
nôh. Nohy väčšiny trupových článkov sú rovnaké, sú 
zložené z poditov: coxa, trochanter, praefemur, femur, 
postfemur, tibia a tarsus.Výnimkou sú končatiny pre-
menené na kopulačné nožičky (gonopody, telopody). 
Druhy radov Polyzoniida a Julida počas života pre-
konávajú euanamorfózu, po každom zvlečení im na 
trupe pribudnú nové články, zvliekajú sa i po dosiah-
nutí pohlavnej zrelosti až do konca života, je proble-
matické stanoviť konečný počet trupových článkov 
jednotlivých druhov. Druhy radu Glomerida prekoná-
vajú hemianamorfózu, pred pohlavnou zrelosťou po 
každom zvlečení im pribudnú nové trupové články, 

po dosiahnutí pohlavnej zrelosti zvliekania pokračujú 
bez pribúdania nových článkov. Polydesmida preko-
návajú teloanamorfózu, zvliekania s pribúdaním no-
vých trupových článkov prebiehajú až po dosiahnutie 
pohlavnej zrelosti, ďalej sa nezvliekajú. Mnohonôžky 
sú pôdne organizmy, vyžadujú vlhké prostredie, veľ-
mi vhodnými miestami ich výskytu sú hrubé vrstvy 
opadnutého lístia v oblastiach s vápencovým podkla-
dom. S niektorými druhmi sa môžeme stretnúť i na 
poľnohospodársky intenzívne využívaných plochách 
(polia, záhrady, škôlky ovocných a lesných drevín, 
pasienky a i.). Takmer výlučne konzumujú mŕtvu or-
ganickú hmotu. Je opísaných okolo 10 000 druhov, 
z našej fauny je známych okolo 70 druhov.             IO

mnohoprísavnice/motolicovce (Monogenea) – parazi-
tické → ploskavce studenokrvných stavovcov. Opí-
saných viac ako 1 500 druhov. Väčšinou ektoparazity 
na koži, žiabrach a plutvách rýb, menej endoparazity 
močového mechúra, močovodov a čreva rýb a oboj-
živelníkov. Nestriedajú hostiteľov. Z vajíčka vzniká 
obrvená larva, ktorá sa po prichytení na hostiteľa mení 
na dospelého jedinca. Okolo úst sa vytvára 1 alebo 
viac prísaviek (prohaptor) alebo sem ústia žľazy s le-
pivým sekrétom. Na konci tela sa nachádza mohutný 
prísavný disk s háčikmi a prísavkami (opistohaptor). 
Dactylogyrus vastator – parazituje na žiabrach kapra, 
dosahuje veľkosť do 2 mm. U mladých rýb môže spô-
sobovať hromadné hynutie. Hynutie mladých najmä 
kaprovitých rýb spôsobuje aj Gyrodactylus elegans. 
Mnohoústka žabia (Polystomum integerrinum) para-
zituje v močovom mechúre žiab. Majú dlhé obdobie 
dospievania (až niekoľko rokov). Larvami sa nakazia 
žubrienky (parazitujú na žiabrach) a až po metamorfó-
ze hostiteľa sa dostávajú do močového mechúra. Strie-
da sa tu ektoparazitizmus s endoparazitizmom.       ET

mnohoštetinavce (Polychaeta) – patria do kmeňa →ob-
rúčkavcov. Sú to prevažne morské, menej sladkovodné 
a vzácne suchozemské pôvodne homonomne segmen-
tované živočíchy, často pestro sfarbené. Na každom 
článku sa pôvodne nachádza 1 pár výrastkov (parapó-
die), zväzky štetín, pár celomových vačkov, pár me-
tanefrídií a pár nervových ganglií spojených priečnou 
spojkou (komisúra) a dvoma pozdĺžnymi pásmi (ko-
nektívy). Na prvom článku sa nachádzajú tykadlové 
výrastky. V pokožke sa nachádza veľa slizových bu-
niek, niektoré vytvárajú schránku. Tráviaca sústava je 
úplná (ústa – anus), tyflosolis u mnohých absentuje. Sú 
hermafrodity, pohlavná sústava sa nachádza pôvodne 
v každom článku, neskôr sa sústreďuje do určitých 
článkov (nepohlavné – atókne a pohlavné – epitókne). 
Z oplodneného vajíčka vzniká larva trochofóra, ktorá 
sa mení na metatrochofóru a nektochétu. Systematic-
ky sa delia na 3 rady: → Erantia, → Sedentaria, → 
Archiannelida.                ET

mnohoústka žabia → mnohoprísavnice
močiarka (Viviparus) – rod vodných predožiabrych 

ulitníkov z čeľ. Viviparidae, na Slovensku zastúpený 
2 druhmi. → M. nafúknutá (V. contectus) preferuje 
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zarastené stojaté vody, prevažne v nížinách. Je živo-
rodý, dožíva sa až 10 r. M. dunajská (V. acerosus) je 
endemitom Podunajska. Okrem Dunaja žije v dolných 
častiach niekt. jeho prítokov (Morava,Váh, Žitava a 
pod), aj na Východoslov. nížine (Bodrog, Latorica). 
Druh je charakteristický pohlavným dimorfizmom, kt. 
sa prejavuje v rozmeroch a tvare ulity (samec má štíh-
lejšiu ulitu s menej klenutými závitmi).            TC

močovina – konečný produkt metabolizmu dusíka, kto-
rý s väčším množstvom vody vylučujú tzv. ureotelné 
živočíchy (kôrovce, väčšina mäkkýšov, ostnatokožce, 
obojživelníky a cicavce). Bola objavená i napr. v ex-
krétoch hmyzu, ako aj v hemolymfe hmyzu, kde je 
prítomná v množstve 3 – 69 mg/100 ml.              JS

močovod (ureter) – extrarenálna vývodná cesta mezoder-
málneho pôvodu. Má tvar kanálika, ktorý vychádza z 
obličky (ren), ale jeho vyústenie je rôzne: 1. vyústenie 
na urogenitálnej bradavici (mihule – Petromyzontida, 
sliznatky – Myxiny, lúčoplutvovce – Actinopterygii), 
2. do kloaky (drsnokožce – Chondrichthyes, násad-
coplutvovce – Sarcopterygii, obojživelníky – Amphi-
bia, plazy – Reptilia, vtáky – Aves); 3. do močového 
mechúra (cicavce – Mammalia) a odtiaľ močovou 
trubicou (urethra) do kloaky (vajcorodé – Prototheria) 
alebo do páriaceho pohlavného orgánu (živorodé – 
Theria).                 JS

močový mechúr (vesica urinaria) – extrarenálna vývod-
ná cesta endodermálneho pôvodu. Hromadí sa v ňom 
moč pred vylúčením z organizmu. Samovoľnému od-
tekaniu moču zabraňuje vnútorný a vonkajší zvierač 
močového mechúra. Vyprázdňovanie (mikcia) močo-
vého mechúra je zložitý reťazový reflex usmerňovaný 
vegetatívnou nervovou sústavou i mozgovou kôrou. 
Močový mechúr majú obojživelníky (Amphibia), pla-
zy (Reptilia, niektorým chýba), vtáky (Aves, väčšine 
chý ba) a cicavce (Mammalia).              JS

modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) – jeden z 
najväčších zástupcov z čeľ. → ohniváčikovité s dĺž-
kou predného krídla do 21 mm. Lícna strana pred-
ných krídel je jasno modrá so širokým čiernohnedým 
lemom a bielymi riasami. V modrom poli je viacero 
výrazných čiernych podlhovastých škvŕn. Motýle lie-
tajú na suchých pastvinách pri lesoch, na trávnatých 
stráňach, pri okrajoch lesov a na kosených rúbanis-
kách s prítomnosťou mravenísk mačinových mravcov 
prerastených dúškou materinou. Mladé húsenice sa 
živia dúškou materinou a staršie žijú v mraveniskách 
mačinových mravcov , kde požierajú ich larvy a kuk-
ly. Nápadne miznúci a na Slovensku zraniteľný a zá-
konom chránený druh, kt. sa uvádza v červenej knihe 
(Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín 
a živočíchov ČSFR 3). Z celoeurópskeho hľadiska 
považovaný za rizikový druh (Červená kniha európ-
skych motýľov – Rhopalocera).                          MKU

modráčik krušinový (Celastrina argiolus) – stred-
ne veľký zástupca z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou 
predného krídla 13 – 16 mm. Na lícnej strane pred-
ných modrých krídel samičky je veľmi široký tmavý 

lem. Tmavý lem samčeka je veľmi úzky. Motýle lie-
tajú vo dvoch generáciách od začiatku apríla do au-
gusta na okrajoch lesov, čistinkách a nivách. Húsenica 
žije polyfágne na viacerých bylinách a nízkych kroch 
(1. gen.: august až september; 2. gen.: máj až jún). Je 
myrmekofilná.                                                     MKU 

modráčik najmenší (Cupido minimus) – malý denný 
motýľ z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou predného 
krídla 10 – 12 mm. Vrchná strana krídel samčeka je 
tmavohnedá, viac-menej modro poprášená, samič-
ky bez modrej prímesi. Motýle lietajú od apríla do 
septembra, väčšinou vo dvoch generáciách na xero-
termných stanovištiach, lúkach, v okolí poľných ciest 
a okrajoch lesov. Húsenica žije na bôbovitých rastli-
nách.                          MKU 

modráčik obyčajný (Polyommatus icarus) – menší den-
ný motýľ z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou predného 
krídla 13 – 16 mm. Vrchná strana predných krídel 
samčeka je červenkasto modrá, samičky tmavohnedá 
s červenkastými škvrnkami na okraji. Náš najbežnej-
ší modráčik. Lieta hojne na lúkach vo dvoch až troch 
pokoleniach od mája do októbra. Húsenice žijú na 
bôbovitých rastlinách. Sú myrmekofilné.         MKU

modráčik očkovaný (Maculinea telejus) – väčší zá-
stupca z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou predného 
krídla 16 – 18 mm. Na lícnej strane modrých krídel je 
široký tmavý lem a niekoľko čiernych bodiek. Samič-
ka je tmavšie sfarbená. Motýle lietajú v letných me-
siacoch na mokradiach a vlhkých lúkach. Húsenice 
žijú spočiatku na krvavci lekárskom (Sanguisorba of-
ficinalis), neskôr v mraveniskách. Štádium húsenice 
trvá od júla a po prezimovaní do júna. Nápadne miz-
núci a na Slovensku ohrozený a zákonom chránený 
druh, kt. sa uvádza v červenej knihe (Červená kniha 
ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
ČSFR 3). Z celoeurópskeho hľadiska považovaný za 
rizikový druh (Červená kniha európskych motýľov – 
Rhopalocera).                                                     MKU

modráčik rozchodníkový (Scolitantides orion) – stred-
ne veľký zástupca z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou 
predného krídla 12 – 16 mm. Lícna strana krídel je 
hnedomodrá s charakteristickou kresbou. Na rubu 
zadných krídel je výrazná oranžová páska relatívne 
vzdialená od okraja krídel. Motýle lietajú vo dvoch 
generáciách od mája do augusta v oblasti skalných 
lesostepí a suchých lokalít, kde sa vyskytujú rozchod-
níky (Sedum), kt. sú hostiteľskou rastlinou myrmeko-
filných húseníc.                                                   MKU

mola → hryzadlo hmyzu
moľa kožušinová (Tinaea pellionella) – drobná moľa z 

čeľ. → moľovité s dĺžkou predného krídla 4 – 7 mm. 
Na žltosivých predných krídlach sú viac-menej nápad-
né 3 tmavé škvrnky. Rozšírený druh po celom svete. 
Húsenica žije v pradivovom vaku na textíliách, kožuši-
nách a iných látkach živočíšneho pôvodu.          MKU

moľa obilná (Nemapogon granellus) – drobná moľa 
z čeľ. → moľovité s dĺžkou predného krídla 4 – 7 
mm. Belavé predné krídla sú černasto škvrnité. Veľ-
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mi rozšírený druh po celom svete. Húsenica je obá-
vaným škodcom uskladneného obilia, sušených plo-
dín, húb, liečivých rastlín a pod. Spriada a vyhlodáva 
chodby.                                                           MKU

moľa šatová (Tineola bisselliella) – drobná moľa z čeľ. 
→ moľovité s dĺžkou predného krídla 4 – 6 mm. Pred-
né krídla sú žltavo lesklé bez kresby. Motýle žijú v 
húštinách, kroví, príbytkoch a skladoch s látkami a ko-
žušinami. Pri vyrušení al. chytaní sa rýchlo ukrývajú. 
Pôv. obyvateľ vtáčích hniezd a brlohov väčších cicav-
cov. Veľmi rozšírený druh po celom svete. V domác-
nostiach sa imága vyskytujú po celý rok, v prírode od 
mája do septembra. Húsenica je obávaným škodcom 
vlnených textílií, kožušín a iného materiálu živočíšne-
ho pôvodu. Žije v pradivových rúročkách.          MKU

moľa tapetová (Trichophaga tapetzella) – drobný mo-
týľ z čeľ. → moľovité s dĺžkou predného krídla 6 – 10 
mm. Predné belavé krídla sú v koreňovej časti černas-
té. Veľmi rozšírený druh v Európe, Ázii a Severnej 
Amerike. Húsenica škodí na vlnených a bavlnených 
textíliách, kožušinách, perí a na tapetách.          MKU

Mollusca → mäkkýše
Molops piceus → utekáčik hôrny
moľovité (Tinaeidae) – čeľ. uzdokrídlych motýľov (Le-

pidoptera) väčšinou malej veľkosti, so stredne úzkymi 
krídlami s kratšími riasami a málo výraznou kresbou. 
Análna žilka na krídlach je vyvinutá. U nás žijúce dru-
hy dosahujú dĺžku tela 3 – 7 mm a dĺžku predného 
krídla 3 – 9 mm. Hlava s nepriliehavými chĺpkami a 
zakrpateným cuciakom. Spodnoperové hmatadlá sú 
hrubo chĺpkaté. Zadné holene nôh sú silne ochlpené. 
Imága lietajú počas dňa, večer aj v noci. Zavalité, ried-
ko obrvené húsenice majú vencovité panôžky. Viaceré 
vypriadajú svoje rúrkovité požerky a niekedy si zhoto-
vujú pradivové vaky. Žijú v materiáloch živočíšneho 
a rastlinného pôvodu, v odpadkoch, v drevokazných 
hubách, v rozkladajúcom sa dreve prestúpenom hý-
fami húb. Polovoľné kukly majú na brušku tŕne. Pred 
liahnutím imága sa vysunujú. Čeľaď je veľmi rozší-
rená vo svete. Zo Slovenska je známych 59 druhov, 
z kt. viaceré sú vážnymi hospodárskymi škodcami v 
skladoch a domácnostiach.          MKU

Monachoides incarnatus → slimákovité 
Monocystis agilis → gregariny
Monocytozoa → jednobunkovce
monocyty – je to druh bielych krviniek, resp. agranulo-

cytov (biele krvinky sa delia na agranulocyty a granu-
locyty). Agranulocyty majú cytoplazmu bez granulá-
cie a veľké nečlenené jadro. Podľa vzhľadu a funkcie 
k nim patria lymfocyty a monocyty. Sú najväčšími 
spomedzi bielych krviniek, ale ich jadro je pomer-
ne malé, obličkovitého tvaru. V tkanivách môžu žiť 
niekoľko mesiacov (aj rokov). Monocyty sú najväč-
šie krvné bunky. Tvoria 3 – 8 % z celkového počtu 
bielych krviniek. Majú schopnosť fagocytózy mik-
roorganizmov, prenikajú tkanivami (diapedéza), kde 
pohlcujú aj veľké častice, baktérie a staré poškodené 
bunky. Prestupujú stenami kapilár do väziva kde sa 

menia na makrofágy. Jeden monocyt je schopný fago-
cytovať až 100 mikroorganizmov. Monocyty sa tvoria 
v rozličných častiach retikuloendotelového systému. 
Pre fagocytózu sú vybavené početnými receptormi, 
pomocou ktorých rozoznávajú častice určené na pohl-
tenie a likvidáciu.              SN 

Monochamus sartor → vrzúnik pralesový 
monomorfné kolónie → kolónie mnohobunkovcov
Monoplacophora → čiapkovce
monospermné oplodnenie → oplodnenie
Monotremata → kloakovce
Monotrysia – skupina čeľadí motýľov, kt. samičky majú 

iba jeden pohlavný otvor na brušku, vyúsťujúci na 9. 
článku. Slúži na párenie i znášanie vajíčok. Na mem-
bráne krídel sa okrem šupiniek nachádzajú aj drobné 
ostienky. Patria sem malé až veľmi drobné druhy mo-
týľov s polovoľnými kuklami. Húsenice mínujú buď 
po celý život, al. v ranných štádiách. Imága sú často 
aktívne počas dňa. Vajíčka kladú na povrch rastlín 
al. do rastlinného pletiva. Významnými čeľaďami sú 
→ drobníkovité, → mínovníkovité, → adélovité, → 
blyštekovité a ďalšie. Niekt. druhy sú škodcami úžit-
kových rastlín.            MKU

mora gama (Autographa gamma) – pomerne malá 
mora z čeľ. → morovité s dĺžkou predného krídla 
13 – 18 mm. Na sivo- až fialovohnedých predných 
krídlach je nápadná bledá kresba v tvare gréckeho 
písmena gamma. Motýle sa vyskytujú najčastejšie vo 
dvoch generáciách (máj–október). Je jedným z našich 
najbežnejších motýľov; prilieta k nám každoročne z 
juhu. Zelená húsenica je polyfágna a často škodí na 
mnohých poľnohospodárskych plodinách, niekedy aj 
v lesných škôlkach. MKU

mora jarná (Orthosia incerta) – menšia mora z čeľ. 
→ morovité s dĺžkou predného krídla 14 – 17 mm. 
Na sivých až červenohnedých predných krídlach je v 
spodnej časti vyplnená obličkovitá škvrna a vždy je 
prítomný výrazný stredový tieň. Motýle sa vyskytujú 
od marca do mája. Húsenica žije v máji až júni na rôz-
nych drevinách.           MKU

mora kapustová (Mamestra brassicae) – mora stred-
nej veľkosti z čeľ. → morovité s dĺžkou predného 
krídla 20 – 23 mm. Na olivovohnedastých predných 
krídlach je viac-menej nápadná žltobiela vlnovková 
línia a svetlo lemovaná obličkovitá škvrna. Motýle sa 
vyskytujú vo dvoch generáciách (máj – september). 
Húsenica žije od júla do októbra. Obľubuje kapustu a 
kel a býva ukrytá v hlávkach, kt. poškodzuje žerom a 
znečisťuje trusom.           MKU

mora kelová (Lacanobia oleracea) – mora strednej veľ-
kosti z čeľ. → morovité s dĺžkou predného krídla 16 
– 18 mm. Na červenkastohnedých predných krídlach 
biela kresba v podobe W zasahuje hlboko na okraj krí-
del. Motýle sa vyskytujú vo dvoch generáciách (máj 
– september). Húsenica žije od leta do jesene. Poško-
dzuje najmä zeleninu a okopaniny.                     MKU

mora ovocná (Orthosia gothica) – menšia mora z čeľ. 
→ morovité s dĺžkou predného krídla do 15 mm. Na 
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sivo- až fialovohnedých predných krídlach je v stred-
nej časti veľká čierna škvrna v podobe C a menšia 
čierna čiarkovitá škvrnka. Motýle sa vyskytujú od 
marca do mája na nivách, čistinách, v zalesnených 
oblastiach, sadoch a parkoch. Húsenica žije v máji až 
júni na rôznych drevinách i bylinách.         MKU 

morfológia – náuka zaoberajúca sa štúdiom tvaru orgá-
nov a ich vývojom v priebehu vývinu jedinca (onto-
genéza) ako aj v priebehu historického vývoja skupín 
živočíchov (fylogenéza); náuka o vonkajších tvaroch 
a vnútornej stavbe organizmov               JS

Morgan, Thomas Hunt (1866 – 1945) – americký 
experimentálny zoológ, embryológ a genetik. Študo-
val na univerzite v Kentucky, postgraduálne štúdium 
(PhD.) na univerzite Johna Hopkinsa v Baltimoore. 
Bol profesorom experimentálnej zoológie na Kolum-
bijskej univerzite v New Yorku (1904 – 1928), neskôr 
(1928 – 1945) profesorom biológie a riaditeľom bi-
ologického laboratória Kalifornského technologické-
ho inštitútu v Pasadene (G. Kerckhoff Laboratories 
at the California Institute of Technology, Pasadena), 
kde pôsobil do konca svojho života. Venoval sa štúdiu 
embryonálneho vývinu, procesov regenerácie živočí-
chov, experimentálnej zoológii. Pokusmi na drozofile 
(Drosophila melanogaster) spolu so svojími spolu-
pracovníkmi a žiakmi dospel k významným zisteniam 
o génoch ako nositeľoch dedičných vlastností. Jeho 
experimenty sa stali základom výskumu dedičnos-
ti na úrovni bunky, predovšetkým na úrovni počtu 
a morfológie chromozómov (cytogenetika). Morgan 
zhrnul základné cytogenetické poznatky do dvoch 
zákonov. 1. Gény sú usporiadné v chromozómoch za 
sebou (lineárne), 2. počet väzbových skupín (súbor 
génov v jednom chromozóme) sa rovná počtu párov 
homologických chromozómov. Obidva zákony majú 
všeobecnú platnosť, tvoria chromozómovú teóriu de-
dičnosti. V roku 1933 dostal Morgan Nobelovu cenu 
za fyziológiu a medicínu, za objavy, ktoré sa týkajú 
dedičných funkcií chromozómov. K jeho významným 
dielam patria Experimental Zoology (1907), Me-
chanism of Mendelian Heredity (1915), Embryo-
logy and Genetics (1924), The Theory of the Gene 
(1926) a i.                IO

morka domáca (Meleagris gallopavo var. domesticus) 
– je náš najväčší domáci vták. Dodnes sa vyskytuje 
v bušiach a polohornatých krajoch južnej a strednej 
časti Severnej Ameriky. Je odolná voči klimatickým 
výkyvom. Inkubácia vajec trvá 28 dní. Medzi mor-
kou a moriakom je výrazný pohlavný dimorfizmus 
v utváraní hlavy, ale najmä vo veľkosti tela. Morku 
zdomácnili Indiáni okolo r. 500 p. n. l. Predmetom 
zdomácnenie sa stala divá bronzová morka, z ktorej 
bola vyšľachtená väčšina plemien a divá čierna mor-
ka, od ktorej odvodzujeme norfolkskú morku. Do Eu-
rópy doviedli morky Španieli v r. 1497 a Angličania 
v r. 1498. Prvá prístupná správa o chove moriek na 
Slovensku pochádza z r. 1617. Medzi plemenami mo-
riek je veľmi malá tvarová variabilita. Okrem toho sa 

pri nich nevyskytujú rozdielne pernaté alebo iné odliš-
nosti ako pri plemenách kúr alebo holubov. Zaužíva-
ným kritériom členenia plemien moriek do skupín je 
dosahovaná hmotnosť. Podľa tohto kritéria ich delíme 
na: veľké (napr. výkonný mäsový typ Ivagal), stredne 
veľké (napr. bronzová morka štandardná, viržínska 
morka) a malé plemená moriek (napr. beltsvilská mor-
ka).                  HI

morovité (Noctuidae) – čeľ. menších až veľkých (niekt. 
tropické druhy patria medzi najväčšie motýle sveta) 
uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) s väčšinou vy-
vinutým cuciakom a nitkovitými tykadlami. Tykadlá 
samčekov sú iba niekedy hrebeňovité. Na predných 
krídlach vybieha M2 blízko M3, na zadných Sc sa do-
týka R blízko pri koreni. Na predných krídlach sa u 
mnohých druhoch vyskytuje charakteristická kresba 
v podobe kruhovitej, obličkovitej a čapíkovitej (ku-
žeľovitej) škvrny a okrem toho sú prítomné priečne 
pásiky. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 5 – 30 
mm a dĺžku predného krídla 6 – 45 mm. Uzdička a 
tympanálny orgán bývajú prítomné. Motýle majú 
väčšinou nočnú aktivitu. Takmer lysé húsenice so 
slabými štetinami al. chlpaté s pomerne hojnými dru-
hotnými a dlhými štetinami majú 3 páry nôh a 5 pá-
rov bruškových panôžok. Prvé 1 – 2 páry panôžok sú 
niekedy slabšie vyvinuté al. chýbajú. Žijú na bylinách 
a drevinách, mnohé druhy sú polyfágne. Múmiovité 
kukly sa nachádzajú väčšinou v pôde. Po celom svete 
rozšírená čeľaď je veľmi bohatá na druhy. Zahŕňa veľ-
ké množstvo poľnohospodárskych a lesných škodcov. 
Najpočetnejšia čeľaď našich motýľov. Zo Slovenska 
je známych okolo 530 druhov.                            MKU

Morphidae → menivcovité 
Morpho → menivec
morula – vývinové štádium zárodku živočíchov. Útvar 

podobný plodu moruše alebo maliny, vzniká z jedinej 
bunky (zygoty) v procese → brázdenia vajíčka. Pozo-
stáva z väčšieho počtu zaguľatených buniek → blasto-
mér.                                                                           ET

morulovce (Mesozoa) – malá skupina bilaterálne symet-
rických živočíchov, žijúcich ako komenzály alebo pa-
razity výlučne v morských živočíchoch, najmä v hla-
vonožcoch. Stavba tela je veľmi jednoduchá, mnohé 
sa tvarom podobajú na vývinové štádium → morula. 
Na povrchu sa nachádza 1 vrstva somatických buniek, 
ktoré obklopujú 1 alebo viac reprodukčných buniek. 
Zástupca napr. Rhopalura ophiocomae žijúca v telo-
vej dutina hadovíc.                                                   ET

motolica jelenia (Paramphistomum cervi) – parazituje 
v bachore aj v iných častiach žalúdka prežúvavcov. 
Spôsobuje úmorné hnačky, nechutenstvo až hynutie, 
najmä mladých prežúvavcov.                                  ET

motolica pečeňová (Fasciola hepatica) – 25 – 30 mm 
veľký, listovito sploštený, parazit pečene a žlčovodov 
viac ako 50 druhov živočíchov, najmä ovcí, dobytka, 
zriedkavo človeka. Patrí do kmeňa → ploskavce, trie-
dy → motolice. Oplodnené vajíčka sa dostávajú žlčou 
do čreva a s výkalmi opúšťajú telo. Vo vode z vajíč-
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ka po otvorení viečka vychádza 1. larv. štádium → 
miracídium. Je obrvené a aktívne vyhľadáva medzi-
hostiteľa, ktorým je v našich podmienkach vodniak 
malý (Lymnaea (Galba) truncatula). Preniká do jeho 
vnútorných orgánov (najčastejšie do pečene) a mení 
sa na beztvarý nepohyblivý útvar → sporocysta, v kt. 
zo zárodočných buniek vzniká ďalšia generácia (→ 
rédia). Tie sú pohyblivé, majú krátke vakovité čre-
vo (požierajú pečeň vodniaka) a majú tiež pohlavný 
otvor, ktorým vychádza ďalšia generácia → cerkárie. 
Tie húfne opúšťajú slimáka a prichytávajú sa na trá-
vu alebo predmety ponorené do vody. Zacystujú sa, 
vzniká štádium → adoleskária, konzumáciou kt. sa 
nakazí definitívny hostiteľ. Spôsobuje vážne ochore-
nia – zápaly pečene a žlčovodov, krvácanie do bruš-
nej dutiny a pod.                                                     ET

motolice (Trematodes) – parazitické, väčšinou listo-
vito sploštené → ploskavce so zložitým vývinovým 
cyklom a striedaním hostiteľov. Prvým medzihosti-
teľom býva obyčajne mäkkýš, definitívnym hostite-
ľom stavovec. Väčšinou parazitujú v rôznych čas-
tiach tráviacej sústavy, ale aj v dýchacích orgánoch, 
obličkách, cievnej sústave a pod. Môžu vyvolávať 
závažné ochorenia ľudí a hospodársky významných 
zvierat. Charakteristickým znakom sú väčšinou 2 
prísavky (ústna a brušná). Výnimku tvorí podtrieda 
bruchoprísavníc (Aspidogastrea), kde sa na brušnej 
strane nachádza väčší počet prichytávacích priehlbní. 
Tráviaca sústava je väčšinou tvorená 2, slepo kon-
čiacimi vetvami čreva. Väčšinou hermafrodity, len 
čeľ. → Schistosomidae je gonochoristická. Život-
né cykly sú zložité, spojené s viacerými larválnymi 
štádiami, striedaním hostiteľov a generácií. Rozdie-
ly sa prejavujú u jednotlivých druhov, resp. skupín. 
K základným larválnym štádiám patrí → miracídium, 
→ sporocysta, → rédia, → cerkária, → adoleskária. 
V pečeni a žlčovodoch najmä oviec a dobytka parazi-
tuje → motolica pečeňová. K trojhostiteľským moto-
liciam patrí → Dicrocoelium dendriticum. V bachore 
a iných častiach žalúdka prežúvavcov parazituje → 
motolica jelenia. Závažné ochorenia spôsobujú gono-
choristické motolice z čeľade → Schistosomidae (→ 
dvojprísavnica močová). Opisthorchis felineus para-
zituje v žlčníku, žlčovodoch a vývodoch pankreasu 
u cicavcov živiacich sa rybami, vrátane človeka. Sil-
né infekcie môžu byť u človeka smrteľné.            ET

motolicovce → mnohoprísavnice
motorické funkcie – pohybové funkcie. Funkcie súvi-

siace s pohybovými aktivitami organizmu. U človeka 
je osobitný zreteľ kladený na cieľavedomý a syste-
matický proces riadený centrálnou nervovou sústa-
vou a realizovaný pohybovou sústavou. Motorické 
funkcie, ktoré vychádzajú z mobility (pohyblivosť 
vyplývajúca z činnosti opornej a svalovej činnosti) 
a motility (súbor pohybov vegetatívnych systémov), 
sú viazané najmä na opornú (exoskelet aj endoskelet) 
a svalovú sústavu organizmu, ktorá má v živočíšnej 
ríši pestrú paletu foriem (napr. kožno-svalový vak 

okrúhlovcov alebo difúzna svalovina u mechúrnikov). 
Motorické funkcie zabezpečujú jeden zo základných 
prejavov živých sústav a často sú výsledkom reakcie 
na nervové podnety z okolitého prostredia.             PF

motýle (Lepidoptera) – rad hmyzu (Insecta) s doko-
nalou premenou. Imága sa vyznačujú dvomi pármi 
blanitých krídel s početnými pozdĺžnymi žilkami a s 
malým počtom priečnych žiliek a políčok. Žilnatina 
krídel má význ. z taxonomického hľadiska. Niekedy 
bývajú krídla pri jednom pohlaví (najčastejšie u sa-
mičiek) redukované, al. dokonca aj chýbajú. Krídla a 
často aj ďalšie časti tela, kt. sú nezriedka dlho a husto 
ochlpené, bývajú pokryté šupinkami (šupinka = le-
pis), z čoho je odvodené vedecké meno radu – „hmyz 
šupinokrídly“. Hryzadlá (mandibuly) sú väčšinou re-
dukované a nezreteľné. Galey čeľustí (maxily) sú väč-
šinou premenené v dlhý trubicovitý cuciak, kt. býva v 
pokoji špirálovite stočený a narovnáva sa pri prijíma-
ní potravy (cicavé ústne ústroje). Ostatné časti čeľustí 
a často i čeľusťové hmatadlá sú spravidla zakrpatené. 
Spodnoperové hmatadlá sú väčšinou prítomné, troj-
článkové a niekedy dlhé. Hlava je ortognátna. Veľké 
oči na bokoch hlavy zložené z početných ommatidií 
môžu byť lysé al. chĺpkaté. Očká sú často prítomné, 
vždy dve, umiestnené pri okraji očí za koreňmi ty-
kadiel. Tykadlá majú rozmanitý tvar a pri oboch po-
hlaviach bývajú často odlišné. Štíhle, krátke a väč-
šinou slabé nohy sú prispôsobené k pomalej chôdzi. 
V oblasti hrudi je najmohutnejšia stredohruď. Bruško 
býva väčšinou predĺžené. Samičky väčšiny druhov 
majú dva pohlavné otvory (skupina → Ditrysia). Po-
sledné články bruška samičiek niek. druhov sú pre-
menené na nepravé kladielko, kt. zasunujú vajíčka 
do rôznych úkrytov. Z vajíčok, kt. majú na povrchu 
často charakteristické štruktúry, sa liahnu spravidla 
veľmi pohyblivé larvy – húsenice (erucae) s doko-
nale vyvinutými ústnymi ústrojmi hryzavého typu. 
Kukly sú zried. voľné, častejšie polovoľné a väčšinou 
múmiovité. Často odpočívajú v rozlič. → zámotkoch, 
kt. húsenice utvárajú z pradiva, sekrétu al. čiastočiek 
substrátu. Zámotok ukrýva kuklu a chráni ju pred 
stratou vody. Niekedy bývajú kukly rozlične upevne-
né: prichytené vláknami za výbežok (kremaster) vza-
du, al. sú opásané. Väčšina druhov sa kuklí v pôde. 
Húsenice žijú na povrchu rastlín, medzi spradenými 
listami a voľne, jednotlivo al. aspoň v ranných štá-
diách v skupinách. Niekt. tvoria spoločné pradivové 
hniezda. Sú väčšinou fytofágne; žijú rôznym spôso-
bom a v rozlič. častiach rastlín, často mínujú. Menej 
druhov sa živí potravou živočíšneho pôvodu a niekt. 
húsenice bývajú aj dravé. Mnohé druhy sú vážnymi 
škodcami v poľnohospodárstve, lesníctve, skladoch a 
domácnostiach. Húsenice niekt. druhov poškodzujú 
škodlivé rastliny (buriny). Imága viacerých druhov 
sú opeľovačmi úžitkových rastlín. Húsenice niekoľ-
kých druhov sú užitočné poskytovaním prírodného 
hodvábu. Motýle obývajú všetky zoogeografické 
oblasti až po hranicu vegetácie. Najviac druhov žije 
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v neotropickej oblasti. Imága sú suchozemské a hú-
senice bývajú z veľkej časti suchozemské. Na celom 
svete je popísaných vyše 100 000 druhov motýľov, 
na Slovensku sa zatiaľ zistilo viac ako 3500 druhov. 
Motýle sa delia na dva podrady: → jarmokrídle a → 
uzdokrídle.           MKU

mozaikové vajíčka → brázdenie vajíčka
mozaikovitý obraz – v oku hmyzu je množstvo malých 

očiek nazývaných omatídiá. Tieto očká sú na povrchu 
tvorené šošovkou hexagonálneho (šesťuholníkového) 
tvaru. Hmyz vďaka nim vidí predmet ako mozaiko-
vitý obraz svetlejších a tmavších škvŕn a je schopný 
vidieť celý priestor okolo seba, t.j. má zorné pole až 
360°, zatiaľ čo zorné pole človeka je len 180°.  MKB

mozgová kôra – sivá hmota v periférnej časti konco-
vého mozgu. Je 2 – 5 mm hrubá. Tvorená je 13 – 15 
miliardami neurónov, z ktorých každý vytvára asi 5 
000 synapsií (neurónových spojení). Povrch kôry je 
poprehýbaný do závitov, tzv. gyrifikácia kôry, čo zväč-
šuje plochu až na 2 200 cm². Je to najvyššie riadiace 
centrum organizmu. U človeka má analytickú a syn-
tetickú schopnosť. Mozgová kôra koncového mozgu 
sa skladá zo 6 vrstiev nervových buniek. V kôre sa 
nachádzajú väčšie alebo menšie oblasti, nazývané 
projekčné kôrové centrá, do ktorých vstupujú infor-
mácie z receptorov. Tu sa analyzujú, syntetizujú a na 
základe týchto pochodov sa prijímajú rozhodnutia o 
forme reakcie. Okrem senzorických kôrových oblastí 
sú tu aj motorické centrá, ktoré riadia vôľové, vedomé 
pohyby, formuje sa tu vedomá činnosť. Vedomá čin-
nosť je výsledkom myslenia, ktoré je produktom kôry 
v mozgu. Okrem uvedených kôrových centier tvoria 
rozsiahlejšiu časť kôry asociačné oblasti, ktoré umož-
ňujú prepojenia rôznych častí mozgovej kôry a tým 
koordináciu senzorických funkcií s motorickými čin-
nosťami. Napríklad v minulosti sa hovorilo o Broco-
vom centre reči. Dnes je však známe, že fenomén reči 
je ovládaný z 5 oblastí. Brocovo centrum ovláda iba 
motorickú zložku reči a až asociovaním činností tých-
to centier sme schopní nielen hovoriť, ale aj hovorené 
vnímať a chápať. Hoci je stavba obidvoch hemisfér 
rovnaká, u každého jedinca je jedna z nich dominant-
ná. U pravákov prevláda ľavá hemisféra, a ľavákov 
pravá. Zistili sa aj rozdiely v dominancii hemisfér me-
dzi mužmi a ženami, ktoré sa prejavujú napr. tým, že 
u žien je silnejší rozvoj verbálnych prejavov a pred-
stavivosti, u mužov je to priestorová predstavivosť a 
schopnosť logického myslenia.          MKB

mozgová uzlina (ganglium) – splývanie nervových bu-
niek do nervových uzlov. Z mozgového ganglia vy-
biehajú nervové pásy.           MKB

mozgové pologule (hemisféry) – útvary, ktoré vytvárajú 
predný mozog. Oddeľuje ich ryha, ktorá ich rozdeľuje 
na ľavú a pravú pologuľu a v jej hĺbke sa vyskytuje 
svorové teleso, ktoré ich spája. Hemisféry mozgu sa 
skladajú z rozsiahlej vonkajšej sivej hmoty, z čucho-
vého mozgu, z vnútornej sivej hmoty, z bielej hmoty 
a z postranných komôr. Povrch hemisfér je pokrytý 

mozgovou kôrou.           MKB
mozgovňa – časť lebky, v ktorej je umiestnený mozog 

stavovcov. MKB
mozgovomiechový mok – číra bezfarebná tekutina, 

takmer bez buniek. Obsahuje malé množstvo rozpus-
tených bielkovín, glukózy a lipidov, dalej ióny Na+, 
Cl–, Mg2+, Ca2+ Jeho funkcia je ochranná, tlmí nára-
zy, udrživa vlhkosť, vyživovacia. Neustále sa tvorí v 
mozgových komorách (hlavne v bočných), jeho pre-
bytok sa vstrebáva do mozgových žíl. Patrí medzi mi-
mobunkové tekutiny.          MKB

mozgový kmeň – označenie pre oblasti mozgu pod 
mozočkom a predným mozgom (ktoré nie sú rozde-
lené na dve hemisféry), čiže stredný mozog, Varolov 
most, predĺžená miecha. Niektorí autori však do moz-
gového kmeňa zaraďujú aj medzimozog a prípadne 
aj bazálne gangliá koncového mozgu, či dokonca aj 
mozoček.            MKB

mozoček – orgán tvorený z dvoch pologúľ (hemisfér). 
Jeho povrch pokrýva kôra. Biela hmota je vo vnútri a 
rozvetvuje sa do sivej hmoty, kde vytvára charakte-
ristický útvar v tvare rozkonáreného stromu – „strom 
života“. Mozoček koordinuje napätie kostrových 
svalov, podieľa sa na udržiavaní vzpriamenej polohy 
tela a na vzájomnej súhre pohybov tela. Do mozočka 
prichádzajú informácie zo statokinetického receptora, 
zo svalových a šľachových receptorov a kožných me-
chanoreceptorov. Mozoček spolu s mozgovou kôrou 
sa podieľa na získavaní pohybových návykov.   MKB

mozog – je riadiacim centrom organizmu. Skladá sa z 
viacerých častí (napr. predný mozog, stredný mozog, 
medzimozog, mozoček a ďalších), ktoré či už samo-
statne alebo spolu riadia niektoré činnosti organizmu. 
Mozog umožňuje a riadi pohyb človeka, vnímanie do-
tyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schopnosť 
udržania rovnováhy, umožňuje nám napríklad hovoriť 
a rozumieť hovorenému slovu. Preto poškodenie urči-
tej oblasti mozgu môže ovplyvniť funkcie, ktoré daná 
časť zabezpečuje a kontroluje.          MKB

mozog článkonožcov (cerebrum) – centrum nervových 
ganglií hlavy. Vznikol splynutím troch párov nervo-
vých uzlov. Skladá sa z troch častí: predného (proto-
cerebrum), stredného (deutocerebrum) a zadného m. 
(tritocerebrum). Spolu tvoria nadhltanový nervový 
uzol, kt. je spojený okolohltanovou spojkou s podhl-
tanovým nervovým uzlom. Predný mozog inervuje 
zložené oči, očká. Nachádzajú sa tu zrakové lalôčiky 
(lobi optici). Ústia do nich axóny zmyslových buniek 
zložených očí, je tu centrum videnia. U hmyzu sa tu 
nachádzajú hubovité telesá (corpora pedunculata), v 
kt. je sústredená psychická činnosť, najmä u spoločen-
sky žijúcich skupín. Stredný mozog po bokoch utvára 
čuchové lalôčiky (lobi olphactorii), z kt. vychádzajú 
nervy inervujúce tykadlá → vzdušnicovcov a tyka-
dlá 1. páru → kôrovcov. Zadný mozog tritocerebrum 
inervuje tykadlá 2. páru kôrovcov, čelovú oblasť a 
hornú peru. → Klepietkavce majú mozog zložený z 
dvoch častí – predný m. (protocerebrum) a zadný m. 
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(tritocerebrum). Stredný m. (deutocerebrum) u nich v 
priebehu evolúcie zanikol v dôsledku absencie tyka-
diel.                MH 

mozog hmyzu → mozog článkonožcov
mravcovité (Formicidae) – čeľ. eusociálnych → bla-

nokrídlovcov, kt. patria do nadčeľade Vespoidea. V 
kolóniách mravcov sa vyskytujú súčasne rôzne gene-
rácie dospelcov. Mravčie kolónie prezimujú a pretrvá-
vajú niekoľko rokov. Pre mravce je charakteristický 
trimorfizmus, trojtvárnosť. Okrem samičiek a samče-
kov rozlišujeme aj robotnice. Všetky tri formy majú 
špecifickú stavbu tela a funkciu. Samička, kráľovná 
(gyne) je nápadná veľkosťou. Má masívnu hruď vďa-
ka mohutne vyvinutému vnútornému svalstvu krídel, 
nápadne veľké bruško s veľmi dobre vyvinutými va-
ječníkmi. Jej dĺžka tela je väčšia ako dĺžka tela sam-
čeka aj robotnice. Nohy a tykadlá sú zvyčajne kratšie. 
Majú vyvinuté krídla, ktoré po oplodnení strácajú. Ich 
zložené oči sú veľké a na temeni majú vyvinuté tri → 
očká. Život kráľovnej trvá päť a viac rokov. Samček 
(aner) je najstálejší a najmenej variabilný typ mravca 
Je o niečo väčší ako robotnica a tvarom i sfarbením 
tela sa zvyčajne líši od robotníc a samičiek. Jeho hla-
va je malá s malými často neozubenými hryzadlami a 
veľkými zloženými očami. Na temene hlavy má vyvi-
nuté tri očká, → tykadlá sú štíhlejšie a dlhšie, skapus 
býva veľmi krátky. Na hrudi má dva zreteľné páry krí-
del. Bruško je štíhle a dlhé s dobre vyvinutými kopu-
lačnými orgánmi a príveskami. Robotnica (ergate) má 
najväčšie zastúpenie v hniezde. Oči má slabo vyvinu-
té, druhom žijúcim pod zemou často chýbajú. Očká sú 
veľmi malé alebo zakrpatené, zatiaľ čo tykadlá, nohy 
a hryzadlá má veľmi dobre vyvinuté. Charakteristická 
je štíhlou hruďou a malým bruškom. Hruď je menšia 
a kratšia, nemajú vyvinuté mohutné svalstvo, krídla 
úplne chýbajú. Pohlavné orgány sú zakrpatené. Ro-
botnice sú polymorfné, pretože v tej istej kolónií sa 
vyskytujú robotnice rôznej veľkosti. Mravcovité majú 
enormne veľký ekologický vplyv na dianie v prírode. 
V trópoch tvoria minimálne 10 % celkovej biomasy 
živočíchov suchozemských ekosystémov. Sú hlavný-
mi predátormi článkonožcov, ale aj význ. herbivora-
mi. Svojou činnosťou výrazne oplyvňujú pôdu a jej 
vlastnosti. Veľký význam majú aj pri aktívnom rozši-
rovaní semien rastlín (tzv. myrmekochória). Dosiaľ z 
celého sveta bolo opísaných viac než 12 000 druhov, 
klasifikovaných do 20 podčeľadí a 300 rodov. Európe 
sa vyskytuje vyše 600 druhov. Na území Slovenska je 
dosial známych 108 druhov, ktoré sú zaradené do 30 
rodov a 5 podčeľadí (Ponerinae, Proceratiinae, Myr-
micinae, Dolichoderinae a Formicidae).            MH

mravec hôrny (Formica rufa) → bežný druh čeľ. → 
mravcovitých žijúci v Európe, na Kaukaze a v Sev. 
Amerike. Dĺžka robotníc 6 – 9 mm, pohlavných jedin-
cov 11 mm. Je rozšírený v nížinách a pahorkatinách v 
dubových i ihličnatých lesoch. Buduje si zemné hniez-
do a nad ním veľkú homolu z hrubého i jemného ma-
teriálu. Priemerný výška hniezda je asi 0,5 m, obvod 

meria niekoľko metrov. Hniezda sú väčšinou mono-
gynné (s 1 kráľovnou), len zriedkavejšie polygynné. 
Rojenie pohlavných jedincov nastáva od mája. Mladá 
oplodnená samička stráca krídla, zakladá novú koló-
niu za pomoci robotníc vlastného druhu, ale tiež iného 
druhu (napr. mravca otročiaceho, Formica fusca). V 
takomto prípade vnikne do hniezda m. otročiaceho, 
zabije pôvodnú kráľovnú a začína klásť vajíčka. Ro-
botnice otročiaceho druhu vychovávajú larvy a kukly 
oboch druhov. Postupne pôvodní obyvatelia vymiera-
jú a mravenisko sa premení v čistú kolóniu mravca 
hôrneho. Niekedy v tesnom susedstve je viacero dcér-
skych hniezd, kt. vznikajú odštiepením z pôvodného 
hniezda. Potravou tohto druhu je hmyz, medovica vo-
šiek a červcov, sladká šťava plodov, miazga stromov a 
olejnaté semená.                        MH 

mravec obyčajný (Lasius niger) – patrí k našim najbež-
nejším a najhojnejším druhom čeľ. → mravcovitých. 
Je hnedého sfarbenia. Jeho areál je veľmi rozsiahly a 
siaha od Európy cez mierne pásmo Ázie až do Sev. 
Ameriky. Žije aj v sev. Afrike a bol zavlečený do juž. 
Afriky. Dĺžka robotníc je 2 – 5 mm, samičiek 6,6 – 10 
mm a samčekov 3,5 – 4,7 mm. Nemá zvláštne nároky 
na stanovište. Osídľuje suché i vlhké miesta od nížin 
do hôr. Hojne sa vyskytuje na lúkach, v záhradách, 
v múroch domov i v domácnostiach. Nežije však v 
tienistých lesoch. Hniezdo je monogynné (má jednu 
kráľovnú) a najčastejšie sa nachádza pod kameňmi, 
v zemi, v starých pňoch a pod kôrou. Nad zemným 
hniezdom je obvykle hlinitá kopčekovitá nádstavba 
navŕšená okolo steblami tráv. Vybudujú ju robotníčky 
z drobných častíc pôdy, kt. zlepujú slinami. Udržujú 
hniezdo, aby príliš nezarástlo trávou. K rojeniu dochá-
dza v júli a auguste. Roje sú veľmi početné. Oplodne-
ná kráľovná rýchlo stráca krídla a zakladá nové hniez-
do sama, bez pomoci iných druhov. Uzavrie sa do 
materskej komôrky, kt. už nikdy neopustí. Tu kladie 
vajíčka, z kt. vyrastajú prvé larvy. Mravec obyčajný 
sa živí medovicou vošiek a červcov (kt. aktívne ochra-
ňuje pred prirodzenými nepriateĺmi). Loví tiež hmyz, 
kt. navštevuje kvety, v domácnostiach s obľubou vy-
hľadáva sladkosti. Samica sa dožíva asi 15, robotnice 
7 rokov.               MH

mraveniská – hniezda kolónií → mravcovitých. Pred-
stavujú zložitý systém rozvetvených a poprepájaných 
chodieb. Na jeho stavbe a udržiavaní sa podieľajú 
robotnice, ktoré majú špecializované úlohy – starost-
livosť o potomstvo, zháňanie potravy pre celú koló-
niu, čistenie, budovanie a obnovovanie hniezda, jeho 
obranu a sťahovanie. Pre život v mravenisku je dô-
ležitá komunikácia. Mravce všeobecne uprednostňujú 
feromónovú komunikáciu. Feromóny môžu pôsobiť 
krátkodobo (obranné, agregačné, poplašné, pohlav-
né), dlhodobo (teritoriálne), trvalo (poznávacie, kt. sa 
odovzdávajú potravou a olizovaním). Existujú i iné 
spôsoby komunikácie. Väčšina druhov si odovzdáva 
jednoduché informácie dotykom a zvukom. Rozo-
znávame päť základných typov mravenísk: zemné, 
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kombinované hniezdo, hniezdo v dreve, v dutinách a 
kartónové hniezdo.              MH 

mrcinár škvrnitý (Hister quadrinotatus) – chrobák 
čeľ. → mrcinárovitých. Dĺžka 5 – 8 mm. Je čierneho 
sfarbenia, na krovkách má 4 červené škvrny. Žije v 
exkrementoch bylinožravcov, na zdochlinách a pod 
hnijúcimi vegetábiliami.              MH

mrcinár topoľový (Hololepta plana) – chrobák čeľ. → 
mrcinárovitých. Dĺžka 8 – 9 mm, nápadne sploštené 
telo, kt. je lesklo čierneho sfarbenia. Žije pod kôrou 
topoľov, kde sa živí larvami iného hmyzu.           MH

mrcinárovité (Histeridae) – čeľ.→ chrobákov podradu 
→ všežravých. Malé chrobáky (1 – 3 mm), menej dru-
hov veľkých (5 – 8 mm). Krátke, hladké, oválne telo, 
sfarbenie väčšinou čierne. Krovky skrátené. Nohy 
krátke, → hrabavé. Vyskytujú sa na zdochlinách, hno-
jiskách, výkaloch, ako aj pod kôrou stromov. Imága 
aj larvy sú dravé a živia sa rôznym hmyzom. Niekt. 
druhy žijú v hniezdach → mravcov a → termitov. Na 
svete žije asi 3 800 druhov, z toho u nás vyše 80. MH

mrežovce (Radiolaria) – jednobunkovce v starších sys-
témoch zaraďované do nadtriedy Actinopoda v rámci 
skupiny → koreňonožce. V súčasnosti ako podríša 
v rámci fylogenetickej línie → Rhizaria. Tvar tela väč-
šinou guľovitý, prilbovitý a pod. Plazma je rozdelená 
na ektoplazmu (silne vakuolizovaná) a endoplazmu 
prostredníctvom chitinóznej membrány, čím vzniká 
tzv. intrakapsulárna a extrakapsulárna plazma. Vytvá-
rajú vonkajšiu schránku (SiO2) s mečovitými (mrežo-
vitými) výbežkami (odtiaľ meno). Slúžia na zväčšenie 
trecej plochy, čím sa spomaľuje klesanie vo vodnom 
stĺpci. Žijú planktonicky (pelagicky) – vznášajú sa vo 
vode. Vytvárajú nitkovité panôžky (filopódie a axopó-
die). Majú 1 alebo viac fyziologicky rovnocenných 
jadier. Často žijú v symbióze s riasami (zooxantely). 
Rozmnožujú sa pohlavne (→ gametogamia) i nepo-
hlavne (→ binárnym delením). Sú dravce, živia sa 
morským planktónom. Odumreté schránky tvoria 
usadeniny na dne oceánov – radioláriové bahno. Vy-
skytujú sa i vo veľkých hĺbkach v Tichom a Indickom 
oceáne, v Atlantickom chýbajú. Majú horotvorný 
význam, používajú sa v paleontológii na odhad veku 
sedimentov.               ET

mrchožrút (nekrofág) – živočích konzumujúci odumre-
té telo iných organizmov. V prírode existuje pomerne 
široká škála v rámci tejto niky na základe užšej špe-
cializácie (konzumácia celej zdochliny alebo len jej 
istých častí) alebo stupňa rozkladu potravy. Od typic-
kej nekrofágie – konzumácie mrciny so zachovalou 
štruktúrou tela (napr. hyena, sup, hrobárik) je plynulý 
prechod ku saprofágii (konzumácia rozložených tiel 
bez zachovanej štruktúry). Niektorí autori uvádzajú 
v rámci nekrofágie aj tzv. koprofágiu (konzumáciu 
odpadových látok). Prechodnú skupinu tvoria druhy 
živiace sa už odumretými produktami živých orga-
nizmov, napr. zvyškami kože. V istých prípadoch je 
nekrofágia len fakultatívna (príležitostná). V niekto-
rých zdrojoch ponímajú mrchožrúty aj živočíchy kon-

zumujúce niektoré odmreté telá rastlín (napr. niektoré 
drevokazné chrobáky v odumretom strome).          PF

mrľa ľudská (Enterobius vermicularis) – belavý para-
zitický → hlístovec, s tenkým niťovitým telom, veľ-
kosti 3 – 12 mm. Parazituje v hrubom, vzácne i v sle-
pom čreve človeka, hlavne u detí. Ústami sa upevňujú 
k črevnej sliznici, čím môžu spôsobiť pri masových 
nákazách jej zápal. V spojení s druhotnou infekciou 
(baktérie) môžu spôsobiť zvredovatenie čreva. Spô-
sobujú tiež poruchy zažívania, nechutenstvo, bolesti 
brucha a pod. Samičky naplnené vajíčkami strácajú 
schopnosť fixácie v čreve, sú vylučované spoločne s 
črevným obsahom alebo aktívne vychádzajú análnym 
otvorom. Samičky kladú vajíčka do záhybov okolo 
konečníka, čím spôsobujú silné svrbenie. Znečistený-
mi rukami najmä za nechtami, dochádza k autoinfek-
cii vajíčkami. Slabé nákazy sú bezpríznakové. Koz-
mopolitne rozšírený, najmä v detských kolektívoch. 
Jedna z najrozšírenejších helmintóz na svete.     ET

mrle (Oxyurida) – hlístovce parazitujúce v tráviacej sú-
stave stavovcov menej bezstavovcov (najmä hmyz). 
Malé, belavé červy s pohlavným dimorfizmom (sa-
mičky sú väčšie). Najrozšírenejším parazitom človeka 
je → mrľa ľudská (Enterobius vermicularis). V krá-
likoch a zajacoch parazituje Passalurus ambiguus, 
v kurovitých vtákoch Heterakis gallinarum.          ET

mucín – zložená bielkovina vyskytujúca sa v živočíš-
nych hlienoch, slizoch a pod.              JS

múčiar obyčajný (Tenebrio molitor) – chrobák čeľ. → 
múčiarovitých. Dĺžka 14 – 18 mm. Sfarbenie tmavo-
hnedé, krovky ryhované. Tykadlá a nohy svetlejšie. 
Častý v domácnostiach a v skladoch potravín. Jeho 
larvy, tzv. múčne červy sú používané ako krmivo pre 
exotické vtáky, akvarijné ryby a v teraristike.       MH

múčiarovité (Tenebrionidae) – čeľ. → chrobákov podra-
du → všežravých. Malé, stred. veľké až veľké chrobá-
ky rozlič. tvaru tela. Sfarbenie obvykle tmavé. Žijú na 
miestach, kde sa rozkladajú látky org. pôvodu. Niekt. 
poškodzujú zásoby potravín v domácnostiach a skla-
doch – napr. → múčiar obyčajný (Tenebrio molitor), 
→ potemník skladový (Tribolium confusum), príp. v 
larválnom štádiu sú poľnohosp. škodcami. Väčšinou 
aktívne v noci. Centrum rozšírenia v tropických a sub-
tropických oblastiach. Na svete nad 18 000 druhov, u 
nás vyše 100. Na Slovensku sú zákonom chránené 4 
druhy: kriticky ohrozené Bius thoracicus, Laena reit-
teri, Menephilus cylindricus a veľmi ohrozený druh 
Laena viennensis.             MH

mucha domáca/mucha domová (Musca domestica) 
– je najbežnejšou a nahojnejšou muchou v domác-
nostiach, potravinárskych prevádzkach, chove hospo-
dárskych zvierat, obchodoch, skladoch. Veľkosť 7 – 8 
mm, farba sivočierna, na hrudi má 4 pozdĺžne čierne 
pruhy. Ústne ústroje má lízavé. Samička kladie v jed-
nej znáške 200 vajíčok. Vajíčka kladie do hnoja, me-
nej často do hnijúcich odpadkov. Z vajíčok sa liahnu 
beznohé larvy, 2 x sa zvliekajú, za 7 – 8 dní sa zakuk-
lia. Dospelé muchy sa liahnu podľa podmienok, za 3 
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dni až 5 mesiacov. Pri teplote 20 – 25°C prebehne celý 
vývin cca za 1 týždeň. Mucha sa dožíva podľa teploty 
počasia 2 až 13 týždňov. Mucha prezimuje buď v štá-
diu larvy alebo kukly, vzácnejšie ako dospelá mucha. 
Mucha domáca obťažuje človeka, zvieratá a prenáša 
pasívne na povrchu tela alebo výkalmi infekčne cho-
roby.            MKB

muchovité (Muscidae) – čeľ. múch, ktoré žijú v blíz-
kosti človeka a domácich zvierat. Sú to malé až stred-
ne veľké druhy s lízavým, bodavým alebo cicavým 
ústnym ústrojenstvom. Svojou afinitou k exkremen-
tom, exkrétom a krvi majú veľký epizootologický 
význam pri mechanickom prenose chorôb, predo-
všetkým bakteriálného pôvodu a tiež helmintóz a cyst 
prvokov.           MKB

mukocysty → extruzómy
Müllerova larva – larválne štádium niektorých mor-

ských → ploskulíc (Turbellaria). V prednej časti tela 
sa nachádza 8 chlopňovitých obrvených výrastkov, 
kt. slúžia na plávanie. Larva planulového typu → 
planula.                ET

Multiceps multiceps (Taenia multiceps) – pásomnica, 
ktorej larválne štádia (→ coenurus), lokalizované 
v mozgu, spôsobujú vrtohlavosť najmä oviec a zried-
kavo aj iných živočíchov. Dospelá pásomnica (dlhá 1 
m) parazituje v tenkom čreve psa, vlka, líšky. Medzi-
hostiteľmi sú najmä ovce, zriedkavo hovädzí dobytok, 
ošípaná, kôň, koza atď. vzácne i človek. Zdrojom ná-
kazy sú najmä fekálie psov a nimi kontaminovaná po-
trava. Larválne štádiá → onkosféry migrujú cez rôzne 
tkanivá a ďalej sa vyvíjajú len tie, ktoré sa dostanú 
do mozgu a miechy ( vznikne úhorovité štádium → 
coenurus). Toto štádium rastie a zväčšuje svoj objem, 
čím tlačí na určité časti mozgu. Mozgové tkanivo de-
generuje, odumiera, nastávajú poruchy vedomia, rov-
nováhy (charakteristický je pohyb v kruhu), nakazené 
zvieratá väčšinou hynú.               ET

múmiová kukla → kukla
murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) – čeľ. 

murárikovité (Tichodromidae), rad → spevavce (Pas-
seriformes). Dĺžka 16 cm, hmotnosť 15 – 20 g. Sivá 
hlava a chrbát prechádza na konci chvosta do čiernej. 
Červené krídla prechádzajú na okrajoch do hnedo-
čiernych s bielymi škvrnami. Tmavý zobák je mier-
ne ohnutý. Tohto nádherného vzácneho vtáka má vo 
svojom logu aj Slovenská ornitologická spoločnosť. 
Žije v pohoriach strednej a južnej Európy, cez Irán, po 
Himaláje. U nás žije v Tatrách, Malej Fatre a Veľkej 
Fatre. Je stálym vtákom, časť jedincov na zimu zo-
stupuje do nižších polôh. Obýva vysokohorské skalné 
steny, prípadne steny zrúcanín. Hniezdi v máji a júni 
1 x ročne. Hniezdo je postavené v skalnej štrbine z 
machu, lišajníkov a tráv, vystlané býva jemnejšími 
vláknami, srsťou, perím. Samička znáša 3 – 5 mlieč-
nobielych vajíčok s červenohnedými škvrnami (2,1 g, 
21,3 x 14,3 mm). Sedí 18 – 20 dní, samček ju kŕmi. 
Mláďatá kŕmia obaja rodičia 30 dní. Živí sa pavúkmi, 
hmyzom, jeho larvami a vajíčkami.            ZO

Murex brandaris → ostranka
Murex trunculus → ostranka
Mustela erminea → hranostaj čiernochvostý
Mustelidae → lasicovité
mycetocyty → tukové teleso
mycetómy → tukové teleso
myofibrila – fibrilárne štruktúry svalových buniek 

a svalových vlákien, ktoré zabezpečujú ich kontrakti-
litu. Sú hrubé 0,5 až 1,0 µm a pozostávajú z proteínov 
aktínu, myozínu a tropomyozínu. Ich charakteristic-
kými subštruktúrami sú 5nm hrubé a asi 1µm dlhé 
aktínové a asi 10 nm hrubé a 1,6 nm dlhé myozínové 
filamenty (údaje sa týkajú priečne pruhovaného sva-
lu), ktoré pri kontrakciách na základe ich ATP-ázovej 
aktivity sú schopné premieňať chemickú energiu na 
mechanickú a medzi sebou sa teleskopicky zasúvať. 
Zatiaľ čo hladkosvalové myofibrily sú tvorené po ce-
lej dĺžke z opticky dvojlomnej anizotropnej hmoty, 
bunky srdcového svalu a vlákna kostrovej svaloviny 
sú tvorené striedavo z hmoty anizotropnej (A-úsek) 
a izotropnej (I-úsek), čo spôsobuje ich charakteris-
tické priečne pruhovanie. Anizotropný úsek myofib-
ríl (A-úsek) je v strede prestúpený tmavšou priečnou 
platničkou – mezofragmou (M-prúžok), izotropný 
úsek (I-úsek) má v strede natiahnutý silne dvojlomný 
prúžok – telofragma (T-prúžok alebo Z-prúžok). Úsek 
myofibrily ohraničený dvoma Z-prúžkami sa nazýva 
sarkoméra (S) a je funkčnou morfologickou jednot-
kou myofibrily.                JS

myoglobín – červené svalové farbivo; je rezervným 
dýchacím farbivom v tkanivách vyšších organizmov, 
ktorým zabezpečujú dostatok kyslíka, keď je obme-
dzený jeho prísun z vonkajšieho prostredia. Tiež je 
využívaný na udržiavanie zásob O2 pri nadmerných 
požiadavkách v krátkom časovom úseku.             JS

myoméra (sarkoméra) – základná štruktúrna a funkčná 
jednotka myofibrily. Je to úsek myofibrily ohraniče-
ný dvomi Z-líniami (Z-prúžkami) dlhý asi 2 – 3μm. 
Skladá sa striedavo z tmavých a svetlých pruhov línie, 
ktoré vznikajú usporiadaním silných, myozínových a 
slabých, aktínových vlákien.              JS

myozín – bielkovina vo vláknach priečne pruhovaných 
a hladkých svalov zúčastňujúca sa na svalovom sťahu. 
Má dlhú asymetrickú molekulu skladajúcu sa z dvoch 
identických polypeptidových reťazcov vzájomne 
skrutkovite stočených. V jednom z nich je hlava, kto-
rou sa pripájajú za účasti Ca2+ na bielkovinu aktín a pri 
fosforylácií sa vlákno hlavy stáča a posúva prichytené 
vlákno aktínu. Tým sa komplex paralelne prebiehajú-
cich vlákien skracuje (základ svalového sťahu).      JS

myozínový mostík – zohráva dôležitú úlohu pri svalo-
vej kontrakcii, ktorej podstatou je posnn tenkých ak-
tínových myofilamentov do štrbín medzi myozínové 
filamenty za vzniku aktinomyozínového komplexu 
A-M. Z myozínových filamentov vychádzajú smerom 
k aktínovým filamentom priečne myozínové mostíky. 
Sú z bielkovín meromyozínu, opakujú sa pravidel-
ne po 37,4 nm vzdialenosti. Na konci myozínových 
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mostíkov sú myozínové hlavice obsahujúce enzým 
ATP-ázu (adenotrifosfatázu). Pri vysokej koncentrácií 
vápenatých katiónov Ca2+ sa hlavice myozínu spájajú 
s aktínom. Aktín aktivuje ATP-ázu hlavíc, takže ATP 
viazaný na hlavicu sa štiepi na ADP+P. Uvoľnením 
anorganického fosfátu (P) sa myozínové hlavice pre-
klopia z 90˚ polohy do 50˚ polohy. To má za následok 
posunutie aktínových filamentov do myozínových. 
Posun aktínových filamentov vzniká cyklickou čin-
nosťou priečnych mostíkov.              JS

Myriapoda → viacnôžky
myrmekofily – živočíchy (alebo ich vývinové štádiá), 

ktoré žijú takmer výhradne v hniezdach mravcov. Ich 
vzťah k mravcom sa nazýva individuálnou symbió-
zou, alebo myrmekofíliou. Podľa spôsobu života ich 
delíme na → symfilov, → synoekentov, → synechtrov 
a → trofobiontov.             MH 

Mysidacea → vidlonôžky 
Mystacocarida → pieskovky
Mytilus edulis → slávka
Mytilus galloprovincialis → slávka
Myxobolus → myxozoy
Myxophaga – podrad radu → chrobákov. Patrí sem 100 

veľmi drobných druhov, ktoré sú radené do 4 čeľadí. 
Vo faune Slovenska je zastúpený iba 1 druh. 

Myxosporidia → myxozoy
Myxozoa → výtrusníky
myzidiová larva (myzidium) → vývin (ontogenéza) 

kôrovcov
nadhltanový nervový uzol → mozog článkonožcov
nadchvostová žľaza – párová žľaza uložená nad po-

sledným stavcom. Z nej sa na povrch vylučuje ole-
jovitý sekrét, ktorý niektoré vtáky vytlačujú zobá-
kom a roztierajú ho po perí. Najviac vyvinutá býva 
u vodných vtákov. Vylučovaný sekrét môže slúžiť aj 
k odvráteniu predátora. U niektorých vtákov býva re-
dukovaná.            MKB

nadobličky – párové žľazy s vnútorným vylučovaním, 
uložené na hornom póle ďalšieho párového orgánu, a 
to obličiek, ako už vlastne vyplýva aj z ich pomeno-
vania. Majú kužeľovitý alebo trojuholníkovitý oploš-
tený tvar. Sú tvorené z dvoch funkčne odlišných častí, 
z kôry a drene. Dreňová časť je premenené nervové 
ganglium, tvoria sa v nej antagonistické hormóny 
epinefrín (adrenalín) a norepinefrín (noradrenalín). 
V kôre nadobličiek sa tvoria hormóny zodpovedné za 
metabolizmus anorganických a organických látok. Sú 
to napríklad aldosterón – zvyšuje množstvo sodíka a 
vody v krvi ich spätnou resorpciou z obibličkových 
kanálikov kortizón (hydrokortizón alebo kortizol) – 
zvyšuje odolnosť voči stresu, zrýchlením štiepenia 
živín, taktiež zmierňuje zápalové procesy, glukokorti-
koidy – ovplyvňujú metabolizmus bielkovín, zvyšujú 
odolnosť organizmu proti stresu, ovplyvňujú metabo-
lizmus sacharidov, tlmia alergické procesy, zasahujú 
do metabolickej premeny tukov.          MKB

nadsemeník → pohlavná sústava bezchordátov
Naegleria fowleri → slzovičkovka ( slzovička) zhubná

náhradné správanie – nazýva sa tiež preskokovým ale-
bo preorientovaným správaním. Vzniká pri konflikte 
dvoch, viac alebo menej podobne zameraných akti-
vít rovnakej intenzity naladenia. Preskokové aktivity 
sú behaviorálnym „ventilom“ na uvoľnenie určitej 
energie v situácii, keď je nevýhodný normálny prie-
beh inštinktívnej aktivity. Uvoľňujú sociálne napätia 
a nevyjadrujú komunikáciu živočíchov. Je to riešenie 
konfliktnej situácie, kedy živočích namiesto adekvát-
neho jednania vyplívajúceho z jednej či druhej moti-
vácie, objaví iný, často zdanlivo „nezmyselne“ pôso-
biaci prejav. Tento prejav však nie je úplne náhodný, 
ale týka sa najčastejšie dvoch najľahšie vyvolatelných 
motivácií, ktoré majú najnižšiu prahovú hodnotu. Sú 
to motivácie potravné a motivácie pre komfortné sprá-
vanie, ktoré zahrňujú úpravu telesného pokryvu, napr. 
pri rôznych vnútrodruhových potyčkách často dochá-
dza k tomu, že „bojujúci“ partneri si náhle navzájom 
prestanú vyhrážať a „imponovať“ a venujú sa úplne 
neškodným aktivitám – zobú do piesku, ohrýzajú 
spadnuté drevo, škrabú sa a čistia.         MKA

najáda → larvy hmyzu
nálevníky/riasničkovce (Ciliophora/Ciliata/Infusoria) 

– kmeň vysoko organizovaných → prvokov patriacich 
do fylog. línie Chromalveolata (Alveolata). Na povr-
chu tela je → pelikula, ktorá môže byť tenká, elas-
tická, u niektorých pevná, vytvára dojem panciera. 
Pelikula spolu s fibrilami vychádzajúcimi z bazálnych 
teliesok bŕv vytvára → kortex ktorý je pre nálevníky 
charakteristický. Štruktúra kortexu je veľmi dôležitá, 
rodovo i druhovo špecifická a využíva sa na zaraďova-
nie do systému. V základnej cytoplazme a v blízkosti 
bunkových úst sa často vyskytujú → extruzómy. Ako 
pohybové organely slúžia → brvy (cílie), kt. pokrýva-
jú celé telo alebo dochádza k redukcii a modifikáciám. 
Splývaním môžu vznikať membrány, membranely, ci-
rry, kt. slúžia na pohyb a priháňanie potravy. S vylúče-
ním skupiny → cicaviek (Suctoria) a niektorých silne 
modifikovaných skupín, majú stály otvor na príjem 
potravy → bunkové ústa (cytostoma), ktoré vedú do 
b. hltana (cytopharynx), kt. je tvorený mikrotubula-
mi (trichity). U všetkých nálevníkov sa vyskytujú 2 
typy jadier – jadrový dualizmus → makronukleus, 
→ mikronukleus. Rozmnožujú sa nepohlavne väčš. 
binárnym priečnym delením (zriedkavo mnohonásob-
ným), pučaním (vonkajšie, vnútorné) (→ nepohlavné 
rozmnožovanie) a pohlavne → konjugáciou a → au-
togamiou. Na reguláciu osmotického tlaku slúžia → 
pulzujúce vakuoly. Na dne b. hltanu sa oddeľujú po-
travné vakuoly, kt. prechádzajú po určitej dráhe (cyk-
lóza) v priebehu ktorej dochádza k tráveniu potravy. 
Nestrávené zvyšky sú vylučované b. konečníkom (cy-
topyge), kt. nie je stálou štruktúrou, objavuje sa iba 
v období defekácie. Nepriaznivé podmienky prekoná-
vajú v štádiu cýst, niekt. tvoria i rozmnožovacie cys-
ty (Colpodea) (→ cysty prvokov). Žijú vo všetkých 
typoch vôd (sladké, slané, brakické), vo vlhkej pôde, 
machoch a pod., niektoré sú parazity. Živia sa bakté-



N

172

riami, detritom, riasami, mnohé sú dravé. Využívajú 
sa ako biologické indikátory znečistenia vôd (v sap-
robiológii). Známych je cez 8 000 druhov. Delíme ich 
na 8 tried – Karyorelictea, Spirotrichea, Litostomea, 
Protostomea, Phyllopharyngea, Nassophorea, Oligo-
hymenophorea, Colpodea.             ET

národné plemená Slovenska – sú výsledkom dlhodobé-
ho šľachtenia na území Slovenska. Rozvoj národných 
plemien je podporovaný aj grantovými programami 
Európskej únie. U kury domácej bolo vyšľachtené 
naše národné plemeno oravka; u husí je to suchovská 
a slovenská biela hus; u holubov sú to plemená: ko-
márňanský a košický kotrmeliak, košický a slovenský 
letún, piešťanský obor a slovenský hrvoliak; u králi-
kov: holíčsky modrý králik, liptovský lysko, nitrian-
sky králik, slovenský sivomodrý rex a zemplínsky 
pastelový králik; u oviec: cigája, slovenská merinka 
a zošľachtená valaška; u kôz: biela bezrohá krátko-
srstá koza; u koní: slovenský teplokrvník; u psov: slo-
venský čuvač, slovenský kopov, slovenský hrubosrstý 
stavač a československý vlčiak.              HI

naučené správanie – nie je vrodené, zamedzuje zly-
haniu vrodeného genetického programu, slúži na 
zlepšenie a zrýchlenie interakcií medzi živočíchom 
a prostredím. Správanie živočíchov je väčšinou vro-
dené, ale mnohé prejavy sa živočíchy musia naučiť 
získavaním skúseností a zdokonaľovaním svojej čin-
nosti alebo napodobňovaním dospelých príslušníkov. 
Naučené správanie živočíchy získavajú učením. Uče-
nie rozlišujeme na nutné (obligatórne) a na výberové 
(fakultatívne). Do prvej skupiny patrí najmä získa-
vanie vedomostí nutných k obrane, rozmnožovaniu 
a hladaniu potravy, teda činnosti nutné k úspešnému 
prežitiu, prebiehajúce v rannom veku, kedy živočích 
zvlášť citlivo vníma určitú konkrétnu situáciu alebo 
prirodzeného rodiča, jeho vzhľad, hlasové prejavy, 
dotykovú komunikáciu a navždy si ju zapamätá. Fa-
kultatívne učenie tiež obohacuje zdedený program a to 
činnosťami, ktoré nie su tak pevne viazané na vrodené 
vybavenie. Prebieha po celý život a nie je obmedzené 
len na určité vekové obdobie. Často sa jedná o úkony, 
ktoré nemajú priamy biologický význam, a ktoré sú 
väčšinou naučené hrou alebo zvedavosťou.        MKA

naupliová larva (nauplius) → vývin (ontogenéza) kô-
rovcov

naupliová oko → zmyslové orgány kôrovcov
naupliové oko – typ oka vyskytujúci sa u niektorých 

druhov lárv a imág kôrovcov. Nachádza sa medzi zá-
kladom tykadielok a vzniká splynutím 3 – 4 očných 
pohárikov. Očné poháriky sú obklopené pigmentový-
mi bunkami. V dutine pohárika sa nachádza šošovka, 
ktorá usmerňuje dopadajúce svetlo na pigmentovú 
vrstvu. Táto vrstva je sietnicovými bunkami. Zo siet-
nicových buniek vybiehajú nervové vlákna smerujúce 
do mozgu.             MKB

naznačené správanie – osobitný typ spávania živo-
číchov, ktoré je vo všeobecnosti predmetom štúdia 
etológie (veda o správaní živočíchov). Etabluje sa 

v špecifických situáciách, kedy dochádza k potlačeniu 
logického typu správania z rôznych dôvodov. Objavu-
je sa najmä v súvislosti s inštinktami, ktoré sa dedia 
generačne a u všetkých jedincov druhu majú pomerne 
rovnaké prejavy. Napríklad v prípade loveckého sprá-
vania sú ovplyvnené enogénnymi (vlastná priprave-
nosť) a exogénnymi (napr. prítomnosť potenciálnej 
koristi) faktormi. Vnútorné naladenie predátora, napr. 
hlad, spúšťa vyhľadávacie mechanizmy a po zaregis-
trovaní podnetu sa iniciuje inštinktívny automatizmus, 
ktorý vedie k ulovenie koristi. Naznačené správanie sa 
realizuje v prípade, ak je inštinktívny automatizmus 
(výpad, útok) prerušený.               PF

nažiny – neoperené plochy na tele vtákov. U suchozem-
ských vtákov zaberajú nažiny približne polovicu tela, 
u vodných sú nažiny len nepatrné, napr. tučniaky ne-
majú skoro vôbec nažiny, podobne pštrosy. Dôvodom, 
prečo sa väčšine vtákov vyvinuli nažiny je uľahčenie 
pohybu, lebo neoperené plochy umožňujú končati-
nám väčšiu voľnosť. Nažiny napomáhajú udržiavaniu 
teploty tela. Počas hniezdneho obdobia sa veľa vtáčím 
druhom vytvárajú na bruchu hniezdne nažiny. Prenos 
telesného tepla holými plochami výrazne zlepšuje za-
hrievanie vajíčok počas inkubácie. Hniezdne nažiny 
vznikajú buď pôsobením hormónov alebo si ich vtáky 
vytrhávajú sami. Spevavce majú obvykle jednu nažinu 
uprostred brucha, bahniaky majú dve nažiny po stra-
nách brucha a hrabavce majú jednu strednú a dve boč-
né nažiny. Nažiny sa netvoria najmä vodným vtákom, 
ako sú tučniaky, kormorány a zúbkozobce.        MKB

Nebaliacea → nebálie
nebálie (Nebaliacea/Leptostraca) – rad kôrovcov pat-

riaci do triedy → rakovce, podtriedy Phyllocarida – 
vývojovo stará skupina rakovcov. Ich telo je uložené 
v dvojchlopňovej málo chitinizovanej schránke z kto-
rej vyčnieva rostrálna platnička zložené oči oba páry 
antén a časť abdomenu. Abdomen pozostáva z 8 člán-
kov a je zakončený vidlicovou furkou. Osem lupeňo-
vitých hrudných končatín je krytých schránkou. Bruš-
né končatiny (pleopódy) vyčnievajú zo schránky sú 
valcovité. Rad zahrňuje okolo 25 výlučne morských 
druhov žijúcich v plytkých moriach. Z nich najzná-
mejšia je nebalia severská (Nebalia bipes) asi 12 mm 
dlhý rakovec žijúci na bahnitom dne najmä pozdĺž at-
lantického pobrežia.               IH

Nebella → Testacea
nefrocyty – skupinky špecializovaných, viacjadrových, 

pohyblivých buniek článkonožcov slúžiacich na od-
straňovanie rôznych škodlivých látok z tela. Často sú 
uložené pri stenách ciev, ale môžu byť rozptýlené i v 
rôznych častiach tela organizmu, napr. okolo ústnych 
orgánov, pri základe nôh (modlivka zelená – Mantis 
religiosa, šváb americký – Periplaneta americana), 
na oboch stranách pažeráka (voš – Pediculus), medzi 
slinnými žľazami (larvy čeľade muchovitých – Musci-
dae), v tukovom telese (larvy čeľade vážkovitých – 
Libelluidae).                JS

nefromixium → vylučovacia sústava bezchordátov
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nefromyxie – vylučovacie orgány → metanefrídie, ktoré 
okrem vylučovania tekutých splodín látkovej výmeny 
odvádzajú z tela aj pohlavné produkty.                   ET

nefrón – základná stavebná a funkčná jednotka oblič-
ky. Je tvorený obličkovým telieskom (Malpighiho 
telieskom, corpuscula renis) a obličkovým kanálikom 
(tubulus renis). Obličkové teliesko je tvorené klbkom 
kapilár (glomerulum), ktoré je obalené dvojlistovým 
Bowmannovým puzdrom (capsula glomeruli). Kaná-
lik je zložený najmenej z dvoch častí: z proximálne-
ho (portio nephroni proximalis) a distálneho tubulu 
(portio nephroni distalis). Vtáky a cicavce majú medzi 
ne vsunutú Henleovu kľučku (ansa nephroni). V glo-
merule obličkového telieska sa pod tlakom filtruje 
tzv. primárny moč z krvi do tubulov obličiek. Bunky 
tubulov sú morfologicky i funkčne prispôsobené ako 
pre rezorpciu, tak aj sekréciu a svojou činnosťou za-
bezpečujú tvorbu definitívneho moču.             JS

nefrotóm → organogenéza
necht (unguis) – plochý zrohovatený útvar na hornej 

strane posledného článku prsta primátov (Primates). 
Pazúry cicavcov sa skladajú z dvoch doštičiek: z vrch-
nej (lamina dorsalis) a spodnej (lamina plantaris). Pa-
zúry a kopytá majú dobre vyvinutú vrchnú aj spodnú 
doštičku, nechty majú vyvinutú len vrchnú. Modifi-
káciou pazúrov sú nechty (ungues), vyrastajúce na 
koncových článkoch prstov všetkých končatín a sú 
charakteristické pre primátov (Primates). Pod nech-
tom je nechtové lôžko (matrix unguis). Na rozdiel od 
ostatných párnokopytníkov, ťavy našľapujú nielen na 
prvý, ale aj na druhý prstový článok, preto nemajú na 
koncovom článku raticu ale len prehnutú rohovinovú 
doštičku (necht). Kožnými rohovinovými derivát-
mi cicavcov sú okrem nechtov aj srsť, ostne, šupiny, 
pazúry, kopytá, rohy i roh nosorožca. Niektoré vtáky 
(Aves) majú necht na zobáku. Zúbkozobce (Anseri-
formes) majú na hrote zobáka masívnu rohovinovú 
platničku, tzv. necht. Víchrovníkovité (Procellariidae) 
majú na konci zobáka ostrý necht, ktorý používajú na 
lov koristi.               ZO

nekróza – lokálne odumretie buniek a tkanív v rámci 
žijúceho organizmu, ktoré presahuje fyziologické hra-
nice zanikania a obnovovania buniek v organizme. V 
mikroskopickom obraze sa proces odumierania bu-
niek prejavuje najvýraznejšie zmenami na jadrách, ale 
aj v cytoplazme buniek, na bunkových membránach a 
v medzibunkovej hmote. Zmeny v cytoplazme buniek 
sa prejavujú jej vyzrážaním. Postupne dochádza aj k 
rozpadnutiu bunkových membrán. Podobné zmeny na-
stávajú aj v medzibunkovej hmote, ku ktorým pristu-
puje bobtnanie a nakoniec aj lýza vláknitých štruktúr. 
V dôsledku týchto zmien sa nekrotický okrsok tkaniva 
stáva homogénnym, farbí sa špinavočerveno a strácajú 
sa v ňom bunkové štruktúry. Miestami v ňom možno 
pozorovať zbytky rozpadnutého jadrového chroma-
tínu. Na ultraštrukturálnej úrovni možno pozorovať 
zmeny na mitochondriách, ktoré strácajú kristy, menia 
sa na vakuoly alebo sa zahusťujú a miznú. Postupne 

sa rozpadáva endoplazmatické retikulum, miznú ribo-
zómy. Rozpadávajú sa aj membrány lyzozómov, jadrá 
sa zmenšujú a zahusťuje sa ich chromatín.     MKB

nektofór – plávací zvon (samostatný → zooid) u → rúr-
kovníkov, kt. vypučí z meduzoidného uzlíka v prednej 
časti stolónu kolónie. Má 4 radiálne a 1 kruhový ka-
nál gastrovaskulárnej sústavy, často aj ramená. Via-
cero nektofórov tvorí spolu prednú časť kolónie, tzv. 
nektos, pomocou kt. je kolónia nadnášaná. Zadná čať 
kolónie, kt. nesie kormídia (t.j. zooidy špecializované 
na rôzne funkcie) sa nazýva sifonos.           MH

nektofóry → polyp
nektochéta – larválne štádium → mnohoštetinavcov na 

stupni → metatrochofóry, u kt. sú vyvinuté základy 
parapódií.              MH

Nemapogon granellus → moľa obilná
nematocyt → integument bezchordátov
nematocyt → knidoblast
Nematomorpha → strunovce
Nemertini → páskovce
Nemozoma caucasicum → chrobák čeľ. Trogossitidae. 

Vymierajúci, kriticky ohrozený druh. Na Slovensku 
zákonom chránený. Prales. relikt. Jeho larva aj imá-
go žije pod kôrou, kde prenasleduje larvy → podkôr-
nikov. Dĺžka 4 – 6 mm, štíhleho, veľmi pretiahleho 
tela.                MH

Neobisium muscorum → šťúrik machový
Neoceratodus forsteri → bahníkotvaré
Neometabola → premena
neoténia – nadobudnutie pohlavnej zrelosti už v štádiu 

larvy.               MH
neoténia chvostnatých obojživelníkov – dosiahnutie 

reprodukčnej zrelosti pri zachovaní vonkajších lar-
válnych znakov. Neotenické jedince majú znaky la-
riev (napr. žiabre, žiabrové štrbiny, chvostový lem, 
nevyvinuté očné viečka), ale sú schopné rozmnožo-
vať sa. Táto vlastnosť je dôsledkom spomaleného 
somatického vývinu jedinca, počas ktorého sa vyvinú 
funkčné pohlavné žľazy (gonády). Neoténia môže byť 
geneticky fixovaná a druhy môžu byť trvale neote-
nické – tzv. obligátna neoténia (čeľade úhoríkovité; 
Amphiumidae, jaskyniarovité; Proteidae, sirenovité; 
Sirenidae, veľmlokovité; Cryptobranchidae, niektoré 
druhy čeľadí axolotlovitých; Ambystomatidae a mlo-
číkovitých; Plethodontidae) alebo je ovplyvnená pod-
mienkami vonkajšieho prostredia – tzv. fakultatívna 
neoténia. Napríklad niektoré populácie axolotlovitých 
(Ambystomatidae) sú za normálnych okolností neote-
nické, pri zmene vonkajších podmienok (vyschnutie 
nádrže) však metamorfujú. Iné chvostnaté obojživel-
níky (vrátane našich druhov) za normálnych okolností 
dosiahnu metamorfózu a neoténia sa vyskytne len za 
istých ekologických podmienok (nízka teplota, aridi-
zácia terestrických biotopov, nedostatok jódu). V ta-
komto prostredí je neoténia adaptačným mechaniz-
mom umožňujúcim prežitie populácie.          PMI

neoténia/juvenilizácia – pohlavná zrelosť nedospelých 
štádií (lariev) niektorých druhov živočíchov. Pohlav-
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ná dospelosť v ranom veku života niektorých druhov 
rastlín (krátko po vyklíčení). Pri juvenilizácii (pedo-
morfóze) jedince na úrovni lariev predčasne dospieva-
jú. Na druhej strane dochádza ku spomaleniu somatic-
kého vývinu organizmu. Tento jav má dôležitú úlohu 
v evolučnom vývoji. Mnohí autori spájajú vznik niek-
toých hravých plemien psa s neoténiou vlka. Rovnako 
vznik chordátov ako taxónu má pravdepodobne znaky 
neotenicého pôvodu. Juvenilizácia sa objavuje napr. 
u niektorých obojživelníkov. Pohlavne dospelé axo-
lotly škvrnité majú vyvinuté larválne kríčkovité žiab-
re, pritom mloky v dospelosti dýchajú pľúcami. Juve-
nilizácia je objektom záujmu vývinovej biológie.   PF

Neotrombicula autumnalis → zamatkovité
Neozephyrus quercus → ostrôžkár dubový
nepárová plutva – kožná duplikatúra, slúžiaca na po-

hyb vo vode. Vodným stavovcom primárne slúžili na 
pohyb nepárové končatiny, ktoré sú v podobe plutvo-
vého lemu resp. chvostovej plutvy. Plutvový lem na 
dorzálnej časti tela majú kopijovce (Cephalochorda-
ta), nerozdelenú chrbtovú plutvu majú sliznatky (My-
xini). Najdôležitejšou nepárovou plutvou vodných 
čeľustnatých (Gnathostomata) je chvostová plutva 
(pinna caudalis), kostra ktorej je tvorená tenkými lúč-
mi, napojenými na koniec chrbtice. Pri drsnokožcoch 
(Chondrichthyes) ju tvoria úzke chrupavkovité radia-
lia a rohovinové ceratotrichia, pri lúčoplutvovcoch 
(Actinopterygii) sú to basalia, radialia a kostené lepi-
dotrichia.               ZO

nepodmienené reflexy – vrodené reakcie organizmu, 
rovnaké u členov daného druhu. Nepodmienené refle-
xy sa vyznačujú trvalou a jednoznačnou súvislosťou 
medzi pôsobením na ten či onen receptor a určitou 
odpoveďou, zabezpečujúcou prispôsobenie sa orga-
nizmov stabilným podmienkam života. Nepodmiene-
né reflexy sa spravidla uskutočňujú prostredníctvom 
miechy a nižších častí mozgu. Zložité komplexy a re-
ťazce nepodmienených reflexov sa nazývajú inštink-
tami.             MKB

nepohlavné rozmnožovanie – rozmnožovanie, pri kto-
rom sa z rodičovského organizmu oddelí nejaká časť a 
stane sa z nej priamo nový organizmus, ktorý je z hľa-
diska dedičnej informácie identický s rodičom, čiže 
klon rodičovského organizmu. Nový jedinec pri tomto 
type rozmnožovania vzniká z telových (somatických) 
buniek a je geneticky zhodný s rodičovským organiz-
mom. Vývin jedinca vzniknutého nepohlavným roz-
množovaním (blastogenéza) býva jednoduchší ako 
vývin oplodneného vajíčka (embryogenéza) a do ur-
čitej miery sa podobá regenerácii. V ontogenéze takto 
vzniknutého indivídua sa neprejavujú známky fyloge-
nézy (E. Haeckel, 1866 – Biogenetický zákon: „On-
togenéza je skrátenou rekapituláciou fylogenézy.“). 
Tento spôsob rozmnožovania dovoľuje, aby určitý 
druh za priaznivých podmienok obsadil v krátkom 
čase rozsiahle územie, ale neumožňuje, aby sa takto 
vzniknuté jedince prispôsobili meniacim sa podmien-
kam, respektíve dovoľuje to iba v obmedzenej forme. 

Nepohlavné rozmnožovanie sa vyskytuje u prvokov 
(Protozoa) a jednoduchých bezstavovcov ako sú hub-
ky (Porifera), niektoré pŕhlivce (Cnidaria), ploskavce 
(Plathelminthes), obrúčkavce (Annelida), chytadlov-
ce (Tentaculata), plášťovce (Tunicata, Urochordata) a 
vzácne aj ostnatokožce (Echinodermata).         MKB

nepohlavné rozmnožovanie jednobunkovcov → môže 
prebiehať vo forme binárneho alebo mnohonásovné-
ho delenia. Pri binárnom delení (rozdelenie bunky na 
2), môže byť rovina delenia buď pozdĺžna (bičíkov-
ce), priečna (nálevníky), šikmá (niekt. bičíkovce). 
Mnohonásobné delenie je charakteristické najmä pre 
→ výtrusovce, keď sa materská bunka delí na veľký 
počet dcérskych (→ schizogónia a → sporogónia). 
Špeciálnym spôsobom nepohlavného delenia je → 
pučanie, ktoré môže byť vonkajšie (napr. niektoré 
nálevníky najmä koloniálne – Carchesium, Zootham-
nium a pod.) a vnútorné (napr. → cicavky). Zvláštnym 
spôsobom nepohlavného rozmnožovania niektorých 
výtrusovcov je → endodyogenia.              ET

nepohlavné/asexuálne/vegetatívne rozmnožovanie bez-
chordátov – spôsob rozmnožovania, pri kt. vzniká 
dcérsky jedinec z materského nepohlavným spôso-
bom, buď jeho rozdelením al. zo skupiny jeho so-
matických buniek. Poznáme niekoľko základných 
typov. 1. Delenie (fisipária) – materský jedinec sa 
rozdelí na dve al. viac častí. Môže byť pozdĺžne al. 
priečne. Je spojené s vysokou regeneračnou schop-
nosťou. Regenerácia prebieha buď po rozdelení (ar-Regenerácia prebieha buď po rozdelení (ar-
chitómia) al. pred ním (paratómia). 2. Strobilácia je 
spôsob nepohlavného rozmnožovania → medúzov-→ medúzov- medúzov-
cov. Je to priečne delenie, pri kt. polypové štádium 
oddeľuje ústnu časť s ramenami. Polyp sa nazýva 
scyphostoma. Priečnym rozdeľovaním medúz sa 
mení na strobilu, z kt. sa oddeľujú mladé medúzy tzv. 
ephyry, kt. sa rozmnožujú pohlavne. 3. Metamerická 
disociácia je rozpad tela niekt. → obrúčkavcov na 
niekoľko skupín článkov, z kt. vzniká nový jedinec. 
4. Reprodukčná autotómia je spôsob rozmnožovania 
→ hviezdoviek a → hadovíc. Pri podráždení živočích 
odhodí rameno al. sa rozdelí na dve až niekoľko častí, 
kt. sa následne regenerujú. 5. Polyembryónia je vznik 
dvoch al. viacerých embryí z jednej zygóty. Známa je 
u → machoviek, parazitických → blanokrídlovcov. 
Pod. vznikajú aj jednovaječné dvojčatá u cicavcov. 
6. Schizogenéza (seriálne delenie) – dcérske jedin-
ce oddeľujú nové indivíduá, skôr ako sa oddelia od 
materského jedinca. Takto vznikajú celé retiazky 
vzájomne spojených jedincov. 7. Schizogamia je oso-
bitným prípadom schizogenézy, pri kt. novovznika-
júce jedince sú pohlavné, zatiaľčo materský jedinec 
je nepohlavný. Po splnení pohlavnej funkcie dcérske 
jedince hynú. Vyskytuje sa u → mnohoštetinavcov. 
8. Epitókia je forma schizogamie, pri kt. už oddelená 
časť nie je samostatným jedincom, ale má pohlavnú 
funkciu. Napr. mnohoštetinavec palolo zelený (Euni-
ce viridis) oddeľuje epitóknu časť, kt. obsahuje pohla-
vné bunky. Odškrcovanie proglotídov → pásomníc je 
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tiež formou epitókie. 9. Pučanie (gemiparia) je ne-
pohlavné rozmnožovanie, pri kt. si materský jedinec 
zachováva svoju stavbu a dcérske jedince sa vyvíjajú 
len z malej skupiny buniek. Púčiky vznikajú buď na 
povrchu materského tela – vonkajšie pučanie (gema-
tio) al. vo vnútri tela – vnútorné pučanie (gemulatio). 
Pučanie je charakteristické napr. pre → polypovce, 
→ koralovce, → hubky, → machovky a môže viesť k 
vzniku kolónií.              MH 

nepravé kladielko → kladielko
nepriamy vývin – prekonávajú živočíchy s vajíčkami 

chudobnými na obsah žĺtka, embryogenéza prebieha 
kratšie (krátke zárodočné obdobie), z vajíčok sa liah-
nu primárne larvy s pomerne jednoduchou telesnou 
organizáciou, výrazne sa líšia od dospelého organiz-
mu. Až v priebehu larválneho života postupne ale-
bo skokovitými zmenami (rozrušenie orgánov larvy 
a druhotná organogenéza orgánov dospelca) sa larva 
mení na dospelého živočícha.               IO 

nepriamy vývin → postembryogenéza bezchordátov
Nepticulidae → drobníkovité
Neptis rivularis → bielopásovec tavoľníkový 
neresenie – kladenie ikier je sprevádzané zvláštnymi 

prudkými pohybmi (neresenie) na miestach, ktoré 
sa volajú neresiská. Väčšina druhov sa neresí každo-
ročne, existujú však druhy, ktoré opakujú neresenie 
v dlhších časových obdobiach, prípadne len raz za ži-
vot (úhor sťahovavý – Anguilla anguilla).            ZO

nervová bunka – bunka, ktorá je najvýznamnejším sta-
vebným a funkčným prvkom nervového tkaniva. Ner-
vová bunka sa skladá z tela bunky (sóma) s výbežka-
mi nervovej buky (dendrity) a s neuritom (axón). Telo 
nervovej bunky má veľkosť asi 5 – 100 µm, kým vý-
bežky nervových buniek sa zužujú na priemer cca. 1 
µm. Jeden výbežok nervovej bunky môže byť dlhý až 
jeden meter a jediná nervová bunka môže mať až 10 
000 výbežkov. Na konci neuritu sa nachádzajú konco-
vé platničky. Na mieste styku so susediacou bunkou 
sa vytvárajú synapsy. Týmito synapsami sú nervové 
bunky nielen navzájom spojené, ale v periférii sú spo-
jené aj so svalovými bunkami. Výmena informácií 
medzi bunkami prebieha synapsami prostredníctvom 
chemických látok (neurotransmitery). Pretože sa ner-
vové bunky po narodení už nedelia, sú sami o sebe 
len zriedkakedy východiskovým bodom nádorového 
ochorenia mozgu.           MKB

nervová regulácia – odpoveď organizmu na informáciu 
(podráždenie), alebo signál, ktorá zmenou el. poten-
ciálu bunkovej membrány vyvolá okamžitú odpoveď 
cieľového orgánu. Nervová sústava svojou stavbou a 
funkciou zabezpečuje pomocou receptorov – zmys-
lových buniek, prijatie podnetu a mení ho na nervo-
vý vzruch. Nervový vzruch prenáša po nervových 
dráhach dostredivých do nervových centier. Tam sa 
získaná informácia spracuje a vytvorí sa adekvátna 
odpoveď, ktorá ide odstredivými dráhami na miesto 
podráždenia, vzruchu.           MKB

nervová sústava bezstavovcov – základnou staveb-

nou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy mnoho-
bunkových živočíchov je nervová bunka → neurón. 
Jednotlivé neuróny sú v tele živočícha navzájom pre-
pojené a vytvárajú nervovú sústavu (NS). NS vzniká 
z vonkajšieho zárodočného listu (ektoderm), len u → 
mechúrnikov a → druhoústych živočíchov vzniká aj 
z endodermu. U bezstavovcov rozlišujeme 4 základ-
né typy nervovej sústavy – NS rozptýlená (difúzna), 
pásová, gangliová (rebríčková) a trubicovitá. Rozptý-
lená NS sa vyskytuje sa u väčšiny → mechúrnikov 
→ ploskavcov a primitívnych mäkkýšov. Z fylogene-
tického hľadiska je najjednoduchším typom nervovej 
sústavy. Jednotlivé nervové bunky sú navzájom sieťo-
vito pospájané, nevytvárajú centrá. Slabé podnety vy-
volávajú iba reakciu okolitej svaloviny, silný podnet 
môže vyvolať reakciu celého organizmu. V typickej 
forme sa vyskytuje napr. u → nezmara. U → medúz sa 
rozptýlená NS po obvode zvona sústreďuje do kruhu, 
čo zabezpečuje jeho synchrónne sťahovanie. V blíz-
kosti zmyslových orgánov (→ ropália) sa koncentrujú 
nervové bunky, čím vznikajú primitívne nervové cen-
trá. U ploskavcov sa okrem difúznej siete, vyskytuje 
pásová NS tvorená obyčajne okolohltanovou obrúč-
kou a viacerými pozdĺžnymi pásmi, ktoré bývajú po-
spájané priečnymi spojkami. Počet povrazcov je spo-
čiatku veľký (ploskavce), postupne dochádza k jeho 
znižovaniu (napr. → hlístovce). Gangliová (rebríčko-
vá) NS sa vyskytuje u živočíchov s druhotnou telovou 
dutinou (coelom), napr. u kmeňov → mäkkýše, → 
obrúčkavce, → článkonožce a i. Základ tvoria párové 
gangliá (nervové uzliny), ktoré sú navzájom pospája-
né priečnou spojkou (komisúra) a jednotlivé páry za 
sebou pozdĺžnymi spojkami (konektívy). Umiestnenie 
a koncentrácia jednotlivých ganglií môže byť u jed-
notlivých skupín na rôznom stupni. Najjednoduchším 
typom gangliovej NS je rebríčková NS obrúčkavcov. 
Je tvorená párovými gangliami v každom článku. 
Prvý pár ganglií sa nachádza nad hltanom, kde vy-
tvára veľký nadhltanový uzol s nadradenou funkciou 
voči ostatným, pretože spracováva impulzy zo zmys-
lových orgánov hlavy. Pod hltanom sa nachádza pod-
hltanové ganglium a v každom článku pár rovnakých 
ganglií pospájaných priečne komisúrami a pozdĺžne 
konektívami. Vytvára sa tak „brušná nervová páska“, 
umiestnená vždy pod črevom na brušnej strane živočí-
cha ( → prvoústovce, gastroneuralia). U mäkkýšov sa 
jednotlivé páry ganglií koncentrujú a navzájom splý-
vajú pričom sa v rámci skupín vyskytuje 3 – 6 párov 
ganglií. Najvyšší stupeň koncentrácie sa vyskytuje u 
→ hlavonožcov. U článkonožcov hlavové gangliá vy-
tvárajú mozog, ktorý inervuje zmyslové orgány hla-
vy a podhltanové ganglium, ktoré koordinuje činnosť 
ústnych orgánov. Brušné a hrudné gangliá v rámci 
jednotlivých skupín majú tendenciu splývať. Trubi-
covitá nervová sústava sa vyskytuje u druhoústych 
bezstavovcov (→ druhoústovce) a je tvorená trubicou 
uloženou na chrbtovej strane. Zo začiatku je na oboch 
koncoch otvorená, komunikuje s vonkajším prostre-
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dím (napr. polochordáty – Hemichordata), neskôr sa 
otvory uzatvárajú (Chordata).              ET 

nervová sústava kôrovcov – je rebríčková. U drobných 
foriem je často redukovaná na niekoľko navzájom 
prepojených uzlín. Vyššie kôrovce ju majú dosť kom-
plikovanú, kde sa napr. mozog delí na 3 časti (proto-
cerebrum, deuterocerebrum a tritocerebrum), hrudná 
a brušné gangliá splývajú do nervovej pásky z ktorej 
v jednotlivých článkoch vybiehajú nervové vlákna. IH

nervová sústava obojživelníkov – pre centrálny ner-
vový systém obojživelníkov je charakteristická po-
kročilejšia diferenciácia pologúľ koncového mozgu 
(telencephalon) v porovnaní s mozgom rýb. Domi-
nantnou časťou koncového mozgu je čuchové pale-
opallium, po prvýkrát v evolúcii sa však objavuje aj 
archipallium. Hlavným kontrolným centrom obojži-
velníkov je tektum stredného mozgu (tectum mesen-
cephali). Mozoček (cerebellum) je slabo vyvinutý. 
Obojživelníky majú desať párov hlavových nervov. 
Predĺžená miecha (myelencephalon, medulla oblon-
gata) je krátka, žaby majú redukovanú aj miechu (me-
dulla spinalis), ktorá je v oblasti pletencov predných a 
zadných končatín zosilnená. Periférny nervový systém 
je v porovnaní s rybami diferencovanejší v dôsledku 
zvýšeného pohybu končatín. Nervy inervujúce konča-
tiny tvoria medzi miechou a končatinami nervové ple-
tence. Vegetatívny nervový systém má dobre vyvinutý 
sympatické aj parasympatické nervy.          PMI

nervová sústava obojživelníkov – pre centrálny ner-
vový systém obojživelníkov je charakteristická po-
kročilejšia diferenciácia pologúľ koncového mozgu 
(telencephalon) v porovnaní s mozgom rýb. Domi-
nantnou časťou koncového mozgu je čuchové pale-
opallium, po prvýkrát v evolúcii sa však objavuje aj 
archipallium. Hlavným kontrolným centrom obojži-
velníkov je tektum stredného mozgu (tectum mesen-
cephali). Mozoček (cerebellum) je slabo vyvinutý. 
Obojživelníky majú desať párov hlavových nervov. 
Predĺžená miecha (myelencephalon, medulla oblon-
gata) je krátka, žaby majú redukovanú aj miechu (me-
dulla spinalis), ktorá je v oblasti pletencov predných a 
zadných končatín zosilnená. Periférny nervový systém 
je v porovnaní s rybami diferencovanejší v dôsledku 
zvýšeného pohybu končatín. Nervy inervujúce konča-
tiny tvoria medzi miechou a končatinami nervové ple-
tence. Vegetatívny nervový systém má dobre vyvinutý 
sympatické aj parasympatické nervy.          PMI

nervová sústava plazov – oproti nižším stavovcom je 
mozog (cerebrum) vyššie organizovaný. V porovna-
ní s vtákmi a cicavcami je však malý, tvorí najviac 
1 % telesnej hmotnosti. Predný mozog (telencepha-
lon) tvorí mozgové pologule (hemisféry) a dopredu 
vybiehajúce párové čuchové laloky. Za čuchovými 
lalokmi sa všetkým recentným plazom okrem → ha-
térie bodkovanej prvýkrát objavuje v stene hemisfér 
evolučne najpokročilejší typ sivej mozgovej kôry, 
tzv. neopálium (neopallium). V bazálnych gangliách 
hemisfér sú motorické centrá a centrá ovplyvňujúce 

správanie. Medzimozog (diencephalon) koordinuje 
metabolické aktivity. Jeho ventrálna časť (hypotha-
lamus) produkuje hormóny a tvorí funkčný celok s 
hypofýzou, vychliačujúca sa dorzálna časť tvorí pine-
álny orgán (= epifýza) a parietálny orgán (tzv. temen-
né, tretie oko). Stredný mozog (mesencephalon) má 
dobre vyvinutú dorzálnu časť (tectum mesencephali), 
ktorá je významným koordinačným centrom, a zrako-
vé laloky (lobi optici, tiež corpora bigemina). Zrako-
vé laloky sa → hadom zmenili ďalším rozdelením na 
tzv. štvorhrbolie (corpora quadrigemina). Jeho predný 
pár lalokov slúži na integráciu zrakových a zadný pár 
na integráciu sluchových podnetov. Mozoček (cere-
bellum) koordinuje pohybové aktivity, najlepšie ho 
majú vyvinutý korytnačky a → krokodíly. Predĺže-
ná miecha (medulla oblongata) je ústredím mnohých 
vegetatívnych funkcií. Z mozgu vychádza 12 párov 
mozgových nervov. Schopnosť učenia je oproti cicav-
com veľmi malá, často je však veľmi bohato rozvinuté 
inštinktívne chovanie.         IB, DJ

nervová sústava ploskavcov – patrí medzi gangliovú 
nervovú sústavu, umiestnená na povrchu tela, prípad-
ne tesne pod ním. V procese cefalizácie sa diferencu-
je hlava a nervové bunky klesajú dovnútra a vzniká 
ganglium. Typická je pre ňu okolohltanová obrúčka, 
z ktorej vybiehajú do tela nervové pásy, ktoré môžu 
byť pospájané priečnymi spojkami.         MKB

nervová sústava rozptýlená/difúzna → nervová sústa-
va bezstavovcov

nervová sústava vtákov – v centrálnej časti je najvyvi-
nutejší predný mozog (telencephalon), ešte s hladkým 
povrchom a mozoček (cerebellum) so zvrásneným 
povrchom. Hemisféry predného mozgu úplne prekryli 
medzimozog (diencephalon). Mozgová kôra je veľmi 
tenká a hlavné asociačné centrá sú uložené subkorti-
kálne, prevažne v prúžkovanom telese (corpus stria-
tum), ktoré majú vtáky veľmi mohutné. Je rozdelené 
do najstarších, vnútorných častí (archistriatum a pale-
ostriatum), ktoré sú malé a zodpovedajú za kontrolu 
pohybu, prijímania potravy a niektoré prejavy spojené 
s rozmnožovaním. Nad nimi je ďalšia vrstva (neostria-
tum) a napokon vývojove najmladšia (hyperstriatum), 
ktorá uskutočňuje analýzu zmyslových vnemov. Záro-
veň vysiela povely priamo do miechy. V porovnaní s 
cicavčím má predný mozog vtákov úplne inú stavbu, 
no výkon je porovnateľný. Centrum spevu je u vtá-
kov v ľavej hemisfére (podobne reč človeka!). Vtáčie 
centrum spevu však počas roka mení svoju štruktúru 
a v čase rozmnožovania sa zväčšuje, čo je výnimočný 
jav u živočíchov vôbec. Na prednom mozgu sú slabo 
vyvinuté čuchové laloky (lobi olfactorii), naopak zra-
kové laloky (lobi optici) na strednom mozgu (mesen-
cephalon) sú veľké. V prednom mozgu sú už všetky 
koordinačné centrá zmyslových orgánov okrem zra-
kového, ktoré je v strednom mozgu. Miecha (medulla 
spinalis) predstavuje povrazec, ktorý nadväzuje na 
predĺženú miechu (medulla oblongata) a vstupuje až 
do posledného chvostového stavca. Periférna nervová 
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sústava sa skladá z miechových nervov, hlavových a 
autonómnej nervovej sústavy. Miechové nervy majú 
predné a zadné korene a vystupujú a vstupujú do mie-
chy. Predné korene majú motorickú funkciu, zadné 
senzitívnu. Sú umiestnené v krídlach, v okolí pohlav-
ných žliaz, obličiek. Z hlavy vychádza 12 párov hla-
vových nervov. Autonómna nervová sústava je tvore-
ná dostredivými a odstredivými vláknami, ktoré pat-
ria buď sympatickej alebo parasympatickej sústave. 
Sympatická sústava má kmeň (truncus sympaticus), 
ktorý sa tiahne od kraniálnej krčnej uzliny (ggl. cer-
vicale craniale) až do krížov (ganglion coccygicum) 
a vstupuje do hladkej svaloviny stien vnútorných te-
lesných orgánov a žliaz. Parasympatická sústava má 
trojaké vlákna: v kraniálnom úseku prebiehajú v 3., 7., 
9. a hlavne v 10. mozgovom nerve, v spinálnom úseku 
prechádzajú do stien trupu a do krídel, v sakrálnom 
úseku vytvárajú panvové nervy (nn. pelvici). Sym-
patická časť autonómnych nervov je v prevahe nad 
parasympatikom, keď je zvýšená aktivita organizmu 
(obranné a útočné reakcie). Parasympatikum pôsobí v 
čase pokoja a spánku, počas regenerácie síl a obnovy 
zásobných látok v organizme.             ĽK

nervovosvalová platnička – koncový úsek axónu bez 
myelínovej pošvy, ktorý sa končí na svalovom vlákne. 
Mediátorom prenosu vzruchu v nervovosvalovej plat-
ničke je acetylcholín. Toto spojenie umožňuje kontrak-
ciu svalu. Kontrakcii svalu možno zabrániť podaním 
kurare, ktoré obsadí acetylcholínový receptor. MKB

nervový uzol (ganglion) – pozostáva z tiel nervových 
buniek (neurónov). Je základom gangliovej → nervo- nervo-
vej sústavy. Zväzky neuritov sú základnou stav. jed-
notkou nervov. U rebríčkovej nervovej sústavy kon-
krétne → konektívov a → komisúr.           MH

nervy – uzavretý, káblovitý zväzok axónov (dlhých 
tenkých výbežkov neurónov). Nervy sú časťou pe-
riférneho nervového systému. Aferentné nervy vedú 
senzorické (zmyslové) signály do centrálneho nervo-
vého systému, napríklad z kože alebo orgánov, kým 
eferentné nervy vedú stimulačné signály od centrál-
neho nervového systému do svalov a žliaz. Aferentné 
a eferentné nervy sú často aranžované (prispôsobené) 
spolu, formujúc mixované (zmiešané) nervy.     MKB

nestála/premenlivá telesná teplota (ektotermia) – ži-
vočíchy s premenlivou telesnou teplotou. Ektoterm-
nými živočíchmi sú všetky bezstavovce, kruhoústni-
ce, drsnokožce, ryby, obojživelníky, plazy. Teplota ich 
tela závisí od teploty vonkajšieho prostredia. Teplota 
prostredia u nich ovplyvňuje metabolizmus, potravnú 
a pohybovú aktivitu, rozmnožovanie. Pri znížení tep-
loty pod určitú hranicu nastáva stav strnulosti – anabi-
óza – výrazne sa zníži metabolizmus, celková aktivita. 
Mnohé živočíchy vyhľadávajú úkryty, niektoré si vy-
tvárajú ochranné obaly.           MKB

nešpecifická imunita – charakterizovaná rýchlou, ale 
vždy tou istou odpoveďou voči patogénom. Nešpe-
cifický imunitný systém je prítomný od narodenia, je 
vrodený. Zložky nešpecifického imunitného systému: 

Mechanické bariéry a mechanické reakcie – tvoria ba-
riéru alebo nehostinné prostredie, ktoré bráni vstupu 
patogénov do organizmu. Mechanické bariéry a me-
chanické reakcie sú v niektorých prípadoch charak-
terizované ako samostatná časť imunitného systému, 
my ju však budeme klasifikovať ako súčasť nešpeci-
fickej imunity. V prípade človeka a iných cicavcov to 
sú: pokožka pokrývajúca telo organizmu a sliznica na 
povrchu dutín, ktorá vystiela i vnútrajšok dutín a orgá-
nov, bráni vniknutiu mikroorganizmov do vnútra or-
ganizmu. Jedným z príkladov mechanických bariér je 
prirodzená mikroflóra nachádzajúca sa v tenkom čre-
ve, ktorá bráni premnoženiu sa patogénnych baktérií. 
Prirodzená mikroflóra sa skladá hlavne z baktérií rodu 
Lactobacillus. Medzi mechanické reakcie patrí naprí-
klad kašľanie (proces vypudzovania nečistôt alebo pa-
togénov z priedušnice či priedušiek) a kýchanie (pro-
ces vypudzovania nečistôt alebo patogénov) z nosohl-
tanu alebo nosnej dutiny). Medzi mechanické reakcie, 
ktorých úlohou mimo iného je aj ochrana organizmu je 
tvorba moču, výkalov či sĺz. Chemické bariéry – chrá-
nia pred vniknutím patogénov do tela. Koža a dýcha-
cí systém vylučujú antimikrobiálne látky ako je napr. 
beta-defenzín. Enzýmy ako sú lyzozým a fosfolypáza 
A2 v slinách, slzách, a materskom mlieku sú taktiež 
antimikrobiálne. Slzy navyše obsahujú NaCl, ktorý 
priamo likviduje patogény. Pošvové výlučky sú mierne 
kyslé, a tým znemožňujú premnoženie sa patogénnych 
baktérií. Semeno obsahuje antibakteriálny zinok. Ža-
lúdočné kyseliny, enzým proteáza a kyselina chlorovo-
díková sú taktiež chemickou bariérou v žalúdku. Che-
mické látky – zahrňujú špecializované chemické latky, 
zväčša peptidovej povahy, ktoré priamo alebo nepria-
mo ovplyvňujú činnosť patogénov. Medzi ne patria: 
komplementné proteíny, interferóny, histamíny, amíny 
a pyrogény. Bunky – medzi bunky tvoriace nešpecific-
ký imunitný systém patria leukocyty a žírne bunky. V 
nešpecifickej ímunite sa uplatňujú všetky granulocyty 
a niektoré agranulocyty. Medzi granulocyty patria: ne-
utrofilné granulocyty – sú primárne zodpovedné za fa-
gocytózu, patria medzi najviac zastúpené biele krvin-
ky. Eozinofilné granulocyty – sú primárne zodpovedné 
za zápal hlavne počas alergickej reakcie. Bazofilné 
granulocyty – sú zodpovedné za zápal Medzi agranu-
locyty tvoriace nešpecifickú imunitu patria: Monocyty 
– v tkanivách sa menia na makrofágy, sú zodpovedné 
za fagocytózu. NK lymfocyty zodpovedné za odstra-
ňovanie tumorových buniek, t.j buniek napadnutých 
rakovinou. Žírne bunky sú zodpovedné za vylučova-
nie histamínu počas alergickej reakcie, nepatria medzi 
leukocyty. Aby leukocyty mohli fungovať efektívne je 
dôležité, aby boli na mieste infekcie alebo prítomnosti 
parazitov čo najrýchlejšie, túto efektivitu leukocytov 
odhliadnuc od typu imunitného systému zabezpečujú 
tzv. chemotaktické faktory, ako sú napr. histamín alebo 
komplementné proteíny. Chemotaktické faktory slúžia 
ako označovatele infekcie a priťahujú leukocyty. Sú 
vylučované buď leukocytmi alebo tkanivami. Bunky 
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nešpecifického imunitného systému vzájomne koope-
rujú s bunkami špecifického imunitného systému. Zá-
pal je komplikovaný proces skladajúci sa z niekoľkých 
krokov, ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie roz-
množovania sa patogénov s cieľom ich zničenia alebo 
vypudenia. Zápal je spôsobený vylúčením látok (napr. 
pyrogénov, histamínov), spôsobujúcich sčervenanie, 
opuch alebo bolesť, hlavne z leukocytov. Zápal spô-
sobuje vazodilatáciu ciev a slúži ako označiteľ miesta 
infekcie pre ďalšie leukocyty. Taktiež ústi do zvýše-
nia sa teploty miesta infekcie, čo pôsobí nepriaznivo 
na reprodukcie patogénov. Zápal môže byť buď lo-
kálny alebo systemetický (celkový).                MKB

neúplná premena → premena
neurit – motorický, odstredivý výbežok nervovej bun-

ky, ktorý odvádza prijaté signály na iné miesta (môže 
byť 1 – 1,8 m dlhý). Neurit je obalený myelínovou 
pošvou (izolátor koncentruje vzruch, aby sa neuvoľ-
ňoval von), takisto neurit obsahuje na svojom povr-
chu Schwannove bunky a Ranvierove zárezy, ktoré 
sú na myelínovom obale.          MKB

neuroblast → organogenéza
neurohormonálna sústava – systém v organizme, kto-

rý riadi činnosť celého organizmu, pričom tu je spo-
jené nervové riadenie a riadenie organizmu prostred-
níctvom hormónov. Nervové riadenie organizmu je 
v porovnaní s hormonálnym rýchlejšie.        MKB

neurohypofýza – neuroektodermálneho pôvodu. V ana-
tomickom reze je sivožltej farby, ktorého príčinou je 
bunkový pigment. Nemá histologicky žľazový cha-
rakter. Tvorí ju veľké množstvo gliových buniek (tzv. 
pituicyty) a malé množstvo ependýmových buniek. 
Do zadného laloku cez infundibulum smeruje veľké 
množstvo nemyelinizovaných nervových vlákien (cca 
100 000) z jadier hypotalamu (nucleus supraopticus a 
nucleus paraventricularis), ktoré majú sekrečnú funk-
ciu. Samotné pôsobky sú transportované z tela nervo-
vej bunky v hypotalame v sekrečných granulách cez 
nervové výbežky – axóny. Hovoríme o tzv. axonálnom 
prúdení. Takýto axón sa nekončí typicky synapsou, 
ale prilieha na stenu kapiláry, do ktorej tieto pôsobky 
vylučujú – samotný dej sa označuje ako neurosekré-
cia (neurokrínia) a bunky neurosekrečné (neurokrinné 
alebo neuroendokrinné). Pokiaľ je produkt neurónu 
skutočným hormónom, bunku označujeme ako ne-
uroendokrinný alebo peptidergný neurón. Sekrečné 
granuly sa pred uvoľnením do krvného obehu hroma-
dia v koncových častiach axónov ako tzv. Herringove 
telieska. Medzi gliovými bunkami sú zrnká pigmentu, 
ktorého množstvo pribúda vekom.                      MKB

neuromast – zmyslová bunka, ktorá je základom boč-
nej čiary u vodných stavovcov a vodného štádia oboj-
živelníkov. Neuromasty slúžia k vnímaniu prúdenia 
vody a rozdielov tlaku vody. Neuromasty stavovcov 
sú v najjednoduchšom prípade uložené na povrchu 
tela (kruhoústnice, niektoré drsnokožce). Väčšinou 
však neuromasty ležia hlboko pod kožou vo vačkoch 
alebo kanálikoch, ktoré ústia na povrch tela. Otvory 

týchto kanálikov alebo vačkov vytvárajú bočnú čiaru. 
Neuromasty sú z vývojového hľadiska veľmi blízke 
zmyslovým bunkám vnútorného ucha. Vzhľadom 
k tomu, že neuromasty dokážu vnímať nízkofrek-
venčné vlnenie vody, predpokladá sa ich úloha pri 
vnímaní zvuku.           MKB

neurón – → nervová bunka
neurosekrécia – schopnosť nervových buniek tvoriť hor-

móny, tvorba hormónov nervovými bunkami.    MKB
neurosekretorické bunky – sú neuróny schopné 

produkovať hormóny a v podobe granuliek al. teku-
tiny ich odvádzať svojimi axónmi. Produkujú viacero 
druhov hormónov. Nachádzajú sa v rôznych častiach 
centrálnej nervovej sústavy, u hmyzu sa pravidelne 
vyskytujú na protocerebrálnej časti (pars intercerebra-
lis) predného mozgu.             MH

nezmar hnedý → nezmary
nezmar máloramenný → nezmary
nezmar zelený → nezmary
nezmary (Hydrida) – sladkovodné → polypovce, kmeňa 

→ pŕhlivcov. Medúzové štádium je úplne potlačené, 
vytvárajú iba št. polypa. Tvar tela väčšinou valcovitý 
(prijatá potrava ho môže dočasne rôzne deformovať). 
V spodnej časti je rozšírený „nožný disk“, ktorým sa 
môže pripevniť na podklad. V hornej časti je veniec 
ramien, s pŕhlivými bunkami. Medzi ramenami sa na-
chádzajú ústa (slúžia i na vyvrhovanie nestrávených 
zvyškov). Rozmnožujú sa → pučaním (často zostá-
vajú až 3 generácie neoddelené). Pučiace jedince sú 
spojené s tráviacou dutinou materského jedinca. Roz-
množujú sa i pohlavne splývaním gamét. Väčšinou na 
jeseň sa v dolnej časti tela ojavujú hrbolčeky produ-
kujúce pohlavné bunky. Samčie sa uvoľňujú do vody 
a oplodňujú vajíčka iného jedinca. Dospelé jedince 
väčšinou príchodom zimy hynú, na jar sa z oplodne-
ných vajíčok vyvíjajú nové nezmary. Majú vysokú 
regeneračnú schopnosť. Sú dravé, živia sa drobnými 
vodnými živočíchmi, najmä kôrovcami (dafnie, cyk-
lopy a pod.), ktoré omračujú → pŕhlivými bunkami. 
Dosahujú veľkosť od niekoľko mm do 3 cm. Nezmar 
hnedý (Hydra vulgaris) je najrozšírenejším druhom 
u nás i v celej strednej Európe. Nezmar máloramenný 
(H. oligactis) má 4 – 7 predĺžených ramien. V sym-
bióze so zoochlorellami žije nezmar zelený (Hydra/
Chlorohydra/viridissima).             ET

Nicrophorus vespillo → hrobárik obyčajný
nidifúgne mláďatá – nekŕmivé/prekociálne (termín sa 

používa zvyčajne pre mláďatá vtákov a cicavcov), 
liahnu sa operené, vidia a samostatne sa pohybujú i 
prijímajú potravu.              ZO

nidikolné mláďatá – kŕmivé/altriciálne (termín sa pou-
žíva zvyčajne pre mláďatá vtákov a cicavcov), liahnu 
sa holé, slepé, neschopné samostatného prijímania po-
travy a v prvých dňoch majú nedostatočnú termoregu-
láciu.                ZO

nifargus obyčajný (Niphargus tatrensis) – → nifar-
gusy. Bežne sa nachádza v slovenských jaskyniach 
s tečúcou vodou (napr. Demänovská jaskyňa slobody, 
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Domica a pod.), ale aj v mnohých studniach a prame-
ňoch stredného a severného Slovenska.              IH

nifargusy – kôrovce (patriace medzi → rôznonôžky 
(Amphipoda) – väčšina druhov žije v podzemných 
vodách, sú slepé a biele (bez pigmentu). Často sa 
vyskytujú aj v studniach. Považujú sa za indikátory 
čistej vody. Najbežnejším druhom u nás je → nifar-
gus obyčajný (Niphargus tatrensis) až 4, 5 cm dlhý. 
Z povrchových druhov u nás je najväčší Niphargus 
valachicus okolo 3 cm dlhý Vyskytuje sa na Výcho-
doslovenkej nížine.               IH

nika – postavenie, miesto, úloha druhu v ekologickom 
systéme. Definícia pojmu je relatívne dynamická, vo 
väčšine prípadov spájaná s komplexnosťou systému. 
Ekologická nika môže byť fundamentálna (optimál-
na) a realizovaná (skutočná). Odvíja sa od trofickej 
(potravné nároky) a priestorovej (stanovištné nároky) 
niky. Pri duplicitnom postavení dvoch alebo viacerých 
druhov dochádza k evolučnej diferenciácii niky (di-
vergencia), ktorá sa prejavuje v nových adaptáciach. 
Hybnou silou diferenciácie je konkurencia. V prípade 
uvoľnenia niky má systém tendenciu k jej rýchlemu 
obsadeniu. Súbor druhov s príbuznou nikou tvorí gil-
du, napr. hmyzožravce, foliofágy. V rámci rôznych 
ekosystémov predstavujú organizmy s rovnakou ni-
kou tzv. ekvivalentné druhy.              PF

Nitidulidae → blyskáčikovité 
nitkovce (Dracunculida) – tenké, niťovité → hlístovce 

parazitujúce v spojivových tkanivách a telovej duti-
ne stavovcov. Najznámejšia je → nitkovka medinská 
(Dracunculus medinensis).              ET

nitkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
nitkovka/vlasovec medinská (Dracunculus medinen-

sis) – červovitý parazit patriaci medzi → hlístovce. 
Samička dosahuje veľkosť 22 – 100 cm, hrúbku 1 
mm. Samček je menší. Žije najmä pod kožou ľudí, ale 
aj psov, mačiek, dobytka a pod., kde spôsobuje nápad-
né hrče (často sťahovavé), v ktorých sa nachádzajú 
stočené samičky. Pri styku s vodou vysúvajú prednú 
časť tela, kde sa nachádza pohlavný otvor, a rodia veľ-
ký počet živých „larvičiek“ priamo do vody. Tie sa po 
skonzumovaní dostávajú do medzihostiteľa ( malé kô-
rovce), v ktorom vznikajú infekčné štádiá. Definitívny 
hostiteľ sa nakazí vypitím vody s kôrovcami. Dospie-
vajú v čreve. Po kopulácii sa samičky sťahujú do pod-
kožného väziva. Rozšírené najmä v sev. a stred. Afrike 
(Egypt až 50 % ľudí), Indii, Číne, Brazílii a pod.   ET

nižšie kôrovce → Entomostraca
Noctuidae → morovité
noha mäkkýša – špecifický, väčšinou svalnatý pohybo-

vý orgán mäkkýšov slúžiaci na lezenie po substráte, 
plávanie, vŕtanie do piesku a pod. Môže rôznym spô-
sobom modifikovať (napr. lievik u chobotníc) alebo 
redukovať, napr. u trvalo prisadnutých lastúrnikov 
(slávky, ustrice) a pod. Väčšinou sa v nohe vyskytuje 
vysoký počet slizových buniek, ktoré uľahčujú pohyb 
(najmä suchozemské druhy). U niektorých skupín, 
napr. slizniaky sú v nohe umiestnené aj všetky vnútor-

né orgány slimáka. U niektorých druhov sa v nohe vy-
skytujú byssové žľazy vylučujúce tuhnúci sekrét, kto-
rý umožňuje dočasné alebo trvalé pripevnenie k sub-
strátu (napr. Dreissensia, slávka a pod.).                 ET

nohatky (Pantopoda) – bentické, morské Arthropoda, 
ktoré bývajú zaraďované medzi klepietkavce. Zväčša 
dosahujú veľkosť 1 – 10 mm, ale niektoré druhy sú až 
50 cm veľké. Telo je trubicovité, rozdelené na väčšiu 
prozómu a malú, rudimentárnu opistozómu. Nemajú 
karapax. Prozóma je tvorená hlavou, nesúcou prvé 3 
páry končatín (niekedy aj ovigery) a trupom, zvyčaj-
ne 3 článkovým, pričom každý článok nesie kráčave 
nohy. Mediálne sú na hrbolku na prozóme umiestnené 
4 jednoduché očká. Dopredu prozóma vybieha do veľ-
kého rypáčika (proboscis), ktorý často tvorí polovicu 
ich tela. Prozóma nesie klepietka (chelifery, chelifory, 
chelicery), hmatadlá (pedipalpy, palpy, parapalpy), 
a zväčša u samcov ovigery (končatiny nesúce vajíč-
ka). Chelifery sú trojčlánkové, klepietkovité a podob-
ne ako pedipalpy u niektorých druhov môžu chýbať. 
Pedipalpy sú dvojčlánkové, ale u niektorých môžu 
chýbať. Ak sú prítomné, sú umiestnené laterálne na 
báze rypáčika, nesú zmyslové orgány. Kráčavé konča-
tiny sú umiestnené na laterálnych výbežkoch, tzv. pe-
destály. Spravidla majú 4, ale sú známe druhy majúce 
5 až 6 párov nôh. Nohy sú 9 článkové. Do nôh vybieha 
tráviaca a pohlavná sústava. Malé a početné pohlavné 
otvory ústia na nohách. Oplodnenie je na rozdiel od 
suchozemských klepietkavcov vonkajšie. V postem-
bryonálnom vývine majú larválne štádium, protonym-
fon, ktorá má len 3 páry končatín – chelifery, pedip-
alpy a prvý pár kráčavých končatín. Na prednej časti 
rypáčika je umiestnený ústny otvor. Potravu prijíma-
jú tekutú, za pomoci svalnatého pažeráka (pharynx). 
Majú intracelulárne trávenie čím sa líšia od všetkých 
ostatných článkonožcov. Ako potrava im slúžia hubky 
a mechúrniky (najmä koraly). Sú to živočíchy žijúce 
od studených až po tropické moria.           MKR, ZKR

nohy článkonožcov – prívesky hrudných, príp. trupo-
vých článkov, slúžiace na pohyb. Sú zložené z rúrko-
vitých článkov – poditov. Za fylogenetického predcho-
dcu možno považovať bočné vydutiny telovej steny, 
útvary pod. parapódiám → mnohoštetinavcov. → 
Trilobity mali málo diferencované dvojvetvové nohy. 
Základným článkom bol coxopodit, z kt. vyrastal 
vonkajší preeppodit nesúci žiabre. Vnútorný telopo-
dit slúžil na pohyb. Skladal sa zo 7 článkov –trochan-
ter, praefemur, femur, patella, tibia, tarsus, praetarsus 
ukončený pazúrikmi (unguiculae). Pôvodná noha → 
kôrovcov je tiež dvojvetvová. Zákl. časť (protopo-
dit) je dvojčlánkovaná a nesie dve vetvy – vonkajšiu 
(exopodit) a vnútornú (endopodit). Na báze protopo-
ditu je jeden al. viac lupienkovitých príveskov (pree-
pipodit a epipodit), kt. slúžia na dýchanie. Na prvom 
článku môžu byť ozubené výbežky endity, kt. slúžia 
na rozdrobovanie potravy. Jednovetvová končatina 
rovnakonôžok sa skladá zo 7 článkov – coxopoditu, 
basipoditu, ischiopoditu, meropoditu, carpopodi-
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tu, propoditu a dactylitu. Na konci je jeden al. viac 
pazúrikov (unguiculae). → Rovnakonôžky (Isopo-→ Rovnakonôžky (Isopo- Rovnakonôžky (Isopo-
da, Oniscoidea) majú vyvinutých 7 párov kráčavých 
nôh (pereiopody), kt. morfologicky zodpovedajú en-
dopoditom pôvodných dvojvetvových končatín. 6. 
a 7. pár pri suchozemských druhoch rovnakonôžok 
je spojený a predstavuje začiatok kapilárnej pumpy. 
Článkovaná noha → hmyzu vznikla pravdepodobne z 
dvojčlánkového prívesku. Proximálny článok spojený 
s telom sa nazýva coxopodit, druhý distálny telopodit. 
Počas ďalšieho vývoja sa coxopodit už nečlenil. Z to-
hto poditu sa sformovala panvička (coxa). Telopodit 
sa rozdelil na trochantofemur, tibiotarsus a distálne 
uložený praetarsus. Nohy v takejto podobe sa vyskytu-
jú u všetkých polypódnych lariev holometabol (→ 
larvy hmyzu). V poslednej etape došlo k rozdeleniu 
trochantofemuru na chocholček (trochanter) a stehno 
(femur), tibiotarsus na holeň (tibia) a tarzus (tarsus). 
Jednotlivé články – podity sú kĺbovito spojené. Ok-
rem kĺbovitého spojenia podity nohy spája viac-menej 
skrytá blanka (corium articulare). Zákl. články defini-
tívnej nohy hmyzu sú: panvička (coxa), chocholček 
(trochanter), stehno (femur), holeň (tibia) a tarzusové 
al. chodidlové články (tarsalia), kt. nie sú samostatný-
mi poditmi, ale vznikli rozpadom pôv. kompaktného 
chodidla. Posledným článkom je pretarzus (praetar-
sus), kt. je samostatným poditom. Z pretarzu vyrastajú 
rovnako al. nerovnako dlhé pazúriky (unguiculae) a 
medzi nimi sú uložené útvary, kt. umožňujú pohyb a 
udržanie sa na drsných až veľmi hladkých plochách. 
Sú to napr. arólium (arolium), kt. je má tvar blani-
tého balónika; štetinovité empódium (empodium), 
al. lalôčikovité útvary – vankúšiky (pulvilli). Zákl. 
morfologickým tvarom nohy hmyzu je behavý typ. 
Počas fylogenézy sa však vyvinulo niekoľko morfo-
logických typov nôh: behavé nohy (pedes cursorii), 
kráčavé nohy (pedes fressorii), skákavé nohy (pedes 
saltatorii), zberacie nohy (pedes corbiculati), plávacie 
nohy (pedes natatorii), hrabavé nohy (pedes fossorii), 
chytavé nohy (pedes raptorii). U → klepievkavcov 
je lokomočná noha v jednotlivých skupinách rôz-
ne budovaná. Skladá sa zo 6 – 8 poditov. Napr. u → 
pavúkov je noha 7 článková a skladá sa z panvičky 
(coxa), chocholčeka (trochanter), stehna (femur), ko-
lena (patella), holene (tibia) a dvojčlánkového chodi-
dla (metatarsus, tarsus). U väčšiny pavúkovcov medzi 
stehnom a holeňou sa nachádza 1 – článková patella. 
Noha je ukončená 1 – 3 pazúrikmi a medzi nimi sa 
môžu nachádzať zúbkovité al. sploštené štetiny.   MH 

noradrenalín – hormón, ktorý v organizme pôsobí 
vazokonstrikčne, to znamená, že zužuje cievy a tým 
zvyšuje krvný tlak. Spolu s adrenalínom zvyšuje sys-
tolický tlak, ale len noradrenalín zvyšuje diastolický 
tlak. Má inhibičný vplyv na sekréciu inzulínu.   MKB

nosáčik lieskový (Curculio nucum) – chrobák čeľ. → 
nosáčikovitých. Dĺžka 6 – 9 mm. Sfarbenie sivohnedé, 
tykadlá výrazne lomené a veľmi dlhý tenký nos. Žije 
na lieske a jeho larvy vyžierajú jadrá lieskových orieš-

kov. Aj imága poškodzujú listy a plody tejto dreviny. 
Význ. škodca pestovaných kultivarov liesky.        MH 

nosáčik žaluďový (Curculio glandium) – chrobák čeľ. 
→ nosáčikovitých. Dĺžka 6 – 8 mm. Sivožlté sfarbe-
nie, dlhý tenký nos a výrazne lomené tykadlá. Žije na 
duboch, larvy sa vyvíjajú v žaluďoch. Pod. bionómiu 
majú ďalšie druhy nosáčikov na duboch – C. venosus, 
C. pellitus, C. elephas (posledný poškodzuje aj gašta-
ny jedlé).                           MH

nosáčikovité (Curculionidae) – čeľ. → chrobákov pod-
radu → všežravých. Väčšinou malé druhy, u nás v 
priemere 3 – 5 mm dlhé, najväčšie naše druhy rodu 
Liparus 20 mm. Niekt. tropické druhy dosahujú dĺž-
ku až 55 mm. Hlava je predĺžená v nos (rostrum), kt. 
nesie na konci ústne orgány. Sú rozlične sfarbené, 
najčastejšie hnedé, čierne a sivé, telo a krovky bývajú 
pokryté jemnými šupinkami, príp. s kovovým leskom. 
Larvy aj imága sú rastlinožravé (fytofágne). Vyskytujú 
sa vo všetkých častiach rastlín – v koreňoch, stonkách, 
kvetoch, púčikoch, plodoch a semenách, v dreve, pod 
kôrou, na listoch i v nich. Larvy niekt. druhov mínujú 
medzi rastl. pletivami (v listoch, stonkách), prípadne 
sa vyvíjajú v hrčkách. Môžu byť aj hniezdnymi para-
zitmi iného hmyzu (napr. v hrčkách piliarok na duboch 
a vŕbach). Len málo druhov sa živí drevnými hubami, 
prípadne odumretým drevom. Niekt. rody majú ská-
kavé zadné nohy s mohutnými stehnami (napr. skáka-
če rodu Rhynchaenus). Malá skupina sa prispôsobila 
aj životu na vodných rastlinách na hladine i pod ňou a 
aktívne pláva (napr. rody Bagous, Tanysphyrus atď.). 
Mnohé druhy patria k význ. poľnohosp. a les. škod-
com. Jedná sa o najpočetnejšiu čeľaď chrobákov. Je 
známych vyše 64 000 druhov, v palearktickej oblasti 
vyše 6 000, u nás vyše 1 000.                        MH

nosánik drsný (Otiorhynchus raucus) – chrobák čeľ. → 
nosáčikovitých. Dĺžka 4 – 6 mm. Telo hnedé s červe-
nožltými nohami i tykadlami. Hojný druh v lesoch, 
na poliach i v záhradách. Je polyfágny. Imága môžu 
poškodzovať pestované rastliny. Rozmnožuje sa par-
tenogeneticky.              MH

nosánik dubový (Attelabus nitens) – chrobák čeľ. Atte-
labidae (v starších systémoch zaraďovaná ako podče-
ľaď → nosáčikovitých). Dĺžka 4 – 6 mm. Telo krátke, 
čierne, štít a krovky červenooranžové. Samička za po-
moci ústnych orgánov zvinuje mladé dubové listy do 
rúrok, v kt. sa z nakladeného vajíčka liahne larva. Pri 
premnožení môže poškodzovať mladé dubové porasty. 
Listy zvinujú aj iné hojne rozšírené druhy nosánikov– 
napr. n. brezový (Deporaus betulae), n. lieskový (Apo-
derus coryli), n. viničový (Byctiscus betulae) a i.  MH

nosánik ligurčekový (Otiorhynchus ligustici) – chrobák 
čeľ. → nosáčikovitých. Zavalitý druh s krátkym no-
som. Dĺžka vyše 1 cm. Telo pokryté žltosivými šupin-
kami. Imága sú polyfágne, poškodzujú cukrovú repu, 
ďatelinu, lucernu, jahody, chmeľ, obilie, niekedy aj 
ovocné dreviny. Rozmnožuje sa partenogeneticky.MH

nosánik obyčajný (Protapion apricans) – chrobák čeľ. 
Apionidae (v starších systémoch zaraďovaná ako 
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podčeľaď → nosáčikovitých). Dĺžka 2 – 3,5 mm. Telo 
čierne, hruškovité, štít štíhly, nohy a základ tykadiel 
čiastočne červené. Nos (rostrum) dlhý, tenký a rovný, 
tykadlá nelomené. Veľmi hojný druh. Spolu s ďalší-
mi druhmi – napr. nosánikom zelenkastým (Ischnop-
terapion virens) a nosánikom žltkastým (Protapion 
fulvipes ) poškodzujú kultúry ďateliny pestovanej na 
semeno. Larvy sa vyvíjajú v kvetných hlávkach.  MH

nosánik ovocný (Rhynchites bacchus) – chrobák čeľ. 
Attelabidae (v starších systémoch zaraďovaná ako 
podčeľaď → nosáčikovitých). Dĺžka 4,5 – 6,5 mm. 
Nápadný zlatozeleným sfarbením. Patrí k význ. škod-
com ovocných sadov v juž. oblastiach Slovenska. naj-
mä jabloní, sliviek, čerešní, višní, marhúl a broskýň. 
Imágo poškodzuje rašiace pupene, kvety a mladé plo-
dy. Larva sa vyvíja v poškodených plodoch napadnu-
tých hubou moníliou, kt. vláknami sa čiastočne živí. 
Zakukľuje sa v pôde.             MH

Nosema apis → mikrospóry
Nosema bombicis → mikrospóry
nosič (atlas) – prvý stavec chrbtice (columna vertebra-

lis), ktorý tvorí pohyblivé spojenie medzi lebkou 
a chrbticou. Na rozdiel od ostatných stavcov nemá 
telo, má len kostené oblúky vytvárajúce jamku, do 
ktorej nasadá hlava. Vlastné telo atlasu je nahradené 
oblúkom, arcus anterior, ktorý má v strede dopredu 
vyčnievajúci hrbolček (tuberculum anterius) a na zad-
nej ploche v strednej čiare plochú kĺbovú jamku (fo-
vea dentis), tvoriacu miesto skĺbenia so zubom čapov-
ca. Zadný oblúk (arcus posterior) sa spája s predným 
a vytvárajú tak typický prstencovitý tvar nosiča. V 
mieste spojenia oblúkov sa nachádzajú masívne boč-
né kostené časti. Z nich vybiehajú priečne výbežky 
(processus transversi). V hornej časti massae laterales 
sa nachádzajú kĺbové plochy – facies articulares supe-
riores – ktoré slúžia na skĺbenie so záhlavnou kosťou. 
Kĺbové plochy sú i na spodnej strane massae laterales 
– facies articulares inferiores – pre skĺbenie s čapov-
com, 2. krčným stavcom.             ZO

nosorožec indický (Rhinoceros unicornis) – čeľ. noso-
rožcovité (Rhinocerotidae), radu nepárnokopytníkov 
(Perissodactyla). Žije len v rezerváciách na juhu In-
die, v Bangladéši. Dorastá do dĺžky 380 cm a hmot-
nosti 2,2 t. Kožu na povrchu tela má v podobe veľ-
kých dosiek.                ZO

nosorožec ostrorohý (Diceros bicornis) – čeľ. noso-
rožcovité (Rhinocerotidae), radu nepárnokopytníkov 
(Perissodactyla). Je rozšírený na stepiach v Afrike. 
Zadný roh je zvyčajne kratší, predný môže dorastať 
do 1 m. Žije jednotlivo alebo v menších skupinkách, 
aktívny je v noci.                            ZO

nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis) – chrobák 
čeľ. → skarabeusovitých, veľký asi 20 – 40 mm. 
Lesklé telo, sfarbenie červenohnedé al. čiernohnedé. 
Výrazný pohlavný dimorfizmus v stavbe hlavy a štítu. 
Samec má na hlave dlhý, silný a smerom dozadu oto-
čený roh. U samičky je vyvinutá na hlave iba plytká 
preliačenina. U samca je štít preliačený s niekoľkými 

veľkými hrbolmi. U samičky je iba plytká preliačeni-
na. Pôvodne bol tento druh obyvateľom starých du-
bových lesov, kde sa vyvíjajú jeho larvy dlhé až 12 
cm. V súčasnosti tento druh využíva na znášku vajec 
piliny, kt. vznikajú pri spracovaní dreva na pílach a 
úspešne sa tu rozmnožuje. U nás je ohrozeným dru-
hom.                MH

Notodontidae → chochlatkovité
notochord → vnútorná kostra bezchordátov
Notonecta glauca → chrbtoplávka žltkastá
Notoneuralia → druhoústovce
Notostraca → štítovce
nožné hmatadlá → pedipalpy
Nummulites → dierkavce
nutria riečna (Myocaster coypus) – žije dodnes voľne 

vo veľkých kolóniách na brehoch riek a vodných ná-
drží v Južnej Amerike od Ohňovej zeme až po Bra-
zíliu. Farmový chov nutrií sa začal rozvíjať koncom 
minulého storočia. Nutrie sú bylinožravce a pri chove 
sa okrem kožiek získava i vedľajší produkt – mäso. 
K rozvoju chovu prispieva aj vysoká plodnosť nutrií. 
V Európe sa farmový chov nutrií začal rozvíjať v 20. 
rokoch minulého storočia. Do Československa boli 
nutrie dovezené v r. 1925.               HI

nymfa → larvy hmyzu
nymfa → vývin roztočov
Nymphalidae → babôčkovité
Nymphalis antiopa → babôčka osiková
obaľovač jablčný (Cydia pomonella) – stredne veľký 

obaľovač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného 
krídla 7 – 9 mm. Na hnedastej základnej farbe sú v 
koreňovom a stredovom poli na predných krídlach 
jemné sivé priečne línie. Motýle sa vyskytujú v máji 
až auguste. Bledá húsenica žije od júla a hlodá v plo-
doch. Spôsobuje známu červivosť. Význ. škodca ja-
bĺk, menej hrušiek, broskýň a orechov.              MKU

obaľovač jabloňový (Acleris holmiana) – menší obaľo-
vač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného krídla 
5 – 7 mm. Na prednom okraji predných krídel je sne-
hovobiela trojuholníkovitá škvrna. Motýle sa vysky-
tujú v júni a júli. Žltavá al. zelenavožltá húsenica žije 
v máji a júni, pričom spriada a ohlodáva listy, kvety a 
mladé plody najmä jabloní a hrušiek.        MKU

obaľovač jedľový (Choristoneura murinana) – veľký 
obaľovač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného 
krídla 8 – 12 mm. Predné krídla sú sivastohnedé. Mo-
týle sa vyskytujú v júni až auguste. Húsenica s čier-
nou hlavou prezimuje, spriada a obžiera tohoročné 
výhonky jedle. Žije hlavne v korunách starých stro-
mov. Príležitostný kalamitný škodca jedle.        MKU

obaľovač ríbezľový (Pandemis cerasana) – veľký 
obaľovač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predné-
ho krídla 8 – 12 mm. Červenavožlté predné krídla sú 
špicato vytiahnuté smerom dopredu; na ich prednom 
okraji je trojuholníkovitá škvrna. Motýle sa vyskytujú 
v júni až septembri. Húsenica so škvrnitou hlavou žije 
polyfágne medzi spradenými listami. Občasný škodca 
ovocných drevín a lesných kultúr.         MKU



O

182

obaľovač slivkový (Cydia funebrana) – menší obaľo-
vač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného krídla 
5 – 6 mm. Predné krídla sú nenápadné sivohnedé. Mo-
týle sa vyskytujú od mája do októbra vo dvoch gene-
ráciách. Karmínovočervená húsenica s tmavou hlavou 
vyhlodáva a znehodnocuje plody kôstkovín (slivky, 
ringlóty, marhule a broskyne).Vyskytuje sa od júna do 
októbra.            MKU

obaľovač smrekový (Epinotia tedella) – menší obaľo-
vač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného krídla 
5 – 6 mm. Na tmavohnedých predných krídlach je 
biela kresba. Motýle sa vyskytujú v máji až júli v 
smrekových lesoch. Svetlohnedá húsenica s dvoma 
červenohnedými chrbtovými pásikmi spriada a mínu-
je v auguste až novembri smrekové ihličie, prezimuje 
dospelá v hrabanke. Občasný škodca smrekov.  MKU

obaľovač viničový (Sparganothis pilleriana) – veľký 
obaľovač z čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného 
krídla 10 – 12 mm. Svetlohnedo okrovožlté predné 
krídla so šikmými pásikmi majú intenzívny zelenavý 
lesk. Motýle sa vyskytujú od júla do septembra. Be-
lavá húsenica s tmavou hlavou žije od septembra a po 
prezimovaní do mája polyfágne. Škodí na viniči. Vy-
hlodáva rozvíjajúce sa púčiky, spriada a obžiera listy, 
kvety a mladé plody.           MKU

obaľovač zelený (Tortrix viridana) – veľký obaľovač z 
čeľ. → obaľovačovité s dĺžkou predného krídla 9 – 12 
mm. Predné krídla sú svetlozelené s bielymi riasami, 
zadné krídla sú tmavé. Motýle sa vyskytujú v júni a 
júli v dubových lesoch. Zelená húsenica s čiernohne-
dou hlavou žije na jar v spradených listoch, kde sa 
väčšinou aj kuklí. Zimuje v štádiu vajíčka. Škodca 
duba, niekedy spôsobuje holožery najmä v nížinných 
lesoch.            MKU

obaľovačovité (Tortricidae) – čeľ. uzdokrídlych motý-
ľov (Lepidoptera) malej veľkosti. U nás žijúce druhy 
dosahujú dĺžku tela 3 – 9 mm a dĺžku predného krídla 
5 – 12 mm. Na vonkajšom okraji predných krídel a 
na vonkajšom a vnútornom okraji zadných krídel sú 
výrazné krátke riasy. Zadné krídla majú najčastejšie 
lichobežníkovitý tvar. Análna žilka je prítomná. Očká 
sú vyvinuté. Motýle lietajú väčšinou večer a v noci. 
Pri odpočívaní ukladajú krídla strechovito. Húsenice 
majú 3 páry nôh a 5 párov vencovitých panôžok; štítky 
štetín II na 9. bruškovom článku sú veľmi zblížené a 
často spojené. Žijú v spradených listoch, výhonkoch a 
iných častiach rastlín (kvety, plody, osi, korene), väč-
šinou na bylinách a drevinách, mnohé druhy sú poly-
fágne. Kukla je polovoľná, na brušku ostňovitá a pred 
liahnutím imága sa vysúva. Po celom svete rozšírená 
čeľaď je veľmi bohatá na druhy. Zahŕňa veľké množ-
stvo poľnohospodárskych a lesných škodcov. Druhá 
najpočetnejšia čeľaď našich motýľov. Zo Slovenska 
je známych vyše 500 druhov.          MKU

obehová sústava bezchordátov– súbor dutín, ciev, v 
kt. kolujú telové tekutiny, hemolymfa a krv. Poznáme 
dva typy cievnej sústavy. 1. Otvorená cievna sústa-
va (napr. → mäkkýše s výnimkou hlavonožcov, → 

článkonožce). Hemolymfa prúdi krátkymi cievami zo 
srdca do telových dutín, kde sa voľne rozlieva medzi 
orgánmi. Inými cievami prúdi do srdca. Výmena látok 
medzi hemolymfou a bunkami telových orgánov sa 
deje difúziou tkanivovým mokom v medzibunkových 
priestoroch. 2. Uzavretá cievna sústava (→ páskov-→ páskov- páskov-
ce, → obrúčkavce, → hlavonožce) – krv prúdi zo 
srdca do tepien, potom do vlásočníc, kt. ju rozvád-
zajú do jednotlivých orgánov. Vlásočnice sa spájajú 
do väčších žiliek, kt. ústia do žíl a tie odvádzajú krv 
späť do srdca. Výmena živín a plynov medzi krvou a 
bunkami sa uskutočňuje difúziou cez steny vlásočníc 
a tkanivový mok. Krv (hemolymfa) môže byť bezfa-
rebná (napr. hmyz), obsahuje hemoglobín (červená) 
alebo hemocyanín (modrá).            MH

oblička (ren) – párový vylučovací orgán stavovcov. 
Tvar a veľkosť obličky je rozmanitý. Povrch je hlad-
ký (kôň, ošípaná, pes, mačka, králik, ovca) alebo tvorí 
zárezové laloky (hovädzí dobytok) alebo oblička je 
zložená z menších, celkom samostatných lalôčikov 
(medveď, vydra, delfín, tuleň). Je uložená v tukovom 
puzdre (capsula adiposa), ktoré obličku upevňuje a 
chráni. Na priereze obličkou rozlišujeme tri vrstvy: 
1. kôru (substantia corticalis, cortex renalis), ktorá je 
červenohnedej farby; 2. hraničnú vrstvu a 3. dreň (sub-
stantia medullaris, medulla renalis) sivoružovej farby. 
Základnou funkčnou jednotkou je nefrón. Z hľadiska 
fylogenézy a ontogenézy rozlišujeme 5 typov: 1. ho-
lonefros (holonephros); 2. predoblička (pronephros); 
3. opistonefros (opistonephros); 4. prvooblička (me-
sonephros); 5. pravá oblička (metanephros).           JS

obligatórne učenie – prirodzená prechodná forma me-
dzi vrodenými a naučenými formami správania. Zis-
tilo sa, že obligatórne učenie prebieha vždy práve v 
ranom veku, v ktorom živočíšny organizmus zvlášť 
citlivo vníma určitú konkrétnu situáciu alebo priro-
dzeného rodiča, jeho vzhľad, hlasové prejavy a do-
tykovú komunikáciu a navždy si ju zapamätá. Každý 
živočíšny druh má vrodenú dispozíciu, aby si zapa-
mätal tento jednorazový zážitok na celý život. Tento 
typ učenia je spojený s podnetovými situáciami, ktoré 
nemožno zaradiť medzi typické prirodzené kľúčové 
spúšťacie podnety. V tomto prípade je vrodená iba 
schopnosť naučiť sa vytvárať väzbu s prvou bytosťou 
alebo prvým objektom, ktorý sa nachádza v blízkosti 
mláďaťa ihneď po vyliahnutí (mláďatá vtákov) ale-
bo narodení (mláďatá cicavcov). Tento zvláštny, ale 
veľmi dôležitý jav sa nazýva vpečatenie. Ide o prvé 
spoznanie vzhľadu rodičov. Ak chýba prirodzený 
objekt vpečatenia – rodič, môže ho nahradiť iný ná-
hradný rodič toho istého alebo iného druhu, prípadne 
úplne neadekvátny predmet, ktorý má len základné 
znaky prirodzeného objektu: vydáva charakteristické 
zvuky, pohybuje sa, má niečo operené alebo osrstené. 
V pokusoch K. Lorenza s mláďatami kačíc a husí sa 
náhradným objektom dokonca stal plávajúci čln alebo 
sám bádateľ, ktorý plával vo vode a mláďatá ho nasle-
dovali.            MKB
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obojpohlavná žľaza → pohlavná sústava bezchordátov, 
→ hermafroditizmus

obojpohlavnosť → hermafroditizmus 
obojpohlavný vývod → pohlavná sústava bezchor- pohlavná sústava bezchor-

dátov
obojstranne hrebeňovité tykadlá → tykadlá hmyzu
obranné mechanizmy – sú to stratégie, ktoré živočích 

využíva k zaisteniu vlastnej bezpečnosti pred nepria-
teľom. Sú to napr.: útek – ktorým sa po prekročení 
určitej vzdialenosti (únikovej) živočích snaží čo naj-
rýchlejšie vzdialiť od objaveného nepriateľa, konfúz-
ny efekt (alebo proteánska obrana) – spočíva v prudkej 
a nepredvídateľnej zmene pohybu či postoja, zvieratá, 
ktorým bol znemožnený útek sa snažia zachrániť pria-
mym útokom na predátora, zastrašovanie – je účinné 
pri priamom styku s predátorom, ochranné panciero-
vanie – sú to najmä rôzne ostne, tŕne, výbežky, pan-
ciere z kostených a rohovinových šupín či doštičiek, 
lastúry a ulity, mimetizmus – je to ochranné sfarbenie 
kombinované s určitým chovaním živočícha, dokona-
lé ochranné sfarbenie je označované aj ako kamufláž, 
aposematismus – alebo varujúce sfarbenie – niektoré 
bezbranné živočíchy napodobňujú sfarbením i tva-
rom tela nebezpečného, nepoživatelného či jedovaté-
ho živočícha, chemická obrana – je tvorená rôznymi 
páchnucími sekrétmi, jedmy vylučovanými rôznymi 
žlazami, ostňami, kožou atď, akinéza (tanatóza) – je 
predstieranie smrti, sebamrzačenie (mutilácia) – 
napr. zbavovanie sa končatín, ktoré uchopil predátor. 
Niektoré živočíchy využívajú svoje sfarbenie k tomu 
aby odchýlil útok nepriateľa, napr. motýle, ktoré majú 
falošnú hlavu na opačnom konci tela. Bahniaky a ka-
čice, hniezdiace na zemi, sa snažia odlákať nepriateľa 
tým, že predstierajú zranenie, vlečú za sebou krídlo 
a snažia sa predátora odviesť čo najďalej od vajec 
a mláďat. Opačným príkladom je aktívna obrana 
a prenasledovanie dravca, sov, či dokonca hadov. Táto 
taktika sa nazýva mobbing a je známa hlavne u vtáčie-
ho kolektívneho napádania sov.                MKA

obranné správanie – obranné správanie patrí medzi 
vrodené inštinktívne mechanizmy, ktoré môžu byť 
ovplyvnené vonkajšími činiteľmi. Pre obranné sprá-
vanie je dôležitá orientácia zvierat v prostredí. Stra-
chové reakcie sú vyvolané špecifickými podnetmi z 
prostredia, v ktorom zvieratá žijú. Kvalita odpovede 
na podnet závisí od jeho intenzity a trvania. Obran-
né správanie na vnútrodruhovej úrovni vychádza zo 
sociálnych vzťahov. Nebezpečenstvo (napr. ohrozenie 
života, ohrozenie útočiacim predátorom alebo domi-
nantným príslušníkom vlastného druhu, ako aj zmena 
životného prostredia) môže vyvolať tri stupne aktivi-
ty, a to:preventívnu obrannú aktivitu (istenie, signali-
zovanie, ukrývanie sa), aktívnu ochranu pred nebez-
pečenstvom (znehybnenie, útek do bezpečia), aktívnu 
obranu (zviera sa aktívne bráni).         MKA

obranné žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
obrúčkavce (Annelida) – kmeň väčšinou červovitých, 

pôvodne homonomne (druhotne heteronomne) člán-

kovaných živočíchov (Articulata) s druhotnou telovou 
dutinou (célom). Célom sa pôvodne zakladá v každom 
článku vo forme 1 páru célomových vačkov. Výnimku 
tvorí 1.článok (akron) a posledný (pygídium), ktoré 
coelomové vačky nemajú. Célomové vačky sú od 
seba oddelené priečnymi prepážkami (disepimenty), 
na ktoré sa upína svalstvo. Cievna sústava je väčši-
nou uzavretá (pijavice – otvorená) zložená z chrbto-
vej a brušnej cievy s priečnymi spojkami väčšinou 
v prednej časti. Dýchajú celým povrchom tela ale-
bo žiabrami. Vylučovanie zabezpečujú metanefrídie 
(nefromyxie – zabezpečujúce u niektorých skupín aj 
odvádzanie pohlavných buniek). Na vylučovaní splo-
dín sa môžu podielať aj chloragogénne bunky, ktoré 
z vonkajšej strany obaľujú črevo. Pohyb okrem sval-
stva môžu zabezpečovať výrastky (parapodie) a/alebo 
štetiny (druhotne môžu chýbať). Nervová sústava je 
rebríčková, tráviaca sústava trubicovitá diferencovaná 
na ústa, hltan, pažerák (hrvol), žalúdok, črevo a ko-
nečník. V čreve sa nachádza vliačenina (typhlosolis) 
ktorý slúži na zväčšenie tráviacej plochy. Rozmnožu-
jú sa nepohlavne – fissiparia (archi, paratomia), epito-
kia a pohlavne cez larvu trochofóra (metatrochofóra, 
nektochéta). Sladkovodné a pôdne druhy majú vývin 
priamy. Patria sem morské aj sladkovodné druhy, naj-
významnejšie sú skupiny žijúce v pôde, pretože sa 
podieľajú na mineralizácii a prevzdušňovaní pôdy. 
Systematicky sa delia na 3 triedy – → mnohoštetinav-
ce (Polychaeta), → pogonofóry (Pogonophora) a → 
opaskovce (Clitellata).              ET

obrúčkovanie hydiny – chovatelia čistokrvnej hydiny 
označujú chovnú hydinu registračnými obrúčkami, 
a to každé plemeno a pohlavie obrúčkou stanovenej 
veľkosti, ktorá sa udáva rímskymi číslicami. Obrúč-
kuje sa počas odchovu hydiny a holubov. Obrúčka sa 
v rozmnožovacích a plemenných chovoch navlieka 
na pravý behák, v šľachtiteľských chovoch na ľavý 
behák. Číslovanie na obrúčke po navlečení je pri sto-
jacom vtákovi dolu hlavou.              HI

obrúčkovce (Amphisbaenia) – skupina → šupináčov. 
Skupina zvláštnych, málo známych plazov, s neurči-
tým postavením vo vyššom systéme → plazov alebo 
bývajú radené k → jašterom. Sú to beznohé (s výnim-
kou čeľade → dvojnôžkovitých) šupináče s veľmi 
redukovanými alebo úplne chýbajúcimi pletencami. 
Vďaka osobitne usporiadaným šupinám majú zvyčaj-
ne náznaky akejsi povrchovej článkovanosti. Celková 
dĺžka varíruje od 10 do 80 cm, chvost majú krátky. 
Sú adaptované na hrabavý spôsob života, ich lebka je 
silno osifikovaná. Na rozdiel od iných hadovitých fo-
riem plazov, ktoré majú redukovanú ľavú časť pľúc, 
majú obrúčkovce redukovanú pravú časť pľúc. Pod-
rad je tvorený 3 čeľaďami: → obrúčkovcovité, → 
dvojnôžkovité, → Rhineuridae a → Trogonophidae. 
Rozšírené sú v Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Eu-
rópe a na Blízkom východe.        IB, DJ

obrúčkovec červovitý (Blanus cinereus) – druh → ob-
rúčkovcov. Dorastá do 30 cm, beznohé telo je kryté 
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šupinami zoradenými do priečnych prstencov, takže 
živočích pôsobí dojmom článkovanosti. Sfarbenie je 
nevýrazné, bledoružové, hnedasté až hnedé. Oči sú 
veľmi malé a sú prekryté kožou. Je vajcorodý. Vysky-
tuje sa len na Pyrenejskom polostrove.        IB, DJ

obrvený epitel – inak nazývaný aj riasinkový epitel patrí 
medzi typické živočíšne tkanivá. Tvorí ho vrstva bu-
niek, ktoré k sebe vzájomne tesne priliehajú. Nachá-
dza sa v rôznych orgánoch od pokožky cez pohlavné 
orgány, tráviaci systém až po nervovú sústavu a zmys-
lové orgány. Pokrýva povrch tela živočíchov, vystiela 
vnútorné orgány, telové dutiny, dýchacie cesty, súvisí 
s pohybom, v tráviacej sústave napomáha pri posuve 
a spracovaní potravy. Obrvený epitel má na povrchu 
riasinky, ktoré sa kmitavo pohybujú. Je viac rozšírený 
u bezstavovcov. Týmto spôsobom sa pohybuje hlien 
a v ňom zachytené nečistoty von z dýchacích ciest. 
Pokožku niektorých skupín živočíchov tvorí obrvený 
epitel, ktorý má pohybovú funkciu (ploskavce alebo 
rôzne larvy žijúce vo vode).             SN 

obrysové perá → kontúrové perie
obvodová nervová sústava – Súbor dostredivých a od-

stredivých nervových vlákien uložených mimo mozgu 
a miechu tvorí obvodovú nervovú sústavu. Patria k 
nim dostredivé vlákna, ktoré vedú podnety bolesti, tla-
ku i tepla a senzorické vlákna, ktoré vedú podnety zo 
zmyslových orgánov. Odstredivé vlákna vedú podnety 
z mozgu a miechy k priečne pruhovaným svalom, hlad-
kým svalom, k žľazám, srdcovej svalovine ap. Patria k 
nim miechové a hlavové nervy. Obvodové (periférne) 
nervy sú tvorené z nervových vlákien. V jednom nerve 
môže byť až tisíc nervových vlákien, ktoré sú navzá-
jom oddelené väzivom. Väzivovým obalom je pokry-
tý aj povrch nervu. Nervy, ktoré vystupujú z mozgu, 
označujeme ako mozgové nervy a nervy vystupujúce z 
miechy ako miechové nervy.                               MKB

obvodová nervová sústava hmyzu (systema nervosum 
periphericum) – pozostáva z neuritov a dendritov sen-
zitívnych neurónov vychádzajúcich z CNS a sympa-
tickej nervovej sústavy. Prvým typom sú bipolárne 
neuróny, kt. vznikli premenou epidermálnych buniek. 
Distálnym koncom sú neuróny spojené s citlivými ku-
tikulárnymi chĺpkami a proximálne s CNS. Druhým 
typom sú multipolárne neuróny, kt. výbežky zasahujú 
do pokožky, kde tvoria hustú sieť vlákien.           MH

ocelli → zrakové orgány bezchordátov
Octobrachida → osmonohy
Octocorallia → koraly
Octopoda → osmonohy 
Octopus dofleini → osmonohy
Octopus fitchi → jedovaté mäkkýše
Octopus vulgaris → osmonohy
oculi compositi → zložené oči hmyzu
oculi compositi appositi → zložené oči hmyzu
oculi compositi superpositi → zložené oči hmyzu
Ocypus tenebricosus → drobčík čierny
oči mäkkýšov – môžu byť rôznych typov: od jednodu-

chých plochých až po komorové. Niektorým m. oči 

chýbajú (napr. Aplacophora, Polyplacophora). → Ulit-
níky majú väčšinou jeden pár plochých očí umiestne-
ných na báze druhého páru hmatadiel al. na jeho konci 
(vystierajú ich tlakom hemolymfy). Zistilo sa, že → 
slimák záhradný (Helix pomatia) vidí do vzdialenosti 
7 – 8 cm. → Lastúrnikom väčšinou oči chýbajú, niekt. 
majú niekoľko plochých očí na okraji plášťa. → Hla-
vonožce (Cephalopoda) majú väčšinou komorové oči, 
kt. môžu byť na výrastkoch al. stopkách. Rod Nautilus 
má len pigmentové priehlbne bez šošovky. Dibranchia 
majú oči inverzné komorové (tyčinky sú obrátené von 
a bunky sú izolované pigmentom). Šošovka je guľo-
vitá a akomodovateľná. Oko má aj iris vretenovitého 
al. oválneho tvaru. Okrem očí prijímajú svetelné sig-
nály aj zvláštne svetlocitlivé vačky umiestnené v blíz-
kosti plášťových ganglií, príp. v blízkosti mozgových 
ganglií.               TC 

oči vtákov – vtáčí najdokonalejší zmyslový orgán, ktorý 
je na najvyššom vývojovom stupni zo všetkých sta-
vovcov. Majú vyklenutú rohovku (cornea), silné biel-
ko (sclera) spevnené 10 – 18 kostenými doštičkami a 
veľkú guľovitú šošovku (lens), ktorá je akomodovaná 
ciliárnym svalom. Prostrednú vrstvu oka tvorí cievov-
ka (chorioidea) prechádza vpredu do dúhovky (iris) 
so zorničkou (pupilla). Dúhovka je najčastejšie hnedej 
farby, no môže byť aj zelená (kormorány), žltá (drav-
ce, sovy), červená (chriašteľovité, holuby, potápky, 
niektoré → spevavce), biela (niektoré → krkavcovité). 
Najvnútornejšia vrstva, sietnica (retina) vytvára vydu-
tinu – hrebeň oka (pecten oculi), ktorý nasadá na vý-
stup zrakového nervu z očnej gule. Je silne prekrvený 
a pigmentovaný a predpokladá sa, že vyživuje sietnicu 
alebo má vzťah k ostrosti videnia. Medzi šošovkou a 
sietnicou je rôsolovitý sklivec (corpus vitreum). Siet-
nica má veľký počet zrakových buniek (v porovnaní 
s človekom ich majú spevavce dvakrát a sokolovité 
osemkrát viac). Centrálna jamka, či žltá škvrna (fovea 
centralis) obsahuje veľké množstvo čapíkov (dravce 
5 – 6 krát viac ako človek, teda toľkokrát lepšie vidia). 
Na zrakovú ostrosť vplývajú aj mnohé olejové kva-
pôčky v sietnici v blízkosti čapíkov. Pôsobia ako filtre 
a zlepšujú videnie v hmle. Denné vtáky vidia farebne, 
nočné zrejme nie. Väčšina vtákov má oči po stranách 
hlavy, každé oko má svoje zorné pole, ktoré môže byť 
veľké (holuby napr. 150 stupňov pre každé). Oči sú 
chránené dvoma viečkami (väčšina vtákov má pohyb-
livejšie dolné, ktoré pri spánku prekrýva oko), tretia 
je žmurka (membrana nicticans), ktorá sa z vnútor-
ného kútika presúva cez oko. Táto môže chrániť oko 
pri prudkom lete, aj zvlhčovať povrch rohovky. Vtáky 
majú dve slzné žľazy, Harderovu, ktorá je v žmurke a 
menšiu v očnom kútiku.              ĽK

očká – každé omatídium pozostáva z optickej, svetlo 
koncentrujúcej časti, a senzorickej časti, ktorá trans-
formuje svetelnú na elektrickú energiu. Existujú dva 
základné spôsoby spracovávania obrazu: apozičné oči 
a superpozičné oči. Pre tie prvé je charakteristické, že 
receptorové bunky sú blízko šošovky, druhý typ sa 
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naopak vyznačuje prázdnou zónou medzi šošovkou 
a senzorickými jednotkami. Bikonvexné šošovky sú 
tvorené priehľadnou kutikulou. Tieto šošovky sú ob-
vykle usporiadané do hexagonálnych faziet. Pod kor-
neálnými šošovkovými bunkami sú semperove bunky, 
ktoré u väčšiny hmyzu vytvárajú vo svojej cytoplazme 
kryštalické kónické útvary (sekundárne šošovky). Tie-
to bunky sú po stranách obkolesené krycími pigmen-
tovými bunkami. Senzorické elementy sú elongované 
neuróny známe ako retinulové bunky. Axony týchto 
buniek prenikajú cez bazálnu laminu do optického la-
loku. Na vnútornej strane retinulových buniek, sme-
rom k ose omatídia vystupujú z tela retinulových bu-
niek mikrovili, súborne vytvárajúc rabdoméru. Optic-
ký pigment je lokalizovaný v rámci týchto mikrovilov. 
Rabdoméry súborne vytvárajú rabdóm. Väčšina hmy-
zu má tzv. uzatvorený rabdom; rabdoméry tu k sebe 
tupo dosadajú. Dvojkrídlovce (Diptera), ucholaky 
(Dermaptera), a niektoré bzdochy (Heteroptera) majú 
naproti tomu značne vzdialené rabdoméry vytvára-
júce tzv otvorený rabdom. Senzorické časti každého 
omatídia sú ohraničené 12 – 18 sekundárnymi pig-
mentovými bunkami, takže každé omatídium je takto 
izolované. Integrálnou funkčnou súčasťou omatídií 
sú často aj tracheae. Napríklad motýle majú vytvo-
renú tracheálnu odrazovú plochu na báze zloženého 
oka, čím dochádza k funkčnému zdvojeniu dĺžky rab-
dómu. Forma a usporiadanie omatídií varíruje medzi 
rôznymi časťami zloženého oka, čo platí pre väčšinu, 
možno až pre všetok hmyz. Napríklad v oku modliv-
ky majú frontálne orientované omatídiá väčší priemer 
ako tie marginálne položené. Rabdómy sú tu dlhšie a 
užšie ako v ostatných častiach oka. Takto je vytvorený 
funkčný ekvivalent k fovey stavovcov. Rozdiely môžu 
byť tiež v kvalitatívnom a kvantitatívnom pigmento-
vom zložení. Trúd včiel má transparentnejší červený 
vychytávací pigment (sekundárne pigmentové bunky) 
v dorzálnych omatídiách, kde sú receptory maximálne 
senzitívne k modrej a ultrafialovej vlnovej dĺžke. Na 
druhej strane, na ventrálnych omatídiách má menej 
priesvitný červený pigment, kým senzorický pigment 
tu zabezpečuje zase vnímavosť na zelenú časť spektra. 
Väčšie variácie sa však vyskytujú medzi jednotlivými 
druhmi hmyzu.            MKB

očká → zrakové orgány bezchordátov
očkáň lúčny (Maniola jurtina) – stredne veľký čierno-

hnedý motýľ s dennou aktivitou z čeľ. → očkáňovité 
s dĺžkou predného krídla 22 – 25 mm. Predné krídla 
samičiek majú pred vonkajším okrajom žltohnedú 
pásku a pred predným rohom očkovitú škvrnku s bie-
lou bodkou. Samčekom táto páska chýba. Na spodnej 
strane zadných krídel sú často drobné očká. Lietajú 
od júna do septembra. Je jedným z najhojnejších mo-
týľov lúčnych biotopov. Húsenice žijú na trávach a po 
prezimovaní sa zakukľujú v máji.         MKU

očkáň mätonohový (Lopinga achine) – stredne veľký 
očkáň z čeľ. → očkáňovité s dĺžkou predného krídla 
25 – 27 mm. Na svetlo sivohnedých krídlach je oblúk 

veľkých čiernych žlto lemovaných očiek bez bielych 
bodiek. Vyskytuje sa v júni a júli v riedkych listnatých 
lesoch od nížin do výšky 900 m. Húsenice žijú na lip-
nicovitých a šachorovitých rastlinách a po prezimova-
ní sa v máji zakuklujú. Na Slovensku je veľmi lokálny 
a na viacerých lokalitách sa v posledných rokoch ne-
potvrdil. U nás patrí medzi ohrozené a zákonom chrá-
nené druhy. Uvádza sa v červenej knihe (Červená kni-
ha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
ČSFR 3). Z celoeurópskeho hľadiska považovaný za 
rizikový druh (Červená kniha európskych motýľov – 
Rhopalocera).                                                      MKU

očkáň piesočný (Hipparchia statilinus) – väčší očkáň 
z čeľ. → očkáňovité s dĺžkou predného krídla 23 – 
30 mm. Postdiskoidálna časť vrchnej strany krídel je 
bledšie sfarbená. Na vrchnej strane predných krídel 
sú dve tmavé, slabo výrazné očká, nápadnejšie sú u 
samičky s bledším podkladom. Motýle lietajú v júli 
až septembri na suchých, teplých piesočnatých, kro-
vinatých biotopoch typu viatych pieskov a v riedkych 
borovicových porastoch. Jemne chlpatá, hnedožltá 
pásiková húsenica žije na lipnicovitých rastlinách. 
Veľmi vzácny a reliktný psamofil, patriaci na Sloven-
sku medzi ohrozené a zákonom chránené druhy, kt. sa 
uvádza v červenej knihe (Červená kniha ohrozených a 
vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3). MKU

očkáň pohánkový (Coenonympha pamphilus) – malý 
očkáň z čeľ. → očkáňovité s dĺžkou predného krídla 
14 – 16 mm. Hnedožlté krídla majú tmavší okraj a pred 
predným rohom predných krídel je nápadné očko. Je 
naším najhojnejším očkáňom a patrí v nížinách a pa-
horkatinách k naším najbežnejším motýľom. Má 2 – 3 
pokolenia (máj – október). Húsenica žije na trávach a 
po prezimovaní sa zakukluje v apríli.         MKU

očkáň prstovkový (Erebia medusa) – stredne veľký oč-
káň z čeľ. → očkáňovité s dĺžkou predného krídla 21 
– 24 mm. Pri vonkajšom okraji tmavohnedých krídel 
je niekoľko hrdzavých škvŕn s čiernymi očkami, kt. 
majú biely stred. Motýle lietajú v máji a júni v pahor-
katinách až horských oblastiach Slovenska. Húsenica 
žije na rozlič. druhoch tráv a po prezimovaní sa v aprí-
li zakukluje. Je najrozšírenejším druhom z rodu Ere-
bia na Slovensku. Z celoeurópskeho hľadiska pova-
žovaný za rizikový druh (Červená kniha európskych 
motýľov – Rhopalocera).                                    MKU

očkáň timotejkový (Melanargia galathea) – stredne 
veľký motýľ z čeľ. → očkáňovité s dennou aktivitou 
s dĺžkou predného krídla 23 – 26 mm. Je to náš najná-
padnejší a najpestrejší očkáň s čiernou a bielou kres-
bou na vrchnej strane oboch krídel. Lieta hojne v júni 
a júli na lúčnych biotopoch. Húsenica žije na trávach a 
po prezimovaní sa zakukluje v máji a júni. MKU

očkáňovité (Satyridae) – čeľ. menších, stredne veľkých, 
niekedy i väčších motýľov (Lepidoptera) zo skupiny 
→ Rhopalocera väčšinou so zaokrúhlenými krídlami. 
U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 9 – 22 mm a 
dĺžku predného krídla 13 – 36 mm. Krídla sú hnedé, 
zriedka bielej farby (rod Melanargia) rozlič. odtieňov. 
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Na rube aj líci oboch párov krídel v postdiskoidálnej 
časti sú charakteristické očká umiestnené najčastejšie 
na hrdzavom al. bielom základe. Žilky v diskoidálnom 
poli predných krídel bývajú mechúrikovite zhrubnuté. 
Viaceré druhy sa vyznačujú sexuálnym dimorfizmom. 
Predný pár nôh majú obe pohlavia skrátený a husto 
ochlpený. Húsenice sú lysé, al. slabo ochlpené a na 
konci tela zakončené dvoma výbežkami. Žijú na trá-
vach lúčnych spoločenstiev, na holiach a v riedkych 
lesoch. Rozšírené sú po celom svete. Niekt. druhy sú 
prispôsobené extrémnym vysokohorským podmien-
kam (rod. Erebia). Zo Slovenska je známych 35 dru-
hov.             MKU

očné škvrny → zrakové orgány bezchordátov
očné zuby (dentes canini) – kužeľovité zuby, ktoré sú 

len po jednom v každej polovici hornej a dolnej če-
ľuste. Rozoznávame niekoľko základných typov zu-
bov: hryzáky (dentes incisivi), očné zuby (d. canini), 
črenové zuby (d. praemolares), stoličky (d. molares). 
Neúplný chrup majú tie, ktorým niektoré typy zubov 
chýbajú (bylinožravcom, dvojitozubcom, damanom, 
hlodavcom). Typickým znakom samcov mrožovi-
tých (Odobaenidae) sú dlhé očné zuby hornej čeľuste 
v podobe klov, ktoré môžu mať až 70 cm. Podobne 
samce podradu sviňotvaré (Suiformes) majú nápadné 
očné zuby v podobe klov.             ZO

očnica – párová dutina v tvárovej časti lebky, v ktorej je 
uložené oko a jeho prídavné orgány.         MKB

odstrašujúce sfarbenie motýľov – nápadné sfarbenie 
často v podobe kresby pripomínajúcej oči na krídlach 
niekt. väčších druhov – napr. modročierna škvrna na 
žltoružovom podklade vrchnej strany zadných krídel 
→lišaja pávookého, veľká modrofialová bledo orámo-
vaná okrúhla škvrna na spodnej strane zadných krídel 
sovookáľa al. krikľavé zafarbenie vrchnej strany zad-
ných krídel, kt. sú pri odpočívaní motýľa zasunuté pod 
nenápadne sfarbené horné krídla – napr. ružovočerve-
né zadné krídla niekt. stužkavcov (→ Catocala). Pri 
vyrušení útočníkom tieto motýle odhalia svoje pestré 
spodné krídla a často pritom vykonávajú neobvyklý 
pohyb, čím odstrašujú svojho nepriateľa.            MKU

odstredivé nervové vlákno – vedie vzruchy (odpove-
de) z ústrednej nervovej sústavy k jednotlivým čas-
tiam organizmu – ku svalom, ku žľazám, ku recepto-
rom.                          MKB

Oeciacus hirundinis → ploštica lastovičia
Oecophoridae – čeľ. uzdokrídlych nenápadne sfarbe-

ných motýľov (Lepidoptera) malej veľkosti so stredne 
širokými krídlami, na kt. je rôzna kresba. U nás žijúce 
druhy dosahujú dĺžku tela 4 – 8 mm a dĺžku predného 
krídla asi 4 – 13 mm. Predný roh predných krídel je 
často zaokrúhlený. Na zadných krídlach nie je vykro-
jený vonkajší okraj. Riasy sú dosť krátke. Žilka An je 
prítomná na obidvoch krídlach. Dlhé spodnoperové 
hmatadlá bývajú kosákovito nahor ohnuté a rovno-
bežné al. stredný článok je napriamený a rozšírený 
šupinkami. Čeľusťové hmatadlá sú malé. Samičky 
niekt. druhov majú zakrpatené krídla. Majú väčšinou 

nočnú aktivitu. Húsenice majú 3 páry nôh a 5 párov 
vencovitých bruškových panôžok. Žijú na hostiteľ-
ských rastlinách väčšinou medzi spradenými listami, 
al. sa živia odumretými časťami rastlín, najmä dre-
vín. Kukly sú múmiovité. Najviac druhov žije v Aus-
trálii. Zo Slovenska je známych asi 50 druhov. Niekt. 
druhy sú príležitostnými škodcami drevín, napr. → 
Diurnea fagella a → D. lipsiella.          MKU 

oedeagus → penis hmyzu
oesophagus → tráviaca sústava bezchordátov
ohniváčik čiernokrídly (Lycaena phlaeas) – malý mo-

týľ z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou predného krídla 
12 – 15mm. Na lesklo červenozlato sfarbenom líci 
krídel sú tmavé škvrnky. Lieta v máji (apríli) až ok-
tóbri vo dvoch až troch generáciách na odlesnených 
biotopoch. Najbežnejší zástupca ohniváčikovitých. 
Húsenica žije na štiavci a stavikrve.         MKU

ohniváčik veľký (Lycaena dispar) – väčší zástupca oh-
niváčikovitých s dĺžkou predného krídla 14 – 22mm. 
Vrchná strana krídel je ohnivo červenozlato sfarbená s 
úzkou čiernou diskoidálnou škvrnou a čiernym okra-
jom. Samička je väčšia a tmavšie červená. Charakteris-
tický zástupca eurosibírskej vlhkomilnej fauny. U nás 
sa najčastejšie vyskytuje vo dvoch generáciách (máj, 
jún; júl, august) na vlhkých a občas zaplavovaných 
lúčnych biotopoch, na mokradiach pri prameňoch, a 
pod. v nížinách až stredných polohách. Tmavozelená 
húsenica s dvoma bielymi pásikmi po bokoch tela žije 
v júni a júli a potom od augusta a po prezimovaní do 
apríla (mája) najmä na štiavci (Rumex). V južnej časti 
Slovenska má súvislejšie rozšírenie. Tento u nás zrani-
teľný a zákonom chránený druh sa uvádza v červenej 
knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov ČSFR 3).          MKU

ohniváčikovité (Lycaenidae) – čeľ. malých, zriedka 
stredne veľkých motýľov (Lepidoptera) zo skupiny 
→ Rhopalocera väčšinou so zaokrúhlenými krídlami. 
U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 8 – 14 mm a 
dĺžku predného krídla 9 – 22 mm. Zadné krídla niekt. 
rodov (napr. → Satyrium, Thecla, Everes) vybiehajú 
do 1 – 2 ostrôžok. Horná strana krídel samčekov býva 
modrá, ohnivožltá al. hnedá. Samičky bývajú tmavšie, 
často hnedo sfarbené (pohlavný dichroizmus). Na 
rube krídel, kt. býva odlišne sfarbený, bývajú dôležité 
determinačné znaky. Hlava je malá, tykadlá narastajú 
hneď na okraji očí, al. v očnom vykrojení. Za očami 
je priečne postavená chaetosema. Chodidlá predných 
nôh samčekov sú nerozčlenené, na ich vnútornej stra-
ne sú krátke tŕne. Široké, ploché húsenice sú často 
myrmekofilné a mravce ich vyhľadávajú kvôli sekrétu 
žliazok, kt. ležia na 7. a 8. článku bruška. Kukly bý-
vajú krátke a zavalité, zavesené al. položené na zemi. 
Väčšina druhov sa vyskytuje v trópoch. Zo Slovenska 
je známych asi 50 druhov; viaceré z nich sú kriticky 
ohrozené a niekt. už vyhynuli.          MKU

ochranné sfarbenie motýľov – nenápadné sfarbenie 
krídel, kedy odpočívajúci motýľ dokonale splýva s 
prostredím (najčastejšie kôra drevín, zem, listy, atď.), 



             O                                                                                                                            

187

čím sa v ňom stráca. Viacerí zástupcovia najmä z čeľ. 
→ piadivkovité a → morovité majú takéto sfarbenie 
krídel ako aj ostatného tela. Časté sú prípady, kedy 
vrchná strana krídel je nápadne sfarbená, ale spodná 
strana má ochranné sfarbenie – napr. → menivec, → 
listovec, napodobňujúci uschnutý list, atď. Známe sú 
aj opačné prípady, kedy odpočívajúci motýľ so zatvo-
renými krídlami svojou veľmi pestrou kresbou pôsobí 
výstražne, ale keď vzlietne, jeho vrchná strana krídel 
je veľmi nenápadná pri pohľade zhora (niekt. stredo- a 
juhoamerické zástupce z čeľ. → babôčkovité).  MKU

okáň bukový (Aglia tau) – veľký motýľ z čeľ. → oká-
ňovité s dĺžkou predného krídla 30 – 40 mm. V stred-
nej časti oboch párov žiarivo okrovohnedých krídel je 
nápadná okrúhla kresba pripomínajúca oko. Samičky 
sú väčšie a bledšie sfarbené. Samčeky lietajú počas 
dňa v apríli a máji pri zemi v ešte neolistených buko-
vých lesoch. Dospelá húsenica je zelená so svetložltou 
bočnou líniou a žltým prstencom okolo krku. Žije na 
buku, ale niekedy aj na iných listnáčoch od mája do 
začiatku augusta. Kuklí sa v opadnutom lístí.    MKU

okáň hruškový (Saturnia pyri) – najväčší európsky 
motýľ z čeľ. → okáňovité s dĺžkou predného krídla 
50 – 70 mm. Na vrchnej strane predných i zadných 
krídel sa nachádza veľké prstencové „oko“ s čiernym 
stredom. Cez predné a zadné krídla sa ťahá čierna 
páska. Motýle sa vyskytujú od konca apríla do za-
čiatku júna v krovinatých zalesnených oblastiach, 
na okrajoch lesov, v parkoch, v starých opustených 
sadoch a v porastoch ovocných stromov. Zelená hú-
senica s modrými bradavkami v posledných insta-
roch žije na ružovitých drevinách, veľmi často na 
ovocných stromoch. Kuklí sa v tuhom hruškovitom 
zámotku. Hojnejší býva len na južnom Slovensku. U 
nás je zákonom chránený.          MKU

okáň menší (Saturnia pavonia) – menší druh okáňa z 
čeľ. → okáňovité s dĺžkou predného krídla 20 – 35 
mm. Samičky sú podstatne väčšie než samčeky. Na 
vrchnej strane predných i zadných krídel sa nachádza 
nápadné prstencové „oko“ s čiernym stredom. Zad-
né krídla samčekov sú okrovožlté. Samčeky lietajú 
počas dňa od začiatku apríla do mája. v krovinatých 
oblastiach, na okrajoch lesov a na územiach stepného 
charakteru. Zelená húsenica s čiernymi škvrnami a so 
žltými al. oranžovočervenými bradavkami v posled-
ných instaroch žije na ružovitých drevinách (trnka, 
hloh, ruža), často aj na šalvii lúčnej (Salvia pratensis) 
a iných rastlinách. Kuklí sa v tuhom hruškovitom zá-
motku. Hojnejší býva len na teplejších miestach Slo-
venska.            MKU

okáň stužkový (Argema mittrei) – jeden z najväčších 
motýľov sveta (najväčší motýľ sveta pokiaľ ide o dĺž-
ku zadných krídel) patriaci do čeľ. → okáňovité s dĺž-
kou predného krídla do 90 mm. Na okrovo žlto-zele-
ných krídlach sú okrem veľkých „očí“ hnedočervené 
škvrny usporiadané vo dvoch radoch prebiehajúcich 
rovnobežne s vonkajším okrajom (predné krídla). Pri 
vrchole predných krídel je veľká hnedá škvrna. Zadné 

krídla vybiehajú do extrémne dlhých hnedočerveno-
žltých ostrôh (20 cm). Ostrohy samičiek sú podstat-
ne kratšie. Vyskytuje sa iba v južnom Madagaskare. 
Zelená, 15 cm dlhá a 2,5 cm hrubá húsenica pokrytá 
svetlými brvami žije vo svojej domovine na viacerých 
druhoch rastlín (Eucalyptus gunnii, Eugenia cuneifo-
lia, Mimosa, Uapaca, Weinmannia eriorcampa), ale 
v zajatí ju možno chovať aj na iných rastlinách (Rhus, 
Schinus). Húsenice spriadajú svetlo biele zámotky s 
nápadne dierkovanou štruktúrou. Motýľ je v prírode 
ohrozený, ale jeho chov v motýlích farmách na Mada-
gaskare je úspešný.                  MKU

okáňovité (Saturniidae) – čeľ. uzdokrídlych veľkých 
(niekt. tropické druhy patria medzi najväčšie motýle 
sveta) motýľov (Lepidoptera) so širokými krídlami a 
zakrpateným cuciakom. U nás žijúce druhy dosahujú 
dĺžku tela 18 – 40 mm a dĺžku predného krídla 25 – 70 
mm. Na krídlach sú zvyčajne veľmi nápadné pávooké 
škvrny. Zadné krídla viacerých druhov vybiehajú do 
dlhej a širokej ostrohy, ktorá býva zreteľne dlhšia u 
samčekov. Najdlhšie ostrohy má samček madagaskar-
ského → okáňa stužkového – 20 cm. Samčeky majú 
perovité tykadlá. Uzdička býva zakrpatená. Samčeky 
mnohých druhov lietajú cez deň, samičky až večer. 
Viaceré druhy majú nočnú aktivitu. Zavalité, mohutné 
húsenice bývajú s výnimkou hlavy lysé a na ich tele 
sú buď tŕňovité, al. rohovité výrastky al. bradavky. 
Niekedy sú húsenice v posledných instaroch takmer 
lysé, bez výbežkov. Najčastejšie žijú na drevinách, v 
skorších instaroch často pohromade. Kuklia sa vo veľ-
kých, väčšinou nadzemných zámotkoch najčastejšie 
hruškovitého tvaru. Kukly bývajú múmiové, zavalité 
a často prehnuté. Najviac druhov sa vyskytuje v eti-
opskej a neotropickej oblasti. Vo voľnej prírode sa na 
Slovensku zistili 4 druhy.            MKU

okoložiabrový priestor – správne okolohltanový 
priestor, peribranchiálny priestor. Časť tráviacej sú-
stavy chordátov z triedy acídií (Ascidiacea). Prijímací 
otvor (sifón) môže byť obkolesený vencom tykadiel 
(tentakuly), ústi do veľmi priestranného hltanovožiab-
rového vaku. Ten často zaberá viac ako polovicu tela 
a je ako sitko prederavený množstvom žiabrových 
štrbín, ktorých môže byť niekoľko tisíc (pharyngotre-
mia). Voda z hltanovožiabrového vaku prechádza 
žiabrovými štrbinami do žiabrového vaku a kloakál-
nym sifónom von z tela. Týmto spôsobom prečerpajú 
ascídie telom niekoľko desiatok litrov vody denne; 
napr. Phallusia mamillata za deň prečerpá až 170 
litrov vody. Hltanovožiabrový vak má dvojakú funk-
ciu. V prvom rade sa v stene jeho žiabrových otvorov 
okysličuje krv a zachytávajú sa (filtrujú) v ňom drob-
né čiastočky potravy (organického detritu). Voda z hl-
tanovožiabrového vaku kopijovca prúdi žiabrovými 
štrbinami do okolohltanového priestoru (peribranchi-
álny priestor, peripharingeálny vak), ktorý obklopuje 
hltanovožiabrový vak a ústi átriovým otvorom (atrio-
porus) von z tela.              ZO

okostica – periost (lat. periosteum) je väzivový obal 
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(blana), pokrývajúci povrch kostí okrem tých miest, 
kde sa upínajú šľachy alebo väzy a časti kosti, kto-
ré sú pokryté kĺbnou chrupavkou. Je to tuhá a pevná 
väzivová blana rôznej hrúbky. Pevné spojenie okosti-
ce s kosťou zabezpečujú husté zväzky kolagénových 
vlákien (tzv. Sharpeyove vlákna). Cez okosticu vedú 
do kosti cievy, ktoré zabezpečujú výživu a nervy ju 
robia citlivou. Pod okosticou je kostné tkanivo zlože-
né z kostných buniek (osteocytov) a medzibunkovej 
hmoty. Okostica zrelej kosti sa skladá v dvoch vrstiev 
– povrchovej a hlbokej. Povrchová vrstva (vonkajšia) 
je bohato cievne zásobená a inervovaná. Cievy a ner-
vy sa z tejto vrstvy dostávajú hlbšie do kosti. Hlboká 
(vnútorná) vrstva je bohatá na bunky – fibroblasty. 
Jednou z jej najdôležitejších vlastností je novotvorba 
kostného tkaniva v prípade poškodenia kosti a rast 
kosti do hrúbky.              SN

okrúhlovce → hlístovce
Oligochaeta → máloštetinavce 
oligomerizácia – zmenšovanie počtu článkov tela, zákl. 

trend vo fylogenéze článkonožcov.           MH
oligopódna larva → larvy hmyzu
oligopyrénne spermie → spermia
omatídium – základná funkčná a morfologická jednot-

ka zloženého oka. Je zložená z dioptrickej a recepto-
rickej časti. Dioptrická časť omatídia má tvar šesťu-
holníka. Každé omatídium je samostatne inervované 
a pigmentovou vrstvou izolované od okolitých omatí-
dií.                  IO

onagadori – plemeno kury domácej, ktoré sa vyznačuje 
neopŕchajúcim mäkkým chvostovým a sedlovým ope-
rením, ktoré každý rok narastá o 30 až 90 cm, takže 
môže dosahovať až niekoľkometrovú dĺžku a sliepky 
môžu mať ostrohy.               HI

onkosféra – larválne štádium niektorých → pásomníc 
uvoľňujúce sa z vajíčka. Vajíčko opúšťa vo vode (vlh-
kom prostredí) alebo až v tráviacej sústave medzihos-
titeľa. Prechádza cez stenu čreva a krvou sa dostáva 
do vnútorných orgánov kde sa mení na štádium → 
larvocysta.               ET

ontogenéza – indivuálny vývin mnohobunkových živo-
číchov, začína zvyčajne oplodnením vajíčka a končí 
smrťou živočícha. Individuálny vývin je jednosmerný 
proces, ktorý sa opakuje po generáciách. Ontogené-
zu je možné rozdeliť na embryonálne a postembryo-
nálne obdobie. V embryonálnom období je živočích 
nezávislí na vplyvoch okolia, je chránený vajíčkový-
mi obalmi alebo telom matky. V postembryonálnom 
období sa živočích samostatne pohybuje, živí sa a je 
vystavený vplyvom okolitého prostredia.             IO 

Onychopoda – rad kôrovcov z triedy žiantonohé, pod-
triedy → Diplostraca – telo majú kryté jemnou ku-
tikulou, ich schránka je silne redukovaná a slúži len 
na nosenie vajíčok. Hlava, hruď a abdomen sú silne 
skrátené a články zrastené. Majú 4 páry hrudných 
článkovaných končatín – slúžia na chytanie koristi. 
Posledný brušný článok (telson) sa zmenil na páro-
vú vláknitú furku. Nápadné zložené oko je najväčšou 

časťou hlavy, naupliové očko chýba. Antenuly krátke, 
antény slúžia na pohyb. Rozmnožujú sa obojpohlav-
ne, a sexuálne. Väčšinou morské druhy. U nás žije 
jediný zástupca – polyfémus slatinný (Polyphemus 
pediculus) → perloočky.               IH

Onychura – rad kôrovcov (Crustacea), do ktorého pô-
vodne patrili škľabkovky a perloočky. V súčasnosti sa 
rad rozpadol na 6 samostatných radov (Levicaudata, 
Spinicaudata, Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, 
Onychopoda), ktoré patria do triedy Branchiopoda a 
meno Onychura je neplatné.              IH

oocysta → výtrusovce
oocyt I. rádu → oogenéza
oocyt II. rádu → oogenéza
oogamia → gametogamia
oogenéza – vývin a zrenie vajíčok vo → vaječníkoch. 

Z primordálnych gonocytov (prvopohlavných buniek) 
vznikajú diploidné oogónie, kt. sa mitoticky delia. U 
väčšiny → rýb, → obojživelníkov a → bezstavovcov 
delenie prebieha raz do roka, u → plazov, → vtákov 
a → cicavcov sú oogoniálne mitózy ukončené pred 
vyliahnutím al. narodením. Potom nastáva 1. meio-
tické delenie, pri kt. vznikajú oocyty I. rádu (primár-
ne oocyty, oogénne bunky). Ďalší vývin sa zastaví a 
pokračuje až s nástupom pohlavnej zrelosti. Oocyt 
I. rádu prekonáva rastovú fázu, ukladajú sa v ňom 
zásobné látky, niekt. informačné makromolekuly a 
zložky proteosyntetického aparátu (DNA, ribozomál-
na RNA, mitochondriálna RNA). Zväčšuje sa objem 
oocytu I. rádu. Z neho rozdelením vzniká veľký oo-
cyt II. rádu (sekundárny oocyt) a malá pólová bun-
ka (polocyt). Sekundárny oocyt si ponechá väčšinu 
cytoplazmy. Delenie prebieha krátko pred ovuláciou 
alebo v čase ovulácie. Druhé meiotické delenie nasta-
ne v čase oplodnenia. Vzniká ním ootida (v podsta-
te už zrelé vajíčko) a druhá pólová bunka. Vytvára-
jú sa 4 haploidné bunky (prvá pólová bunka sa tiež 
rozdelí, teda v 2. meióze sú zastúpené 3 polocyty a 1 
ootida). Pólové bunky zanikajú, lebo nemajú takmer 
žiadnu cytoplazmu. U → cicavcov vývin vajíčka vo 
vaječníku prebieha vo folikule, kt. tvoria malé foli-
kulárne bunky, obklopujúce vyvíjajúce sa vajíčko. 
Podľa stupňa zrelosti rozlišujeme primárne, sekun-
dárne a zrelé Graafove folikuly. V tomto období je 
dokončené druhé meiotické delenie a vajíčko je pri-
pravené na uvoľnenie z folikula. Ovuláciu, rast a zre-
nie vajíčok riadia gonadotropné hormóny predného 
laloku hypofýzy a pohlavné hormóny, kt. produkujú 
vaječníky.              MH 

oogónie → oogenéza
oolema → vaječné obaly
ootida → oogenéza
opaliny (Opalinata) – jednobunkové, parazitické, orga-

nizmy v starších systémoch radené do podkmeňa → 
meňavkobičíkovce, v súčasnosti ako kmeň v rámci fy-
logenetickej línie → Chromalveolata (v rámci podríše 
Stramenopiles). Telo je pokryté množstvom krátkych 
→ bičíkov v šikmých pásoch. Majú 2 alebo veľa, fy-
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ziologicky rovnocenných jadier. Výživa osmotická. 
Parazitujú v konečníku, kloake, vzácne v tráviacej 
trubici obojživelníkov, rýb a plazov. Ich život je úzko 
spätý s hostiteľom, mimo neho rýchlo hynú (nemajú 
vyvinutý osmoregulačný systém). Rozmnožovanie je 
viazané na rozmnožovanie hostiteľa. V dobe párenia 
žiab sa rozpadajú na úlomky s 3 – 12 jadrami. Obalia 
sa púzdrom, vznikne spóra, kt. sa musí dostať do larvy 
(žubrienky). Tam zo spóry vznikajú jednojadrové → 
anizogaméty, po ich kopulácii vzniká zygota a z nej 
nový jedinec. Opalina skokania (Opalina ranarum) 
parazituje takmer vo všetkých druhoch európskych 
obojživelníkov, O. obtrigona v rosničkách, Protopa-
lina intestinalis v kunkách.             ET

opaskovce (Clitellata) – skupina pôvodne homonomne 
segmentovaných červovitých organizmov na úrovni 
triedy, patriacich do kmeňa → obrúčkavcov (Anneli-
da). Na tele sa nevyskytujú výrastky (parapódie), ale 
iba zväzky štetín, ktoré môžu tiež redukovať (pijavi-
ce). Charakteristickým znakom je opasok (Clitellum), 
zreteľný aspoň v období rozmnožovania. Slúži na 
produkciu slizu, ktorý je potrebný najmä pri tvorbe 
kokónu. Dýchajú celým povrchom tela, zriedkavo 
žiabrami. Sú hermafrodity, pohlavné orgány sú lokali-
zované v určitých článkoch, zvyčajne v prednej tretine 
tela. Systematicky sa delia na 2 podtriedy → málošte-
tinavce (Oligochaeta) a → pijavice (Hirudinea), kto-
ré v niektorých systémoch vystupujú ako samostatné 
triedy. Žijú v mori, sladkých vodách i pôde.           ET

opasok (clitellum) – prstencovitá zdurenina na povrchu 
tela s množstvom slizových buniek vyskytujúca sa 
u skupiny Clitellata (opaskovce). U → máloštetinav-
cov je lokalizovaný na 32 – 37 článku a je trvalý u → 
pijavíc sa objavuje len v období rozmnožovania. Slúži 
na vylučovanie slizu pri párení a na tvorbu kokónu, 
v ktorom sa nachádzajú oplodnené vajíčka.            ET

opeľovače – živočíchy, ktoré sa podieľajú na opeľovaní 
rastlín. Väčšina rastlín je opeľovaná hmyzom (ento-
mofília); najčastejšie včelami (mellitofília), chrobák-
mi (kantarofília), muchami (myofília), motýľmi (psy-
chofília) a morami (falaenofília). Hlavnými lákadlami 
pre opeľujúci hmyz sú pri kvetoch: nektár, peľ, farba 
kvetov, vôňa kvetov a i. Okrem hmyzu sa na opeľo-
vaní zúčastňujú aj slimáky (malakofília), vtáky, najmä 
kolibríky (ornitofília), netopiere (chiropterofília), pot-
kany, myši, poloopice a i.; v našich podmienkach sa 
tieto skupiny živočíchov na opeľovaní vôbec nepodie-
ľajú.                  JS

operculum → viečko ulitníkov
operenie – prvým operením (šatom) je prachový šat 

mláďat – neoptile, ktorý pokrýva telo mláďat v prvých 
dňoch alebo týždňoch po vyliahnutí. Mláďatá potáplic, 
víchrovníkov a sov majú aj ďalšiu generáciu pracho-
vého operenia – mesoptile, odlišný často svojim sfar-
bením. Ďalším typom operenia je šat mláďat (juvenil-
ný) tvorený prvými obrysovými perami a zachováva 
sa v priebehu pomerne krátkeho obdobia. Niektoré 
letky však môžu pretrvať do nasledujúceho šatu ako 

pri rade hrabavce (Galliformes). Šat nedospelých 
(subadultný) sa vyskytuje u druhov dospievajúcich po 
2. alebo viacerých rokoch života (čajky, väčšie druhy 
dravcov). Tento typ operenia si po preperení zacho-
váva časť šatu mláďat. Operenie dospelých jedincov 
(adultné, teleoptile) je znakom pohlavnej dospelosti a 
býva u väčšiny vtákov dvoch typov: (a) šat svadobný 
(hniezdny) vynikajúci svojou farebnosťou a slúžiaci k 
optickej signalizácii pre potenciálnych partnerov a (b) 
šat prostý (zimný alebo aj letný) vyrastajúci po období 
rozmnožovania. Svadobný šat vzniká iba čiastočným 
preperením. Naopak zimný typ operenia je výsledkom 
úplného (celkového) preperenia.             KS

Operophtera brumata → piadivka jesenná
Ophiuroida → hadovice 
Opilio parietinus → kosec domový
Opilionida → kosce
Opisthorchis felineus → motolice
Opistobranchia → zadožiabrovce
opistognátna hlava → hlava článkonožcov
opistohaptor → mnohoprísavnice
opistokonty (Opistokonta) – fylogenetická línia (ríša 

?) eukaryotických organizmov jedno- aj mnohobun-
kových, ktoré boli v minulosti zaraďované medzi → 
jednobunkovce, huby a aj medzi živočíchy. Táto sku-
pina je charakteristická prítomnosťou jediného poste-
riórneho hladkého bičíka (bez mastigonem), aspoň 
v jedno životnom štádiu (druhotne môže chýbať). Pat-
ria sem 3 veľké skupiny väčšinou mnohobunkových 
organizmov – huby (Fungi), golierikatce (Choanozoa) 
a mnohobunkovce (Metazoa – Polycytozoa vrátane 
živočíchov).               ET

opistozóma (opistosoma) – je u väčšiny skupín kle-
pietkavcov (Chelicerata) segmentovaná. Pôvodne je 
tvorená 12 alebo menším počtom článkov, ktoré často 
splývajú. Nesegmentovaná je len u väčšiny pavúkov 
a roztočov. U niektorých skupín je ukončená telsonom 
(škorpióny), pygidiom (ricinuly) alebo bičíkom – fla-
gellum (palpigradi). Opistozóma je často menej skle-
rotizovaná ako prozóma. Súvisí to najmä s možnos-
ťou prijatia väčšieho množstva potravy (napr. klieš-
te – Ixodidae), či vývinu pohlavnej sústavy. Nenesie 
končatiny. U pavúkov (Araneae) sú na tejto časti tela 
snovacie bradavky. Na ventrálnej strane na opistozó-
me ústia genitálne otvory.             MKR, ZKR 

opistozóma → opistosoma
oplodnenie (syngamia) – splynutie vajíčka a sper-

mie, pri kt. vzniká oplodnené vajíčko – zygota. U 
živočíchov poznáme oplodnenie vonkajšie, kedy k 
splynutiu gamét dochádza mimo tela matky (väčšina 
→ bezchordátov, ryby, → obojživelníky) a oplodne- bezchordátov, ryby, → obojživelníky) a oplodne-→ obojživelníky) a oplodne- obojživelníky) a oplodne-
nie vnútorné, kde splynutie gamét sa uskutoční vo 
vnútorných pohlavných orgánoch samice. Sekréty 
vnútorných pohlavných orgánov nahrádzajú gamétam 
vodné prostredie (→ hmyz, → plazy, vtáky, cicavce). 
Vnútornému oplodneniu predchádza inseminácia, kt. 
prebieha počas párenia (kopulácie). Vajíčko môže byť 
oplodnené krátko po inseminácii al. spermie sú v tele 
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samičky ukladané do semennej schránky (spermathe-
ca) a k oplodneniu môže dôjsť až po dlhšom časovom 
úseku (napr. mnohé druhy → hmyzu). Po vniknutí 
spermie do vajíčka začína sa jej jadro zväčšovať až do 
veľkosti samičieho pronuklea. Splynutím samčieho a 
samičieho pronuklea vzniká synkaryon a oplodnenie 
je tým dovŕšené. Potom nastupujú výrazné zmeny v 
organelách a pripravuje sa následné mitotické dele-
nie rannej zygoty. Zvyšuje sa látkový metabolizmus, 
uskutočnuje sa syntéza DNA, bielkovín a ribozomál-
nej RNA. Pri monospermnom oplodnení vajíčko rea-
guje na vniknutie spermie oplodňovacou reakciou, t.j. 
zložitým procesom, kt. zabraňuje prenikaniu ďalších 
spermií. Pre živočíchy, kt. majú vajíčka bohaté na 
žĺtok (→ plazy, → vtáky), je charakteristické poly-→ plazy, → vtáky), je charakteristické poly- plazy, → vtáky), je charakteristické poly-→ vtáky), je charakteristické poly- vtáky), je charakteristické poly-
spermné oplodnenie, kedy do ich vajíčka vniká viac 
spermií. Len jedna spermia sa však podieľa svojím 
jadrom na genetickej výbave zygoty. Keď vznikne 
synkaryon, zygota je pripravená na prvé → brázdenie 
a v tejto fáze začína zárodočný vývin.            MH 

oporná sústava bezchordátov – spevňuje mäkké telá 
živočíchov, chráni vnútorné orgány. Spolu s integu-
mentom často určuje aj tvar tela. Do opornej sústavy 
živočíchov patria → kutikula, schránky a kostry (ske- kutikula, schránky a kostry (ske-
lety). Podľa umiestnenia poznáme → vonkajšiu ko- vonkajšiu ko-
stru (ectosceletum) a → vnútornú kostru (endoscele- vnútornú kostru (endoscele-
tum). Ako hlavné tkanivové štruktúry slúžia v opornej 
sústave bezchordátov mezoglea, kutikulárne epitely, 
väzivá, chrupavkové spojivá. Vlastnú opornú funkciu 
plnia predovšetkým kombinácie pevných organických, 
anorganických a vláknitých hmôt. Najčastejšími stav. 
jednotkami oporných sústav sú minerálne útvary 
(schránky, doštičky, ihlice ap.), kutikulárne sklerity a 
chrupavky.               MH

orálny/ústny disk – okolie ústneho otvoru lariev žiab 
(→ larvy obojživelníkov) s rohovinovými doštičkami 
na čeľustiach, druhovo špecificky usporiadanými rad-
mi rohovinových zúbkov a papilami. Larvy využívajú 
rohovinové štruktúry orálneho disku na zoškrabáva-
nie potravy (napr. rias) alebo na jej spracovanie na 
menšie kúsky. Druhy, ktorých larvy obývajú vodný 
stĺpec a potravu len filtrujú (Xenopus, pipovité; Pipi-
dae, Rhinophrynus dorsalis, veľkonosé; Rhinophryni-
dae), ako aj larvy druhov zbierajúce potravu z vodnej 
hladiny (Megophrys, → hrabavkovité; Pelobatidae, 
Microhyla, parosničkovité; Microhylidae) nemajú 
rohovinové štruktúry buď vôbec vyvinuté alebo ich 
majú vyvinuté veľmi slabo. Naopak, larvám, ktoré sa 
vyvíjajú v prudko tečúcich vodách, umožňujú početné 
rady rohovinových zúbkov (spolu s príchytným ter-
čom na bruchu) prichytiť sa na kamene a tak sa udržať 
v silnom prúde (napr. Ascaphus truei, chvostovcovité; 
Leiopelmatidae).             PMI

ordo → rad
orgán – anatomická a funkčná jednotka organizmu 

s vysokou mierou autonómie (hoci na druhej strane 
aj dynamickej prepojenosti s inými orgánmi), ktorej 
štruktúra zodpovedá vykonávaniu špecifickej funkcie 

(rozmnožovanie, vnímanie podnetov, trávenie, dý-
chanie). Hoci pozostáva z viacerých druhov tkanív 
(pletív), len jeden druh determinuje jeho samotné po-
slanie v organizme. Z hľadiska pôvodu a funkcie je 
možné orgány klasifikovať na homologické (vznikajú 
z rovnakých zárodočných listov, hoci často vykoná-
vajú rozdielnu funkciu) a analogické (vznikajú z roz-
dielnych zárodočných listov, ale vykonávajú rovnakú 
funkciu). V prípade fylogenetickej straty pôvodného 
poslania hovoríme o rudimentárnych orgánoch, napr. 
zvyšky zadných končatín veľhadov.             PF

organa stridentia → stridulačné orgány hmyzu
organela – stavebná a funkčná jednotka bunky, špeciali-

zovaná na vykonávenie určitých funkcií. K bunkovým 
oranelám patrí napr. jadro, mitochondrie, plastidy, ly-
tozómy, hydrogenozómy, k pohybovým organelám → 
bičíky, brvy, → panôžky a pod.             ET

organely prvokov → bunkové ústrojčeky
organogenéza – obdobie zárodočného vývinu, v kt. sa 

diferencujú orgány zárodku. Na morfogenetické po-
hyby pri vzniku gastruly (invagináciu, immigráciu, 
epibóliu a delamináciu) naväzujú početné bunkové 
delenia. Zárodok intenzívne rastie. Diferencujú sa 
bunky, medzibunková hmota a tkanivá. Tri pôvodné 
zárodočné listy ekto-, endo- a mezoblast sa diferen-
cujú na jednotlivé orgány. Z ektoblastu sa vyvíja 
epiblast, z kt. vzniká pokožka a jej deriváty, časti 
zmyslových orgánov, vylučovacie orgány bezsta-
vovcov, vzdušnice hmyzu, vonkajšie žiabre, pľúcne 
vaky pavúkovcov, predné črevo (stomodeum), zadné 
črevo (proctodeum), Malpighiho trubice hmyzu, zub-
ná sklovina, svalový epitel pŕhlivcov a svalový epitel 
dúhovky oka stavovcov. Druhou časťou ektoblastu je 
neuroblast, kt. dáva základ nervovej sústavy. Všetky 
orgány tela, kt. vznikli z vonkajšieho zárodočného 
listu označujeme ako ektodermálne. Z endoblastu sa 
diferencuje stredná časť tráviacej trubice (mezente-
ron) a jej prídatné žľazy, dýchacie orgány stavovcov, 
plynový mechúr rýb, Malpighiho trubice pavúkovcov. 
Všetky tieto orgány označujeme ako endodermálne. 
Mezoblast sa diferencuje najprv v célomové vačky, 
mezenchým a chordu. Célomové vačky sa diferencujú 
na dorzálne časti – tzv. somity a ventrálne časti – tzv.
laterálne doštičky. Z dorzolaterálnej časti somitu sa 
diferencuje tzv. dermatóm, z kt. vzniká zamša. Ven-
tromediálna časť somitu v blízkosti nervovej trubi-
ce sa mení v tzv. sklerotóm, kt. dáva základ kostry, 
stred. časť somitu sa mení na myotóm, z kt. vzniká 
kostrová svalovina. Na rozhraní somitu a laterálnej 
doštičky sa diferencuje nefrotóm (základ obličiek a 
pohlavné vývody). Pohlavné žľazy sa diferencujú z 
gonotómu – lištovitej vliačeniny hornej časti laterál-
nych doštičiek. Centrálny kanálik spájajúci somit s 
laterálnou doštičkou sa diferencuje na Wolffovu cho-
dbu (primárny močovod). V somitoch célom mizne, 
v laterálnych doštičkách sa zachováva a plní funkciu 
telesných dutín stavovcov (hrudnej, perikardiálnej, 
brušnej). Vnútorná stena laterálnej doštičky (splanch-
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nopleura) pokrýva povrch vnútorných orgánov (tvorí 
mezotel), vonkajšia stena (somatopleura) vystiela te-
lesnú dutinu pri telesnej stene (pleura, peritoneum). V 
miestach, kde sa stýka pravá a ľavá laterálna doštička 
vzniká na brušnej strane črevný záves (mezentérium) 
a v hrudnej oblasti osrdcovník (perikard). Srdce a cie-
vy vznikajú z mezenchýmu, kt. sa uvoľnil z okrajo-
vých častí laterálnych doštičiek.            MH 

organogenéza → blastogenéza
organológia – základná (komparatívna) morfologická 

zoologická a botanická disciplína zameraná na štúdium 
štruktúry a funkcie orgánov ako základných anato-
mických a funkčných jednotiek organizmu. Diapazón 
jej pôsobnosti intenzívne komunikuje s príbuznými 
vedami, predovšetkým s cytológiou (veda o bunke), 
histológiou (veda o pletivách a tkanivách), anatómiou 
(veda o vnútornej stavbe organizmu), promorfológiou 
(veda o symetrii) a fyziológiou (veda o životných pre-
javoch a metabolizme). Živou súčasťou organológie 
je aj dynamický pohľad či už z hľadiska fylogenézy 
(evolúcia) alebo ontogenézy (vývin organizmu). Hoci 
jej korene nesporne siahajú až do aristotelovskej éry, 
moderné dejiny sa začali odvíjať až so zostrojením 
mikroskopu.                 PF

orgánová sústava – sústava orgánov, ktorá v organiz-
me zabezpečuje určitú komplexnú funkciu. V zmysle 
systémovej teórie ide o úroveň organizovanosti živej 
hmoty, ktorá tvorí supersystém menších komponentov 
(orgánov) a subsystém väčšej a zložitejšej jednotky 
(celého organizmu). V tomto zmysle sa cez vzájom-
né interakcie medzí sústavami orgánov zabezpečuje 
celková homeostáza organizmu. Preto je význam kaž-
dej sústavy na jednej strane v jej nosnej funkcii a na 
strane druhej v širokom spektre doplňujúcich funk-
cií. U živočíchov patrí k bežným systémom oporná a 
pohybová (napr. kostra a svalstvo), obehová (cievny 
systém a srdce, miazgový systém), dýchacia, tráviaca, 
vylučovacia, nervová, rozmnožovacia alebo krycia 
sústava. Sústavy orgánov naberajú na zložitosti pre-
dovšetkým u stavovcov.               PF

organum chordotonale → chordotonálny orgán
organum Johnstoni → pedicelový orgán
organum tympanicum → bubienkový orgán 
Oribatei → roztoče
orientačno-pátracie správanie – súvisí so získavaním 

poznatkov o prostredí, v ktorom sa daný živočích na-
chádza, ako aj o výskyte ďalších živých organizmov 
v ňom. Orientácia zvierat je jednou z dôležitých akti-
vít pre prežitie v prirodzených podmienkach. Aktív-
nym sledovaním okolia živočíchy získavajú časové a 
priestorové informácie o prostredí. Po získaní infor-
mácií o prostredí potom môžu realizovať ostatné ži-
votné aktivity (vyhľadávanie a konzumácia potravy, 
vyhľadávanie sexuálneho partnera, komfortné akti-
vity, atď.). Pre orientáciu zvieratá využívajú zmys-
ly, najmä zrak, sluch a čuch. Tento typ správania je 
schopný dočasne potlačiť akúkoľvek inú motiváciu, 
napr. hladné zviera v novom prostredí začne žrať až 

vtedy, keď ho dôkladne preskúma. Pri zložitých for-
mách orientačného správania využívajú živočíchy 
rôzne znaky na zemi a oblohe, napr. výšku slnka nad 
obzorom, magnetické pole Zeme (holuby, bociany, 
žeriavy, sťahovavé vtáky) atď.         MKA

Ornithonyssus – rod → roztočov z čeľ. Macronyssidae 
zahrňujúci stredne veľké druhy (0,5 – 1,5 mm). Cha-
rakteristické sú celistvým a pomerne úzkym chrbto-
vým štítom, bohato zriasnenou a nesklerotizovanou 
kutikulou v okrajových a laterálnych častiach tela, 
čo umožňuje príjem väčšieho objemu krvi pri cicaní. 
Všetci zástupcovia sú hematofágnymi ektoparazitmi 
teplokrvných živočíchov. Medicínsky najvýznamnej-
ším druhom je u nás Ornithonyssus bacoti, ektopara-
zit synantropných hlodavcov, predovšetkým potkanov 
z rodu Rattus, rozšírený najmä v urbánnom prostre-
dí a veľkých prístavoch. Je prenášačom pôvodcov 
rickettsiových onemocnení (Rickettsia mooserii, rad 
Acari). Ďalším zástupcom je Ornithonyssus sylvia-
rum, významný ektoparazit voľne žijúcich i domes-
tikovaných vtákov chovaných vo veľkofarmách. Je 
považovaný za somatického ektoparazita, ale pri ma-
sovom premnožení sa prejavuje ako typický hniezdny 
ektoparazit.            PMA

Ornithonyssus bacoti → Ornithonyssus
Ornithonyssus sylviarum → Ornithonyssus
Ornithoptera alexandrae → vtákokrídlovec obrovský 
Ornithorhynchidae → vtákopyskovité
orol kráľovský (Aquila heliaca) – čeľ. → jastrabovi-

té (Accipitridae), rad dravce (Falconiformes). Druh 
s palearktickým typom rozšírenia. Dospelé jedince sú 
veľmi tmavo sfarbené so svetlým, zlatistým zátylkom, 
svetlejším, než u orla skalného. Juvenilné jedince sú 
pieskovo sfarbené s výrazným svetlým čiarkovaním. 
Živí sa najmä malými a stredne veľkými cicavcami, 
ale aj plazmi, významnú zložku jeho potravy tvoria 
aj zdochliny. Hniezdi v pohoriach prevažne na okraji 
starých porastov, ale aj v otvorenej poľnohospodár-
skej krajine. Hniezdo stavajú obaja partneri, najmä na 
vrchole stromov. Samica znáša 2 – 3 vajíčka, ktoré 
inkubuje 41 – 44 dní. Kainizmus nie je taký bežný 
ako u orla skalného, rodičia vychovajú väčšinou všet-
ky svoje mláďatá.             MM

orol skalný (Aquila chrysaetos), čeľ. → jastrabovité 
(Accipitridae), rad dravce (Falconiformes). Je jedným 
z najväčších orlov severnej pologule, dosahuje rozpä-
tie krídel až 2,3 m. Vyznačuje sa zlatistým sfarbením 
hlavy, ktoré splýva na krk, zvyšok tela je tmavohnedý. 
Samica je väčšia ako samec. Hniezdnym prostredím 
sú veľkoplošné, otvorené alebo polootvorené zales-
nené oblasti s hniezdnymi príležitosťami, ktorými sú 
ťažko prístupné skalné bralá alebo mohutné stromy. 
Hniezdo je využívané niekoľko rokov a pred každým 
hniezdením je upravované a spevňované. V znáške sú 
dve vajcia, ale staršie mláďa zvyčajne usmrtí svojho 
súrodenca (kainizmus). Mláďa, ktoré prežije je nie-
koľko mesiacov závislé od svojich rodičov. Lovia 
stredne veľké druhy živočíchov, v zime tvoria hlavnú 
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zložku ich potravy uhynuté zvieratá. Dospelé jedince 
sú prevažne stále, mladé migrujú aj na veľké vzdiale-
nosti.               MM

Orthosia gothica → mora ovocná
Orthosia incerta → mora jarná
ortognátna hlava → hlava článkonožcov
Oryctes nasicornis → nosorožtek obyčajný
os → kosť
osa obyčajná (Vespula vulgaris) – dorastá do veľkosti 

až 15 mm. Je rozšírená v značnej miere. Dospelé osy 
sa živia nektárom a sladkým ovocím, v ktorom vy-
hryzávajú dužinu. Larvy ôs sa živia hmyzom. Dospelé 
robotnice lovia húsenice, muchy a ďalší drobný hmyz, 
ktorý nosia do hniezda ako potravu pre svoje larvy.
Hniezda si robí v zemi. Hniezdo stavia samička tak, 
že v dutinke v zemi začne stavať hniezdo niekedy do 
priemeru 30 cm. Živí sa hmyzom. Žije v kolóniách, 
osie kolónie začínajú každý rok znovu. Na jeseň sa v 
bunkách narodia osy robotnice, z ktorých sa neskôr 
vyvinú kráľovné alebo samce. Opúšťajú kolóniu a po 
spárení si nájdu miesto kde prezimujú. Robotnice a 
niektoré samce cez zimu zahynú. Kráľovné však bu-
dúci rok vylezú, aby založili novú kolóniu.        MKB

osculum → hubky
osemlúčové koraly → koraly
osfrádium → čuchové orgány bezchordátov
osmaetherium → osmetérium
osmetérium (osmaetherium) – rúrkovitá vyliačiteľná 

žľaza nachádzajúca sa za hlavou v stredovej dorzál-
nej časti predohrude húseníc motýľov z čeľ. → vid-
lochvostovité (Papilionidae). Vyliačené pružné osme-
térium žltooranžovej farby má najčastejšie tvar písme-
na Y a húsenica ho vyliačuje najčastejšie pri podráž-
dení, kedy do okolia uniká prenikavo zapáchajúci sek-
rét. Rýchle vyliačenie spojené s odparovaním sekrétu 
plní pravdepodobne zastrašovaciu funkciu.       MKU

osmonohy (Octobrachida/Octopoda) – rad triedy hlavo-
nožcov. Telo oválne, obyč. bez plutvičiek. Okolo úst 
je 8 rovnako veľkých ramien s prísavkami, ramená sú 
na báze spojené kožovitou blanou (umbrella). Schrán-
ka väčš. redukovala, jej zvyšky tvoria zahnuté palič-
kovité a doštičkovité útvary. Väčšinou bentické druhy. 
Okolo 200 druhov. Objavili sa v mezozoiku. Samica 
argonauta pergamenového (Argonauta argo) stavia 
jemnú „papierovitú“ schránku, kt. jej umožňuje plá-
vanie a slúži aj ako ochrana pre vajíčka. Schránku vy-
lučujú žľazy ramien, nemožno ju preto vývojovo od-
vodzovať od schránky iných mäkkýšov. Samce majú 
→ hektokotylové rameno. → O. obyčajný (Octopus 
vulgaris) žije v moriach od Škótska po Austráliu. Me-
ria okolo 3 m (15 – 20 kg), je dravý, má jed. žľazy. 
→ O. gigantický (O. dofleini) meria 5 m, váži 25 kg 
(výnimočný ex. 9,6 m, 272 kg).                        TC

osmoregulácia – schopnosť zabezpečovať stálosť vnú-
torného prostredia, vylučovaním väčšinou tekutých 
produktov z tela. Uskutočňuje sa prostredníctvom vy-
lučovacích orgánov (→ plamienkové bunky, metane-
frídie, obličky). U voľne žijúcich jednobunkovcov os-

moreguláciu zabezpečujú → pulzujúce vakuoly.    ET
osmotický príjem potravy – príjem potravy v tekutom 

stave povrchom tela. Je charakteristický pre mnohé 
endoparazitické organizmy, napr. pásomnice (Euces-
todes).                 IO

osmóza – spôsob vyrovnávania koncentrácie 2 rozto-
kov oddelených polopriepustnou (semipermeabilnou) 
membránou. Zvyčajne semipermeabilná membrána 
prepúšťa len molekuly vody a neprepúšťa látky, kto-
ré sú v nej rozpustené. Ak sú teda 2 roztoky odlišnej 
koncentrácie oddelené semipermeabilnou membrá-
nou, roztok s nižšou koncentráciou bude prenikať do 
roztoku s vyššou koncentráciou (bude ho zrieďovať) 
a bude zväčšovať jeho objem (princíp – plazmolýzy – 
bunka praskne) a opačne. Na princípe osmózy pracujú 
napr. aj → pulzujúce vakuoly jednobunkovcov.     ET

osphradium → čuchové orgány bezchordátov 
osrdcovník – srdce je uložené v dutine blanitého ale-

bo čiastočne chrupavkovitého osrdcovníka (perikar-
dium), ktorý je jednou z telových dutín coelomového 
pôvodu. Je to vakovitý obal, kde je uložené srdce. SN

ostia → hubky
ostina → tykadlá hmyzu
ostinové tykadlá → tykadlá hmyzu
ostnatokožce – morské bentické málo pohyblivé až 

nepohyblivé druhoústovce (Deuterostomia) charak-
teristické päťlúčovou (pentamérnou) symetriou tela, 
endoskeletom a ambulakrálnou sústavou. Endoskelet 
(kostra) je mezodermálneho pôvodu zložený z platni-
čiek rôzneho tvaru a veľkosti, ktoré sú uložené pod epi-
dermou. Z platničiek môžu vybiehať tŕne, ihlice a chy-
tacie paličkovité pedicelárie zakončené 2 až 4 pohyb-
livými klieštikovitými ramenami (čeľusťami). Ambu-
lakrálna sústava je tvorená okolohltanovým okružným 
kanálikom, z ktorého v súlade s päťlúčovou symetriou 
vybieha zvyčajne päť slepo zakončených radiálnych 
kanálikov po stranách s 1 – 2 radmi ambulakrálnych 
nožičiek (pódií). Každá ambulakrálna nožička je s ra-
diálnym kanálikom spojená jemným kanálikom, ktorý 
zásobuje dutinu nožičky hydrolymfou. Ambulakrálna 
sústava vďaka pódiam zabezpečuje pohyb, získavanie 
potravy a dýchanie ostnatokožcov. Predpokladá sa, 
že starobylejším ostnatokožcom slúžili ambulakrálne 
nožičky na chytanie koristi (potravy), fylogeneticky 
mladším plnia funkciu pohybových orgánov. Nervová 
sústava je z troch nervových kruhov uložených okolo 
čreva, dva z nich (ektoneurálny a hyponerálny) ležia 
na orálnej strane ostnatokžca, tretí (entoneurálny) na 
strane aborálnej. Z nervových kruhov ležiacich v stre-
de tela vybiehajú nervové povrazce (pásy) smerujú-
ce do ramien. Väčšina ostnatokožcov je oddeleného 
pohlavia (gonochoristy). Ich vývin prebieha cez larvu 
dipleurulu, ktorá je voľná pohyblivá, charakteristická 
bilateralnou symetriou. Ostnatokožcom je v systéme 
živočíšnych organizmov prisudzovaná úroveň kmeňa. 
Fosílie najstarších pochádzajú z kambria (prvoho-
ry, paleozoikum). Recentných druhov poznáme vyše 
6500, systematicky sú rozdelené do dvoch podkme-
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ňov a šiestich tried.               IO
Ostracoda → lastúrničky
ostracum → schránky mäkkýšov
ostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
ostranka (Murex) – rod morských → predožiabrych 

ulitníkov z čeľ. ostrankovitých. Obústie schránky 
vybieha do väčších či menších hrotov. Najdlhší, dutý 
hrot na konci ulity chráni dých. trubicu. Ústie ulity 
môžu uzatvoriť viečkom (→ viečko ultníkov). Sú to 
dravce, radulou navŕtavajú najmä lastúrniky, príp. iné 
morské živočíchy. Podžiabrová žľaza vylučuje farbi-
vo purpur (dibrómindigo), kt. používali na farbenie 
ako prví Féničania (1500 pred n. l.), po nich aj Gréci 
a Rimania. Purpur pochádza najmä z → o. jadranskej 
(Murex brandaris) a → o. purpurodajnej (Murex trun-
culus), kt. dáva fialový purpur. Purpur vylučujú aj iné 
rody ulitníkov (Janthina, Epitonium, Nucella, Purpu-
ra, Mitra, Oliva).               TC

Ostrea → ustricovité
Ostrea edulis → ustrica jedlá
ostrie → hryzadlo hmyzu
ostriež riečny → ostriežovité
ostriežovité (Percidae) – čeľ. radu ostriežotvaré (Perci-

formes). Patria sem menšie druhy rýb s 1 – 2 chrbto-
vými plutvami. Brušné plutvy majú posunuté na hruď 
a majú jeden tŕň. Okraj žiabrového viečka vybieha 
do podoby tŕňa. Niektoré druhy majú vyvinuté zväč-
šené, tzv. psie zuby. Ostriež riečny (Perca fluviatilis) 
je rozšírený v Európe, na Sibíri. Vyskytuje sa v po-
maly tečúcich riekach, jazerách a nádržiach. Dorastá 
do 50 cm a 4,5 kg, dožíva sa 20 rokov. Ikry kladie v 
pásoch na kamene, aj konáre. Jeho potravu tvoria ryby 
a obojživelníky, no pre ostrieža je charakteristický ka-
nibalizmus.               ZO

ostrochvost americký (Limulus polyphaemus) – dosa-
huje veľkosť až 60 cm. Celé telo je silno sklerotizo-
vané. Prozóma je krytá tvrdým karapaxom, s tromi 
pozdĺžnymi rebrami. Mediálne v prednej časti je pár 
jednoduchých očiek, laterálne na rebrách sú umiestne-
né zložené oči. Z ventrálnej strany je 6 pírov končatín. 
Prvé sú trojčlánkové, chelátne chelicery, nasledujú pe-
dipalpy a 4 páry kráčavých končatín. Pedipalpy a prvé 
3 páry nôh sú chelátne. Opistozóma je jednoliata s ra-
dom 6 ostňov na každej strane. Ventrálne nesie kon-
čatiny. Prvý pár tvorí chilarium, 2. pár tvorí genitálne 
operkulum a ďalších 5 párov nesie žiabre, ktorými 
tieto morské živočíchy dýchajú. Telo je zakončené 
mohutným hrotom, skoro rovnako dlhým ako ostat-
né telo. Živia sa detritom a kôrovcami, ktoré drvia za 
pomoci gnatobáz na báze panvičiek končatín. Žijú pri 
atlantickom pobreží Ameriky.             MKR, ZKR

ostrôžkár brestový (Satyrium w-album) – menší den-
ný motýľ z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou predného 
krídla 14 – 16 mm. a s malými ostrohami na zadných 
krídlach. Sfarbenie krídel je na líci tmavohnedé, v 
análnom rohu zadných krídel je niekedy žltooranžová 
škvrna. V strede predných krídel samcov sú plôšky 
vonných šupín. Na rube zadných krídel, kt. je svet-

lejšie hnedý, sa nachádza pri vonkajšom okraji biela 
kresba, kt. v mieste ostrohy predstavuje písmeno W. 
Motýle lietajú v letných mesiacoch v nížinách až hor-
ských dolinách na miestach s výskytom bresta, kt. je 
hostiteľskou drevinou húseníc. Nápadne miznúci na 
niekt. lokalitách. Na Slovensku zraniteľný druh, kt. sa 
uvádza v červenej knihe (Červená kniha ohrozených a 
vzácnych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3). MKU

ostrôžkár dubový (Neozephyrus quercus) – stredne 
veľký zástupca z čeľ. → ohniváčikovité s dĺžkou pred-
ného krídla 12 – 14 mm. Vrchná strana krídel samče-
ka je lesklo fialovomodrá s čiernou okrajovou páskou. 
Líc predných krídel samičky je hnedý, iba pri koreni 
je fialovo modré pole. Spodná strana krídel je sivá s 
bielou vlnkovitou čiarou a oranžovými škvrnkami v 
análnej časti krídla. Motýle lietajú od júna do augusta 
v dubových lesoch. Húsenice žijú od konca apríla do 
júna na listoch dubov. Jeden z našich najhojnejších os-
trôžkárov.            MKU

Otididae → dropy
Otiorhynchus ligustici → nosánik ligurčekový
Otiorhynchus raucus → nosánik drsný 
otvorená cievna sústava → obehová sústava bezchor- obehová sústava bezchor-

dátov
ovad hovädzí (Tabanus bovinus) – hmyz napadajúci 

najmä hospodárske zvieratá ako je hovädzí dobytok a 
kone, ale môže zaútočiť aj na iné cicavce. Dosahuje 
veľkosť do 30 mm a má veľké oči. Krídla aj telo majú 
väčšinou sivú farbu, resp. rôzne odtiene sivej. Je to 
veľmi rýchly a obratný letec, ktorý lieta predovšetkým 
počas pekného slnečného počasia, teda počasie má na 
jeho výskyt veľký vplyv. Podobne ako u komárov, krv 
sajú len samice samce sa živia nektárom. Môže tiež 
prenášať niektoré najmä veterinárne ochorenia.  MKB

ovadovité (Tabanidae) – do čeľ. patria stredne veľké až 
veľké druhy so širokou hlavou a veľkými farebnými 
očami, ktoré sa u samcov na temene vzájomne dotý-
kajú. Trojčlánkové tykadla im vyčnievajú dopredu. 
Samice cicajú krv a pri bodnutí do rany vpravujú i 
sliny k zabráneniu zrážania krvi. Ich bodnutie býva 
citeľné, pretože silné bodce často zasiahnu aj nervy. 
Ústne ústroje samcov sú naproti tomu mäkké, schop-
né nanajvýš sanie kvetného nektáru. Väčšina ovadov 
je aktívna počas dňa, najútočnejšie bývajú za teplého 
a dusného počasia, kedy napadajú veľké druhy cicav-
cov – vrátane človeka a plazov. Majú radi vlhko, a pre-
to sa vyskytujú v blízkosti vody, na mokrých lúkach 
a bažinách. Vajíčka kladú na rastliny alebo na zem, 
pričom, vajíčka sú belavé, hnedé aj čierne. Prevažne 
karnivorné larvy sa vyvíjejú vo vlhkej pôde, v prieko-
pách zanesených lístim, pod pobrežnou vegetáciou aj 
vo vode. Zakukľujú sa po jedno, niekedy viacročnom 
vývine.                  MKB

ovariola hmyzu – zákl. stav. jednotka → vaječníka. Je 
zložená z koncového vlákna, vlastnej ovarioly a zo 
stopky (pedicellus). Je obalená jemnou blanou (mem-
brana propria). Na jej distálnom konci rastú, dozrieva-
jú a zároveň proximálnym smerom zostupujú vajíčka. 
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Distálna časť sa nazýva germárium (germarium), pro-
ximálna vitelárium (vitellarium). V germáriu sa na-
chádzajú folikulárne bunky (cystocyty), vyživovacie 
bunky (trofocyty) a prapohlavné bunky (primordiál-
ne gonocyty), z kt. sa diferencujú oogóniá (u me-
roistických ovariol aj trofocyty). Oogóniá sa delia a 
súčasne zostupujú smerom proximálnym ku stopke 
ovarioly. Vznikajú z nich oocyty, kt. sú najmenšie v 
apikálnej časti germária. Pokračovaním germária je 
vitelárium, kt. tvorí najväčšiu časť ovarioly. V hor-
nej časti vitelária sú folikulárne bunky, kt. boli v ger-
máriu premiešané s trofocytmi a oocytmi. Zoraďujú 
sa v stred. a spodnej časti vitelária v pozdĺžnom sme-
re so stenami ovarioly a vytvárajú vajíčkové komo-
ry s jedným oocytom vo vnútri. Vyživovacie bunky 
sa zoskupujú podľa pozdĺžnej osi ovarioly, podob-
nú tendenciu majú aj oocyty. V nižšie položených 
častiach vitelária vzniká takto rad za sebou posta-
vených vajíčkových komôr, kt. sa nazývajú folikuly. 
Ich steny tvoria folikulárne bunky. Vnútri leží oocyt 
al. vajíčko. Pod najspodnejším zrelým vajíčkom leží 
skupina buniek, kt. uzatvára ovariolu v mieste stopky. 
Podľa správania sa prapohlavných buniek v germáriu 
delíme ovarioly na panoistické a merostické. U pa-
noistickej ovarioly, kt. je pôvodnejšia, zo všetkých 
prapohlavných buniek vznikajú oogóniá a z nich oo-
cyty I. rádu a postupujú do vitelária. Každý oocyt je 
obalený folikulárnym epitelom, kt. vzniká z mezoder-
málnych buniek steny germária. Panoistické ovarioly 
sa vyskytujú u → podeniek, pošvatiek, → vážok, → 
švábov, → strapiek. V meroistickej ovariole z prapo-→ strapiek. V meroistickej ovariole z prapo- strapiek. V meroistickej ovariole z prapo-
hlavných buniek vznikajú oogóniá (neskôr oocyty) a 
trofocyty. Podľa spôsobu uloženia trofocytov meroi-
stické ovarioly delíme na polytrofné (→ kobylky, → 
koníky, → blanokrídlovce, potočníky, → motýle, → 
dvojkrídlovce a i.) a telotrofné(→ niekt. blanokrídlov-→ niekt. blanokrídlov- niekt. blanokrídlov-
ce, → chrobáky, → bzdochy). U polytrofného typu 
sa trofocyty nachádzajú v skupinách medzi jednot-
livými vajíčkovými komorami. U telotrofného typu 
vyživovacie bunky zostávajú v distálnej časti germária 
a so zostupujúcimi vajíčkovým komorami zostávajú 
spojené trubičkovitými výbežkami.                 MH

ovarium → pohlavná sústava bezchordátov
ovca domáca (Ovis aries) – významné hospodárske 

zviera v svetovom i slovenskom poľnohospodárstve, 
hlavne v podhorských a horských oblastiach s vyso-
kým zastúpením lúk a pasienkov. Hlavným produk-
tom chovu oviec je mäso a mlieko, vedľajšími pro-
duktmi sú vlna, rohovina, koža, vlnotuk, ovčí hnoj. 
Samica sa nazýva bahnica, samec je baran, mláďa je 
jahňa (samčie baránok, samičie jahnička). Mladá ovca 
pred prvým oplodnením sa nazýva jarka alebo jahni-
ca. Gravidita ovce sa v zootechnike nazýva kotnosť, 
ktorá trvá priemerne 150 dní (145 – 160 dní), resp. 
5 mesiacov (21 týždňov). Obdobie tvorby mlieka po 
okotení je laktácia. Maštaľ na celoročný chov oviec, 
alebo len pre zimné ustajnenie, sa nazýva ovčiareň, 
letné ustajnenie na pastvinách je v košiaroch, nazýva-

me to košarovanie. Ovca domáca je pravdepodobne 
polyfyletického pôvodu, to znamená, že má predkov 
vo viacerých divých druhov oviec. Divé formy oviec 
sú veľmi variabilné a tvoria veľa miestnych variet. Za 
predkov domácich oviec sú považované nasledovné 
druhy: muflóny, kaspická stepná ovca (archar) a sku-
pina vysokohorských oviec, z nich predovšetkým ar-
gali. Ovce sú blízko príbuzné s kozami, od ktorých sa 
odlišujú slznými jamkami, paznechtovými žľazami a 
tvarom a postavením rohov. Rohy oboch pohlaví kôz 
a oviec sú na báze šošovkovitého prierezu. Avšak rohy 
baranov majú trojboký prierez. Podľa jemnosti vlny 
delíme plemená na: jemnovlnové ovce – všetky meri-
nové ovce, polojemnovlnové ovce – cigájky, polojem-
novlnové krížence zošľachtenej valašky, polohrubovl-
nové ovce – zošľachtená valaška, hrubovlnové ovce 
– valaška, karakulská ovca. Podľa úžitkového smeru 
delíme plemená oviec na: 1. vlnové ovce – stavropoľ-
ské merinky, 2. vlnovomäsové ovce – slovenské me-
rino, výkrmové meriny, 3. mäsovovlnové ovce – Ile 
de France, berrichonne du Cher, 4. dojné plemená s 
pravou vlnou – cigájky, východofrízske ovce, 5. dojné 
plemená so zmiešanou vlnou – zošľachtená valaška, 
6. kožušinové a kožuchové plemená – karakulská a 
romanovská ovca.                HI

oviductus → pohlavná sústava bezchordátov
ovipositor → kladielko
ovoparia → vajcorodosť
ovoviviparia → vajcoživorodosť
ovum → vajíčko
Oxychilus alliarius → sliz ulitníkov
oxytocín – hormón produkovaný v jadrách hypotalamu, 

odkiaľ je transportovaný (naviazaný na transportný 
proteín neurofyzín) výbežkami tzv. neuroendokrin-
ných nervových buniek do neurohypofýzy a až tu 
vylučovaný do krvného obehu. Chemicky ide o biel-
kovinu. Spôsobuje sťahy hladkého svalstva maternice 
pri pôrode a pravdepodobne i pri pohlavnom drážde-
ní, kedy sťahy svalstva urýchľujú transport spermií do 
vajcovodov. Ďalej spôsobuje sťahy myoepitelových 
buniek mliečnej žľazy, a tým vypudzovanie mlieka pri 
kojení. Podnety k sekrécií oxytocínu sú nervovo-re-
flexného charakteru: rozširovanie pôrodných ciest pri 
pôrode, rozšírenie a podráždenie vonkajších genitálií 
a pošvy pri súloži, podráždenie mliečnych bradaviek 
pri kojení.            MKB

Ozaena moschata → jedovaté mäkkýše
Paederus litoralis → drobčík pobrežný
pahúsenica → larvy hmyzu
pachové žľazy – typ potných žliaz, ktoré produkujú 

špecificky zápachajúce látky. Nachádzajú sa v okolí 
konečníka a pohlavných orgánov.          MKB

pakomár pernatý (Chironomus plumosus) – larvy žijú 
v prírode v plytkých sladkých aj brakických vodách, 
až v 6 cm dlhých chodbičkách urobených v ílovitom 
dne. Vývin lariev prebieha pri teplote 5 ° – 35 °C, op-
timálna teplota je okolo 18 °C. Pri teplote 0° C – 4 °C 
sa vývin lariev zastavuje. V letnom období sa vajíčko 
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vyvíja 2 – 6 dní, 1 – 5 dní zotrvávajú larvy v znáške, 
potom žijú 3 – 5 dní pelagicky a po tom sa zavŕtavajú 
do dna, kde sa tiež kuklia. Štádium kukly trvá 2 – 3 
dni, celková doba jednej generácie je 20 až 120 dní. 
Potravou lariev sú mikroorganizmy (prvoky, baktérie, 
kvasinky). Dospelé jedince potravu neprijímajú, jedna 
samička nakladie až 1 500 vajíčok a po ich nakladení 
hynie.            MKB

pakomárovité (Chironomidae) – čeľ. malých, až stred-
ne veľkých dvojkrídlovcov. Sú podobné komárom, no 
nemajú funkčné ústne otvory – nebodajú. Keďže ich 
larvy sa nachádzajú vo všetkých vodách, hrajú dôle-
žitú rolu v biomonitoringu. Niektoré druhy obsahujú 
hemoglobin, čo im umožňuje prežiť aj vo vodách s 
nedostatkom kyslíka. Štíhle larvy sú cca 0,5 cm čer-
vovitého tvaru, zahnuté do tvaru S alebo C. Na prvom 
hrudnom a poslednom brušnom článku sa nachádza-
jú nohám podobné panôžky. Na konci bruška majú aj 
krátke análne rúrky. Hlavu majú tvrdšiu, zvyšok tela 
je mäkký. Ich farba je premenlivá : môžu byť maslo-
vo biele, žltohnedé, svetločervené alebo svetlozelené. 
V sladkých vodách je početnosť lariev vysoká (bolo 
zaznamenaných do 100 000 jedincov na meter štvor-
cový). Mohli by sme si ich pomýliť s opaskovcami. 
Tie sú, ale mnohočlánkované, ohybné a nemajú nohy 
alebo iné vystupujúce časti tela.         MKB

pakôrnikovité (Bostrichidae) – čeľ. → chrobákov pod-
radu → všežravých. Malé až stred. veľké (4 – 14 mm) 
druhy s valcovitým telom. Pripomínajú lykožrúty. 
Hlavu pokrýva štít, kt. je v prednej časti pokrytý tŕ-
ňovitými výrastkami al. zvrásnený. Tykadlá sú dlhé, 
zakončené 3-článkovým kyjačikom. Krovky na kon-
ci tela uťaté, zvyčajne tiež s tŕňovitými výrastkami. 
Biele pandravovité larvy sa vyvíjajú v dreve odum-
retých stromov, ale môžu byť aj tech. škodcami dre-
va. Známych okolo 600 druhov, u nás zistených 13. 
Nápadným druhom je pakôrnik dubový (Bostrichus 
capucinus) s čiernym štítom a červenými krovkami, 
dlhý 8 – 14 mm. Larvy sa vyvíjajú v starých dubových 
kmeňoch, pňoch i kladách. V dúbravách miestami 
hojný.                                                                     MH

Paleometabola → premena
pallium → plášť
palolo zelený (Eunice viridis) – patrí k najznámejším 

mnohoštetinavcom, najmä vďaka špecifickému spô-
sobu rozmnožovania (epitokia). Ich článkované telo 
je rozdelené na 2 časti – predné nepohlavné články 
(atókne) a zadné (epitókne) vyplnené pohlavnými 
bunkami. Jeho rozmnožovanie je ovládané mesač-
nými fázami. Uskutočňuje sa 2 x do roka, keď sa od 
jeho tela oddeľujú zadné články (epitókne). Plávajú 
k hladine, kde sa zhromažďujú a dochádza k uvoľne-
niu pohlavných buniek a ich kopulácii. Následne cez 
trochofórovú larvu (metatrochofóra, nektochéta) sa 
vyvíja dospelec, ktorý klesá na dno a žije na kame-
nistých a skalnatých substrátoch v hĺbkach Tichého 
oceánu, najmä v oblastiach tichomorských ostrovov 
Fidži a Samoa. Epitókne články, ktoré v čase rozmno-

žovania plávajú v masách na hladine tvoria významnú 
zložku potravy domorodcov na týchto ostrovoch.  ET

palpifer → čeľusť hmyzu, → čeľustné hmatadlo
palpiger → spodná pera, → spodnoperové hmatadlo
palpus labialis → spodnoperové hmatadlo
palpus maxillaris → čeľustné hmatadlo
pamachovka kalichovitá → pamachovky
pamachovka sladkovodná → pamachovky
pamachovky/machovce (Entoprocta/Kamptozoa) – 

kmeň väčšinou morských, menej sladkovodných, ma-
lých (1 – 10 mm), mnohobunkových živočíchov, s ka-
lichovitým telom prisadnutým na stopke (často otŕne-
ná). Po obvode zoidu sa nachádza veniec obrvených, 
nezatiahnuteľných ramien. Otočené sú brušnou stra-
nou nahor. Tráviaca sústava má tvar písmena U – úst-
ny i análny otvor, pohlavná i vylučovacia sústava, vy-
úsťujú na brušnej strane (vrámci kalicha). Hermafro-
dity i gonochoristi, často sa rozmnožujú i nepohlavne 
→ pučaním, čím vznikajú → kolónie. Známych asi 
100 druhov. Pamachovka kalichovitá (Pedicelina cer-
nua) žije na morskom dne a dosahuje veľkosť okolo 
5 mm. Pamachovka sladkovodná (Urnatella gracilis) 
rozšírená v sladkých kanadských jazerách odkiaľ bola 
zavlečená do juž. Ameriky, Afriky, Ázie i do Európy. 
Zistená i na Slovensku (v Tise).              ET

pamäť – je z evolučného hladiska jedna z najpozo-
ruhodnejších vlastností nervového systému, ktorá 
uchováva naše minulé zážitky väčšinou na celý život 
či aspoň po mnoho rokov. Pamäť nie je iba výsadou 
človeka a primátov. Schopnosť zapamätať si majú aj 
niektoré mäkkýše, najmä hlavonožce, z hmyzu hlavne 
blanokrídlovce, napr. včely. Výraznú pamäť majú aj 
niektoré vtáky a samozrejme cicavce. Všetky vnemy 
prechádzajú najprv do krátkodobej pamäte, ktorá sa 
tiež nazýva pamäť pracovná alebo operačná. Krátko-
dobá pamäť má malú kapacitu, zato však umožňuje 
okamžité vybavenie informácií. Cvičením a opakova-
ním je možné premeniť ju na dlhodobú sekundárnu 
pamäť. Konečne dlhodobá pamäť terciálna ukladá 
dobre konsolidované procesy a sú v nej uložené v pod-
state nezabudnuteľné vedomosti, ako je vlastné meno 
či schopnosť písať a čítať. Zvláštnym druhom pamäte 
je pamäť senzorická, ktorá je viazaná na určitý druh 
senzoru (zmyslu), ktorý ju prijal. Kapacita pamäti je 
rôzna pre jednotlivé druhy pamäti. Pre primárnu (krát-
kodobú) pamäť je veľmi malá, naopak pre sekundárnu 
veľká a u terciálnej pamäti je opäť menšia.        MKA

panálevníky → pranálevníky
Pancarida – nadrad kôrovcov triedy rakovce (Mala-

costraca) podtriedy Eumalacostraca s jediným radom 
Thermosbaenacea – sú to drobné (do 4 mm) slepé kô-
rovce s cylindrickým telom. Pancier pokrýva hlavu a 
prvé dva hrudné články. Hruď nie je zreteľne oddele-
ná od bruška. Bruško je zakončené mohutným cylin-
drickým telsonom. Hrudné končatiny sú vyvinuté, ale 
brušné končatiny sú len na prvých dvoch článkoch a 
sú silne redukované a posledný pár (uropódy) prilieha 
zo spodku na telson. Nemajú vyvinuté zvláštne dýcha-
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cie orgány. Žijú v horúcich prameňoch a podzemných 
vodách stredomoria a Severnej Ameriky. Objavené až 
v r.1923 v Tunisku (Themosbaena mirabilis).         IH

panciernatky (Loricifera) – malé, mikroskopické (200 
– 400 µm) organizmy, žijúce v morských sedimen-
toch. Patria do kmeňa → chobotohlavce. Na zatiah-
nuteľnom chobote sa nachádza 1 – 9 vencov výbež-
kov (skalidy). V prednej časti sa na ústnom výbežku 
nachádza 8 – 9 tyčinkovitých orálnych styletov. Trup 
sa nachádza v schránke (pancier), zloženej zo 4 – 6 
platní, do ktorej sa môže zatiahnuť i predná časť tela. 
Gonochoristi, larva sa podobá → vírnikom (Higgin-
sova larva). Nanaloricus mysticus rozšírený najmä 
v piesku mnohých morí.              ET

Pandemis cerasana → obaľovač ríbezľový
Pandinus imperator → šťúr obrovský
pandora → brvoústovce
pandorina larva – larválne štádium nepohlavnej ge-

nerácie kmeňa → kruhovcov (Cycliophora) ustano-→ kruhovcov (Cycliophora) ustano- kruhovcov (Cycliophora) ustano-
veného až v r. 1995. Larva sa vyvinie na prisadlej – 
živej matke pučaním. Živá matka neustále produkuje 
nové larvy, kt. sa oddeľujú (podobnosť s mytologickou 
Pandorinou skrinkou).             MH

pandrava – typ oligopódnej larvy, ktorá má silno skle-
rotizovanú hlavu a vyvinuté tri páry nôh na hrudi. Je 
zavalitá, oblúkovito prehnutá. Charakteristická pre 
chrobáky nadčeľade Scarabaeoidea.             JS

pandrava → larvy hmyzu
Panizza, Bartolomeo (1785 – 1867) – taliansky ana-

tóm, študoval medicínu, profesor na univerzite v Pa-
vii. Podrobne opísal otvor s chlopňou, ktorý v srdci 
krokodíla spája ľavú a pravú aortu. Otvor v srdci kro-
kodílov bol nazvaný na počesť objaviteľa – foramen 
Panizzae.                IO

pankreas – žľaza uložená priečne v brušnej dutine, me-
dzi žalúdkom a chrbticou, obklopená z veľkej časti 
dvanástnikom. Má podlhovastý tvar. Táto žľaza spĺňa 
zásadnú úlohu ako súčasť endokrinného systému a zá-
roveň je potrebná na fungovanie tráviaceho traktu, čo 
sa odráža aj v jej vnútornej štruktúre: Ako exokrinný 
pankreas (exokrinný = s vonkajšou sekréciou, prívlas-
tok pre žľazy, ktorých produkty nie sú vylučované do 
krvi, ale na miesto svojho pôsobenia sú uvoľňované 
cestou vývodu) sa označuje tá časť žľazy, ktorá vy-
tvára enzýmy potrebné na trávenie potravín (najmä 
bielkovín), ako aj sériu zásaditých látok neutralizu-
júcich silne kyslý žalúdočný obsah, ktorý vstupuje 
do začiatočných častí dvanástnika. Na plnení tejto 
úlohy sa podieľajú pyramídovo usporiadané bunky, 
ktoré majú malý spoločný kanálik, ktorým sa vytvo-
rené enzýmy dostávajú do čoraz väčších vývodov a 
napokon do hlavného pankreatického vývodu. Týmto 
vývodom pankreas vylučuje svoje produkty do dva-
nástnika, väčšinou sa pred vyústením do dvanástnika 
spája s koncovou časťou spoločného žlčovodu. Ako 
endokrinný pankreas (endokrinný = s vnútornou sek-
réciou, prívlastok žliaz, ktoré svoje produkty vylučujú 
priamo do krvného obehu) sa označuje tá časť žľazy, 

ktorá vytvára hormóny nepostrádateľné z hľadiska 
látkovej premeny, a to inzulín a jeho protiklad gluka-
gón. Okrem toho je miestom tvorby ďalších hormo-
nálne aktívnych látok, ako sú gastrín či somatostatín. 
Tvorba hormónov prebieha v štruktúrach nazývaných 
Langerhansove ostrovčeky, ktoré sú roztrúsené medzi 
bunkami exokrinného pankreasu. Produkty ostrovče-
kov sú vylučované priamo do krvi na podnet kontrol-
ných mechanizmov látkovej premeny. Táto dvojitá 
funkcia robí z pankreasu životne dôležitý orgán. Ako 
pankreatitída sa označuje zápal tohto orgánu, ktorý 
môže prebiehať akútne alebo chronicky, pričom ide o 
dve rozdielne prebiehajúce ochorenia.         MKB

pankreasová šťava – tráviaca šťava s mnohorakým 
účinkom. Jej dôležitou súčasťou je hydrogénuhličitan 
sodný, ktorý neutralizuje kyselinu chlorovodíkovú. 
Pankreasová šťava obsahuje enzýmy štiepiace bielko-
viny, polysacharidy a tuky. Medzi enzýmy štiepiace 
bielkoviny patrí trypsín, tuky lipáza a polysacharidy 
pankreatická α-amyláza. Sekrécia pankreasovej šťavy 
je riadená nervovo a hormonálne.          MKB

panoistická ovariola → ovariola hmyzu
Panonychus ulmi → Tetranychidae
panôžka (pseudopodium) – vyliačenina bunky niekto-

rých → prvokov, kt. sa formuje buď na ktoromkoľvek 
mieste alebo v určitej oblasti, a môže byť znovu kedy-
koľvek resorbovaná. Panôžky sú charakteristické pre 
→ koreňonožce (Sarcodina), ale môžu sa vyskytovať 
aj u niektorých → bičíkovcov. Rozlišujeme niekoľko 
typov panôžok: lobopódie – široké, prstovité až lalo-
kovité panôžky charakteristické najmä pre tr. Lobo-
sea. Filopódie – tenké, niťovité, často rozvetvené, za-
špicatené, navzájocm nepospájané panôžky (charak. 
tr. Filosea). Axopódie – stred panôžky tvorí výstuž 
z mikrotubulov (axonéma), ktorá je pokrytá plazmou 
aj s inklúziami (hrbolatý vzhľad). Nemôžu sa ohý-
bať, vybiehajú slncovite vo všetkých smeroch. Slúžia 
hlavne na vznášanie a zachytávanie potravy (→ Heli-
ozoa, → Radiolaria). Retikulopódie a rizopódie – roz-
vetvené panôžky, navzájom pospájané (anastomózy), 
čím vzniká hustá sieťovina za účelom zachytávania 
potravy (→ Foraminifera). Z lobopódií, ale aj zo zad-
ného konca tela meňavky niekedy vybiehajú krátke 
dočasné výbežky – subpseudopodie.                ET

panôžky (pedes spurii, propedes) – ventrálne, párové a 
nezreteľne článkované končatiny bruškových článkov 
húseníc motýľov a pahúseníc blanokrídlovcov → hru-
bopásych (Symphyta). Skladajú sa z bazálnej pohyb-
livej časti, zo strednej valcovitej časti a distálnej časti 
nazývanej stupaj (planta), na ktorej sú háčiky.   MKU

panôžky → bruško článkonožcov
Panstrongylus megistus – bzdocha patriaca do čeľ. Re-

duviidae, dlhá 20 až 35 mm. Hlava pri pohľade zhora 
viacmenej kónická. Celkové zafarbenie tmavé až čier-
ne so štyrmi červenými škvrnami na štíte a so šiestimi 
červenými škvrnami po okrajoch bruška. Samička za-
číne klásť vajíčka 50. deň po kopulácii. Celý vývin po 
imago trvá približne 1 rok. Krv cicajú obidve pohlavia 
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a nymfy všetkých instarov. Nejdôležitejší prenášač 
bičíkovca Trypano soma cruzi, pôvodcu Chagasovy 
choroby v Brazílii.               IO

Panthera leo → lev kráľovský
Panthera leo → mačkovité
Panthera tigris → mačkovité
Panthera tigris → tiger pásavý
Panthera tigris altaica → tiger pásavý
Pantopoda → nohatky
panva – termín, ktorý v širšom zmysle označuje dolnú 

časť trupu, u štvornohých cicavcov časť tela medzi 
bruchom a chvostom. V užšom zmysle termín označu-
je len samotnú kostru panvy. Panva alebo synonymum 
panvový pletenec sa skladá z kosti krížovej a dvoch 
panvových kostí.           MKB

panvička → nohy článkonožcov
papagájec vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) – čeľ. 

→ papagájovité (Psittacidae), rad papagáje (Psittaci-
formes), veľkosť 18 cm. Vták bežne chovaný v zajatí 
známy pod ľudovým menom andulka. V súčasnosti je 
vyšľachtených mnoho farebných variet. Voľne žijúce 
jedince majú brušnú a zadnú časť chrbta zelenú, čelo, 
temeno, brada, hrdlo a tvárová časť sú žlté. Na hrdle 
majú aj šesť nápadných čiernych škvŕn. Záhlavie, 
zadná časť krku a chrbát sú jasno žltozelené s tmavým 
vlnkovaním. Samce majú modré ozobie, samice bela-
vé alebo hnedé. Vo voľnej prírode je rozšírený v juho-
východnej a juhozápadnej Austrálii. Žije v otvorenej 
krajine so skupinami stromov. Hniezdi v stromových 
dutinách. V núdzi zahniezdi aj medzi koreňmi stro-
mov. Obdobie hniezdenia závisí od rozvoja vegetácie 
a dozrievania semien. Znáška obsahuje 3 – 6 čisto bie-
lych vajíčok. Ich inkubácia trvá 17 – 18 dní. Sedí iba 
samica. Mláďatá sa liahnu postupne každý druhý deň, 
pretože inkubácia začína hneď po znesení prvého va-
jíčka. Mláďatá sú kŕmené v dutine 30 – 35 dní. Ich po-
trava je spočiatku kašovitá a rodičia im ju vyvrhujú zo 
žalúdka, neskôr k tomu pridávajú aj zmäkčené zrno. 
Mláďatá pohlavne dospievajú v prvom roku života. 
Živí sa prevažne rozličnými semenami.             PP

papagájovité (Psittacidae) – čeľ., rad → papagáje 
(Psittaciformes). Patria sem rozmanité druhy, zväčša 
monomorfné. Krídla sú zaokrúhlené alebo končisté. 
Chvost býva krátky s rovným ukončením alebo dlhý 
a zahrotený. Živia sa prevažne rastlinnou potravou: 
plodmi, púčikmi, výhonkami, semenami, ale aj rôz-
nymi bezstavovcami. Žijú v rôznych typoch biotopov 
od otvorenej krajiny po lesné a urbánne prostredie. 
Známych je 268 druhov, rozšírených v etiópskej, 
orientálnej, austrálskej a neotropickej oblasti. V po-
sledných desaťročiach sa však v západnej Európe roz-
šíril aj v mestskom prostredí druh ladniak Kramerov 
(Psittacula krameri). Z introdukovaných a z chovov 
pochádzajúcich jedincov sa vytvorili životaschopné 
populácie. Patrí sem aj jediný nelietavý druh papagája 
kakapo sovovitý (Strigops habroptilus), žijúci na No-
vom Zélande.                PP

páperie (plumae) – jemné perie pod kontúrovým perím, 

ktoré nemá vytvorenú zástavicu a plní úlohu tepelnej 
izolácie. Na tele vtákov rozlišujeme dva základné 
funkčné a morfologické typy: kontúrové (krycie) perie 
(pennae conturae) a páperie (pennae plumae). Páperie 
(pennae plumae) má krátke brko bez kostrnky a jeho 
vetvičky nevytvárajú zástavicu. Je umiestnené pod 
kontúrovým perím, je ich niekoľko typov, a okrem 
iného plnia dôležitú funkciu pri tepelnej izolácii tela. 
Špeciálne páperie, tzv. púdrové perie (pulviplumae) 
neustále dorastá, pričom sa jeho mäkké vetvičky na 
konci odlamujú a ako jemný púder prestupujú perím a 
čiastočne ho chránia pred vlhnutím.            ZO

Papilio machaon → vidlochvost feniklový
Papilionidae → vidlochvostovité
papillae recti → tráviaca sústava bezchordátov
paracercus → paštet
paragastrálna dutina – dutina vo vnútri tela → hubiek, 

vystlaná → golierikatými bunkami. Niektorí autori ju 
označujú ako archenteron alebo spongocoel.          ET

paraglossae → spodná pera
paraglosy → spodná pera
Paramecium aurelia → črievička
Paramecium caudatum → črievička
paramerae → penis hmyzu
paraméry → penis hmyzu
Parametabola → premena
Paramphistomum cervi → motolice
Paramyxea → ascetospóry
Paranaspides lacustris → bezpancierovky
parapódium – nečlánkovaný prívesok na tele (člán-

koch) mnohoštetinavcov (Polychaeta). Umiestnené sú 
párovito na každom článku. Môžu sa na nich nachá-
dzať žiabre, zväzky štetín, zmyslové štetiny a pod.ET

Parasitiformes → kliešťovce
parathormón – riadi premenu vápnika v organizme. 

V krvi a mimobunkvých tekutinách zvyšuje hladinu 
vápnika tým, že riadi jeho uvoľňovanie z kostí (je 
antagonistom kalcitonínu). Je pre život nevyhnutný. 
Jeho vylučovanie je riadené jednoduchou spätnou 
väzbou (hladinou vápnika v krvi). Vo fylogenéze sa 
prvýkrát objavujú u obojživelníkov. V obličkách pa-
rathormón znižuje vylučovanie vápnika – jeho spätné 
vstrebávanie do tela a zvyšuje vylučovanie fosfátov. 
V črevách zvyšuje (aj s D vitamínom) resosbciu váp-
nika. Ten je čo do množstva piatym biogénnym prv-
kom v ľudskom tele. Tkanivám (kosti, zuby) dodáva 
tvrdosť a pevnosť, je nevyhnutný pri šírení nervového 
vzruchu, svalových sťahov, zrážaní krvi. Vitamín D 
podporuje jeho vstrebávanie v tenkom čreve. Zdroje 
vápnika sú mak, mliečne výrobky, orechy.         MKB

paratómia → fisipária
paratómia → nepohlavné rozmnožovanie bezchor- nepohlavné rozmnožovanie bezchor-

dátov
parazit – organizmus, ktorý po celý život alebo po istú 

dobu svojho života žije na tele (ektoparazit) alebo 
v tele (endoparazit) iného organizmu (hostiteľa) a živí 
sa na jeho úkor. Parazit získava živiny z jedného alebo 
niekoľkých hostiteľov, ktorým zvyčajne škodí, no vo 
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väčšine prípadov ich nezabíja (pokiaľ úroveň infekcie 
hostiteľa parazitom neprekročí únosnú hranicu). Na-
priek tomu, že celé skupiny iných organizmov (huby, 
niektoré druhy rastlín a i.) žijú na úkor hostiteľských 
organizmov a sú s nimi spojené svojim vývinom (on-
togenézou) za vlastné parazity sa zvyčajne považujú 
len parazitické živočíchy.               IO 

parazitická viviparia → živorodosť
parazitické článkonožce – článkonožce, ktoré sú čas-

ťou alebo celým svojim životom viazané na hostiteľa. 
Väčšinou ide o ektoparazitické druhy viazané na hos-
titeľa celým životom, napr. pôvodca svrabu človeka 
zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei), vši (Anoplura), 
niektoré druhy kuklorodkovitých (Hippoboscidae) ale-
bo časťou života, napr. niektoré roztoče z čeľ. Trombi-
culidae, komáre (Culicidae), glosíny (Glossinidae) a i. 
Endoparaziticky žijú v hostiteľoch, napr. larvy múch 
spôsobujúcich myiázy, napr. strečky z čeľ. Oestridae, 
bzučivky z čeľ. Calliphoridae a i.                            IO 

parazitizmus – jedna z foriem spolužitia (symbiózy) or-
ganizmov. Väčšinou je vťah parazit-hostiteľ viac-me-
nej vyvážený, parazitovi sa darí – hostiteľ príliš netrpí. 
V mnohých prípadoch je rovnovážny stav narušený a 
dochádza až k smrteľnému ohrozeniu hostiteľa. Para-
zity svojich hostiteľov poškodzujú mechanicky, ochu-
dobňujú ich o živiny a intoxikujú svojími výlučkami. 
Čím je v hostiteľovi alebo na hostiteľovi parazitov 
viac tým je ich patogénne pôsobenie silnejšie. Parazi-
tizmus patrí k veľmi rozšíreným životným stratégiám 
organizmov a zohráva dôležitú úlohu v evolúcii.    IO

parazitológia – náuka o parazitických živočíchoch a ich 
vzťahoch k hostiteľským organizmom.             IO

Parazoa – vývojový stupeň mnohobunkových organiz-
mov jednoduchej stavby, považované len za agregáty 
buniek. Nevytvárajú špecializované orgány a chýbajú 
sústavy (nervová, svalová). Patrí sem 1 kmeň → hub-
ky.                 ET

parenchým → mezenchým
parenchymula – obrvená larva u niektorých → hubiek 

(Demospongia). Je zložená z 2 vrstiev – povrchové, 
menšie cylindrické bunky s brvami a vnútorné, väč-
šie, neobrvené, zrnité bunky. Vzniká nerovnomerným 
a nepravidelným brázdením vajíčka. Larva po určitom 
čase prisadá na podklad a dorastá na hubku.           ET

párenie – oplodňovací akt, ktorý zabezpečuje splynutie 
samčích a samičích pohlavných buniek. Oplodnenie 
môže byť vonkajšie alebo vnútorné. Vonkajšie oplod-
nenie je typické pre mäkkýše, ryby a iné vodné živočí-
chy. Suchozemské podmienky nie su vhodné pre von-
kajšie oplodnenie, preto oplodnenie suchozemských 
živočíchov prebieha vo vnútry tela samíc. Aby bolo 
párenie úspešné je nutné aby sexuálny partneri splnili 
nasledujúce požiadavky: musia sa vedieť k sebe fyzic-
ky priblížiť, pri prvom kontakte vedieť uvolniť a pre-
konať prirodzené konfliktové tendencie, musia byť 
vnímavý pre vzájomné sexuálne reakcie a musia byť 
fyziologicky schopný uvoľniť svoje zárodočné bunky 
v pravý čas. Prirodzená tendencia na zachovanie dru-

hu každého živočícha vytvorila postupne veľmi účin-
né mechanizmy pre úspešný priebeh rozmnožovania. 
Sú to najmä špecifické zmeny v správaní, ktoré vo 
všeobecnosti možno označiť ako predsvadobné sprá-
vanie. Pohlavné spojenie dvoch partnerov sa nazýva 
kopulácia. Zasunutie penisu do pošvy samice sa ozna-
čuje ako intromisia. Uvoľnenie spermií do pošvy sa 
nazýva ejakulácia. Počas intromisie vykonáva samec 
sériu kmitavých pohybov označovaných ako kopulač-
né pohyby.           MKA

páriace mozolčeky žiab – zrohovatené pokožkové (epi-
dermálne) útvary na končatinách samcov žiab, ktoré 
uľahčujú pridržanie samice v → amplexe. Ich rozvoj 
ovplyvňujú pohlavné hormóny; výrazné sú preto naj-
mä v čase rozmnožovania. Často obsahujú melanín, 
ktorý im dodáva čierne sfarbenie. Môžu byť vyvinuté 
na predlaktí, na prvom až treťom prste predných kon-
čatín, samce → kunky žltobruchej (Bombina varie-
gata) ich majú aj na treťom prste zadných končatín. 
Páriace mozolčeky majú výrazne vyvinuté samce dru-
hov, ktoré sa rozmnožujú v tečúcich vodách, naopak, 
chýbajú alebo sú len minimálne vyvinuté pri druhoch 
páriacich sa na zemi alebo vo vegetácii. Okrem zro-
hovatených útvarov na končatinách majú niektoré 
druhy vyvinuté obdobné štruktúry aj na hrudi (Lepto-
dactylus, Scutiger), spodnej čeľusti (Adelotus) alebo 
v prednej časti hlavy (Leptobrachium). Môžu mať po-
dobu jednoduchých zhrubnutín alebo tŕňov.         PMI

parietálny orgán – dorzálne sa na medzimozgu vy-
liačuje parietálny orgán a za ním pineálny orgán. Pri 
mihuliach a sliznatkách majú oba funkciu nepárového 
oka, pri ostatných stavovcoch sa pineálny orgán mení 
na epifýzu (corpus pineale) s hormonálnou funkciou 
a parietálny orgán zaniká (okrem niektorých jašterov 
a hatérie). Na dorzálnej strane medzimozgu plazov sú 
vyliačeniny – pineálny orgán (glandula pinealis), kto-
rý má sekrečnú funkciu a parietálny orgán, ktorý majú 
ako temenné oko jašterice, najlepšie je však zachova-
ný pri hatérii (má šošovku, sietnicu a nervové spojenie 
s mozgom).               ZO

Parnassius → vidlochvostovité
Parnassius apollo → jasoň červenooký
Parnassius mnemosyne → jasoň chochlačkový
paroh (cornus) – skostnatené spojivo na vrcholku vý-

rastku čelovej kosti, ktorý sa volá pučnica. Periodicky 
narastajú samcom (parohy majú len samice soba po-
lárneho – Rangifer tarandus). Sú to kostené útvary – 
vznikajú periodickou obnovou rastu kosteného výbež-
ku čelovej kosti. Parohy nasadajú na valcovitú základ-
ňu (basis cornus), ktorá sa na konci mierne zužuje do 
krčka (collum cornus). Tieto dva útvary sú stále, ktoré 
ostávajú trvalo zachované. Základňa a krček sú v po-
ľovníctve označované ako pučnice (je nízka hrboľko-
vitá) a z jej konca vyrastá každoročne sa obnovujúci 
paroh. Ďalšie časti parohu (ružica – rosa cornus, kmeň 
– corpus cornus a vetvy – processus cornus) tvoria do-
časný útvar, ktorý samec pravidelne zhadzuje a zno-
vu sa mu vytvára. Paroh je najprv mäkký z hubovitej 
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kosti a vnikajú do neho cievy a je preto pri pučnici. 
Rastúci paroh je obalený mäkkou, silne prekrvenou a 
citlivou osrstenou kožou, tzv. lykom (vyživuje paroh), 
s množstvom pachových žliaz. Keď paroh dorastie, 
lyko uschne, cievy a nervy odumrú, preto je paroho-
vina vnútri pórovitá. Na jej povrchu ostanú odtlačky 
ciev – ryhy. Na povrchu, kde sa koncentrovali sta-
vebné látky, vzniká perlovanie. Odumretého lyka sa 
zviera zbavuje šúchaním o stromy a kry. Na hrotoch a 
perlách, kde sa povrchová vrstva zošúcha, parohovina 
zbelie. Paroh býva jednoduchý zvyčajne len v prvom 
roku vývinu. U starších zvierat sa rozkonáruje, pričom 
počet konárov sa vekom zvieraťa zvyšuje do hranice 
danej druhom párnokopytníka. Zviera parohy každý 
rok zhadzuje, pričom sa kostná hmota na pučnici pod 
parohom rozruší. S parohom odpadne aj časť pučni-
ce, ktorú má mladé zviera dlhšiu a vypuklú ako staré 
zviera, ktoré ju má kratšiu a vyĺhbenú. Pučnica sa ve-
kom skracuje a hrubne. Rast a zhadzovanie parožia 
je hormonálne riadený. V čase ruje má zviera vyzreté 
parožie, ktoré zhaduje až po ruji. Paroh nasadá na puč-
nicu rozšírenou časťou, ružicou. Hlavná os parohu je 
kmeň, z neho vytastajú vetvy zakončené hrotmi. Viac 
ako 50 % hmoty parožia tvoria anorganické látky (Ca, 
P) a zvyšok organické.              ZO

Parornix petiolella → psotka stopková 
parotídy – veľké obličkovité žľazy na hlave väčšiny ro-

púch (→ ropuchovité; Bufonidae) a salamandier (→ 
salamandrovité; Salamandridae), ktoré vznikli kon-
centráciou alveolárnych granulárnych žliaz (→ koža 
obojživelníkov). Produkujú silno toxický sekrét mlieč-
nej farby, ktorý chráni jedinca pred predátormi.PMI

párové plutvy – končatiny vodných stavovcov. Konča-
tiny stavovcov sú plutvy a nohy, vrátane ich modifiká-
cií, ako sú krídla a ruky. Párové končatiny majú úplne 
vytvorené čeľustnaté v podobe plutvy (ichthyoptery-
gium) alebo nohy (chiropterygium). Plutvy sú páro-
vé predné (prsné plutvy – pinnae pectorales) a zadné 
(brušné plutvy – pinnae ventrales), a nie sú priamo 
napojené na chrbticu. Plutvy sa opierajú len o pásma 
končatín.               ZO

partenogenéza (parthenogenesis) – (parthenos – panna, 
genesis – zrodenie), typ pohlavného rozmnožovania, 
pri ktorom sa nový jedinec vyvíja z vajíčka bez oplod-
nenia (bez účasti spermie). Vyskytuje sa pomerne často 
napr. v skupinách ako → vírniky, → brušnobrvce, no 
najmä u hmyzu (vošky, mravce, osy, včely, pakobylky 
a i.), ale aj u iných bezstavovcov (vírniky, kôrovce a 
i.) a vzácne aj u niektorých rýb. U niektorých živo-
číchov je partenogenéza normálnym a skoro jediným 
spôsobom rozmnožovania (napr. pakobylky), u iných 
sa striedajú partenogenetické generácie s generáciami 
rozmnožujúcimi sa obojpohlavne. Toto striedanie sa 
nazýva heterogónia (rodozmena), príkladom sú vošky, 
vírniky. Rozlišujeme niekoľko foriem partenogenézy 
– telytokia, arrenotokia, amfitokia. Telytokia – forma 
partenogenézy, pri ktorej sa potomstvo skladá len z je-
dincov samičieho pohlavia (napr. jarné generácie vo-

šiek). Arrenotokia – forma partenogenézy, pri ktorej 
sa potomstvo skladá len z jedincov samčieho pohlavia 
(napr. trúdy včiel). Amfitokia – forma partenogenézy, 
pri ktorej sa v potomstve nachádzajú obe pohlavia, t. 
j. samičky i samčeky (napr. sexupary vošiek). Parte-
nogenetický vývin možno vyvolať i umelo – náhlymi 
zmenami teploty, chemickým pôsobením, mechanic-
kými zásahmi do vajíčka, vznikajúce jedince však nie 
sú životaschopné.         JS, ET

partenogenon → partenogenéza
partnerské vzťahy vtákov – partnerské vzťahy vtákov 

sú veľmi variabilné nielen čo sa týka typu vzťahu, ale 
aj dĺžkou. Môžu sa výrazne líšiť nielen medzi prí-
buznými druhmi, ale aj v rámci jedného druhu môžu 
závisieť od ekologických podmienok, dĺžky hniezd-
neho obdobia resp. potravnej ponuky. Monogamia je 
typická asi pre 90 % vtáčích druhov, avšak prevažne 
iba čo sa týka spoločnej výchovy potomstva. U väčši-
ny druhov sa vyskytuje tzv. sociálna monogamia, pri 
ktorej dochádza u partnerov k mimopárovým kopulá-
ciám. K týmto zisteniam prispel najmä rozmach mo-
lekulárnych techník v ornitológii, pomocou ktorých sa 
dá ľahko určiť paternita potomstva. Rozsah mimopá-
rových kopulácií môže v rámci jedného druhu znač-
ne varírovať medzi rôznymi populáciami. Aj napriek 
mimopárovým kopuláciam sa obaja partneri starajú o 
mláďatá, niektoré druhy sa striedajú aj pri inkubácii. 
Pri niektorých druhoch sa samec podieľa na kŕmení 
mláďat v menšej miere. Pri niektorých druhoch zase 
samec počas inkubácie samicu kŕmi (niektoré drav-
ce, zobákorožce). Pri niektorých vtákov môžu zväzky 
pretrvávať aj niekoľko rokov (→ tučniaky, albatro-
sy, labute, orly, → papagáje, krkavce). Pri ostatných 
druhoch sa uplatňuje polygamia, ktorá môže mať dva 
typy: pri polygýnii sa pári samec s viacerými samica-
mi a pri polyandrii sa samica pári s viacerými sam-
cami. Polygýnia sa dá rozdeliť na háremový typ, pri 
ktorom sa samec súčasne pári s niekoľkými samicami. 
Typickým príkladom sú → kurovité, tinamy. Ďalším 
typom polygýnie je polygýnia sukcesívna, pri ktorej 
sa samec pári postupne s niekoľkými samicami. Tento 
typ je známy u sluky hôrnej. Podobne pri polyandrii 
sa môžu samice páriť súčasne s niekoľkými samcami 
alebo s nimi uzatvárajú zväzky postupne. Pri týchto 
druhoch sú zväčša samice aktívnejšie, pestrejšie sfar-
bené, dokonca aj obhajujú teritórium. Z → bahniakov 
je polyandria známa pri niektorých tropických dru-
hoch čeľade jakanovité, kde samice znášajú vajíčka 
do hniezd jednotlivých samcov v rámci svojho teri-
tória. Zaujímavým spôsobom partnerských vzťahov 
je polygynadria, pri ktorej vytvorí niekoľko samcov a 
samíc skupinu, v rámci ktorej sa navzájom pária a spo-
ločne sa starajú o potomstvo. Príkladom je americký 
druh ďatľa Melanerpes formicivorus alebo náš druh 
vrchárka modrá (Prunella modularis), u ktorej však 
môže fungovať niekoľko rôznych typov partnerských 
vzťahov. Medzi polygýnické druhy môžno zaradiť aj 
druhy s tzv. arénovým spôsobom toku (angl. lek spe-
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cies). Počas toku si samice vyberajú samca podľa spô-
sobu toku, resp. podľa niektorých výrazných znakov 
na operení. Zväčša sa samice pária s jedným samcom, 
ktorý je dominantný. Príkladom týchto druhov sú lý-
rochvostovité, niektoré druhy → kurovitých (tetrov a 
hlucháň) a mnoho ďalších.              PP

pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) – 
chrobák čeľ. → liskavkovitých. Dĺžka 7 – 16,5 mm. 
Telo krátko oválne, vyklenuté. Sfarbenie okrovožlté, s 
čiernymi škvrnami na štíte a 10 pozdĺžnymi čiernymi 
pruhmi na krovkách. Samičky kladú vajíčka v sku-
pinkách na spodnú stranu zemiakových listov. Larvy 
sú červené, staršie žltohnedé. Zakukľujú sa v zemi. 
Veľmi nebezpečný škodca zemiakov, kt. sa do Európy 
dostal zo Sev. Ameriky v roku 1877. Pôvodne žil v 
Kolorade na rastlinách z čeľade ľuľkovitých. Po 1. 
svet. vojne sa tento druh rozširoval stále ďalej. Dnes 
sa vyskytuje v Európe aj v Ázii, všade, kde sa pestujú 
zemiaky. Na Slovensku ho môžeme nájsť aj na iných 
druhoch ľuľkovitých rastlín (napr. na rajčiakoch). V 
našich podmienkach môže mať ročne tri i viac gene-
rácií. Jedna samička za rok nakladie až 1 200 vajíčok. 
Vyskytuje sa masovo a spôsobuje veľké škody. Imága 
aj larvy pri silnom napadnutí spôsobujú holožer na ze-
miakoch. Prirodzenými nepriateľmi lariev pásavky sú 
bystrušky rodu Carabus. Vtáky sa vyhýbajú larvám i 
dospelým chrobákom. Výstražný vzhľad, žltočierne, 
príp. červenočierne sfarbenie, poukazuje na jedova-
tosť, spôsobenú pravdepodobne alkaloidom solaní-
nom prítomnom v zemiakových listoch.           MH

pasívna imunizácia – do organizmu sa vpravujú už vy-
tvorené špecifické protilátky.          MKB

páskovce (Nemertini/Nemerthea/Rhynchocoela) – 
kmeň prevažne morských, menej sladkovodných, 
vzácne pôdnych a parazitických červovitých živočí-
chov, v prednej časti tela s vysúvateľným chobotom 
(proboscis). Chobot sa zaťahuje do zvláštnej dutiny 
nad črevom (rhynchocoel), je zakončený styletom, 
v ktorom u niektorých druhov vyúsťujú jedové žľazy. 
Slúži na lov koristi. Sú oddeleného pohlavia, niektoré 
sú živorodé, vzácne sa vyskytzje aj nepohlavné roz-
množovanie (rozpadom). Vývin prebieha cez larvu 
→ pilídium. Páskovce v rámci systému zaujímajú 
významné postavenie. Majú viaceré progresívne zna-
ky (úplná tráviaca sústava, uzavretá cievna sústava, 
zakladanie mezodermu, nábeh na segmentáciu – po-
hlavná sústava, protonefrídie) i niektoré primitívne 
znaky (obrvený epitel, jednoduchá nervová sústava, 
vyluč. orgány protonefrídie a pod.). Dosahujú veľko-
sť od niekoľko mm do 2 m (vzácne boli zistené až 
60 m jedince). Žijú hlavne na dne medzi kameňmi, 
v bahne, niektoré planktonicky, vzácne komenzály 
a parazity. Väčšinou dravce. Známych viac ako 900 
druhov. Páskovka najdlhšia (Linnaeus longissimus) 
žije v morskom planktóne a dosahuje veľkosť až 60 
m. Páskovka akváriová (Apartonemertes albiculosa) 
bola zistená v sladkovodných akváriách. Páskovka 
sladkovodná (Prostoma graecense) známa z riek str. 

Európy (na Slovensku zatiaľ nezistená).             ET
pásomnica bezbranná (Taeniarhynchus saginatus/Ta-

enia saginata) – parazituje v tenkom čreve človeka 
a dosahuje veľkosť 3 – 10 m. Na hlavičke má len prí-
savky (háčiky chýbajú). Príznaky i vývinový cyklus 
podobný ako → pásomnica dlhočlánkovaná, nákaza 
sa však uskutočňuje z nedokonale tepelne upravené-
ho najmä hovädzieho mäsa štádiom → úhora (tatár-
ske a nedopečené bifteky), zriedkavejšie z ovcí a kôz. 
Vajíčka pásomnice musia prejsť tráviacim traktom 
prežúvavcov a preto človek nemôže byť medzihosti-
teľom (zjedené vajíčka sú strávené), ale môže sa naka-
ziť iba štádiom úhora, a tak sa v čreve vyvinie dospelá 
pásomnica.               ET

pásomnica detská → pásomnice 
pásomnica dlhočlánkovaná (Taenia solium) – patrí 

medzi → ploskavce do triedy → pásomníc. Dosahu-
je veľkosť 2 – 4 m (výnimočne až 8m). Na hlavičke 
(scolex) má 4 prísavky a veniec háčikov. V dospelos-
ti parazituje v tenkom čreve. Z nakazeného človeka 
sa stolicou dostávajú zrelé vajíčka do vonkajšieho 
prostredia napr. na hnojisko (vznikne larva → on-
kosféra). Pri kontakte s ošípanou sa dostáva do jej 
tráviaceho traktu, preniká cez stenu čreva do lymfa-
tických ciev a je zanesená do rôznych orgánov ( napr. 
svalstvo, pečeň, srdce). Vytvorí sa kľudové štádium 
→ úhor (cysticerkus). Nedostatočne tepelne spraco-
vaným nakazeným mäsom sa úhor dostáva tráviacim 
traktom do tenkého čreva človeka, vyliači sa hlavička, 
ktorá sa prichytí o stenu čreva a dorastá na dospelú pá-
somnicu. Napadnutie sa prejavuje bolesťami brucha, 
nechutenstvom, hnačkami alebo zápchami a pod. Člo-
vek môže byť i medzihostiteľ, ak sa nakazí štádiom 
vajíčka napr. znečistenou potravou (hygiena). Úhor sa 
môže usadiť v rôznych orgánoch, ktoré môže trvale 
poškodiť (oko, mozog, svalstvo).              ET

pásomnica psia (Dipylidium caninum) – kozmopolit-
ne rozšírená → pásomnica, dosahuje dĺžku 40 – 70 
cm. Parazituje v tenkom čreve psa, mačky, vlka, líš-
ky i človeka (najmä detí). Medzihostiteľmi sú larvy 
a imága bĺch (Ctenocephalides, Pulex) a švoly. Me-
dzihostileľ sa nakazí zožratím vajíčok, ktoré sa dostá-
vajú trusom do vonkajšieho prostredia. Človek (deti) 
sa infikuje prachom a pôdou s prítomnosťou lariev 
bĺch a švol, ktorých sa vyskytuje veľa najmä v ležo-
viskách mačiek a psov. Dospelé pásomnice ochudob-
ňujú svojho hostiteľa o živiny a metabolity pásomníc 
pôsobia toxicky na krv a nervovú sústavu. Nákaza 
u psov a mačiek býva väčšinou bezpríznaková, články 
okolo konečníka spôsobujú svrbenie a tzv. sánkovanie 
psov a mačiek.               ET

pásomnice/pásomnicovce (Cestodes) – trieda → plos-
kavcov, v dospelosti parazitujúcich v stavovcoch (v 
tenkom čreve), larválne štádiá v bezstavovcoch i sta-
vovcoch v rôznych orgánoch. Telo je červovité, silne 
dorzoventrálne sploštené, väčšinou článkované, zlože-
né z hlavičky (scolex), krčku (rastová zóna) a článkov 
(proglotidy). Na hlavičke sa nachádzajú rôzne prichy-
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távacie zariadenia, ako napr. prísavky, háčiky, pozdĺž-
ne štrbiny (bothrie, botridie). U niektorých pásomníc 
sa na hlavičke vyskytuje plôška (→ rostellum). Za 
hlavičkou je krčok, v ktorom sa neustále odškrcujú 
nové články, ktoré sa smerom dozadu zväčšujú. Dĺž-
ka pásomníc môže byť od 1mm do 15 i viac metrov. 
Nemajú vyvinutú tráviacu sústavu, potravu prijímajú 
celým povrchom tela, čo im umožňujú tzv. mikrovily 
( viditeľné v elektr. mikroskope). Dýchajú anaeróbne 
(O2 získavajú rozkladom glykogénu). Nervová sústa-
va je pásová, vylučovacia sústava protonefridiálneho 
typu. Pod pokožkou sa nachádza → kožnosvalový 
vak. Sú hermafrodity (→ proterandrický) so zložitým 
vývinom a striedaním hostiteľov. Medzihostiteľ sa na-
kazí alimentárne štádiom vajíčka spoločne s potravou. 
Z vajíčka sa vyvíja larva (→ onkosféra alebo → kora-
cídium), ktorá býva zanesená krvou a/alebo lymfou do 
vnútorných orgánov, kde vznikne kľudové štádium → 
úhor (larvocysta) rôzneho typu ( → larvy pásomníc). 
Konzumáciou larvocysty (tepelne neupraveným mä-
som alebo vnútornosťami) sa vyvinie v čreve dospelá 
pásomnica. V stave larvocysty môžu prežívať veľmi 
dlho (vek hostiteľa). Spôsobujú závažné ochorenia 
ľudí i zvierat, niekedy končiace smrťou. Delíme ich 
na 2 podtriedy: → pásomničky (→ Caryophillidea) 
a vlastné pásomnice (Eucestoda). Najznámejšie dvoj-
hostiteľské pásomnice sú → pásomnica dlhočlánko-
vaná, → p.bezbranná, → Echinococcus granulosus, 
→ Taenia cervi, → Taenia hydatigena, → Dipylidium 
caninum, → Multiceps multiceps (pásomnica spô-
sobujúca vrtohlavosť oviec), → Ligula intestinalis. 
Pásomnica detská (Hymenolepis nana) je rozšírená 
najmä v detských kolektívoch. Rezervoárom sú najmä 
myši a potkany. Môže, ale nemusí striedať hostiteľov 
(pohyblivý úhor – cysticercoid). Trojhostiteľskou pá-
somnicou je → Diphyllobothrium latum.            ET

pásomničky (Caryophyllidea/Cestodaria) – malé, ne-
článkované pásomnice, parazitujúce v telesnej dutine 
rýb. Medzihostiteľmi sú máloštetinavce (→ procerko-
id). Jeseterovka listovitá (Amphilina foliacea) parazi-
tuje v telesnej dutine jeseterovitých rýb.            ET

pásová nervová sústava – vyskytuje sa u ploskavcov, z 
ganglií vybiehajú nervové pásy, ktoré sú prepojené s 
mozgovým gangliom. Gangliá sú prepojené komisú-
rami.             MKB

pásová nervová sústava hlístovcov – je tvorená oko-
lohltanovým prstencom, z ktorého smerom dopredu 
vybiehajú nervové vetvy inervujúce na hlavovom 
konci mechanosenzorické a chemosenzorické papily 
(amfidy). Ku kaudálnemu koncu tela smerujú z prs-
tenca chrbtové (dorzálne), brušné (ventrálne) a bočné 
(laterálne) nervové povrazce prepojené komisurami. 
V niektorých častiach tela sú vytvorené aj periférne 
gangliá. Laterálne povrazce inervujú cervikálne sen-
zorické papily (deiridy). Ďalšie senzorické papily 
sa vo väčšom množstve vyskytujú v kaudálnej časti 
samčekov v okolí ich pohlavných orgánov. Charak-
teristickým znakom hlístovcov patriacich do triedy 

Secernentea sú párové postanálné senzorické papily 
(fasmidy).                IO

Passeriformes → spevavce
paštet (paracercus, pseudocercus, filum terminale) – 

nepárny výrastok epiproktu (t.j. chrbtového skleritu 
11. článku bruška), kt. sa vyskytuje u upínaviek, → 
švehiel, → podeniek, ako aj lariev niekt. → chrobákov 
(napr. čeľade Hygrobiidae).            MH

patella → nohy článkonožcov
pátracie správanie – viz orientačno – pátracie správa-

nie
Paurometabola → premena
pauropoda → pauropody
pauropody (Pauropoda) – trieda slepých málo pig-

mentovaných článkonožcov, ktoré žijú v pôde, na 
miestach s dostatočnou vlhkosťou a rozkladajúcou sa 
organickou hmotou. Dĺžka ich tela sa pohybuje od 0,5 
do 2 mm. Telo zložené z hlavy a trupu. Na hlave pár 
rozvetvených (vidličkovitých) tykadiel buď so 4 (Tet-
ramerocerata) alebo 6 (Hexamerocerata) základnými 
článkami. Ústne orgány zložené z hryzadiel a gnato-
chilária. Trup z 11 článkov plus telzón. Hexameroce-
rata majú 11 (resp. 10) párov nôh, 12 tergitov (každý 
trupový článok je krytý tergitom). Tetramerocerata 
majú prvý trupový článok (collum), 4., 6., 8., 10. a 12. 
trupový článok skrátené, na chrbtovej strane trupu je 
viditeľných šesť tergitov a telzón, tergity kryjú 2., 3., 
5., 7., 9. a 11. trupový článok. Vzdušnicovú sústavu 
majú len druhy patriace do radu Hexamerocerata, je-
diná stigma (spirakulum) je pri koxách 1. páru nôh. 
Pohlavný otvor leží za 2. párom nôh. Prenos sperma-
tozoidov spermatofórmi (kvapkami, z ktorých každá 
obsahuje niekoľko sto spermatozoidov). Počas vývinu 
prekonávajú anamorfózu, prvý larválny instar má tri 
páry nôh. Je opísaných okolo 500 druhov, rozdeľu-
jú sa do dvoch radov (Hexamerocerata s 1 čeľaďou 
a Tetramerocerata s 3 čeľaďami). Z územia Sloven-
ska známych 17 druhov patriacich do viacerých rodov 
(Pauropus, Allopauropus, Stylopauropus a i.).        IO

pavučina – na vzduchu tuhnúci sekrét v podobe vlákna, 
kt. sú produktom snovacích žliaz → pavúkov (snova-→ pavúkov (snova- pavúkov (snova-
cie bradavice na 10. a 11. článku bruška), ako aj iných 
článkonožcov, napr. → šťúrikov ( v chelicerách), → 
stonožičiek (v cerkoch na 13. telovom článku, → 
snovačiek (v zhrubnutých metatarzoch predných 
nôh), húseníc → motýľov a lariev → potočníkov (v 
spodnoperových žľazách). samostatné pavučinové 
vlákno, ale taktiež i akýkoľvek výtvor (sieť), ktorý z 
neho pavúky utkali. Vlákna pavúkov sú produkované 
väčším množstvom rôznych typov snovacích žliaz, 
ktoré ústia do snovacích bradavíc umiestnených na 
konci bruška pavúka. Pavúky používajú pavučinu na 
rôzne účely: ako lovnú sieť, hniezdo pre dospelé pa-
vúky, kokón a i.            MH, JS

pavúk útočný (Cheiracanthium punctorium) – pomer-
ne pestro sfarbený pavúk z čeľ. Miturgidae. Samica 
dosahuje veľkosť až 15 mm. Prozóma samcov je čer-
venohnedá, u samíc o niečo svetlejšia až hnedá. Che-
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licery sú veľké, a nápadne červeno sfarbené, s veľ-
kým jedovým pazúrikom. Špičky chelicer sú čierne. 
Opistozóma samcov je žltozelená, samíc bledožltá. 
Často perleťovo lesklá. Vyskytuje sa na otvorených 
miestach porastených vysokou trávou (lúky, stráne, 
okraje ciest). Tká si zámotkovité siete v metlinách 
tráv (najmä rodu Calamagrostis). Cez deň je ukrytý 
v zámotku, v noci loví. Samica ukrýva kokón s va-
jíčkami v „hniezde“ a stráži ho. Je agresívna a pri vy-
rušení aktívne útočí. Vtedy aj najčastejšie dochádza 
k napadnutiu človeka.              ZKR, MKR 

pavúk vodný → argyroneta vodná
pavúkovce (Arachnoidea) – trieda. Telo je zložené z 2 

častí. Pôvodne články v prednej časti splývajú a vy-
tvárajú anteriórne prozómu. Posteriórne splývajú len 
zriedkavo, zväčša je zachovaná článkovaná opistozó-
ma. Pôvodne 12 článková, Niekedy bývajú uvádza-
né ako cephalothorax a abdomen. Prozóma je krytá 
karapaxom (dorzálny štít) a nesie klepietka (chelice-
ry), hmatadlá (pedipalpy) a 4 páry kráčavých konča-
tín. Klepietka (chelicery) slúžia na chytanie a príjem 
potravy. Sú zložené z 3, resp. 2 článkov a môžu byť 
chelátne (v tvare klepietka), alebo sú zakončené pa-
zúrikom (napr. u pavúkov). Hmatadlá sú 6 článkové, 
zväčša podobné kráčavým nohám, a slúžia buď ako 
hmatové orgány, ale často aj na chytanie či držanie 
koristi. Vtedy sú buď chelátne alebo sú vyzbrojené 
mohutnými tŕňmi a ostňami. Nohy sú 6, alebo 7 člán-
kové, kráčavé, niekedy extrémne predĺžené. Na pro-
zóme sú jednoduché oči. Umiestnené sú buď laterálne 
v skupinkách, alebo aj mediálne na hrbolkoch. Očí 
je rôzny počet (napr. pavúky majú 8 očí). Pavúkovce 
môžu byť aj slepé (napr. pôdne alebo jaskynné druhy). 
Okrem očí majú často rôzne hmatové senzily (brvy, 
trichobotrie) umiestnené buď na povrchu tela, alebo 
na končatinách (najmä na hmatadlách). Opistozóma 
nenesie končatiny. U väčšiny skupín je článkovaná, 
pričom pôvodný počet článkov (12) môže byť redu-
kovaný. Býva zakončená pygidiom (sklerotizovaný 
prstenec), alebo bičíkom (flagellum). Majú otvorenú 
cievnu sústavu. Dýchajú tracheami, alebo pľúcnymi 
vakmi a povrchom tela. Nervová sústava sa vyzna-
čuje cefalizáciou. Tvorená je proto- a tritocerebrom, 
ktoré sú uložené nad pažerákom a subesofagálnym 
gangliom (pod pažerákom). Na ventrálnej strane je 
brušná nervová páska, ktorej gangliá do rôznej miery 
splývajú. Majú početné rôzne modifikované senzily, 
ale aj štrbinovité a lyriformné zmyslové orgány. Za 
ich pomoci vnímajú dotyk, vibrácie, chemické pod-
nety, či prúdenie vzduchu. Väčšinou majú dobre vy-
vinutý zrak. Pavúkovce sú väčšinou predátory. Medzi 
roztočmi sa však vyskytujú početné parazitické druhy, 
fytofágy i detritofágy. Trávenie je u nich vo väčšine 
prípadov mimotelové. Najmä klepietkami môže dôjsť 
k mechanickému narušeniu potravy. Túto skvapalňujú 
za pomoci tráviacich enzýmov. Exkrécia suchozem-
ských pavúkovcov sa uskutočňuje malpigiho rúrkami. 
U niektorých sa vyskytujú jedové žľazy (škorpióny, 

šťúriky, pavúky) a najmä u pavúkov aj snovacie žľa-
zy ústiace na snovacích bradavkách. Oplodnenie je 
vnútorné. Prenos spermií sa deje buď za pomoci sper-
matofórov, v spojení so svadobnými tancami, alebo 
za pomoci modifikovaných končatín (tzv. gonopody) 
alebo penisu (kosce). Samce pavúkov majú modifiko-
vané hmatadlá (pedipalpy), za pomoci ktorých prená-
šajú spermie do pohlavných otvorov samičiek. Častá 
je starostlivosť o potomstvo. Majú vonkajšiu kostru, 
preto u nich najmä počas postembryonálneho vývinu 
dochádza ku zvliekaniu, počas ktorého dochádza k 
rastu.                MKR, ZKR

pavúky (Araneida) – známych je okolo 40 000 druhov 
pavúkov. Najmenšie dosahujú necelý mm, zatiaľ čo 
najväčšie až 8 cm, pričom rozpätie nôh je oveľa väč-
šie. Telo je zložené z prozómy a opistozómy, ktoré 
sú spojené stopkou (pedicel). Prozóma vznikla sply-
nutím 6 článkov, opistozóma splynutím 12 článkov. 
U niektorých je ešte do určitej miery zachovaná člán-
kovanosť opistozómy. Prozóma je krytá karapaxom, 
na ktorom je v prednej časti umistnených 8 jedno-
duchých očí. Ventrálne medzi panvičkami končatín 
je umiestnené sternum. Chelicery sú dvojčlánkové 
stiletovité. Na pazúriku ústi jedová žľaza, ktorá býva 
uložená v bazálnom článku. Pedipalpy samíc sú po-
dobné zmenšeným kráčavým končatinám, u samcov 
sú modifikované na orgány slúžiace k prenosu sper-
mií. Kráčave nohy majú 7 článkové, zakončené 3 pa-
zúrikmi. Opistozóma je mäkká, oválna. Na ventrálnej 
časti ústia spirákulami pľúcne vaky. V prednej časti je 
epigastrálna ryha a v strede u samičiek väčšiny dru-
hov epigyna. Tu ústia pohlavné otvory. Posteriórne 
sú na ventrálnej strane umiestnené snovacie bradavky 
a v ich blízkostí ústia tracheálne spirákuly. Pavúky sú 
schopné produkovať pavučinové vlákna, ktoré sa tvo-
ria v snovacích žľazách. Tie ústia na tzv. spigotoch na 
distálnej strane snovacích bradaviek. Primitívnejšie 
pavúky majú 4 páry bradaviek, väčšina ich má 3 páry. 
Snovacích žliaz je 6 typov, pričom každá produkuje 
iný druh pavučiny. Snovacie bradavky sú pohyblivé 
a spolu s pohyblivou opistozómou to umožňuje vy-
tvárať pavučinu. U niektorých pavúkov sa vyskytuje 
tzv. cribellum, čo je modifikovaná snovacia bradavka. 
U nich sa vyskytuje aj skupina bŕv na metatarze 4 páru 
nôh. tzv. calamistrum, za pomoci ktorého tkajú siete. 
Pavučina zohráva v živote dôležitú úlohu a existuje 
veľa rôznych spôsobov jej použitia. Od kokónov chrá-
niacich vajíčka, cez spermatickú sieťku samčekov, po 
rôzne komplikované siete, či pavučinové vlákna na 
lov koristi až po vlákna známe ako babie leto, kto-
ré umožňujú pavúkom pasívne lietať. Korisť pavúky 
lovia rôznymi typmi sieti. Najznámejšie sú pravidel-
né siete križiakov. Iné lovia striehnutím v pavučinou 
vytkaných úkrytoch (Atypidae), ďalšie behom (Lyco-
sidae), iné skokom (Salticidae). Niektoré striehnu na 
korisť v kvetoch (Thomisidae), či na kôre využívajúc 
kryptické sfarbenie, iné napodobujú mravce (Myrma-
rachne), či iné živočíchy alebo kúsky detritu, či ko-
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náriky rastlín (Tetragnathidae). Na usmrtenie koristi 
využívajú jed, ktorý sa dostáva do tela koristi po bod-
nutí chelicerami. Jed väčšinou nie je nebezpečný pre 
človeka. Výnimkou je jed čiernej vdovy (druhy rodu 
Latrodectus) obsahujúci neurotoxíny, či niekoľkých 
ďalších napr. Loxosceles, jed ktorých je hemolytický 
a spôsobuje aj lokálne nekrózy. Z našich pavúkov je 
bolestivé bodnutie chelicerami druhu Cheiracanthium 
punctorium. Okrem toho môžu byť pre nepriateľov 
pavúkov z čeľade Theraphosidae nebezpečné aj pŕh-
live brvy, ktoré vyčesávaju nohami z opistozómy. Do 
ulovenej koristi pumpujú tráviace enzýmy. Potrava je 
postupne hydrolizovaná a neskôr ju za pomoci tzv. 
faryngeálnej pumpy cicajú späť do žalúdka. V niekto-
rých prípadoch drvia korisť žuvacími plôškami na 
báze pedipalp, premiešavajú ju s tráviacimi enzýma-
mi a hydrolizovanú konzumujú. Tráviaca sústava má 
početné bočné výbežky v ktorých prebieha trávenie. 
Na vylučovanie im slúžia malpighiho rúrky, ktoré ús-
tia do zadnej časti tráviacej sústavy. U primitívnych 
mygalomorfných pavúkov sú zachované aj nefrídie (2 
páry), ktoré sú umiestnené v prozóme. Mnohé pavúky 
podobne ako škorpióny a iné pavúkovce vydržia veľ-
mi dlho bez potravy. Dýchajú pľúcnymi vakmi, nieke-
dy aj v kombinácii s tracheami, alebo iba tracheami. 
Primitívne mygalomorfné pavúky majú 2 páry pľúc-
nych vakov. Väčšina pavúkov má pár pľúcnych vakov 
a vzadu trachee. Cievna sústava je otvorená. Pavúky 
využívajú krv na vystieranie ich nôh, ktoré nemajú 
svaly označované ako extenzory. Nervová sústava je 
gangliová, pričom do veľkej miery dochádza k cefali-
zácii. Vytvorené je supraezofagálne a subezofagálne 
ganglium, ktoré vypĺňa väčšinu prozómy. Spojené sú 
komisurami. Je vytvorená aj brušná nervová páska 
s viacerými gangliami. Zo zmyslových orgánov je to 
najmä 8 očí, z ktorých je jeden pár hlavný. Videnie 
je rôzne kvalitné vo vzťahu k spôsobu života. Okrem 
toho majú početné kutikulárne senzily, chemorecep-
tory, hmatové brvy, trichobotrie, štrbinové a tarzálne 
orgány. Pavúky sú oddeleného pohlavia. Oplodnenie 
je vnútorné. Pred kopuláciou samec utká spermatic-
kú pavučinku do ktorej umiestni spermie. Tie potom 
nasáva do modifikovaných pedipalp. Spermie sú 
transportované pedipalpami samcov do pohlavných 
otvorov samičky. Oplodneniu predchádzajú svadobné 
tance, ktoré umožňujú samičke rozpoznať potenciál-
neho partnera a nepovažovať ho za korisť. Samička 
kladie vajíčka do kokónu, ktorý umiestni buď do sie-
te, úkrytu, alebo ho nosí v chelicerách či pridržiava 
prichytený k snovacím bradavkám. Juvenily sa liahnu 
v kokóne a zdržujú sa v ňom až do prvého zvliekania. 
Potom sú už schopné prijímať potravu. Niektoré pa-
vúky majú vyvinutú starostlivosť o potomstvo. Napr. 
zástupcovia čeľade Lycosidae, u ktorých samičky no-
sia juvenily na dorzálnej strane opistozómy. Väčšina 
pavúkov žije 1 – 2 roky, ale sú medzi nimi i také, ktoré 
sa dožívajú až 20 rokov (v chovoch).       ZKR, MKR 

paznecht – je rohovinový obal prstových článkov pár-

nokopytníkov.                 HI
pazúr (unguiculus) – derivát kože pokrývajúci posledný 

článok prsta. Obojživelníky majú šupiny, vyskytujú sa 
u nich kožné útvary napr. pazúriky a rohovinové hr-
bolčeky na hrabanie a zachytávanie, známe pri juho-
americkej pipe (čeľaď Pipidae), africkej pazúrnačke 
(č. Xenopodinae), našej hrabavke (č. Pelobatidae), 
ropuche (č. Bufonidae). I pazúry na nohách plazov 
sú typické pre mnohé recentné druhy. Epidermál-
neho pôvodu sú aj ďalšie rohovinové útvary na tele 
vtákov ako ramphotheca na povrchu zobáka, na be-
háku je podotheca, ostrohy, pazúry, rôzne špecifické 
výrastky na hlave a perie. Derivátom kože cicavcov 
sú aj pazúry (unguiculae), ktoré pokrývajú hrot po-
sledného článku prsta. Pazúry sú ostré, veľmi rýchlo 
dorastajú a slúžia na zachytávanie koristi ale aj na 
obranu. Môžu byť nezatiahnuteľné (Sciurus vulgaris 
– veverica obyčajná) alebo zatianuteľné (Felis lynx – 
rys ostrovid). Pazúry sa skladajú z dvoch doštičiek: 
z vrchnej (lamina dorsalis) a spodnej (lamina planta-
ris). Pazúry a kopytá majú dobre vyvinutú vrchnú aj 
spodnú doštičku, nechty majú vyvinutú len vrchnú. 
Modifikáciou pazúrov sú nechty (ungues), vyrastajú-
ce na koncových článkoch prstov všetkých končatín 
a sú charakteristické pre primátov (Primates). Pod 
nechtom je nechtové lôžko (matrix unguis). Modifiká-
ciou pazúrov sú aj kopytá (ungulae), ktoré pokrývajú 
väčšiu časť posledného článku prsta kopytníkov. Ko-
pyto je podložené väzivovým vankúšikom (strelka). 
Pazúry, nechty a kopytá permanentne rastú.           ZO

pazúrik → nohy článkonožcov
pazúrikovce (Onychophora) – kmeň, starobylá skupina 

červovitých živočíchov s mäkkým telom. Na povrchu 
je mäkká chitínová kutikula, pod ňou je svalový vak 
z hladkej svaloviny. Na hlave pozorujeme jamkové 
oči, článkované tykadlá a 1 pár čeľustí, ktoré vznikli 
modifikáciou končatín príslušného hlavového článku. 
Na každom článku okrem hlavy a pygidia je 1 pár 
nečlánkovaných výbežkov (parapódií) s pazúrikmi. 
Coelomové dutinky sa zakladajú len embryonálne, 
telová dutina u dospelých je mixocoel. Dýchajú jed-
noduchými vzdušnicami. Táto skupina má spoločné 
znaky s obrúčkavcami, ktoré sú homonómna segmen-
tácia, parapódie, svalový vak a segmentálne uložené 
metanefrídie, a tiež aj spoločné znaky s článkonožca-
mi mixocoel, chitínová kutikula, trubicovité srdce po 
bokoch s ostiami, vzdušnice.         MKB

pažerák – trubicový orgán spájajúci hltan a žalúdok. 
Dĺžka pažeráka je asi 30 až 40 cm. Tvorený je sva-
lovinou, na začiatku priečne pruhovanou (orálna tre-
tina), ku koncu hladkou. Vystlaný je sliznicou, ktorá 
obsahuje exokrinné žliazky, tie zvlhčujú prechádzajú-
cu potravu.            MKB

pažerák → tráviaca sústava bezchordátov
päťlúčová súmernosť (pentamérna symetria) – penta-

radiálna, pentagonálna symetria. Osobitný typ radiál-
nej symetrie (existuje niekoľko rovín symetrie a telo 
je súmerne organizované okolo centrálnej osi), ktorá 
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diferencuje telo na 5 rovnakých celkov okolo centrál-
nej osi pod uhlom 72 stupňov. Takáto štruktúra umož-
ňuje telu etablovať interakcie s okolitým prostredím 
vo všetkých smeroch. Bežne sa vyskytuje u rastlín 
(pentamériu kvetov sledoval už da Vinci), ale objavu-
je sa aj u bentických (viazaných na dno) živočíchov, 
napr. ostnatokožcov (hviezdovky, hadovice). Päťlú-
čová súmernosť sa dotýka ako celkového tvaru tela, 
tak aj jeho vnútornej organizácie (anatómie), vrátane 
orgánov a orgánových sústav. U pentamérne symetric-
kých živočíchov možno na povrchu rozoznať ventrál-
nu (brušnú) a dorzálnu (chrbtovú).             PF

pébrina → mikrospóry
Pecten jacobaeus → hrebeňovka
pečeň (hepar) – jeden z najdôležitejších orgánov trávia-

cej sústavy. Zohráva dôležitú úlohu pri metabolizme, 
slúži na detoxikáciu organizmu, ako zásobáreň glyko-
génu, na tvorbu plazmových bielkovín a tvorbu žlče. 
Preto sa nazýva aj „chemickým laboratóriom“ – pre-
bieha tu rozklad a odbúravanie škodlivín. U mäkkýšov 
pečeň a podžalúdková žľaza tvoria spolu jednu žľazu 
– hepatopankreas. U cicavcov je pečeň veľká laločna-
tá, u plazov pretiahnutá, kaprovité ryby majú pečeň 
v podobe povrazov. Základnou funkčnou jednotkou 
pečene je pečeňový lalôčik. Pečeň má dva cievne sys-
témy: nutričný tvorí pečeňová tepna, ktorá privádza 
kyslík a výživné látky potrebné pre pečeňové bunky, 
steny žlčovodov a pre väzivo medzi pečeňovými lalô-
čikmi; a funkčný – ten tvorí vrátnica, ktorá privádza 
z tráviacej rúry krv spolu s výživnými látkami.      SN

pečeň žralokov (hepar) je veľká, dvojlaločná a v ľavom 
laloku je žlčník. Okrem iného slúži ako zásobareň 
tuku, ale aj ako hydrostatický orgán drsnokožcov, kto-
ré nemajú plynový mechúr.             ZO

pedes corbiculates → nohy článkonožcov
pedes cursorii → nohy článkonožcov 
pedes fossorii → nohy článkonožcov
pedes gressorii → nohy článkonožcov
pedes natatorii → nohy článkonožcov
pedes raptoriii → nohy článkonožcov
pedes saltatorii → nohy článkonožcov
pedes spurii → bruško článkonožcov
pedes spurii → panôžky
pedicel → tykadlá hmyzu
pedicellus → tykadlá hmyzu, → ovariola hmyzu
pedicelový orgán/Johnstonov orgán (organum John-

stoni) – → chordotonálny orgán uložený v druhom ty-→ chordotonálny orgán uložený v druhom ty- chordotonálny orgán uložený v druhom ty-
kadlovom článku → krídlovcov. Má tvar dutého valca, 
kt. steny tvoria amfinematické (obojstranne zavesené) 
→ skolopídie obklopujúce tykadlový nerv. Pravdepo- skolopídie obklopujúce tykadlový nerv. Pravdepo-
dobne má viacero funkcií. Registruje chvenie vzdu-
chu, pri druhoch žijúcich vo vodnom prostredí aj ch-
venie vodnej hladiny, pohyby distálnych tykadlových 
článkov ap.              MH

Pediculus humanus capitis → voš detská
Pediculus humanus humanus → voš šatová 
pedipalpy – druhý pár končatín prozómy (menej správne 

hlavohrude) klepietkavcov (Chelicerata). Majú rôzny 

tvar a veľkosť. Väčšinou slúžia pri ohmatávaní a pri-
držiavaní potravy (koristi). Môžu plniť funkciu chyta-
vých orgánov. Sú nositeľmi hmatových zmyslových 
orgánov a chemoreceptorov. Niektoré klepietkavce, 
napr. škorpiony (Scorpionida), štúriky (Pseudoscorpi-
onida) majú pedipalpy zakončené klepietkami.       IO

pedipalpy → hmatadlá
pedogenéza – rozmnožovanie → neotenických štádií, 

kt. pohlavne dozrejú, ale nedosiahnu štádium imága. 
Pedogenéza je → partenogenetická (telytókna). Je 
súčasťou vývinu → motolíc a súvisí so striedaním 
hostiteľa, pričom vznikajú rôzne typy lariev (mi-
racídium, rédie, cerkárie) Známy je aj pedogenetický 
→ hmyz, kt. môže byť oviparný (napr. pakomár 
Tanytarsus connetens), viviparný (napr. byľomor z 
rodu Miastor) al. sa vedľa seba vyskytujú oviparné aj 
viviparné formy toho istého druhu (napr. chrobák Mi-
cromalthus debilis). Partenogenetické rozmnožovanie 
letných generácií vošiek prebieha tak rýchlo, že v 
každom embryu sa vyvíjajú už vajíčka dávajúce vz-
nik nasledujúcej generácii. Takto môžu byť v sebe 
uložené až tri generácie. Rýchly vznik a vývin parte-
nogenetických generácií, v kt. sa časové cykly vývinu 
jednotlivých generácií značne prekrývajú označujeme 
tiež termínom pedogenéza.            MH

Pelecus cultratus → kaprovité
pelikula – bunkový obal rôznej stavby a štruktúry, kt. 

oddeľuje základnú cytoplazmu → prvoka od vonkaj-
šieho prostredia. Zabezpečuje nielen ochranu pred 
vonkajšími vplyvmi, ale sprostredkuje výmenu látok 
s prostredím, vnímanie mechanických a chemických 
stimulov, založenie kontaktu s inými bunkami, po-
dieľa sa na tvorbe schránky. Pelikula sa podieľa i na 
udržiavaní tvaru prvoka. Zahŕňa viacero vrstiev – 
glykokalyx (mukoidná vrstva v ktorej sa nachádzajú 
molekuly receptorov – informačný systém bunky), 
cytoplazmatickú membránu (plasmalema) a tzv. epip-
lazmu (povrchová vrstva cytoplazmy ktorá obsahu-
je epiplazmatické mikrotubuly). Význam štruktúry 
a stavby pelikuly narastá najmä z hľadiska tvorby no-
vých systémov, pretože sa pokladá za fylogeneticky 
veľmi stabilný znak.              ET

Pelobates fuscus → hrabavka škvrnitá
Pelobatidae → hrabavkovité
Pelomyxa palustris – meňavkovitý útvar veľkosti 0,8 

– 1mm, zriedkavo až 5 mm, v dôsledku svojich cyto-
logických zvláštností systematicky rôzne zaraďovaná, 
väčšinou do skupiny Caryoblastea, podkmeňa → ko-
reňonožce resp. v nových systémoch vo fylogenetic-
kej línii Amoebozoa (v rámci podríše Archamoebae 
v kmeni Caryoblastea). Najčastejšie monopodiálna, 
na konci s → uroidom, na ktorom môžu byť početné 
výstupky (→ subpseudopodie) rôzneho tvaru a veľ-
kosti. Na povrchu tela sa nachádza 64 – 742 nepo-
hyblivých na rôznom stupni redukovaných→ bičíkov 
veľkosti 10 – 15 µm. V ektoplazme sa nachádzajú aj 
početné, rudimentárne, bazálne telieska. Plazma je 
zreteľne členená na → ektoplazmu a → endoplazmu. 
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Pelomyxa má často viac ako 1000 jadier (čerstvo en-
cystované jedince iba 4 – 8). Nemá → pulzujúcu va-
kuolu a → mitochondrie, ktorých funkciu nahrádzajú 
3 druhy symbiotických baktérií. Vytvára → cysty. 
Rozmnožuje sa rozpadom, pohlavné rozmnožovanie 
nebolo zistené. Životný cyklus je pomerne zložitý, je 
závislý na ročnom období, pričom sa výrazne mení 
veľkosť bunky a počet jadier. V dôsledku toho mnohé 
jedince tohto druhu boli opísané ako samostatné dru-
hy rodu Pelomyxa (až 20). Sú široko rozšírené najmä 
v sedimente stojatých a pomaly tečúcich vôd, často 
v sapropelných íloch, obyčajne v podmienkach defi-
citu kyslíka. Ako potrava slúžia riasy, sinice a mŕtvy 
rastlinný a živočíšny materiál.              ET

penetrant → integument bezchordátov
penetranty → knidoblast
penicovité (Sylviidae) – čeľ., rad → spevavce (Passe-

riformes). Malé až stredne veľké druhy s dĺžkou tela 
8 – 30 cm. Majú štíhly zobák a nohy, krátke zaoblené 
krídla. Žijú prevažne v korunách stromov, krovinách, 
kde zbierajú potravu (hmyz) a stavajú si hniezda. Zná-
mych okolo 350 druhov rozšírených na celom svete, 
z našich napríklad → penica čiernohlavá. Okrem nej 
žije u nás aj naša najväčšia penica, svojim sfarbením 
pripomínajúca malú kukučku – penica jarabá (Sylvia 
nisoria; meria 15 cm, 21 – 35 g), p. popolavá (S. cur-
ruca), p. hnedokrídla (S. communis), p. slávikovitá (S. 
borin), penica čiernohlavá. Penice patria medzi naše 
najčastejšie spevavce. Z iných rodov žijú u nás svrčiak 
slávikovitý (L. luscinioides), okrem neho s. zelenkavý 
(Locustella naevia), trsteniarik spevavý (Acrocepha-
lus palustris), sedmohlások obyčajný (Hippolais ic-
terina), kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita), 
králiček zlatohlavý (Regulus regulus).            ZO

penis hmyzu (phallus) – samčí kopulačný orgán, kt. sa 
nachádza medzi 9. a 10. sternitom bruška v samčej 
genitálnej komore (camera genitalis maris). Skladá sa 
z falobázy (phallobasis) a edeagusu (oedeagus). Kon-
cová časť penisu sa nazýva endofalus (endophallus) a 
ústi tu vlastný pohlavný otvor (gonoporus). Endofalus 
sa skladá zo svaloviny a pri niekt. skupinách hmyzu 
(napr. → kobylky, → koníky) sa tu vytvárajú → sper-→ kobylky, → koníky) sa tu vytvárajú → sper- kobylky, → koníky) sa tu vytvárajú → sper-→ koníky) sa tu vytvárajú → sper- koníky) sa tu vytvárajú → sper-→ sper- sper-
matofóry. Často býva endofalus aj membranózny a 
na konci má malé háčiky – titilátory (tittilatores). Na 
falobáze sú pod. prívesky, tzv. paraméry (paramerae), 
kt. slúžia ako spony pri kopulácii. Pri → švehlách sú 
pod. prívesky aj na 8. článku – dorzálne epiméry (epi-
merae) a ventrálne hypoméry (hypomerae). Na zadnej 
strane 9. článku bruška sa môžu vyskytovať aj páro-
vé gonopodity, kt. sú vlastne modifikované končatiny 
genitálnych článkov (napr. → švehly, → podendy, → 
sietokrídlovce).              MH

Penstatomida → jazyčnatky 
Pentatrichomonas hominis → Trichomonas
pepsín – enzým žalúdočnej šťavy, ktorý štiepi bielkovi-

ny na albumózy a peptóny.              JS
pepsinogén – neúčinná forma pepsínu, ktorá je vy-

lučovaná špecializovanými (hlavnými) bunkami v 

žalúdočných žľazách. Pre aktiváciu pepsinogénu na 
proteolytický enzým pepsín je dôležitá kyselina chlo-
rovodíková (HCl).               JS

peptid – organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká 
zlúčením viacerých aminokyselín. Jednotlivé, v defi-
novanom poradí (sekvencii) viazané aminokyseliny, 
sú spojené do jedného nerozvetveného reťazca. Ami-
nokyseliny v peptide sú navzájom pospájané ami-
dovou väzbou. Kvôli veľkému významu peptidov v 
biochémii a organickej chémii je táto forma viazania 
nazývaná aj peptidová väzba. Ako peptidy označu-
jeme relatívne krátke reťazce aminokyselín s 50 (vo 
všeobecnosti maximálne 100) aminokyselinami. Pep-
tidy sa od bielkovín líšia iba ich veľkosťou. Delenie 
medzi peptidmi a bielkovinami nie je jednoznačné a 
je určené dohodou. Hranica je približne pri 100 ami-
nokyselinách. V prírode vznikajúce peptidy sú tvore-
né prevažne prostredníctvom proteínovej biosyntézy. 
Informácia o sekvencii, čiže poradí aminokyselín, je 
kódovaná v DNA. Peptidy spĺňajú veľké množstvo 
funkcií. Ich funkčná charakteristika je pritom ale v 
prevažných prípadoch pochopená len čiastočne. Sú 
známe príklady, v ktorých peptidy účinkujú ako hor-
móny, ďalšie vykazujú naopak pri zápaloch tlmiace 
alebo podporujúce účinky a ďalej sú známe aj antibi-
otické a antivirálne peptidy. Niektoré v potrave často 
sa vyskytujúce proteíny ako glutény, kazeíny alebo aj 
vo vajíčkach alebo špenáte nachádzajúce sa bielko-
viny, môžu byť zažívacím procesom premenené na 
takzvané opioidé peptidy. Takéto peptidy na telo účin-
kujú podobným spôsobom ako morfín. Osoby, ktoré 
nie sú schopné opioidné peptidy ďalej zažívaním 
premeniť, môžu vyvinúť príznaky fyzickej alebo du-
ševnej choroby. Pojem peptid bol vytvorený Emilom 
Fischerom (1906). Peptid bol zložený z peptónu, pro-
teínovo odbúraných produktov pepsínu a koncovky z 
polysacharid vďaka analógii k ich výstavbe z mono-
mérov.                                                                MKB

Peracarida – nadrad kôrovcov patriaci do triedy rakov-
ce (Malacostraca), podtriedy Eumalacostraca – rakov-
ce s priamym vývinom (bez larvy). Samičky majú na 
hrudných končatinách zvláštne doštičky ohraničujúce 
plodový priestor (marsupium). Do tohto nadradu patrí 
viac ako 11 100 morských, sladkovodných a sucho-
zemských druhov rozdelených do šiestich radov: Spe-
laeogriphacea (s jediným r. a jediným druhom, Spae-
leogriphus lepidops, objaveným v r. 1957 v jaskyniach 
Južnej Afriky), Mysidacea → vidlonôžky, Cumacea 
→ sliepňavky, Tanaidacea → klepietkovky, Isopoda 
→ rovnakonôžky, Amphipoda → rôznonôžky.        IH

Perca fluviatilis → ostriežovité
Percidae → ostriežovité
pereion → vonkajšia stavba tela kôrovcov
pereiopody → nohy článkonožcov
perforatórium → spermia
perforované schránky – schránky jednobunkovcov 

inkrustované uhličitanom vápenatým alebo kysliční-
kom kremičitým s množstvom otvorčekov, cez ktoré 



P

206

vybiehajú → panôžky slúžiace na pohyb alebo lov 
potravy. Charakteristické sú najmä pre → dierkavce 
(Foraminifera), → mrežovce (Radiolaria).            ET

periblastula – typ → blastuly, ktorá sa formuje pri po-
vrchovom (superficiálnom) brázdení vajíčka. Tvorená 
je povrchovou vrstvou (blastoderm), ktorá obklopuje 
centrálne umiestnený, nerozrýhovaný žĺtok.           ET

perie (pennae) – derivát kože, ktorým je pokryté telo 
vtákov. Perie je špecifickým útvarom vtákov, ktorý 
sa nenachádza u žiadnych iných stavovcoch. Vlast-
né vtáčie pero vzniká z epidermálnej papily, do kto-
rej zasahuje zamšová papila (pulpa), ktorá obsahuje 
cievy a nervy. Má na starosti výživu pera počas jeho 
rastu a neskôr, pred skončením rastu, zaniká, resp. sa 
stiahne späť. Dospelé pero je neživým útvarom, kto-
rý už nerastie a svoj tvar môže meniť len olamova-
nín jeho koncových častí. Na tele vtákov rozlišujeme 
dva základné funkčné a morfologické typy: kontúrové 
(krycie) perie (pennae conturae) a páperie (pennae 
plumae). Kontúrové perie (pennae conturae) vyrastá 
na tele len na istých plochách tzv. perniciach (ptery-
lae), medzi ktorými sa nachádzajú plochy, porastené 
len páperím. Ich počet a rozloženie nie je u všetkých 
vtákov rovnaké. Súvisí to s letovou schopnosťou vtá-
kov, pretože je uľahčený sťah svalov počas letu. Tieto 
plochy sa nazývajú holiny (apterie). Pri suchozem-
ských vtákoch tvorí perový pokryv približne polovicu 
plochy povrchu tela. Len niektorým druhom (pštro-
sy a iné nelietajúce druhy – bežce a tučniaky) nažiny 
chýbajú a perie pokrýva rovnomerne celé telo. Naj-
väčšími pernicami sú dorzálna pernica (pteryla dorsa-
lis), ventrálna pernica (p. ventralis) a krídlová pernica 
(p. alaris), k najväčším holinám patrí laterálna holina 
(apteria lateralis) a ventrálna krídlová holina (a. ala-
ris ventralis). Kontúrové perie tvorí základná os pera 
stvol (scapus) a súvislá plocha pera zástavica (vexil-
lum). Spodná, bazálna časť perového stvola, ktorou je 
pierko upevnené v koži, je dutá, nazýva sa brko (ca-
lamus) a obsahuje dušu, tzv. zvyšok zamšovej papily. 
Jeho horný, dlhší úsek je kostrnka (rhachis). Kostrnka 
je na rozdiel od brka plná, po jej stranách vyrastá zá-
stavica. Táto je zložená z množstva vetvičiek (barbae, 
rami), ktoré majú na bokoch lúče (radii). Lúče na 
vrchnej strane vetvičky teda na strane, ktorá smeruje 
k hrotu pera, nesú drobné háčiky (hamuli), ktorými 
sa zachytávajú o lúče predchádzajúcej vetvičky. Tým 
sa vytvorí pevná, ale pružná súvislá plocha pera, kto-
rou sa pero opiera o vzduch. Mnohé kontúrové perá 
majú na hranici medzi kostrnkou a brkom umiestnené 
podpierko/bočné pierko (hypopenna), ktoré má vlast-
nú podkostrnku (hyporhachis) a podzástavicu (hypo-
vexillum). Podpierko je na ventrálnej strane pera a je 
spravidla omnoho menšie ako hlavné pierko. Chýba 
mnohým, skupinám vtákov, napr. veslonožcom (Pe-
lecaniformes), mnohým sovám (Strigiformes), spe-
vavcom (Passeriformes). Naopak, zreteľné je pri hra-
bavcoch (Galliformes) a pri rode Emu a kazuároch je 
presne také dlhé ako kostrnka. U nich pravdepodobne 

slúži na zahustenie operenia. Podľa funkcie delíme 
kontúrové perie na krycie (tectrices), letky (remiges) 
a kormidlové perá (rectrices). Krycie perie pokrý-
va telo, hlavu, prípadne nohy a vytvára obrys vtáka. 
Pevné letky sú dlhé perá, ktoré tvoria nosnú plochu 
krídel. Vyrastajú na predných končatinách a delia sa 
na ručné, lakťové a ramenné a majú nesúmernú zá-
stavicu. Vonkajšia časť pera je užšia a pevnejšia, kým 
vnútorná časť je širšia a mäkšia. Nakoniec kormidlové 
perá, ktoré sú umiestnené na chvoste v podobe vejára, 
sú nesymetrické a majú dôležitú funkciu pri manév-
rovaní vtákov. Počet a tvar jednotlivých typov letiek 
je dôležitým taxonomickým znakom pri určovaní jed-
notlivých druhov vtákov. Prvý prst prednej končatiny 
nesie skupinu vlastných pierok a nazýva sa krídel-
ko (alula) a pomáha pri lietaní a pristávaní. Páperie 
(pennae plumae) má krátke brko bez kostrnky a jeho 
vetvičky nevytvárajú zástavicu. Je umiestnené pod 
kontúrovým perím, je ich niekoľko typov, a okrem 
iného plnia dôležitú funkciu pri tepelnej izolácii tela. 
Špeciálne páperie, tzv. púdrové perie (pulviplumae) 
neustále dorastá, pričom sa jeho mäkké vetvičky na 
konci odlamujú a ako jemný púder prestupujú perím a 
čiastočne ho chránia pred vlhnutím. Sfarbenie a kres-
ba peria sú dôležitými určovacími znakmi. Spôsobujú 
ho melaníny (čierne, hnedé, tmavožlté), karotenoidy 
(červené), lipochrómy (žlté), zriedkavo porfyríny (ze-
lené, ružové), umiestnené zvyčajne vo vetvičkách a 
lúčoch, prípadne v kostrnke. Fyzikálne sfarbenie (ko-
vovolesklé, hodvábny lesk, biele perie) vzniká lomom 
svetla na jednotlivých veľmi jemných štruktúrach 
pera. Preperovanie – pŕchnutie (ekdysis) spravidla 2 
x ročne. Po hniezdení sa postupne vymieňajú letky, 
kormidlové a kontúrové perá. Toto preperovanie je 
úplné. Pred hniezdením sa mení len kontúrové perie, 
toto preperovanie je čiastočné.             ZO

periférna nervová sústava – → obvodová nervová sú-
stava

perikardiálna žľaza (corpus pericardiacum) – endo-
krinná žľaza ležiaca za primozgovými žľazami u niekt. 
druhov hmyzu. Najväčší objem dosahuje v poslednom 
larválnom instare. Po skončení metamorfózy degene-
ruje. Jej funkcia je zatiaľ nedostatočne známa.      MH

periostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
periostrakum → schránky mäkkýšov
perisark → pohárovky
peritrema → vzdušnicová sústava
peritrofická membrána → tráviaca sústava bezchor-→ tráviaca sústava bezchor- tráviaca sústava bezchor-

dátov
perkinsovky (Perkinsidea/Perkinsusoea) – trieda jed-

nobunkových parazitov bezstavovcov, zvyčajne za-
raďovaných do kmeňa → výtrusovcov (Apicomple-
xa), v nových systémoch do kmeňa Dinozoa v rámci 
podríše → Alveolata. Tvoria väčšinou jednojaderné, 
oválne alebo meňavkovité, vyživovacie štádiá (trofo-
zoity), zriedkavo mnohojaderné plazmódiá. Vytvárajú 
zoospóry, ktoré majú 2 bičíky. Pohlavné rozmnožova-
nie je neznáme. Trofozoity žijú v rôznych tkanivách 
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morských mäkkýšov. Po preniknutí do morskej vody 
dochádza k jadrovým a cytoplazmatickým deleniam, 
výsledkom ktorých sú tzv. predzoospóry. Z nich po ur-
čitom čase vychádza veľké množstvo dvojbičíkatých 
pohyblivých zoospór. Nákaza zoospórami sa uskutoč-
ňuje cez žiabre mäkkýšov. Patrí sem niekoľko rodov 
parazitujúcich asi v 40 druhoch morských mäkkýšov. 
Najznámejší je rod Perkinsus s druhom Perkinsus ma-
rinus.                 ET

perla → perlovka morská
perlička domáca (Numida meleagris domesticus) – je 

jediným druhom hydiny pochádzajúcej z Afriky. Po-
diel perličiek na celkovej produkcii hydinového mäsa 
a vajec stále narastá. Ich mäso obsahuje menej tuku, 
cholesterolu a viac červeného farbiva. Ich vajcia v po-
rovnaní so slepačími obsahujú viac vitamínov a mi-
nerálnych látok, majú veľmi pevnú škrupinu. Zdo-
mácnená bola asi 3 000 r. p. n. l. Jej pravlasťou, kde 
dodnes žije jej divá forma perlička divá prilbová, je 
severná Afrika, terajšie územie Tuniska. Féničania ju 
pri obchodných cestách rozšírili po európskom pobre-
ží Stredozemného mora. Vzhľadom na konzervatív-
nu dedičnosť a malý podiel zošľachťovacej práce sa 
perličky vyznačujú veľmi malou variabilitou, ktorá sa 
prejavuje vo sfarbení operenia a kože. Znaky pohlav-
ného dimorfizmu sa viažu na oblasť hlavy, hlas a úžit-
kovú hmotnosť. Na rozdiel od ostatných hrabavcov 
má kohút perličiek nižšiu hmotnosť než sliepka per-
ličky. Perlička sa môže krížiť s kurou, ale i s ostatný-
mi príslušníkmi bažantovitých. Krížence sú neplodné. 
Pud kvokavosti je zachovaný. Vývoj mláďat vo vajci 
trvá 26 dní. Spomedzi hrabavcov sa v chove perličiek 
vytvorilo najmenej plemien, napr. perlička modrá, p. 
biela, p. žltá.                 HI

perloočky (Cladocera) – podrad kôrovcov (Crustacea) 
patriaci do triedy Branchiopoda – drobné väčšinou 
sladkovodné kôrovce, mnohé slúžia ako potrava naj-
mä mladých rýb. Pôvodne sa rozdeľovali do dvoch 
skupín na perloočky cedivé (Caliptomera) a perlooč-
ky dravé (Gymnomera). V súčasnosti sa ukázalo že 
ide o vývojovo rôznorodý podrad, ktorý bol zrušený 
a termín Cladocera neplatí, alebo sa píše v úvodzov-
kách („Cladocera“) a to preto, že termín kladocera sa 
veľmi často používa v praxi. Perloočky sa rozpadli na 
4 rady: → Anomopoda, → Ctenopoda, → Haplopoda, 
→ Onychopoda.               IH

perlorodka riečna (Margaritifera maragritifera) – 
sladkovodný lastúrnik z čeľ. korýtkovitých známy 
schopnosťou vytvárať nepravé perly. Dlhoveký druh 
(dožíva sa okolo 100 r.). Má silnostenné misky oblič-
kovitého tvaru s hrubou vrstvou perlete. Veľmi drobné 
glochídie sú viazané na lososa a pstruha potočného. 
Postupujúcim znečistením vody je vytláčaná do hor-
ných tokov riek oligosaprobného charakteru s tenden-
ciou ku xenosaprobite. Obýva chladné čisté potoky a 
menšie rieky v oblastiach budovaných nevápenatými 
horninami. Vyžaduje veľmi nízky stupeň mineralizá-
cie vody (nízky obsah vápnika a vo vode rozpustných 

látok, najmä železa a humínových látok). Vzácny ho-
larktický druh nesúvislého areálu žijúci v severnej a 
západ. Európe, východ. Sibíri, Amursku, Kamčatke 
a Severnej Amerike. Na Slovensku nežije. Výskyt 
v Čechách sa obmedzuje na západ (juž. Šumava, Aš-
ský výbežok). Súčasná populácia v ČR sa odhaduje na 
300 000 jedincov (!).              TC

perlovec striebristopásavý (Argynnis paphia) – veľký 
motýľ z čeľ. → babôčkovité a jeden z našich najväč-
ších perlovcov s dĺžkou predného krídla 28 – 34 mm. 
Oba páry krídel sú červenkastohnedé a čierno škvrnité. 
Spodná strana zadných krídel je zelenkastá so strieb-
robielymi pruhmi a dvoma radmi zelených škvrniek. 
Motýle lietajú od konca júna do začiatku septembra na 
čistinkách a okrajoch lesov až do nadmorskej výšky 1 
000 m. Otŕnené húsenice so širokým žltým chrbtovým 
pásom žijú na fialkách a ostružine maline od augusta 
až septembra a po prezimovaní do júna.         MKU

perlovka morská (Pinctada margaritifera/Pteria) – 
morský → lastúrnik z čeľ. perlotvorkovitých, kt. 
je takmer výhradným darcom pravých perál. Žije 
v subtropických a tropických moriach (Indopacifik). 
Najčastejšou príčinou vzniku perly je cudzie teliesko 
v plášti (napr. zrnko piesku). P. sa mu bráni tak, že ho 
obaľuje vápenatou a perleťovou vrstvou, až vznikne 
perla. Perly, kt. sa prichytia na vnútornej, perleťovej 
vrstve misiek, nemajú veľkú cenu. Bývajú zriedkake-
dy guľaté a musia sa vyrezať z lastúry. Najcennejšie 
sú perly, ktoré sa vytvorili vo vačkoch plášťa. Nepria-
teľom perál je čas. Ich zamatový lesk približne po 150 
rokoch matnie pôsobením ľudského potu a zmien tep-
loty. Po veľmi dlhej dobe sa perly rozpadnú na prášok. 
Tvorba perál je možná aj u iných lastúrnikov (Pincta-
da maxima a i.).              TC 

pernice (pterylae) – časť povrchu tela vtáka, na ktorej 
rastie perie. Kontúrové perie (pennae conturae) vyras-
tá na tele len na istých plochách tzv. perniciach (pte-
rylae), medzi ktorými sa nachádzajú plochy, porastené 
len páperím. Ich počet a rozloženie nie je u všetkých 
vtákov rovnaké. Súvisí to s letovou schopnosťou vtá-
kov, pretože je uľahčený sťah svalov počas letu. Tieto 
plochy sa nazývajú holiny (apterie). Perový pokryv 
suchozemských vtákov tvorí približne polovicu plo-
chy povrchu tela. Len niektorým druhom (pštrosy a 
iné nelietajúce druhy – bežce a tučniaky) nažiny chý-
bajú a perie pokrýva rovnomerne celé telo. Najväčší-
mi pernicami sú dorzálna pernica (pteryla dorsalis), 
ventrálna pernica (p. ventralis) a krídlová pernica (p. 
alaris), k najväčším holinám patrí laterálna holina (ap-
teria lateralis) a ventrálna krídlová holina (a. alaris 
ventralis).               ZO

perovníky (Pennatularida) – rad osemlúčových → ko-
ralov, ktorých kolónie pripomínajú vtáčie perá. Nepri-
sadajú pevne k podkladu, sú len „zasadené“ do dna. 
Majú dva druhy polypov – vyživovacie (gastrozoidy) 
a siphonozoidy bez ramien, ktoré zabezpečujú cirkulá-
ciu vody v kolónii. Rozšírené sú najmä v Tichom oce-
áne, niektoré svetielkujú. K hlbokomorským druhom 
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patrí napr. Funiculina quadrangularis, perovník červe-
ný (Pennatula rubra) je pestro červeno sfarbený.   ET 

Perpolita hammonis → bliktrovité
persona → maska
pes domáci (Canis familiaris) – čeľ. → psovité (Cani-

dae), rad → šelmy (Carnivora). V súčasnosti existuje 
približne 400 plemien psa domáceho so širokou va-
riabilitou morfologických znakov. Dĺžka tela (hlava, 
trup) varíruje od 35 cm po 150 cm, dĺžka chvosta 13 – 
51 cm, výška v kohútiku 15 – 85 cm a hmotnosť tela 1 
– 79 kg. Existujú však aj extrémne jedince, napríklad 
bernardín o hmotnosti 150 kg. O pôvode psa existuje 
niekoľko teórií. V súčasnosti sa vysvetľuje jeho pôvod 
z bližšie nešpecifikovaného poddruhu → vlka (Canis 
lupus) z južnej oblasti Eurázie. Najstaršie nespo-
chybniteľné fosílne nálezy psa domáceho pochádza-
jú spred 11 000 – 12 000 rokov zo Severnej Ameriky 
a zo Stredného Východu (z územia dnešného Iraku). 
V súčasnosti je pes domáci rozšírený vďaka človeku 
prakticky na celej Zemi. Človek využíva jeho „služ-
by“ v rôznych oblastiach života (napr. pri chove oviec, 
stráženie budov, poľovníctvo, policajné a záchranár-
ske služby), ale chová ho aj ako svojho spoločníka. 
V prírode sa však vyskytujú aj divo či polodivo (ferál-
ne a poloferálne) žijúce populácie psa domáceho napr. 
od Balkánu cez severnú Afriku v Ázii až po Japon-
sko a Indočínu. Ich sociálna organizácia je flexibilná. 
Svojim vzhľadom sa podobajú na počiatočné formy 
domestikovaného psa, resp. na psa dingo. Divo žijúce 
psy, ktoré ušli, nájdeme v blízkosti ľudských aglome-
rácií aj inde na svete. Sú morfologicky rôznorodé a 
obývajú rôzne opustené stavby, garáže, hospodárske 
budovy atď. Živia sa predovšetkým odpadkami ale 
aj ulovenou korisťou (potkany, na zemi hniezdiace 
vtáky atď.). Tieto psy sa málokedy zhromažďujú do 
skupín, skôr sú samotárske. Agresivita, či teritorialita 
jedincov je zriedkavá. Prítomnosť rujnej samice však 
spôsobuje zhromažďovanie sa niekoľkých (5 – 6) 
samcov v jej blízkosti, medzi ktorými rastie agresi-
vita a vytvára sa určitá hierarchia. Plne ferálne popu-
lácie sa miestami môžu vyskytovať na vidieku (napr. 
aj v USA). V porovnaní s populáciami obývajúcimi 
urbánne či rurálne oblasti sú tieto psy viac sociálne. 
Vytváranie menších svoriek je pre ne výhodnejšie pri 
sebaobrane a získavaní potravy. Ich aktivita je v tých-
to oblastiach hlavne nočná a súmračná. Živia sa rôz-
norodou potravou, hlavne drobnými živočíchmi, ale 
dokážu uloviť aj väčšie druhy živočíchov. Nepohrdnú 
ani mršinami, plodmi rastlín alebo odpadkami. Sami-
ce psa domáceho majú estrus dvakrát v jednom roku. 
Prvý býva koncom zimy alebo začiatkom jari a druhý 
na jeseň. Samica býva plodná obvykle 12 dní. Samce 
v tomto období opúšťajú svoje vlastné individuálne 
okrsky, vyhľadávajú prítomnosť receptívnej sami-
ce a intenzívne značkujú teritórium. Medzi samcami 
môže dôjsť aj k bojom o vyššie hierarchické postave-
nie. Gravidita trvá zhruba dva mesiace a počet mláďat 
v jednom vrhu je obvykle 3 – 10. Potomstvo je kŕ-

mené približne šesť týždňov a samec počas výchovy 
mláďat častokrát ostáva so samicou.        PMK

pesíky (kontúrová srsť/srstice) – dlhšie, hrubšie chlpy, 
ktoré čiastočne kryjú telo. Kontúrová srsť (srstice, 
pesíky) pokrýva telo cicavcov. Je to rôzne dlhá srsť 
vretenovitého tvaru, ktorá určuje kontúry (tvar) tela a 
chráni ho pred vonkajšími vplyvmi. Pesíky majú vnút-
ri dreň z hubovito usporiadaných buniek. V priesto-
roch medzi bunkami môže byť vzduch. Okolo drene je 
valcovito usporiadaná kôra, obsahuje pigment. Povrch 
chlpu tvorí blanka zo šupinatých bezjadrových buniek. 
Väčšinu pesíkov v srsti majú napr. kopytníky.        ZO

pestroň vlkovcový (Zerynthia polyxena) – veľký motýľ 
z čeľ. → vidlochvostovité s dĺžkou predného krídla 
okolo 30 mm. Na základnej okrovožltej farbe krídel 
sú početné tmavé kresby, na vonkajšom okraji pred-
ných a zadných krídel je typická vlnkovitá kresba a na 
zadných krídlach sú červené škvrnky. Motýle lietajú 
od konca apríla do začiatku júna v riedkych teplých 
listnatých lesoch, na skalných stepiach, pri okrajoch 
vinohradov a záhrad, pri železničných násypoch a 
popri cestách, kde rastie vlkovec (Aristolochia clema-
titis), kt. je hostiteľskou rastlinou hnedosivých húseníc 
so 4 rovnobežnými radmi červených bradavíc. Význ. 
zástupca teplomilnej mediteránnej fauny so severnou 
hranicou rozšírenia na Slovensku. Zraniteľný a záko-
nom chránený druh na Slovensku, uvedený v červenej 
knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov ČSFR 3).          MKU

pestrošovité (Cleridae) – čeľ. → chrobákov podradu → 
všežravých. Dĺžka 2 – 15 mm, telo mäkké, väčšinou 
pestro sfarbené. Tykadlá zakončené paličkou. Larvy 
sa podobajú larvám → drobčíkovitých. Larvy aj imá-
ga sú dravé, niekt. druhy parazitujú v hniezdach včiel. 
Známych je asi 3 500 druhov, u nás 25. Naším naj-
hojnejším druhom je pestroš mravcový (Thanasimus 
formicarius), kt. larva aj imágo požiera drevokazný 
hmyz. P. včelí (Trichodes apiarius) patrí k našim naj-
krajšie sfarbeným chrobákom. Je teplomilný. Vyvíja 
sa v hniezdach blanokrídlovcov, najmä včiel. Jeho 
larva aj imágo sa živí larvami, kuklami a imágami 
včiel. Imágo čiastočne aj peľom. Zákonom chránený 
je u nás veľmi ohrozený druh pestroša Aporthopleura 
sanguinicollis.                MH 

pexicysty → extruzómy
Phaenops cyanea → krasoň modrý 
Phalangeridae → kuskusovité
Phalangium opilio → kosec rožkatý
Phalera bucephala → faléra lipová
phallobasis → penis hmyzu
pharynx → tráviaca sústava bezchordátov
Phascolarctidae → koalovité
Phascolarctos cinereus → koala medvedíkovitá
Phasianus colchicus → bažant poľovný
Phoca groendlandica → tulene
Phoca vitulina → tulene
Phocidae → tulene
Pholcus opilionides → trasavka koscovitá
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phragma → fragma
Phragmatiphila nexa – menšia mora z čeľ. → morovité 

s dĺžkou predného krídla 9 – 12 mm. Na predných 
hnedých krídlach je charakteristická podlhovastá 
obličkovitá škvrna. Imága sa vyskytujú v auguste a 
septembri v oblasti eutrofných mokradí, slatín a luž-
ných lesov. Húsenica žije v byli niekt. väčších druhov 
ostríc (Carex) a v iných mokraďových trávach. Na 
Slovensku je veľmi lokálny a vzácny. Patrí do kategó-
rie ohrozených druhov. Indikátor prítomnosti niekt. 
pozoruhodných typov eutrofných mokradí. Lokality 
na Slovensku majú celoeurópsky význ. pre biogeo-
grafické a ekologické štúdie. Uvádza sa v červenej 
knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov ČSFR 3).          MKU

Phratora vulgatissima → liskavka lesklá
Phryganophilus ruficollis – chrobák čeľ. Melandryidae. 

Vymierajúci, kriticky ohrozený druh. Na Slovensku 
zákonom chránený. Prales. relikt viazaný na odumreté 
jedle. Dĺžka 14 – 16 mm. Telo čierne. Štít červenožltý, 
posledné dva sternity bruška žlté.             MH

Phyllobius argentatus → šupináčik zlatozelený 
Phyllobora vigintiduopunctata → lienka
Phyllocarida → nebálie
Phyllocnistis unipunctella → listovníček topoľový 
Phyllodesma ilicifolium – menší priadkovec z čeľ. → 

priadkovcovité s dĺžkou predného krídla 15 – 20 mm. 
Na hnedasto sfarbených krídlach je charakteristický 
fialovastý nádych. Imága sa vyskytujú od konca aprí-
la do konca mája v oblasti rašelinísk s prítomnosťou 
brusnice čučoriedkovej, na ktorej sa vyvíja húsenica. 
Zo Slovenska sa uvádza iba z malého počtu lokalít, 
ale v posledných rokoch sa jeho výskyt u nás nepotvr-
dil. Patrí do kategórie ohrozených druhov. Uvádza sa 
v červenej knihe (Červená kniha ohrozených a vzác-
nych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3).        MKU

Phyllonorycter → psotkovité 
Phyllopoda → lupeňonôžky
Phyllotreta undulata → skočka poľná
phylum → kmeň
piadivka brezová (Biston betularius) – veľká piadivka z 

čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného krídla 21 – 32 
mm. Biele krídla bývajú čierno poprášené s tmavšou 
kresbou. V poslednom storočí sa čoraz častejšie vy-
skytujú takmer čierne jedince – melanistická mutácia 
(industriálny melanizmus). Imága sa vyskytujú v máji 
až júli v listnatých lesoch, na krovinatých miestach, 
v parkoch a na pod. miestach. Štíhla zelená, červeno-
hnedá až hnedošedá húsenica pripomínajúca vetvičku 
môže dosiahnuť dĺžku až 70 mm. Na hlave má dva 
kužeľovité výbežky. Je škodcom listnáčov. Kuklí sa v 
pôde.             MKU

piadivka egrešová (Abraxas grossulariatus) – nápadný 
motýľ z čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného krídla 
18 – 22 mm. Imágo aj húsenica sú pestro sfarbené 
(čierne škvrny a žlté línie na bielom podklade). Mo-
týle sa vyskytujú v júni až auguste na lesostepných 
stanovištiach, v listnatých lesoch, parkoch, sadoch a 

záhradách a dajú sa ľahko vyplašiť počas dňa; húse-
nica po prezimovaní žije do júna. Občas poškodzuje 
ríbezle, egreše a iné dreviny.          MKU 

piadivka jesenná (Operophtera brumata) – málo ná-
padný motýľ z čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného 
krídla 15 – 18 mm. Na žltohnedých až hnedosivých 
krídlach samčeka sú viac-menej nápadné tmavšie 
priečne línie. Samička má zakrpatené krídla. Motý-
le sa vyskytujú v októbri až decembri v listnatých a 
zmiešaných lesoch, v parkoch a na ovocných drevi-
nách. Zelená húsenica sa vyskytuje v máji a júni často 
medzi spriadenými listami. Je vážnym škodcom list-
náčov a ovocných drevín. Pri premnožení spôsobuje 
kalamity a holožery. Kuklí sa v pôde al. v hrabanke v 
riedkom zámotku v zemi.          MKU

piadivka šušková (Eupithecia abietaria) – malá pia-
divka z čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného krídla 
9 – 11 mm. Na predných krídlach je nápadná čierna 
stredová bodkovitá škvrnka a červenosivá páska v 
koreňovom a okrajovom poli. Motýle sa vyskytujú 
od konca mája do konca júla v ihličnatých lesoch a 
parkoch s výskytom ihličnanov. Špinavobiela (brušná 
časť) a mäsovočervená (chrbtová časť) húsenica vy-
hlodáva nezrelé šišky smrekov a jedlí a na ich povrch 
vytláča spradený trus. Je príležitostným škodcom. 
Kuklí sa v pôde, kukla prezimuje.         MKU

piadivka tmavoškvrnná (Bupalus piniarius) – stredne 
veľká piadivka z → čeľ. piadivkovité s dĺžkou predné-
ho krídla 19 – 22 mm. Samček je pestro tmavohnedo-
biely, samička hnedastá s menej nápadnou kresbou. 
Motýle lietajú od konca apríla do konca júla v boro-
vicových a zmiešaných ihličnatých lesoch. Húsenica 
je zelená s bielymi pásikmi i na hlave. Vyskytuje sa 
v júli až októbri. Je občasným hromadným škodcom 
borovíc. Kuklí sa plytko v pôde.          MKU

piadivka zelená (Geometra papilionaria) –veľká pia-
divka z čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného krídla 
21 – 29 mm. Na zelených krídlach sú dva viac-me-
nej výrazné zúbkované bledšie priečne línie. Motýle 
sa vyskytujú v júni až auguste vo vlhších listnatých 
lesoch s výskytom briez, jelší, vŕb, liesok a iných dre-
vín. Zelená húsenica so žltými pozdĺžnymi pásikmi a 
červenými výrastkami na chrbtovej strane sa živí lís-
tím väčšinou mäkkých drevín od augusta a po prezi-
movaní do začiatku júna.          MKU

piadivka zimná (Erannis defoliaria) – pomerne veľká 
piadivka z čeľ. → piadivkovité s dĺžkou predného 
krídla 22 – 26 mm. Samček je žltohnedý s pásikmi a s 
výraznou čiernou škvrnou na prednom krídle; samič-
ka takmer bezkrídla. Motýle sa vyskytujú od konca 
septembra do začiatku decembra v listnatých a zmie-
šaných lesoch, v ovocných sadoch a záhradách. Pes-
tro sfarbená húsenica s pozdĺžnymi pásikmi (chrbtová 
časť okrovožltá až tmavopurpurovohnedá) sa vysky-
tuje v jarnom období. Je škodcom viacerých drevín. 
Kuklí sa v hrabanke al. v pôde.          MKU

piadivkovité (Geometridae) – čeľ. uzdokrídlych mo-
týľov (Lepidoptera) menšej až strednej veľkosti so 
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štíhlym telom a širokými krídlami. U nás žijúce dru-
hy dosahujú dĺžku tela 5 – 20 mm a dĺžku predného 
krídla 8 – 30 mm. Na hlave je prítomná chaetosema. 
Na predných krídlach vybieha žilka M2 približne v 
strede medzi žilkami M1 a M3. Análna žilka chýba. 
Viaceré druhy majú charakteristickú vlnkovitú kres-
bu. Tympanálny orgán je prítomný. Samičky niekt. 
druhov majú zakrpatené krídla. Motýle majú väčšinou 
nočnú aktivitu. Štíhle, takmer lysé húsenice so slabý-
mi štetinami majú 3 predné páry panôžok rudimentár-
ne al.(najčastejšie) celkom chýbajú. Iba panôžky na 6. 
bruškovom článku a posuvky sú normálne vyvinuté; 
hrudné nôžky sú normálne. V dôsledku redukcie pa-
nôžok húsenice lezú, akoby robili piade. Často majú 
na tele rozlič. výbežky a hrbolce, čím pripomínajú vet-
vičky (šedohnedé sfarbenie); zelené húsenice pripo-
mínajú listové stopky al. splývajú s listom. Žijú voľne, 
zriedka v spradených listoch väčšinou na bylinách a 
drevinách, mnohé druhy sú polyfágne. Po celom sve-
te rozšírená čeľaď je veľmi bohatá na druhy. Zahŕňa 
veľké množstvo poľnohospodárskych a lesných škod-
cov. Tretia najpočetnejšia čeľaď našich motýľov. Zo 
Slovenska je známych okolo 430 druhov.         MKU

piadivý pohyb – spôsob pohybu pijavíc a húseníc piadi-
viek.             MKB

Pieridae → mlynárikovité
Pieris brassicae → mlynárik kapustový
Pieris napi → mlynárik repkový
Pieris rapae → mlynárik repový
pierkavcovité (Pterophoridae) – čeľ. uzdokrídlych mo-

týľov (Lepidoptera) menšej veľkosti s tenkým telom, 
úzkymi krídlami a dlhými nohami. Na krídlach sú 
krátke riasy. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 
a dĺžku predného krídla 6 – 12 mm. Predné krídla sú 
väčšinou rozdelené na dve, zadné na tri pierkovité 
časti. Cuciak majú dobre vyvinutý. Tykadlá sú tenké a 
bruško dlhé. Motýle lietajú neobratne väčšinou večer, 
počas dňa sa dajú ľahko vyplašiť. Vo dne odpočívajú 
ukryté medzi rastlinstvom s krídlami roztiahnutými 
do strán, pričom smerom od koreňa dopredu býva-
jú krídla 2. páru zasunuté pod prednú časť predného 
krídla. Húsenice s vretenovitým a prevažne mohutným 
telom pokrytým tuhými štetinami majú 3 páry nôh a 
vencovité panôžky. Väčšinou žijú na bylinách. Kuklia 
sa často na povrchu rastlín. Múmiovité kukly bývajú 
prichytené iba pomocou jednotlivých vláken. Čeľaď 
je veľmi rozšírená po celom svete. Zo Slovenska je 
známych 59 druhov, kt. majú malý praktický význ. K 
našim najbežnejším druhom patrí → pierkavec povo-
jový.             MKU

pierkavec povojový (Pterophorus pentadactylus) → 
pierkavcovité 

pieskovky (Mystacocarida) – trieda kôrovcov (Crusta-
cea) – sú vývojovo pravdepodobne príbuzné ves-
lonôžkam – telo majú valcovité, začína rozoklanou 
rostrálnou planičkou, za hlavou nasleduje 11 hrudných 
článkov, ktoré nezreteľne prechádzajú do brušných 
článkov. Posledný článok (telson) je premenený v mo-

hutné klieštiky. Antenuly sú najdlhšie telové prívesky, 
antény a mandibuly sú dvojvetvové a slúžia na pohyb. 
O niečo kratšie maxiluly a maxily slúžia na zber po-
travy. Len prvých 5 hrudných článkov má redukované 
končatiny, prvé z nich sa zmenili na maxilipedy. Majú 
vyvinuté len jedno naupliové oko. Dýchacie orgány 
nie sú špeciálne vyvinuté. Sú oddeleného pohlavia. 
Ich vývoj začína naupliovou larvou. Boli objavené 
v r. 1943 dosiaľ je známych len 9 druhov. Sú to veľmi 
drobné organizmy (do 5 mm) žijú na morskom po-
breží v kapilárnej vode medzi zrnkami piesku. Naj-
známejší zástupca Derocheilocaris remanei žije aj na 
pobreží Jadranu.               IH

pigídium – posledný telový článok → obrúčkavcov a 
→ článkonožcov.

pigmentové bunky – bunky, ktorá produkuje pigment 
melanín            MKB

pijak lužný → pijak stepný
pijak stepný (Dermacentor marginatus) – hematofágny 

ektoparazit z čeľ. → kliešťovité. Nenacicané dospelce 
merajú 4 – 5 mm, ale nacicané samice približne až 14 
mm. V Európe uprednostňuje najmä lesostepné a step-
né oblasti. U nás sa vyskytuje na južnom a východ-
nom Slovensku. Na človeka môže preniesť kliešťovú 
encenfalitídu, tularémiu a rickettsiózy. Príbuzným 
druhom je pijak lužný (Dermacentor reticulatus), kto-
rý žije u nás vo vlhkých lužných lesoch okolo veľkých 
riek (Dunaj, Morava a Latorica).           PMA 

pijavica konská (Haemopis sanguisuga) – je naša bež-
ná pijavica rozšírená v stojatých a pomaly tečúcich 
vodách. Je dravá, živí sa malými vodnými bezstavov-
cami. Je tmavo sfarbená, dosahuje veľkosť až 15 cm. 
V ústach sa nachádzajú 3 chitínové čeľuste, ktoré nie 
sú schopné poškodiť pokožku človeka.             ET

pijavica lekárska (Hirudo medicinalis) – jedna z naj-
známejších parazitických pijavíc dosahuje dĺžku 10 
–15 cm a je charakteristická výraznou žltou alebo po-
marančovou kresbou (pásy). Žije najčastejšie v dobre 
prehrievaných plytkých nádržiach, ale aj v rybníkoch, 
jazerách a riečnych ramenách. Živí sa krvou teplokrv-
ných stavovcov, najmä dobytka, koní, ale aj ľudí. Pri 
cicaní vypúšťa do rany hirudinín, ktorý zabraňuje 
zrážaniu krvi. Preto rany i po odpadnutí alebo odtrh-
nutí pijavice dlho krvácajú. V súčasnosti sa vyskytuje 
zriedkavo a využíva sa tradične v ľudovom liečiteľ-
stve. Hirudín sa využíva aj na výrobu liekov, ktoré sa 
používajú u pacientov najmä v pooperačných obdo-
biach na rozpúšťanie trombov v krvi.             ET

pijavice (Hirudinea) – hetronómne segmentované → ob-
rúčkavce na úrovni podtriedy (v niektorých systémoch 
trieda). Počet vonkajších článkov je vyšší ako počet 
vnútorných (väčšinou 3 – 5 vonkajším, zodpovedá 1 
vnútorný). Počet článkov (vnútorných) je stály (väčši-
nou 33). Majú 2 prísavky predná je menšia, zadná je 
väčšia (vznikla splynutím 7 článkov). Telo je hladké 
bez štetín (len výnimky majú štetiny rod. Acanthob-
della). Telo je často pigmentované. Opasok (clitel-
lum) je slabo vyvinutý, zreteľný väčšinou len v dobe 
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párenia. Telová dutina (coelom) je u pijavíc zatlačená 
mohutnou svalovinou. Tyflosolis je veľmi dobre vyvi-
nutý (často je ich v čreva veľa), najmä u druhov krv 
cicajúcich u ktorých sa vytvárajú aj bočné slepé vaky 
na uchovávanie krvi (dlhú dobu nemusia prijímať po-
travu). Druhy živiace sa krvou vylučujú do rany látku 
zabraňujúcu zrážaniu krvi (hirudín). V ústach sa na-
chádzajú čeľuste, slúžiace na prerazenie pokožky, ale-
bo rozmelňovanie potravy u dravých druhov. Cicajúce 
druhy majú vyvinutý aj silný svalnatý hltan. Cievna 
sústava je otvorená (len 2 rody), u ostatných zaniká 
a jej funkciu preberajú lakúny (zvyšky druhotnej te-
lovej dutiny). Sú hermafrodity s priamym vývinom. 
Rozšírené sú vo všetkých typoch vôd, niektoré preni-
kajú aj na sucho (vlhké prostredie). K významným krv 
cicajúcim druhom patrí napr. → pijavica lekárska, → 
pijavička rybia, z dravých druhov sú najznámejšie → 
pijavica konská, → hltanovka bahenná.             ET

pijavička rybia/chobotnatka rybia (Piscicola geomet-
ra) – parazituje na koži a žiabrach rýb. Charakteris-
tická je najmä nápadnými prísavkami (najmä zadná) 
a štíhlym pruhovaným telom. Patrí k významným 
škodcom v rybnom hospodárstve, nielen cicaním krvi, 
ale aj prenášaním krvných parazitov.             ET

pikulíkovité (Pupillidae) – čeľ. drobných → ulitníkov 
s valcovitou schránkou podobnou slamenému úľu. Na 
Slovensku žijú 4 veľmi podobné druhy, všetky sa vy-
hýbajú lesom. Najbežnejší je → pikulík lúčny (Pupil-
la muscorum). Celosvetovo rozšírená čeľaď. Mnohé 
druhy sú vajcoživorodé.              TC

pilídium → základný typ larvy → páskovcov (Nemer-
tini). Obrvená larva, v hornej časti („hlavová“) sa na-
chádza skupina stuhnutých bŕv. Po bokoch larvy sú 
laloky s predĺženými brvami. Ústny otvor sa nachádza 
na spodnej strane, prechádza do hltanu a vakovitého 
čreva. Na povrchu pilídia vzniká 7 preliačenín, z kt. 
6 sa preliačuje dovnútra a vytvára súvislý obal okolo 
zárodku (pokožkový epitel budúcej páskovky). Záro-
dok sa tak nachádza v ohraničenej dutine, pretrhnutím 
blany klesá na dno, dorastá a začína bentický spôsob 
života.                ET

pílkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
pimprlíkovité (Vertiginidae) – čeľ. veľmi drobných 

(okolo 2 mm) ulitníkov (Gastropoda), na Slovensku 
zastúpená 14 druhmi. Valcovitú ulitu možno tvarovo 
prirovnať k slamenému úľu. V ústí sa často vyskytu-
jú „zúbky“. Nemajú vyvinutý spodný pár tykadiel. 
Medzi bežne rozšírené druhy patria u nás → p. lúčny 
(Vertigo pygmaea) a → p. lesný (Vertigo pusilla). Ce-
losvetovo rozšírená čeľaď.             TC

pinakocyty → hubky (Porifera)
Pinctada margaritifera → perlovka morská
pinďúrik (Carychium) – rod drobných → ulitníkov 

(Gastropoda, čeľ. Elobiidae) z radu staropľúcnatcov 
(Archeopulmonata). Živočích je belavo priesvitný, 
s kužeľovitými tykadlami, oči sú na ich zadnom úpä-
tí. Spodný pár tykadiel je len slabo naznačený, okrem 
toho sú vyvinuté dve pyskové hmatadlá kryjúce ústny 

otvor. U nás dva druhy – → p. mokraďový (C. mini-
mum) a → p. trojzubý (C. tridentatum), líšia sa najmä 
úpravou cievkovej armatúry vnútri priesvitnej ulity. 
Obidva druhy sú vlhkomilné, pričom p. mokraďový 
vyhľadáva na rozdiel od svojho príbuzného veľmi 
vlhké až zamokrené stanovištia.              TC

pinka lesná (Fringilla coelebs) – čeľ. → pinkovité 
(Fringillidae), rad → spevavce (Passeriformes). Dĺž-
ka 15 cm, hmotnosť 23 – 29 g. Sivomodrá hlavička 
a dva biele pruhy na hnedých krídlach, červenohnedý 
chrbát, hrdzavočervené brucho. Rozšírená v Európe, 
Prednej Ázii po Zakaukazsko, severnej Afrike. Jeden 
z najznámejších spevavcov u nás. Čiastočne sťaho-
vavý druh, v západnej a južnej Európe stály. Naše 
populácie sú prevažne sťahovavé, zimujú v južnej 
Európe. Prilietajú v marci, odlietajú v októbri. Žije v 
lesoch všetkých typov, vo vnútri i na okrajoch, lesí-
koch, remízkach, záhradách, parkoch a pod. Miesto 
na hniezdenie vyberá samička a rovnako ona aj stavia 
hniezdo, 4 – 6 dní. Je umiestnené na stromoch, kroch, 
na hrubších i tenších konároch. Má miskovitý tvar a 
je z machov, lišajníkov korienkov a vystlané srsťou, 
perím. Hniezdi 1 – 2 x ročne, samička znáša 4 – 5 hne-
dočervených alebo modrastých vajíčok (2,1 g, 19,2 x 
14,5 mm) s rôznymi škvrnami. Samička na nich sedí 
okolo 13 dní. Kŕmia ich obaja rodičia asi 14 dní. Živia 
sa semenami podľa sezóny a živočíšnu potravu tvoria 
chrobáky, motýle, blanokrídlovce.             ZO

pinka severská → pinkovité
pinkovité (Fringillidae) – čeľ., rad → spevavce (Passe-

riformes). Vtáky dorastajúce do veľkosti 10 – 23 cm 
s guľatou hlavičkou, krátkym kužeľovitým zobákom 
a krátkymi nohami. Zaoblené krídlo má 10 ručných 
letiek, ale prvá je úplne zakrpatená. Chvost má 12 kor-
midlových pier. Žijú na stromoch v lesoch a v otvore-
nej krajine. Živia sa semenami, mláďatá kŕmia zvy-
čajne hmyzom. Teritoriálny spev je veľmi zreteľný. 
Po vyhniezdení sa združujú do kŕdľov. Známych je 
125 druhov. Rozšírené sú na celom svete okrem Aus-
trálie, Oceánie a Madagaskaru. U nás žije 17 druhov 
napríklad → pinka lesná, pinka severská (Fringilla 
montifringilla) kanárik poľný, stehlík obyčajný, kri-
vonos smrekový, červenák karmínový, (Carpodacus 
erythrinus), hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula), → glezg 
obyčajný.               ZO

pinocytóza – spôsob prijímania tekutých látok bunkou 
(„ bunkové pitie“), pričom sa vytvorí vakuola ohrani-
čená membránou.              ET 

piroplazmy (Piroplasmida) – rad špecializovaných, vy-
soko patogénnych krvných parazitov cicavcov patria-
cich do kmeňa → Apicomplexa, → a triedy kokcídie. 
Prenášačmi sú kliešte. Piroplazmy majú redukovaný 
→ apikálny komplex (chýba → konoid). Netvoria 
spóry, pohlavné rozmnožovanie je známe len u niekto-
rých druhov. Nepohlavne sa rozmnožujú → schizogó-
niou, → sporogóniou a → endodyogéniou. Spôsobujú 
závažné až smrteľné ochorenia hovädzieho dobytka, 
oviec, koní a pod. Najväčší význam majú rody → Ba-
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besia, → Theileria, Babesiela.              ET
Piscicola geometra → pijavička rybia 
Pisidium → hrachovka
Pisidium casertanum (hrachovka potočná) → hrachov-

ka
Pissodes pini → smoliar borovicový
placenta – plodový koláč, orgán zabezpečujúci látko-

vú výmenu medzi matkou a plodom v maternici. Za-
bezpečuje výživu plodu až do pôrodu. Jej hlavnými 
funkciami sú teda výživa, odstraňovanie metabolitov 
plodu a endokrinné funkcie. S placentou je plod spo-
jený pupočnou šnúrou, v ktorej je veľa ciev. Pupočnou 
šnúrou sa vymieňa krv medzi plodom a matkou, dodá-
va sa plodu kyslík, výživné a obranné látky, odvádzajú 
sa ňou produkty katabolizmu. Krv plodu a matky sa 
nemieša, medzi plodom a matkou je placentárna ba-
riéra.                 SN

placulovce (Placozoa) – primitívne mnohobunkové 
organizmy jednoduchej stavby, bez symetrie. Telo je 
tvorené 2 vrstvami obrvených buniek (vonkajší a vnú-
torný epitel). Ventrálnu vrstvu tvoria 2 typy tráviacich 
buniek, cylindrické bičíkaté a vačkovité žľaznaté. 
Medzi oboma vrstvami je dutina vyplnená tekutinou 
a vláknitými bunkami s endosymbiotickými baktéria-
mi. Dosahujú veľkosť do 2 mm. Žijú v príbrežnej zóne 
teplých morí. Známe len 2 druhy. Trichoplax adherens 
(Červené, Japonské more, pobrežie Anglicka, morské 
akváriá) a Treptoplax reptans, ktorého existencia je 
však sporná.               ET

plakoidná senzila → senzila
plakoidná šupina – typ šupiny rýb s tvrdým emailovým 

povrchom. Podľa stavby delíme šupiny na plakoidné 
a neplakoidné. Plakoidné šupiny majú vonkajší ekto-
dermálny povrch z tvrdej emailovej hmoty (vitroden-
tín). Pod ním je vrstva dentínu a v jej strede je dutina. 
Preto sa podobá stavbe zubov cicavcov. Plakoidné 
šupiny majú drsnokožce (Chondrichthyes), pri páso-
žiabrovcoch (Elasmobranchii) tvoria vonkajšiu kostru 
a na čeľustiach sa menia na zuby.             ZO

plamienková bunka (protonefrídium) – vylučovací 
(exkrečný) orgán u živočíchov s telovou dutinou → 
schizocél, → pseudocél a lariev celomát (→ trochofó-
ra). Vzniká vliačením vonkajšieho zárodočného listu – 
ektodermu. Protonefrídie môžu vytvárať dlhé kanály, 
zakončené zväzkom bičíkov (solenocyty). Pohybom 
bičíkov sú priháňané splodiny látkovej premeny do 
kanálikov, ktorými sú vylučované otvorom na povrch 
tela.                 ET

planktón – spoločenstvo organizmov vznášajúcich sa 
vo vode bez schopnosti alebo s veľmi malou schop-
nosťou aktívneho pohybu. Charakteristické sú pri-
spôsobenia na planktonický spôsob života, ktoré sa 
prejavujú napr. v znížení hmotnosti, vytváraní rôz-
nych výbežkov na tele (čím sa zväčšuje trecia plocha 
a spomaľuje sa klesanie vo vodnom stĺpci), výskyt 
vakuol vyplnených vzduchom resp. tukmi, vytváranie 
ľahkých želatinóznych schránok a pod. K charakte-
ristickým planktonickým organizmom patria napr. → 

prvoky, niektoré kôrovce, → vírniky a pod.            ET
Planorbarius corneus → kotúľka veľká
Planorbidae → kotúľkovité
Planorbis carinatus → kotúľka kýlová
Planorbis planorbis → kotúľka obrúbená 
planula – larva niektorých živočíchov, plávajúca voľne 

vo vode, obrvená, radiálne symetrická. Predstavuje 
dvojvrstevný útvar (→ gastrula), vzniknutý imigrá-
ciou buniek do vnútra. Predstavuje základný (primár-
ny) typ larvy.Vyskytuje sa u viacerých skupín živočí-
chov → mechúrniky, → ploskavce a pod. Vyskytuje 
sa v rôznych modifikáciách (→ pilidium, → Müllero-
va larva atď.).                ET

Plasmodium → malária
Plasmodium falciparum → malária
plastidy – organely zelených rastlinných buniek a rias 

opatrené obalom z dvojitej membrány a vlastnou ge-
netickou sústavou, ktoré sa vyskytujú v rôznych ty-
poch. Väčšinou sa predpokladá, že ide o potomkov 
bývalých endosymbiontov sinicového typu, v niekoľ-
ko málo prípadoch u konkrétnych druhov rias však 
existuje podozrenie, že ich plastidy sú potomkami 
eukaryotických symbiontov typu rias. V bunke slúži 
plastid ako organela, v ktorej prebieha fotosyntéza, 
ako zásobná organela alebo ako organela zodpoved-
ná za sfarbenie bunky. DNA obsahuje niektoré gény, 
plastidy teda majú dôležitý podiel na mimojadrovej 
dedičnosti. Plastidy moôžu nadobúdať rôzne formy v 
závislosti od funkcie, ktorú v rastline plnia. Niektoré 
formy nie sú definitívne a môžu prechádzať do iných 
foriem.            MKB

plášť mäkkýšov (pallium) – je záhyb pokožky, prokrý-
vajúci vnútornostný vak. Medzi telom a plášťom je 
plášťová (paliálna) dutina. Telo je s ňou spojené 
s okolitým prostredím, ústia do nej vývody tráviacej 
sústavy, pohlavných orgánov, vylučovacej sústavy a 
sú tu dýchacie orgány – žiabre (ktenídiá), hypobran-
chiálne (slizové) žľazy, chemoreceptory (osfrádiá) a 
pod. Plášťová dutina → pľúcnatcov (Pulmonata) je 
prekrvená a slúži na dýchanie (pľúcny vak). Vodné 
predožiabrovce (Prosobranchia) musia každých 5 – 
20 minút vyplávať na hladinu, aby nabrali vzduch do 
plášťovej dutiny. Jej vnútorné steny sú bohato prekr-
vené, nastáva tu výmena plynov. Plášť produkuje → 
schránku.               TC

plášť plášťovcov (tunica) – rôsolovitá vrstva na po-
vrchu tela plášťovcov z polysacharidu – tunicínu. 
Jednovrstvová pokožka (epidermis) plášťovcov 
(Tunicata), vylučuje rôsolovitý, ale veľmi pevný 
plášť chrániaci telo, ktorý je ektodermálneho pôvo-
du. Niektoré druhy (vršovky) majú plášť v podobe 
schránky so zložitými filtračnými sitkami.            ZO

plášťová dutina – útvar typický pre mäkkýše. Nachádza 
sa medzi telom a plášťom. Prostredníctvom plášťovej 
dutiny je telo spojené s okolitým prostredím. Ústi do 
nej tráviaca sústava, vylučovacia sústava, vývody po-
hlavných orgánov a nachádzajú sa tu dýchacie orgány 
– žiabre.             MKB
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Plathelminthes → ploskavce
Platón (428/427 – 348/347 pred n. l.) – významný gréc-

ky filozof, ktorý so svojím učiteľom Sókratom (asi 
469 – 399 pred n.l.) a žiakom Aristotelom (384 – 322 
pred n.l.) položili filozofické základy európskej kul-
túry a vzdelanosti. Platón bol filozof, matematik a za-
kladateľ „Akadémie“ v Aténach, prvej školy vyššieho 
vzdelania. Je autorom známych Dialógov, ktoré pat-
ria do skupiny najlepších diel starogréckej umeleckej 
prózy. Od Platóna pochádzajú pojmy „eidos, druh“ 
a „genos, rod“, ktoré majú dôležité miesto v hierar-
chicky usporiadaných systémoch rastlín a živočíchov. 
Pojem „druh ako taxón“ patrí k základným pojmom 
v biológii, slúži na označenie spoločenstva jedincov 
schopných reprodukcie a disponujúcich rozsiahlym 
spoločnym genofondom.               IO

plávací mechúr → plynový mechúr 
plávacia noha – noha, umožňujúca pohyb vo vode. 

Podľa funkcie môžeme nohy vtákov rozdeliť na: 1. 
uchopovaciu a hradovaciu nohu, ktorá má všetky 
štyri prsty voľné a umožňuje vtákom pevné zovretie 
prstov pri hradovaní. 2. kráčavá a brodivá noha, pri 
ktorej sa prvý prst nemusí dotýkať podkladu, a ktorá 
stratila uchopovaciu schopnosť. Brodivé vtáky môžu 
mať medzi prstami krátku plávaciu blanu. 3. pláva-
ciu nohu, ktorá má medzi 2. 3. a 4. prstom natiahnuté 
plávacie blany (membranae natatoriae). Takúto nohu 
voláme palmátna noha. Pelikány, napr. pelikán ružový 
(Pelecanus onocrotalus), kormorány, napr. kormorán 
veľký (Phalacrocorax carbo) majú všetky štyri prsty 
spojené plávacou blanou. Tento typ nohy voláme toti-
palmátna noha. Niektoré skupiny potápavých vtákov, 
napr. chriašteľovité – Rallidae majú na okrajoch jed-
notlivých prstov laločnaté kožné riasy. Taký typ plá-
vacej nohy voláme aj laločnatá noha.            ZO

plávacie nohy → nohy článkonožcov
plavčíkovité (Haliplidae) – čeľ. → chrobákov podradu 

→ mäsožravých. Drobné vodné chrobáky člnkovitého 
tela, prispôsobeného životu pod vodou. Väčšinou žl-
tasté sfarbenie s nepravidelnými tmavšími škvrnami. 
Zásobu kyslíka si nosia vo forme malej bublinky na-
spodku tela. Nie sú dravé, väčšinou sa živia riasami. 
Na svete žije asi 200 druhov, v stred. Európe asi 20. 
Najbežnejším druhom stojatých a mierne tečúcich vôd 
je plavčík červenkastý (Haliplus ruficollis), chrobák 
dlhý asi 2 – 2,5 mm.             MH

plazivky (Harpacticoida) – rad kôrovcov patriaci do 
triedy → veslonôžky – ich hrudné články plynulo pre-
chádzajú do bruška a antény sú veľmi krátke. Nosia 
jediný valcovitý vačok s vajíčkami na spodnej strane 
tela. Žijú na dne vôd, medzi zrnkami piesku, viaceré 
druhy žijú vo vlhkom machu, niekoľko druhov sa pri-
spôsobilo podzemnému spôsobu života. Najbežnejším 
druhom dna našich vôd je plazivka vodná (Cantho-
camtus staphylinus).               IH

plazmatické bielkoviny – sú všetky solubilné bielko-
viny krvnej plazmy. Plnia v živočíšnom organizme 
viacero dôležitých funkcií: zúčastňujú sa na udržiava-

ní stálosti vnútorného prostredia; prenášajú hormóny, 
vitamíny, protilátky; zabezpečujú suspenziu krvných 
buniek; zúčastňujú sa na obranných mechanizmoch 
živočíšneho organizmu; spolupôsobia pri zrážaní 
krvi; chránia bunky organizmu pred účinkami rôz-
nych enzýmov; sú metabolicky vysoko aktívne a ďal-
šie. Množstvo celkových plazmatických bielkovín je 
pre istý živočíšny druh určitou konštantou, ktorá však 
závisí od ontogenetického štádia organizmu, pohlavia, 
funkčného stavu organizmu, výživy a iných faktorov. 
S ontogenetickým vývinom organizmov množstvo 
celkových plazmatických bielkovín stúpa, v pokroči-
lom veku zasa klesá. Postupným fylogenetickým vý-
vojom množstvo plazmatických bielkovín stúpa (napr. 
ryby majú v 100 ml krvnej plazmy 1,5 – 4,0 g bielko-
vín, plazy 5,0 g, cicavce 6,0 – 8,0 g).             JS

plazmódium – mnohojadrový plazmatický útvar ktorý 
vznikol buď splynutím buniek alebo delením jadier 
bez následného delenia bunky. Charakteristický je pre 
mnohé skupiny organizmov napr. → výtrusníky, → 
pelomyxovce (→ Pelomyxa) a pod.            ET

plemenitba – je cieľavedomé zostavovanie chovných 
párov a vedenie chovu s cieľom udržovať a zlepšo-
vať žiaduce vlastnosti a znaky u potomstva. Môže byť 
čistokrvná (párenie príslušníkov toho istého plemena 
a farebného rázu) alebo môže ísť o kríženie medzi ple-
menami a rázmi. Príbuzenská plemenitba je párenie 
jedincov v rôznom stupni spolu príbuzných, rozlišuje 
sa pokrvná (medzi súrodencami alebo medzi rodičmi 
a deťmi), úzka (približne na úrovni bratrancov) a ši-
roká (nižší stupeň príbuznosti). Miešanie je kríženie 
jedincov rôznych druhov (napr. holub domáci x ho-
lub hrivnák), miešanci sú väčšinou neplodní alebo 
majú obmedzenú plodnosť. Úžitkové kríženie je me-
dziplemenné kríženie (vzácne i medzirázové alebo len 
medzilíniové kríženie), jeho účelom je využitie hete-
rózneho efektu (zlepšená plodnosť, rannosť, vzrast 
a odolnosť krížencov 1. generácie). Líniová pleme-
nitba je vzájomné párenie jedincov s nižším alebo 
vyšším stupňom príbuznosti. Medzilíniové kríženie je 
vzájomné kríženie jedincov z rôznych krvných línií 
(toho istého plemena a rázu).               HI

pleon → vonkajšia stavba tela kôrovcov
pleopódy → telové prívesky kôrovcov
pleopody → telové prívesky kôrovcov → bruškové 

končatiny kôrovcov
pleotelson → vonkajšia stavba tela kôrovcov
plerocerkoid → larvy pásomníc
plesiosaury (Plesiosauria) – skupina druhohorných → 

plazov, ktoré sa sekundárne vrátili z terestrických bi-
otopov do vody. Boli schopné pohybovať sa v obme-
dzenej miere po súši, neboli teda prispôsobené vod-
nému prostrediu až natoľko ako napr. → ichtyosau-
ry. Mali krátky zavalitý trup, plutvovité končatiny a 
krátky chvost. Zástupcovia línie Pliosauroidea (plio-
sauroidy) mali spravidla krátky krk a pomerne veľkú 
hlavu, zatiaľ čo predstavitelia línie Plesiosauroidea 
(plesiosauroidy) mali veľmi dlhý krk a malú hlavu. 
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Ostré zuby mali plesiosaury niekedy také dlhé, že im 
vyčnievali i zo zatvorenej papule viac než polovicou 
svojej dĺžky. Táto bizarná dentícia im slúžila na efek-
tívny lov rýb. Mali euryapsidnú lebku. Vo vode i na 
súši sa pohybovali pomocou končatín, teda podobne 
ako dnešné morské korytnačky. Pliosauroidy boli 
pravdepodobne dobrými plavcami. Plesiosauroidy 
svoj relatívne pomalý pohyb vo vode kompenzovali 
pri love mrštnými pohybmi dlhého krku, vďaka kto-
rému dosiahli hlavou často veľmi ďaleko od trupu. 
Elasmosaurus žijúci v kriede mal napr. pri celkovej 
dĺžke 13 m krk dlhý až 7 m. Väčšina plesiosaurov 
však dosahovala menej než polovičné rozmery, napr. 
jurský Plesiosaurus meral asi 3 m. Žili v moriach, 
ale i sladkovodných jazerách či pobrežných zónach 
s brakickou vodou. Objavili sa v triase, najväčší roz-
voj zaznamenali vo vrchnej jure, vyhynuli na konci 
kriedy. Pravdepodobne boli živorodé.       IB, DJ

pletiarkovité (Ploceidae) – čeľ., rad → spevavce (Pas-
seriformes). Malé až stredne veľké druhy. Ich charak-
teristickými znakmi sú masívny mierne ohnutý zobák, 
nohy so slabým chodidlom a zaoblené alebo končisté 
krídla. Pohybujú sa rýchlym letom. Niektoré druhy 
majú vyvinutý pohlavný dimorfizmus. Samce sú väč-
šie. Niektoré druhy sú veľmi spoločenské a hniezdia v 
kolóniách. Stavajú si spoločné veľké hniezda na stro-
moch. Tieto druhy obývajú otvorené priestranstvá. 
Druhy žijúce v lesnom prostredí hniezdia jednotlivo 
a sú teritoriálne. Potravu tvoria rôzne semená, plody, 
púčiky a hmyz. Vyskytujú sa v Afrike. Známych je 
130 druhov.                PP

pleurit – bočná oblasť hmyzieho článku tela v porov-
naní s → tergitom a → sternitom menej sklerotizo-→ tergitom a → sternitom menej sklerotizo- tergitom a → sternitom menej sklerotizo-→ sternitom menej sklerotizo- sternitom menej sklerotizo-
vaná, príp. blanitej povahy.            MH

Ploceidae → pletiarkovité
plocháčovité (Cucujidae) – čeľ. → chrobákov podradu 

→ všežravých. Väčšinou drobné druhy (2 – 7 mm), 
iba rod Cucujus dosahuje 17 mm. Majú kyjačikovité 
tykadlá a výrazne sploštené telo. Larvy aj imága žijú 
pod kôrou stromov, kde prenasledujú larvy drevokaz-
ného hmyzu, napr. → lykožrútov. Na svete je známych 
okolo 40 druhov, v stred. Európe 2 rody a 4 druhy. 
Zákonom chránený u nás je plocháč červený (Cucujus 
cinnaberinus), kt. patrí do kategórie ohrozených dru-
hov. Je nápadný svojím červenožltým sfarbením tela i 
kroviek              MH 

ploché oko – zrakový orgán typické pre medúzy, prí-
padne niektoré mäkkýše. Umožňuje vnímať len smer 
dopadajúceho svetla, ťažšie vníma obraz okolitých 
predmetov.            MKB

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella) → psot-
kovité

ploskáčiky → psotkovité
ploskavce (Plathelminthes) – kmeň bilaterálne symetric-

kých, silne dorzoventrálne sploštených živočíchov. Na 
povrchu sa nachádza jednovrstevná pokožka, u voľne 
žijúcich obrvená, u parazitov zosilnená, neobrvená, 
označuje sa ako tegument. Telová dutina je vyplnená 

mezenchýmom ( → schizocél). Pod pokožkou sa vy-
tvára → kožno – svalový vak, zložený z okružnej, po-
zdĺžnej a dorzoventálnej svaloviny, umožňuje plynulý 
pohyb. Nervová sústava od difúznej až po pásovú, 
nervové povrazce netvoria gangliá. Tráviaca sústava 
je nepriechodná (chýba análny otvor), u jednotlivých 
skupín v rôznom stupni redukuje. U → pásomníc tráv. 
sústava úplne chýba. Cievna a dýchacia sústava nie sú 
vyvinuté. Voľne žijúce dýchajú celým povrchom tela, 
parazity anaeróbne. Vylučovacia sústava protonefri-
diálneho typu, vylučovanie zabezpečujú aj amoebo-
vité bunky (astrocyty), z mezemchýmu prechádzajú 
do čreva (ak je vyvinuté). Zmyslové orgány sú dob-
re vyvinuté u voľne žijúcich (oči – často veľký počet 
umiestnené po obvode hlavy, → statocysty a zmyslové 
brvy) u parazitov redukujú. Pohlavná sústava pomerne 
zložitá, väčšinou → proterandrické hermafrodity, vý-
nimočne gonochoristy. Niektoré voľne žijúce sa roz-
množujú nepohlavne fisiparia. Vývin väčšinou zložitý, 
charakteristický pre jednotlivé skupiny, u parazitov so 
striedaním hostiteľov i generácií. Patrí sem viacero 
tried, z ktorých najvýznamnejšie sú → ploskulice, → 
motolice, → mnohoprísavnice, → pásomnice.    ET

ploskuľa mliečna/mliečnobiela (Dendrocoelum lacte-
um) – ploskavec, patriaci medzi trojvetvové → plos-
kulice (Tricladina). Telo je listovité, silne dorzoven-
trálne sploštené veľ. do 2 cm. Črevo tvorí 3 výbežky, 
z ktorých 1 smeruje dopredu tela a 2 dozadu, ktoré 
sa ešte ďalej vetvia. Je mliečno bielo sfarbená a vetvy 
čreva presvitajú. Na Slovensku široko rozšírená v sto-
jatých i tečúcich vodách, častá v dolných úsekoch 
riek. Na rozdiel od ostatných ploskulíc znáša i vyššie 
znečistenie vody.              ET 

ploskulice (Turbellaria) → trieda väčšinou voľne žijú-
cich, dorzoventrálne sploštených živočíchov, patria-
cich do kmeňa → ploskavce. Pokožku tvorí obrvený 
epitel s množstvom slizových žliaz. V pokožke, alebo 
tesne pod ňou, sa nachádzajú → rabdity, u niektorých 
i → pŕhlivé bunky ktoré si zachovávajú funkčnosť po 
zožratí nezmarov. Pod pokožkou je elastická bazálna 
membrána, ktorá dodáva telu tvar a upínajú sa na ňu 
svaly (dobre vyvinutý → kožno – svalový vak). Trá-
viaca sústava rôzne modifikovaná, väčšinou s vylia-
čiteľným hltanom. Vývin priamy u sladkovodných, 
u morských cez → Műllerovu a → Göetheho larvu. 
Žijú v mori, sladkých vodách i v pôde alebo na jej 
vlhkom povrchu, väčšinou dravce alebo zoškrabáva-
če, zriedkavo niektoré skupiny parazitické. Mnohé sú 
významné indikátory znečistenia vôd. Microstomum 
lineare žije najmä v stojatých vodách a okrem po-
hlavného rozmnožovania sa rozmnožuje nepohlavne 
rozpadom (fisiparia), pričom jedince (veľké do 2 mm) 
môžu zostať spojené, čím vytvárajú reťazce dlhé cez 
1 cm. Mnohohltanovka zemná (Digonopyla subterra-
nea) sa vyznačuje tým, že má veľký počet (až 60) úst-
nych otvorov a hltanov. Ploskuľa vrchovská (Crenobia 
alpina) vyžaduje vysoký obsah kyslíka vo vode, preto 
je rozšírená najmä v prameňoch a horských potokoch 
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s teplotou do 10 – 12 oC. Najmä v nížinných tokoch 
je rozšírená → ploskuľa mliečna. Ploskuľa hranato-
hlavatá (Dugesia gonocephala) je tmavo sfarbená, má 
2 oči a výrazne trojuholníkovú hlavu. Bežne sa vy-
skytuje v našich potokoch. Ploskuľa čierna (Polycelis 
nigra), žije najmä v stojatých vodách, okraj jej hlavy 
lemuje veľký počet miskovitých očí. Dosahuje veľko-
sť do 2,5 cm. Bipalium kewense dosahuje veľkosť až 
35 cm. Môže sa vyskytovať v skleníkoch. Je to tropic-
ký druh (juhočínske ostrovy), zavlečený tropickými 
rastlinami do Európy. Rozmnožuje sa fragmentáciou 
(→ nepohlavné rozmnožovanie).             ET

ploštica lastovičia (Oeciacus hirundinis) – bzdocha 
patriaca do čeľ. Cimicidae. Ektoparazit belorítok, las-
tovičiek, brehúl, zriedkavejšie iných druhov vtákov. 
Predný okraj štítu slabo vykrojený, 3. a 4. tyka dlový 
článok len o málo tenší ako druhý. Dĺžka samičky 3 
až 3,5 mm, samčeka 2 až 2,2 mm. Vajíčka kladú do 
hniezdnej podstielky. Podľa teploty trvá ich vývin 
jeden až dva týždne a vývin nýmf 1 až 2 mesiace. 
Zvliekajú sa se päťkrát. Zimné obdobie dokážu preko-
nať v hniezde hostiteľa. Po vyletení mladých vtákov 
z hniezda sa niekedy sťahujú do bytov, kde se však 
trvalejšie neudržia. Vzácnejšie sa pokušajú cicať na 
človeku.                IO

ploštica posteľná (Cimex lectularius) – bzdocha pat-
riaca do čeľ. Cimicidae. Má žltohnedé ploché telo s 
re dukovanými krídlami. Dĺžka samičky 5,5 až 6 mm, 
samčeka 5 až 5,5 mm. Hlava široko nasadá na predo-
hruď. Předný okraj štítu je hluboko vykrojený, 3. a 4. 
ty kadlový článok je tenší ako druhý. Samičky kladú 
vajíčka spolu s výkalmi na miestach denných úkrytov. 
K podkladu ich lepia sekrétom. Za 24 hodín ich na-
kladú až 12, za celý život až 550. Pri teplote 16 – 19 
°C se liahnu prvé nymfy za 21 – 22 dní, pri teplote 
35 – 37 °C za necelý týždeň. Rýchlosť vývinu vajíčka 
v samičke, ako aj rýchlost metamorfózy je závislá na 
dostatku krvi a teplote prostredia. Teploty pod –17 °C 
a nad 45 °C imága a nymfy zabíjajú. Nymfálný vý-
vin pri 18 °C trvá dva mesiace, pri 35 °C dva týždne. 
Nymfy vedú podobný život ako imága. Medzi dvoma 
zvliekaniami musia alspoň jedenkrát cicať krv. V na-
ších podmienkach nymfy cicajú raz za 10 dní, imága 
raz týždenne. Žijú jeden až dva roky. Sú fotofóbné, cez 
deň sa ukrývajú. Imága s nymfami vytvárajú kolónie. 
Hostiteľov napádajú v noci. Ich potravou je výlučne 
krv. Cicajú na človeku, psoch, mačkách, myšiach, ne-
topieroch, kačiciach, husiach, sliepkach a i. Bo danie 
vyvolává vznik rozsiahlych pluzgierov, které silno 
svrbioa. Hla dné ploštice napádajú hostiteľov aj počas 
svetla. V minulosti se priestory zamorené plošticami 
ply novaly kyanovodíkom, ktorý účinne zabíja imága, 
nymfy a vajíčka. V dnešnej dobe sa na boj používajú 
kontaktné insekticidy.               IO

pľúca – pulmo sú párový vakovitý orgán uložený 
v hrudníkovej dutine. Ich funkciou je zabezpečiť na-
sýtenie krvi kyslíkom zo vzduchu. Pľúcne dýchanie 
je najrozšírenejší spôsob dýchania stavovcov žijúcich 

na suchu. Dýchajú nimi aj najvyššie vyvinuté vodné 
stavovce (delfíny, veľryby). Pľúca sú párový orgán, 
vakovitý, vyvinuli sa z vnútornej zárodočnej vrstvy 
z endodermu. Vnútornú plochu pľúc na ktorej sa vy-
mieňajú dýchacie plyny vystiela tenký, stále vlhký 
epitel. S vonkajším prostredím sú pľúca spojené len 
pomerne malým otvorom a rozlične dlhou trubicou 
dýchacích ciest, ktoré tvorí nosová dutina, nosohltan, 
hrtan, priedušnica, hlavné priedušky, priedušničky 
a alveolárnymi chodbičkami sa končia v pľúcnych 
mechúrikoch – alveolách. Pľúca vznikli zdokonale-
ním pľúcnych vakov. Pravá strana pľúc je takmer vždy 
väčšia ako ľavá (tá môže byť úplne redukovaná u čer-
vorov z triedy Amphibia a u hadov z triedy Reptilia). 
Ich výkonnosť závisí od veľkosti vnútorného povrchu 
a od dokonalosti zásobenia krvou. U obojživelníkov 
sú pľúca vakovité s málo riasenou vnútornou stenou, 
u plazov sú v nich výraznejšie záhyby a prepážky 
a u cicavcov je hubovité pľúcne tkanivo tvorené mili-
ónmi drobných pľúcnych komôrok. Značnú odchýlku 
badáme u pľúc vtákov, ktoré sú trubicovitej stavby, sú 
pomerne malé a málo roztiahnuteľné. Naopak vtáky 
majú bohato rozvinutý systém vzduchových vakov 
(ako niektoré plazy).              SN

pľúcnatce (Pulmonata) – jedna z piatich podtried kme-
ňa → mäkkýšov. Plášťová dutina (→ plášť mäkkýšov) 
je dobre vyvinutá s bohato vetveným systémom ciev, 
slúži na dýchanie (tzv. pľúcny vak). Väčšina druhov 
má schránku s rôznymi typmi vinutia závitov. Ner-
vová sústava je veľmi koncentrovaná. Hermafrodity 
s jednou obojpohlavnou (hermafroditickou) žľazou. 
Vývin priamy. Žijú väčšinou na súši, niektoré druhy 
sa vrátili do vody (zriedkavo aj do mora). Medzi pľúc-
natce patria 3 rady: staropľúcnatce, → vodniaky a → 
slimáky.               TC

pľúcne mechúriky – čiže pľúcne alveoly, sú základnou 
dýchacou jednotkou, sú vystlané množstvom krvných 
kapilár na dokonalé vychytávanie kyslíka z vdých-
nutého vzduchu. Alveoly niekoľkonásobne zväčšujú 
dýchací povrch pľúc, čo je efektívne prispôsobenie na 
výmenu plynov. Jednovrstvový epitel (ploché tenké 
bunky, bohato prekrvené) alveol je pokrytý tenkou 
vrstvičkou tekutiny. Na epitel alveol sa tesne prikladá 
endotel pľúcnych kapilár. Táto dvojvrstva buniek má 
hrúbku len 0,004 mm, takže medzi povrchom eryt-
rocytov a atmosferickým vzduchom je veľmi malá 
vzdialenosť.               SN

pľúcne vačky – typ dýchacích orgánov, takýmto spô-
sobom dýchajú niektoré skupiny pavúkovcov. Pľúcne 
vačky vznikli zo žiaber brušných končatín a prispô-
sobili sa na dýchanie vzdušného kyslíka. Zložené sú 
z lamiel usporiadaných rovnobežne ako listy v knihe, 
prúdi v nich krvomiazga=hemolymfa. Rozťahova-
ním a sťahovaním vačkov sa vháňa a vyháňa vzduch 
a vlastná výmena plynov sa uskutočňuje cez steny líst-
kov. Kyslík sa prenáša dýchacím farbivom rozpuste-
ným v hemolymfe.              SN

pľúcne vaky – súčasť dýchacej sústavy mnohých pa-
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vúkov (Araneida). Majú podobu párových dutiniek 
uložených na začiatku bruška (opistosomy). Vchody 
(stigmy) do pľúcnych vakov sú štrbinovité. Pľúcne 
vaky sú objemné vchlípeniny pokožky do bruška, sú 
buď dva symetricky uložené na úrovni pohlavného 
otvoru alebo štyri, z ktorých druhý pár leží bližšie 
k stredu bruška. Zo stien pľúcnych vakov smerom 
dovnútra vybieha mnoho jemných dvojvrstevných lu-
pienkov (ako listy pootvorenej knihy), v ktorých prúdi 
hemolymfa. Vďaka pravidelnému prúdeniu vzduchu 
okolo lupienkov (súvisiacich s dýchacím pohybmi 
bruška) je zabezpečená na ich povrchu výmena ply-
nov.                 IO

pľúcne vaky vtákov → vzduchové vaky
pľúcny obeh – alebo malý krvný obeh sa začína v pra-

vej komore srdca. Do nej priteká odkysličená krv z 
pravej predsiene. Z pravej komory vychádza pľúcnica 
(truncus pulmonalis), ktorá sa rozvetvuje na pravú a 
ľavú pľúcnu tepnu. Tie vedú odkysličenú krv k pra-
vým a ľavým pľúcam. Na začiatku pľúcnice sa na-
chádza polmesiačikovitá (semilunárna) chlopňa, ktorá 
zabezpečuje jednosmerný tok krvi z pravej komory do 
pľúcnice. V pľúcnych kapilárach sa krv okysličí a je 
ďalej vedená štyrmi pľúcnymi žilami (z pravých aj 
ľavých pľúc vychádzajú po dve pľúcne žily) do ľavej 
predsiene srdca.              SN

plutva (pinna) – orgán pohybu vodných živočíchov
plutvový lem – kožná riasa. Na dorzálnej časti tela kopi-

jovcov (Cephalochordata) sa tiahne plutvový lem, ten 
sa v chvostovej časti kopijovito rozširuje a pokračuje 
na brušnej strane tela až po átriový otvor (atrioporus), 
kde sa delí na dve paralelne dopredu smerujúce meta-
pleurálne riasy. Tie sú záhybmi tela a ležia na okrajoch 
brušnej strany. Larvy obojživelníkov (žubrienky žiab 
alebo larvy salamandry škvrnitej – (Salamandra sa-
lamandra) majú v larválnom štádiu v chvostovej ob-
lasti plutvový lem. Plutvový lem na chvoste majú aj 
veľmloky z čeľade krytožiabrovcovité (Cryptobran-
chiidae) a v období rozmnožovania aj samce mlokov 
z rodu Triturus.               ZO

pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria) – chrobák čeľ. 
→ májkovitých (Meloidae). Dĺžka 12 – 21 mm. Telo 
zlatozeleno sfarbené. Imága sa vyskytujú väčšinou 
hromadne, najmä na jaseňoch (Fraxinus excelsior, F. 
ornus) a vtáčom zobe (Ligustrum vulgare). Hojný je 
najmä v juž. Európe, kde ožiera aj listy olív. U nás sa 
vyskytuje sporadicky v najjuž. oblastiach. Vyvíja sa v 
hniezdach samotárskych včiel. Pri masovom výskyte 
sa prezradí prenikavým zápachom. Jeho hemolymfa 
obsahuje jedovatú látku – kantaridín, kt. účinok po-
znali už starovekí lekári. V sušenom stave ho použí-
vali na výrobu náplastí. Pre vysoký obsah kantaridínu 
je naším najjedovatejším chrobákom.           MH

plynový mechúr (vesica natatoria) – hydrostatický or-
gán rýb. Vyliačením chrbtovej strany tráviacej trubi-
ce lúčoplutvovcov (Actinopterygii) vzniká plynový 
mechúr (vesica natatoria), pôvodne párový, ktorý 
slúži ako prídatný dýchací, častejšie ako hydrostatic-

ký orgán. Napĺňa sa vzduchom nadýchnutím krátko 
po vyliahnutí. Tlak plynov v ňom môže dosiahnuť až 
100 atmosfér pri kyslíku a 20 atmosfér pri dusíku. Ry-
bám, ktoré majú plynový mechúr počas celého života 
spojený s tráviacou sústavou (pažerákom) osobitným 
kanálikom ductus pneumaticus (kaprotvaré – Cyprini-
formes, lososotvaré – Salmoniformes), sa obsah a tlak 
plynov v plynovom mechúre reguluje prehltávaním 
alebo vypúšťaním vzduchu. Tieto sa nazývajú vzduš-
nohrdlé (physostomi). Rybám, ktorým tento kanálik 
zaniká (ostriežovité – Percidae, hlaváčovité – Cotti-
dae, treskovité – Gadidae), reguláciu plynov obstará-
vajú osobitné orgány, ako plynová žľaza, ktorú tvorí 
sieť modifikovaných krvných kapilár (rete mirabile). 
Tie prostredníctvom oválu, ktorý má po obvode hladkú 
svalovinu, priliehajú k stene plynového mechúra. Tie-
to ryby sa nazývajú hrdloplutvé (physoclisti). Plynový 
mechúr však môže slúžiť aj ako zásobáreň tuku (rod 
Yarrella), zvukový orgán (č. Sciaenidae), rezonančný 
orgán (kaprovité – Cyprinidae). Viacerým bentickým 
druhom, prípadne dobrým plavcom (tresky) zaniká 
alebo je rudimentárny. Plynový mechúr kaprotvarých 
(Cypriniformes) má funkciu rezonátora a podstatne 
rozširuje rozsah prijímaných zvukov. Kaprotvaré do-
kážu vnímať zvuk v rozsahu 5 Hz – 17 kHz. Pľúcne 
vaky latimérií (Coelacantiformes) sú premenené na 
plynový mechúr, ktorý je vyplnený tukovým tkani-
vom.                 ZO

pneumatofór → polyp
počet recentných živočíchov – diverzita recentných or-

ganizmov poníma v súčasnom období okolo 1,4 milió-
na opísaných druhov. Ani zďaleka však nepredstavuje 
konečné číslo, ktoré sa v odhadoch pohybuje v inter-
vale hodnôt od 2 do 100 miliónov. Nárast poznatkov 
súvisí s výskumom nových oblastí (napr. tropické 
dažďové pralesy, hlbokomorské ekosystémy) ako aj 
s revíziou viacerých známych taxónov (aplikácia mo-
lekulárnych metód). V 20. storočí boli opísané 3 nové 
kmene (gnatostomuly, loriciféry, kruhovce). Súčasné 
znalosti o počte recentných druhov poukazujú na jed-
noznačnú dominanciu hmyzu (vyše 1 milión druhov), 
z ktorých viac ako 350 000 druhov tvoria chrobáky. 
Diverzita živočíchov zahŕňa aj 70 000 druhov mäk-
kýšov, 29 300 rýb, 5 700 obojživelníkov, 8 200 plazov 
10 200 vtákov či 5 400 druhov cicavcov.             PF

počet známych druhov na Slovensku – výrazná hete-
rogenita ekologických podmienok Slovenska, bohatá 
výšková členitosť a intenzívny kontakt s Panóniou 
sa podpísali pod pomerne široké druhové spektrum 
organizmov v tomto regióne. V súčasnom období je 
na území Slovenska zaznamenaných asi 30 000 dru-
hov živočíchov a vyše 11 000 druhov rastlín (vrátane 
rias a húb), takmer 5 000 druhov baktérií a rovna-
ko aj vírusov. Odhady predpokladajú výskyt asi 40 
000 druhov živočíchov. Najrozmanitejšiu skupinu 
predstavuje hmyz, známych je napríklad vyše 6 000 
druhov chrobákov a rovnaké druhové bohatstvo bla-
nokrídlovcov. Nárast poznatkov súvisí s výskumom 
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nových habitatov (napr. jaskynnej troglobiontnej fau-
ny, korticikolného podkôrneho hmyzu), ako aj s reví-
ziou viacerých známych taxónov (aplikácia moleku-
lárnych metód).                PF

podenky (Ephemeroptera) – rad. Podenky sú veľkosti 
3 – 35 mm, majú obojživelný spôsob života. Ústne 
orgány a trávacia sústava zakrpatená. Hruď nesie 
tri páry nôh. Bruško je 10 článkované, zakončené 3 
štetmi: terminálny paštet dva cerkusy, cerci. Dospelé 
podenky sú nápadné najmä za slnečných teplých pod-
večerov, keď tancujú vo veľkých rojoch nad vodnou 
hladinou. Dospelé podenky majú krátky život. Larvy 
podeniek sú ľahko určiteľné. Spodnú stranu tela majú 
silno sploštenú, chrbtovú stranu a žiabre zas vyklenu-
té. Vďaka tomuto hydrodynamickému tvaru tela ich 
prúd vody nestrháva, ale pritláča ku kameňom. Majú 
tri páry nôh a viditeľné tykadlá. Larvy majú širokú hla-
vu s kratšími tykadlami, ústne orgány hryzavé. Po bo-
koch bruška sa nachádza 7 párov tracheálnym žiabier. 
Najľahšie ich však určíme na základe troch (zriedka 
dvoch) chvostových príveskov – cerkov.         MKB

podhltanový nervový uzol (ganglion suboesophaga-
le) –spojený okolohltanovou spojkou s → mozgom 
hmyzu. Skladá sa z 3 párov ganglií: z hryzadlového, 
z čeľustného a spodnoperového nervového uzla. Iner-
vuje svaly a senzily ústnych orgánov.           MH

Podiceps cristatus → potápka chochlatá
podkožné väzivo – u stavovcov vrstva kože, ktorá je 

priamo pod zamšou, a ktorá obsahuje podkožný tuk. 
Je tvorená väzivovými bunkami (kolagénové a elas-
tické vlákna), umožňuje posúvanie kože a uklada-
nie zásobného tuku. Táto tuková vrstva zabezpečuje 
ochranu svalom, kostiam a vnútorným orgánom pred 
nárazmi a funguje ako izolátor a zdroj energie v obdo-
biach nedostatku.           MKB

podkôrnik brestový (Scolytus scolytus) – chrobák čeľ. 
→ nosáčikovitých → podčeľade podkôrnikov. Dĺžka 
4 – 6 mm. Telo čierne, lesklé, krovky červenohnedé. 
Napáda bresty. Neškodí iba požerkami, ale prenáša 
hubu Graphium ulmi, kt. spôsobuje tracheomykózu 
brestov a odumieranie mladých konárov. Podobne 
dubové porasty poškodzuje p. dubový (S. intricatus), 
kt. sa vyvíja pod kôrou dubov, zriedkavejšie bukov. 
Je prenášačom tracheomykózy (grafiózy) dubov, kt. 
spôsobuje ich usychanie. Význ. škodcami ovocných 
drevín sú p. slivkový (S. mali) a p. ovocný (S. rugu-
losus), kt. napádajú najmä slivky, čerešne, broskyne a 
marhule. Uprednostňuje choré a oslabené stromy, ale 
pri premnožení napáda aj mladé štepy.            MH

podkôrniky (Scolytinae) – podčeľaď → chrobákov čeľ. 
→ nosáčikovitých. V starších systémoch sú chápané 
ako samostatná čeľaď Scolytidae. Malé chrobáky, 
prevažne valcovitého tela. Hlava ukrytá pod veľkým 
štítom. Nohy krátke, tykadlá paličkovité. Sfarbenie 
väčšinou hnedé až čierne. Krovky šikmo sklonené, 
na konci al. bokoch so zubami. Larvy biele, bezno-
hé. Žijú pod kôrou i v dreve listnatých a ihličnatých 
stromov, len zriedkavejšie v osiach krov a bylín. Na-

pádajú väčšinou choré stromy, príp. stromy vyvrátené 
po veterných a snehových kalamitách. Do zdravých 
stromov sa púšťajú len pri veľkom premnožení. Sa-
mičky vyžierajú pod kôrou tzv. materské chodbičky. 
Tvar požerkov samičiek a lariev je druhovo, príp. ro-
dovo špecifický. Žijú v monogamných pároch al. v 
polygamných skupinách (jeden samček s viacerými 
samičkami). Základom sídla podkôrnikov je snubná 
komôrka, kt. vyhryzie buď samička monogamných 
druhov, al. u polygamných samček. Z tejto komôrky 
samička vyhryzie niekoľko materských chodieb, na 
okraje kt. kladie vajíčka. Larvy si prevŕtavajú vlast-
nú chodbičku kolmo na chodbu materskú. Tu sa aj 
zakukľujú. Larvy sa živia prevažne lykovou časťou 
stromov a hubovými vláknami. Tieto tzv. ambróziové 
huby prináša do dreva vo svojom žalúdku už samička. 
Pri vyhryzávaní chodieb vylučuje ich výtrusy a takto 
ich rozširuje. Pri premnožení môžu mnohé druhy 
spôsobovať značné škody na ihličnatých a listnatých 
stromoch v lesoch, ako aj na ovocných drevinách. V 
našich klimatických podmienkach mávajú jednu, dve 
al. tri generácie ročne. Často máva ten istý druh v ní-
žinách dve a vo vyšších polohách jednu generáciu. Na 
svete žije asi 6 000 druhov, u nás 120.           MH 

podmienené reflexy – reakcia, ktorú organizmus získa-
va počas života a ktorou odpovedá na podráždenie re-
ceptorov. U človeka a vyšších živočíchov sa podmie-
nené reflexy vypracúvajú tvorením dočasných spojov 
v mozgovej kôre a slúžia ako mechanizmy pri pri-
spôsobovaní sa zložitým premenlivým podmienkam 
vonkajšieho prostredia. Podmienený reflex sa nekončí 
činnosťou, ale vnímaním a hodnotením jej výsled-
ku (cf spätná väzba). Získavané podmienené reflexy 
človeka umožňujú všetky zložité prejavy správania 
človeka, napríklad chôdzu, rozprávanie, písanie. Pod-
net pre podmienený reflex môže byť zmyslový vnem 
(zrakový, sluchový...), môže to však byť aj slovný 
podnet.           MKB

podnetová situácia – je situácia, pri ktorej určitý vro-
dený inštinktívny prejav vyprovokuje vždy rovnaký, 
veľmi presne definovaný, konkrétny podnet a jeho 
vnem.            MKA

podobník okankovitý (Synanthedon myopaeformis) 
– menší podobník z čeľ. → podobníkovité s dĺžkou 
predného krídla 6 – 10 mm. Na hrudi pod prednými 
krídlami je červená škvrna. Štvrtý bruškový článok 
je na chrbtovej strane červený. Motýle lietajú od mája 
do septembra. Húsenica žije jeden rok, pričom hlodá 
pod kôrou a v beli jabloní, jarabín, hlohov a príleži-
tostne hrušiek. Kuklí sa v pevnom zámotku. Škodca 
jabloní.            MKU

podobník sršňovitý (Sesia apiformis) – najväčší náš 
podobník z čeľ. → podobníkovité pripomínajúci tva-
rom aj zafarbením sršňa, s dĺžkou predného krídla 14 
– 21 mm. Motýle lietajú od mája do začiatku augusta. 
Húsenica žije 3 – 4 roky a vyhlodáva chodby v dolnej 
časti kmeňa a v koreňoch topoľov. Kuklí sa v pevnom 
zámotku. Škodca topoľov.          MKU
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podobníkovité (Sesiidae) – čeľ. uzdokrídlych motýľov 
(Lepidoptera) menšej až strednej veľkosti s veľmi úz-
kymi, prevažne sklovito priesvitnými až priehľadnými 
krídlami, bez šupiniek (šupinky sú iba v okolí žiliek) 
a štíhlym telom. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku 
tela 7 – 23 mm a dĺžku predného krídla 5 – 21 mm. 
Motýle pripomínajú blanokrídlovce (mimikry). Vre-
tenovité, zriedkavo nitkovité tykadlá bývajú na konci 
zúžené. Očká sú prítomné. Análna žilka je na krídlach 
slabo vyvinutá. Na brušku bývajú zvyčajne výrazné 
pásiky; samčeky majú bruško zakončené štetcom 
chĺpkov. Lietajú najmä cez deň a obľubujú pokojné 
a horúce slnečné počasie. Belavé húsenice s mohut-
nými hryzadlami a vencovitými, priečne prerušenými 
panôžkami žijú v dreve viacerých druhov drevín, v 
koreňoch, stonkách a podzemkoch bylín. Jednotlivé 
druhy sa často špecializujú na urč. okruh rastlín. Po-
lovoľné kukly sa nachádzajú väčšinou v zámotkoch. 
Na brušku majú tŕne. Pred liahnutím imága sa vysú-
vajú. Rozšírené sú po celom svete. Zo Slovenska je 
známych 47 druhov, niekt. sú škodcami ovocných a 
lesných drevín.            MKU

Podoplea → veslonôžky → cyklopy
podsada → podsrstie
podsrstie alebo vlnka, podsada – kratšie a jemnejšie 

chlpy srsti, majúce termoizolačnú funkciu. Tvoria ju 
vlníky a osiníky. Je uložená pod kontúrovou srsťou. 
Je to krátka, jemná srsť so zvlneným kmeňom, ktorá 
chráni telo pred chladom a vlhkom.            ZO

pogonofóry (Pogonophora) – skupina červovitých ži-
vočíchov veľkosti 5 – 75 cm (výnimočne až 1,5 m), 
v starších systémoch uvádzaná ako kmeň, s súčasnosti 
ako trieda v rámci kmeňa → obrúčkavcov (Annelida).
Telo je červovité upevnené v schránke, zložené zo 4 
častí prozóma (Tentakuloméra) – tentakulárny oddiel 
s ramenami, spojovacia mezozóma (Frenuloméra – 
frenulum, vestimentum), ďalej nasleduje metazóma, 
ktorá je najdlhšou časťou a je označovaná aj ako trup 
(Gonoméra – gonadálny úsek a tzv. trofozóma zabez-
pečujúca výživu), poslednou časťou relatívne krátkou 
časťou je opistozóma – článkovaný oddiel so štetina-
mi. Tráviaca sústava v dospelosti chýba, nahrádza ju 
tzv. trofozóma (tkanivo s vysokým obsahom sírnych 
a metanogénnych baktérií, ktoré zabezpečujú výživu 
chemosyntézou). Ako doplnkový spôsob sa vyskytuje 
aj fagocytóza a pinocytóza. Cievna sústava je uzavretá 
(hemoglobín sa nachádza voľne v plazme – nie je via-
zaný na bunky, čo zabezpečuje využívať minimálne 
množstvá kyslíka, pretože žijú v prostredí jeho nedo-
statku na dne oceánov v blízkosti sírnych a metáno-
vých výverov.                ET

Pogonophora → pogonofóry
pohárikovité oči → zrakové orgány bezchordátov
pohárovky (Leptolida) – väčšinou koloniálne morské 

→ polypovce, tvoriace polymorfné → kolónie s 2 zá-
kladnými typmi polypov (zoidov). Gastrozoidy (vy-
živovacie jedince) s ramenami s pŕhlivými bunkami 
a gonozoidy (rozmnožovacie), ktoré sa môžu rôzne 

diferencovať. Telo kolónie sa nachádza v schránke 
(perisark), ktorá sa okolo gastrozoidov rozširuje a vy-
tvára hydrotéku, do ktorej sa gastrozoid zaťahuje. Jed-
notlivé polypy sú pospájané tráviacimi trubicami (co-
enosark). Celá kolónia môže byť upevnená v podklade 
koreňovitými výrastkami (hydrorhiza). Rozmnožova-
nie môže byť rôzne modifikované od jednoduchého 
oddeľovania medúz z gastrozoidov, cez vytváranie 
tyčinkovitých útvarov (blastostyl), na ktorých pučia 
mladé medúzy, oddeľujú sa, a rozmnožujú sa po-
hlavne cez larvu (→ planula). Niekedy sa medúzky 
neoddeľujú, ale priamo na kolónii produkujú pohlav-
né bunky (→ meduzoidy). Nakoniec medúzy úplne 
strácajú tvar, menia sa na vaky vyplnené pohlavnými 
bunkami (gonofór, sporosark) a sú trvale pripevnené 
v kolónii. Môže tým dochádzať k úplnému potlačeniu 
medúzového štádia. Bežným druhom v Jadranskom 
mori je medúza obélia (Obelia phyalidium), kolónie 
dosahujú až niekoľko metrov i keď jednotlivé poly-
py sú mikroskopické. Vyskytuje sa často v planktóne. 
Pohárovka vetvitá (Laomedea dichotoma) je pevne 
pripevnená k podkladu.               ET

pohlavie vtákov – vtáky patria ku organizmom, ktorých 
pohlavie je určené genotypicky. Preto je pohlavie zy-
goty dané výhradne jej genotypom, a to už pri oplod-
není. V prípade vtákov sú heterogametickým pohla-
vím samice (samičie pohlavie – ZW, samčie pohlavie 
ZZ) tvoriace vajíčka dvoch typov: (a) vajíčka nesúce 
pohlavný chromozóm Z a (b) vajíčka nesúce pohlav-
ný chromozóm W. Naopak samce tvoria iba spermie 
jedného typu – nesúce chromozóm Z.             KS

pohlavná bunka/generatívna bunka – osobitná bunka, 
ktorej spojením s inou pohlavnou bunkou pri oplodne-
ní sa začne vyvíjať nové indivíduum. Pohlavné bunky 
sa delia na mužské (samčie) pohlavné bunky (spermie) 
a ženské (samičie) pohlavné bunky (vajíčka). V živej 
hmote pohlavnej bunky je koncentrovaný dedičný zá-
klad budúceho indivídua. Jadrová hmota pohlavnej 
bunkyje redukovaná na polovicu (meióza), obsahuje 
polovičný (haploidný) počet chromozómov. Pohlavné 
bunky vznikajú a dozrievajú v pohlavných žľazách, 
spermiá v mužskej pohlavnej žľaze – semenníku (tes-
tis) a vajíčka v ženskej pohlavnej žľaze – vaječníku 
(ovárium). Pohlavná bunka prechádza v pohlavných 
žľazách zložitým vývinom (gametogenéza).      MKB

pohlavná dvojtvarosť – morfologická, často veľmi vý-
razná rozdielnosť medzi samčím (♂) a samičím (♀) 
pohlavím istého druhu. Mnoho druhov bezchordátov 
i chordátov je charakteristických morfologickými roz-
dielmi medzi pohlaviami, napr. škrkavka detská (Asca-
ris lumbricoides), roháč obyčajný (Lucanus cervus), 
bažant poľovný (Phasianus colchicus), lev púšťový 
(Panthera leo) a i. Rozdiely medzi pohlaviami môžu 
byť v celkovej veľkosti, v zafarbení, v tvare a veľkosti 
niektorých štruktúr a dokonca i v sekundárnej absen-
cii niektorých orgánov, napr. poznáme druhy motýľov 
i dvojkrídlovcov, ktorých samičky sú bezkrídle a sam-
čeky s plne vyvinutými funkčnými krídlami.          IO
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pohlavná predsieň → pohlavná sústava bezchordátov
pohlavná sústava bezchordátov – predstavuje súbor 

orgánov zabezpečujúcich reprodukciu organizmu. 
Hlavnou funkciou je tvorba pohlavných buniek, kt. vz-
nikajú v pohlavných žľazách. Skladá sa z pohlavných 
žliaz, pohlavných vývodov a prídatných žliaz. U → 
hermafroditov sú gonády buď zdvojené, al. spojené 
do jednej hermafroditnej žľazy. U → ploskulíc sa 
pohlavná sústava samčekov skladá z viacerých se-
menníkov (testes), kt. prechádzajú do vývodných 
kanálikov (vasa efferencia). Tieto ústia na každej stra-
ne do semenovodov (spermiducti). Semenovody sa 
spájajú v nepárny semenomet (ductus ejaculatorius), 
kt. prechádza do kopulačného orgánu – → penisu. 
Samičia pohlavná sústava sa skladá z väčšieho počtu 
vaječníkov (ovaria), z kt. vychádzajú dva vajcovody 
(oviducti). Vajcovody ústia do pošvy (vagina), kt. sa 
otvára do predsiene (atrium). Sem ústi aj materni-
ca (uterus) a kopulačná burza (bursa copulatrix). → 
Mäkkýše a najmä → ulitníky – pľúcnatce majú her-→ ulitníky – pľúcnatce majú her- ulitníky – pľúcnatce majú her-
mafroditickú žľazu (glandula hermafroditica), obojpo-
hlavný vývod (ductus hermaphroditicus), bielkovino-
vú žľazu (glandula albuminalis), spermiovidukt (sper-
mioviductus), semenný vačok (receptaculum seminis) 
a pohlavnú predsieň (atrium genitale). Vyvinuté sú aj 
prídatné žľazy, penis (chýba slizovcom), šípový vak 
(bursa telae) s aragonitovým “šípom lásky” (kt. vniká 
pri kopulácii do druhého jedinca), bičík (flagellum), 
pomocou kt. sa zlepujú spermie v → spermatofóry a 
prstovité žľazy (glandulae mucosae). Bielkovinová 
žľaza a prstovité žľazy produkujú vajíčkové obaly. 
Semenníky dážďovky (→ máloštetinavce) ležia v 10. 
a 11. článku tela. Spermie dozrievajú v troch pároch 
semenných vačkov (vesiculae seminales), kt. ležia 
medzi 9.–13. článkom tela Zrelé spermie sú odvá-
dzané dvoma pármi semenných lievikov do vývodov 
(vasa efferentia), kt. pokračujú do semenovodov (vasa 
defferentia) vyúsťujúcich na 15. telovom článku. V 
spodnej časti 10. a 11. článku samčekov ležia dva páry 
semenných schránok (receptacula seminis). Sú ekto-
dermálneho pôvodu a vyúsťujú na brušnej strane. Pri 
párení si oba jedince vymieňajú spemie, kt. vystrekujú 
zo semenných schránok. Vajíčka sú ukladané do slizo-
vého obalu, kt. produkuje → opasok a v tomto obale 
(kokóne) sa ďalej vyvíjajú. Samičie pohlavné orgány 
sú zložené z vaječníkov, vajcových vačkov (slúžia 
na uloženie vajíčok) v 13. článku tela, kt. pokračujú 
vajcovými lievikmi a vajcovodami vyúsťujúcimi na 
14. článku. U → pijavíc, kt. sú tiež hermafrodity, sa 
objavuje nadsemenník (epididymis), kde ústi aj pre-
dstojnica (prostata). Pohlavná sústava končí penisom. 
Vaječníky sú párové, vajcovody krátke, ústia do krá-
tkej maternice, kt. vyúsťuje do pošvy na brušnej strane 
tela. Do maternice vyúsťujú aj bielkovinové žľazy, kt. 
tvoria obal vaječného kokónu. Kokóny lepia na vodné 
rastliny al. vlhký breh. U → gonochoristov sú samčie a 
samiččie gonády v oddelených jedincoch. → Páskovce 
majú gonády vo výbežkoch čreva a pohlavné bunky 

sa dostávajú do okolitého prostredia chodbičkami, kt. 
vzniknú po dozretí gamét.→ Hlístovce majú nepá-→ Hlístovce majú nepá- Hlístovce majú nepá-
rový semenník (testis), párové vaječníky (oviducti). 
Pohlavné vývody ústia do nepárového otvoru – bur-
sa copulatrix, kt. sa nachádza v blízkosti stredu tela. 
Vajcovod, receptaculum seminis, maternica a pošva 
nie sú zreteľne ohraničené. → Hlavonožce majú go-→ Hlavonožce majú go- Hlavonožce majú go-
nády s vývodmi do plášťovej dutiny. Na semenovodo-
ch majú prídatnú žľazu, kt. produkuje spermatofóry. 
Rozšírenou časťou semenovodu je tzv. Needhamova 
pošva, kt. slúži na uloženie spermií. Prenos sperma-
tofóru pri kopulácii umožňuje hektokotylové rame-
no, kt. ho odnesie do pohlavných orgánov samičky. 
Niekedy sa toto rameno odtrhne, samo pláva v mori 
a vyhľadá samičku a oplodní ju. → Vzdušnicovce 
sú oddeleného pohlavia. → Mnohonôžkam vyúsťujú 
gonády párovými otvormi medzi 2. a 3. párom nôh 
trupu. → Stonôžky a → hmyz majú vývody gonád 
na konci tela. Samčia pohlavná sústava sa skladá zo 
semenníkov (testes), semenovodov (vasa defferentia). 
Obsah semenovodu sa vlieva do nepárovej trubice – 
semenometu (ductus ejaculatorius), kt. je ektodermál-
nho pôvodu. Prudkým zmrštením dochádza k vystrek-
nutiu spermií do tela samičky. Semenomet vyúsťuje 
na konci penisu pohlavným otvorom gonopórom (→ 
penis hmyzu). Semenný vačok (vesicula seminalis) 
je rozšírenina semenovodu a zásobáreň spermií. Prí-
datné žľazy (glandulae accesoriae) produkujú lepivú 
hmotu, kt. sú prenášané spermie do tela samičky, al. 
slúži na utvorenie spermatofóru. Často vyrastajú z 
prednej časti semenometu. Sú prítomné v jednom al. 
viacerých pároch. K samičím vnútorným pohlavným 
orgánom patria vaječníky (ovaria), bočné vajcovody 
(oviducti laterales) spájajúce sa do spoločného va-
jcovodu (oviductus communis), semenná schránka 
(spermatheca), prídatné žľazy (glandulae accesoriae), 
pohlavná komora (camera genitalis), pošva (vagina) 
a gonopór (gonoporus). Vaječníky (ovaria) ležia v 
brušnej dutine. Sú zložené z mnohých → ovariol, kt. 
končia závesným vláknom (filum terminale). Samičie 
pohlavné orgány môžu vyúsťovať za 7 bruškovým 
sternitom párovými pohlavnými otvormi (→ napr. 
podenky). V tomto prípade samička vypúšťa vajíčka 
priamo do vody. Pri väčšine hmyzu sa však pohla-
vný otvor je nepárny buď za 8. sternitom bruška (→ 
chrobáky), za 9. sternitom (→ motýle), na 5. sternite 
(chvostoskoky) a za 11. sternitom (→ šutky). Vajíčka 
samička znáša buď pomocou nepravého kladielka (te-
leskopicky do seba zasunuté genitálne články v tvare 
rúrky) al. za pomoci → kladielka (ovipositor).     MH

pohlavná sústava obojživelníkov – pohlavné žľazy 
(gonády) produkujúce spermie alebo vajíčka sú pá-
rové orgány; červone a chvostnaté obojživelníky ich 
majú predozadne pretiahnuté, žaby krátke a kom-
paktné. V ontogenéze sú spočiatku nerozlíšené, dife-
rencujú sa až pod vplyvom hormónov na semenníky 
alebo vaječníky. Diferenciácia gonád je ovplyvnená 
vonkajšími (teplota) i vnútornými (starnutie jedinca) 
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faktormi, vďaka čomu sa niekedy môže pohlavie je-
dinca počas života zmeniť. Napr. mladé samce seve-
roamerického skokana piskotavého (Rana pipiens) sa 
spočiatku vyvíjajú ako samice, a naopak, staré samice 
môžu produkovať plnohodnotné spermie. Samce ro-
púch majú v blízkosti semenníkov rudimentárne va-
ječníky (tzv. Bidderov orgán), ktoré sa po odstránení 
semenníkov menia na funkčné vaječníky. Zostáva im 
zachovaný aj rudimentálny vajcovod ústiaci do klo-
aky. Zrelé vajíčka sa samiciam uvoľňujú do telovej 
dutiny, kde sa zachytávajú na obrvenom ústí párového 
vajcovodu (Müllerovej chodby), ktorý embryonálne 
vzniká buď odštiepením z primárneho močovodu, 
čiže Wolffovej chodby (chvostnaté obojživelníky), 
alebo z epitelu dorzálnej steny célomu (žaby). Vaj-
covod obsahuje žľazy, ktoré sa podieľajú na vytvára-
ní sekundárnych obalov vajíčok. Pred vyústením do 
kloaky sa vajcovod rozširuje, prípadne sa oba vajco-
vody pred kloakou spoja a vstupujú do nej spoločne. 
V rozšírenej časti vajcovodu prebieha embryonálny i 
larválny vývin druhov s priamym vývinom. Spermie 
sa odvádzajú, rovnako ako moč, primárnym močovo-
dom (Wolffovou chodbou) vyúsťujúcim do kloaky. 
Samce chvostnatých obojživelníkov majú v kloake 
žľazy, podieľajúce sa na formovaní → spermatofóru. 
Horná časť kloaky samíc sa diferencuje na → sperma-
téku slúžiacu na uchovávanie spermií.          PMI

pohlavná sústava plazov – pohlavie plazov je odde-
lené. Výnimočný je výskyt hermafroditizmu, kedy 
okrem samcov a samíc existujú v populácii aj tzv. 
intersex-jedince (napr. krovinár ostrovný Bothrops 
insularis) z čeľ. → vretenicovitých). Pohlavné žľazy 
(gonády) sú párové, ležia v blízkosti chrbtice vedľa 
seba, prípadne za sebou (→ hady). Veľkosť semenní-
kov (testes) môže v závislosti na reprodukčnom cykle 
kolísať, najväčšie sú v čase rozmnožovania. Spermie 
prechádzajú zo semenných kanálikov (canaliculi se-
minis) semenníkov cez nadsemenníky (epididymis) 
do semenovodov (vasa deferentia). Oba semenovody 
ústia do kloaky spolu s močovodmi v tzv. močovopo-
hlavnej bradavke (papilla urogenitalis). Párové vaječ-
níky (ovaria) sú buď kompaktné, alebo ide o vakovité 
orgány s dutinkami naplnenými lymfou (→ šupináče). 
Pomerne veľké vajíčka bohato zásobené žĺtkom (poly-
lecitálne) sa vyvíjajú v Graafovom folikule. Po uvoľ-
není sa zrelé vajíčka dostávajú do vajcovodu (tuba 
uterina) cez otvor vajcovodu (ostium tubae). V hornej 
časti vajcovodu dochádza k oplodneniu, v dolnej časti 
vajcovodu sa tvoria vajcové obaly (papierová blana 
a povrchový kožovitý či vápenatý obal). Dolná časť 
vajcovodu živorodých plazov je premenená na mater-
nicu (uterus). Oba vajcovody ústia do kloaky (cloaca). 
Všetky plazy majú vnútorné oplodnenie. Samce haté-
rií (→ hatéria bodkovaná) pri párení pritláčajú okraj 
kloaky ku kloake samice. Samce ostatných plazov 
ma kopulačné orgány, ktoré pri kopulácii prenikajú 
do samičej kloaky. Korytnačky a → krokodíly majú 
nepárový penis, → jaštery a → hady majú párové he-

mipenisy (vyliačiteľné vrecká s množstvom prichytá-
vacích hrotov a háčikov). Samec pritom zavádza do 
kloaky samice spravidla iba jeden hemipenis. Väčšina 
plazov je vajcorodých (oviparia), asi pätina druhov → 
šupináčov však rodí mláďatá (živorodosť, viviparia). 
Existuje široké spektrum prechodných stupňov spô-
sobu výživy embrya živorodých plazov – od úplnej 
závislosti na zásobách v žĺtku až po takmer úplné 
čerpanie živín z tela matky prostredníctvom rôznych 
typov jednoduchej placentácie. Niekdajšie odlišova-
nie tzv. vajcoživorodosti (ovoviviparia) ako akéhosi 
konkrétneho prechodného typu (s arbitrárne určený-
mi hranicami) nie je teda ani celkom opodstatnené, 
ani presné. Jednoduchá žĺtková placenta, prípadne i 
placenta chorio–alantoická sa vytvára niektorým jaš-
terom (z čeľadí → scinkovité, → Xantusiidae a i.) i 
→ hadom (Denisonia z čeľade → koralovcovitých, → 
vretenicovité rodu Vipera). Niekoľko desiatok druhov 
plazov (z čeľadí → jaštericovité, → gekónovité, → 
agamovité, → leguánovité) sa rozmnožuje partenoge-
neticky, známe sú teda len ich samice.       IB, DJ

pohlavná sústava vtákov – samcom sa zakladá bilate-
rálne. Majú semenníky (testes), ktoré sú pri obličkách 
a nikdy nedochádza k ich zostupu (descensus testis). 
Dozreté spermie sa zhromažďujú v prisemeníkoch 
(epididymis). Z nich vedú semenovody (ductus defe-
rens), ktoré majú množstvo kľučiek a ústia do strednej 
časti kloaky – urodeum. Len niektoré (paleognátne 
vtáky, zúbkozobce, hokovité) majú penis, u ostatných 
sú spermie prenášané cez pritlačené kloaky oboch po-
hlaví. Oplodnenie vajíčka prebieha v hornej časti vaj-
covodu samice. U nich zvyčajne funguje len ľavý va-
ječník (ovarium), ktorý má tvar hrozna. Vajíčka v ňom 
dozrievajú postupne a zrelé vajíčka sú v podstate va-
ječné žĺtka. Vajcovod (oviductus) má v čase rozmnožo-
vania veľa kľučiek a delí sa na lievik (infundibulum), 
ktorý objíma vaječník, bielkotvornú časť (pars albumi-
nifera, s. magnum oviductus), kde sa vajíčko obaľuje 
bielkom, úžinu (isthmus), kde vzniká podškrupinová 
(papierová) blana, ďalej má škrupinotvornú časť (pars 
testifera, s. uterus oviductus), ktorá vylučuje riedky 
bielok napínajúci blanu a vápenitú škrupinu a pošvu 
vajcovodu (vagina oviductus), ktorá vylučuje hlien 
pomáhajúci ľahšie vytlačiť vajíčko z kloaky. V čase 
rozmnožovania sú pohlavné orgány podstatne väčšie, 
ako v čase pokoja (napr. u vrabca v tom čase vzrastá 
obsah semenníkov 400-krát, podobne je to aj u vaječ-
níkov). Samce vtákov majú dva totožné typy pohlav-
ných chromozómov (ZZ), samice ich majú rozdielne 
(ZW). Absencia viviparnosti u vtákov sa dáva hlavne 
do súvislosti s vysokou telesnou teplotou matky, ktorú 
by nevedeli vtáčie zárodky tolerovať.                      ĽK

 pohlavné/generatívne rozmnožovanie bezchordátov 
– proces vývinu, diferenciácie a splývania pohlavných 
buniek (→ gametogenéza, → oplodnenie). Meiotic-
kým delením a splývaním jadra → spermie s jadrom 
→ vajíčka zabezpečuje rekombináciu genotypu prí-
slušného druhu a tým zvyšuje jeho schopnosť prispô-
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sobovať sa zmenám životného prostredia. Pohlavné 
bunky vznikajú a dozrievajú v pohlavných žľazách, 
spermie v semenníku (testis), vajíčka vo vaječníku 
(ovarium). Iba u → hubiek spermie a vajíčka vzni-
kajú v mezoglei, kt. sa nachádza medzi ekto– a en-
todermom. Spermie odnáša voda, pritom oplodňujú 
vajíčka. Väčšina mnohobunkových živočíchov je rôz-
nopohlavná, t.j. spermie a vajíčka sa vyvíjajú v rôz-
nych indivíduách (→ gonorochizmus). Ak sa samčie 
a samičie pohlavné bunky bunky vyvíjajú v jednom 
jedincovi hovoríme o obojpohlavnosti (→ hermafro-
ditizmus). Hermafroditizmus možno považovať za 
formu ekologickej adaptácie a väčšinou súvisí s ma-
lou hustotou populácie al. tiež so spôsobom života 
(prisadlé formy, parazity).            MH 

pohlavné/sexuálne/generatívne rozmnožovanie (am-
figónia) – spôsob rozmnožovania, pri ktorom sa nový 
jedinec vyvíja zo zygoty, ktorá vznikla splynutím 
dvoch špecializovaných pohlavných buniek, gamet 
– samčej (spermie) a samičej (vajíčka). Je to častejší 
spôsob rozmnožovania živočíchov, vyskytujúci sa i u 
tých druhov, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne. Cha-
rakteristickým znakom pohlavného rozmnožovania je 
zmena dedičného základu nového jedinca spôsobená 
splynutím genetickej výbavy oboch typov pohlavných 
buniek, gamet; je tak zvýšená možnosť variability po-
tomkov a schopnosť prispôsobovať sa.             JS

pohlavný dimorfizmus → pohlavná dvojtvarosť
pohlavný dimorfizmus/pohlavná dvojtvárnosť – roz-

dielnosť v primárnych a sekundárnych pohlavných 
znakoch pri rôznopohlavných živočíchov (→ gono-
chorizmus). K primárnym pohlavným znakom patria 
pohlavné žľazy (gonády). Sekundárnymi pohlavnými 
znakmi sú rozdielne vývody gonád, prídatné žľazy, 
ako aj ďalšie morfologické a anatomické charakteris-
tiky. K sekundárnym pohlavným znakom patria tiež 
adaptácie niekt. orgánov na prichytenie samičky pri 
kopulácii (napr. predný pár nôh potápnika – Dytiscus), 
pomocné orgány na prechovávanie vajíčok a mláďat 
(bruškové nôžky krabov, vak vačnatcov), inštinkty 
súvisiace so starostlivosťou o potomstvo, signálne 
znaky slúžiace na prilákanie opačného pohlavia (napr. 
sexuálne feromóny hmyzu, pachové žľazy cicav-
cov), optické signály (napr. parohy samcov cicavcov, 
ozdobné perie samcov vtákov, sfarbenie samcov rýb v 
čase neresenia, svetielkujúce orgány hmyzu, svadob-
né tance stavovcov ap.). Druhotné pohlavné znaky sa 
vyskytujú buď po celý život jedinca (trvalé), al. len 
v čase rozmnožovania (dočasné), ako napr. sfarbenie 
samcov, svadobné tance, materské inštinkty. Vývin 
sekundárnych pohlavných znakov je ovplyvnený hor-
monálne, al. je geneticky zakódovaný.           MH

pohlavný otvor → penis hmyzu, → pohlavná sústava 
bezchordátov

pohybová sústava bezchordátov – u väčšiny živočí-
chov pohyb organizmu umožňujú svaly. Len u niekt. 
→ primárnych lariev a drobných vodných živočí-
chov (napr. → vírnikov) pohyb umožňujú riasinkové 

epitely na povrchu tela. Pohybovú funkciu u → me-
chúrnikov plní svalový epitel, u ostatných živočíchov 
hladké a priečne pruhované svaly. U → ploskavcov, 
→ páskovcov, → hlístovcov a → obrúčkavcov je vy-
vinutý kožnosvalový vak zložený z okružnej, diago-
nálnej a pozdĺžnej vrstvy. Okružné svaly telo zužujú 
a rozširujú, pozdĺžne ho skracujú a predlžujú. Diago-
nálne svaly telo splošťujú. Kožnosvalový vak umož-
ňuje charakteristický plazivý pohyb tela. → Ulitníky 
majú dobre vyvinuté svaly na nohe, ich kontrakcie 
prebiehajú odpredu dozadu. U niekt. planktonických 
druhov sa noha môže zmeniť na plachtičku, slúžiacu 
na plávanie. Na stĺpiku ulity je vyvinutý osobitný sval 
– musculus columellaris, kt. je živočích pripútaný na 
ulitu. → Lastúrniky majú na spodnej strane silnú 
svalnatú nohu, kt. slúži na pohyb. Významnými sval-
mi sú sťahovace (retraktory) lastúr. U → hlavonož-
cov je silne vyvinutá svalovina v ramenách. Doko-
nalejším typom sú hladké a priečne pruhované svaly 
článkonožcov. Ich vývin súvisí s aktívnym spôsobom 
života a utvorením → vonkajšej kostry. Delíme ich 
na svaly kostrové (skeletové) a útrobné (viscerálne). 
Kostrové svaly sú napnuté medzi rozličnými časťami 
integumentu. Miesto pripevnenia svalu na → vonkaj-
šej kostre slúži na jeho pohyb buď ako pevný al. ako 
pohyblivý bod. Pevný bod al. plôška sa nazýva origo, 
pohyblivý insertio. V mieste úponu svalu na integu-
ment sa utvára šľacha, kt. je produktom jednej al. via-
cerých epidermových buniek. Poznáme epidermové, 
subepidermové a kutikulárne šlachy. Kostrové svaly 
sú priečne pruhované. Viscerálne svaly vznikajú z 
viscerálneho listu célomu (splanchnopleury). Tvoria 
pravidelnú mriežku okružných a pozdĺžnych svalo-
vých vlákien okolo stredného čreva al. nepravidelnú 
sieťku rozvetvujúcich sa a spájajúcich vlákien okolo 
→ ovariol. Východiskový typ svalstva článkonožcov 
je kožnosvalový vak, kt. sa však značne pozmenil v 
dôsledku heteronómnej → metamérie a → oligome-
rizácie tela, ako aj prítomnosti pohybových končati-
nových príveskov (nôh a krídel) na hrudi. → Ostna-
tokožce majú málo svalstva. Ich pohyb zabezpečuje 
sústava vodných ciev (ambulakrálna sústava), kt. má 
aj funkciu dýchaciu a vylučovaciu.           MH

pohybové organely → brvy, → bičíky, → panôžky 
poikilotermné/ektotermné živočíchy – živočíchy (napr. 

obojživelníky – Amphibia), s premenlivou telesnou 
teplotou, primárne závisiacou na teplote prostredia 
(nemajú stálu teplotu tela, vlastným metabolizmom 
dokážu vyprodukovať len zanedbateľné množstvo 
tepla).                ZO

pokožka – Pokožka je ektodermálneho pôvodu a vy-
tvára smerom k povrchu zrohovatenú vrstvu. Spodná 
vrstva obsahuje živé, deliace sa epitelové bunky, kto-
ré zabezpečujú doplňovanie zrohovatenej vrstvy po 
jej opotrebovaní a regeneráciu pri poranení. Má dve 
hlavné vrstvy: zárodkovú vstvu a rohovitú/rohovú/
zrohovatenú vrstvu. Rohovitá vrstva kože sa skladá z 
niekoľkých vrstiev zrohovatených plochých bezjadro-
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vých buniek, ktoré sa sústavne opotrebúvajú a odlu-
pujú. Zárodková vrstva sa histologicky ďalej skladá z 
viacerých vrstiev. Najspodnejšia základná/regenerač-
ná vrstva je tvorená cylindrickými bunkami, nasadá 
priamo na zamšu a sleduje nerovnosti papíl zamše. Na 
bazálnu vrtstvu nasadá tŕnitá spinocelulárna vrstva. 
Tú tvorí niekoľko vrstiev polyedrických buniek a vy-
rovnáva nerovnosti na väčšine tela, ktoré sú sposobe-
né papilami. Ďalšiu vrstvu, zrnitú granulačnú vrstvu, 
tvoria sploštené bunky s degenerovanými jadrami. 
Lesklú/svetlo lámajúcu vrstvu tvoria celkom ploché 
bunky, ktoré na seba tesne nasadajú a silno lámu svet-
lo. Pokožka nie je všade rovnako hrubá. Na stupajách 
nôh a na dlaniach je vrstva hrubá (preto u tmavo pig-
mentovaných ľudí je táto časť svetlejšia), na iných 
častiach tela je relatívne tenká. Pokožka neobsahuje 
krvné kapiláry.            MKB

pokožka bezchordátov → integument bezchordátov
pokožkové žľazy hmyzu → exokrinné žľazy hmyzu
polárna kapsula – mechúrik, váčok, lokalizovaný 

v prednej časti spóry → výtrusovcov. Obsahuje pólo-
vé stočené vlákno a jadro kapsulogénnej bunky. Sto-
čené vlákno býva vymrštené v hostiteľovi a slúži na 
upevnenie parazita v hostiteľovi na rozdiel od stoče-
ného vlákna → mikrospór u ktorých dochádza cez vy-
mrštené vlákno k prenosu parazita do bunky hostiteľa. 
V tomto prípade sa vlákno nenachádza v kapsule. ET

polaroplast → mikrospór
polocyt → oogenéza
polokrovka → krídlo hmyzu
polokukla (semipupa) – konečná epapa posledného 

larválneho instaru. Je charakteristická pre mnohé → 
blanokrídlovce. Kľudové štádium po skončení žeru 
larvy, kt. sa však ešte nepremenila na kuklu, ale pod 
jej kutikulou je už utvorená kutikula kukly.           MH 

pólová bunka → oogenéza
Polycytozoa → Animalia
Polydrusus sericeus → šupináčik hodvábny 
polyembryónia – spôsob rozmnožovania, pri kt. z jed-

ného vajíčka vzniká väčší počet nových jedincov. Po-
čas brázdenia sa vajíčko rozpadne na viacero častí. Z 
každej sa vyvíja samostatné embryo. Z vajíčka sa po-
tom liahne toľko lariev al. mladých jedincov na koľko 
častí sa pôvodne rozpadlo. U cicavcov týmto spôso-
bom vznikajú jednovajíčkové dvojčatá.            MH

polyestrický druh – je druh, u ktorého majú samice ruju 
viackrát do roka, a tým aj viac vrhov počas roka.   HI

polyfémus slatinný (Polyphemus pediculus) → Ony-
chopoda → perloočky

polyfenolová vrstva → kutikula hmyzu
Polygraphus poligraphus → lykokaz matný
Polychaeta → mnohoštetinavce 
polymorfné kolónie → kolónie mnohobunkovcov
Polymorphus minutus – parazit patriaci medzi → tŕnis-

tohlavce. Dospelé štádiá parazitujú najmä vo vodnej 
hydine, ale aj iných vodných vtákoch. Medzihostiteľ-
mi sú vodné kôrovce (najmä Gammarus), rezervoá-
rovými hostiteľmi môže byť i 8 druhov rýb ( nie sú 

nevyhnutné pre metamorfózu lariev, majú schopnosť 
ich v sebe zhromažďovať). Vodné vtáky sa nakazia 
žožratím kôrovcov (v niektorých veľkochovach kačíc 
– až 70 % premorenosť). Nákaza sa prejavuje hnač-
kami, často krvavými, má ťažký priebeh a väčšinou 
končí letálne. Dochádza k porušovaniu črevnej steny 
a často i k perforácii čreva.             ET

Polyommatus icarus → modráčik obyčajný
polyp – morfologické štádium → mechúrnikov. Väčši-

nou valcovitého tvaru tela (môže rôzne modifikovať). 
Má len jeden otvor, ktorý slúži ako prijímací a súčas-
ne i vyvrhovací, okolo ktorého sa nachádza veniec 
ramien s pŕhlivými bunkami (→ knidoblasty). Telo 
je pokryté dlaždicovým epitelom (ektoderm), ktorý je 
tvorený niekoľkými typmi buniek (epiteliálne bunky 
svalové, zmyslové, nervové, vmedzerené (intersticiál-
ne) a pŕhlivé bunky). Vnútorná vrstva (gastrodermis) 
je endodermálneho pôvodu, je tvorená cylindrickým 
epitelom a obsahuje podobné bunky ako povrchová 
vrstva (okrem knidoblastov) a bunky žľaznaté, ktoré 
vylučujú enzýmy do gastrálnej dutiny, kde dochá-
dza k natravovaniu potravy. Gastrodermis ohraničuje 
tráviacu dutinu (gastrocél, coelenteron). Medzi ekto 
a endodermom sa nachádza → mezoglea (silne potla-
čená, nebunková, tenká) väčšinou vo forme bazálnej 
membrány. Modifikácie kolóniových polypovcov sa 
prejavujú funkčne i tvarovo. Základným typom sú 
gastrozoidy (prijímajú potravu a vyživujú celú koló-
niu), gonozoidy (reprodukčné polypy, zabezpečujú 
rozmnožovanie – pučia na nich medúzky), daktylo-
zoidy (obranné a prichytávacie polypy s množstvom 
knidoblastov), pneumatofór a nektofóry – polypy 
prispôsobené na vznášanie kolónie vo vodnom stĺpci, 
reguláciou obsahu plynov.             ET

Polyphaga → všežravé (chrobáky)
Polyplacophora → chitóny
Polyplax spinulosa → voš potkania
polypódna larva → larvy hmyzu
polypovce (Hydrozoa) – radiálne symetrické, dvojvrs-

tvové živočíchy (→ Diblastica), patriace do kmeňa → 
pŕhlivce. Vytvárajú morfologické štádiá → hydropo-
lypy a → hydromedúzy. Jedno zo štádií môže byť sil-
ne potlačné, väčšinou prevláda štádium polypa. Často 
tvoria monomorfné i polymorfné → kolónie, ktoré 
môžu byť umiestnené v schránke (chitinózna, môže 
byť aj inkrustovaná CaCO3). Vyskytujú sa najmä v 
mori, menej v sladkovodkej vode. Z viacerých radov 
sú najvýznamnejšie → nezmary, → pohárovky, → 
medúzovky a → rúrkovníky.             ET

polyspermné oplodnenie → oplodnenie
Polystomum integerrinum → mnohoprísavnice
polytrofná ovariola → ovariola hmyzu
pomalky (Tardigrada) – kmeň malých, mikroskopic-

kých živočíchov do 1,2 mm. Sladkovodné, rozšírené i 
v kapilárach vody v pôde, v machoch, hrabanke, zried-
kavo morské. Na tele sú 4 povrchové články (nepravá 
segmentácia) a na každom článku 1 pár kýpťovitých 
nečlánkovaných končatín zakončených pazúrikmi. 
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Telo je pokryté kutikulou, často s výrastkami (zvlie-
kanie). Majú stály počet buniek (eutélia). Nepriaznivé 
podmienky prekonávajú v stave → anabiózy (prežijú 
až 7 rokov). Embryonálne sa u nich zakladá druhotná 
telová dutina célom (v dospelosti sa zachováva ako 
dutina pohlavných žliaz). Dýchajú celým povrchom 
tela. V ústach sa nachádzajú stilety, ktorými nabodá-
vajú bunkovú stenu rastlín (vyciciavanie štiav). Sú od-
deleného pohlavia, u niektorých skupín samce chýba-
jú a samice sa rozmnožujú partenogeneticky. Najmä 
v machoch sa bežne vyskytuje Macrobiotus hufelan-
dii.                 ET

Pons Varolii → Varolov most
popľúcnica – jemná väzivová blana nachádzajúca sa na 

povrchu pľúc, a ktorá prechádza na vnútornú plochu 
hrudníkovej dutiny ako pohrudnica. Medzi popľúcni-
cou a pohrudnicou je pleurálny priestor (štrbina, duti-
na vyplnená malým množstvom seróznej kvapaliny, 
ktorá zabezpečuje hladké kĺzanie oboch blán pri dý-
chaní). V pleurálnom priestore je záporný tlak opro-
ti tlaku vonkajšieho prostredia. Tento záporný tlak 
(nazývaný Dondersov tlak) umožňuje trvalé napnutie 
pľúc. Keď sa do pleurálnej dutiny dostane vzduch, 
dôjde k vyrovnaniu tlaku a pľúca spľasnú (nastáva ich 
kolaps) – pneumothorax.              SN

porcelánovec (Cypraea) – rod morských → predožiab-
rych ulitníkov z čeľ. porcelánovcovitých (Cypraei-
dae), so zvláštnym vinutím ulity (posledný závit úplne 
objíma a zakrýva staršie závity). Ústie je štrbinovité, 
so zubatými, dovnútra zahnutými okrajmi. Ulita vy-
soko lesklá. Plášť prekrýva schránku čiastočne alebo 
úplne. Hojné druhy tropických morí, žijú väčšinou 
skrytým životom, napr. zaryté v piesku. Živia sa riasa-
mi, hubkami, drobnými pŕhlivcami, kôrovcami, mäk-
kýšmi a pod. Okolo 200 druhov, veľkosti 10 – 150 
mm. Porcelánovce sa dodnes používajú v niektorých 
tropických oblastiach ako platidlo. V minulosti slúžili 
ako platidlo najmä → p. peňažný (C. moneta) a → p. 
prstencový (C. annulus), tzv. kauri (z gr. koiros – pra-
siatko). Takisto sa využívali napr. rody Venus, Fulgur 
a i. Často sa používajú ako ozdoba (nášivky na odev, 
ozdoby konských postrojov, obruby okolo kozubov). 
Gorali na slovensko-poľskom pomedzí si nimi zdobili 
klobúčiky. Talianom pripomínal prasiatko (porcella), 
odtiaľ slovo porcelán.              TC

Porifera → hubky
porta atrii → vzdušnicová sústava
postabdomen → vonkajšia stavba tela kôrovcov
postembryogenéza → postembryonálny vývin
postembryonálny vývin → ontogenéza
postembryonálny vývin/postembryogenéza – etapa 

ontogenézy, kt. začína osamostatnením sa mladého 
jedinca (jeho vyliahnutím al. narodením) až do jeho 
smrti. Postembryogenéza trvá až do obdobia dospe-
losti, neskôr dospelý organizmus starne a nakoniec 
umiera (obdobie starnutia a smrti). Jedinec sa rodí 
al. liahne v rôznom štádiu svojho vývinu. Podľa toho 
rozoznávame nepriamy vývin, pri kt. sa živočích liah-

ne ako larva a priamy vývin, kde živočích sa liahne 
prakticky hotový, líši sa od dospelého len svojou veľ-
kosťou a nie je pohlavne zrelý. Fylogeneticky star-
ším je nepriamy vývin. Vyskytuje najmä pri nižších 
živočíchoch, kt. vajíčka majú málo žĺtka. Zárodok sa 
nemôže vo vajíčku celkom vyvinúť, pretože výživa 
nestačí na celkový vývin.            MH

posteromotoria → let hmyzu
postkubitálna žilka → krídlo hmyzu
postlabium → spodná pera 
postmentum → spodná pera
postpedes → bruško článkonožcov
postpedes → posuvky
posuvky (postpedes) – ventrálne párové končatiny 10. 

bruškového článku húseníc motýľov a pahúseníc 
blanokrídlovcov → hrubopásych (Symphyta). Často 
bývajú značne mohutnejšie ako panôžky bruškových 
článkov.            MKU

posuvky → bruško článkonožcov
pošva → pohlavná sústava bezchordátov
potápač veľký → kačicovité
potápka chochlatá (Podiceps cristatus) – čeľ. → po-

tápkovité (Podicipedidae), rad potápky (Podicipedi-
formes). Na hlave má charakteristické čierne pierka, 
tvoriace „rohy“ a na bokoch hlavy a hrdle tvorí cha-
rakteristický golier. Veľká ako kačica divá. Rozšírená 
v Európe, Ázii, Austrálii s výnimkou extrémnych ob-
lastí. Patrí k čiastočne sťahovavým druhom. Je to naša 
najväčšia potápka, charakteristická dlhým, štíhlym 
krkom, tenkým zobákom. Hniezdi na rybníkoch, vod-
ných nádržiach, živí sa rybami, hmyzom, mäkkýšmi, 
vzácne žabami.               ZO

potápky (Podicipediformes) – neveľký rad vtákov dob-
re prispôsobený vodnému prostrediu, strednej veľ-
kosti s hmotnosťou 140 – 1 200 g. Majú husté opere-
nie, štíhly, ostrý zobák, prsty na nohách majú kožné 
lemy, ktoré sú zrastené len pri koreni prstov, nohy 
sú posunuté na koniec tela. Potlačená pneumatizácia 
kostry. Žijú v sladkovodných biotopoch na celom sve-
te okrem subarktickej a subantarktickej oblasti, počas 
migrácie môžu byť aj na moriach. Žijú v monogamii, 
hniezdo z vodných rastlín si stavajú na vodnej hla-
dine, kladú 3 – 7 vajíčok, ktoré pri opustení hniezda 
zakrývajú hniezdnym materiálom. Na vajíčkach sedia 
20 – 27 dní, mladé vedia hneď plávať a potápať sa, no 
v prvých dňoch im slabo funguje nadchvostová žľaza 
a tak sa vozia na chrbtoch rodičov. Sú nekrmivé. Ich 
potravou sú ryby a vodné bezstavovce. Patrí sem → 
potápka chochlatá (Podiceps cristatus), p. červenokr-
ká (P. grisegena), p. ušatá (P. auritus), p. čiernokrká 
(P. nigricollis) a naša najmenšia p. malá/p. hnedá (Ta-
chybaptus ruficollis).              ĽK

potápnik obrúbený (Dytiscus marginalis) – statný 
chrobák čeľ. → potápnikovitých, dlhý 30 mm. Žije v 
stojatých vodách. Je tmavý so žltou obrubou na okra-
ji celého tela. Samec je hladký a chodidlá predných 
nôh má premené na prísavku, samica má rýhované 
krovky a prísavku nemá vyvinutú. Imága a larvy veľ-
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kých druhov môžu pri väčšom výskyte ohroziť rybí 
plôdik.                       MH

potápnikovité (Dytiscidae) – čeľ. → chrobákov podra-
du → mäsožravých. Dravé chrobáky člnkovitého tela 
prispôsobené životu vo vode. Veľkosť tela 2 – 50 mm, 
sfarbenie väčšinou tmavohnedé. Dravé sú aj ich podl-
hovasté larvy, kt. majú veľké cicavé hryzadlá, pláva-
cie nohy a cerkusy na konci bruška. Imága aj larvy sa 
živia malými vodnými živočíchmi. Na svete známych 
okolo 3 000 druhov, v palearkte je známych asi 660, v 
stred. Európe vyše 150.             MH

potemník skladový (Tribolium confusum) – chrobák 
čeľ. → múčiarovitých. Dĺžka 3,5 mm. Telo podlho-
vasté, ploché, hnedočervené. Často sa vyskytuje v 
domácnostiach v starších zásobách potravín, napr. v 
starom chlebe, strúhanke, múke, otrubách, vločkách i 
v drogách. Má kozmopolitné rozšírenie.           MH

potenie – patrí k prirodzeným procesom organizmu. Je 
to predovšetkým reakcia na teplo, spôsob, akým telo 
vylučuje škodlivé látky, ale potiť sa môžeme aj zo 
stresu. Pot z tepla obsahuje až 99 % vody bez arómy. 
Produkujú ho žľazy, ktoré sú umiestnené po celom 
tele. Na rozdiel od potu z tepla, emočný pot je pro-
dukovaný žľazami v podpazuší, okolo genitálií a prs-
ných bradaviek. Páchne preto, že obsahuje bielkoviny, 
ktoré baktérie pokožky rozkladajú. Časté je aj potenie 
na dlaniach.                  MKB

potočníkovcovité (Micropterygidae) – najprimitívnej-
šie organizovaná čeľ. veľmi drobných jarmokrídlych 
motýľov (Lepidoptera) s dĺžkou tela 1,5 – 3 mm, často 
s nápadnou kresbou na krídlach, s kovovým leskom. 
U nás žijúce druhy dosahujú rozpätie krídel 7 – 12 
mm. Žilnatina krídel pripomína rad potočníkov, avšak 
krídla sú pokryté šupinkami. Zadné krídla sa tvarom a 
veľkosťou podobajú predným. Hlava je nepriliehavo, 
drsne ochlpená. Imága majú úplne vyvinuté hryzadlá, 
kt. sú ozubené a prispôsobené na prijímanie pevnej 
potravy. Lacínia a galea prítomná na čeľustiach ne-
tvorí cuciak. Na zadných holeniach sú v okolí ostrôh 
brvy takmer také hrubé ako samotné ostrohy. Imága 
lietajú počas dňa pomaly a na krátke vzdialenosti. Vy-
skytujú sa na močaristých lúkach, rašeliniskách, v le-
soch a na lesostepi. Je to jediná čeľaď motýľov, ktorej 
imága sa živia tuhou potravou – peľom semenných 
rastlín a spórami výtrusných rastlín. Húsenice majú 
dlhé tykadlá, čeľuste s ozubenou galeou a niekedy aj 
zložené oči. Panôžky na brušku pripomínajú tvarom 
hrudné nohy. Húsenice sa živia machmi a lišajníkmi. 
Kukly sú voľné. Čeľaď je dosť rozšírená vo svete. Na 
Slovensku sa vyskytuje iba 8 druhov patriacich do 
jedného rodu.            MKU

potočníkovec hôrny (Micropterix aureatella) – drobný 
motýľ z čeľ. → potočníkovcovité s dĺžkou predného 
krídla 4 – 5 mm. Na predných purpurových krídlach 
sú 3 zlaté kresby. Motýle sa bežne vyskytujú od mája 
do júla v lesoch, na rúbaniskách, rašeliniskách a pod. 
Húsenica žije na brusnice čučoriedkovej a iných rast-
linách.            MKU

potrava vtákov – potrava vtákov je veľmi rôznorodá. 
Iba 52 čeľadí je možné priradiť k výlučným mäso-
žravcom (predovšetkým morské vtáky), 82 čeľadí sa 
živí zmiešanou – rastlinnou, ako aj živočíšnou potra-
vou a len veľmi malé percento čeľadí je možné prira-
diť k vegetariánom. V našej avifaune existujú druhy 
všežravé (omnivorné), hmyzožravé (insektivorné), 
semenožravé (granivorné), druhy živiace sa zelenou 
rastlinnou potravou (herbivorné), plodožravé (frukti-
vorné), mäsožravé (karnivorné), rybožravé (piscivor-
né resp. ichtyofágne) a zdochlinožravé (lichenivorné). 
Medzi tropickými vtákmi existujú ďalší potravinoví 
špecialisti, ako napr. druhy živiace sa peľom (poleni-
vorné) a nektárom (nektarivorné). Ku skutočným her-
bivorom – pasúcim sa vtákom patria predovšetkým 
husi. Ich čeľuste majú ostré zúbkované okraje, kto-
ré fungujú ako nožničky na trávové steblá. Na zber 
a výživu lístím sa špecializuje aj juhoamerický hoa-
cin. Oveľa viacej vtákov sa adaptovalo na zber plodov 
(bobule, oriešky, semená ihličnatých stromov a iné.). 
V trópoch žije viacero vtáčích druhov špecializujúcich 
sa na zber peľu resp. nektáru – v južnej Amerike sú to 
→ kolibríky (Trochilidae) a pitpitovité (Coerebidae), 
v Austrálskej oblasti medárikovité (Meliphagidae), 
nektárnikovité (Dicaeidae), ktoré zasahujú aj do Ázie. 
havajské mamovité (Drepanidodae) ako aj africké a 
ázijské nektárovkovité (Nectariniidae). Predovšetkým 
nektárom sa živia loriovité (Loridae). Živočíšna zlož-
ka vtáčej potravy je o veľa pestrejšia, pričom ako 
potrava slúži široká škála živočíchov (vodné aj su-
chozemské bezstavovce ako aj zástupcovia všetkých 
tried stavovcov). Medzi mäsožravými vtákmi existujú 
rovnako ako u druhov živiacich sa rastlinnou potravou 
špecialisti majúci na zber (lov) istého druhu potravy 
charakteristické prispôsobenia. Do skupiny mäsožra-
vých vtákov patria aj druhy vyhľadávajúce uhynuté 
živočíchy. Špecialistami na tento typ potravy sú bo-
cian marabu, supy a kondory.             KS

potravná/potravová/tráviaca vakuola (fagozóm) – 
vyskytuje sa u → prvokov a zabezpečuje trávenie 
a vstrebávanie živín. Potravné vakuoly sa vytvára-
jú preliačením bunkovej membrány do cytoplazmy 
(meňavky), alebo na dne bunkových úst (cytostóm) 
resp.b. hltanu (nálevníky). Keď sa potravná vakuola 
naplní do určitého stupňa, oddeľuje sa a pohybuje po 
určitej dráhe (cyklóza), pričom sú do nej vylučované 
tráviace enzýmy, kt. sa tvoria v tzv. lyzozómoch. Ly-
zozóm splýva s tráviacou vakuolou (heterolyzozóm) 
a dochádza k tráveniu. Počas cyklózy sa mení pH vo 
vakuole od kyslého po zásadité. V niektorých prípa-
doch potravná vakuola môže vytvárať záhyby, čím sa 
zväčšuje tráviaca plocha. Nestrávené zvyšky sú u ná-
levníkov vyvrhované bunkovým konečníkom (cyto-
pyge), u ostatných na ktoromkoľvek mieste.          ET

potravové správanie – patrí medzi základné životné 
potreby a aktivity v celej živočíšnej ríši. Zahŕňa široké 
spektrum chovania zabezpečujúce získavanie potravy. 
Na jeho vysvetlenie sa používajú rôzne optimalizačné 
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modely. Najznámejšia je teoria optímalneho výberu 
potravy (Optimal Foraging Theory, OFT), ktorá po-
pisuje aké „rozhodnutia“ musia živočíchy urobiť, aby 
optimalizoval nielen svoj príjem potravy, ale i svoju 
reprodukčnú úspešnosť. Na vrchole potravnej pyra-
mídy stoja stavovce loviace živú korisť – nazývajú sa 
lovci. Lovcov môžeme rozdeliť na: špecialistov – tí 
číhajú na svoju korisť skryto a zmocňujú sa jej prud-
kým, krátkym útokom a na oportunistov – tí sú pri 
hľadaní potravy v stálom pohybe a pátraní. Poznáme 
rôzne typy potravového správania ako sú: lákanie 
koristi – na rôzne časti teľa lovca, pach alebo sfarbe-
nie, kooperácia medzi jednotlivými lovcami – vďaka 
vzájomnej spolupráci môžu uloviť korisť ľahšie a to 
aj takú, ktorá mnohonásobne prevyšuje ich veľkosť, 
pirátstvo (kleptoparazitizmus) – keď jeden živočíšny 
druh žije zo zásob potravy iného druhu alebo aktívne 
okráda iné živočíchy o potravu, ktorú ulovili pričom 
využíva svoju fyzickú prevahu, alebo väčšiu obrat-
nosť, vytváranie zásob – sem patrí napr. zahrabávanie 
zbytkov potravy, ukrývanie potravy pod trávu, zeminu 
alebo kamene, vešanie koristi do korún stromov, vy-
tváranie zásobární potravy pod zemou (napr. hlodav-
ce). Živočíchy sa pri získavaní potravy rôzne špeciali-
zovali. Môžeme ich rozdeliť napr. na: zdochlinožrav-
ce, filtrátori, bylinožravce, mäsožravce a pod. Najmä 
u vyšších stavovcov je nápadná motivácia k aktivite, 
ktorá súvisí s úpravou potravy pred konzumáciou. 
Patrí sem, napr. zbavovanie sa ostrých častí tiel koristi 
(zobáky, pazúre, atď), trhanie koristi na menšie kúsky, 
odstraňovanie obalov zo semien, odstránenie peria, či 
srsti z koristi a iné.          MKA

pozitívna sociálna väzba – zaisťuje pevnú súdržnosť 
skupiny a vedie k obmedzeniu vzájomnej konkuren-
cie a agresivity členov v nej. Väčšinou je realizovaná 
prostredníctvom hry a to buď medzi mladými alebo 
aj medzi dospelými a mladými jedincami, matkou 
a mláďatami a pod.          MKA

praefemur → nohy článkonožcov
praemaxillare → čeľusť hmyzu
praepupa → predkukla
praetarsus → nohy článkonožcov
prah intenzity – pri dráždení nervového vlákna sa akč-

ný potenciál vyvolá až pri dostatočne silnej intenzite. 
Táto hodnota sa označuje ako prahový podnet prípad-
ne prah intenzity.          MKB

prachové roztoče – súbor druhov prispôsobených k sy-
nantropnému životu v ľudských obydliach a domác-
nostiach. Pomenované sú podľa hojného výskytu v 
prachu domácností. Prachové roztoče sú detritofágy 
a keratinofágy, ktoré pôvodne žijú vo voľnej prírode, 
najmä v hniezdach a perí vtákov, ale aj v hniezdach 
drobných zemných cicavcov. Hojne sú zastúpené aj v 
skladoch potravín a obilia. Až sekundárne sa prispô-
sobili k životu v ľudských príbytkoch, kde sa živia 
najmä odlúpnutými šupinkami ľudskej pokožky alebo 
inými rohovinovými substrátmi (napr. perovými vý-
plňami lôžkovín). Potravou niektorých druhov môžu 

byť aj rôzne mikroorganizmy, huby a organické látky 
potravín. Ich početnosť sa počas roka mení, najhoj-
nejšie sú koncom leta a v jesenných mesiacoch. V 
tomto období je to napr. 5 až 10-násobok v porovnaní 
so zimným a jarným obdobím. Vývin od vajíčka po 
imágo trvá väčšinou 23 – 30 dní. Samica má zväčša 
jedinú periódu kladenia vajíčok (trvá asi 30 dní), po-
čas ktorej znáša denne 1 – 2 vajíčka (spolu 40 – 80 
vajíčok). Po krátkej prestávke môže vzácne nastať 
ďalšie kladenie vajíčok, ale ich počet býva nepatrný. 
V strednej Európe patrí k prachovým roztočom nie-
koľko desiatok druhov. Z hľadiska alergií sú najvý-
znamnejšie druhy z čeľade Pyroglyphidae, v bytoch 
druh Dermatophagoides pteronyssinus, no v suchších 
objektoch príbuzný druh D. farinae a v sezónne obý-
vaných objektoch (chaty, prechodne obývané byty a 
pod.) druh Euroglyphus maynei. V posledných rokoch 
sa významne zvýšil podiel prachových roztočov na 
vzniku rôznych inhalačných a kontaktných alergií 
človeka. Samotné prachové roztoče nie sú pre človeka 
nebezpečné, neuhryznú, ale nebezpečné sú ich výluč-
ky a zvyšky odumretých tiel, ktoré pôsobia ako silné 
alergény. V súčasnosti približne až pätina populácie 
trpí rozličnými alergiami, z toho rovnaký podiel tvo-
ria práve alergie na „prach“ z domácností. Po peľovej 
alergii, ktorá sa prejavuje iba sezónne, sú tieto alergie 
najrozšírenejšie a pretrvávajú po celý rok. Prejavom 
alergických reakcií u citlivých ľudí bývajú najmä ná-
dchy a rôzne dýchacie ťažkosti, často prechádzajúce 
do atopickej astmy, a tiež dermatitídy (žihľavka, ek-
zémy, ai.). Miestom najväčšieho výskytu prachových 
roztočov v bytoch a domoch sú postele. Tu je ich počet 
asi 100-násobne väčší než napr. na kobercoch alebo 
v prachu na poličkách. Ak chceme obmedziť výskyt 
prachových roztočov v domácnostiach na minimum, 
najväčšiu pozornosť treba venovať čistote a hygiene 
lôžok.             PMA

pranálevníky/panálevníky (Pseudociliatea) – skupina 
jednobunkovcov, s príbuzenskými znakmi k niekto-
rým → bičíkovcom (Euglenida a Kinetoplastida) 
vzhľadom podobné nálevníkom (Ciliophora). Všetko 
morské. Majú fyziologicky rovnocenné jadrá, bunko-
vé ústa i bunkový hltan, nemajú bunkový konečník 
a pulzujúce vakuoly. Tvoria → cysty, v ktorých sa roz-
množujú delením. Len 1 rod so 6 druhmi – Stephano-
pogon mesnili nájdený v Stredozemnom mori.       ET

praobrúčkavka studničná → Archiannelida
prasličkové tykadlá → tykadlá hmyzu
prašivkovité (Psoroptidae) – čeľ. → roztočov s ovál-

nym, plochým a 0,2 – 0,9 mm dlhým telom. Mohut-
ná → gnathosoma nesie kiešťovité chelicery. Majú 
pomerne dlhé nohy s výrazne vyvinutými prísavnými 
terčíkmi. Okrem voľne žijúcich druhov sú zastúpené 
aj významné parazitické druhy, ktoré spôsobujú závaž-
né ochorenia cicavcov. Najvýznamnejším druhom je 
prašivka Psoroptes equi, pôvodca ochorenia mnohých 
domácich a voľne žijúcich zvierat, tzv. prašiny.   PMA

pravé obličky (metanefros) – vylučovací orgán vyšších 
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stavovcov v dospelosti. Vývojovo dokončená oblička, 
základ trvalej definitívnej obličky. Sú najdokonalejším 
typom a vznikajú ako párový orgán. Ich základnou 
stavebnou a funkčnou jednotkou je nefrón. Vylučova-
cia sústava je mezodermálneho pôvodu.                 SN

pravý oblúk aorty – aorta je najmohutnejšia tepna, inak 
sa nazýva aj srdcovnica. Vychádza z ľavej komory 
srdca, ktorá vytvára oblúk. Z oblúka aorty vystupu-
jú smerom ku hlave tri tepny: ramenohlavová tepna, 
ľavá spoločná krčnica, ľavá podkľúčna tepna. Oblúk 
aorty pokračuje smerom nadol ako hrudníková aorta a 
tá ako brušná aorta, z ktorej vystupujú ďalšie a ďalšie 
menšie tepny.               SN 

preakantela → akantor
predátor – je organizmus, ktorý konzumuje iné orga-

nizmy a to buď celé, po častiach alebo len niektoré 
orgány. Pri prvom napadnutí je korisť živá, takže do 
tejto kategórie nepatria detrivori konzumujúci mŕtvu 
organickú hmotu. Korisť predátorov tvoria prevažne 
živočíchy menšie ako samotní predátori a behom svoj-
ho života spotrebujú väčšie množstvo koristi. Podľa 
druhu koristi existujú rôzne potravné typy predátorov 
ako napr.: ichtyofágovia alebo piscivori – lovia ryby, 
entomofágovia alebo insektivori – lovia hmyz, myr-
mekofágovia – lovia mravce, myofágovia – živia sa 
drobnými cicavcami akými sú napr. hlodavce. Niek-
torí predátori dávajú prednosť určitým orgánom, napr. 
mozgu (opice), krvi (hemofágovia, napr. upíri) apod. 
Predátorov môžeme ďalej rozdeliť na mäsožravcov 
konzumujúcich živočíchov, bylinožravcov konzumu-
júcich rastliny a na všežravcov. Druhá možnosť klasi-
fikácie je rozdelenie predátorov na základe funkčnosti 
na: pravých predátorov – svoju korisť zabijú zväčša 
hneď potom ako na ňu zaútočia a behom svojho života 
zabíjajú niekoľko, či mnoho rôznych jedincov koristi 
(napr. tiger, orol, pásavka zemiaková, mäsožravé rast-
liny, hlodavce, mravce, veľryby). Spásačov – behom 
svojho života im tiež padne za obeť veľké množstvo 
koristi, ale väčšinou odstraňujú z každého jedinca len 
časť, nespotrebujú ho celého a priamo ho neusmrtia ( 
napr. ovce, kravy, ale aj muchy či pijavice). Paraziti – 
konzumujú tiež len časti svojej koristi (svojho hostite-
ľa), nikdy nie celú korisť a ich aktivita nespôsobuje jej 
priamu smrť. Na rozdiel od spásačov sa behom svojho 
života sústreďujú iba na jedného, či len niekoľko je-
dincov. Medzi parazitom a hostiteľom sa preto vytvá-
ra úzke spojenie (napr. pásomnice, motolice, muchy 
a iné). Parazitoidi – tvoria skupinu hmyzu, ktorá je 
ako taká klasifikovaná podľa správania dospelých sa-
míc kladúcich vajíčka a podľa nasledujúceho vývinu 
lariev. Väčšinou patria do radu blanokrídlych (Hyme-
noptera) a dvojkrídlych (Diptera). Dospelé jedince 
žijú voľne ale vajíčka kladú do tiel iného hmyzu, ale-
bo v jeho blízkosti. Larva parazitoida sa potom vyvíja 
vo vnútri tela hostiteľského jedinca, ktorý je zvyčajne 
sám nedospelý. Spočiatku mu viditeľne neškodí, ale 
pred začiatkom kuklenia, či behom neho ho úplne 
skonzumuje. Z hostiteľskej kukly sa potom liahne 

dospelý parazitoid, a nie hostiteľ. Môžeme povedať, 
že parazitoid je tesne zviazaný s jedným hostiteľským 
jedincom, nespôsobuje jeho okamžitú smrť, ale jeho 
konečná smrť je nevyhnutná.         MKA

predkukla (praepupa) – posledný zmenený larválny 
instar hmyzu s úplnou premenou, v kt. larva presta-
ne prijímať potravu a nastávajú v nej morfologické a 
etologické zmeny (napr. skrátenie tela, zmena pohybu 
a i.) a pod kutikulou sa objavujú základy krídel budú-
ceho imága.              MH

predĺžená miecha – tvorí spodnú časť mozgového 
kmeňa. Nachádza sa medzi miechou kaudálne (dole) a 
Varolovým mostom kraniálne (hore), ventrálne (pred) 
mozočkom a dorzálne (za) od clivus ossis occipitalis. 
Kontroluje a ovláda autonómne funkcie a prenáša ner-
vové signály medzi mozgom a miechou. Jeje hlavné 
funkcie sú: Kontrola autonómnych funkcií (ako naprí-
klad dýchanie a tep srdca); Prenos nervových signálov 
z miechy do mozgu; Spracovanie časovej odlišnosti 
zvukových vnemov (určenie polohy zvuku v priesto-
re); Kontrola kýchania, kašľa, prehĺtania, sacieho re-
flexu a zvracania.           MKB

predné črevo → tráviaca sústava bezchordátov
predný mozog – najväčšia časť mozgu, ktorá vypĺňa 

väčšiu časť lebečnej dutiny a je tvorená 2 hemisféra-
mi (pologuľami) spojenými svorovým telesom, odde-
lenými hlbokým zárezom. Každá pologuľa je podľa 
priestorového uloženia rozdelená na laloky (lobuli ce-
rebri): čelový lalok (lobulus frontalis) – najväčší, ulo-
žený motorický a čuchový analyzátor, temenný lalok 
(lobulus parietalis) – analyzátor citlivosti kože, nervo-
vé dráhy tepla, chladu, bolesti a dotyku, záhlavný la-
lok (lobulus occipitalis) – zrakový analyzátor, končia 
tu zrakové nervy, spánkový lalok (lobulus temporalis) 
– sluchový a polohový analyzátor (analyzátor polohy 
tela). Najhlbšia z brázd koncového mozgu je bočná 
brázda, ktorá oddeľuje spánkový lalok od čelového 
a temenného. Temenný lalok od čelového oddeľuje 
menej výrazná ústredná brázda. Ostatné brázdy na 
vyklenutej ploche pologúľ sú menej pravidelné. Naj-
staršiu časť predného mozgu tvorí tzv. čuchový mo-
zog (rinencefalon, lat. rhinencephalon), ktorý sa spra-
vidla definuje ako zhodný s paleokortexom. Štruktúra 
mozgovej kôry čuchových lalokov (časť čuchového 
mozgu) je jednoduchá. Súčasťou čuchového mozgu je 
ale aj limbický systém mozgu, centrum emócií. MKB

predný mozog hmyzu → mozog hmyzu
predohruď → hruď článkonožcov 
predohrudná žľaza → endokrinná sústava bezchordá-

tov
predožiabrovce (Prosobranchia) – podtrieda ulitníkov. 

Primitívne ulitníky s plášťovou dutinou vpredu tela, 
často so sifónom. Schránka rovná alebo zatočená. 
V prednej časti plášťovej dutiny sa nachádzajú 1 – 2 
dvojvetvové žiabre, pri hlave osfrádiá, análny otvor a 
vývody nefrídí. Oči sú na báze tykadiel, žiabre pred 
srdcom. Chiastoneuria prítomná. Na nohe často pri-
rastená rohovitá alebo vápenatá doštička – operculum 
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(→ viečko ulitníkov), ktoré môže uzatvárať ústie ulity. 
Rody Haliotis, Patella, Trochus, Turbo, sladkovodné 
napr. Theodoxus → teodox.             TC 

predstojnica → pohlavná sústava bezchordátov
predsvadobné správanie – predstavuje komplex špe-

cifických prejavov správania, ktoré sprostredkúvajú 
postupné zbližovanie dvoch odlišných potencionál-
nych sexuálnych partnetrov, aby v konečnej fáze do-
šlo medzi nimi ku kopulácii. Tieto prejavy sú výrazne 
druhovo špecifické, preto ich treba skúmať u každého 
druhu osobitne. Medzi prejavy predsvadobného sprá-
vania môžeme považovať vyhľadávanie vhodného se-
xuálneho partnera a upútanie jeho pozornosti. Vo vše-
obecnosti sa prejavuje výraznejšie u samcov. Množ-
stvo a intenzita predsvadobných prejavov závisí od 
miery socialneho spolužitia daného druhu. U druhov 
žijúcich celý rok v stálych a organizovaných skupi-
nách si predsvadobné správanie nevyžaduje špecific-
ké mechanizmy alebo môže dokonca chýbať, zatiaľ 
čo niektoré druhy nežijúce v skupinách si vyvinuli 
veľmi špecifické spôsoby na vyhľadanie, či upútanie 
vhodného partnera. Ďalšou funkciou predsvadobného 
správania je zabezpečenie bližšieho kontaktu medzi 
partnermi a prekonanie strachu z útočných a agresív-
nych prejavov medzi nimi. Je dôležitou súčasťou se-
xuálneho správania živočíchov.         MKA

preepipodit → nohy článkonožcov
premena (metamorphosis) – súbor zmien, kt. prechádza 

jedinec hmyzu od vyliahnutia larvy z vajíčka až po 
dosiahnutie pohlavnej zrelosti. Z hľadiska celkového 
priebehu → postembryonálneho vývinu a z hľadiska 
vývinových štádií rozoznávame niekoľko typov me-
tamorfózy, podľa kt. rozdeľujeme hmyz do dvoch 
skupín: 1. hmyz s neúplnou premenou – Heterome-
tabola, 2. hmyz s úplnou premenou – Holometabola. 
Heterometabola nemá štádium kukly. Z vajíčka sa 
liahne nymfa, kt. je larválnym štádiom hmyzu s neú-
plnou premenou. V rámci heterometabolného hmyzu 
rozlišujeme 4 zákl. skupiny s ďalšími podskupinami. 
A. Paleometabola – larválne štádiá sa líšia od imág 
palingenetickými (archaickými) znakmi. Patria sem: 
a. Epimetabola, pri kt. sa larvy málo odlišujú od imág. 
Zvliekajú sa aj v štádiu imága. (→ chvostoskoky, → 
šutky, → vidličiarky). b. Prometabola sa vyznačujú 
vodnými larvami. Prvé okrídlené štádium subimágo 
sa zvlieka a vzniká z neho pohlavne zrelé imágo ( 
→ podenky). B. Hemimetabola – larválne štádiá sa 
vyznačujú cenogenetickými (novozískanými, adaptí-
vnymi) znakmi, ako napr. tracheálne žiabre, → maska 
(vážky, pošvatky ap.). C. Paurometabola – larvy sú 
podobné imágam. Rozdiely medzi nimi sú zvyčajne v 
proporciách tela. Zvliekaním dorastajú krídla a počty 
článkov tykadiel (→ kobylky, → koníky, → termity, 
→ cikádky, → ucholaky, → snovačky, → šváby, → 
modlivky, → vši, → bzdochy, → švoly a i.). D. Ne-→ vši, → bzdochy, → švoly a i.). D. Ne- vši, → bzdochy, → švoly a i.). D. Ne-→ bzdochy, → švoly a i.). D. Ne- bzdochy, → švoly a i.). D. Ne-→ švoly a i.). D. Ne- švoly a i.). D. Ne-
ometabola – základy krídel sa objavujú v štádiu prei-
maginálnej nymfy. Z tohto hľadiska sú blízke larvám 
Holometabola. Rozlišujeme 5 skupín: a. Homometa-

bola – zákl. krídel sa objavujú v poslednom štádiu me-
tamorfózy (niekt. → červce). b. Remetabola – hmyz, 
kt. metamorfóza prebieha cez štádium starej a mladej 
larvy a cez štádium pronymfy a nymfy (→ strapky). 
c. Parametabola – majú štádium prvej a druhej larvy 
a neskôr štádium pronymfy a nymfy, kt. sú nepohy-
blivé (niekt. → červce). d Alometabola – premena je 
charakteristická jedným pohyblivým a tromi nasle-
dujúcimi nepohyblivými larválnymi štádiami. Zákl. 
krídel sa objavujú až pri 4 larválnom štádiu hlboko v 
subkutikulárnej dutine. Medzi posledným larválnym 
instarom a imágom nie je pokojové štádium (→ mo-→ mo- mo-
lice). 2. Holometabola – hmyz s úplnou premenou. 
Vývin prebieha cez viaceré larválne (imágam nepo-
dobné) štádiá a štádium kukly. Patria sem tri typy. A. 
Holometabola typica (→ časť chrobákov, → blanokrí-→ časť chrobákov, → blanokrí- časť chrobákov, → blanokrí-→ blanokrí- blanokrí-
dlovce, vodnárky, → dlhokrčky, sieťokrídlovce, srpi-→ dlhokrčky, sieťokrídlovce, srpi- dlhokrčky, sieťokrídlovce, srpi-
ce, potočníky, → motýle, → časť dvojkrídlovcov). B. 
Hypermetabola– metamorfóza prebieha cez larválne 
štádium, pokojové štádium, opäť larválne štádium a 
kuklu (napr. chrobáky čeľade → májkovité). C. Kryp-→ májkovité). C. Kryp- májkovité). C. Kryp-
tometabola – takmer celý larválny vývin prebieha vo 
vajíčku, z kt. sa liahne už kukliaca larva (niekt. → 
dvojkrídlovce).              MH 

prementum → spodná pera
prepelica japonská (Coturnix japonica) – je najmenšou 

hydinou. Bola zdomácnená v Japonsku v r. 1 300 n. 
l. Pôvodne sa chovali ako okrasný vták. Predmetom 
zdomácnenia sa stali pôvodne pre svoj exotický zjav. 
Neskôr sa pri japonských prepeliciach vyšľachtila 
vysoká znáška a pri niektorých aj rýchla produkcia 
mäsa. V chove prepelíc nastala diferenciácia chovné-
ho zamerania, čím vznikli športové chovy, v ktorých 
sa prepelice chovajú ako okrasné vtáky, a produkčné 
chovy zamerané prevažne na produkciu vajec. Prepe-
lica čínska, indická dažďová a Frankolínová tvoria sa-
mostatné zdomácnené druhy chované ako exoty. Pre-
pelica japonská (Coturnix japonica) je voľne žijúci 
prapredok japonskej domácej prepelice. Jej pôvodnou 
domovinou sú japonské ostrovy, severná časť Hokai-
da a Honda, kde na jar hniezdi jednak na zatrávnených 
rovinách, jednak na pahorkatinách porastených krovín 
až do nadmorskej výšky 500 m. Na jeseň sa zoskupuje 
do kŕdľov a tiahne na juh.              HI

preperovanie (ekdysis) – pravidelná výmena opotrebo-
vaného operenia. Spôsob preperovania, ako aj presné 
načasovanie počas roka sú určené geneticky, sú druho-
vo špecifické a riadené hormonálne (hormón tyroxín 
tvorený v štítnej žľaze). Produkcia týchto hormónov je 
spojená s ročným cyklom a v našich zemepisných šír-
kach je ovplyvnená predovšetkým množstvom svetla. 
Počas samotného procesu preperovania je staré pero 
vytláčané novým, ktoré vyrastá z rovnakého folikulu 
ako pero predchádzajúce. To je najzreteľnejšie pri tuč-
niakoch, ktoré majú tzv. katastrofický spôsob prepero-
vania, kedy strácajú všetky staré perá naraz. Väčšina 
vtákov naopak preperuje postupne. V závislosti na 
období preperovania a jeho miere rozoznávame prepe-
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rovanie: (1) celkové – výmena celého operenia, ktoré 
sa uskutočňuje u väčšiny druhov raz ročne (žeriavy a 
niektoré dravce iba raz za dva roky); a (2) čiastočné – 
výmena celého šatu okrem letiek a chvostových pier. 
U mnohých druhov sa jedná o preperenie do svadob-
ného šatu a je viazané na obdobie pred párením.    KS

pretarzus → nohy článkonožcov
pŕhlivá bunka (cnidoblast/knidoblast/nematocyt) – vy-

skytuje sa vo veľkom počte najmä na ramenách → 
pŕhlivcov. Knidoblasty slúžia na omračovanie, usmr-
covanie a prichytávanie koristi a na obranu. V bunke 
knidoblastu sa nachádza stočené vlákno, cez ktoré sa po 
podráždení väčšinou dostáva do tela nepriateľa (resp. 
koristi) toxická tekutina – hypnotoxín. V hornej časti 
bunky sa nachádza nepohyblivý výrastok (knidocil), 
podráždením ktorého dochádza k vymršteniu vlákna. 
Po vystrelení vlákna bunka odumiera, nové vznikajú 
z tzv. vmedzerených (intersticiálnych) buniek. Pŕhlivé 
bunky fungujú aj po odumretí resp. zožratí pŕhlivca 
inými živočíchmi, pričom sú transportované do povr-
chových epitelov, kde sú naďalej aktívne napr. u → 
ploskulíc, → mäkkýšov a pod.. Knidoblasty na zákla-
de stavby delíme na 2 typy – astomoknida (majú plné 
vlákno) a stomoknida (duté vlákno). K prvým patria 
tzv. volventy slúžiace na prichytávanie potravy a glu-
tinanty. Do druhej skupiny patria penetranty s dutým 
vláknom, na konci kt. sú ostré zúbky a hrot. Toxici-
ta knidoblastov je rôzna, od slabých popŕhlení až po 
ochrnutie (Cyanea), dokonca smrť (Physalia, Chiro-
nex a pod.).               ET

pŕhlivce (Cnidaria) – radiálne symetrické, výlučne vod-
né, väčšinou morské → mechúrniky. Na ramenách 
a okolo ústneho otvoru sú sústredené pŕhlivé bunky 
→ knidoblasty. Môžu sa vyskytovať v štádiu → po-
lypa a → medúzy, v jednotlivých triedach je jedno zo 
štádií na rôznom stupni potlačené. Niektoré vytvárajú 
→ kolónie. Rozdeľujeme ich na 2 veľké skupiny → 
koralovce (Anthozoa) a → medúzovníky (Meduso-
zoa).                 ET 

priadka morušová (Bombyx mori) – nočný motýľ 
strednej až väčšej veľkosti z čeľ. → priadkovité s mo-
hutným telom s dĺžkou predného krídla 18 – 27 mm. 
Krídla sú bielo až hnedo sfarbené. Motýľ nedokáže 
lietať. Chová sa pre hodváb. Húsenice sú zvyčajne 
biele s rozlič. hnedými znakmi a červenkastými oč-
nými škvrnkami na chrbte. Pestujú sa na lístí moruší 
(Morus). Predpokladá sa, že priadka bola vyšľachte-
ná z východoázijskej priadky Theophila mandarina. 
Uvádza sa, že priemysel spracovania hodvábu založili 
okolo roku 2 640 pred n.l. v Číne.         MKU

priadkovcovité (Lasiocampidae) – čeľ. uzdokrídlych 
motýľov (Lepidoptera) väčšinou stredných až pomer-
ne veľkých rozmerov spravidla so širšími krídlami s 
charakteristickou kresbou v podobe šikmých, často 
zvlneých línií. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 
10 – 35 mm a dĺžku predného krídla 10 – 40 mm. Na 
predných krídlach vybieha žilka M2 blízko M3; žilky 
R2 a R3 sú na stopke. Na zadných krídlach vzniklo 

spojením žiliek Sc a R pomerne veľké koreňové po-
líčko. V strednej časti predných krídel približne v ob-
lasti diskoidálneho políčka býva často prítomná jedna 
(zriedkavo 2) biela al. bledšia, často kruhová, tmavo 
orámovaná škvrnka. Uzdička a cuciak bývajú zakr-
patené. Nápadne menšie samčeky majú hrebeňovité 
tykadlá. Samčeky niekt. druhov lietajú často prudkým 
nepravidelným letom počas dňa, samičky až večer. 
Motýle majú v pokoji krídla strechovito zložené. Dlhé 
chlpaté húsenice nemajú spravidla nápadné bradavky. 
Ich panôžky sú svorkovité s biordinálnymi háčikmi. 
Húsenice niekt. druhov žijú aspoň v prvých instaroch 
pohromade, v hniezdach. Kukly sú väčšinou zavalité 
a bývajú uložené v pevných al. mäkkých zámotkoch. 
Niekt. druhy sú význ. hospodárskymi škodcami (les-
níctvo). Čeľaď je veľmi rozšírená vo svete. Na Slo-
vensku žije 18 druhov.           MKU

priadkovček dubový (Thaumetopoea processionea) – 
menší druh z čeľ. → chochlatkovité s dĺžkou pred-
ného krídla 13 – 16 mm. Na hnedastosivých krídlach 
býva viac-menej nevýrazná kresba. Motýle sa vy-
skytujú od júla do začiatku augusta v dubových le-
soch. Húsenice, prítomné na duboch v máji až júni, 
sa bránia svojimi jedovatými pŕhlivými chĺpkami, kt. 
vyvolávajú u človeka a zvierat prudké podráždenie na 
koži. Hniezda húseníc bývajú v rázsochách vetví a na 
kmeňoch. Húsenice sa pohybujú v charakteristických 
radoch za sebou – v „procesiách“, odkiaľ je odvodené 
meno druhu. V niekt. rokoch, hlavne v minulosti, sa 
priadkovček masovo premnožoval a v oblasti dubín 
spôsoboval holožery.           MKU

priadkovec borovicový (Dendrolimus pini) – väčší 
priadkovec z čeľ. → priadkovcovité s dĺžkou pred-
ného krídla 25 – 35 mm. Sfarbenie krídel je veľmi 
rozdielne (svetlohnedé až takmer čierne jedince). 
Na predných krídlach je výrazne zúbkovaná prieč-
na línia. Pole medzi líniami môže byť svetlejšie al. 
tmavšie. Na vrchnej strane predných krídel je nápad-
ná biela bodková škvrna. Imága sa vyskytujú od júna 
do augusta v borovicových lesoch. Veľká chlpatá a 
väčšinou hnedá húsenica prezimuje. Škodí najmä na 
boroviciach. V súčasnosti na Slovensku nedochádza 
k jeho masovému premnoženiu.          MKU

priadkovec dubový (Lasiocampa quercus) – veľký 
priadkovec z čeľ. → priadkovcovité s dĺžkou pred-
ného krídla 26 – 45 mm. Krídla samčeka sú gašta-
novohnedé so žltou priečnou páskou. Samička býva 
väčšia a značne svetlejšia (okrovožltá). Imága sa 
vyskytujú od júna do augusta v v dubových a zmie-
šaných lesoch, v močaristých aj stepných biotopoch. 
Samček lieta vo dne. Hnedá chlpatá húsenica je po-
lyfágna, zriedka poškodzuje lesné kultúry. Húsenica 
žije od augusta a po prezimovaní do mája až júna, vo 
vyšších polohách do júla až septembra a vtedy kukla 
prezimuje.            MKU

priadkovec obrúčkavý (Malacosoma neustria) – men-
ší priadkovec z čeľ. → priadkovcovité s dĺžkou pred-
ného krídla 14 – 20 mm. Na hnedožltavých krídlach 
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sú svetlo-tmavé línie. Imága sa vyskytujú začiatkom 
leta v lesoch, sadoch a záhradách. Samička kladie va-
jíčka na vetvičky do prstencov. Veľmi pestré chlpaté 
pásikavé húsenice žijú v ranných štádiách spoločne 
v hniezdach. Škodia na listnatých a najmä ovocných 
drevinách.            MKU

priadkovité (Bombycidae) – čeľ. uzdokrídlych stredne 
veľkých motýľov (Lepidoptera) s mohutným chlpa-
tým telom dlhým 18 – 22 mm a s pomerne krátky-
mi krídlami asi do 30 mm. Vrcholy predných krídel 
viacerých druhov sú jemne zahnuté. Na predných 
krídlach je žilka R1 voľná a žilky R2-5 sú na stopke. Žil-
ka M2 na predných i zadných krídlach vybieha v stre-
de medzi žilkou M1 a M3 al. bližšie k M1. Žilka Sc na 
zadných krídlach je spojená priečnou žilkou so žilkou 
R. Uzdička a cuciak sú zakrpatené. Tykadlá samčekov 
sú hrebeňovité. Motýle majú nočnú aktivitu. Húsenice 
sú valcovité a takmer lysé. Zavalité múmiovité kukly 
sú umiestnené v nadzemnom zámotku z jemných hod-
vábnych vláken. Čeľaď je zväčša zastúpená v orien-
tálnej a neotropickej oblasti. Na Slovensku sa jeden 
druh chová pre prírodný hodváb.          MKU

priadzovcovité (Yponomeutidae) – čeľ. uzdokrídlych 
motýľov (Lepidoptera) malých rozmerov s relatívne 
úzkymi krídlami s dosť krátkymi až dlhými riasami. 
U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 2 – 5 mm a 
predného krídla 2 – 8 mm. Zadné krídla sú pri pred-
nom okraji v bazálnej časti rozšírené. Pri odpočívaní 
majú niekt. druhy (priadzovčeky) strmo strechovito 
zložené krídla a zdvihnutú zadnú časť tela. Motýle lie-
tajú za súmraku až večer. Húsenice, kt. bývajú niekedy 
pestro sfarbené a škvrnité, žijú často v zámotkových 
hniezdach medzi listami, niekedy spoločensky. Vy-
hlodávajú púčiky a výhonky drevín a plody, obžierajú 
listy; niekt. mínujú. Viaceré druhy sa kuklia v spoloč-
nom zámotku. Čeľaď je značne rozšírená vo svete. Zo 
Slovenska je známych 56 druhov, z kt. viaceré patria 
medzi škodcov ovocných, okrasných a lesných drevín 
a v niekt. rokoch sa značne premnožujú.         MKU

priadzovčeky → priadzovcovité
priamy vývin – prekonávajú živočíchy s vajíčkami bo-

hatými na obsah žĺtka, embryogenéza prebieha dlhšie 
(dlhé zárodočné obdobie), zárodky dosahujú vyšší 
stupeň telesnej organizácie. Podobne sú na tom zá-
rodky vyživované matkou prostredníctvom tkanív pri 
živorodosti. Larválne štádium chýba. Živočích opúšťa 
vajíčkové obaly alebo telo matky na vysokom stupni 
telesnej organizácie.                IO

priamy vývin bezchordátov → postembryogenéza 
bezchordátov

Priapulidea → priapulidy
priapulidy (Priapulidea) – pretiahnuté morské živočí-

chy patriace do kmeňa → chobotohlavce. Dosahujú 
veľkosť do 20 cm. Telo zložené z chobota a trupu. Na 
konci tela sa nachádza vetvený útvar pravdepodob-
ne s dýchacou funkciou. Na povrchu tela je kutikula. 
Veľmi rýchle sa zvliekajú (1 minúta). Sú odeleného 
pohlavia, vývin trvá až 2 roky. Žijú v bahne morí, sú 

dravé. V severných moriach žije Priapulus cauda-
tus, v tropických napr. rody Tubichulus, Maccabeus 
a pod.                ET

priečne pruhované svalové tkanivo – (kostrové), tvo-
ria rozlišne diferencované svalové skupiny pripojené 
na kostru. Na kostru sa upínajú šľachami. Výsledkom 
činnosti týchto svalov je pohyb organizmu z miesta 
na miesto alebo pohyb istých častí tela. U živočíchov 
tvoria najväčšiu časť tkanív v organizme, asi 40 – 50 
%. Na povrchu svalového vlákna je semipermeabil-
ná blana – sarkoléma. V nej je zložitý systém váčkov 
(vezikúl) a kanálikov (tubulov). Priečne (transverzál-
ne, T-tubuly) a pozdĺžne (longitudinálne) kanáliky sa 
volajú sarkoplazmatické retikulum, ktoré má význam 
pri uvoľňovaní iónov vápnika potrebných na kontrak-
ciu svalov. Vnútri svalových vláken je sarkoplazma 
a v nej typické bunkové štruktúry a osobitné kontrak-
tilné zložky – myofibrily. V jednom svalovom vlákne 
sa nachádza veľa myofibríl. Na myofibrilách vidno 
mikroskopom pravidelné striedanie tmavších a svet-
lejších úsekov usporiadaných pozdĺž svalového vlák-
na tak, že susedné myofibrily majú tieto úseky na tých 
istých miestach. Výsledný zrakový vnem vyvoláva 
dojem priečneho pruhovania, preto sa kostrové sva-
ly nazývajú aj priečne pruhované. V myofibrilách sú 
dva typy bielkovinových vláken – filamenty. Slabšie 
filamenty sú z bielkoviny aktínu, javia sa ako svetlé 
úseky, hrubšie sú z bielkoviny myozínu, javia sa ako 
tmavé úseky. Z myozínových filamentov vychádzajú 
k aktínovým filamentom priečne myozínové mostíky 
z meromyozínu, opakujúce sa pravidelne po 37,4 nm. 
Na konci myozínových mostíkov sú osobitné hlavice, 
v ktorých je enzým adenozíntrifosfatáza, ktorá štiepi 
ATP a uvoľňuje z neho energiu potrebnú na kontrakciu 
svalov. Keď je sval v pokoji, hlavice sa nedotýkajú ak-
tínu. Keď je sval v činnosti, hlavice sa dotýkajú aktínu 
a posúvajú aktínové filamenty po myozínových. SN

prieduška – priedušky (bronchi) patria medzi dolné dý-
chacie cesty. Priedušky sú pokračovaním priedušnice, 
začínajú v mieste jej rozdvojenia. Majú podobnú stav-
bu ako priedušnica. Vo väzive priedušiek sú hladké 
svaly, ktoré môžu meniť ich priemer. Sliznica ktorá 
ich vystiela, obsahuje množstvo hlienových žliazok 
a je pokrytá riasinkovým epitelom. Riasinky kmitajú 
smerok k hrtanu a odstaňujú hlien aj malé čiastočky 
prachu.                SN 

priedušnica – (trachea) je pokračovaním dolných dý-
chacích ciest. Je to membranózna trubica vystužená 
fibróznym spojivovým tkanivom a chrupavkovými 
prstencami. Prstence nie sú úplné, majú tvar písmena 
„C“. Toto usporiadanie umožňuje značnú ohybnosť 
a pritom pevnosť priedušnice. Priedušnica je vystlaná 
mukóznou blanou a riasinkovým epitelom. Cudzorodé 
častice, ktoré prenikli do priedušnice sa obalia mukóz-
nym hlienom a pohybom riasiniek epitelu sa posúvajú 
smerom hore k hrtanu (larynx).             SN

priedušničky – (bronchuli respiratorii) patria k dolným 
dýchacím cestám, sú rozvetvením priedušiek. Prieduš-
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ničky sa ďalej rozvetvujú a prechádzajú do mechúri-
kovitých vrecúšok, ktoré sú vyklenuté do pľúcnych 
mechúrikov.               SN

priezračnica jazerná → perloočky
prichytavky (Caligoidea) – rad kôrovcov patriaci do 

triedy Copepoda (→ veslonôžky) – ich telo je ploché 
s redukovaným článkovaním a v dôsledku parazitic-
kého spôsobu života sa silne zmenilo; anteny spolu s 
nožičkami sú zmenili na príchytné orgány. Naupliová 
larva žije voľne, ale kopepoditové štádium už parazi-
tuje na rybách. Na žiabrach pstruhov parazituje pri-
chytavka pstruhová (Caligus rapax).             IH

prijímací otvor – otvor, ktorý slúži na prijímanie potra-
vy; je ektodermálneho pôvodu. Pri vakovitej tráviacej 
sústave sa nachádza len jeden otvor, ktorý je zároveň 
prijímací i vyvrhovací (pŕhlivce – Cnidaria, rebrovky 
– Acnidaria, ploskulice – Turbellaria). Dokonalejšia 
rúrovitá (trubicovitá) tráviaca sústava (charakteristic-
ká pre väčšinu živočíchov) má samostatný prijímací 
(ústny) otvor, ktorým začína a samostatný vyvrhova-
cí (análny) otvor, ktorým končí. Pri prvoústych dvoj-
stranovcoch (Protostomia, Gastroneuralia) prijímací 
otvor ostáva na mieste pôvodného otvoru (blastopo-
rus) gastruly a vyvrhovací otvor sa otvára druhotne 
na opačnej strane. Druhoústym dvojstranovcom (De-
uterostomia, Notoneuralia) prijímací otvor vzniká 
druhotne a na mieste pôvodného otvoru blastoporu, 
je análny otvor.                JS

primárne larvy – larvy s veľmi jednoduchou stavbou, 
morfologicky odlišné od dospelých jedincov. Často sú 
na štádiu zložitejšej blastuly al. gastruly. Vyskytujú sa 
u vodných bezstavovcov. Na pohyb im slúžia vence 
bŕv, obrvené laloky al. políčka riasinkového epitelu. 
Na rozdiel od → sekundárnych lariev, nikdy nemajú 
vyvinuté článkované končatiny. Zákl. typmi primár-
nych lariev sú u prvoústych: 1. larvy planulového typu 
amfiblatula hubiek, planula mechúrnikov, Müllerova 
a Goetheho larva ploskulíc, miracídium motolíc, ko-
racídium, onkosféra pásomníc, pilídium nemertín, 
trochofóra mnohoštetinavcov, veliger mäkkýšov, ak-
tinotrocha sipunkulíd. U druhoústych je to dipleurula, 
aurikulária holotúrií, bipinnária hviezdoviek, pluteus a 
ophiopluteus hadovíc, echinopluteus ježoviek a i.MH

primárne pohlavné znaky → pohlavný dimorfizmus
primárny moč/glomerulárny moč – bezbielkovinový 

filtrát krvnej plazmy. Vzniká glomerulálnou filtráciou 
z krvi v glomerule obličiek. Tvorba primárneho moču 
je podmienená vysokým krvným tlakom v kapilárach 
glomerulu, permeabilitou filtra (je tvorený endotelom 
kapilár, bazálnou membránou a jednou vrstvou buniek 
– podocytov) a veľkosťou plochy filtrácie (je daná 
počtom aktívnych glomerulov).              JS

primárny močovod/Wolffova chodba (ductus Wolffi) 
– extrarenálna vývodná cesta stavovcov, je mezoder-
málneho pôvodu. Mihuliam (Petromyzontida) a kost-
natým rybám (Actinopterygii) slúži len na odvádzanie 
moču, pri samcoch ostatných bezblanatých (Anamnia) 
sa napája na semenníky a funguje ako semenomočo-

vod (odvádza moč a súčasne i spermie). Pri dospelých 
blanatých (Amniota), kde vzniká sekundárny močo-
vod, sa primárny močovod mení na semenovod (duc-
tus deferens).                              JS

primárny oocyt → oogenéza
primitívne kôrovce – prvé kôrovce boli pravdepodob-

ne malé morské živočíchy plávajúce tesne nad dnom. 
Všetky hrudné a abdominálne články mali pravdepo-
dobne rovnaké dvojvetvové končatiny a telo kôrovca 
bolo zakončené kaudálnou furkou. Tejto predstave 
najviac zodpovedajú dve triedy kôrovcov: Remipedia 
→ remipédie, Cephalocarida → hlavovky.              IH

primozgové žľazy → endokrinná sústava bezchordátov
princíp spätnej väzby – je všeobecne systém riadenia 

a kontroly, kde príčina pôsobí na systém, v ktorom 
vyvolá následok, ktorý spätne ovplyvní príčinu. Má 
stabilizačný vplyv vo všetkých ekologických systé-
moch i v ľudskej spoločnosti, je súčasťou a podstatou 
homeostázy. Nedostatok spätnej väzby nakoniec spô-
sobí zrútenie celého systému, čo platí aj pre ľudskú 
spoločnosť (napr. totalitné vlády).         MKA

Prionus coriarius → fuzáč hrubý 
prirodzená rovnováha – optimálny stav ekologického 

systému zabezpečujúci dynamickú – kvázistacionár-
nu stabilitu a odolnosť pred stresormi. Vo funkčnom 
systéme nie je možné zakonzervovanie stavu (pravá 
stabilita), len dlhodobá existencia pri dostatočnej ko-
munikácii s okolím (dynamická stabilita). Základný-
mi mechanizmami rovnováhy sú rezistencia (odol-
nosť voči zmene) a reziliencia (pružnosť pri návrate 
do pôvodného stavu). Ich vzájomný pomer a význam 
sa mení v súvislosti s charakterom disturbancie ale aj 
z časového hľadiska (vo vyzretom klimaxovom štá-
diu je rezistencia vyššia ako reziliencia). Mechaniz-
my rovnováhy pracujú vďaka spätnej väzbe (reakcii) 
systému. V reálnom ekologickom systéme pôsobia 
antagonisticky dva fenomény prirodzenej rovnováhy: 
homeostáza (stálosť stavu) a homeorhéza (stálosť ply-
nutia), ktorá vedie k optimálnemu stavu (klimaxu).PF

prisadnuté bruško → bruško článkonožcov
prisrdcovnicovité žľazy → endokrinná sústava bez-

chordátov
prištítne telieska – nachádzajú sa na zadnej časti štítnej 

žľazy na horných a dolných póloch. Sú štyri, veľkosti 
šošovice.. produkujú hormón parathormón. Hypo-
funkcia prištítnych teliesok – zníženie hladiny vápni-
ka, čím sa zvyšuje nervosvalová dráždivosť, až kŕče 
– tetania. Hyperfunkcia – odvápnenie (demineralizá-
ciaň kostí – fraktúry. Pri príliš vysokej hladine vápnika 
v krvi hrozí tzv. chemická smrť – okrem rednutia kostí 
sa vápnik ukladá v cievach, obličkách a pod.    MKB

priústné nožičky kôrovcov – sú pozmenené končati-
ny (maxillipedy) prvého až prvých troch hrudných 
článkov spojených s hlavou kôrovcov patriacich do 
podtriedy Eumalacostraca. Maxillipedy sú odlišné 
od hrudných končatín (pereiopody), často sú men-
šie, majú zmenený tvar jednotlivých článkov. Stratili 
funkciu pohybu, slúžia na pridržiavanie a posúvanie 
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potravy k čeľustiam do blízkosti ústneho otvoru. IO
príživníčky (Lernaeoidea) – rad kôrovcov patriaci do 

triedy → veslonôžky – ich telo je červovite pretiahnu-
té, bez článkov. Na konci tela majú v dospelosti dva 
dlhé váčky s vajíčkami. Najväčším druhom u nás je 
príživnička kaprová (Lernaea cyprinea) až 22 mm 
dlhá. Samička parazituje na koži kaprovitých rýb.  IH

Proasellus pribenicensisus → rovnakonôžky
Proasellus slavus → rovnakonôžky
Proboscidea → chobotnáče
proboscis → cuciak
proboscis → tŕnistohlavce
procerkoid → larvy pásomníc
proctodeum bezchordátov → tráviaca sústava bez-

chordátov
progesterón – hormón, ktorý produkuje žlté telies-

ko (corpus luteum). Pripravuje maternicu na prijatie 
oplodneného vajíčka, je nevyhnutný pre normálny 
priebeh tehotenstva, pôsobí pri rozvoji mliečnej žľazy 
(aj s estrogénmi), udržuje sekrečnú fázu sliznice ma-
ternice v začiatočnom období po oplodnení vajíčka. 
Jeho nedostatok v gravidite spôsobuje potraty (v gra-
vidite tlmí sťahy maternice – proti oxytocínu). Neskôr 
je zdrojom progesterónu placenta.         MKB

prognátna hlava → hlava článkonožcov
prohaptor → mnohoprísavnice
prokaryotická bunka – typ bunky charakteristický 

pre baktérie a archeóny (teda súhrnne Prokaryota). 
Vyznačuje sa jednoduchšou organizáciou ako euka-
ryotická bunka. Prokaryotické bunky majú značné 
množstvo charakteristických vlastností. Prokaryota sú 
vždy jednobunkové organizmy, netvoria teda tkanivá. 
Všeobecne sa uvádzajú tri základné charakteristiky 
prokaryotických buniek: 1. organizácia nukleoidu 
(bakteriálná podoba jadra) – nukleoid nie je oddelený 
od okolitej cytoplazmy membránou, skladá se len z 
jednej veľkej molekuly DNA, na ktorej nie sú histó-
ny ani iné bázické bielkoviny. Nukleoid je haploidný. 
2. neprítomnosť organel – v prokaryotickej bunke nie 
sú mitochondrie, plastidy, endoplazmatické retikulum 
ani žiadna iná organela s membránou. 3. vlastnosti ri-
bozómov – ribozómy prokaryotov sa od eukaryotic-
kých buniek líšia hmotnosťou aj veľkosťou K ďalším 
typickým, nie však nutne všeobecným, vlastnostiam, 
patria: peptidoglykán; súčasti bunkovej steny; jed-
noduchšia stavba bičíkov ako u eukaryotickej bun-
ky (nemusí však byť nutne prítomný); anaerobióza, 
schopnosť žiť anaeróbne, je u prokaryotov častejšie 
ako u eukaryotov; schopnosť viazať vzdušný dusík, 
unikátne pre niektoré prokaryoty; neprítomnosť pi-
nocytózy, fagocytózy a exocytózy u prokaryotov; asi 
10 x menšia veľkosť ako eukaryotická bunka; striktne 
jednobunkové organizmy.          MKB

prokutikula → kutikula hmyzu
prolaktín – vyvoláva u samíc na konci gravidity rozvoj 

buniek mliečnej žľazy a vylučovanie mlieka. (počas 
gravidity zabraňuje dozrievaniu ďalších vajíčok.) 
Tlmí tvorbu pohlavných hormónov.         MKB

prolocum → dierkavce
Prometabola → premena
pronymfa → larvy hmyzu
propedes → bruško článkonožcov
propedes → panôžky
propneustický hmyz → vzdušnicová sústava
propodit → nohy hmyzu
proprioreceptory – receptory, ktoré zaznamenávajú 

natiahnutie svalov a šliach. Do tejto skupiny patria 
šľachové telieska a svalové vretienka., ktoré zazname-
návajú napätie svalov. Informujú o činnosti svalstva, 
tieto informácie sú dôležité pre udržiavanie stabilnej 
polohy tela, pohyb a koordinovanú činnosť. Spolu 
s informáciami z oka, rovnovážneho aparátu a hmato-
vých orgánov vzniká uvedomelý pocit polohy konča-
tín a celého tela, tiež aj zmeny polohy a rýchlosti tejto 
zmeny.            MKB

Prosobranchia → predožiabrovce
prosoma → prozóma
prostata → pohlavná sústava bezchordátov
Protapion apricans → nosánik obyčajný
protaspis – larválne štádium trilobitov.           MH 
Proteidae → jaskyniarovité
proteíny – vysokomolekulárne prírodné látky zložené 

prevažne z aminokyselín. Chemická definícia znie: ko-
polyméry (kombinované polyméry) z monomerných 
jednotiek L-alfa-aminokyselín prepojených peptido-
vými väzbami. Molekulárna hmotnosť jednoreťazco-
vých bielkovín je medzi 10 000 a 100 000, u viacre-
ťazcových bielkovín až do niekoľkých miliónov. Čas-
to sa ako bielkovina chápe len taká bielkovina, ktorá 
obsahuje peptid s viac ako 100 aminokyselinami v 
molekule. Terminologickým opakom sú potom men-
šie „polypeptidy“ (v užšom zmysle) a „oligopeptidy“, 
ale terminológia tu nie je celkom ustálená. Polypeptid 
v širšom zmysle je každý väčší peptid, a teda aj na-
príklad každá bielkovina. Sú nevyhnutnými zložkami 
všetkých rastlinných a živočíšnych buniek a majú v 
nich tak z hľadiska množstva (50 %), ako aj funkcie 
veľmi významné postavenie. Ako enzýmy sú nena-
hraditeľné pri regulácii biochemických reakcií, ako 
hormóny pri sprostredkúvaní reakcií, ako stavebné 
látky v stavbe bunky, ako protilátky pri obrane orga-
nizmu a sú to aj dôležité transportné a rezervné látky. 
Dôležité sú aj pri zrážaní krvi a mlieka, pri druhu krv-
nej skupiny a pri pamäti. Schopnosť tvoriť bielkoviny 
majú len rastliny, živočíchy ich prijímajú potravou. U 
živočíchov sa v tráviacom trakte rozkladajú na ami-
nokyseliny, z ktorých si potom živočíšny organizmus 
znova tvorí vlastné špecifické bielkoviny.      MKB 

proterandria – vyskytuje sa u zástupcov s postupným 
(sukcesívnym) → hermafroditizmom. Ako prvé do-
zrievajú samčie pohlavné bunky a až po určitom kľu-
dovom období dozrievajú vajíčka. Zabraňuje sa tým 
samooplodneniu. Pri kopulácii si jedince vymieňajú 
spermie. Je to najčastejší typ hermafroditizmu ( napr 
obrúčkavce, mäkkýše a pod.). Vzácnejší je opačný 
prípad, ak dozrievajú ako prvé vajíčka – proterogynia. 
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Vyskytuje sa vzácne u niektorých mäkkýšov a pláš-
ťovcov.               ET 

proterandrický hermafroditizmus – mnohým oboj-
pohlavným živočíchom (hermafroditom) dozrievajú 
ako prvé samčie pohlavné žľazy (testes) produkujúce 
spermatozoidy a až po istom období pokoja dozrie-
vajú samičie pohlavné žľazy (ovaria) produkujúce 
vajíčka. Opakom je zriedkavejší proterogynický her-
mafroditizmus, ako prvé dozrievajú samičie pohlavné 
orgány a až neskoršie samčie pohlavné orgány. Dobré 
príklady proterandrie a proterogynie máme medzi pá-
somnicami (Eucestoda), mäkkýšmi (Mollusca), pláš-
ťovce (Tunicata) a i.               IO

proterogynia → hermafroditizmus
proterogynia → proterandria
proterogynický hermafroditizmus → proterandrický 

hermafroditizmus
Proteus anguineus → jaskyniarovité
prothorax → hruď článkonožcov
protilátka – bielkovina, ktorá je schopná ako súčasť 

imunitného systému identifikovať a zneškodniť cu-
dzie objekty (baktérie, vírusy, ale aj transplantované 
orgány) v tele. Každá protilátka rozpoznáva iba špeci-
fický antigén.            MKB

protilátková imunitná reakcia – vykonávajú ju B-lym-
focyty. Stykom s antigénom, ktorý prenikol do tela, 
aktivujú sa, premieňajú sa na plazmatické bunky a vy-
tvárajú protilátky bielkovinového charakteru – imu-
noglobulíny. Tie cirkulujú v krvi a dostávajú sa do 
rôznych telových sekrétov. Protilátky antigén viažu a 
zneškodňujú. Ak sa stretne organizmus s tým istým 
antigénom druhýkrát, tvoria sa protilátky rýchlejšie 
a vo väčšom množstve. Protilátková imunita má pre 
špecifickú obranu organizmu proti infekcii zásadný 
význam.            MKB

Protista – skupina jednobunkových → eukaryotických 
organizmov s rôznym taxonomickým zaradením, 
v súčasnosti už nepovažovaná za taxón, ale za stupeň 
bunkovej organizácie. Termín bol zavedený r. 1866 
Haeckelom. Zahŕňa všetky jednobunkové organiz-
my, uvádzané v rastlinných i živočíšnych systémoch 
(jednobunkové riasy, prvoky a huby – s bičíkatým štá-
diom vo svojom životnom cykle). Napriek pokroku 
v poznaní fylogenetických zákonitostí mnohí autori 
i dnes z dôvodu sprehľadnenia situácie v kompliko-
vaných systémoch uznávajú termín Protista a stano-
vujú mu úroveň ríše. Všetky živé organizmy potom 
navrhujú začleniť do 6 ríš: Monera (procaryota – bak-
térie, sinice, spirochéty), Protista, Fungi (huby), Plan-
tae (rastliny), Animalia (živočíchy) a Archaebacteria 
(anaeróbne, metán produkujúce organizmy). V novo-
koncipovaných fylogenetických systémoch sú bývalé 
Protista začlenené v rámci všetkých fylogenetických 
línií → Amoebozoa, → Opisthokonta, → Rhizaria, → 
Archeaplastida, → Chromalveolata a → Excavata.ET

protocerebrum → mozog hmyzu
protomerit → gregariny
protonefrídie → plamienkové bunky

protonefrídium → vylučovacia sústava bezchordátov 
protonymfa → vývin roztočov
protopodit → nohy článkonožcov
protopódna larva → larvy hmyzu
Protopterus aethiopicus → bahníkotvaré
Protopterus annectens → bahníkotvaré
Protostomia → prvoústovce
protozoa → jednobunkovce
proventriculus → tráviaca sústava bezchordátov 
prozóma (prosoma) – predná časť tela klepietkavcov 

(Chelicerata) je tvorená akronom a 6 pôvodnými 
článkami, nesúcimi končatiny. Články prozómy na-
vzájom splývajú. Je krytá, alebo čiastočne krytá skle-
rotizovaným štítom – tzv. karapax. Karapax môže byť 
jednoliaty, alebo je čiastočne naznačená segmentácia. 
Jednotlivé časti karapaxu bývajú označované ako 
peltídia. Prozóma nesie z ventrálnej strany 6 párov 
končatín. Prvý pár končatín je modifikovaný na kle-
pietka (chelicery) sa pripája k prozóme pred ústnym 
otvorom. Druhý pár končatín je tiež modifikovaný na 
hmatadlá (pedipalpy). Ďalšie 4 páry končatín slúžia 
ako kráčavé nohy. Medzi panvičkami nôh (coxy) je 
umiestnené sternum, ktoré môže byť členené a nieke-
dy prekryté panvičkami.              MKR, ZKR

prsná kosť – (sternum). Na prsnú kosť sa pripájajú 
rebrá, dopredu z nej vystupuje kostený hrebeň. Na 
tento výbežok prsnej kosti sa upínajú silné lietacie 
svaly vtákov, ktoré umožňujú pohyb krídel. Sternum 
je obvykle ploché a pretiahle, zložené z troch oddie-
lov: manubrium, corpus, processus xiphoideus.     SN

prstové kosti – články prstov. Vtáky majú na nohách po 
2 – 4 prsty. Ich usporiadanie a tvar varírujú podľa spô-
sobu života toho-ktorého druhu vtáka. Väčšina vtákov 
má 4 prsty, z ktorých 3 smerujú dopredu a 1 dozadu, 
vďaka čomu sa dobre držia na konároch. Mnohé vtá-
ky, ktoré sa pohybujú plávaním majú medzi prstami 
plávacie blany. Ďateľ má prsty usporiadané tak, že sa 
môže pohybovať po kmeni všetkými smermi. Podľa 
spôsobu chôdze (našľapovania) sa cicavce tradične 
delia na tri skupiny: 1. Plantigrádne cicavce = plos-
kochodce (napr. medvede) chodia a behajú tak, že 
pätovú kosť, priehlavkové kosti a články prstov majú 
na zemi; došľapujú na celú plochu chodidla (patria 
sem napr. hmyzožravce, hlodavce, niektoré šelmy 
a primáti; 2. Digitigrádne cicavce = prstochodce (psy) 
dotýkajú sa zeme, došľapujú len na prsty alebo na 
posledné články prstov (patrí sem väčšina šeliem); 
3. Unguligrádne cicavce = kopytníky, našľapujú pri 
chôdzi a behu špičkami prstov; došľapujú na špičky 
posledných prstových článkov, pričom počet prstov 
môže byť redukovaný. Spôsobom našľapovania sú ty-
pickými kopytníkmi napr. koňovité, žirafovité, turovi-
té a jeleňovité. Žirafovité sú z hľadiska našľapovania 
prstochodce.               SN

prstovité žľazy → pohlavná sústava bezchordátov
prúdový zmysel – nachádza sa u rýb a obojživelníkov 

žijúcich trvalo vo vode. Pomocou neho vnímajú prú-
denie a tlak vody. Živočích je tak informovaný o prú-
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dení vody, sile vodného prúdu, ale aj o pohybe iných 
živočíchov v nej. Prúdový zmysel je tvorený sekun-
dárnymi zmyslovými bunkami (neuromasty) napoje-
nými na vetvu blúdivého nervu (n. vagus), uložený-
mi v kanálikoch prebiehajúcich po bokoch tela – tkz. 
bočná čiara (linea lateralis). Nachádza sa u žralokov, 
rýb a chvostnatých obojživelníkov.        MKA

prvočrevo (archenteron) – tráviaca dutina embrya v štá-
diu gastruly mnohobunkovcov, ohraničená vnútor-
ným zárodočným listom, endodermom. Vzniká rôz-
nymi spôsobmi v procese → gastrulácie. Komunikuje 
s vonkajším prostredím cez → prvoústa (blastopórus). 
V ďalšom vývoji je základom tráviacej sústavy.     ET

prvoky → jednobunkovce
prvomäkkýše (Amphineura) – vývojovo primitívne → 

mäkkýše s dlhým, pretiahnutým, červovitým, často aj 
ploským telom. Kutikula pokrytá ostňami, na chrbte 
často platňová schránka. Hlava slabo diferencovaná, 
nemajú oči, hmatadlá a stat$ocysty. Nervové pásy sú 
paralelné a siahajú až po anus. Noha môže redukovať. 
Asi 1 200 druhov. Tri triedy: → zadnožiabernice, → 
červovce a → chitóny.              TC

prvomoľovité (Eriocraniidae) → jarmokrídle
prvotná telová dutina → blastocél
prvoústa (blastopórus) – otvor na povrchu embryonál-

neho štádia → gastruly, ktorým komunikuje s vonkaj-
ším prostredím. Formuje sa vnútorným pohybom en-
dodermálnych buniek prvočreva (archenteronu) počas 
→ gastrulácie. U mnohých živočíchov sa stáva anál-
nym otvorom → druhoústovce, u ďalších sa väčšinou 
uzatvára a prelamuje sa druhotne buď na tom istom 
mieste alebo v jeho blízkosti → prvoústovce.        ET

prvoústa → telová dutina
prvoústovce (Protostomia/Gastroneuralia) – vývinová 

vetva bilaterálne symetrických živočíchov, u ktorých 
na mieste → prvoúst (blastoporus) zvyčajne vzni-
ká ústny otvor a análny otvor sa otvára druhotne. 
U niektorých skupín sa vyskytujú odchýlky (blasto-
pórus úplne zarastá, ústa sa otvárajú druhotne na 
jeho mieste, alebo oba konce blastopórovej štrbiny 
nezarastajú a vzniká súčasne ústny i análny otvor). 
Konštantnejším znakom je poloha nervovej sústavy, 
ktorá sa nachádza na brušnej strane pod črevom (gas-
troneuralia). Tretí zárodočný list (mezoderm) vzniká 
vždy teloblasticky (namnožením blastoméry 4d). Tie-
to bunky vnikajú medzi ekto a endoderm a u vyšších 
protostómnych živočíchov sa v mezoderme tvorí dru-
hotná telová dutina, coelom. Ak je vyvinutá cievna 
sústava, krv prúdi v chrbtovej cieve odzadu dopredu 
k hlavovej časti. U väčšiny zástupcov sa vyskytuje 
špirálne brázdenie vajíčok a determinovaný vývin. 
Vyskytujú sa vždy larvy → planulového alebo → tro-
chofórového typu. Patria sem kmene: → ploskavce, 
→ čeľusťoústky, → páskovce, → pamachovky, → br-
voústovce, → brušnobrvce, → hlístovce, → vírniky, 
→ tŕnistohlavce, → chobotohlavce → pomalky, → 
mäkkýše, → sipunkuly, → chobotničky, → obrúčkav-
ce, → pazúrikavce, → článkonožce, → pogonofóry a 

→ chytadlovce.               ET 
Pseudanodonta complanata → škľabka veľká
pseudocél (pseudocoel) – prvotná telová dutina blasto-

cél vyplnená tekutinou. Tekutina je pod tlakom a za-
tláča mezenchymatické bunky (→ schizocélu) tesne 
pod ektoderm. Tlak tekutiny sa podieľa na udržiavaní 
tvaru tela. K pseudocelomátam zaraďujeme nasledov-
né kmene živočíchov, → brvoústovce, → brušnobrv-
ce, → hlístovce, → vírniky, → tŕnistohlavce, niektoré 
→ chobotohlavce.               ET

pseudocél → telová dutina
pseudocercus → paštet
Pseudociliatea → pranálevníky
pseudocoel → telová dutina
Pseudogaurotina excellens → fuzáč zemolezový
pseudohemálna sústava – je charakteristická pre → 

hviezdovky a pravdepodobne slúži na výživu nervo-
vých povrazcov, kt. spočívajú na telovej tekutine, nie 
na pevnom podklade. Je vyplnená tou istou tekutinou 
ako célom. Pseudohemálna sústava sa oddeľuje od 
druhotnej → telovej dutiny a vstupuje do ramien živo-
čícha. Skladá sa z okolohltanovej okružnej chodbičky, 
kt. leží medzi nervovou a ambulakrálnou obrúčkou. 
S okolohltanovou obrúčkou súvisí aborálna obrúčka 
a päť radiálnych chodbičiek, kt. sa nachádzajú medzi 
radiálnymi nervami a ambulakrálnymi chodbičkami. 
Každý radiálny pseudohemálny kanál rozdeľuje kol-
má pozdĺžna priehradka na dva kanáliky. Vo vnútri 
pseudohemálnych okružných a radiálnych chodbičiek 
sa nachádzajú cievy, kt. sú spojené s osovým orgánom. 
Cievna sústava na rozdiel od pseudohemálnej sústavy 
nemá epitelovú výstelku. Predstavuje sústavu dutín, 
kt. sa nachádzajú v mezenchýme. Je to zvyšok prvot-
nej → telovej dutiny. Tekutina, kt. ju vypĺňa obsahuje 
živiny vstrebané stenami čreva. Zodpovedá však skôr 
lymfe stavovcov. Rozvádza živiny, ale nemá dýchaciu 
funkciu. Osový orgán sa nachádza vedľa kamenného 
kanálika v podobe vaku. Obsahuje sieť krvných ciev a 
v mezenchýme má guľovité bunky, kt. sa rýchlo delia 
a vznikajú z nich amébovité bunky (plnia exkrečnú 
funkciu). Osový kanál a kamenný kanálik ležia v oso-
vom splave, kt. je samostatným dielom telovej dutiny. 
Splav rytmickým pulzovaním podporuje cirkuláciu 
krvi v jeho cievach.             MH

pseudokolónia → kolónie mnohobunkovcov
pseudometaméria → metaméria
pseudoplacentálna viviparia → živorodosť
pseudopódie → panôžky
Pseudoscorpionida → šťúriky
Psittacidae → papagájovité
Psodos noricanus – menšia piadivka z čeľ. → pia-

divkovité s dĺžkou predného krídla 10 – 12 mm. Na 
hodvábnolesklých sivozelených krídlach je tmavšia 
nevýrazná jednoduchá kresba. Telo je veľmi huňaté. 
Imága lietajú v júli a začiatkom augusta počas dňa 
na alpínskych lúkach a trávnikoch medzi kosodrevi-
nou v nadmorskej výške asi 2 000 m. Na Slovensku 
sa vyskytuje vo vrcholovej časti Belianskych Tatier. 
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Húsenica prezimuje a živí sa rozlič. horskými bylina-
mi. Vzácny vysokohorský druh, patriaci do kategó-
rie zraniteľných druhov. Uvádza sa v červenej knihe 
(Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rast-
lín a živočíchov ČSFR 3).          MKU

Psoroptes equi → prašivkovité
Psoroptidae → prašivkovité
psota borovicová (Exoteleia dodecella) – drobný motýľ 

z čeľ. → Gelechiidae s dĺžkou predného krídla 5 – 6 
mm. Na nenápadne sfarbených hnedastých predných 
krídlach sú tmavšie škvrnky a pásiky. Imága sa vysky-
tujú v júni až júli. Húsenica spočiatku mínuje ihličie, 
po prezimovaní vyhlodáva rozvíjajúce sa púčiky. Vy-
skytuje sa od júla do mája. Žije hlavne na oslabených 
jedincoch borovice sosny.          MKU

psota ovocná (Recurvaria nanella) – drobný motýľ z 
čeľ. → Gelechiidae s dĺžkou predného krídla 4 – 5 
mm. Na predných šedohnedých krídlach je nápadná 
kresba v podobe škvŕn a pásikov. Imága sa vyskytujú 
v júni až auguste. Húsenica spočiatku (jún – septem-
ber) mínuje v listoch, po prezimovaní (máj) spriada a 
vyhlodáva mladé listy, výhonky a kvety. Je škodcom 
ovocných stromov.           MKU

psota repová (Euscrobipalpa ocellatella) – drobný mo-
týľ z čeľ. → Gelechiidae s dĺžkou predného krídla 5 
– 6 mm. Na žltosivastých predných krídlach sú svetlo 
lemované bodky. Imága sa vyskytujú v máji až augus-
te. Húsenica patrí k vážnym škodcom cukrovej repy. 
Spriada a obžiera srdiečkovité listy a niekedy poško-
dzuje aj buľvy.            MKU

psotka stopková (Parornix petiolella) → psotkovité
psotkovité (Gracillariidae) – čeľ. veľmi drobných uzdo-

krídlych motýľov (Lepidoptera) s vyvinutým cucia-
kom. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 2 – 4 mm 
a dĺžku predného krídla 2 – 9 mm. Dlhé úzke predné 
krídla sú zašpicatené, väčšinou s veľmi redukovanou 
žilnatinou; veľmi úzke zadné krídla majú na zadnom 
okraji dlhé riasy. Čeľusťové hmatadlá sú vyvinuté (→ 
psotky) al. zakrpatené (→ ploskáčiky, → listovníčky). 
Pri odpočívaní majú imága osobitný postoj, sú vzpria-
mené na predných nôžkach. Lietajú večer. Húsenice 
majú väčšinou len 4 páry bruškových panôžok (pa-
nôžky sú väčšinou neprítomné na 6-tom bruškovom 
článku) s vencovitými háčikmi; húsenice → listovníč-
kov sú beznohé. Spôsob života húseníc je rozlič. V ra-
ných štádiách všetky druhy mínujú, často v epiderme 
listov. Neskôr žijú ďalej v míne uloženej väčšinou v 
listovom mezofile (→ listovníčky, → ploskáčiky), v 
skrútenej al. prehnutej časti listu v zámotku, kde vy-
žierajú epidermu (→ psotky). Kuklia sa v hodvábno-
lesklom zámotku na spodnej časti listu (→ psotky), v 
požerku v zámotku al. bez neho (→ ploskáčiky), al. v 
zámotku pod prehnutým okrajom listu na konci míny 
(→ listovníčky). Kukly sú štíhle, polovoľné. Väčšinou 
sú stenofágne druhy. Čeľaď je rozšírená po celom sve-
te. Zo Slovenska je známych okolo 120 druhov. Niekt. 
druhy sú vážnymi škodcami ovocných, lesných a par-
kových drevín. Jedným z najznámejších je → ploská-

čik pagaštanový, kt. spôsobuje v posledných rokoch 
usychanie a predčasné opadávanie lístia pagaštanov, 
javorov a iných drevín. Najznámejším rodom z → 
ploskáčikov je rod → Phyllonorycter, zahŕňajúci na 
Slovensku okolo 70 druhov. K našim hojným → lis-
tovníčkom patrí → listovníček topoľový, kt. miestami 
škodí na topoľoch. Psotka → Catoptilia alchimiella je 
častým druhom na duboch. → Psotka stopková zried-
kavo škodí na jabloniach.          MKU

psotky → psotkovité
pstruh atlantický → lososovité
pstruh čiernomorský → lososovité
pstruh pontokaspický → lososovité
Psyche casta → vreckovec stromový
Psychidae → vreckovcovité
pštros dvojprstý (Struthio camelus) – čeľ. → pštrosovi-

té (Struthionidae), rad → pštrosy (Struthioniformes). 
Je rozšírený v Afrike na polosuchých a v suchých 
oblastiach. Živia sa hlavne bylinami (trávy a seme-
ná), v suchých oblastiach sukulentnými rastlinami, 
hmyzom a malými stavovcami. V porovnaní s telom 
má malú hlavu ale veľké oči a má najdlhšie mihalni-
ce zo všetkých suchozemských stavovcov (50 mm). 
Na krátke vzdialenosti dosahuje pri behu rýchlosť až 
70 km/h, pri dlhotrvajúcom behu 50 km/h. Pri rých-
lom behu robí skoky dlhé až 3,5 m. V izolovaných 
populáciách je skôr monogamný, inak je polygamný. 
Skupina pozostáva s jedného samca, hlavnej samičky 
a niekoľkých ďalších samičiek. Samček ochraňuje te-
ritórium s rozlohou 2 – 15 km2. Samička znáša vajíčka 
každý druhý deň, najprv začne znášať hlavná samič-
ka (5 – 11 vajíčok) a do toho istého hniezda potom 
aj ostatné (po 2 – 5 vajíčok). Na miestach s veľkým 
množstvom predátorov (šakaly, hyeny, zdochlináre), 
prípadne vo veľkom teple hlavná samička vajíčka 
chráni. Aj keď sediaci jedinec dokáže svojim telom 
prikryť len asi 19 – 25 vajíčok, v hniezde ich býva 
často viac (bolo nájdené hniezdo so 78 vajíčkami, vy-
liahlo sa však len 21 mláďat). Keď hlavná samička 
začne sedieť, vajíčka ostatných samičiek vykotúľa na 
okraj hniezda a svoje umiestni do stredu, čím zvýši 
ich šancu na prežitie a vysedenie. Kým ona sedí na 
vajíčkach cez deň, samček v noci. Mláďatá sa liahnu 
s páperím na tele po 6 týždňoch takmer všetky naraz. 
Asi po 3 dňoch opúšťajú spolu s rodičmi hniezdo. Po 
3 mesiacoch im narastá juvenilný šat a počas druhého 
roka nadobudnú šat dospelých. Po 4 – 5 mesiacoch 
dosahujú polovičnú veľkosť dospelého vtáka a cca 
po roku veľkosť dospelého, no hmotnosť dospelých 
dosahujú až po 18 mesiacoch. Rodičia sa starajú o 
mláďatá, schovávajú ich pred dažďom, slnkom pod 
krídla. Pri nebezpečenstve beží jeden z rodičov k pre-
dátorovi, potom uteká od neho preč, hodí sa na zem a 
predstiera, že je mŕtvy. Mláďatá zatiaľ s druhým rodi-
čom ujdú a skryjú sa tak, že zaľahnú na zem. Z toho, 
že hlavu položia na zem, vznikla povera, že strkajú 
hlavu do piesku. V prípade potreby pštrosy i zaútočia, 
kopnutím nohou dokážu zabiť aj leva. Ak sa stretnú 
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dve rodiny, súperia krátkymi naháňačkami a víťazný 
pár si berie mláďatá svojich súperov. Tak sa vytvoria 
rodiny so 100 – 300 mláďatami rôzneho veku a z rôz-
neho územia. Tieto veľké rodiny sú menej ohrozené 
predátormi. Niekedy ostávajú rodičia s mláďatami až 
do ďalšej hniezdnej sezóny (do 1 roka) a až následne 
sa osamostatňujú. Mladé potom chodia v skupinkách 
rôzneho veku. Pohlavne dospievajú po 3 – 4 rokoch. 
Dožívajú sa pravdepodobne 30 – 40 rokov, v zajatí aj 
do 50. Majú malú úspešnosť liahnutia (len 10 %) a 
veľa mláďat uhynie v prvých mesiacoch života. Od-
haduje sa, že ročná produkcia mláďat jedného dospe-
lého jedinca dosahuje len 0,15 mláďaťa.            ZO

pštrosovité (Struthionidae) – čeľ., rad → pštrosy 
(Struthioniformes). Nelietavé terestrické vtáky s 
dlhým silným krkom, nohami a paleognátnou lebkou. 
Majú čiastočne pneumatizované kosti. Na plochej prs-
nej kosti nemajú hrebeň (crista sterni), okrem toho im 
v porovnaní s ostatnými vtákmi chýbajú kľúčne kosti 
a chvostové stavce im nezrastajú do pygostylu. Nohy 
majú prispôsobené na rýchly beh. Sú to jediné vtáky, 
ktoré majú len 2 prsty a to silný 3. a slabší 2. Samce 
majú dlhý z kloaky vyliačiteľný penis. Žijú v Afrike 
na polosuchých a v suchých oblastiach. V dnešnej 
dobe sú endemické v Afrike okrem populácií prive-
zených do Austrálie. Ich fosílne zvyšky boli nájdené 
v Afrike a od Grécka smerom na východ až po Indiu 
a Mongolsko. Najstarší z týchto nálezov má asi 12 
mil. rokov. Poddruh pštros dvojprstý sýrsky (Struthio 
camelus siryacus) vyhynul pravdepodobne v polovici 
20. st. Potravu hľadajú v skupinách – tvoria ju hlavne 
byliny (trávy a semená), v suchých oblastiach suku-
lentné rastliny, hmyz a malé stavovce. Veľkosť sam-
čeka 2,1 – 2,75 m, hmotnosť 100 – 130 kg, niekedy až 
150 kg, samička 1,75 – 1,9 m, hmotnosť 90 – 110 kg. 
Žijú v strednej a južnej Afrike. Vajíčka sú v pomere k 
veľkosti vtáka malé, 1500 g (159 x 131 mm) tvoria len 
1,5 % hmotnosti samičky a majú 2 mm hrubú škrupi-
nu. Obdobie hniezdenia jednotlivých poddruhov závi-
sí od obdobia dažďov. Vo vlhkých oblastiach hniezdia 
v období sucha (jún – október), v suchých oblastiach 
hniezdia menej pravidelne zvyčajne však po období 
dažďov. V Namíbijskej púšti v Angole hniezdia počas 
celého roka. Patrí sem 1 druh → pštros dvojprstý. ZO

pterália → krídlo hmyzu
Pterophoridae → pierkavcovité
Pterostichus vulgaris → utekáčik obyčajný
Pthirus pubis → voš lonová 
Ptinidae → vŕtavcovité
pučanie (gemmiparia) – nepohlavné rozmnožovanie 

niektorých → prvokov (Ciliophora – napr. Peritrichia, 
Suctoria) a mnohobunkových živočíchov (niekt. → 
mechúrniky, → hubky, → machovky). Nový jedinec 
vzniká vo forme púčika buď na povrchu tela – vonkaj-
šie pučanie (gematio) alebo vo vnútri tela – vnútorné 
pučenie (gemulatio). Pučiace jedince sa môžu oddeliť 
a žiť samostatne (napr. → strobilácia u medúzovcov, 
pričom sa uvoľňujú samostatne žijúce medúzy) alebo 

zostávajú spojené s materským jedincom a vznikajú 
→ kolónie (napr. hubky, koraly a pod.).            ET

pučanie → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
puchorček → tráviaca sústava bezchordátov
Pulex irritans → blcha ľudská
Pulmonata → pľúcnatce
pulvilli → nohy článkonožcov
pulvinaria recti → tráviaca sústava bezchordátov
pulz – vzniká tak, že sa steny tepien rozťahujú a sťahujú 

po každom údere srdca. Krv stavovcov prúdi v uzav-
retej sústave ciev, ktorú tvoria žily, tepny a vlásočnice. 
Inak sa nazýva aj tep. Je to frekvencia činnosti srdca, 
stúpa pri intenzívnom metabolizme a pri fyzickom 
zaťažení. Jednotlivé časti srdca sa kontrahujú (sťahu-
jú) za sebou v presnom slede. Počet tepov klesá so 
stúpajúcou hmotnosťou živočíchov. Hlavné srdcové 
ozvy sú dve. Prvá (systolická) ozva vzniká pri uzav-
retí atrioventrikulárnych chlopní. Druhá (diastolická) 
ozva vzniká pri uzavretí semilunárnych chlopní nára-
zom a rozkmitaním krvného stĺpca v aorte a v pľúc-
nici, posluchovo je jasnejšia, vyššia a kratšia ako prvá 
ozva.                 SN

pulzujúca vakuola/kontraktilná v./stiahnuteľná v. 
– membránové štruktúry u mnohých voľne žijúcich 
(najmä sladkovodných) → prvokov. Periodicky sa vy-
prázdňujú (systola) a napĺňajú tekutinou (diastola). Sú 
ohraničené semipermeabilnou membránou a asociujú 
s celým radom iných štruktúr (hviezdicovité ampuly, 
vylučovací pórus, mikrotubuly na upevnenie a pod.) 
a predstavujú tzv. komplex pulzujúcej vakuoly. Tvo-
ria osmoregulačný mechanizmus bunky, z ktorej vy-
lučujú nadbytočnú vodu. Častosť pulzácie je rôzna 
(od niekoľkých sekúnd, do niekoľko hodín) a je zá-
vislá najmä od teploty a salinity prostredia. Väčšina 
prvokov má 1 pulzujúcu vakuolu, ale môže ich byť 
i väčší počet (napr. črievička 2, niektoré iné nálevníky 
15 – 20 napr. Dileptus a pod.). U niektorých nálev-
níkov môže pulzujúca vakuola zaberať viac ako 1/3 
tela i viac (začína kanálom v prednej časti a v zadnej 
sa rozširuje napr. Spirostomum). Počet a umiestnenie 
vakuol je väčšinou stabilné a je dôležitým taxono-
mickým znakom. U parazitov, niektorých morských 
a u sladkovodného rodu → Pelomyxa chýbajú.    ET

Punctius → kaprovité
pupa → kukla
pupa adectica → kukla
pupa coarctata → kukla
pupa dectica → kukla
pupa libera → kukla
pupa obtecta → kukla
pupárium → kukla
Pupilla muscorum → pikulíkovité
Pupillidae → pikulíkovité
pupiparia → vajcoživorodosť
Purkyně, Jan Evangelista (1787 – 1869) – český fy-

ziológ, biológ a filozof. Vyštudoval medicínu, v roku 
1818 obhájil doktorskú prácu Beiträge zur Kentniss 
des Sehens in subjektiver Hinsicht, v nasledujúcom 
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roku nastúpil na miesto asistenta anatómie a fyziológie 
na pražskej lekárskej fakulte. Vďaka Goetheho (1749 
– 1832) podpore, ktorý tiež študoval proces videnia, 
dostal miesto profesora na univerzite vo Vratislave 
(vtedy pruské mesto Breslau, dnes polská Wrocław). 
Vo Vratislave zriadil fyziologický ústav prvý vo vte-
dajšom Prusku. O stavbe slinných žliaz, pečene, sliniv-
ke brušnej (pancreas), a iných orgánov Purkyně pred-
nášal na zjazde nemeckých prírodovedcov a lekárov v 
pražskom Karolíne roku 1837, kde ako jeden z prvých 
bádateľov prisúdil bunkám ich kľúčový význam pre 
život. Svojím príspevkom o živočíšných tkanivách 
zložených z buniek s jadrami sa stal jedným zo za-
kladateľov náuky o bunke – cytológie. Písal o látke, 
ktorá zodpovedá protoplazme, nazval ju „enchyma“, 
termím „protoplazma“ používal len pri opisovaní tela 
zárodkov. Dôležité objavy Purkyně vykonal v histoló-
gii (náuky o tkanivách). V sérii prác i v prácach jeho 
žiakov opísal tkanivá kostí, zubov, chrupavky, epi-
dermy, ciev, srdca a i. Napriek tomu, že Purkyně bol 
veriacim človekom, ako jeden z mála českých vedcov 
prijal vo svojej dobe Darwinovu evolučnú teóriu, čo 
svedčí o jeho otvorenosti prijímať nové názory. Vo 
Vratislave neúnavne pracoval, výsledky jeho práce 
urobili z Purkyněho nejfrekventovanejšieho eponyma 
českej vedy. Jeho meno nesú viaceré štruktúry a javy: 
Purkyňove vlákna v srdci, Purkyňove bunky v malom 
mozgu, Purkyňove obrázky (vnímanie svetla okom), 
Purkyňov jav (vnímanie farieb okom) a rad ďalších. 
V roku 1850 sa vrátil na pražskú lekársku fakultu. 
Založil fyziologický ústav, no v tomto období už nad 
výzkumom prevládala jeho činnosť organizačná a bu-
diteľská. V roku 1853 založil prírodovedecký časopis 
Živa, ktorý vychádza dodnes. Purkyně bol členom 
Londýnskej Královskej Spoločnosti, Viedenskej a Pa-
rížskej akadémie vied, poslancom zemského snemu, 
nositeľom Leopoldovho rytierskeho rádu a i. V roku 
1869 bol s veľkými poctami pochovaný na vyšehrad-
skom Slavíne.                IO

purpur → ostranka
pustovníky (Anomura) – oddelenie kôrovcov z podra-

du → desaťnožce chodiace, triedy → rakovce – hla-
vohruď majú cylindrickú silne kalcifikovanú; bruško 
je spravidla veľké, ale slabo kalcifikované – skrývajú 
si ho do ulít mäkkýšov (napr. Pagurus arrosor) , ale-
bo si ho chránia sasankou s ktorou žijú v symbióze 
(Eupagurus prideauxi a sasanka Adamsia palliata). 
Niektoré druhy majú bruško silne kalcifikované ale 
silne redukované a stočené pod hlavohruď (podobne 
ako kraby): → pustovník palmový (Birgus latro) – 
žije na ostrovoch Indického oceánu a je schopný sa 
vyšplhať do palmových korún za kokosmi tvoriacimi 
súčasť jeho potravy. Sú to výlučne morské druhy, len 
pustovník palmový sa druhotne prispôsobil životu na 
súši.                  IH

Pyralidae – čeľ. uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) 
menších až stredných rozmerov, s nenápadnou až veľ-
mi pestru kresbou. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku 

tela a predného krídla okolo 6 – 15 mm. Predné krídla 
sú úzke (viaceré druhy vijačiek, trávovce) až široké 
(mnohé druhy vijačiek). Zadné krídla bývajú široké, 
trojuholníkovité a vejárovité. Cuciak majú slabo vyvi-
nutý (trávovce) až dobre vyvinutý (viaceré druhy vija-
čiek). Imága sú aktívne najmä večer a v noci, viaceré 
druhy sa dajú ľahko vyplašiť počas dňa. Niekt. druhy 
majú dennú aktivitu. Slabo ochlpené húsenice s dlhý-
mi al. krátkymi štetinami majú 3 páry nôh a 5 párov 
vencovitých panôžok; na predohrudi chýba štetina VI. 
Húsenice žijú na trávach (trávovce) a iných bylinách 
medzi spradenými listami, medzi listami s pradivový-
mi rúrkami a trusom, v stonkách, plodoch, pod kôrou, 
v uskladnenom tovare, v odpadkoch rastlinného al. 
živočíšneho pôvodu (vijačky). Niekt. žijú v skladoch 
a v hniezdach blanokrídlovcov. Kukly sú múmiovi-
té. Čeľaď je veľmi rozšírená vo svete. Zo Slovenska 
je známych okolo 280 druhov vijačiek, trávovcov a 
iných druhov, z kt. viaceré sú pri premnožení vážnymi 
hospodárskymi škodcami (poľnohospodárstvo, les-
níctvo, zásoby potravín, sklady, včelíny).         MKU

Pyralis farinalis → vijačka domová
Pyrochroidae → Agnathus decoratus
Pyrrhia purpurina – stredne veľká mora z čeľ. → 

morovité s dĺžkou predného krídla 12 – 17 mm. Na 
predných okrových krídlach je karmínová hnedočer-
vená kresba. Imága lietajú od mája do začiatku júla 
v oblasti výskytu jasenca bieleho (Dictamnus albus) 
– hostiteľskej rastliny húseníc. Vzácny predstaviteľ 
zvyškov panónskej stepnej fauny, kt. na našom území 
dosahuje severnú i západnú hranicu rozšírenia, pat-
riaci do kategórie ohrozených druhov. Uvádza sa v 
červenej knihe (Červená kniha ohrozených a vzác-
nych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3).    MKU

Pyrrhocoris apterus → cifruša bezkrídla 
Pythidae → Pytho abieticola → Pytho depressus
Pytho abieticola → chrobák čeľ. Pythidae. Vymierajúci, 

kriticky ohrozený druh. Na Slovensku zákonom chrá-
nený. Dĺžka 8 – 10 mm. Telo čierne, bruško samcov 
čierne, u samíc červenožlté, nohy červené. Prales. re-
likt viazaný na mŕtve jedle.            MH 

Pytho depressus → chrobák čeľ. Pythidae. Veľmi ohro-
zený druh. Na Slovensku zákonom chránený. Dĺžka 
7,5 – 16 mm. Vrchná strana tela modrá, spodná čierna, 
bruško a holene červené. Viazaný na odumreté boro-
vicové kmene a pne, niekedy tiež na práchnivé drevo 
iných ihličnanov a zriedka aj listnáčov.            MH

Python reticulatus – pytón mriežkovaný → veľhado-
vité

pytón kráľovský (Python regius) → veľhadovité
Quickella arenaria → jantárovka
rabdit → integument bezchordátov
rabditoidná larva – larválne štádium voľne žijúcich i 

parazitických → hlístovcov radu háďatiek (Rhabdi-
tida) a háďatkoviek (Rhabdiasoida), počas vývino-
vého cyklu sa často mení na štíhlejšiu – filaroidnú 
larvu.               MH

rabdity (rhabdity) – tyčinkovité telieska roztrúsené v 



             R                                                                                                                             

237

bunkách v pokožke alebo tesne pod ňou u → ploskulíc 
a niektorých → páskovcov. Po vystrelení pokrývajú 
pokožku vrstvou lepkavého slizu, ktorý má ochran-
nú funkciu a umožňuje lepšie priľnutie k podkladu. 
Niektorí autori predpokladajú aj vylučovaciu funkciu 
rabditov.               ET

rabdórium → tráviaca sústava bezchordátov
radiálna žilka → krídlo hmyzu
Radiata → mechúrniky
Radiolaria → mrežovce
rádioreceptory – receptory, ktoré reagujú na rôzne for-

my žiarenia.            MKB
radula → struhák
Raja clavata → raja ostnatá
raja elektrická (Torpedo marmorata) – z radu torpé-

dotvaré (Torpediniformes), triedy drsnokožce (Chod-
richthyes). Žije v Atlantickom oceáne a Stredozem-
nom mori, dorastá do 1 m. Elektrické orgány zaberajú 
prednú časť tela po bokoch hlavy, vznikli z priečne 
pruhovanej svaloviny, výboj 200 V. Je viviparná, patrí 
k ohrozeným druhom.              ZO

raja ostnatá (Raja clavata) – z radu rajotvaré (Rajifor-
mes), triedy drsnokožce (Chondrichthyes). Meria 1m, 
hmotnosť 18 kg, žije v západnom Atlantiku, Stredo-
zemnom mori, Čiernom mori. Patrí k bentickým dru-
hom, pohybuje sa v hĺbkach od 20 – 500 m. Jej potra-
vu tvoria predovšetkým kôrovce. Je oviparná, kladie 
50 – 170 vajíčok. Je ohrozená nadmerným lovom.ZO

rak bahenný → raky
rak červený → raky
rak kamenáč → raky
rak pruhovaný → raky
rak riečny → raky
rak signálny → raky
rakovce (Malacostraca) – triedy kôrovcov – zahrňujú 

viac ako polovicu všetkých a súčasne vývojovo najdo-
konalejších kôrovcov. Ich telo sa skladá z 21 článkov 
(hlava (cephalon) 6 vrátane akronu; hruď (thorax) 8; 
bruško (abdomen) 7 vrátane telsonu). Hlava s hruďou 
často spolu zrastajú do hlavohrude a sú väčšinou po-
kryté kompaktným silne zvápenateným pancierom. 
Majú veľké párové zložené oči na stopkách. Naupli-
ové oko dospelým jedincom chýba. Ich cievna sústa-
va je síce otvorená, ale okrem srdca pozostáva z dosť 
komplikovanej sústavy ciev. Rovnovážne orgány sa 
nachádzajú na báze antén. Až 22 660 opísaných dru-
hov sa rozdeľuje sa do troch podtried: Phyllocarida → 
nebálie, → Hoplocarida, → Eumalacostraca.          IH

rakovky/hepatopakreatické žľazy – hráškovité útvary 
nachádzajúce sa na stenách žalúdka rakov v podobe 
párových vápenitých šošovičiek vo veľkosti hráška. 
Súvisia so zvliekaním a výmenou panciera.             IH

raky (Astacura) – oddelenie kôrovcov z podradu → de-
saťnožce chodiace (Reptantia), triedy rakovce (Mala-
costraca). Celé telo majú pretiahnuté, ich hlavohruď 
je cylindrická, mohutné bruško majú dobre vyvinuté a 
mierne sploštené pokračuje v osi hlavohrude a je za-
končené priečnou plutvou pozostávajúcou zo splošte-

ného telsonu a páru dvojvetvorých uropód. Antény sú 
dlhé ale vždy kratšie ako celé telo, nápadné sú veľké 
klepetá (premenený 1. pár hrudných končatín). Raky 
žijú tak v moriach, ako aj v sladkých vodách. Naj-
väčšie druhy žijú v mori → homár obyčajný, Astacus 
gammarus (= Homarus vulgaris.) je až 75 cm dlhý. 
Zo sladkovodných druhov sú u nás pôvodné tri druhy: 
1. rak riečny (Astacus astacus) – nápadný je širokými 
a relatívne dlhými klepetami (do 6,5 cm), dorastá do 
dĺžky 22 – 25 cm, žije v horských a podhorských po-
tokoch, riečkach a rybníkoch s chladnejšou vodou (do 
22 °C). Samice sú v čase nosenia vajíčok zákonom 
chránené; 2. rak bahenný (Astacus leptodactylus) – 
má relatívne úzke a nápadne dlhé klepetá (do 10 cm), 
telo dorastá do dĺžky 25 – 30 cm. Žije v nížinných 
riekach a ramenách s teplejšou vodou (nad 22 °C); u 
nás má severnú hranicu pôvodného rozšírenia; 3. rak 
kamenáč (Astacus torrentium = Austropotamobius t.), 
náš najmenší rak (dorastá do 9 cm) s krátkymi a širo-
kými klepetami. Žije v niekoľkých potokoch Malých 
Kaprát – u nás patrí medzi ohrozené druhy a preto je 
celoročne chránený. Ďalšie tri nepôvodné druhy je 
možné u nás očakávať v povodí Moravy: rak signálny 
(Pacifastacus lenisculus), rak pruhovaný (Ortonectes 
limmosus) a rak červený (Procambarus clarkii). Po-
sledné dva druhy sa môžu objavovať aj na pultoch 
akvaristických predajní.                IH

Rallus aquaticus → chriašteľovité
ramenná kosť (humerus) – jedna z kostí hrudníkovej 

končatiny stavovcov. Ramenná kosť spája hrudníkovú 
končatinu s pásmom hrudníkovej končatiny. Pri pla-
zoch (Reptilia) smeruja takmer kolmo na os tela.  ZO

Ramphastidae → tukanovité
Rana temporaria → skokan hnedý
rastlinobičíkovce (Phytomastigophorea) – jednobun-

kovce s → plastidmi, ktoré môžu druhotne strácať. 
Pohybujú sa pomocou → bičíkov, zriedkavo vytvá-
rajú → panôžky. Vyživujú sa autotrofne, mixotrofne, 
výnimočne heterotrofne. Voľne žijúce, vzácne parazi-
ty. V nových systémoch sú tieto jednobunkovce začle-
nené do fylogenetických línií → Archaeplastida a → 
Chromalveolata.              ET

rebrá (costae) – dlhé párové zakrivené kosti, ktoré 
vytvárajú hrudný kôš. Na bočné výbežky stavcov sa 
pripájajú rebrá (costae), vznikajúce z väziva medzi 
svalovinou trupu. Rebrá chýbajú kopijovcom, sliznat-
kám, mihuliam, z drsnokožcov chiméram a z násad-
coplutvovcov latimériám. Pôvodne sa nachádzali 
v každom telovom segmente, kde vystužovali stenu 
célomu a tvorili miesto pre úpon svalov. Rebrá sa kĺ-
bovite spájajú s telom stavca alebo s jeho bočnými 
výbežkami. Postupnou špecializáciou jednotlivých 
úsekov chrbtice ostali pri štvornožcoch zachované len 
v hrudnej časti. Vo zvyšných častiach sa redukovali 
a ich zvyšky zrástli s priečnymi výbežkami prísluš-
ných stavcov. Žaby a červone majú, až na výnimky, 
redukované aj hrudné rebrá. Rebrá, ktoré sú pripojené 
k hrudnej kosti, sa nazývajú pravé rebrá (costae verae). 
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Môžu byť zložené z niekoľkých častí, čím umožňujú 
lepšiu ventiláciu pľúc, spojenú s rozťahovaním hrud-
níka. Ak sa rebrá pripájajú na rebrá predchádzajúce, 
hovoríme im nepravé rebrá (costae spuriae), prípadne 
môžu končiť nepripojené, tieto voláme voľné rebrá 
(costae fluctuantes). Niektorým žabám, napr. čeľaď 
kunkovité – Discoglossidae, ostali zachované rudi-
mentárne rebrá. Jediný druh severoamerickej čeľade 
Ascaphidae druh Ascaphus truei má vyvinuté rebrá na 
2. – 4., zriedkavo piatom presakrálnom stavci. Okrem 
chvostovej časti sa plazom (Reptilia) na stavce pripá-
jajú rebrá (costae). Fylogeneticky staršie formy majú 
rebrá na všetkých stavcoch, recentné plazy ich však, 
okrem hrudných, majú redukované. Jednoduché rebrá 
alebo ich zvyšky sa môžu pripájať na krčné stavce 
alebo na zadné hrudné stavce. Predné rebrá sa môžu 
napájať na hrudnú kosť (sternum), ktorá však chýba 
korytnačkám a hadom. Úplne vyvinuté rebrá sa skla-
dajú z troch častí: vertebrocostale, intercostale a ster-
nocostale. Hatériám a krokodílom sa na vrchnú časť 
každého rebra (vertebrocostale) pripája ešte priečny, 
dozadu smerujúci výbežok (processus uncinatus). 
Hady (Serpentes) majú nevýrazné členenie chrbtice, 
na väčšinu stavcov nasadajú dobre vyvinuté polme-
siačikové rebrá, ktoré sa na konci napájajú na brušné 
štítky, čo umožňuje hadom plazivý pohyb dopredu. 
Pretože im chýba prsná kosť sú rebrá voľne pohybli-
vé. Korytnačkám (Chelonia) s karapaxom zrastá väč-
šia časť chrbtice, so štítkami splývajú rozšírené stav-
cové tŕne a rebrá. Krokodíly a hatérie majú tzv. brušné 
rebrá, čo sú kostené dosky na bruchu (gastralia), uspo-
riadané do niekoľkých radov. Krokodíly (Crocodylia) 
majú dobre vyvinuté aj brušné rebrá (primitívny znak, 
poukazujúci na starobylosť skupiny), ktoré však ne-
zasahujú k chrbtici. Hatérie (Rhynchocephalia) majú 
okrem hrudných aj krčné a brušné rebrá. Pri vtákoch 
(Aves) niektorých prípadoch nesú, okrem hrudných, 
aj posledné krčné stavce krátke rebrá. Vtáky majú 3 
– 9 párov plochých rebier, zložených z dvoch častí: 
stavcová časť rebra (os costale vertebrale, vertebro-
costale), ktorá sa napája na stavce a hrudná časť rebra 
(os costale sternale, sternocostale), ktorá sa napája na 
hrudnú kosť. K zadnému okraju stavcovej časti rebra 
prirastajú zvláštne ploché kosti, tzv. háčikovité vý-
bežky (processi uncinati). Rebrá vtákov sú trojakého 
typu: a) pravé úplné rebrá (costae completae verae) 
spájajú chrbticu s hrudnou kosťou, b) nepravé úplné 
rebrá (costae completae spuriae) hrudná časť rebra 
sa nepripája samostatne k hrudnej kosti ale väzivove 
prirastá k predchádzajúcemu rebru, c) neúplné rebrá/
voľné (costae incompletae, c. librae) nemajú hrudnú 
časť rebra a ležia v kraniálnej časti hrudníka. Cicav-
ce (Mammalia) majú dobre vytvorené nedelené rebrá 
(costae), na dorzálnej strane nasadajú na hrudníkové 
stavce, na ventrálnej sa pripájajú chrupavkami buď 
na sternum, nazývajú sa pravé rebrá (costae verae), 
alebo na rebro predchádzajúce – nepravé rebrá (costae 
spuriae), prípadne sú voľné (costae fluctuantes). Hla-

vička rebra (caput costae) je skĺbená s telami dvoch 
susedných stavcov (corpus costae) a hrboľček rebra 
(tuberculum costae) s jamkou na bočnom (priečnom) 
výbežku. Chrbtový úsek rebra je kostený, brušný je 
chrupavkový. Na niektoré krčné stavce vajcorodých 
(Prototheria), ktorých je 7, sa pripájajú krčné rebrá. 
Pokiaľ majú veľryby (Cetacea) vyvinuté sternum 
tak, len prvé rebro je pravé (dotýka sa hrudnej kosti), 
ostatné rebrá sú voľné. Pri druhoch bez prsnej kosti 
rebrá nasadajú len na chrbticu.              ZO

rebríčková nervová sústava – vyskytuje sa u obrúč-
kavcov. Párové gangliá na brušnej strane každého te-
lového článku sú navzájom spojené komisúrami a ko-
nektívami (pripomína rebrík). Pre vyššie článkonožce 
(napr. hmyz) je typická pozmenená rebríčková sústa-
va. Párové gangliá splývajú, keďže splývajú niektoré 
telové články. Splývaním ganglií nad hltanom vznikol  
článkonožcom mozog.           MKB

rebrovky/nepŕhivce (Acnidaria/Ctenophora) – kmeň 
radiálne symetrických mnohobunkových živočíchov 
patriacich do skupiny → mechúrniky (Radiata, Coe-
lenterata, Diblastica). Veľkosť 2 mm – 1,5 m, výlučne 
morské. Telo je vajcovité alebo pásovité, priehľadné, 
obsahuje až 99 % vody. Niektoré svetielkujú. Nemajú 
→ pŕhlivé bunky (knidoblasty), ale môžu obsahovať 
lepivé bunky (koloblasty), ktoré slúžia na prilepe-
nie koristi. Majú zložitú gastrovaskulárnu sústavu. 
Zo žalúdka vybiehajú 2 vetvy, ktoré sa ďalej členia 
a končia 8 kanálmi prebiehajúcimi pozdĺž tela. Nad 
nimi sa u niektorých druhov na vonkajšej strane tela 
nachádza 8 pásov obrvených doštičiek, ktoré slúžia na 
pohyb. U niektorých druhov sa nachádzajú 2 ramená 
zaťahovateľné do pošiev. Embryonálne sa zakladá 3 
zárodočný list – mezoderm, z ktorého vzniká svalstvo. 
Majú veľmi malú regeneračnú schopnosť. Vývin je 
pravdepodobne priamy – predstavujú neotenické lar-
vy, u niektorých sledujeme proces dvojitého dospie-
vania – disogónia. Rebrovka vajcovitá (Beroe ovata) 
– má vajcovitý tvar tela, žije vo voľnej vode (pela-
gická). Venušin pás (Cestus veneris) – má predĺžené 
pásovité telo. Plávajú vlnivým pohybom za pomoci 
svalstva.                ET

receptaculum seminis → pohlavná sústava bezchor-
dátov

receptor – orgán, ktorý vníma podnety prostredia ako 
vonkajšieho (exterorecepcia), tak aj vnútorného 
(propriorecepcia). Prijaté signály ďalej vedie do prí-
slušných nervových centier. Z hľadiska štruktúry je 
receptor tvorený jednou alebo viacerými zmyslový-
mi bunkami. Chemické podnety vnímajú chemore-
ceptory (čuchové a chuťové orgány), na mechanické 
signály (napr. tlak, prúd vody, zvukové vlny) reagujú 
mechanoreceptory, napr. bunkové senzily, bočná čia-
ra, rovnovážny orgán, sluchový orgán. Fotoreceptory 
(predovšetkým zložené a komorové oči) zaznamená-
vajú svetelné signály. Receptory intenzívne komuni-
kujú s celou nervovou sústavou a cez ňu ovplyvňujú 
ostatné časti tela ako reakcia na podnet.             PF
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rectum → tráviaca sústava bezchordátov
Recurvaria nanella → psota ovocná
rédia → motolica pečeňová
reducenty – dekompozítory. Deštruenty. Organizmy 

rozkladajúce mŕtvu organickú hmotu na jednoduchšie 
zlúčeniny. Sú základnou zložkou detritických (de-
kompozičných) potravných reťazcov, ktoré naberajú 
na význame najmä v lesných ekosystémoch. Rozklad 
organickej hmoty predstavuje pomerne zložitý proces 
s presne stanovenými špecifickými fázami. V počia-
točnej etape sa uplatňuje najmä mechanická deštruk-
cia, napr. mnohonôžky, rovnakonôžky, väčšími orga-
nizmami, postupne sa objavujú menšie druhy s vyš-
šou početnosťou, napr. chvostoskoky, vírniky, prvoky. 
Dekompozície sa aktívne zúčastňujú predovšetkým 
huby a baktérie, ktoré riadia chemickú fázu deštruk-
cie. Pojem reducent je mnohými autormi kritizovaný 
(oxidačné procesy sú rovnako dôležité ako redukčné) 
a nahrádzaný pojmom dekompozítor.             PF

redukčné delenie – osobitný spôsob delenia buniek, 
pri ktorom nastáva redukcia – zmenšenie počtu chro-
mozómov na polovicu. Preto je meióza jediný možný 
spôsob vzniku pohlavných buniek – gamét. Meióza 
prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich delenia. Pre-
chádza podobne ako mitóza štádiom profázy, meta-
fázy, anafázy a telofázy. Prvá fáza je redukcia počtu 
chromozómov na polovicu, preto sa nazýva hetero-
typické. Druhé delenie sa nazýva homeotypické, po-
čet chromozómov sa nemení, takže je podobné ako 
normálna mitóza. Heterotypické delenie – začína po 
skončení interfázy, ktorej výsledkom je replikacia 
DNA a vytvorenie dvojchromatidových chromozó-
mov. Samotné delenie pozostáva zo štyroch fáz. V 
profáze sa chromozómy stávajú viditeľné a párova-
ním homologických chromozómov vznikajú dvojice 
chromozómov – bivalenty. V každom bivalente mož-
no rozlíšiť štyri chromatidy homologických chromo-
zómov. Nesesterské chromatidy sa k sebe priblížia, 
prekrížia a vymenia si úseky, čo má význam v gene-
tike. Tento proces sa nazýva crossing– over. Na konci 
profázy zaniká jadrová membrána a vytvára sa deliace 
vretienko. V metafáze chromozómy sú usporiadané v 
centrálnej rovine, ale nedochádza k rozštiepeniu dvoj-
chromatidových chromozómov na jednochromatidové 
chromozómy. V anafáze sa chromozómy rozostupujú 
k pólom, čím sa redukuje počet chromozómov. Chro-
mozómy obsahujú dvojnásobný genetický materiál. V 
telofáze po vzniku dcérskch jadier nastáva cytokynéza 
a výsledkom sú dve dcérske bunky s polovičným poč-
tom chromozómov. Po krátkej interfáze nedochádza k 
ďalšej replikácii DNA, nasleduje druhé homeotypické 
delenie. Homeotypické delenie prebieha v obidvoch 
bunkách s haploidným počtom dvojchromatidových 
chromozómov, ktoré sa na konci metafázy pozdĺžne 
rozdelia na dve chromatidy. V anafáze putujú k pólom. 
V telofáze po vzniku dcérskych jadier s jednochroma-
tidovými chromozómami nastáva druhé delenie cyto-
kinéza. Konečným výsledkom meiózy sú štyri bunky 

s haploidným počtom chromozómov.         MKB
reflexné reakcie – spájanie nepodmieneného reflexu 

s podnetom, pričom po opakovaní vzníká reflexná re-
akcia.             MKB

reflexný oblúk – najjednoduchšia jednotka nervovej sú-
stavy. Reflexný oblúk začína stimuláciou receptora na 
nervovom zakončení senzorického neurónu. Vzniká 
nervový impulz, ktorý je vedený neurónom na inter-
neuróny v centrálnej nervovej sústave. Tie vytvárajú 
akési centrá spracovania signálu. Interneuróny ďalej 
komunikujú s motorickými neurónmi, ktoré vedú sig-
nál k efektorovému svalu alebo žľaze a tie vykona-
jú odpoveď organizmu. Napríklad, keď sa pichnete 
špendlíkom do prsta, obranný reflex spôsobí odtiah-
nutie sa vyvolané kontrakciou svalstva. Reflexný ob-
lúk je automatický a nevedomý. Nepodieľa sa na ňom 
mozog a nevyžaduje žiadnu duševnú aktivitu. Pomá-
ha udržiavať rovnováhu v organizme a predstavuje 
najjednoduchšiu funkciu nervového systému. Zložky 
reflexného oblúka. Receptor. Receptorové zakonče-
nie dendritu alebo špecializovaná receptorová bunka 
v senzorickom orgáne. Citlivosť na externé alebo in-
terné zmeny. Senzorický neurón. Dendrit, telo bun-
ky a axón senzorického (tzv. aferentného) neurónu. 
Prenáša impulz z receptora do mozgu alebo miechy. 
Interneurón. Dendrit, telo bunky a axón neurónu pre-
biehajúci v mozgu alebo v mieche. Slúži ako centrum 
spracovania signálu; prenáša impulzy zo senzorického 
na motorický neurón. Motorický neurón. Dendrit, telo 
bunky a axón motorického (tzv. eferentného) neurónu. 
Prenáša nervové impulzy z mozgu alebo miechy do 
cieľového (efektorového) orgánu. Efektor. Sval alebo 
žľaza mimo centrálneho nervového systému. Odpo-
vedá na stimuláciu motorickým neurónom a vytvára 
reflexnú odpoveď alebo správanie.         MKB

regenerácia – schopnosť obnovovať poškodené alebo 
stratené tkanivá, orgány alebo časti tela. Rozoznáva-
me fyziologickú regeneráciu – periodicky sa opaku-
júca náhrada opotrebovaných a prirodzene odumre-
tých buniek (regenerácie buniek krvi, r. pokožky a jej 
derivátov a i.); reparatívnu regeneráciu – hojenie rán, 
náhrada poškodených alebo stratených častí tkanív, 
orgánov.                IO

regnum → ríša
regulačné mechanizmy – zabezbečujú rovnová-

hu v ekosystémoch, biocenózach alebo vnútornom 
prostredí organizmov. Sú odpoveďou na podnety 
z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia. Regulač-
né (alebo homeostatické) mechanizmy sú základným 
predpokladom stability a vyrovnávajú rušivé vplyvy 
z prostredia v biocenózach. Narastanie akéhokoľvek 
javu v biocenóze je potlačované rôznymi protiúčin-
kami, vychádzajúcimi zo samotnej biocenózy (napr. 
premnoženie húseníc v lese vyvolá nárast ich predá-
torov alebo parazitov, čím sa spätne zníži veľkosť po-
pulácie húseníc). Regulačné mechanizmy životných 
dejov živočíchov zabezpečujú žľazy s vnútornou sek-
réciou tvoriace endokrinnú sústavu. Riadenie činnosti 
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organizmu je zabezpečené pomocou hormónov. Roz-
lišujeme tri základné regulačné mechanizmy: dráždi-
vé (nervové), látkové (hormonálne), obranné (imunit-
né). Endokrinná sústava je úzko prepojená s nervovou 
sústavou.            MKA

regulačné vajíčka → brázdenie
Remetabola → premena
remipédie (Remipedia) – trieda → primitívnych kô-

rovcov – zástupcovia pripomínajú mnohoštetinavce 
s dvojvetvovými uniformnými končatinami po celom 
tele. Telo je zakončené kaudálnou furkou. Prvý pár 
hrudných končatín majú pozmenený na maxilipedy. 
Žijú v morských jaskyniach od Baham až po Kanár-
ske ostrovy. Prvý krát boli objavené v r. 1981. Živia sa 
dravo. Dosiaľ bolo opísaných 11 drobných druhov z 
nich najznámejší zástupca je → Lasionectes entricho-
monas.                 IH

reprodukčná autotómia → nepohlavné rozmnožova-
nie bezchordátov

repugnatorické žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
respiračný epitel je epitel, ktorý umožňuje výmenu 

plynov medzi krvou a vzduchom v pľúcnych alveo-
lách. Pozostáva z plochých epitelových buniek, kto-
ré sú veľmi tenké (miestami < 0,1 μm) a z veľkých 
okrúhlych buniek. Tieto produkujú fosfolipidy označo-
vané ako lining complex, ktorý pokrýva stenu pľúcnej 
alveoly na vzduchovom povrchu a napomáha výmene 
plynov a zároveň bráni bakteriálnej infekcií pľúc.    JS

retikulárna formácia – funkčne spojené útvary mozgu 
s tlmivým a povzbudivým vplyvom na rôzne mozgo-
vé funkcie. Časť predĺženej miechy. Stredné úseky 
predĺženej miechy, kde nie sú jadrá ani zreteľné ner-
vové dráhy, tvorí hustá sieť vzájomne poprepájaných 
neurónov, ktorá sa nazýva sieťkovitý útvar. Pokračuje 
cez Varolov most až do stredného mozgu. Zabezpeču-
je množstvo životne dôležitých funkcií.         MKB

retikulo-endotelový systém – patrí sem: mozog (mikro-mozog (mikro-
glie), kostná dreň, lymfatické uzliny, thymus, respirač-
ný trakt, slezina, zažívací systém, pečeň, koža (langer-
hansove bunky), spojivo. Bunky RES poskytujú ne-
špecifickú obrannu voči mikroorganizmom – fagocy-
tózou a procesom intracelulárneho zabíjania – ovplyv-
nením zápalových buniek prostredníctvom produkcie 
cytokínov špecifickú – spracovaním a prezentáciou 
antigénov lymfocytom. Bunky RES sú: 1. Cirkulujúce 
monocyty 2. Usadené tkanivové makrofágy v pečeni, 
slezine, lymfatických uzlinách, thymuse, submukóze, 
kostnej dreni 3. Makrofágom podobné bunky dendri-
tické bunky, langerhansove bunky, glie.           MKB

rezonátory – rezonančné kožné vaky samcov žiab, 
v ktorých sa zosilňuje zvuk vytváraný v hrtane. S úst-
nou dutinou komunikujú cez párové, okrúhle alebo 
štrbinovité chlopne. Rozlišujú sa rezonátory podhrd-
lové nepárové (→ rosnička zelená, → ropucha zele-
ná), podhrdlové párové (→ skokan hnedý, → skokan 
ostropyský) a laterálne párové (v kútikoch úst; vod-
né skokany). Všetky tri typy rezonátorov môžu byť 
vyvinuté ako rezonátory vonkajšie alebo vnútorné. 

Vnútorné rezonátory sa vyskytujú spravidla pri dru-
hoch ozývajúcich sa pod vodou. Koža, ktorá ich kry-
je, nie je nápadne pozmenená. Vonkajšie rezonátory 
majú naopak druhy ozývajúce sa nad hladinou. Koža 
v ich mieste vytvára laloky a zvrásnenia. Vokalizácia 
je pre druhy s vyvinutými rezonátormi veľmi dôleži-
tá, najmä pri rozmnožovaní. Slúži samcom pri obrane 
teritória a na lákanie samíc vlastného druhu, (uplatňu-
je sa teda ako jeden z predreprodukčných izolačných 
mechanizmov).             PMI

rhabdorium → tráviaca sústava bezchordátov
Rhagium inquisitor → fuzáč kôrový 
Rhagonycha fulva → snehuľčík žltý
Rhincodon typus → žralok obrovský
Rhinoceros unicornis → nosorožec indický
Rhizocephala → koreňohlavce
Rhizopoda → koreňonožce
Rhizostoma pulmo → medúzovce
Rhodnius prolixus – bzdocha patriaca do čeľ. Reduvii-

dae. Má 18 až 22 mm dlhé telo, hlavu predĺženú, pri 
pohľade zhora valcovitú. Synantropný druh, má rád 
obývané chatrče pokryté palmo vými listami. Žije tiež 
v norách pásavcovitých (Dasypodidae) a hlodavcov. 
Dobre lieta, vydává pritom charakteristický bzukot. 
Vylieta v noci, behom dňa sa ukrývá v prasklinách 
hlinených alebo drevených stien. Je najvýznamnejším 
prenašačom bičíkovca Trypanosoma cruzi (pôvodca 
Chagasovej choroby) vo Venezuele.             IO

Rhopalocera – skupina motýľov vyznačujúca sa ty-
kadlami, kt. sú jednoduché a na konci viac-menej 
paličkovito al. vretenovito zhrubnuté (hlavičkovité ty-
kadlá – antennae rhopaliformes). Na zadných krídlach 
nie je prítomné frenulum. Jednoduché očká takmer 
vždy chýbajú. Čeľusťové hmatadlá sú buď zakrpa-
tené al. chýbajú, ale spodnoperové hmatadlá sú veľ-
mi dobre vyvinuté. Cuciak je dobre vyvinutý. Niekt. 
druhy majú prítomné tympanálne orgány, kt. ležia na 
báze krídel, ale nikdy na hrudi al. brušku. Mediálna 
žilka býva neprítomná. Pri odpočívaní motýle ukla-
dajú krídla k sebe smerom nahor, takže vrchná strana 
krídel je zakrytá a vidieť iba spodnú, často nenápadne 
sfarbenú stranu. Motýle majú dennú aktivitu. Húseni-
ce sa vyznačujú tromi pármi hrudných nôh a piatimi 
pármi bruškových panôžok. Zástupcovia tejto skupiny 
majú múmiovú kuklu. Skupina obsahuje 6 čeľadí vy-
skytujúcich sa na Slovensku (→ vidlochvostovité, → 
mlynárikovité, → hájovníkovité, → ohniváčikovité, 
→ babôčkovité a → očkáňovité). Z nich viaceré dru-
hy patria medzi rizikové a mnohé z nich sú v súčas-
nosti kriticky ohrozené. Mnohé druhy tejto skupiny 
sú význ. bioindikátory zmien okolitého prostredia, v 
ktorom žijú. Niekedy býva do tejto skupiny zahrnutá 
aj čeľaď → súmračníkovité.          MKU

rhoptria – mechúriková organela u prvokov kmeňa → 
výtrusovce. Je súčasťou → apikálneho komplexu a 
v počte 2 – 8 je lokalizovaná v prednej časti bunky. 
Je vyplnená proteolytickými enzýmami a zabezpečuje 
preniknutie parazita do bunky hostiteľa.             ET
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Rhynchaenus fagi → skákač bukový
Rhynchites bacchus → nosánik ovocný
rhynchocoel → páskovce
Rhynchocoela → páskovce
ríša – súbor organizmov definovaných vlastností a zna-

kov. V minulosti sa rozlišovali dve základné ríše 
– rastlinná ríša (regnum vegetabile) a živočíšna ríša 
(regnum animale). V dnešnej dobe sa akceptuje vyšší 
stupeň rôznorodosti bioty našej Zeme. Len medzi jed-
nobunkovými eukaryotami sa rozlišuje päť ríš.       IO

ritualizované správanie – ritualizáciu môžeme defino-
vať ako premenu normálneho spôsobu správania na 
prejav signalizácie. Prvky pôvodne neutrálneho pohy-
bu sa zmenia na výrazový prostriedok. Ritualizova-
né prejavy zvierat sú osobitné schémy inštinktívnych 
prejavov, ktoré nadobudli oznamovací – signalizačný 
význam, stali sa tak charakteristickým komunikač-
ným prostriedkom – formou vnútrodruhovej komuni-
kácie. Ritualizované správanie je jedným zo spôsobov 
biokomunikácie medzi živočíchmi. Preberá množstvo 
optických, akustických a dotykovo – mechanických 
signálov z rôznych prejavov potravového, obranné-
ho, komfortného, reprodukčného a sociálneho sprá-
vania. Prejavuje sa hlavne v rozmnožovacom a soci-
álnom správaní vyšších stavovcov (napr. pri tokaní, 
ruji, nahováraní a pod.), ale aj pri riešení sociálnych 
konfliktov. Ritualizovaná forma sociálneho správania 
umožňuje prekonať odstup medzi zvieratami rozdiel-
neho pohlavia alebo má mimoriadny význam pri ne-
krvavom riešení konfliktných situácii – napr. pri bo-
joch súperiacich partnerov o teritorium, vodcovstvo 
v skupine, sexuálneho partnera, lepšie hierarchické 
postavenie v skupine. Živočíchy ho využívajú aj pri 
prejavoch podradenosti alebo nadradenosti.       MKA

rizárie (Rhizaria) – fylogenetická línia (ríša ?) eukary-
otických organizmov, ktoré boli v minulosti zaraďo-
vané medzi → koreňonožce. Patria sem okrem iných 
aj veľké skupiny ako → dierkavce → mrežovce → 
Testacea.               ET

rizárie → Rhizaria
robotnica – nedokonale vyvinutý samičí jedinec včely. 

Má síce vaječníky, ale nekladie vajíčka. Výnimočne 
začne klásť vajíčka vtedy, keď osirelé včelstvo nemá 
možnosť vychovať si matku. Ale pretože vajíčka ne-
boli oplodnené, tak sa z nich liahnu trúdy. Vývin ro-
botnice trvá 21 dní. Veľkosť robotnice sa pohybuje 
okolo 12 – 15 mm. Jej telo sa skladá z 11 článkov. 
Z včelích kást má najdlhší cuciak, v našich podmien-
kach priemerne 6,2 mm, v severných krajinách kratší, 
v južných dlhší. Cuciakom môžu robotnice cicať aj 
lízať, kŕmiť larvy, matku, trúdy i seba vzájomne. Majú 
žihadlový aparát. Robotnice sú stálymi obyvateľkami 
včelstva a nachádza sa ich v ňom niekoľko tisíc. Žijú 
4 – 5 týždňov, počas ktorých plnia viacero funkcií v 
závislosti od vývinu (alebo zániku) hltanových žliaz 
v hlave a voskotvorných žliaz v brušku. Prvé tri dni 
života fungujú ako čističky (čistia bunky, z ktorých sa 
vyliahli mladé včely), do 13. dňa života sú kŕmičkami 

(kŕmia larvy), v tom čase majú naplno rozvinutú hl-
tanovú žľazu. Po 13. dni prevládajú staviteľské práce 
(v tom čase hltanové žľazy zakrpatievajú a začínajú 
fungovať voskotvorné žľazy). Od 18. do 20. dňa sú 
strážkyňami úľa. Po 20. dni až do konca sú lietavkami 
(voskotvorné žľazy sú zredukované a ich hlavnou po-
vinnosťou je zber peľu a nektáru).                      JS

rod – základná systematická kategória ležiaca v hierar-
chicky usporiadanom systéme medzi druhom (spe-
cies) a čeľaďou (familia).              IO

rodozmena (metagenéza) – striedanie → pohlavného 
a → nepohlavného rozmnožovamia v životnom cykle 
jedného druhu.                ET

rodozmena → heterogónia
roh (cornu) – trvalé párové duté deriváty kože na hlave 

niektorých kopytníkov. Koža je zložená z viacvrstvo-
vej pokožky (epidermis) ektodermálneho pôvodu, po-
vrchové bunky ktorej rohovatejú a postupne odumie-
rajú a vytvárajú rohovinovú vrstvu (stratum corneum). 
Tieto povrchové vrstvy sa postupne odlupujú buď po 
častiach (Mammalia – cicavce) alebo v celku (Reptilia 
– plazy). V tejto vrstve pokožky sa vytvárajú aj rôzne 
deriváty pokožky ako sú šupiny lúčoplutvovcov, pan-
cier plazov, perie vtákov, srsť, rohy a pazúry cicavcov. 
Rovnako aj roh (cornu) je derivátom kože. Základom 
rohu je kostený výbežok čelovej kosti, rohová kosť 
(processus cornualis), ktorý je trvalo pokrytý rohovi-
tým násadcom tuľajkou. Rohová kosť má vysoký ku-
žeľovitý tvar a je podložkou pre rohovinovú obliečku. 
Okolo processus cornualis pokožka rohovatie a zmno-
žuje sa, čím sa okolo kosteného nástavca vytvára 
najprv obal, ktorý ju pri permanentnom raste neskôr 
prerastá. V kostenej časti rohu sa vytvára dutina, ktorá 
sekundárne splýva s čelovou kosťou. Rohovatenie po-
stupuje odspodu a staršie časti sú vytlačované navrch. 
Rohy sú útvary trvalé, dorastajú počas celého života 
rôzne rýchlo a podľa prstencov rohu je možné určiť 
vek zvieraťa. Sú duté, spravidla narastajú obom po-
hlaviam a nezhadzujú ich, s výnimkou druhu Antilo-
capra americana (vidloroh americký). Vidloroh však 
každoročne zhadzuje len rohovinový obal a nie rohy. 
Skupina párnokopytníkov, majúca takéto duté rohy, 
sa niekedy nazýva aj dutorožcami. I keď sa rohy rôz-
nych druhov tvarovo odlišujú, ich spoločným znakom 
je dutosť a jednoduchý, nerozkonárený tvar (okrem 
vidloroha). Roh na nose nosorožcov je tiež kožným 
derivátom, je tvorený zrastenými chlpami.            ZO

roháč obyčajný (Lucanus cervus) – chrobák čeľ. → 
roháčovitých, náš najväčší chrobák, samček meria 35 
– 75 mm, samička 30 – 45 mm. Sfarbenie čiernohne-
dé, krovky svetlejšie. Výrazný pohlavný dimorfizmus 
vo veľkosti tela a tvare hryzadiel, kt. sú u samčekov 
výrazne predĺžené. Samčeky ich používajú v období 
párenia v zápase o samičku. Vyskytuje sa v starých ní-
žinných a podhorských dúbravách. Larvy sa vyvíjajú 
v spráchnivenom dreve dubov a bývajú dlhé až 11 cm. 
Ich vývoj trvá 5 i viac rokov. Zakukľujú sa v zemi v 
kuklovej kômorke dosahujúcej veľkosť päste. U nás je 
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zákonom chránený, patrí medzi ohrozené druhy. MH
roháčik obyčajný (Dorcus parallelopipedus) – chrobák 

čeľ. → roháčovitých, dlhý 19 – 32 mm. Matnočier-
ne sfarbenie. Larvy sa vyvíjajú v starších kmeňoch a 
pňoch listnatých stromov. Miestami je tento druh u 
nás hojný.              MH

roháčovité (Lucanidae) – čeľ. → chrobákov podradu → 
všežravých. Malé až veľké druhy dĺžky 5 – 75 mm, 
často s vyvinutým pohlavným dimorfizmom. Sam-
čeky sú väčšie ako samičky a majú nápadnú hlavu a 
predĺžené hryzadlá. Larvy pandravovitého typu sa vy-
víjajú v spodnej časti kmeňov starých listnatých stro-
mov, vývin trvá niekoľko rokov. Imága sú bylinožravé 
(živia sa najmä lístím a vytekajúcou miazgou stromov 
a krov). Známych je zastúpených okolo 1 200 druhov, 
najpočetnejšie sú v oblasti indomalajskej. V palearkte 
žije vyše 100 druhov, na našom území 7.           MH

rohovka omatídia – viditeľná časť omatídia na zlože-
nom oku, ktoré vzniká invagináciou pokožky. Samot-
né omatídium je šesťuholníková štruktúra vytvárajú-
ca spolu s ostatnými omatídiami zložené oko hmyzu 
(článkonožcov). Počet omatídií v zloženom oku je 
variabilný (menej ako 10 u niektorých mravcov, až 
40 000 u vážok), dokonca v niektorých prípadoch aj 
na úrovni druhu. Každá rohovka vníma optické pod-
nety autonómne. Podľa prítomnosti kužeľa (jednej 
z dioptrických štruktúr oka) je možné omatídia kla-
sifikovať na bezkužeľové, ktoré nemajú kužeľ (napr. 
ucholaky, nosáčikovité), kužeľové (kužeľ vzniká ako 
vnútrobunkový produkt) u niektorých druhov chrobá-
kov, vážok či blanokrídlovcov a mimokužeľové (ku-
žeľ vzniká ako mimobunkový produkt) u múch.    PF

ropálium (rhopalium) – zmyslové centrá pravidelne sa 
opakujúce v určitých vzdialenostiach po obvode klo-
búka → medúzy. Obsahujú oči a → statocysty.      ET

ropucha bradavičnatá (Bufo bufo; staršie slovenské 
meno ropucha obyčajná) – žaba z čeľ. → ropucho-
vitých (Bufonidae), dorastajúca do dĺžky až 120 mm. 
Kožu má výrazne bradavičnatú, za očami má dvojicu 
→ parotíd. Dorzálna strana tela môže byť sfarbená 
v rôznych odtieňoch hnedej, väčšinou je jednofareb-
ná, iba niekedy s nevýrazne ohraničenými tmavšími 
škvrnami. Ventrálna strana je bledosivá, jednofarebná 
alebo s drobnými škvrnami. Zrenica je oválna hori-
zontálna, dúhovka medenočervenohnedá. Subartiku-
lárne hrbolčeky (hrbolčeky na spodnej strane prstov 
v mieste kĺbov) sú párové (na rozdiel od ropuchy 
zelenej). Samce majú bázu prvého prsta prednej kon-
čatiny zhrubnutú a na prvých troch prstoch prednej 
nohy majú vytvorené zrohovatené tmavé → páriace 
mozolčeky. → Rezonátory chýbajú. Areál rozšírenia 
zaberá značnú časť Palearktu. Na západe siaha po 
Britské ostrovy, na severe pokrýva veľkú časť Škan-
dinávie, na juhu zasahuje do severozápadnej Afriky 
a na východe až do Japonska. Populácie z Ďalekého 
východu a Kaukazu bývajú v poslednej dobe hodnote-
né ako samostatné druhy. Druh má širokú ekologickú 
valenciu; osídľuje rôzne typy lesov, lúky, polia, parky, 

záhrady i mestá od nížin po vysoké nadmorské výšky 
(až 3 000 m v Ázii). Na rozmnožovanie uprednostňuje 
stojaté alebo pomaly tečúce vody. Aktívna je v noci, 
v čase rozmnožovania aj počas dňa. Podzemné úkryty 
opúšťa v marci až apríli a migruje k vode, kde sa pári. 
Väčšina jedincov migruje každoročne do tej istej ná-
drže. → Amplexus je axilárny. Samica znáša 1 200 – 6 
800 vajíčok v šnúrach dlhých 5 – 10 m. Larvy majú 
análny otvor v mediánnej rovine tela, → spirákulum 
na ľavom boku. Sú čierne, tupo zakončený plutvový 
lem chvosta im nesiaha až na chrbát. Nad hornou če-
ľusťou majú 2 rady rohovinových zúbkov (dolný rad 
je uprostred prerušený úzkou medzerou), pod dolnou 
čeľusťou sú 3 rady. Šírka → orálneho disku sa rov-
ná vzdialenosti medzi očami. Živí sa suchozemským 
hmyzom, pavúkmi, mnohonôžkami, slimákmi a dáž-
ďovkami. Je pomerne početná, ohrozuje ju však niče-
nie miest, kde sa rozmnožuje. Pri migrácii hynie veľa 
jedincov na cestách pod kolesami áut.          PMI

ropucha zelená (Bufo viridis) – druh žaby z čeľ. → ro-
puchovitých (Bufonidae), dorastajúci do dĺžky až 100 
mm. Kožu má bradavičnatú, za očami má dvojicu → 
parotíd. Na dorzálnej strane je belavosivá so zelený-
mi až tmavosivými škvrnami, na bokoch má červené 
bodky, ventrálna strana je biela až žltkastá s tmavšími 
škvrnami. Zrenica je eliptická horizontálna, dúhovka 
zelenožltá. Subartikulárne hrbolčeky (hrbolčeky na 
spodnej strane prstov v mieste kĺbov) sú nepárové (na 
rozdiel → od ropuchy bradavičnatej a ropuchy krátko-
nohej). Samce majú bázu prvého prsta prednej konča-
tiny zhrubnutú a na prvých troch prstoch prednej nohy 
majú zrohovatené → páriace mozolčeky. Pod hrdlom 
majú vyvinutý vonkajší nepárový → rezonátor (na 
rozdiel od ropuchy bradavičnatej). Areál rozšírenia sa 
rozprestiera od severozápadnej Afriky, cez Európu až 
po Sibír a strednú Áziu. V strednej Ázii sú diploid-
né populácie nahradené tetraploidnými populáciami, 
niektoré bývajú hodnotené ako samostatné druhy v 
rámci komplexu zelených ropúch. Obýva otvorenú 
krajinu (polia, záhrady, parky, mestá) v nížinách a pa-
horkatinách, vystupuje však aj do veľkých nadmor-
ských výšok (4 560 m n.m. v Himalájach). Ropucha 
zelená je veľmi odolná voči suchu, na juhu areálu 
žije aj v stepných a polopúštnych oblastiach. V čase 
rozmnožovania vyhľadáva stojaté, niekedy i dočasné 
vody. Aktívna je v noci, počas rozmnožovania aj cez 
deň. Zimuje v rozličných úkrytoch na súši. Pári sa 
v apríli a v máji, niekedy sa párenie pretiahne až do 
júna. → Amplexus je axilárny. Samica znáša 10 000 
– 12 000 vajíčok v dlhých šnúrach, ktoré obmotáva 
okolo vodných rastlín. Larvy majú análny otvor v me-
diánnej rovine tela, → spirákulum na ľavom boku. 
Chrbtová strana lariev je sivá až olivová, brucho je 
v prednej polovici svetlejšie, vzadu čiernosivé. Nad 
hornou čeľusťou sú 2 rady rohovinových zúbkov (dol-
ný rad je uprostred prerušený), pod dolnou čeľusťou 3 
rady. Živí sa mravcami, chrobákmi, pavúkmi, mnoho-
nôžkami, stonôžkami a slimákmi. Systematika druhu 
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je vďaka veľkej morfologickej i genetickej variabilite 
značne nejasná.             PMI

ropuchovité (Bufonidae) – čeľ. žiab (Anura) zahŕňajúca 
väčšinou terestricky žijúce druhy s krátkymi končati-
nami, skrátenými prstami a hrubou žľaznatou pokož-
kou. Dorastajú do dĺžky od 20 mm (Oreophrynella) 
do 250 mm (Bufo blombergi). Niektoré rody majú 
vyvinuté → parotídy, iné majú veľké žľazy na kon-
čatinách. Kostra je výrazne osifikovaná. Vyznačujú sa 
5 – 8 procélnymi presakrálnymi stavcami (redukcia 
počtu stavcov je spôsobená splynutím prvého a druhé-
ho presakrálneho stavca; → kostra obojživelníkov). 
Rebrá nemajú. Horná i dolná čeľusť je bezzubá. Zre-
nice sú eliptické horizontálne. Niektoré druhy sú po-
lyploidné. → Amplexus je axilárny, len pri niektorých 
druhoch sekundárne ingvinálny. Samice kladú vajíč-
ka v dlhých povrazcoch, larvy sa väčšinou vyvíjajú 
vo vode. Vajíčka afrických druhov Nectophrynoides 
tornieri a N. viviparus sa vyvíjajú vo vajcovodoch 
samice, pričom výživu čerpajú z vlastného žĺtka. Pri 
druhoch N. occidentalis a N. liberiensis prebieha vý-
vin vajíčok tiež vo vajcovodoch samice, ale vajíčka 
sú vyživované sekrétmi z vajcovodov. Larvy majú → 
spirákulum na ľavom boku a análny otvor v medián-
nej rovine tela. Čeľaď zahŕňa približne 455 druhov, 
pôvodne rozšírených v tropickom a miernom pásme 
s výnimkou Austrálie, Papui Novej Guinei, Oceánie 
a Madagaskaru. Do Austrálie a na Novú Guineu bola 
introdukovaná ropucha obrovská (B. marinus).    PMI

Rosalia alpina → fuzáč alpský 
rosnička zelená (Hyla arborea) – druh žaby z čeľ. → 

rosničkovitých (Hylidae), dosahujúci dĺžku až 50 mm. 
Prsty na dlhých tenkých nohách má zakončené prísav-
kami, ktoré jej umožňujú dobrý pohyb po vegetácii. 
Dorzálna strana tela býva sfarbená v rôznych odtie-
ňoch zelenej, menej často býva sivá alebo hnedá. Ven-
trálna strana je biela alebo žltkastá, oddelená od chrbta 
tmavým pruhom na bokoch. Sfarbenie tela ovplyvňuje 
farba okolia a fyziologický stav jedinca (farbozmena). 
Koža je hladká, zrenica eliptická horizontálna. Sam-
ce majú vyvinutý podhrdlový → rezonátor. Druh má 
rozsiahly areál rozšírenia, ktorý zaberá takmer celú 
Európu a časť Ázie (po kaukazský región). Na se-
vere siaha po južné Švédsko. Uprednostňuje nižšie a 
stredné polohy, zriedkavo sa vyskytuje aj vo vysokých 
nadmorských výškach. Je to naša jediná arborikolná 
(stromová) žaba, ktorá obýva vlhkejšie listnaté lesy, 
zarastené okolia vôd a zamokrené lúky. V čase mimo 
rozmnožovania sa vzďaľuje aj na väčšie vzdialenosti 
od vody. Zimuje pod vodou i v úkrytoch na súši, ktoré 
opúšťa v apríli. Pári sa v máji až júni, kedy sa samce 
v noci hlasito ozývajú. → Amplexus je axilárny. Sa-
mica kladie 800 – 1 000 vajíčok v malých guľovitých 
zhlukoch. Zárodky majú charakteristickú žltobielu 
farbu. Pre larvy je typický vysoký plutvový lem, ktorý 
sa začína hneď za očami a má nápadne zosilnený pred-
ný koniec. Oči sa pri pohľade zhora dotýkajú obrysov 
hlavy. Análny otvor je umiestnený vpravo od plutvo-

vého lemu, → spirákulum je na ľavom boku tela. Nad 
hornou čeľusťou sú 2 rady rohovinových zúbkov, pod 
dolnou čeľusťou 3 rady. Živí sa suchozemským hmy-
zom a pavúkmi, ktorý chytá v skoku širokým, málo 
pohyblivým jazykom. Ohrozený druh. Jej stavy sa 
znižujú najmä v dôsledku narúšania biotopov (poľno-
hospodárstvo, odlesňovanie, zástavba, odvodňovanie) 
a znečisťovania prostredia.            PMI

rosničkovité (Hylidae) – čeľ. žiab (Anura) zahŕňajú-
ca väčšinou arborikolné (stromové), menej vodné a 
suchozemské druhy so zvyčajne dobre vyvinutými 
prísavkami na koncoch prstov. Dĺžka varíruje od 17 
– 140 mm. Vyznačujú sa ôsmymi procélnymi presak-
rálnymi stavcami (→ kostra obojživelníkov). Rebrá 
im chýbajú. Zuby rastú len na hornej čeľusti, ozube-
nie úplne chýba rodu Allophryne. Zrenica je eliptic-
ká horizontálna, výnimku tvoria rody Nyctimystes, 
Agalychnis, Pachymedusa a Phyllomedusa s verti-
kálne eliptickou zrenicou. → Amplexus je axilárny. 
Vajíčka a larvy väčšiny druhov podčeľadí Hylinae a 
Pelodryadinae sa vyvíjajú vo vode. Druhy podčeľade 
Phyllomedusinae a niektoré druhy rodov Hyla a Lito-
ria znášajú vajíčka do vegetácie nad vodou a liahnuce 
sa larvy padajú do vody. Ďalšie druhy môžu znášať 
vajíčka do dutín stromov vyplnených vodou alebo do 
bromélií. Zástupcom podčeľade Hemiphractinae sa 
vajíčka vyvíjajú na chrbte alebo v chrbtovom vaku sa-
mice, pričom väčšina druhov má priamy vývin. Larvy 
majú → spirákulum na ľavej strane tela. Vyskytujú sa 
v severnej i južnej Amerike, Austrálii, Novej Guinei 
a v teplých oblastiach Eurázie (chýbajú v indoma-
lajskej oblasti). Čeľaď sa rozdeľuje do 4 podčeľadí 
(Pelodryadinae, Phyllomedusinae, Hemiphractinae a 
Hylinae) s približne 835 druhmi. Rod Allophryne s je-
diným druhom A. ruthveni, rozšíreným vo Venezuele, 
Guayane, Suriname a severovýchodnej Brazílii býva 
v novších systémoch zaraďovaný do samostatnej če-
ľade Allophrynidae.            PMI

rosomák severský (Gulo gulo) – čeľ. → lasicovité 
(Mustelidae), rad šelmy (Carnivora). Patrí medzi naj-
väčšie recentné lasicovité šelmy. Vývojovo je blízky 
kunám. Niektorí autori ho dokonca považujú za špe-
cializovanú obrovitú kunu. Telesným vzhľadom však 
najviac pripomína medvede. Celé telo pôsobí masív-
nym dojmom. Hlava je pomerne veľká, ušnice malé 
a zaoblené, chvost je krátky a končatiny silné. Je to 
ploskochodec (plantigradné našľapovanie). Srsť roso-
máka je dlhá a hustá, medzi prstami je vytvorená spo-
jovacia kožná riasa, ktorá nedosahuje na konce prstov. 
Zafarbenie je hnedé, hlava a sedlovitá škvrna na chrb-
te sú svetlejšie. Dĺžka tela (bez chvosta) sa pohybuje 
medzi 65 – 110 cm, chvost je dlhý 17 – 26 cm, výška 
v kohútiku dosahuje 45 cm a hmotnosť tela je 7 – 32 
kg. Samice sú v priemere menšie ako samce. Roso-
mák obýva tajgu a lesotundru v Holarkte. Vyskytuje 
sa vo vhodných habitatoch od Škandinávie cez Sibír 
po Severnú Ameriku. Na juhu zasahuje do Mongolska 
a Mandžuska. V historickej dobe bol vyhubený v Po-
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baltí, severovýchodnom Poľsku a Nemecku, južnej 
Kanade a severovýchodnej USA. Ako úkryty môže 
využívať jaskyne, väčšie štrbiny medzi skalami či pod 
spadnutými kmeňmi stromov. Jednoduché hniezda 
vystlané trávou a lístím si buduje zväčša iba za úče-
lom výchovy mláďat. Často sú to plytké nory pod ze-
mou alebo pod snehom. Rosomák sa pohybuje najmä 
po zemi, ale dokáže šikovne loziť aj po stromoch a je 
vynikajúcim plavcom. Jeho dominantným zmyslom 
je čuch. Požiera predovšetkým rôzne kadávery, ktoré 
nachádza na svojich dlhých potulkách. Nezriedkavo 
kradne ulovenú korisť iným šelmám. Keďže jeho te-
lesná sila nemá obdobu u žiadneho iného cicavca po-
dobnej veľkosti, aj mnohé veľké šelmy, ako medveď 
či puma, sa mu radšej vyhnú, a to aj za cenu straty ko-
risti. Rosomák si však dokáže uloviť potravu aj sám. 
Bežne loví drobné hlodavce, vykráda hniezda na zemi 
hniezdiacich vtákov, no nepohrdne ani zrelými bobu-
ľami rastlín. Jeho šance uloviť väčšiu, pohyblivejšiu 
korisť (napr. soby, losy) sa výrazne zlepšia v zime, 
kedy vďaka svojim širokým chodidlám sa dokáže 
pohybovať po snehovej pokrývke pomerne šikovne. 
Rosomák ulovené zviera odvlečie, oddelí z neho kusy, 
ktoré na mieste skonzumuje a zvyšok ukryje do kopy 
kamenia, pod vetvy či pod sneh. K takýmto zásobár-
ňam sa vracia aj po niekoľkých dňoch. Rovnako sa 
správa aj k zásobárňam vytvoreným človekom, teda 
s radosťou ich využíva pre vlastné účely, a nie raz. 
Nepríjemné je, že na takto nájdenom mieste často za-
nechá aj silnú pachovú stopu. Do konfliktu s člove-
kom sa dostáva aj ako vykrádač pascí lovcov kožušín, 
či ako priamy škodca na niektorých hospodárskych 
zvieratách (napr. polodivoké soby). Rosomák má 
pachové žľazy umiestnené v podobe malého políč-
ka na brušnej strane tela pred vyústením pohlavných 
orgánov. V prípade ohrozenia dokáže na nepriateľa 
vystrieknuť páchnucu tekutinu, ktorá ho má odradiť 
od útoku. V južnejších častiach areálu je aktívny skôr 
v noci a za súmraku. Na severe, kde sa striedajú obdo-
bia s dlhým denným svitom s obdobiami dlhých nocí, 
má rosomák počas dňa pravidelné striedanie aktivity 
a kľudu v štvorhodinových intervaloch. Individuálne 
okrsky jedincov sú veľmi rozsiahle (až 2 000 km2). 
Podľa niektorých autorov sú okrsky jedincov rovna-
kého pohlavia navzájom exkluzívne, podľa iných sa 
môžu významne prekrývať. Pravdepodobne sa to mení 
podľa podmienok obývaného prostredia. Okrsok sam-
ca je rozsiahlejší než okrsok samice a na jeho územie 
pripadajú 2 – 3 okrsky samíc. Rosomák je samotár-
sky druh. Jedine v období párenia a výchovy mláďat 
je možné nájsť spolu viac jedincov. Obdobie párenia 
nastáva v apríli až júli, ale implantácia oplodneného 
vajíčka prebehne až v mesiacoch november a marec 
(obdobie latentnej gravidity je dlhé 8 – 11 mesiacov). 
Mláďatá sa rodia v januári až marci a ostávajú s mat-
kou do jesene. Veľkosť adultov nadobúdajú vo veku 
jeden rok a pohlavne dospievajú ako 2 – 4 ročné. Veľ-
kosť jedného vrhu býva 2 – 4 mláďatá. Samica sa roz-

množuje každý druhý rok.         PMK
rostellum – plôška na hlavičke niektorých → pásomníc, 

často obklopená háčikmi. Spolupodieľa sa na upevne-
ní pásomnice na stenu čreva (resp. zanorenie hlavičky 
do steny čreva).               ET

rovnakokrídle → jarmokrídle
rovnakokrídlovce (Homoptera) – merajú od 1 mm a 

menej až po 30 mm, veľkosť zástupcov radu je veľmi 
variabilná. K najmenším patria napríklad červce, na 
druhej strane robustného jedinca predstavuje cikáda 
viničná, ktorej telo dosahuje dĺžku až 38 mm a roz-
pätie krídel 85 mm. Sfarbenie jedincov tohto radu je 
väčšinou jednotvárne zelené, ale napríklad niektoré 
peniarky predstavujú výnimku. Žijú na rastlinách, 
kde osídľujú hlavne listy a drevnaté časti a živia se 
rastlinnou šťavou. Vyvíjajú sa nedokonalou preme-
nou.             MKB

rovnakonôžky (Isopoda) – rad kôrovcov patriaci do 
triedy rakovce, podtriedy Eumalacostraca a nadradu 
→ Peracarida. Telo majú zhora silne sploštené; hla-
va zrastá s prvým hrudným článkom; pancier nema-
jú vyvinutý; abdomen je nápadne krátky u mnohých 
druhov jednotlivé články zrastajú do jedinej platničky 
(pleotelson). Majú 8 párov kráčavých jednovetvo-
vých hrudných končatín (z nich prvý pár je premene-
ný na maxilipedy) a 6 párov brušných lupeňovitých 
dvojvetvových končatín nasadajúcich na seba – majú 
dýchaciu funkciu. Posledný pár hrudných končatín je 
premenený na uropódy a vyčnieva za koniec tela ako 
dve vidlice. Zo zmyslových orgánov majú vyvinuté 
párové prisadlé zložené oči (podzemné druhy sú sle-
pé). Srdce majú uložené v abdomene. Okolo 4 000 
morských, sladkovodných a suchozemských druhov. 
Z vodných rovnakonôžok žijú na Slovensku tri druhy: 
→ žížavica vodná (Asellus aquaticus) a 2 endemické 
druhy (→ Proasellus pribenicensisus a → Proasellus 
slavus). Viac druhov je suchozemských napr. → ží-
žavica múrová (Oniscus asellus) alebo → zvinavka 
obyčajná (Armadillidium vulgare), žijú vo vlhkom 
prostredí. V Slovenských jaskyniach je pomerne bež-
ná → žížavica slepá (Mesoniscus graniger).           IH

rovnokrídlovce (Orthoptera/Saltatoria) – rad, malý i 
veľký hmyz s valcovitým až mierne laterálne splošte-
ným telom. Zadné nohy sú silné, skákavé, len u odvo-
dených hrabavých foriem môže byť ich skákacia funk-
cia potlačená. Na výrazne hypognátnej hlave sú silné 
hryzavé ústne ústroje a nitkovité, alebo štíhle vreteno-
vité tykadlá. Tykadlá sú tenké, až vlasovité, zložené z 
veľkého počtu kratučkých článkov. Samice majú zná-
šadlo, ktoré je nápadné hlavne u kobyliek. Stridulačný 
aparát samcov je alárny, vzácne redukovaný. Krídla 
majú rozličnú stavbu i spôsob uloženia v kľude, predné 
krídla sú však obyčajne viac chitinizované i pigmento-
vané, častá je brachyptéria až aptéria. Veľká väčšina 
druhov má stridulačný aparát aj sluchové (tympanálne) 
orgány. Tympanálne orgány sú na predných holeniach. 
Vývin je paurometabolia s 5 – 6 instarmi. Na svete žije 
asi 15 200 druhov, u nás 120.                         MKB
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rovnovážne orgány bezchordátov – vnímajú zemskú 
gravitáciu (orgány statickej rovnováhy) al. pohyby tela 
(orgány dynamickej rovnováhy). V úzkej súvislosti s 
polohovými orgánmi sú u živočíchov sluchové orgány, 
kt. vnímajú zvukové vlny. U najprimitívnejších skupín 
bezchordátov bývajú rovnovážne orgány vyvinuté vo 
forme statocýst – t.j. vačkovitých vliačenín povrchu 
tela vystlaných zmyslovými bunkami s citlivými vý-
bežkami. Tieto dutiny obsahujú jedno al. viacej pev-
ných teliesok – → statolitov. Pri zmenách polohy tela 
sú statolitmi dráždené rôzne okrsky zmyslových bŕv, 
kt. informujú organizmus o zmene polohy tela. Bý-
vajú vyvinuté napr. u → medúzovcov, → rebroviek, 
→ mnohoštetinavcov, niekt. mäkkýšov, → kôrovcov, 
vzácne u niekt. lariev vodného hmyzu. Na kontrole 
rovnováhy hmyzu počas letu sa podieľajú kyvadielka 
(haltery). Sú to rudimenty (v podobe krátkeho výbež-
ku predných krídel samčekov → riasavcov, zadných 
krídel → dvojkrídlovcov a samčekov → červcov). Du-
tinu kyvadielka vypĺňa hemolymfa. Pri jeho báze sú 
skupiny zvončekovitých → senzíl a → skolopídií, kt. 
sa zúčastňujú na kontrole rovnováhy počas letu. Slu-
chovým orgánom hmyzu je → bubienkový al. tympa-
nálny orgán (organum tympanicum).           MH

rovnovážny orgán (statocysta) – orgán rovnováhy 
niektorých živočíchov. Blanitý labyrint rovnovážno–
sluchového ústroja sliznatiek (Myxini) má jednu pol-
kruhovitú chodbu (ductus semicircularis). Sluchové 
a rovnovážne ústroje mihúľ (Petromysotida) sú 
umiestnené v sluchovom puzdre. Majú len dve pol-
kruhovité chodby (ducti semicirculares), vybiehajúce 
zo steny vajcovitého váčiku (utriculus) a sú súčasťou 
vnútorného ucha. Rovnovážno-sluchový orgán lú-
čoplutvovcov (Actinopterygii) tvorí vnútorné ucho 
s blanitým bludiskom (labyrinthus membranaceus). 
Jeho základná stavba je podobná ako pri ostatných 
stavovcoch. Základný rozdiel je, že ryby nemajú žiad-
ne vonkajšie ucho, ani bubienok a zvuk sa prenáša 
prostredníctvom tkanív. Vnútorné ucho sa nachádza 
v zadnej časti lebky. V dutine vnútorného ucha je 
umiestnené kostené bludisko (labyrinthus), vyplnené 
perilymfou. V kostenom bludisku je uložený blanitý 
labyrint (labyrinthus membranaceus), vyplnený endo-
lymfou. Súčasťou blanitého bludiska sú tri polkruho-
vé, na seba kolmé kanály (ductus semicircularis), kto-
ré sú vyplnené endolymfou. Kanáliky nadväzujú na tri 
blanité mechúriky (váčik – utriculus, vrecúško – sac-
culus a lagéna – lagena), v ktorých sú plôšky s citlivý-
mi bunkami (maculae staticae). Na plôškach ležia po-
lohové kamienky (statolity) z CaCO3. Statolity sú tri: 
utricilith, sacullolith a lagaenolith. Rovnovážnu polo-
hu zabezpečuje horná časť bludiska, konkrétne utricu-
lus, príjem zvukov zasa sacculus. Blanité bludisko 
niektorých rýb je spojené s plynovým mechúrom buď 
priamo (Clupeidae – sleďovité) alebo prostredníctvom 
Weberovho aparátu (Cypriniformes – kaprotvaré). 
Ryby dokážu vnímať zvuky v rozsahu 5 Hz – 17 Khz. 
Ústroj rovnováhy a sluchu obojživelníkov (Amphibia) 

tvorí vnútorné ucho (auris interna). Žaby majú dobre 
vyvinuté aj stredné ucho (auris media, cavum tympa-
ni). Ostatné recentné obojživelníky stredné ucho ne-
majú. Navonok je dutina uzavretá okrúhlym blanitým 
bubienkom (membrana tympani), vo vnútrornej časti 
je Eustachovou trubicou spojená s ústnou dutinou. V 
dutine vnútorného ucha je umiestnené kostené bludis-
ko (labyrinthus osseus) vyplnené perilymfou. V koste-
nom bludisku je uložený blanitý labyrint (labyrinthus 
membranaceus) vyplnený endolymfou. Základom 
blanitého labyrintu sú dve dutiny a to dorzálne ulože-
ný vajcovitý váčik (utrikulus, utriculus) a ventrálne 
uložené guľaté vrecúško (sakulus, sacculus). Z dor-
zálneho utrikulusu vychádzajú tri navzájom kolmé 
polkruhovité chodby (ducti semicirculares) a z ven-
trálneho sakulu (sacculus) vychádza základ slimáka 
lagéna (lagena). Primárnou funkciou tohto orgánu je 
vnímanie polohy, ktorú sprostredkúvajú plôšky s citli-
vými bunkami (maculae staticae), a to v utrikule (ma-
cula utriculi, m. neglecta), v sakule (macula sacculi) 
a lagéne (macula lagenae). Okolo nich sa vznášajú 
drobné vápenité kryštáliky statokónie, registrujúce 
seizmické vibrácie. V rozšírených spodných častiach 
polkruhovitých kanálov sú malé okrsky zmyslových 
buniek, hrebene ampuly (cristae ampullaris), pomo-
cou ktorých sú registrované pohyby. Polohovoslucho-
vý orgán (organum statoacusticum) plazov (Reptilia) 
je stavbou podobný stavu bezchvostých obojživelní-
kov (Salientia). Je zložený zo stredného ucha (auris 
media), ktoré chýba hadom a z jedinej sluchovej kos-
tičky (columella). Vonkajšie ucho (auris externa) väč-
šina plazov nemá, len niektoré jaštery a krokodíly 
majú priehlbinku alebo krátky vonkajší zvukovod 
(meatus acusticus externus), na dne ktorého leží bu-
bienok (membrana tympani). Bubienok je často vidi-
teľný zvonku, môže byť tenký a priehľadný (vodné 
korytnačky) alebo hrubý, pokrytý kožou (suchozem-
ské korytnačky). Stredné ucho (auris media), ktoré 
prenáša vibrácie do vnútorného ucha, majú dobre vy-
vinuté krokodíly, korytnačky a mnohé jaštery. Okrem 
sluchovej kostičky kolumely (columella) môžu mať 
chrupavkové časti, podieľajúce sa na prenose zvukov. 
Vo vnútornom uchu (auris interna) je kostené bludisko 
(labyrinthus osseus) vyplnené perilymfou. V koste-
nom labyrinte je uložené blanité bludisko (labyrinthus 
membranaceus) vyplnené endolymfou. V ňom je bla-
nitý mechúrik – lagena, ktorý tvorí základ sluchovej 
časti vnútorného ucha. Tvorí dlhý slepý kanál (ductus 
cochlearis), ktorý majú krokodíly špirálovito zatoče-
ný. I keď má sluch v živote plazov len nepodstatnú 
úlohu, istý stupeň počutia bol dokázaný pri rôznych 
druhoch plazov. Korytnačky majú často zhrubnutý 
bubienok a zarastený zvukovod, napriek tomu dobre 
počujú. Vonkajšie ucho vtákov (Aves) tvorí len zvuko-
vod, okolo ktorého je do kruhu usporiadané drobné 
perie (pennae auriculares), ušnica im chýba. Potápavé 
vtáky môžu týmto perím úplne uzatvoriť otvor zvuko-
vodu. Hranicu medzi vonkajším a stredným uchom 



R

246

tvorí tenká membrána bubienok (membrana tympani). 
V bubienkovej dutine stredného ucha je len jedna slu-
chová kostička (columella), ktorá sa z vonkajšej stra-
ny opiera o bubienok a z vnútornej strany zasahuje do 
oválneho okienka (fenestra ovalis). Vnútorné ucho 
tvorí kostené bludisko (labyrinthus osseus), v ktorom 
je blanité bludisko (labyrinthus membranaceus). V 
hornej časti kosteného bludiska sú tri polkruhovité 
chodby, na seba kolmé kanály (ductus semicircularis), 
ktoré sú vyplnené endolymfou. Kanáliky nadväzujú 
na blanité mechúriky (váčik – utriculus, vrecúško – 
sacculus), v ktorých sú plôšky s citlivými bunkami 
(maculae staticae). V dolnej časti kosteného bludiska 
je slimák (cochlea), ktorý nie je špirálovito stočený 
ako pri cicavcoch, ale je len dvakrát ohnutý. Rozšíre-
ná časť slimáka vytvára lagenu (lagena). Blanité blu-
disko neprilieha tesne ku kostenému a priestor medzi 
nimi je vyplnený perilymfou. Funkčne je blanité blu-
disko rozdelené na rovnovážno–statickú časť (váčik, 
vrecúško a polkruhovité chodby) a sluchovú časť (sli-
mák). Sluch cicavcov (Mammalia) je sústredený 
v uchu, ktoré je rozdelené na tri časti: vonkajšie, stred-
né a vnútorné ucho. Vonkajšie ucho (auris externa) 
začína, až na výnimky, pohyblivou ušnicou (auricula), 
ktorou pohybujú svaly rôznymi smermi. Ušnicu tvorí 
kožný záhyb vystužený chrupavkou a je ovládaná uš-
ným svalom (musculus auricularis). Ušnica zachytáva 
zvukové vlny a zvyšuje bystrosť sluchu. Zvlášť dobre 
ju majú vyvinuté nočné cicavce (netopiere) a druhy 
žijúce v otvorenej krajine (kopytníky). Ušnicu majú 
zakrpatenú len vodné (veľryby, plutvonožce) a pod-
zemné cicavce (Spalax). Ušnica pokračuje vonkajším 
zvukovodom (meatus acusticus externus), ktorý má 
tvar mierne zahnutej trubice. V týchto miestach sa na-
chádzajú mnohé mazové žľazy. Vonkajší zvukovod 
končí blanitým bubienkom (membrana tympani), za 
ktorým leží dutina stredného ucha. Stredné ucho (au-
ris media) sa vyskytuje od žiab po cicavce (hady ho 
majú redukované) a je spojené Eustachovou trubicou 
s prednou časťou hltana alebo zadnou čaťou ústnej 
dutiny. Stredné ucho tvorí dutina susediaca s vnútor-
ným uchom pomocou dvoch blanitých okienok: pred-
sieňový oblok (fenestra vestibuli) a slimákový oblok 
(fenestra cochleae). V strednom uchu cicavcov sa na 
rozdiel od obojživelníkov, plazov a vtákov, nachádza-
jú tri sluchové kostičky, kladivko (malleus), nákovka 
(incus) a strmienok (stapes), ktoré vznikli premenou 
častí žiabrových oblúkov. Sluchové kostičky sú na-
vzájom kĺbovito spojené. Kladivko svojim výbežkom 
zrastá s bubienkom, nákovka je skĺbená so strmien-
kom, ktorý zapadá do oválneho okienka (fenestra ova-
lis). Týmto spôsobom je zabezpečené veľmi dobré ší-
renie zvukových vĺn. Vnútorné ucho je tvorené duti-
nami v skalnej kosti (os petrosum), v nich je blanitý 
labyrint vyplnený endolymfou. Blanitý labyrint je ob-
klopený perilymfou. Vnútorné ucho (auris interna) je 
v dutine vytvorenej skalnou kosťou (os petrosum). 
Vnútorné ucho je tvorené kosteným bludiskom (laby-

rinthus osseus) a blanitým bludiskom (labyrinthus 
membranaceus), ktorý je vlastným rovnovážnym slu-
chovým orgánom. Tvorí ho vajcovitý váčik (utriculus) 
s tromi polkruhovitými chodbami (ducti semicircula-
res) a vrecúško (sacculus), ktorého lagena je dlhá, 
dobre vyvinutá a stočená do slimáka (cochlea). Súčas-
ťou slimáka je vlastný sluchový ústroj Cortiho orgán 
s bazálnou membránou, t. j. sústava jemných vlákien, 
ktoré sú napnuté ako blana (membrana basilaris) 
v špirálovite stočenej chodbe slimáka. Vlákna sú rôz-
ne dlhé a rezonujú v súlade s kmitočtom zaznievajúce-
ho tónu. Nad základnou blankou sú strieškovito proti 
sebe postavené citlivé bunky, ktoré sa striedajú s opor-
nými bunkami. Nad nimi je krycia blanka (membrana 
tectoria). Slimák je po celej dĺžke rozdelený na tri 
chodby: horná chodba (scala vestibuli), stredná chod-
ba (scala media, ductus cochlearis), v ktorej je ulože-
ný Cortiho orgán a dolná chodba (scala tympani). ZO 

rozďava (Tridacna) – rod morských lastúrnikov z čeľ. 
Tridacnidae. Žijú obrátené chrbtom k podkladu, pre-
to dochádza k otočeniu vnútorných orgánov o 180o. 
Noha sa nachádza na chrbtovej strane spolu s bysový-
mi žľazami. → Rozďava obrovská (Tridacna gigas) 
je až 1,5 m (250 – 400 kg) veľký lastúrnik žijúci v In-
dickom oceáne. Na okraji plášťa a schránky žijú riasy, 
ktoré im slúžia aj ako potrava.             TC

rozmnožovacie správanie – alebo sexuálne správanie 
– tvorí súčasť pohlavného rozmnožovania najmä u ži-
vočíšnych druhov, u ktorých tieto prejavy nadobúda-
jú sociálny význam. Je to správanie ktoré umožňuje 
kopuláciu a následné oplodnenie. Hlavnou funkciou 
je zvýšenie zdatnosti daného jedinca a zachovanie 
druhu. Do tohto typu správania patrí napr. tok, vohľa-
dy, ruja, kopulácia a prejavy správania s tým spojené. 
Ďalšími časťami sexuálnych prejavov je utváranie pá-
rov a mechanizmy vedúce k upevneniu vzájomných 
vsťahov v páre.           MKA

rozmnožovanie bezchordátov – súbor etologických, 
fyziologických a morfogenetických dejov vedúci k 
produkcii novej (dcérskej) generácie rodičovskou ge-
neráciou. Môže byť → nepohlavné (asexuálne, vege-
tatívne, monogónia). Je to rýchly spôsob rozmnožo-
vania, pri kt. dcérske jedince sú totožné s materským 
organizmom. Prebieha v konštantnom (nemeniacom 
sa) prostredí. Pri rozmnožovaní → pohlavnom (se-
xuálnom, generatívnom, amfigónii) splývajú dve 
pohlavné bunky – gaméty, kt. sa vyvíjajú v špeciali-
zovaných orgánoch. Splynutím gamét vzniká zygóta. 
Pohlavne sa rozmnožuje väčšina mnohobunkových 
živočíchov.              MH

rozmnožovanie obojživelníkov – väčšina druhov 
obojživelníkov je rozmnožovaním viazaná na vodné 
prostredie, v ktorom sa spravidla vyvíjajú vajíčka a 
larvy. Mnohé druhy čeľadí → mločíkovitých (Pletho-
dontidae), → rosničkovitých (Hylidae), parosničkovi-
tých (Microhylidae) a hvízdavkovitých (Leptodacty-
lidae) sa však rozmnožujú na súši. Oplodnenie môže 
byť vnútorné pomocou kopulačného orgánu, ktorý sa 
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tvorí modifikáciou kloaky (červone, žaba Ascaphus 
truei), vnútorné pomocou → spermatofóru (väčšina 
chvostnatých obojživelníkov), alebo vonkajšie, pri 
ktorom samec vypúšťa spermie na nakladené vajíč-
ka (čeľade sirenovitých; Sirenidae, pamlokovitých; 
Hynobiidae a veľmlokovitých; Cryptobranchidae, 
žaby). Zabezpečeniu úspešného odovzdania sperma-
tofóru mnohých druhov chvostnatých obojživelníkov 
napomáhajú zložité vzorce správania (tzv. svadobné 
tance), pri ktorých samce navádzajú samice na miesto 
odloženia spermatofóru. Niektoré chvostnaté oboj-
živelníky a väčšina žiab efektívnosť oplodnenia za-
bezpečujú → amplexom. Vajíčka obojživelníkov sú 
anamniotické (bez zárodočných obalov). Chvostna-
té obojživelníky a žiaby majú vajíčka mezolecitálne 
(stredne bohaté na obsah žĺtka) s úplným inekválnym 
brázdením (vajíčko sa delí celé, avšak dcérske bunky 
– blastoméry – sú nerovnako veľké). Červone majú 
polylecitálne vajíčka (bohaté na žĺtok) s čiastočným 
diskoidálnym brázdením (väčšina cytoplazmy vajíčka 
zostáva kvôli vysokému obsahu žĺtka nerozbrázdená; 
delí sa len oblasť v blízkosti animálneho pólu – tzv. 
zárodočný disk). Vajíčka sú obalené žĺtkovou (vitelin-
nou) membránou a tromi slizovitými vrstvami, ktoré 
vo vode napučiavajú. Počet vajíčok sa pohybuje od 1 
(žaba Sminthillus limbatus) do 30 000 (veľké ropu-
chy). Vývin je väčšinou nepriamy – z vajíčka sa liah-
ne larva (→ larvy obojživelníkov), ktorá metamorfuje 
na mladého jedinca. Počas metamorfózy lariev žiab, 
ktorá je spomedzi obojživelníkov najradikálnejšia, sa 
rezorbuje chvost a žiabre, uzatvárajú sa žiabrové otvo-
ry, dochádza k prestavbe úst, cievnej, dýchacej a trá-
viacej sústavy, utvárajú sa a rastú končatiny, vytvára 
sa stredné ucho, bubienok, očné viečka a jazyk, mení 
sa stavba kože. Niektoré chvostnaté obojživelníky si 
môžu zachovávať larválne znaky až do dospelosti (→ 
neoténia). Mnohé druhy obojživelníkov kladú vajíčka, 
z ktorých sa neliahne larva, ale priamo mladý jedinec 
(napr. mločíkovité; Plethodontidae). Niektorým dru-
hom sa vajíčka a larvy vyvíjajú vo vajcovodoch sami-
ce. Napríklad samice salamandry škvrnitej kladú do 
vody vajíčka, z ktorých sa hneď liahnu larvy; samice 
salamandry čiernej (salamandra) rodia úplne vyvinuté 
mladé jedince. Rodičovská starostlivosť pri väčšine 
druhov chýba, niektoré ju však majú dobre vyvinu-
tú (obtáčanie vajíčok telom pri → červoňoch, stavba 
penových hniezd, prenášanie lariev do vody, vývin la-
riev v rezonančných vakoch samcov, v žalúdku samíc, 
vývin zárodkov v koži na chrbte samice a i.).  PMI

rozptýlená/difúzna nervová sústava – vyskytuje sa 
u pŕhlivcov. Tvorí ju sieť rozptýlených, ale vzájomne 
prepojených neurónov. Nervové bunky nevytvárajú 
žiadne nervové centrum => na podráždenie reaguje 
celé telo pŕhlivca. Činnosť nervových buniek sa ob-
medzuje iba na potravové odpovede a obranné reak-
cie. Je to primitívny typ nervovej sústavy. Výbežky 
neurónov nie sú rozlíšené na dendrity a neurit. Nervo-
vé vzruchy vedú oboma smermi.         MKB

roztoče (Acarina) – rad pavúkovcov (Arachnida), ktorý 
zahrňuje asi 15 000 známych druhov, najmä mikro-
skopických rozmerov (väčšinou menej ako 1 mm). 
Pôvodná segmentácia tela sa nezachovala a už počas 
embryonálneho vývinu je počet telových článkov 
výrazne redukovaný. Predel medzi článkami hrude 
(podosoma) a bruška (opisthosoma) je iba nepatrne 
naznačený alebo chýba, pričom oba oddiely vytvá-
rajú vlastné telo (→ idiosomu). Idiosoma nesie loko-
močné, dýchacie, zmyslové a kopulačné orgány, na 
jej brušnej strane vyúsťuje genitálny a análny otvor. 
Zmyslové a ústne orgány s príustnými článkovanými 
príveskami chelicerami a pedipalpami sú súčasťou 
samostatného hlavového oddielu (→ gnathosoma), 
označovaného ako capitulum. Gnathosoma je iba 
trubicou privádzajúcou potravu do pažeráka a napr. 
neobsahuje mozgovú zauzlinu, ktorá leží väčšinou v 
prednej časti samotnej idiosomy. Chelicery sú ozube-
né a klieštikovité, ale najmä u parazitických druhov 
bývajú modifikované do bodcovitých útvarov. Pôvod-
ne 5-článkové hmatadlá (pedipalpy) plnia v niekto-
rých prípadoch, okrem funkcie zmyslovej a hmatovej, 
aj funkciu uchopovaciu. Imága a nymfy majú 4 páry 
nôh, larvy iba 3 páry, a sú pôvodne zložené zo 7 zá-
kladných článkov: coxa, trochanter, femur, genu, tibia, 
tarsus a apotele. Apotele je základom tzv. ambulakra, 
ktoré slúži k prichytávaniu pri pohybe a má tiež zmys-
lovú funkciu. Niektoré parazitické druhy majú počet 
nôh redukovaný iba na 2 páry. Stavba tela je v rámci 
jednotlivých taxónov ovplyvnená rôznym spôsobom 
života. Telo je kryté kutikulou, ktorá je sklerotizova-
ná chitínom. Najnovšie systematické členenie rozto-
čov je založené na fyzikálnych vlastnostiach chitínu. 
Moderná taxonómia využila odlišné optické vlastnosti 
chitínu k rozdeleniu roztočov na 2 skupiny, a to podľa 
toho, či sú povrchové štruktúry v polarizovanom svet-
le jednolomné (Anactinochaeta, tiež Parasitiformes) 
alebo dvojlomné (Actinochaeta, tiež Acariformes). 
Staršia a všeobecne zaužívaná klasifikácia rozdeľuje 
u nás zastúpené roztoče do podradov → kliešťovce 
(Parasitiformes), → roztočíky (Trombidiformes) a → 
svrabovce (Sarcoptiformes). Všeobecným základom 
všetkých taxonomických klasifikácií roztočov je lo-
kalizácia vzdušnicových stigiem dýchacieho systému. 
Voľne žijúce roztoče sa adaptovali k životu v terest-
rickom i akvatickom prostredí, niektoré druhy sú pa-
razitické a majú značný hospodársky a zdravotnícky 
význam.             PMA 

roztočec chmeľový (Tetranychus telarius) – fytofágny 
roztoč z čeľ. → Tetranychidae. V Európe významný 
škodca pri pestovaní chmeľu, ale tiež fazule, uhoriek 
a zemiakov. Polyfágny parazit zistený takmer na 200 
druhoch rastlín.            PMA

roztočík včelí (Acarapis Wolfi) – roztoč z čeľ. Tarso-
nemidae, nepatrných rozmerov (0,1 – 0,2 mm), ktorý 
je významný parazit včiel. Rozmnožuje sa v tracheál-
nom systéme hostiteľa, kde sa zdržujú najmä vývino-
vé štádiá. Dospelé jedince sa pohybujú aj po vonkaj-
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šom povrchu hostiteľa. Pri premnožení spôsobuje vo 
včelstvách vysokú mortalitu ako dôsledok vyciciava-
nia hemolymfy, toxického pôsobenia výlučkov a me-
chanického upchatia vzdušníc.          PMA

roztočíky (Trombidiformes) – podrad → roztočov, kto-
ré sú charakteristické tým, že pár vzdušníc vyúsťuje 
v podobe stigiem na → gnathosome alebo v jej blíz-
kosti. Stigmy iba výnimočne chýbajú. Chelicery sú 
zväčša prispôsobené k nabodávaniu.         PMA

rôznokrídle → uzdokrídle
rôznonôžky (Amphipoda) – rad kôrovcov patriaci do 

triedy rakovce, podtriedy Eumalacostraca a nadradu 
→ Peracarida. Telo majú z boku stlačené a oblúkovito 
prehnuté, nemajú vyvinutý pancier; hlava zrastá s pr-
vým hrudným článkom, ostatné hrudné články (7) sú 
voľné. Na hrudi je 8 párov jednovetvových končatín 
(z nich prvý pár je premenený na maxilipedy a ďal-
šie dva páry sú klieštikovité gnathopody). Bruško je 
7 článkové s posledným doštičkovitým a rozoklaným 
telsonom. Prvé tri brušné články sa nazývajú meta-
zomy, ďalšie tri urosomy, posledný brušný článok je 
telson. Bruško má 6 párov končatín. Z nich prvé tri 
sú jednovetvové posledné 3 sú dvojvetvové uropódy. 
Telson má podobu rozoklanej doštičky. Antenuly sú 
dlhšie ako antény. Na hlave je pár prisadnutých zlože-
ných očí (podzemné druhy sú slepé). Sú oddeleného 
pohlavia. Samička nosí vajíčka v marsupiálnom vaku. 
Dosiaľ opísaných viac ako 6 000 druhov, ktoré žijú 
najmä v mori, menej v sladkých povrchových i pod-
zemných vodách. Z našich zástupcov sú to najmä → 
kriváky a → nifargusy.               IH

ruja (estrus) – u cicavcov žijúcich v prostredí, v ktorom 
nie sú výrazné sezónne zmeny, ruja je prakticky po 
celý rok. Takéto druhy sa volajú polyestrické. Tu pat-
ria najmä tropické druhy, ale aj väčšina domestikova-
ných živočíchov, či niektoré divo žijúce cicavce mier-
neho pásma (myšovité). U väčšiny cicavcov mierneho 
a chladného pásma je ruja len v určitej časti roka a je 
viazaná na dĺžku slnečného dňa (fotoperiodicitu). Ak 
je len raz v roku, tieto druhy voláme monoestrické 
(napr. jeleňovité). Ak je dvakrát do roka, tie druhy vo-
láme diestrické (napr. jež, pes). Na začiatku ruje, pod 
vplyvom vonkajších podmienok (osvetlenie, potrava, 
teplota), nastupuje činnosť gonadotroponých hormó-
nov (folikulostimulačný hormón – FSH a luteinizačný 
hormón LH), ktoré vznikajú v gonádotropných bun-
kách adenohypofýzy a prechádzajú do krvného obehu. 
U samcov sa FSH dostáva do Sertoliho buniek, ktoré 
sú v kanálikoch semenníkov. Ich úlohou je sprostred-
kovanie väčšiny hormonálnych stimulov dôležitých 
pre spermatogenézu. LH sa u samcov nazýva ICSH 
(Interstitial Cells Stimulating Hormon), ktorý stimu-
luje vmedzerené (intersticiálne či Leydigove) bunky, 
čo sú endokrinné bunky v intersticiu semenníka, slú-
žiace k tvorbe samčích steroidov – androgénov. Tieto 
sú nevyhnutné pre normálny priebeh spermatogenézy. 
Androgény sú žilami a lymfou sú dopravované do ce-
lého tela, pričom stimulujú sekundárne pohlavné zna-

ky a správanie samcov. Inhibičnú funkciu na sekréciu 
FSH a LH (ICSH) má hormón melatonin, ktorý vzniká 
v melatoninových bunkách šuškovitého telesa (corpus 
pineale), uloženého v medzimozgu. U samíc FSH sti-
muluje vznik estrogénu, ktorý pôsobí na rast a delenie 
buniek vo folikuloch, ale aj na rast vajcovodov, mater-
nice a kopulačných orgánov. LH stimuluje vznik LH 
receptorov a zároveň dochádza k jeho zvýšeniu v pre-
ovulačnej fáze, čo spôsobuje znižovanie počtu FSH 
receptorov. Po dosiahnutí optimálneho pomeru FSH: 
LH (čo je druhovo špecifické) dochádza k prasknu-
tiu Graafovho folikulu, pričom sa vajíčko vyplaví do 
lievika vajcovodu. Tento proces sa volá ovulácia. Na 
mieste ovulovaného folikula sa vytvorí žlté teliesko 
(corpus luteum). Jeho bunky vytvárajú hormón žltého 
telieska – progesteron, ktorý dovŕši zmeny na pohlav-
ných ústrojoch samice, vďaka ktorým sú schopné pri-
jať oplodnené vajíčko a zaručiť vývin nového jedinca. 
Ak nedôjde k oplodneniu, činnosť žltého telieska je 
prerušená prostaglandinom a dochádza k jeho regresii. 
Z hypotalamusu je opätovne podporovaná tvorba FSH 
a obnovuje sa pohlavný cyklus. U samíc sa pohlavný 
cyklus skladá z obdobia: 1. predruje (proestrus), kto-
ré začína asi 3 dni pred vlastnou rujou. Vo vaječníku 
sa sekundárne folikuly menia v terciárne, v maternici 
podslizničné väzivo a žľazy proliferujú a do pošvy 
prichádza zvýšený prívod krvi. 2. ruje (estrus), počas 
ktorej dochádza vo vaječníku k prasknutiu terciárneho 
folikula a k vyplaveniu vajíčka (ovulácia). Ovulácia 
môže byť spontánna, nezávislá od prítomnosti samca, 
no môže tiež nastúpiť pod vplyvom nervových podne-
tov spôsobených kopuláciou (napr. u králika, fretky). 
Ovuláciu mnohých cicavcov (napr. psa, či niektorých 
opíc) sprevádza krvácanie. Toto však nezodpovedá 
menštruačnému krvácaniu, pretože nastupuje vo vr-
chole rozmnožovacieho cyklu a nie na jeho konci. Zá-
roveň v tejto fáze sliznica maternice zväčšuje objem, 
jej žľazy začínajú vylučovať sekrét a sliznica pošvy 
môže rohovatieť. Dochádza k pohlavnej vnímavosti, 
počas ktorého je samica ochotná prijať samca a jej 
pohlavné orgány sú schopné prijať spermie (trvá len 
niekoľko dní). 3. porujové obdobie (metestrus) je cha-
rakterizované vznikom žltého telieska vo vaječníku. 
Jeho hormón progesteron podporuje rast žliaz sliznice 
maternice. Zároveň je sliznica presiaknutá drobným 
krvácaním. Ak došlo k oplodneniu nastupuje brezi-
vosť (gravidita), ak nedošlo k oplodneniu, nasleduje 
ďalšia fáza - 4. diestrus. Počas nej vznikajú na žltom 
teliesku regresívne zmeny, utlmuje sa činnosť proges-
teronu a maternica, aj pošva, sa vracajú do pôvodné-
ho stavu. U vyšších opíc sa steny maternice odlupujú 
a prebehne menštruácia, ktorá môže trvať 26 – 36 dní. 
Súčasne u mačiakovitých dochádza k zmenám v oko-
lí rodidiel, ktoré na daný čas napuchnú a nápadne sa 
sfarbia. Obdobie relatívneho kľudu bez pohlavného 
cyklu sa volá anestrus. Dĺžka pohlavného cyklu je 
u rôznych druhov rôzna, u myši trvá 4 – 8 dní, no sa-
motná ruja trvá 10 – 18 hodín, u opíc je 26 – 36 dní. 
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Spermie sú schopné oplodnenia v priebehu 1 – 2 dní. 
Oplodnenie prebehne v hornej časti vaječníka, výni-
močne vo vaječníku (u piskorovitých) alebo v dolnej 
časti vajcovodu (u líšky). U netopierov obývajúcich 
mierne a subtropické pásmo sveta je značný časový 
odstup medzi kopuláciou a samotným oplodnením 
samice. Kopulácia u nich prebehne väčšinou na je-
seň a spermie zostanú v pohlavných cestách až do 
jari, kedy prebehne oplodnenie. Takéto oplodnenie sa 
zvykne volať utajené oplodnenie (oneskorená ovulá-
cia). U sŕn, lasicovitých, medveďa či plutvonožcov 
oplodnenie prebehne hneď po kopulácii, ale vývin 
zárodku sa zastaví v skorom štádiu, (u sŕn v štádiu 
blastocysty) pred implantáciou v maternici. Volá sa 
tiež utajená gravidita (oneskorená implantácia). Me-
chanizmus utajenej gravidity sa vysvetľuje nízkou 
aktivitou žltého telieska, ktoré produkuje v malej mie-
re progesteron. Takto endometrium maternice nie je 
pripravené prijať blastocystu. Zároveň však sa posúva 
narodenie mláďaťa do vhodnejšieho obdobia v roku. 
Žlté teliesko väčšinou pozdrží nový pohlavný cyklus. 
No u zajacov, králika, mačiek a výnimočne aj u iných 
cicavcov ovulácia môže prebehnúť v období gravidity 
a ak dôjde k oplodneniu, vývin nových zárodkov sa 
uskutočňuje vo voľnom rohu maternice alebo jej čas-
ti (superfoecundatio). Iným javom je superfoetatio, t. 
zn. súčasné oplodnenie rôznych vajíčok spermiami od 
niekoľkých samcov (napr. u králika). Dĺžka gravidity 
záleží v prvom rade od veľkosti cicavca a od stupňa 
vývinu mláďat v čase ich pôrodu. U kloakovcov trvá 
2 – 3 týždne, podobne krátka je aj u vačkovcov (jedna 
z najkratších je u vačice, 12 – 13 dní, jedna z najdlh-
ších je u rodu Pseudantechinus z čeľ. kunovcovitých, 
45 – 55 dní), u drobných hmyzožravcov a hlodavcov 
okolo 3 týždňov, u králika 28 – 30 dní, líšky 52 – 55 
dní, u koňa 330 dní a slona indického 21 mesiacov. 
Počet mláďat vo vrhu môže kolísať od jedného (u ne-
topierov, plutvonožcov, veľrýb, sirén, slonov, nepár-
nokopytníkov, prežúvavcov a vyšších opíc) po väčší 
počet, ktorý býva najmä u drobných cicavcov. Napr. 
u vačice to môže byť od 4 – 11, u drobných hmyzo-
žravcov 2 – 8, hlodavcov 2 – 9 mláďat. U pásavcov 
je známa polyembryonia, pri ktorej sa zárodok na za-
čiatku vývinu rozdelí na viacero ďalších, vždy jedna-
kého pohlavia. Takto u pásavca deväťpáseho (Dasy-
pus novemcinctus) sa vyvíjajú 4 embryá a u pásavca 
krátkochvostého (Dasypus hybridus) 7 až 12. Po pô-
rode placenta vychádza von z tela matky a väčšinou 
ju samica zožerie, čo má fyziologický význam. U krta 
placenta rezorbuje v tele matky. Pupočná šnúra sa pre-
trhne buď sama, alebo ju prehryzne matka.            ĽK

Rupicapra rupicapra → kamzík vrchovský
rúrková nervová sústava – najdokonalejší typ ner-

vovej sústavy. Vyskytuje sa u chordátov. Je tvorená 
centrálnou nervovou sústavou (mozog a miecha) a 
obvodovou nervovou sústavou (nervy). Základom je 
nervová rúrka, ktorá vznikla z ektodermu. Nervová 
rúrka je uložená na chrbtovej strane živočícha (nad 

chordou). Rozšíreným a postupným vývojom prednej 
časti rúrky vznikol mozog, zvyšná časť sa premenila 
na miechu (stavovce).           MKB

rúrkovčekovité (Coleophoridae) – čeľ. uzdokrídlych 
motýľov (Lepidoptera) malej veľkosti s veľmi dlhý-
mi, úzkymi a na konci zašpicatenými krídlami s dlhý-
mi riasami. Na zadnom okraji zadných krídel sú veľ-
mi dlhé riasy. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 
a predného krídla 2 – 5 mm. Cuciak je vyvinutý, na 
báze so šupinkami. Tykadlá sú často rozšírené a ich 
jednotlivé články bývajú v pozdĺžnych radoch pokryté 
šupinkami. Čeľusťové hmatadlá sú zakrpatené, spod-
noperové sú stredne dlhé. Na brušku sú spravidla dva 
pozdĺžne pásiky, kt. sú lysé, bez šupiniek. Húsenice si 
zhotovujú vaky, kt. sú charakteristické pre jednotlivé 
druhy. Počas života mínujú, zriedka obžierajú z vakov 
listy al. vyhlodávajú semená rastlín. Po prezimovaní 
sa kuklia v pripradenom vaku. Kukly sú múmiovité. 
Čeľaď je rozšírená po celom svete; najviac druhov sa 
zistilo v miernom pásme severnej pologule. Zo Slo-
venska je známych okolo 180 druhov, z nich niekt. 
škodia na úžitkových rastlinách. Takmer všetky u nás 
žijúce druhy patria do rodu Coleophora.            MKU

rúrkovité srdce – základná štruktúra cievnej sústavy 
niektorých bezstavovcov, predovšetkým hmyzu. Vzni-
ká ako rozšírená chrbtová cieva iniciujúca cirkuláciu 
hemolymfy v prostredí mixocelu. Cieva je pomerne 
tenkostenná. Samotné srdce leží v jej v zadnej časti, má 
tvar trubice a rozdelené je na srdcové komôrky. Jeho 
povrch tvorí vláknité väzivo (vonkajší obal). Stred-
ná vrstva pozostáva z okružných svalových vláken 
a vnútro vystiela pomerne silná svalovina. Pri systole 
prúdi krvomiazga cez srdce do hlavy a mixocelu, pri 
diastole späť do srdca. Cirkuláciu hemolymfy však po-
máhajú zabezpečovať aj prídatné orgány, napr. chrbto-
vá banka. U pavúkovcov má článkované srdce otvory 
(ústia) s chlopničkami. Ich počet kolíše u jednotlivých 
taxónov, napr. u koscov 2 páry, u roztočov 1 pár.   PF

rúrkovníky (Siphonophorida) – morské → pŕhlivce, 
patriace do triedy → polypovcov. Vytvárajú poly-
morfné → kolónie s najvyššou funkčnou i tvarovou 
diferenciáciou jednotlivých polypov i medúz. Navzá-
jom sú spojené tráviacimi trubicami (→ coenosark). 
Na povrchu kolónie je plávací zvon (pneumatofór), 
ktorý vylučovaním a vstrebávaním plynu umožňuje 
stúpanie a klesanie kolónie vo vodnom stĺpci. Pod ním 
sa môžu nachádzať pomocné plávacie zvony (nekto-
fóry) tvarovo podobné medúzam. Rytmicky naberajú 
a vypúšťajú vodu, čím poháňajú celú kolóniu. Chy-
tanie potravy zabezpečujú daktylozoidy s pŕhlivými 
bunkami, ktoré môžu dosahovať veľkých rozmerov. 
Vylučovaciu a ochrannú funkciu majú cystozoidy. 
Trávenie zabezpečujú vyživovacie jedince (gastrozo-
idy). Rozmnožovanie na rôznom stupni diferenciácie 
zabezpečujú gastrozoidy (→ meduzoidy). Celý súbor 
jedincov vytvára kormídium. Jednotlivé kormídiá sa 
v rámci kolónie môžu opakovať, sú prepojené coe-
nosarkom. Rúrkovníky sa rozmnožujú púčaním a po-
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hlavne cez larvu → planulu. Velella velella žije v Stre-
dozemnom mori a na jej pneumatofóre sa nachádza 
trojhranná plachtička, ktorá umožňuje pohyb vetrom 
(nemá nektofóry). Plachtičku môže zasúvať i vysúvať 
podľa potreby presunu. Physalia physalis nebezpeč-
ný rúrkovník s veľkým pneumatofórom pestro sfar-
beným, spôsobuje závažné (až smrtelné) popŕhlenia. 
Ramená môžu mať dĺžku až 30 m.             ET

rúrovitá tráviaca sústava – evolučne odvodenejší typ 
tráviacej sústavy s dvoma otvormi – prijímacím a 
vyvrhovacím. Jednotlivé fázy trávenia tu prebiehajú 
postupne v rôznych častiach tráviacej rúry, v ktorej 
sa potrava pohybuje len jedným smerom. Tento typ 
sústavy sa vyskytuje u prvoústovcov (Protostomia) a 
druhoústovcov (Deuterostomia). Z hľadiska pôvodu 
rozoznávame na nej 3 základné úseky: 1. stomodeum 
(predná časť rúry za ústami), 2. mesenteron (stredná 
časť) a 3. proktodeum (zadná časť). Stomodeum a 
proktodeum vzniká z ektodermu, mesenteron z en-
dodermu. Hlavné tendencie vývoja rúrovitej tráviacej 
sústavy sú: 1. zväčšovanie povrchu pre vstrebávanie 
živín a sekrécia tráviacich enzýmov – zväčšovanie re-
sorpčného povrchu sa dosahuje predĺžením tráviacej 
rúry, vytváraním slepých výbežkov, resp. záhybov, 
rias, klkov (stavovce); zväčšenie sekréčneho povr-
chu sa dosahuje tým, že časť buniek produkujúcich 
tráviace enzýmy sa presúva zo steny tráviacej rúry do 
mnohobunkových žliaz, ktoré sú s ňou spojené vývo-
dom (slinné žľazy, pečeň a i.). 2. funkčná diferenci-
ácia jednotlivých častí – súvisí so spôsobom výživy. 
K základným častiam rúrovitej tráviacej sústavy patrí 
ústny otvor, hltan (pharynx), pažerák (oesophagus), 
žalúdok (gaster, ventriculus), črevo (intestinum) a ko-
nečník (rectum).               JS

rus domový (Blatella germanica) – dosahuje veľkosť 
10 – 15 mm. Farbu má špinavo žltú až svetlohnedú. 
Charakteristické sú dva čierne pásy na hrudnom ští-
te. Obe pohlavia majú krídla, ktoré môžu používať na 
kĺzavý let. Hoci má dobre vyvinuté krídla, lieta iba 
zriedka. Samička má širšie bruško. Dobre lezú po 
kolmých hladkých plochách. Dáva prednosť teplým 
miestam (30 °C) s dostatočnou vlhkosťou a slabým 
prúdením vzduchu. Znesie aj nižšie teploty a za potra-
vou vojde aj do chladiacich zariadení. Vývin nedoko-
nalou premenou. Vyskytuje sa kozmopolitne po celom 
svete. Žije na celom území Slovenska. Je viazaný na 
človeka. Žije v bytoch, skladoch potravín, pekárňach, 
nemocniciach, hoteloch, reštauráciách, obchodoch 
s potravinami. Vo voľnej prírode u nás nežije. Tento 
sploštený a rýchlo sa pohybujúci hmyz má predný pár 
krídel tuhý a kožovity a druhý pár je blanitý s hus-
tou žilnatinou. Veľký štít (pronótum) kryje zhora celú 
hlavu. V nebezpečenstve sa snaží čo najskôr ukryť v 
nejakej štrbine. Aktívny je v noci, cez deň sa ukrýva. 
V potrave je nevyberavý. Hlavnú zložku potravy však 
tvoria múka, obilie, ovsené vločky, cestoviny, ovocie, 
zelenina, mäso, údeniny. Nepohrdne ani papierom, 
výrobkami z kože, odevmi, či plstenými klobúkmi. 

Rozmnožuje sa po celý rok. Po rituálnom tanci, počas 
ktorého samček pohládza samičku dlhými tykadlami 
a po dlhom dvorení, dôjde k páreniu. Potom samič-
ka kladie 37 – 45 vajíčok do schránky, ktorú nazý-
vame ootéka a ktorú nosí so sebou až do vyliahnutia 
mladých, čo trvá asi dva týždne. Nymfy (mláďatá) 
sa podobajú na dospelé rusy. Počas vývinu sa nymfy 
niekoľkokrát zvliekajú. Dospievajú za 1 – 2 mesia-
ce. Celý vývin trvá 2 – 3 mesiace. V priebehu života 
(niekoľko mesiacov) nakladie samička 5 – 7 znášok 
vajíčok.            MKB

rybár dlhochvostý (Sterna paradisaea) – → rybárovi-
té (Sternidae). Druh s najdlhšou migračnou trasou zo 
všetkých sťahovavých vtákov na svete. Hniezdi oko-
lo severného polárneho kruhu od Sibíri po Grónsko, 
Island a Nórsko a každoročne prekonáva 40 00 km 
z hniezdiska do Antarktídy a späť. Je prevažne sivo 
a bielo sfarbený s čiernou hlavou a červeným zobá-
kom aj nohami. Živí sa predovšetkým rybami, na kto-
ré sa vrhá z letu.             MM 

rybárovité (Sternidae) – rad bahniaky (Charadriifor-
mes). Malé až stredne veľké druhy vtákov s priamym 
zobákom, s úzkymi a špicatými krídlami a vykroje-
ným chvostom. Majú kozmopolitné rozšírenie. Hniez-
dia predovšetkým na pobrežiach a oceánskych ostro-
voch, niektoré druhy taktiež vo vnútrozemí. Väčšinou 
špecialisti na lov rýb, buď rýchlym pádom zo vzduchu 
alebo počas letu nad hladinou.            MM

ryhovanie → brázdenie
ryhovec repový (Asproparthenis punctiventris) – chro-

bák čeľ. → nosáčikovitých. Donedávna mylne inter-
pretovaný v rode Bothynoderes. Dĺžka 10 – 16 mm. 
Telo čierne, pokryté množstvom jemných sivohne-
dých šupiniek. Teplomilný a suchomilný druh, vážny 
škodca porastov cukrovej repy. Imágo ožiera repné 
listy, larvy korienky mladých sadeníc. Chrobáky sa 
liahnu od augusta do októbra, prezimujú v zemi. Va-
jíčka kladú na jar ďalšieho roku.            MH

rypáčikohlavce → hlavobrvce
rys ostrovid (Felis lynx) – čeľ. → mačkovité (Felidae), 

rad šelmy (Carnivora). Je rozšírený od Európy po Si-
bír (vrátane) a horské oblasti centrálnej a západnej 
Ázie. V Európe obýva kontinentálnu časť s hlavným 
výskytom na severovýchode, v Škandinávii, v oblasti 
Karpát a čiastočne na Balkáne. V nedávnej minulosti 
(druhá polovica 20. storočia) bol úspešne reštituovaný 
(reaklimatizovaný) v rôznych častiach Európy (Alpy, 
Bavorský les, Dinárske hory). Dĺžka tela (hlava, trup) 
je 80 – 130 cm, chvost je dlhý 10 – 25 cm, výška v ko-
hútiku je 60 – 75 cm a hmotnosť 8 – 38 kg (priemer 
21,6 kg pre samce, 18,1 kg samice). Je to pomerne 
veľká mačkovitá šelma s vysokými nohami a krát-
kym, akoby uťatým chvostom. Na špičkách ušníc má 
štetinovité ochlpenie a na tvárovej časti sa v prípade 
mnohých jedincov vyskytujú výrazné bokombrady. 
Sfarbenie tela je veľmi premenlivé, prevláda však 
hrdzavohnedé až sivožlté základné zafarbenie s po-
četnými tmavými škvrnami. Stredom chrbta sa oby-
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čajne tiahne tmavý pás. Koniec chvosta býva čierny. 
Brušná strana tela, vnútorná strana končatín a brada 
sú bledšie než zvyšok tela. Veľké laby sú v zime zo 
spodu osrstené, čo okrem tepelnej izolácie aj zväč-
šuje nášľapnú plochu v sypkom snehu. Samice majú 
3 páry mliečnych bradaviek. Je to typický druh obý-
vajúci rozsiahle lesné habitaty, najmä zmiešané lesy, 
hoci miestami sa môže vyskytovať aj na lesostepiach. 
Je aktívny predovšetkým v noci a za súmraku. Domi-
nantnými zmyslami sú sluch a zrak. V zime zostupu-
je za svoju korisťou do nižších nadmorských výšok. 
Korisť môže stopovať až niekoľko dní. V konečnej 
fáze lovu sa ku koristi snaží priblížiť na čo najkratšiu 
vzdialenosť a prekvapiť ju útokom zo zálohy. Skladba 
potravy závisí od miestnych pomerov, loví najmä ko-
pytníky, ale aj zajace, hlodavce a vtáky. Dokáže uloviť 
korisť 3-krát väčšiu než je on sám. Úspešnosť lovu sa 
odhaduje na 60 %. Ulovenú korisť niekedy prenáša 
až niekoľko sto metrov na bezpečné miesto, kde z nej 
časť skonzumuje. Niekedy si zvyšok koristi ukryje 
a neskôr sa k nej vracia. Žije samotársky, pričom jeho 
individuálny okrsok má rozlohu 10 – 250 km2. Okrs-
ky samcov sú väčšie než okrsky samíc. Individuálne 
okrsky jedincov sa môžu aspoň čiastočne prekrývať, 
ale centrá okrskov, najmä v prípade samíc, bývajú 
navzájom exkluzívne. Rys si revír značkuje trusom, 
močom, ale aj škrabancami na stromoch, kde si ostrí 
pazúry. Jedince opačného pohlavia sa vyhľadávajú iba 
v období párenia, ktoré nastáva od januára do marca. 
Po gravidite trvajúcej 63 – 77 dní samica na skrytom 
mieste (v húštine, pod skalou, v jaskyni, pod vývratom 
atď.) privedie na svet obvykle 2 – 3 mláďatá. Po asi 12 
dňoch sa im otvárajú oči, tuhú potravu začínajú prijí-
mať po 7 týždňoch. Mláďatá sú odstavené vo veku 3 
mesiacov, kedy už sú schopné matku aj nasledovať na 
love. V tomto období sa stáva, že rodinka loví spoloč-
ne, pričom si môžu navzájom aj pomáhať, napr. nad-
háňaním koristi. Mladé jedince opúšťajú matku pred 
nasledujúcim obdobím ruje a pohlavne dospievajú v 2 
– 3 roku života. Samice dosahujú pohlavnú dospelosť 
v priemere skôr ako samce. Na Pyrenejskom polo-
strove sa vyskytuje rys španielsky (Felis pardina), 
ktorý je často chápaný iba ako poddruh rysa ostrovi-
da. V súčasnosti sa uznáva názor, že sa jedná o dva 
odlišné druhy. Rys španielsky sa vyskytuje hlavne na 
juhozápade polostrova na území Španielska a Portu-
galska, kde obýva rôzne lesy, húštiny a kroviská. Líši 
sa od rysa ostrovida o čosi menším telom a čiastočne 
odlišným sfarbením.           PMK

rys španielsky → rys ostrovid
saeta → makrotrichia
sacharidy – skupina biomolekúl, ktoré sa nachádzajú vo 

všetkých živých organizmoch a vírusoch. Patria pre-
to medzi takzvané primárne metabolity. Sacharidy sú 
organické zlúčeniny zložené z uhlíka (C), vodíka (H) 
a kyslíka (O). Ich deriváty môžu obsahovať aj fosfor 
(P), dusík (N) alebo síru (S). Starší názov uhľohydráty 
alebo uhľovodany vznikol preto, že základné sachari-

dy majú pomer základných prvkov (C, H, O) taký, ako 
keby boli zlúčeniny uhlíka a vody, t.j. Cn(H2O)n. Ten-
to pomer je však len náhodná zhoda a tieto názvy sa 
už nepoužívajú, lebo z metabolického hľadiska sacha-
ridy nie sú zlúčeninami uhlíka a vody. Sacharidy plnia 
mnohé funkcie: Zdroj energie (väčšina sacharidov ale 
hlavne glukóza). Štruktúrna (stavebná) funkcia (hlav-
ne celulóza a chitín). Zásobná funkcia (v rastlinách 
škrob, v hubách a živočíchoch glykogén) Súčasť en-
zýmov, hormónov a nukleových kyselín (napr. DNA, 
RNA alebo ATP). Súčasť biologických membrán (gly-
koproteíny a glykolipidy).                        MKB

 salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) – 
druh chvostnatých obojživelníkov z čeľ. → salaman-
drovitých (Salamandridae), dosahujúci dĺžku do 200 
mm, v južnej častiach areálu do 300 mm. Má širokú 
hlavu s → parotídami po bokoch a valcovitý trup s 10 
– 11 priečnymi ryhami. Koža je hladká, s početnými 
jedovými žľazami, ktoré vyúsťujú na povrch pórmi. 
Sfarbenie je čierne s výraznými žltými, oranžovými 
až oranžovočervenými škvrnami, ktorých usporiada-
nie je individuálne veľmi variabilné. Má výstražnú 
funkciu. Samce majú bledoružovú kloaku s výraz-
nými zdurenými okrajmi. Areál salamandry škvrnitej 
sa rozprestiera od severozápadnej Afriky a Pyrenej-
ského polostrova na východ po Karpaty, cez Balkán 
prechádza až na Blízky východ a do Iránu. Na severe 
zasahuje do severného Nemecka. Hypsometricky sa 
druh vyskytuje od nížin po 1 000 m n. m., v južných 
častiach areálu vystupuje až do výšky 2 000 m n. m. 
Salamandra škvrnitá je viazaná na opadavé a zmieša-
né lesy s potokmi a prameňmi, v ktorých sa vyvíjajú 
larvy. Populácie v bezlesných biotopoch (Stredomo-
rie) sú reliktné. Má prevažne nočnú aktivitu, počas 
dňa sa ukrýva v podzemných úkrytoch, kde aj zimuje. 
Pári sa v lete a na jeseň, na súši. Samec vypúšťa na 
zem 5 – 8 mm veľký kužeľovitý → spermatofór, kto-
rý samica prijme kloakou. Larvy sa liahnu tesne pred 
nakladením vajíčok alebo počas kladenia, na jar. Do-
sahujú priemernú dĺžku 30 mm, majú vyvinuté oba 
páry končatín a 3 páry vonkajších kríčkovitých žia-
ber. Majú charakteristický chvostový plutvový lem, 
ktorý sa začína na dorzálnej strane v polovici trupu, 
a žltú škvrnu na báze každej končatiny. Metamorfujú 
asi po 3 mesiacoch v auguste až septembri. Ojedinele 
nezmetamorfované jedince vo vode prezimujú. Sami-
ce z niektorých populácií na Pyrenejskom polostrove 
a Korzike rodia metamorfované mláďatá. V potrave 
dospelých jedincov sú zastúpené ulitníky, dážďovky 
a článkonožce (pavúky, mnohonôžky, hmyz), larvy 
sa živia drobnými bezstavovcami (larvami hmyzu, 
kôrovcami). Ohrozený druh citlivý na znečisťovanie 
vôd (v ktorých sa vyvíjajú larvy) umelými hnojivami, 
pesticídmi a kyslými dažďami.            PMI

salamandrovité (Salamandridae) – čeľ. chvostnatých 
obojživelníkov (Caudata) s dvomi pármi končatín, 
predné sú 4-prsté, zadné 5-prsté (výnimkou je sa-
lamandra okuliarnatá – Salamandrina terdigitata 



S

252

– so štyrmi prstami na všetkých končatinách). Koža 
všetkých druhov obsahuje žľazy produkujúce toxické 
sekréty. Veľa druhov má výrazné aposématické (vý-
stražné) sfarbenie. Stavce sú opistocélne (→ kostra 
obojživelníkov). Obe čeľuste sú ozubené, podnebné 
rady zubov majú podobu dvoch pozdĺžnych, charakte-
risticky zakrivených drsných líšt. Jazyk je plochý, len 
po okrajoch voľný (salamandra zlatopása – Chioglos-
sa lusitanica – má naopak jazyk dlhý a vyliačiteľný). 
Salamandrovité majú vnútorné oplodnenie – samec 
vypúšťa zhluk spermií (→ spermatofór), ktorý samica 
prijme kloakou. Larvy sa väčšinou vyvíjajú vo vode, 
len pri niektorých druhoch rodí samica mláďatá pria-
mo na súši. Larvy majú vytvorené vonkajšie žiabre. 
Fakultatívna → neoténia jedincov aj celých populácií 
bola pozorovaná v rodoch Notophthalmus, Pleuro-
deles a Triturus. Čeľaď zahŕňa približne 62 druhov, 
ktoré majú holarktické rozšírenie. Severoamerickým 
zástupcom čeľade je napríklad mlok zelenkastý (No-
tophthalmus viridescens). Mladé jedince po metamor-
fóze žijú jeden až tri roky na súši, kde obývajú vlh-
ké lesy vyšších polôh. Sú nápadne červeno sfarbené. 
Keď dospejú, vracajú sa opäť do vodného prostredia. 
Výrazné červené sfarbenie sa pritom mení na olivovo-
zelené. K veľkým európskym druhom patrí salaman-
dra Waltlova (Pleurodeles waltl), rozšírená na Pyre-
nejskom polostrove. Obýva stojaté až mierne tečúce 
vody. V čase sucha sa zahrabáva do vlhkého bahna 
a vychádza až po naplnení nádrže vodou. Je charak-
teristická tým, že jej po bokoch tela vyčnievajú kon-
ce rebier, ktoré využíva na obranu proti predátorom. 
Medzi druhy žijúce na súši patrí salamandra anatólska 
(Mertensiella luschani) vyskytujúca sa v horských ob-
lastiach juhozápadného Turecka. Samice rodia úplne 
zmetamorfované mladé jedince.           PMI

salivarium → tráviaca sústava bezchordátov
salivium → spodná pera
Salmo labrax → lososovité
Salmo trutta → lososovité
Salmonidae → lososovité
Salamandra salamandra → salamandra škvrnitá
samooplodnenie (autogamia) – je oplodňovanie sami-

čích buniek (vajíčka) samčími bunkami (spermiami) 
toho istého jedinca. Je to skôr výnimočný jav, exis-
tuje len pri hermafroditoch (napr. pri pásomniciach 
– Cestodes) a niektorých jednobunkovcoch (slncovky 
– Heliozoa, dierkavce – Foraminifera), kedy dochá-
dza oplodňovaniu jadrami vznikajúcimi v tom istom 
jedincovi.                JS

Saperda populnea → vrzúnik osikový,
Sarcocystis – rod parazitických jednobunkovcov, zá-

stupcovia ktorého vyvolávajú ochorenie → sarco-
cystóza. Parazitujú v bylinožravcoch, všežravcoch, 
vtákoch, hlodavcoch, obojživelníkoch i v človeku. 
Zdrojom nákazy sú definitívni hostitelia (mäsožravce 
a človek), ktorí vylučujú spóry (sporocysty) výkalmi. 
Kontamináciou krmiva sa nakazia medzihostitelia. 
V ich tráviacom trakte sa obal spóry rozpustí a uvoľ-

nené → sporozoidy napadajú bunky rôznych orgánov 
(mozog, srdce, obličky a pod.). Tu sa rozmnožujú → 
endodyogeniou. Definitívny hostiteľ sa nakazí konzu-
máciou surového alebo nedostatočne tepelne spraco-
vaného mäsa medzihostiteľov. Tu dochádza k formo-
vaniu mikro a makrogamét, zo zygoty vzniká spóra. 
Svalovka ovčia (Sarcocystis tenella) napadá črevo 
oviec (najmä jahniat) a môže spôsobovať až hynutie. 
Hovädzí dodytok napádajú druhy Sarcocystia cruzi, 
S. hirsuta, S. hominis. U ľudí bola zistená črevná ná-
kaza po konzumácii nedostatočne tepelne upraveného 
hovädzieho mäsa druhom Sarcocystis hominis a brav-
čovým mäsom – Sarcocystis miescheriana.            ET

sarcocystóza – ochorenie živočíchov vrátane človeka, 
ktoré je charakterizované zápalom priečne pruhova-
ného svalstva a tvorbou cýst vo vnútri a na povrchu 
svaloviny. Vývinové štádia parazitov môžu napadať aj 
životne dôležité orgány (mozog, srdce, obličky a pod.) 
a spôsobovať ťažké funkčné poruchy. Pôvodcom je → 
kokcídia z rodu → Sarcocystis.              ET

Sarcodina → koreňonožce
Sarcomastigophora → meňavkobičíkovce
Sarcoptes scabiei → svrabovec kožný
Sarcoptidae → svrabovcovité
Sarcoptiformes → svrabovce
Sarsostraca – podtrieda kôrovcov z triedy Branchio-

poda – zahrňuje jediný rad Anostraca (→ žiabronôž-
ky).                  IH

sasanka konská/aktínia konská (Actinia equina) – patrí 
medzi → sasanky do triedy šesťlúčových → koralov. 
Typický obyvateľ európskych morí. Žije v príbojovej 
zóne, veľmi pevne pripevnená na podklad. Dosahu-
je veľkosť asi 5 cm, je mäsovo červená alebo zelená 
s modrými bradavičkami. Je gonochoristická, vývin 
prebieha vo vnútri materského jedinca.            ET

sasanky/aktínie (Actiniarida) – šesťlúčové → koraly, 
s veľkým počtom (väčšinou násobok 6) pŕhlivých ra-
mien okolo ústneho otvoru. Väčšinou solitárne drav-
ce, bez kostry, často pestro sfarbené. Môžu sa, i keď 
veľmi pomaly, pohybovať po podložke spodnou čas-
ťou tela. Rozšírenie sasaniek je ovplyvnené salinitou 
vody. Druhovo najbohatšie sú moria s vysokou salini-
tou. Vyhľadávajú najmä plytké moria od tropických 
až k polárnym. V symbióze s rakom pustovnícky žije 
→ adamsia pustovnícka. Bežným druhom je → sasan-
ka konská.                ET

Saturnia pavonia → okáň menší
Saturnia pyri → okáň hruškový
Saturnidae → okáňovité
Satyridae → očkáňovité
Satyrium w-album → ostrôžkár brestový 
Scaphopoda → zubovky
scapus → tykadlá hmyzu
Scarabaeus sacer → skarabeus posvätný 
Scarabeidae → skarabeusovité
Scincus scincus – scink lekársky → scinkovité
scinkovité (Scincidae) – čeľ. → jašterov existujúca od 

vrchnej kriedy. Združuje 1 300 recentných druhov, asi 
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115 rodov a štyri podčeľade (Acontiinae, Feyliniinae, 
Lygosominae, Scincinae). Zahŕňa druhy s dĺžkou 10 
– 65 cm, pričom mnohé z nich majú redukovaný po-
čet prstov, slabšie končatiny alebo sú celkom bezno-
hé. Chvost je až na výnimky (Tiliqua) dlhý, zvyčajne 
lámavý s dobrou schopnosťou regenerácie; ojedinele 
je ovíjavý (Corucia). Pomerne masívna, vysoká leb-
ka máva zvyčajne vyvinuté jarmové oblúky (môžu 
však byť aj nekompletné, → lebka plazov); parietál-
ny otvor je zvyčajne viditeľný. Chrup je viac-menej 
izodontný (→ tráviaca sústava plazov), zuby pleuro-
dontné, kónické, niekedy ohnuté dozadu; môžu mať 
vyvinutú korunku. Majú procélne stavce (→ kostra 
plazov). Šupiny pokrývajúce telo sú obyčajne okrúhle 
(cykloidné), priliehajúce tesne k sebe alebo prekrýva-
júce sa, zvyčajne hladké, zriedkavejšie slabo kýlovité, 
výnimočne sú odstávajúce alebo tŕnisté. Tvar i veľko-
sť šupín na bruchu je podobný ako na bokoch a chrbte. 
Osteodermy (→ koža plazov) sú vytvorené, femorálne 
ani preanálne póry nie sú prítomné. Nemajú schopnosť 
okamžitej farbozmeny, samce však mávajú pestrejšie 
sezónne sfarbenie (v čase rozmnožovania). Sfarbenie 
sa mení aj v priebehu rastu mláďat. Očné viečka sú 
väčšinou dobre vyvinuté, pohyblivé; môžu však byť i 
zrastené a priehľadné alebo pohyblivé s priehľadným 
okienkom. Zrenica je okrúhla, niektoré druhy majú 
redukované oči prekryté štítkami hlavy. Ušný otvor 
mnohých druhov je veľmi malý alebo prekrytý šupi-
nami. Voľne pohyblivý jazyk je krátky a široký. Majú 
kozmopolitné rozšírenie, chýbajú len vo vyšších ze-
mepisných šírkach. Prevažná väčšina recentných dru-
hov žije na východnej pologuli. Prevažujú medzi nimi 
pozemné formy, často prispôsobené na skrytý spôsob 
života; málo druhov je vyslovene stromových (Dasia, 
Corucia). Poznáme formy denné i nočné, od púštnych 
druhov, adaptovaných na život na piesku (Scincus), 
až po druhy zdržujúce sa pri vode (Tropidophorus). 
Väčšinou sú karnivorné, niektoré veľké druhy sú však 
prevažne herbivorné (Tiliqua, Corucia). Asi tretina 
zástupcov je živorodých (vytvára sa im chorio–alan-
toická placenta), ostatné sú vajcorodé (→ pohlavná 
sústava plazov).        IB, DJ

scleritum → sklerit
sclerotisatio → sklerotizácia
scolex – hlavička na apikálnom konci tela (väčšinou zlo-

ženého z plochých článkov – proglotidov) pásomníc 
patriacich do podtriedy Eucestoda s prichytávacími 
orgánmi v podobe tykadiel, prísaviek alebo prísav-
ných štrbín. Niektoré druhy pásomníc majú na hlavič-
ke pohyblivý prstovitý výbežok – rostellum zvyčajne 
s jednoduchým alebo dvojitým vencom háčikov. IO

scolex → pásomnice
Scolitantides orion → modráčik rozchodníkový
Scolopax rusticola → sluka hôrna
scolopidium → skolopídium
Scolytinae → podkôrniky 
Scolytus scolytus → podkôrnik brestový 
Scorpionida → škorpióny

scyfomedúza – morská medúza – pohlavné štádium me-
tagenézy medúzovcov, s dokonale vyvinutým štádiom 
→ medúzy. Na rozdiel od → hydromedúz, nemá po 
obvode klobúka plachtičku (vellum) a má dokonale 
vyvinuté zmyslové centrá → ropáliá. Sú oddeleného 
pohlavia, pohlavné žľazy nemajú samostatné vývody. 
Pohlav. produkty sa dostávajú do gastrovask. sústavy 
pretrhnutím steny. K oplodneniu dochádza vo vode. 
Vývin cez larvu planulu → strobilácia.            ET

Scyliorhinus canicula → žralok škvrnitý
scyphostoma → strobilácia
Scyphozoa → medúzovce
sedacia kosť – skladá sa z tela kosti a z ramena sedacej 

kosti. Časť kosti, ktorá tvorí panvičku sa nazýva telo 
sedacej kosti, ktoré smerom dole pokračuje do ramena 
sedacej kosti tvaru písmena „L“. V mieste zalomenia 
ramena je sedací hrboľ, z ktorého odstupujú svaly zad-
nej skupiny stehna. Rameno smerom dopredu sa spája 
s lonovou kosťou. U suchozemských stavovcov spolu 
s rozvojom celej zadnej končatiny dochádza k mohut-
neniu panvy, ktorá sa diferencuje na tri, spravidla pev-
ne zrastené kosti: ilium, ischium a pubis.               SN

Sedentaria – bentické, prisadnuté alebo poloprisadnuté 
→ mnohoštetinavce (kmeň → Annelida). K sladko-
vodným druhom patrí hypánia sladkovodná (Hypania 
invalida) s reliktným výskytom v Dunaji (dĺžka 3 cm), 
v piesku chladných morí žije dažďovkovka rybárska 
Arenicola marina – dosahuje dĺžku až 50 cm.        ET

segmenty svaloviny – myoméry sú svalové segmenty 
od seba oddelené tenkými spojivovými prepážkami; 
sú to stavebné jednotky svalovej sústavy kopijovcov, 
kruhoústovcov, drsnokožcov a rýb – ich svalovina je 
usporiadaná do segmentov. Myoméry sú usporiadané 
po oboch stranách chrbtice. Od tohto typu uloženia 
svalov sa odvíja výstavba svalového systému vyšších 
stavovcov vrátane cicavcov.             SN

sekundárne larvy – vznikajú v neskorších obdobiach 
postembryonálneho vývinu. Najčastejšie sa liahnu z 
vajíčok bohatých na žĺtok. Majú zložitejšiu stavbu ako 
→ primárne larvy. Často larválne obdobie je najdlhším 
úsekom života jedinca. Pre väčšinu sekundárnych 
lariev je charakteristická prítomnosť článkovných 
končatinových príveskov. Základnými typmi sekun-
dárnych lariev sú napr. glochídium sladkovodných 
lastúrnikov, nauplius, copepodit, cypris, zoëa kôrov-
cov, ako aj početné → larvy hmyzu. K sekundárnym 
larvám patria aj málo početné larvy chordátov: napr. 
larvy rýb, žubrienky žiab, larvy mlokov.           MH 

sekundárne pohlavné znaky → pohlavný dimorfizmus
sekundárny oocyt → oogenéza
semenná schránka (spermatheca) – samičí pohlavný 

orgán; rezervoár spermií po kopulácií. V semennej 
schránke môžu spermie prežívať aj niekoľko týž-
dňov.                 JS

semenná schránka → pohlavná sústava bezchordátov
semenné vačky → pohlavná sústava bezchordátov
semenníky → pohlavná sústava bezchordátov
semenníky stavovcov (testes) – samčia gonáda. Samčia 
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gonáda semenník (testis) je zvyčajne párovým orgá-
nom uloženým v kaudálnej časti. Cicavcom semen-
níky zostupujú trvalo, prípadne prechodne do mieška 
(scrotum), ktorý je vyliačeninou célomu. Pohlavné 
žľazy sliznatiek a mihúl nemajú vlastné vývody a ich 
zrelé pohlavné bunky sa po pretrhnutí steny pohlavnej 
žľazy dostávajú do célomu a odtiaľ abdominálnym 
pórom von. Pri ostatných stavovcoch vznikli pohlav-
né vývody spojené do istej miery s exkréčnymi orgán-
mi. Časť týchto vývodných kanálikov môže byť upra-
vená na skladovanie zrelých pohlavných spermií, čo 
je najzreteľnejšie pri živorodých cicavcoch, ktorým sa 
vytvoril prisemenník (epididymis), náznaky ktorého 
sú už pri nižších stavovcoch, napr. drsnokožcoch. Vý-
vody pohlavných žliaz vznikli z vývodov vylučovacej 
sústavy. Primárny močovod (Wolffova chodba) slúži 
pri skupine Anamnia (s výnimkou kostnatých rýb, kde 
vzniká sekundárny semenovod) aj ako vývod močo-
vých aj ako vývod pohlavných ciest. Pri skupine Am-
niota vznikol druhotný močovod a pôvodná Wolffo-
va chodba slúži ako semenovod (ductus deferens). 
Samce ropúch majú okrem funkčných semenníkov 
tzv. Bidderov aparát (orgán), ktorý má charakter rudi-
mentárneho vaječníka. Po znefunkčnení semeníkov sa 
Bidderov orgán mení na funkčný vaječník.            ZO

semenomet → pohlavná sústava bezchordátov
semenovody → pohlavná sústava bezchordátov
semenovody → semenníky
semipupa → polokukla
senný nálev – používa sa v školských podmienkach na 

demonštráciu oživenia mikroorganizmami, najmä ná-
levníkmi. Veľmi vhodné je i sledovanie postupného 
vývinu a zmeny spoločenstva (sukcesia), v závislosti 
od času. Príprava je veľmi jednoduchá – malé množ-
stvo sena zalejeme vodou (napr. z vodovodu) umiest-
nime na teplé miesto a necháme zahnívať. Už po pr-
vom dni je možné sledovať niektoré nálevníky ( → 
bôbovka), po 3 – 5 dňoch i väčšie nálevníky (najmä 
→ črievičky).                ET

sensillum ampullaceum→ senzila
sensillum basiconicum → senzila
sensillum campaniformae → senzila
sensillum coeloconicum→ senzila
sensillum chaeticum → senzila
sensillum styloconicum → senzila
sensillum trichodeum → senzila
senzila (sensillum) – jednoduchý kutikulárny zmyslo-

vý orgán s jeho bunkovými štruktúrami a pomocným 
zariadením, kt. prijíma podráždenie z vonkajšieho 
prostredia a odvádza do receptorickej časti zmyslovej 
bunky. Najlepšie sú preskúmané senzily hmyzu. De-
líme ich na pokožkové, skolopáriové (→ skolopídiá) 
a zrakové (→ zložené oči hmyzu, → zmyslové or-→ zložené oči hmyzu, → zmyslové or- zložené oči hmyzu, → zmyslové or-→ zmyslové or- zmyslové or-
gány bezchordátov). Pokožkovú senzilu tvorí citlivý 
neurón, kt. sa je medzi bunkami pokožky a pomocou 
dendritu sa pripája na štetinu v kutikule. Poznáme 
niekoľko základných typov pokožkových s. 1. Trichio-
vá s. (sensillum trichodeum), čiže štetina (seta), kt. je 

pohyblivá a ponorená v lôžku (alveolus). Jej dutina je 
spojená so zmyslovým telieskom. Je dôležitým hma-
tovým orgánom. 2. Chlpovitá s. (s. chaeticum) v tvare 
dlhej pohyblivej štetinky. Súčasť hmatových orgánov. 
3. Bazikónická s. (s. basiconicum) je krátka, hrubá 
nepohyblivá s. v tvare kužeľa. Zachytáva čuchové a 
chuťové podnety. Nachádza sa na tykadlách, ústnych 
orgánoch, chodidlových článkoch a na báze kladielka. 
4. Stylokónická s. (s. styloconicum) je tenkostenná 
bazikónická s. na konci zaškrtená, vlastná s. tvorí aký-
si podstavec (stylon). Reaguje na čuchové podnety. 5. 
Celokónická s. (s. coeloconicum). Je ponorená v kuti-
kule, v osobitnej jamke. Nachádza sa na tykadlách a je 
dôležitým chemoreceptorom. 6. Ampulovitá s. (s. am-
pullaceum) je kutikulárna s. v hlbokom kanáliku. Je 
dôležitým chemoreceptorom na tykadlách mravcov. 
7. Zvončekovitá s. (s. campaniformae) je ponorená 
v kutikule, viditeľná zvrchu ako otvorček v kutikule, 
jej distálny výbežok prekrýva kutikulu. Je dôležitým 
proprioreceptorom. Nachádza sa napr. na báze krídel, 
medzi jednotlivými telesnými článkami ap. a vníma 
pohyby tela. MH

senzorické funkcie – spočívajú v prijímaní podrážde-
ní nervovými zakončeniami. Podráždenia môžu byť 
rôzneho charakteru – mechanické, tepelné, elektric-
ké, chemické.           MKB

sépie (Sepioidea) – podrad radu desaťramenatiek (→ 
hlavonožce). Relativné malé, dorzoventrálne splošte-
né telo s bočnými plutvičkami. Schránka vnútri tela 
(„sépiová kosť“), pod plášťom na chrbtovej strane 
tela, prípadne chýba. Prísavky nemajú háčiky a sú vy-
stužené chitinóznou obrúčkou. Žijú pri dne subtropic-
kých a tropických morí. Tekutina ich → atramentovej 
žľazy sa používala na písanie a v maliarstve, získavalo 
sa z nej hnedé farbivo (tzv. rímska sépia). S. lekárska 
(S. officinalis) meria 15 – 30 cm, bežný druh Stredo-
zemného mora a južných brehov Atlantického oceána. 
Živí sa najmä kôrovcami.             TC 

sépiová kosť → hlavonožce, sépie
seriálne delenie (schizogenéza) – spôsob nepohlavného 

rozmnožovania bezchordátov, pri kt. dcérske jedin-
ce oddeľujú vo svojej blastogénnej (deliacej) zóne 
nové jedince ešte skôr ako sa oddelia od materského 
indivídua. Takto vznikajú celé skupiny navzájom 
pospájaných jedincov, napr. u → ploskulice (Micro-
stomum lineare) sa takto môže vytvoriť reťaz až 16 
exemplárov, kt. vznikajú priečnym delením tela. MH

serosa – seróza = (chorion) je v poradí druhý zárodočný 
(plodový) obal (blana), ktorý vzniká počas embryo-
nálneho vývinu spolu s ďalšími dvoma – amnion a al-
lantois. Vzniká z ekto- a mezoblastu, „obrastie“ celé 
embryo s amniovou dutinou a žĺtkovým vakom. Kryje 
zárodok zhora a prechádza do povrchovej blany žĺtko-
vého vaku.                SN

Sesia apiformis → podobník sršňovitý
Sesiidae → podobníkovité
seta → senzila
sezónna variabilita kôrovcov → cyklomorfóza kôrov-
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cov
sfarbenie hmyzu – poznáme 3 základné typy: 1. 

štrukturálne (fyzikálne), kt. vzniká interferenciou sve-
telných lúčov pri prechode cez kutikulárne štruktúry; 
2. pigmentové (chemické) spôsobené pigmentmi a 3. 
kombinované (fyzikálno-chemické).           MH 

sferulocyt → hodváb
Schistosoma haematobium → dvojprísavnica močová
Schistosoma mansoni – parazitický → ploskavec z trie-

dy → motolice. Spôsobuje tzv. črevnú schistosomózu. 
Žije v cievach hrubého čreva a konečníka. Samičky 
kladú vajíčka s ostňom, ktoré porušujú steny kapilár, 
čím dochádza ku krvácaniu do čreva. Vajíčka odchá-
dzjú stolicou z tela. Vývinový cyklus popísaný v hesle 
→ Schistosomidae. Silné napadnutie sa prejavuje kr-
vavými hnačkami a patologickými zmenami hrubého 
čreva. Rozšírené sú najmä v Afrike a na atlantickom 
pobreží Stred. a Juž. Ameriky.             ET

Schistosomidae – čeľ. gonochoristických → motolíc, 
z kmeňa → ploskavce, vyznačujúcich sa výrazným 
pohlavným dimorfizmom. Samček ja plochý, na bruš-
nej strane má kanálik (canalis gynecophorus), v kto-
rom v čase pohlavnej zrelosti nosí dlhšiu a na prie-
reze okrúhlejšiu samičku. Majú jedného medzihosti-
teľa (ulitník), ktorý sa nakazí štádiom → miracidium. 
Z ulitníka uvoľnené cerkárie prenikajú z vody aktívne 
priamo cez pokožku do krvného obehu definitívneho 
hostiteľa. Parazitujú v cievnej sústave a spôsobujú veľ-
mi vážne ochorenia ľudí a zvierat. V cievach urogeni-
tálneho systému človeka parazituje → dvojprísavnica 
močová (Schistosoma haematobium), v cievach hrubé-
ho čreva a konečníka → Schistosoma mansoni.      ET

schizocél (schizocoel) – prvotná telová dutina, blasto-
cél, vyplnená → mezenchýmom. Môže obsahovať 
štrbiny, ktoré vznikajú rozostúpením mezenchymatic-
kých buniek. Vyskytuje sa u kmeňov → ploskavce, → 
čeľusťoústky, → páskovce, → pamachovky.          ET

schizocél → telová dutina
schizocoel → telová dutina
schizogamia – osobitný typ seriálneho delenia, pri kt. 

novovznikajúce dcérske jedince sú pohlavné, zatiaľ 
čo materský jedinec je nepohlavný. Po splnení po-
hlavnej funkcie zahynú. Napr. → mnohoštetinavec 
(Autostylus). Najstarší oddelený jedinec je na konci 
reťaze.              MH

schizogamia → nepohlavné rozmnožovanie bezchor- nepohlavné rozmnožovanie bezchor-
dátov

schizogenéza → nepohlavné rozmnožovanie bezchor- nepohlavné rozmnožovanie bezchor-
dátov

schizogenéza → seriálne delenie
schizogónia → spôsob nepohlavného rozmnožovania 

niektorých → jednobunkovcov, rozpadom (delením). 
Materská bunka sa rozpadne na väčší počet jedincov 
(schizonty), ktoré napadajú ďalšie bunky. Väčšinou 
slúži na rýchle rozšírenie v tom istom hostiteľovi. 
Charakteristická je pre → výtrusovce, ale vyskytuje 
sa aj u niekt. → bičíkovcov, → meňavkovcov (dier-
kavce, mrežovce).              ET

schránka (Amphineura) – pokrýva chrbtovú stranu 
mäkkýša a pozostáva z 8 škridlicovito usporiadaných 
a pohyblivo spojených doštičiek (umožňuje stočenie 
na brušnú stranu). Schránka je produktom plášťa, jej 
vrchná vrstva označovaná ako tegmentum je tvorená 
z organickej hmoty (rohovina s obsahom chitínu), pod 
ňou ležiaca vrstva (articulamentum) je tvorená hlavne 
uhličitanom vápenatým. Takáto schránka je charakte-
ristická najmä pre → chitóny u ďalších skupín môže 
dochádzať k jej redukcii.              ET

schránka (prvoka) – vyskytuje sa bežne vo všetkých 
skupinách → jednobunkovcov s výnimkou parazi-
tických. Môže byť tvorená z organickej hmoty (napr. 
niektoré → nálevníky), môže byť rôsolovitá (→ 
niektoré planktonické druhy) alebo môže byť inkrus-
tovaná CaCO3 alebo SiO2 – charakteristické najmä pre 
→ mrežovce, dierkavce a pod. Schránka je budovaná 
z → idiozómov a často aj → xenozómov.            ET

schránka mäkkýšov – význačný znak mäkkýšov pod-
kmeňa schránkovcov (Conchifera). Väčšinou ukrýva 
telo a najmä vnútornostný vak. Schránka, vylučovaná 
špecializovanými bunkami plášťa, vznikla predlžova-
ním pôvodného rúrkovitého útvaru, ktorý sa zatáča 
doprava alebo doľava (dexiotropná alebo levotropná 
schránka) na základe logaritmickej špirály. Os, okolo 
ktorej sa ulita otáča, je dutá a nazýva sa stĺpik (colu-
mella). Vrchol schránky sa nazýva apex. Ústie ulity 
sa môže uzatvárať trvalým → viečkom (operculum), 
ktoré je trvalo prirastené k nohe. Mnohým druhom 
schránka chýba, alebo jej zvyšky prekrýva kožný zá-
hyb. Schránka rastie periodicky, väčšinou po celý život 
mäkkýša. Skladá sa z 3 vrstiev, ktoré môžu byť rôzne 
redukované. Prvá, vonkajšia vrstva je periostrakum. 
Pozostáva z organickej hmoty, tzv. → konchiolínu 
(konchínu), ktorý obsahuje pigmenty a často vytvára 
rôzne štruktúry. Druhou vrstvou je ostrakum, ktorá 
je väčšinou tvorená kryštálmi uhličitanu vápenatého 
(CaCO3), ktoré vznikajú na konci plášťa, môže obsa-
hovať aj pigmenty. Treťou vrstvou schránky je hypo-
strakum (perleťová vrstva), tvorená tenkými vrstvička-
mi aragonitu. Vylučovaná je stále, a tým že hrubne do-
dáva schránke pevnosť. Vápnik berú mäkkýše z okolia 
(rastlinné pletivá, substrát) a uskladňujú ho v tráviacej 
žľaze. Odtiaľ ho amébocyty vo forme fosforečnanu 
prinášajú do plášťa. Tu sa pôsobením enzýmu mení na 
CaCO3 a kryštalizuje vo forme kalcitu (→ slizniaky), 
aragonitu (→ škľabky) alebo vateritu. Schránka → sli-
máka záhradného obsahuje kalcit aj aragonit. Ulitníky 
žijúce na výslnných miestach majú ešte štvrtú vrstvu, 
tiež z CaCO3, ktorá ich chráni pred prílišným slneč-
ným žiarením. Pozri aj schránky ostaných schránkov-
cov (→ lastúrniky, → hlavonožce, → zadnožiabernice, 
→ červovce, → chitóny, → zubovky).             TC

schránkovce (Conchifera) – podkmeň → mäkkýšov 
s vápenatou schránkou na chrbtovej strane, ktorá 
môže redukovať a prekryť sa plášťom. Schránka sa 
môže počas embryonálneho vývinu presunúť zo stre-
du na niektorú stranu. Vyskytuje sa pretočenie pleurál-
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nych ganglií (→ chiastoneuria). Telo sa skladá z hla-
vy, nohy a vnútornostného vaku. U mnohých skupín 
redukuje hlava. Vnútornostný vak je obyčajne ulože-
ný v → schránke, ktorú produkuje plášť. Podkmeň 
schránkovcov sa delí na 5 tried (→ čiapkovce, → ulit-
níky, → zubovky, → lastúrniky a → hlavonožce).TC

siatica oziminová (Agrotis segetum) – menšia mora z 
čeľ. → morovité s dĺžkou predného krídla 15 – 18 
mm. Na sivohnedých predných krídlach je často vý-
razná kruhová a obličkovitá škvrna. Stredový tieň je 
stmavnutý. Zadné krídla sú biele. Motýle sa vyskytujú 
vo dvoch generáciách od polovice mája až do konca 
novembra na poliach a v otvorenej kultúrnej krajine. 
Húsenice sú polyfágne, v prvej generácii škodia najmä 
na repe, kukurici, zelenine, atď., v druhej generácii na 
oziminách. Prezimuje dospelá húsenica v pôde.MKU 

siete pavúkov – výtvor pavúkov, ktorý utkali z pavuči-
nového vlákna. Tkanie vlákien sa realizuje prostred-
níctvom hrebienka (calamistrum) na poslednom člán-
ku zadného páru končatín, ktorým pavučinové vlákno 
prechádza. Tvar siete je pre jednotlivé skupiny pavú-
kov charakteristický. Siete slúžia najmä na zachytenie 
koristi lietajúcej vo vzduchu (križiaky, kútniky). Siete 
v podobe baldachýnu ako aj malé, husté siete v zemi, 
v machu a na kôre stromov si robia druhy z čeľade 
plachtivkovitých (Linyphiidae).               JS

sifón (lastúrniky) – svalnatá trubica vzniknutá predĺže-
ním okrajov prívodného a odvodného otvoru u las-
túrnikov. Zabezpečujú komunikáciu s vonkajším 
prostredím. Zvlášť nápadné sú sifóny u druhov zahra-
bávajúcich sa do substrátu. Zabezpečujú najmä prívod 
čerstvej vody do plášťovej dutiny.             ET

silikoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
Silpha obscura → zdochlinár obyčajný
Silphidae → zdochlinárovité
Silurus glanis → sumcovité
Sinanodonta woodiana → škľabka veľká 
sinusová žľaza raka → endokrinná sústava bezchor-→ endokrinná sústava bezchor- endokrinná sústava bezchor-

dátov
Siphonaptera → blchy
Siphonophorida → rúrkovníky
Siphonops annulatus → červoňovité
Sitona lineatus → listárik čiarkovaný 
Sitophilus granarius → zrniar čierny
skákač bukový (Rhynchaenus fagi) – chrobák čeľ. → 

nosáčikovitých. Dĺžka 2 – 2,5 mm. Telo štíhle, si-
vočierne. Zadné nohy skákavé s mohutnými stehna-
mi. Monofág na bukoch. Larva mínuje v listoch. Pri 
premnožení môže poškodzovať listy skeletovaním, 
prípadne prenášať virózy.            MH

skákavé nohy → nohy článkonožcov
skákavé nohy rovnokrídlovcov – hrudné končatiny 

– arthropódie. Podobne ako u ostatných skupín hmy-
zu aj u rovnokrídlovcov je možné nohy odvodiť od 
útvarov podobných parapódiam mnohoštetinavcov 
(obrúčkavce). Na každom z troch hrudných článkov 
sa ich nachádza jeden pár. Noha pozostáva z panvič-
ky (coxa), chocholčeka (trochanter), stehna (femur), 

holene (tibia) a chodidlových článkov (tarsalia), kto-
ré vznikli rozpadom pôvodne kompaktnej štruktúry. 
U rovnokrídleho hmyzu sú nohy heteronómne (zadný 
pár býva výrazne zväčšený), bohaté na svaly a prispô-
sobené na charakteristický skákavý pohyb. Osobitne 
adaptované sú lopatovité predné nohy u medvedíkov. 
Kobylkám sa na prvom páre holení etablujú sluchové 
tympanálne orgány, ktoré slúžia na vnímanie zvuko-
vých prejavov komunikácie (stridulácie).             PF

skapus → tykadlá hmyzu
skarabeus posvätný (Scarabaeus sacer) – chrobák čeľ. 

→ skarabeusovitých, veľký asi 30 mm. Telo čierne, 
zaguľatené, mierne ploché. Z trusu zvierat si robí po-
travnú guľôčku, kt. uschováva v podzemnej komôrke 
ako zásobáreň potravy pre larvu. Žije v sev. Afrike. 
Bol posvätným chrobákom starých Egypťanov. Z na-
šich druhov má podobný spôsob života napr. lajniak 
skarabeusovitý (Sisyphus schäfferi).           MH

skarabeusovité (Scarabeidae) – čeľ. → chrobákov pod-
radu → všežravých. Heterogénna skupina malých až 
veľmi veľkých chrobákov (tropické druhy dosahu-
jú dĺžku až nad 100 mm) rozlič. vzhľadu, sfarbenia 
(hnedého a čierneho až výrazne kovového) a bionó-
mie. Pohlavný dimorfizmus je zastúpený u mnohých 
druhov a prejavuje sa rôznymi výrastkami na hlave a 
štíte samcov. Ich larvy typu → pandravy žijú v truse, v 
hnoji, v pôde, v práchnivom dreve, v mraveniskách, v 
hniezdach vtákov ap. Niekt. fytofágne druhy sú význ. 
poľnohosp. a les. škodcami. Známych je vyše 20 000 
druhov, v našej faune je zastúpených okolo 180 dru-
hov. U nás je chránených 4 druhov tejto čeľade. Veľmi 
ohrozenými sú zlatoň ligotavý (Cetonischema aerugi-
nosa) a pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), kt. sa 
vyvíja v práchne starých stromov v listnatých lesoch, 
parkoch i stromoradiach. Hlav. príčinou jeho ohroze-
nia je likvidácia prestarnutých a chorých stromov, kt. 
miazgou sa imágo živí. Ohrozenými sú lajniak skara-
beusovitý (Sisyphus schäfferi) a → nosorožtek oby-
čajný (Oryctes nasicornis).            MH

skladokazovité (Acaridae) – čeľ. → roztočov mikro-
skopických rozmerov (0,15 – 0,50 mm), s mäkkou a 
slabo sklerotizovanou kutikulou zväčša nesúcou dlhé 
a zložito utvárané telové štetiny. Vyznačujú sa schop-
nosťou rýchleho rozmnožovania a ľahkého rozširo-
vania. Životný cyklus zástupcov tejto čeľade je cha-
rakteristický zvláštnym vývinovým štádiom zvaným 
→ hypopus. V tomto latentnom štádiu, ktoré je veľmi 
odolné voči bežným dezinsekčným a akaricídnym 
prípravkom, môžu jedince prežiť aj niekoľko rokov. 
Mnohé sem patriace druhy sú hospodársky významné 
a známe najmä ako škodcovia uskladnených potra-
vín v zásobárňach. Vyskytujú sa aj v domácnostiach 
(Tyrophagus putrescentiae), ale vo väčšej miere vo 
veľkoskladoch s tovarmi organického pôvodu, v si-
lách a mlynoch. Skladokazovité roztoče tu napádajú 
napr. obilie, obilné vločky a múku (najmä druhy Aca-
rus farris a A. siro), ďalej zeleninu a ovocie (zástup-
covia rodu Glyciphagus), syry a sušené ovocie (Car-
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poglyphus lactis) ai. Tieto → roztoče znižujú kvalitu 
skladovaných produktov jednak tým, že ich požierajú, 
jednak svojimi výlučkami, exúviami a telovým obsa-
hom uhynutých jedincov. Svojou prítomnosťou a pô-
sobením napomáhajú kontaminovať potravinové zá-
soby rôznymi druhmi plesní, pretože často prenášajú 
ich spóry. I keď niektoré druhy pri priamom kontakte 
s človekom vyvolávajú i dotykové kožné alergické re-
akcie, najčastejšie spôsobujú ťažkosti po požití nimi 
napadnutých a znehodnotených potravín (tzv. akaroto-
xikózy). Avšak v súvislosti so zriedkavým výskytom 
takýchto otráv, zdravotnícky význam tzv. roztočov 
potravín nie je v porovnaní s → prachovými roztočmi 
veľmi veľký.            PMA

sklerit (scleritum) – tvrdá sklerotizovaná časť kostry 
článkonožcov, od ostatných častí ohraničená švami, 
kĺbmi al. blanitými spojeniami.            MH

skleroblast – bunka, nachádzajúca sa v mezogley u → 
hubiek. Skleroblasty produkujú ihlice (spikuly), kt. 
tvoria kostru hubky. Môžu byť 3 typov: silikoblasty 
(produkujú kremičité spikuly tvorené kysličníkom 
kremičitým), kalkoblasty (produkujú vápenité spikuly 
tvorené uhličitanom vápenatým) a spongoblasty (pro-
dukujú spongínové vlákna).             ET

skleroblasty → vnútorná kostra bezchordátov
sklerotín → sklerotizácia
sklerotizácia (sclerotisatio) – proces tvrdnutia hornej 

vrstvy prokutikuly článkonožcov. Z mäkkej rozpust-
nej bielkoviny artropodínu za spolupôsobenia hormó-
nu ekdyzónu vzniká tvrdý, nerozpustný sklerotín.MH 

sklerotóm → organogenéza
sklovina (email) – najtvrdšie tkanivo stavovcov, ktoré je 

na 95 – 98 % mineralizované hydroxyapatitom.    ZO
skočka poľná (Phyllotreta undulata) – chrobák čeľ. → 

liskavkovitých. Drobný druh (2 – 2,3 mm dlhý). Ná-
padný dvoma žltými pásikmi na krovkách. Zadné nohy 
majú zhrubnuté stehná a sú skákavé. Význ. škodca rep-
ky, reďkovky a iných kapustovitých rastlín. Vyskytuje 
sa najmä v chladnejších oblastiach. Ďaľšími škodlivý-
mi druhmi skočiek sú napr.: na repke s. čierna (Phyl-
lotreta atra), s. repková (Psylliodes chrysocephalus); 
na kapustovitých rastlinách s. chrenová (Phyllotreta 
armoraciae), s. kapustová (Ph. nemorum); na obilni-
nách s. obilná (Ph. vittula), s. steblová (Chaetocnema 
aridula); na cukrovej repe s. repová (Ch. tibialis), s. 
stavikrvová (Ch. concinna); na zemiakoch s. zemia-
ková (Psylliodes affinis) a i.                              MH

skokan hnedý (Rana temporaria) – druh žaby z čeľ. 
→ skokanovitých (Ranidae), dosahujúci dĺžku až 110 
mm. Telo má zavalité, hlavu krátku a širokú, pysk ši-
roko zaokrúhlený (na rozdiel od skokana ostropyské-
ho a skokana štíhleho). Zadné končatiny sú pomer-
ne krátke (na rozdiel od skokana štíhleho). Dorzálna 
strana je sfarbená v rôznych odtieňoch hnedej (hnedé 
skokany). Spestrujú ju variabilne rozmiestnené tma-
vé škvrny na chrbte a výrazná tmavohnedá spánková 
škvrna, ktorá sa tiahne od oka po prednú končatinu. 
Ventrálna strana je belavá s tmavými škvrnami alebo 

tmavým mramorovaním (na rozdiel od skokana ostro-
pyského a skokana štíhleho). Samce majú vyvinutý 
párový → rezonátor na hrdle (na rozdiel od skokana 
štíhleho) a zrohovatené → páriace mozolčeky na pr-
vom prste predných nôh. Chrbát a hrdlo samcov možu 
byť koncom jesene a na jar modrasté. Samice majú 
v čase rozmnožovania červenkastý nádych, na chrbte 
a na bokoch majú hrbolčekovitú kožu. Areál rozší-
renia zahŕňa takmer celú Európu – vystupuje až do 
severnej Škandinávie, južne siaha do severných častí 
Pyrenejského, Apeninského a Balkánskeho polostro-
va. V strednej a severnej Európe je skokan hnedý roz-
šírený od nížin po vyše 2 500 m n. m. V južnej časti 
areálu sa vyskytuje spravidla v pohoriach. Obýva rôz-
ne typy lesov, kde vyhľadáva vlhké, mikroklimaticky 
chladnejšie miesta, preniká však aj na vlhké lúky a 
rašeliniská. Vyhýba sa teplým a suchým stanovištiam. 
V čase rozmnožovania uprednostňuje stojaté a plytké 
vody. Aktívny je za súmraku a v noci, na jar aj cez deň. 
Zimuje vo vode i na súši. Zimoviská opúšťa v marci 
(zriedkavo už koncom februára, v horách v apríli až 
máji) a následne migruje na miesta rozmnožovania. 
Axilárny → amplexus môže vytvárať už počas jarnej 
migrácie. Párenie je hromadné, veľmi búrlivé, a trvá 
spravidla len niekoľko dní. Samice znášajú 1 000 – 2 
500 vajíčok do guľovitých zhlukov, ktoré po vykla-
dení klesajú na dno, neskôr plávajú na vodnej hladi-
ne. Larvy majú análny otvor umiestnený vpravo od 
plutvového lemu, → spirákulum leží na ľavom boku 
tela. Oči sa pri pohľade zhora nedotýkajú obrysu hla-
vy, plutvový lem začína nad spirákulom, chvost je za-
končený tupo. Nad hornou čeľusťou je 3 – 5 radov 
rohovinových zúbkov (len vrchný je súvislý, ostatné 
sú prerušené), pod dolnou čeľusťou sú 4 rady zúbkov 
(vrchný je v strede prerušený). Živí sa rôznymi sucho-
zemskými bezstavovcami. Aj keď je pomerne počet-
ný, ohrozujú ho kyslé dažde, hnojivá a pesticídy, ktoré 
znečisťujú miesta na rozmnožovanie.          PMI

skokanovité (Ranidae) – čeľ. žiab (Anura), zahŕňajúca 
malé, stredne veľké až veľké druhy (patrí sem najväč-
šia žijúca žaba skokan obrovský; Conraua goliath do-
rastajúca do dĺžky 300 mm) s dlhými zadnými konča-
tinami s plávacími blanami medzi prstami, dobre pri-
spôsobenými na skákanie a plávanie. Niektoré druhy 
rodu Platymantis sú adaptované na pohyb vo vegetá-
cii. Prvých sedem stavcov je procélnych, ôsmy je am-
ficélny (→ kostra obojživelníkov). Zuby sú prítomné 
len na hornej čeľusti, niektoré druhy majú obe čeľuste 
bezzubé. Zrenica je eliptická horizontálna, menej často 
eliptická vertikálna. → Amplexus je väčšinou axilárny, 
pri podčeľadi Mantellinae cefalický alebo úplne chý-
ba. Vývin vajíčok prebieha väčšinou vo vode, vajíčka 
podčeľade Arthroleptinae a niektorých druhov podče-
ľadí Petropedetinae a Raninae sa vyvíjajú na vlhkých 
miestach na súši a ich vývin je priamy. Larvy majú → 
spirákulum na ľavej strane tela. Samce západoafric-
kého skokana chlpatého (Trichobatrachus robustus) 
sedia na vajíčkach vo vode. V tomto čase sa im na bo-
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koch a stehnách vyvíjajú silno prekrvené kožné vlákna, 
pripomínajúce chlpy, ktoré zvyšujú intenzitu kožného 
dýchania a umožňujú im tráviť pod vodou dlhší čas 
bez nadýchnutia. Čeľaď má kozmopolitné rozšírenie, 
chýba vo väčšine austrálskej oblasti, na juhu južnej 
Ameriky, karibských a oceánskych ostrovoch a v po-
lárnych oblastiach. Rozlišuje sa 6 podčeľadí (novšie 
chápaných ako samostatné čeľade) – Arthroleptinae, 
Astylosterninae, Hemisinae (synonymum Hemisoti-
dae) a Petropedetinae v tropickej Afrike, Mantellinae 
na Madagaskare a Raninae, ktoré zahŕňajú približne 
700 druhov.             PMI

skolex → scolex
skolopáriový orgán – zmyslový orgán u hmyzu, kt. 

slúži na zachytávanie zvukových vĺn. Jeho zákla-
dom sú senzily → skolopídie. Skolopáriové orgány 
rozdeľujeme na → chordotonálne (nemajú bubie-→ chordotonálne (nemajú bubie- chordotonálne (nemajú bubie-
nok, majú amfinematické skolopídie) a → bubien-→ bubien- bubien-
kové orgány (majú bubienok a mononematické sko-
lopídie).              MH

skolopídium, scolopidium – viacbunková senzila, 
zložená z vrcholovej bunky, čapíka, obalovej bunky, 
zmyslovej bunky, axónu a dendritu. Vrcholová bun-
ka zaisťuje pohyblivé spojenie medzi skolopídiom a 
kutikulou. Obalová bunka dáva vznik senzile. Sko-
lopídia sú buď obojstranne zavesené (amfinematické), 
napnuté medzi dvoma kutikulárnymi stenami alebo 
mononematické, pripevnené na kutikule len spodným 
koncom, pričom ich horný koniec s čapíkom zostáva 
voľný. Sú základom → skolopáriových orgánov. MH

skrytá kukla → kukla
slávka (Mytilus) – rod morských → lastúrnikov z čeľ. 

slávkovitých (Mytilidae). Schránka s trojuholníkovi-
tými lastúrami. Predný sval je slabo vyvinutý. Naj-
známejšia je → s. jedlá (Mytilus edulis). Tvorí kolónie 
(niekoľko tisíc na jeden m2). Žije v prílivovej zóne vo 
všetkých eur. moriach, môže prežívať aj niekoľko týž-
dňov mimo vody. Znáša aj brakické vody. Miestami sa 
chová v akvakultúrach. Na kuchynské účely sa spotre-
buje iba v Európe vyše 100 000 ton slávok ročne. → 
S. čiernomorská (M. galloprovincialis) žije v hĺbkach 
do 80 m. V severnej časti Pacifiku žije → s. veľká 
(Crenomytilus grayabus) dorastajúca do 25 cm.    TC

slepé črevo (intestinum caecum) – je medzi tenkým 
a hrubým črevom. Je rôzne dlhou vyliačeninou hrubé-
ho čreva. Žralokom a bahníkom sa vyliačuje zo ste-
ny kloaky; jeho funkcia u nich nie je presne známa. 
Väčšina rýb, obojživelníkov a plazov nemá slepé 
črevo vyvinuté. Vtáky majú párové (2) slepé črevo, 
spravidla sú krátke alebo tiež môžu chýbať; zväčšené 
ich majú napr. kurovité, ktorým slúžia k dodatočné-
mu tráveniu celulózy a pravdepodobne produkujú aj 
niektoré vitamíny. Slepé črevo cicavcov je nepárové, 
uložené pod vyústením tenkého čreva. Niekedy je 
väčšie ako hrubé črevo (hlodavce). Vybieha z neho 
červovitý prívesok (appendix), v jeho sliznici je veľa 
miazgových uzlíkov.               JS

slepé výbežky → tráviaca sústava bezchordátov

slepúch lámavý (Anguis fragilis) – druh → jaštera z 
čeľ. → slepúchovitých, dorastajúci do 50 cm. Telo má 
valcovité, chvost tupo zakončený. Po odlomení (→ 
autotómia chvosta) sa chvost nahradí len krátkym pa-
hýľom. Prechod medzi malou hlavou a trupom nie je 
zreteľný. Ušný otvor je malý, často prekrytý okolitý-
mi šupinami. Chrbát má hnedý s bronzovým až mede-
ným leskom. Známych je viacero farebných variácií 
a odchýlok v kresbe. Mladé jedince sú žltosivé alebo 
strieborné s dvomi pozdĺžnymi tmavými pásmi na 
chrbte. Samce majú relatívne širšiu a dlhšiu hlavu ako 
samice a prevažne svetlosivé brucho; samice mávajú 
tmavo pruhovaný chrbát i boky a tmavé brucho. Žije 
temer v celej západnej Európe okrem Írska, severnej 
Škandinávie od 65° severnej šírky a zasahuje svojím 
rozšírením až do strednej Európy a na Balkán. U nás 
je rozšírený na Záhorskej nížine, v Malých Karpatoch 
a zrejme aj na časti Podunajska. Žije v krovinatých 
porastoch, listnatých aj zmiešaných lesoch. Ukrýva sa 
na vlhkejších miestach – v lesnej hrabanke, v dierach, 
pod kameňmi, v machu a v tráve. Aktívny je najmä za 
súmraku a v noci, zriedkavejšie (napr. počas mierneho 
dažďa) i cez deň. Loví na suchších miestach, najmä 
dážďovky, slizniaky, mnohonôžky, pavúky, rôzne dru-
hy hmyzu a jeho larvy. Zimuje pod koreňmi stromov 
alebo v dierach po hlodavcoch (asi 1 m hlboko) od 
polovice septembra do polovice marca. Páriť sa za-
čína 10 – 15 dní po prezimovaní. Pri kopulácii samec 
čeľusťami chytá samicu za hlavu. Je živorodý, mláďa-
tá (5 – 26) sa rodia hlavne v júli a v auguste, prevažne 
v noci. Tesne po narodení dosahujú celkovú dĺžku 70 
– 120 mm. Dospievajú vo veku 3 – 5 rokov, dospelé 
jedince sa údajne dožívajú až 50 rokov.       IB, DJ

slepúch východný (Anguis colchica) – druh → jaštera z 
čeľ. → slepúchovitých, pre ktorý platí väčšina charak-
teristiky → slepúcha lámavého (Anguis fragilis). Druh 
obýva východnú časť areálu od strednej a východnej 
Európy na juh a východ až po Sibír, južný Balkán, Tu-
recko, Zakaukazsko a Kaspickú oblasť. Morfologicky 
sa veľmi podobá na slepúcha lámavého, líši sa cha-
rakterom kontaktu prefrontálnych štítkov či počtom 
šupín okolo tela. Obýva takmer celé územie Sloven-
ska okrem oblastí na západe, kde sa vyskytuje slepúch 
lámavý. Vytvára tri poddruhy, na našom území žije 
Anguis colchica incerta.          IB, DJ

slezina – orgán brušnej dutiny, uložený pod ľavou brá-
nicou, naľavo od žalúdka. Svojou funkciou patrí k 
cievnemu a lymfatickému systému. Má oválny tvar, 
vínovočervenú farbu, hladký a lesklý povrch. Slezina 
je 10 – 13 cm dlhá, 6 – 8 cm široká a 3 – 4 cm hrubá, 
váži 120 – 160 gramov. Má 2 plochy: facies diaphrag-
matica – konvexnú a priliehajúcu na bránicu; a facies 
visceralis – konkávnu, do brucha obrátenú; a 2 okraje: 
margo superior – predný, ostrý a horná okraj; a margo 
inferior – dolný, tupý okraj. Hilus lienis je miesto na 
facies visceralis, kde do sleziny vstupujú a vystupujú 
cievy. Jej funkcie sú: vychytávanie a deštrukcia opot-
rebovaných červených krviniek. Tvorba lymfocytov 
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– hlavné miesto obrany proti baktériám a vírusom, 
ktoré vnikli do krvného obehu – fagocytóza, tvorba 
protilátok, aktivácia lymfocytov. Rezervná nádrž pre 
červené krvinky, ktoré sa z nej vyplavujú pri potrebe 
zvýšeného príjmu kyslíka (u človeka menej výrazná, 
ako pri ostatných cicavcoch).          MKB

sliepňavky (Cumacea) – rad kôrovcov (Crustacea) 
patriaci do triedy rakovce (Malacostraca), podtriedy 
Eumalacostraca a nadradu → Peracarida. Telo majú 
cylindrické; hlava a hruď sú nápadne zväčšené a sú 
uložené do mohutného panciera; bruško je dlhé veľmi 
úzke zakončené telsonom v podobe dlhého tŕňa, po 
jeho bokoch je pár uropódov. Prvé tri hrudné konča-
tiny sa premenili na maxilipedy; z nich prvé majú na 
epipoditoch vláknité žiabre. Antény u samíc väčšinou 
chýbajú. Zložené oči, ak sú vyvinuté, sú zrastené a na-
chádzajú sa na výčnelku pod nepravým rostrom. Viac 
ako 800 druhov žije v mori zahrabané v bahne, kde 
filtrujú organické častice. Z európskeho pobrežia je 
najčastejší druh Diastylis rugosa.              IH

slimák pásikavý (Cepaea vindobonensis) – teplomil-
ný ulitník z čeľ. → slimákovitých (Helicidae), žijúci 
najmä na lesostepných, polostepných aj stepných sta-
novištiach celého Slovenska. Údoliami riek sa šíri aj 
hlboko do Karpát, kde na juž. vápencových svahoch 
stúpa až do výšky 1 000 m n. m. (Muránsky kras). Po-
nticko-panónsky areál.              TC

slimák premenlivý (Cepaea hortensis) – ulitník z čeľ. 
→ slimákovitých (Helicidae) s pásikavou schránkou, 
typický jej farebnou premenlivosťou – od bezpásika-
vých belavých, žltých či červenkastých exemplárov po 
pásikavé, pričom sa pásiky môžu zlievať alebo chý-
bať. Tieto ľahko zistiteľné znaky podliehajú Mende-
lovým zákonom dedičnosti. Výborný modelový druh 
pre štúdium polymorfizmu. Stanovištne nenáročný. 
Prevažne na vlhších miestach v lesoch (aj lužných), v 
hájoch a na rôznych náhradných stanovištiach (záhra-
dy, sady, ruderály a pod.). Západoeurópsky druh, na 
strednom Slovensku má východnú hranicu rozšírenia 
(chýba v juhovýchodnej a strednej časti slovenských 
Karpát).               TC

slimák záhradný (Helix pomatia) – náš najväčší sucho-
zemský ulitník (→ ulitníky) z čeľ. → slimákovitých 
(Helicidae) s ulitou vysokou až 40 – 50 mm (výnimoč-
ne 60 mm). Obýva svetlé lesy teplých polôh, kroviny, 
lesotepi, lužné lesy a pod. Často aj na sekundárnych 
mezofilných stanovištiach (záhrady, parky, ruderálne 
stanovištia). Dáva prednosť vápenatému podkladu. 
Väčšina výskytov sa na Slovensku sústreďuje v níži-
nách a pahorkatinách, roztrúsene preniká do submon-
tánneho stupňa. Dnešné rozšírenie v Európe je väčši-
nou umelé, pretože s. záhradného kedysi chovali pri 
hradoch, kláštoroch a v mestách, čím sa podstatne roz-
šíril jeho pôvodný stredo-juhovýchodoeurópsky areál. 
Na Slovensku je autochtónnym druhom, jeho výskyt 
na našom území je doložený už z obdobia staršieho 
holocénu – boreálu (7 000 r. p. n. l.). Párenie nastáva 
v máji, 30 – 50 vajíčok kladie do pôdy 1 – 3 razy roč-

ne. Po 25 – 30 dňoch sa liahnu mladé. Pohlavne do-
spievajú po 12 mesiacoch. S. záhradný sa dožíva 6 – 8 
rokov. Ako potrava slúžil človeku už pred vyše 2 000 
rokmi. Červená kniha IUCN ho eviduje ako zriedka-
vý európsky druh, pričom ako zdroj ohrozenia uvádza 
hospodárske využitie a stratu vhodných biotopov. TC

slimákovité (Helicidae) – čeľ. veľkých až stredne 
veľkých suchozemských → ulitníkov, na Slovensku 
najpočetnejšia, zastúpená 31 druhmi. Slimákovité sa 
v ostatnom čase delia na dve čeľade: Helicidae (rody 
Arianta, Chilostoma, Cepaea, Helix, Isognomostoma) 
a Hygromiidae (Trichia, Petasina, Monachoides, Per-
foratella a i.). → Slimák škvrnitý (Arianta arbusto-
rum) žije vo vlhkých lesoch rôznych typov. Euryterm-
ný druh odolný voči vplyvom kyslého prostredia. → 
S. červenkavý (Monachoides incarnatus) patrí medzi 
najhojnejšie lesné druhy. Prispôsobuje sa sekundár-
nym lesným stanovištam, predovšetkým v nivách. 
Dnes častý aj na ruderálnych biotopoch.            TC

slimáky (Stylommatophora) – jeden z radov triedy → 
ulitníkov, charakteristický dvoma pármi zatiahnuteľ-
ných tykadiel, na konci druhého sú oči. Rozdelenie 
na čeľade a rody je vypracované na základe anato-
mických znakov, z ktorých je najdôležitejšia morfo-
lógia pohlavných a vylučovacích orgánov. Známych 
15 000, väčšinou suchozemských druhov.             TC

slinné žľazy → tráviaca sústava bezchordátov
slinovník → tráviaca sústava bezchordátov
sliz ulitníkov – obsahuje zmes zložených bielkovín a 

sacharidov (tzv. mucín), soli, vodu a baktericídnu lát-
ku. Sliz chráni suchozemské ulitníky pred vyschnu-
tím, chemickými vplyvmi, zmenšuje trenie medzi 
nohou a podkladom, či schránkou. Vo vlhku sliz ab-
sorbuje vodu z okolia, ktoré ulitník „pije“ pokožkou. 
Sliz podžiabrovej žľazy spoločne s brvami zabezpe-
čuje čistotu plášťovej dutiny. Sliz drží pokope a chráni 
vajíčka, odpudzuje pachom malakofágy, napr. sliz → 
bliktry cesnakovej (Oxychilus alliarius).            TC

slizniakovité (Limacidae) – čeľ. ulitníkov (Gastropoda) 
so štíhlym telom. Rudiment ulity je vyvinutý v podobe 
súvislej vápenatej doštičky, ukrytej pod štítom. Štít je 
zrnitý alebo vráskavý, jeho predná časť leží voľne na 
šiji. Dýchací otvor je v zadnej polovici štítu. Po celej 
dĺžke chrbta alebo aspoň v jeho zadnej časti je kýl. Na 
Slovensku 9 druhov. → Slizniak veľký (Limax maxi-
mus) typický škvrnitou kresbou, pripomínajúcou mač-
kovité šelmy. Obýva najmä kultúrne plochy: záhrady, 
pivnice, zriedk. preniká aj na vlhšie miesta v extravi-
láne. Patrí medzi naše najdlhšie ulitníky. → S. karpat-
ský (Bielzia coerulans) je známy svojou modrou až 
tyrkysovou farbou, vyskytujú sa však aj jedince hnedé 
a fialové. Žije pod kôrou a lístím v karpatských lesoch 
až do výšky 1 900 m n. m.             TC

slizová žľaza (mucinózna žľaza) – typ žľazy vylučujú-
cej slizovitý hlien s vysokým obsahom proteoglyka-
nov.                  JS

slizovcovité (Arionidae) – čeľ. → ulitníkov s rudimen-
tárnou ulitou v podobe vápenatých zrniečok ukrytých 
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pod štítom. Dýchací otvor leží na jeho pravom spod-
nom okraji v prednej polovici. Chrbtový kýl nemajú. 
Väčšina druhov má po stranách tela tmavé pásy. O 
systematickom postavení jednotlivých druhov rozho-
dujú (podobne ako u iných nahých ulitníkoch) predo-
všetkým vnútorné anatomické znaky. Na Slovensku 
v súčasnosti 7 druhov. Medzi nápadné slizovce patria 
→ s. hrdzavý (Arion rufus) a → slizovec A. lusitani-
cus. Synantropné druhy dlhé až 15 cm, dospelce sa 
dajú rozlíšiť len na základe anatomických znakov. 
Farebná premenlivosť kolíše od čiernej cez hnedočer-
benú až po pomarančovú. Hojný je aj → s. hnedý (A. 
subfuscus), ktorý vypúšta žltý až oranžový chrbtový 
sliz. Okrem lýry na štíte má na tele tmavé pozdĺžne 
pásy. Častý v lesoch rôzneho druhu.            TC

slncovky (Heliozoa/Actinophrya) – jednobunkovce 
zaraďované do skupiny nitkonožce (→ Actinopoda) 
v súčasnosti do fyl. línie → Chromalveolata ako 
skupina Actinophryia. Telo je sférické, s lúčovito sa 
rozbiehajúcimi → panôžkami, vystuženými mikrotu-
bulami (axopódie). Niektoré majú zreteľne odlíšenú, 
silne vakuolizovanú → ektoplazmu (vakuoly vyplne-
né vzduchom – nadnášanie) a hustú → endoplazmu, s 
1 alebo viacerými fyziologicky rovnocennými jadra-
mi. Niektoré druhy prisadajú stopkou. Nepohlavne sa 
rozmnožujú delením alebo pučaním (→ nepohlavné 
rozmnožovanie), pohlavne → autogamiou u niekto-
rých tzv. plazmogamiou (splývanie rôzneho množstva 
jedincov, pričom vzniká „materská cysta“). Väčšinou 
sú sladkovodné, zriedkavo morské. Žijú v planktóne, 
medzi vodnými rastlinami, i v detrite, v pôde, machu, 
periodických mlákach a pod.. Živia sa baktériami, 
riasami, prvokmi. Actinophrys sol – bežne rozšírený, 
kozmopolitný, euryekný druh (20 – 90 µm). Má len 
1 jadro – axopódie vychádzajú z jadrovej membrány. 
Actinosphaerium eichhorni, väčšinou 200 – 300 µm 
veľké slncovky (zriedkavo cez 2mm) s veľkým poč-
tom jadier (20 – 500). Axopódie vybiehajú z cytoplaz-
my, nie z jadra. Celoročne rozšírený kozmopolit.   ET

slon africký → chobotnáče
slon indický → chobotnáče
sluchové kostičky – sú súčasťou stredného ucha. Pô-

vodné spojenie vnútorného ucha s vonkajším prostre-
dím majú zachované drsnokožce. Od obojživelníkov 
je vytvorené stredné ucho a od plazov aj vonkajšie 
ucho. Stredné ucho (auris media) vzniklo z oblasti pr-
vej žiabrovej štrbiny, spirakula. Tvorí ho bubienková 
dutina (cavum tympani). V nej sa pri obojživelníkoch, 
plazoch a vtákoch nachádza sluchová kostička colu-
mella. Pri cicavcoch sú v nej tri sluchové kostičky 
(ossicula auditus) – strmienok (stapes), nákovka (in-
cus) a kladivko (malleus). Sluchové kostičky spájajú 
bubienok (membrana tympani) s oválnym okienkom 
(fenestra ovalis), ktoré prilieha k vnútornému uchu. 
Bubienok a bubienková dutina chýbajú niektorým 
obojživelníkom, plazom. Stredné ucho je chodbou – 
Eustachovou trubicou spojené s prednou časťou hl-
tanu alebo zadnou časťou ústnej dutiny. Dolná časť 

prvého žiabrového (čeľusťového) oblúka mandibula-
re sa pri cicavcoch (Mammalia) sa presúva v podobe 
sluchovej kostičky kladivka (malleus) do neurokránia. 
Obojživelníkom (Amphibia), plazom (Reptilia) a vtá-
kom (Aves) vzniká z druhého žiabrového (jazylkové-
ho) oblúka hyomandibulare ďalšia sluchová kostička 
kolumela (columella), ktorá sa pri cicavcoch nazýva 
strmienok (stapes).                         ZO

sluchové orgány bezchordátov – slúžia na zachytáva-
nie zvukových vĺn. Vnímajú frekvenciu, intenzitu a 
smer zvuku. Sú vyvinuté najmä u hmyzu. Patrí sem → 
pedicelový orgán umiestnený v 2. tykadlovom článku 
a → skolopáriové orgány (chordotonálne a bubienko-→ skolopáriové orgány (chordotonálne a bubienko- skolopáriové orgány (chordotonálne a bubienko-
vé orgány).              MH 

sluchové orgány vtákov – vonkajšie ucho je bez ušni-
ce, tá je funkčne nahradená šírkou vonkajšieho zvu-
kovodu a väčšinou aj perím. U sov je pri sluchovom 
otvore kožná riasa a tiež sa na prijímaní zvuku podieľa 
aj závoj z pier, ktorý je na ich tvári. V strednom uchu 
je jedna sluchová kôstka (columella auris). Opiera sa 
z vonkajšej strany o bubienok (membrana tympani-
ca), z vnútornej zapadá do oválneho okienka (fenestra 
ovalis). Slimák (cochlea) vo vnútornom uchu je len 
prehnutý a nie stočený ako u cicavcov. Na jeho dne je 
membrana basilaris, ktorá má vlastný zmyslový epitel. 
Sluchová schopnosť vtákov je v rozpätí od 40 do 29 
000 Hz, najväčšia citlivosť je 1 000 – 3 000 Hz.    ĽK

sluka hôrna (Scolopax rusticola) – čeľ. → slukovité 
(Scolopacidae), rad → bahniaky (Charadriiformes), 
veľkosť 34 – 36 cm, hmotnosť 270 – 400 g. Charakte-
ristický je veľmi dlhý zobák. Hlava je na temene vykle-
nutá, výrazne veľké oči. Sfarbenie je dosť nenápadné, 
celá je hrdzavohnedá, tmavšie škvrny sa striedajú so 
svetlejšími a perie je jemne vlnkované. Rozšírená je 
v miernom a boreálnom pásme palearktickej oblasti a 
roztrúsene aj vo vysokohorských polohách orientálnej 
oblasti. Vyskytuje sa vo všetkých typoch lesa, najmä 
v listnatých a zmiešaných, často v blízkosti vlhších 
miest. Je sťahovavá. Prilieta v priebehu marca a hneď 
začína tok. Počas toku vylietajú samce asi pol hodinu 
po západe slnka a ozývajúc sa typickými hlasovými 
prejavmi – pískaním a kvokaním – obletujú svoj revír. 
Samica je zrejme polyandrická. Hniezdom býva malá 
kotlinka na zemi, niekedy trochu vystlatá hniezdnym 
materiálom. Hniezdia 1x do roka, výnimočne aj 2 x. 
Hniezdenie začína v druhej polovici marca a začiat-
kom apríla. Znáška obsahuje spravidla 4 vajíčka, kto-
ré sú žlté s nádychom do hneda alebo do červena so 
sivými alebo sivofialovými škvrnami. Znášané sú po 
2 až 3 dňoch. Inkubácia začína po znesení posledného 
a trvá 20 – 22 dní. O mláďatá sa samica stará asi 5 – 6 
týždňov. Pri nebezpečenstve ich samica odnáša v lete 
(často aj dosť vyvinuté), najčastejšie medzi nohami, 
pritisnuté k telu, menej často medzi prstami. Najstarší 
okrúžkovaný jedinec sa dožil vyše 20 rokov. Potra-
vu tvorí najmä živočíšna zložka a v nej hlavne červy, 
v menšej miere hmyz a jeho larvy, pavúky, mäkký-
še, mnohonožky, ale tiež rôzne semená. Zbiera ju na 
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vlhkých miestach tak, že zabodáva zobák do zeme a 
špičkou ju zachytí ako pinzetou.              PP

slukovité (Scolopacidae) – čeľ., rad → bahniaky (Cha-
radriiformes) rozličnej veľkosti charakteristické ten-
kým a dlhým zobákom rôzneho tvaru (rovný, zahnu-
tý). Nohy jednotlivých druhov rôzne varírujú v dĺžke 
a v detailoch. U niektorých druhov je vyvinutá pláva-
cia blana pri koreni prstov, u iných úplne chýba. Žijú 
v okolí plytkých vôd. Potrava je výlučne živočíšna. 
Partnerské vzťahy sú rôznorodé. Hniezdia prevažne 
na zemi. Niektoré druhy využívajú aj opustené hniez-
da. Znáška obsahuje 2 až 4 vajíčka. Rozšírené sú na 
všetkých kontinentoch. Známych je 23 rodov a 86 
druhov, z ktorých bolo u nás zaznamenaných 28, z 
nich 6 pravidelne hniezdi. Najznámejším druhom je 
→ sluka hôrna (Scolopax rusticola). Z ďalších druhov 
u nás vzácne hniezdia: močiarnica mekotavá (Galli-
nago gallinago), brehár obyčajný/b. čiernochvostý 
(Limosa limosa), hvizdák veľký (Numenius arquata), 
kalužiak červenonohý (Tringa totanus) a kalužiačik 
malý (Actitis hypoleucos).              PP

slzovičkovka/slzovička zhubná (Naegleria fowleri) 
– jednobunkovec patriaci do skupiny slzovičkovcov 
(Heterolobosea), podkmeňa → koreňonožce v súčas-
nosti do fylogenetrickej línie → Excavata. Žije v rôz-
nych typoch vôd i v pôde. Za určitých podmienok 
vytvára patogénne formy, ktoré sa môžu dostať po 
čuchovom nerve do mozgu ľudí, kúpajúcich sa naj-
mä vo vyhrievaných, resp. termálnych bazénoch, ale 
i v prírodných jazerách. Spôsobujú meňavkovitý zápal 
mozgových blán (primárna amébová meningoencefa-
litída – PAM). Inkubačná doba je 3 – 7 dní, prejavuje 
sa vysokou teplotou, nechutenstvom až bezvedomím. 
Priebeh ochorenia je veľmi rýchly, často končí smr-
ťou za 4 – 5 dní. Charakteristickým znakom meňavky 
je schopnosť vytvárať dvojbičíkaté štádia. Je veľmi 
odolná voči dezinfekcii, znáša vysoké dávky chlóru, 
teplotu do 70 oC. Vytvára → cysty, čím je uľahčené 
šírenie. Z ďalších parazitických meňaviek sú schopné 
vyvolať PAM Naegleria australiensis a Balamuthia 
mandrillaris (trieda Lobosea, Leptomyxida).         ET

Smerinthus ocellatus → lišaj pávooký
smerové videnie – živočích rozoznáva len smer dopa-

dajúceho svetla. Pre smerové videnie sa vytvárajú plo-
ché, miskovité alebo pohárikovité oči.         MKB

smoliar borovicový (Pissodes pini) – chrobák čeľ. → 
nosáčikovitých. Dĺžka 7 – 9 mm. Sfarbenie hnedé s 
niekoľkými priečnymi pásmi a škvrnami svetlých 
šupiniek. Imága sa zdržujú v ihličnatých lesoch pri 
spodnej časti kmeňov. Larvy vyžierajú chodby pod 
kôrou starších borovíc, čo spôsobuje intenzívne rone-
nie živice. Tu sa aj zakukľujú. Význ. les. škodca. MH

smrtník obyčajný (Blaps mortisaga) – chrobák čeľ. → 
múčiarovitých. Je naším najväčším druhom čeľade. 
Telo čierne, dlhé až 21 – 30 mm. Je to nočný živočích, 
kt. sa cez deň ukrýva na tmavých miestach, často v 
pivniciach starých domov.            MH

snehuľčík sivočierny (Cantharis fusca) – chrobák čeľ. 

→ snehuľčíkovitých. Dĺžka 10 – 14,5 mm. Krovky a 
nohy čierne, bruško červené. Predohrudný štít čierny 
s červenou škvrnou. Hojný druh na lúkach a okrajoch 
lesov. Veľmi podobný je s. obyčajný (C. rustica), u kt. 
na rozdiel od predchádzajúceho druhu tmavá škvrna 
na štíte je menšia a nesiaha až k jeho prednému okra-
ju.               MH

snehuľčík žltý (Rhagonycha fulva) – chrobák čeľ. → 
snehuľčíkovitých. Dĺžka 7 – 11 mm. Telo žltočervené. 
Veľmi hojný druh v krovinatých oblastiach, na lúkach 
a okrajoch lesov. Vyskytuje sa aj vo vyšších polohách. 
Najčastejšie na kvetoch mrkvovitých rastlín. Jeho lar-Jeho lar-
vy žijú na zemi a živia sa najmä slimákmi. Prezimujú 
pod kameňmi, v machu a lístí. Zakukľujú sa na jar v 
pôde.               MH

snehuľčíkovité (Cantharidae) – čeľ. → chrobákov po-→ chrobákov po- chrobákov po-
dradu → všežravých. Dravé chrobáky, stred. veľkosti 
(5 – 15 mm), podlhovastého, plochého a mäkkého tela. 
Nitkovité tykadlá a nohy dlhé. Larvy žijú na povrchu 
pôdy, kde aj prezimujú. Sú husto obrvené. Ich hryza-
dlá majú na vnútornej strane žliabok, kt. do koristi 
vypúšťajú tráviace fermenty umožňujúce mimotelové 
natrávenie potravy. V zime za slnečných dní vyliezajú 
na sneh, z čoho pochádza aj meno čeľade. Imága na 
otvorených miestach (lúky, okraje lesov, polia, me-
dze). Žijú na kvetoch, kroch, stromov. Sú dravé, ale 
požierajú aj peľ. Na svete žije asi 5 100 druhov, u nás 
okolo 100.              MH

snovacie žľazy pavúkov – vyúsťujú na ventrálnej stra-
ne bruška (opistosoma), zvyčajne v blízkosti análne-
ho otvoru, na párových rôzne veľkých článkovaných 
snovacích bradavkách alebo len jemných, málo zre-
teľných hrbolkoch. Na ich vrchole ústí niekoľko sto 
jednobunkových snovacích žliazok, ktoré ležia hlbšie 
v brušku medzi vnútornými orgánmi. Produkujú číru 
tekutinu, ktorá na vzduchu tuhne a mení sa na dlhé 
vlákno – pavučinu. Počet párov bradaviek snovacích 
žliaz je rôzny, 4 páry majú starobylé pavúky podradu 
Mesothelae, 3 páry má väčšina pavúkov rozšírených 
v Európe.                 IO

sociálna väzba – vzniká medzi dvoma a viac jedinca-
mi. Je základným predpokladom na vytvorenie soci-
álnych štruktúr. K vzniku sociálnej väzby je potrebný 
psychický sklon k jej vytvoreniu a dlhodobý kontakt 
medzi jedincami. Sociálna väzba vzniká napr. pri dvo-
rení a párení, výchove mláďat rodičmi, medzi súro-
dencami alebo medzi jedincami žijúcimi v jednom 
stáde, svorke, kolónii a pod.         MKA

sociálne správanie – sú to formy sociálneho spoluži-
tia, správanie, ktoré umožňuje ritualizované prejavy 
zvierat pri riešení hierarchického usporiadania v so-
ciálnych zväzkoch, sociálne starostlivosti o telo, roz-
deľovanie potravy v socialnych skupinách, sociálna 
komunikácia, sociálne správanie všeobecne.      MKA

sociálny hmyz – hmyz, žijúci vo viac alebo menej orga-
nizovaných spoločenstvách (termity, blanokrídlovce – 
osy, čmele, včely, mravce). Jedince tohto spoločenstva 
pochádzajú z jednej sesterskej generácie, zostávajú v 
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spoločnom hniezde, v ktorom vychovávajú ďalšie po-
tomstvo a sú funkčne rozlíšené. Medzi výhody hmyzu 
žijúceho v spoločenstvách patrí: lepšia ochrana pred 
nepriateľom, spoločná výstavba hniezda, deľba práce, 
uľahčenie získavania potravy a i.              JS

societa – súbor (populácia) jedincov jedného druhu v is-
tom čase a priestore, formovaný a udržiavaný vnút-
rodruhovými (intrašpecifickými) interakciami. Etablu-
je sa predovšetkým v súvislosti s rozmnožovaním ako 
reprodukčná societa (rodičovský pár, rodina, súro-
denci, príbuzenský zväzok, hniezdna kolónia, kolónia 
sociálne žijúceho hmyzu) alebo z iných príčin, ktoré 
smerujú ku zvýšeniu bezpečnosti (kľudová skupina, 
ťažná skupina), či efektivity získavania potravy (lovná 
skupina). Do kategórie nereprodukčných societ patrí 
aj hibernujúca skupina, napr. pri spoločnom zimovaní 
netopierov, alebo konglobácia (zhromaždenie pri zdro-
ji vody a potravy). Pod sociabilitu (schopnosť združo-
vania) sa podpisujú genetické faktory (inštinkty), ktoré 
podporujú aktuálne podmienky prostredia.             PF

Sókratés (asi 469 – 399 pred n. l.) – grécky filozof 
aténskeho pôvodu, svojím mravným zásadám a túžbe 
po pravde podriadil a nakoniec i obetoval svoj život. 
Hlavný mysliteľský prínos Sókrata spočíva vo filozo-
fickom vyjadrení práva jednotlivca na vlastné morálné 
rozhodovanie. Nenapísal žiadnu prácu, filozofiu roz-
víjal v besedách so svojími žiakmi. Sókratove názory 
a jeho život sú známe najmä zo svedectva jeho žiaka 
Platóna.                IO

solenocyt → plamienková bunka 
solenocyt → vylučovacia sústava bezchordátov
somár domáci (Equs asinus) – z čeľ. koňovitých (Equ-

idae), radu nepárnokopytníkov (Perissodactyla). Je 
rozšírený v Maroku, Somálsku, Ománe. Darastá do 
200 cm a hmotnosti 250 kg.             ZO

somatopleura – parietálny list. Mezodermálma stena 
laterálnych doštičiek, kt. vznikajú ďalšou diferen-
ciáciou célomových vreciek. List ventrálneho mezo-
dermu, kt. prilieha k ektodermu. V procese → organo- organo-
genézy z nej vznikajú somatické svaly, svaly parapódií 
mnohoštetinavcov a tvorí aj výstelku druhotnej telovej 
dutiny pri telovej stene (pohrudnica, pobrušnica). MH

somit – jeden z lineárne usporiadaných podobných 
článkov tela článkovaného organizmu, napr. obrúčkavce 
– Annelida, článkonožce – Arthropoda.               IO

somity → organogenéza
sorit – okrúhly útvar, kt. vzniká vnútorným pučaním u 

väčšiny morských → hubiek. Vytvára sa vnútri ma-→ hubiek. Vytvára sa vnútri ma- hubiek. Vytvára sa vnútri ma-
terského organizmu zo skupiny buniek – archeocytov. 
Samotný zárodok nového jedinca vzniká iba z jedinej 
bunky (archeocytu), pričom výživu čerpá zo zvyšných 
archeocytov. Týmto spôsobom hubky prekonáva-
jú nepriaznivé obdobia. V priaznivejších podmien-
kach sa sority menia na voľne plávajúce larvy, kt. sa 
nelíšia od lariev pohlavnej generácie (amfiblastula, 
parenchymula). Vnútorný puk sladkovodných hubiek 
sa nazýva gemula (→ nepohlavné rozmnožovanie 
bezchordátov).              MH 

sovookáľ (Calligo) → odstrašujúce sfarbenie motýľov
sovovité (Strigidae) – čeľ., rad sovy, patrí sem väčšina 

druhov tohto radu. Ich spoločnými znakmi sú široká 
hlava, veľké orbity, diskovitý tvar závoja a zavalitejšie 
telo ako majú → plamienkovité (Tytonidae). Hniezdia 
v starých opustených hniezdach, v rôznych dutinách 
alebo voľne na zemi. Väčšina druhov má v znáške 4 
až 7 bielych vajíčok. Potrava je živočíšna. Sú rozšíre-
né na všetkých kontinentoch, okrem Antarktídy. Zná-
mych je 160 druhov. U nás hniezdi 9 druhov, 2 druhy 
k nám občasne zalietajú v zimnom období.             PP

spájanie črievičky → konjugácia
Sparganothis pilleriana → obaľovač viničový
sparganum – larválne štádium typu → plerocerkoida 

u → pásomnice Diphyllobothrium erinacei, kt. sa líši 
od plerocerkoidov známejšieho druhu → Diphyllobo-
thrium latum schopnosťou tvoriť púčiky, takže vzniká 
rozvetvená larva. Vyskytuje sa v somatických svaloch 
žiab, hadov a tiež mnohých druhov vtákov a cicavcov. 
Je súčasťou vývinového cyklu (vajíčko – koracídium 
– procerkoid – plerocerkoid – dospelý jedinec), kt. je 
spojený so striedaním 3 – 4 hostiteľov (vodné bezsta-
vovce – ryby – vtáky – cicavce).            MH

spavá choroba – ochorenie rozšírené v Afrike. Pôvod-
com choroby sú krvné bičíkovce Trypanosoma gam-
biense a T. rhodesiense prenášané bodavými dvoj-
krídlovcami glosínami (muchy tse-tse). Trypanosoma 
gambiense vyvoláva spavú chorobu gambijskú, rozší-
renú v západnej a strednej Afrike, prenášačmi sú glo-
síny žijúce v blízkosti vodných tokov. T. rhodesiense 
vyvoláva spavú chorobu rhodézku, rozšírenú vo vý-
chodnej Afrike, prenášačmi sú glosíny žijúce na sava-
nách. Gambijská s. ch. má pomalší priebeh (neliečená 
prebieha 2 – 3 roky) ako rhodézka (2 – 4 mesiace).IO

spavá choroba, spavá nemoc → trypanozóma
species → druh
spermatéka chvostnatých obojživelníkov – tubulárny 

útvar v hornej časti kloaky samíc chvostnatých oboj-
živelníkov (Caudata), ktorý slúži na uloženie spermií. 
Spermie môžu byť v spermatéke uchované niekoľko 
mesiacov. Pri ovulácii sa uvoľňujú a oplodňujú vajíč-
ka zostupujúce z vajcovodov do kloaky. Pri druhoch 
s priamym vývinom spermie putujú do vajcovodov, 
kde oplodňujú vajíčka.            PMI

spermatídy → spermatogenéza
spermatocyty I. rádu → spermatogenéza
spermatocyty II. rádu → spermatogenéza
spermatofór – lepivý, na vzduchu tuhnúci obal, kt. je 

produktom prídatných žliaz samčej pohlavnej sústa-
vy. Vnútri sa nachádzajú spermie. Pri párení je celý 
spermatofór prenášaný do vnútorných pohlavných or-
gánov samíc, kde sa obal rozpúšťa a spermie sú buď 
uložené v spermatéke samice, al. bezprostredne do-
chádza k oplodneniu vajíčka. Samce mnohých skupín 
bezchordátov lepia spermatofóry pomocou stopky k 
substrátu alebo k pohlavnému otvoru samice. Samice 
ich zbierajú a ukladajú do pohlavných orgánov napr. 
→ chvostoskoky a i.).                       MH
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spermatofór – vačok (proteínová kapsula) rôzneho tva-
ru, v ktorej sa uchovávajú zrelé spermie. Spermato-
fór je zvyčajne umiestnený (pripevnený) v blízkosti 
pohlavného otvoru samice (spermie z neho prenikajú 
k vajíčkam a dochádza k oplodneniu) alebo sú zasúva-
né priamo do kože (napr. pijavice).            ET 

spermatofór chvostnatých obojživelníkov – rôsolovi-
tý nepravidelne kužeľovitý útvar so spermiami, ktorý 
produkujú samce väčšiny druhov chvostnatých oboj-
živelníkov (Caudata). V závislosti od veľkosti druhu 
je vysoký 2 – 10 mm. Spermie sú uložené na jeho vr-
chole, kde tvoria akúsi čiapku. Tvorí sa zo sekrétov 
kloakálnych žliaz. Na zabezpečenie jeho úspešného 
odovzdania samici sa pri mnohých druhoch chvostna-
tých obojživelníkov vyvinuli zložité vzorce správania 
(tzv. svadobné tance). V konečnej fáze týchto svadob-
ných tancov samec vypustí spermatofór na podklad 
a navedie samicu na miesto jeho odloženia. Tá ho 
prijme kloakou a uloží do svojej → spermatéky. PMI

spermatogenéza – vývin a zrenie spermatických buniek 
v → semenníkoch, kde sa primordiálne gonocyty di-→ semenníkoch, kde sa primordiálne gonocyty di- semenníkoch, kde sa primordiálne gonocyty di-
ferencujú v diploidné spermatogónie. Tieto sa mito-
ticky delia. Neskôr dochádza k redukčnému deleniu, 
pri kt. zo spermatogónií meiózou cez spermatocyt I. a 
II. rádu vznikajú 4 haploidné spermatidy. Spermatidy 
sa v procese spermiohistogenézy diferencujú vo vla-
stné spermie, kt. sa uvoľňujú do samčích pohlavných 
vývodov.              MH

spermatogónie → spermatogenéza
spermatozoid – samčia pohlavná bunka, pohyblivá 

s bičíkom
spermia – (spermium) – samčia pohlavná bunka ktorá 

je dlhá, štíhla, pohyblivá. Skladá sa z hlavičky (ca-
put spermii), krčka (collum spermii) a bičíka (fla-
gellum spermii). Výnimočne sa môžu vyskytovať 
aj spermie bez bičíka (hlísty, roztoče), ich pohyb je 
amébovitý. Veľkosť a tvar spermií sa druhovo líšia, 
ale sú konštantné pre daný druh. Mnohé sú odolné, 
žijú niekoľko hodín až týždňov, napr. v pohlavných 
orgánoch samíc vtákov, si zachovávajú oplodňovaciu 
schopnosť 14 – 21 dní, u netopiera asi 6 mesiacov, 
u včiel 2 – 3 roky. Spermia väčšiny živočíchov má 
bičík. Bezbičíkaté spermie sa vyskytujú napr. u → hlí-→ hlí- hlí-
stovcov a → roztočov a pohybujú sa amébovitým spô-→ roztočov a pohybujú sa amébovitým spô- roztočov a pohybujú sa amébovitým spô-
sobom. Telo bičíkatých spermií sa skladá z hlavičky, 
krčka a bičíka. Hlavička sa skladá z jadra a akrozómu 
(pretiahnutý útvar, kt. ako čiapočka sedí na prednej 
časti jadra a ako prvý prichádza so styku s vajíčkom). 
U → hlodavcov a niekt. → bezstavovcov sa medzi 
akrozómom a jadrom nachádza ďalší vreckovitý útvar 
perforatórium. Obsahuje tiež enzýmy, kt. sa spolu s 
enzýmami akrozómu podieľajú na oplodnení. Stredná 
časť spermie tvorí krček, kt. vzniká na mieste, kde 
sa jadrová membrána dotýka s cytoplazmatickou 
membránou. Tento obklopuje bazálnu časť bičíka a 
nachádzajú sa v ňom mitochondrie a deliace telie-
sko (centriola). Bičík má podobnú submikroskopickú 
štruktúru ako bičík prvokov. U niekt. morských → ulit-→ ulit- ulit-

níkov sa vyskytujú spermie dvojakého typu. Eupyrén-
ne spermie sú typickými samčími gamétami. Druhým 
typom sú nápadne veľké spermie, kt. majú väčší počet 
bičíkov a málo jadrovej hmoty. Označujeme ich ako 
oligopyrenné al. apyrenné spermie a slúžia k prenosu 
pravých spermií k vaječným bunkám. K bezbičíkatým 
spermiám patria tiež tzv. explozívne spermie niekt. → 
kôrovcov. Majú výrastky slúžiace k prichyteniu sper-
mie na povrch vajíčka a mechanizmus prispôsobený 
k vystreleniu jadra s deliacim telieskom do vaječnej 
bunky.         MH, JS

spermiovidukt → pohlavná sústava bezchordátov
spev vtákov – akustická komunikácia s najväčšou roz-

manitosťou signálu, druhove špecifická a charakteris-
tická pre podrad → spevavcov (Oscines, rad vrabco-
tvaré/ spevavce, Passeriformes). U väčšiny spevavcov 
spievajú samce. Vďaka najdokonalejšiemu → hlaso-
vému ústroju (syrinx) vydávajú spev, ktorý sa skladá 
zo strof, tie z motívov a napokon z elementov. Začia-
tok a intenzita spevu je závislá od tvorby sexuálnych 
hormónov. Len v malej miere je spev vrodený, viac 
sa ho mladý jedinec učí v prvých mesiacoch života 
napodobovaním dospelého samca a imitáciou zvu-
kov z okolia. Spev má funkciu ochrany teritória, no 
charakterizuje aj konkrétneho jedinca a informuje o 
jeho fyziologickom stave. V speve môžme zazname-
nať zvláštnosti medzi jednotlivými populáciami (di-
alekt) aj individuálnu premenlivosť. Analýza spevu 
sa v súčasnosti robí hlavne pomocou sonogramov, na 
ktorých je zachytená frekvencia hlasového prejavu a 
jeho časová štruktúra. Ostatné hlasové prejavy, s jed-
noduchou štruktúrou a krátkym trvaním, voláme kriky 
(hlasy). Sú typické pre všetky vtáky – samce, samice, 
mláďatá. Môžu to byť hlasy mláďat, hlasy varovania, 
hlasy v kŕdli, pri získavaní potravy atď. Sú vydávané 
počas celého roka. Vtáky vydávajú akustické signály 
v rozpätí od 20 do 20 000 Hz, podľa niektorých auto-
rov až do 50 000 Hz. Základné spektrum sa pohybuje 
do 12 – 13 000 Hz.              ĽK

spevavce/vrabcotvaré – Passeriformes Sú najväčšou 
a najrôznorodejšou skupinou vtákov. Sú celosvetovo 
rozšírené, okrem Antarktídy. Najväčšiu diverzitu do-
sahujú v tropickom pásme. Veľkosť tela sa pohybuje 
od niekoľkých gramov až po viac ako jeden kilogram, 
napr. krkavec čierny (Corvus corax). Charakteristické 
sú najmä dobre vyvinutým hlasovým orgánom, kto-
rý nazývame syrinx. Spievajú predovšetkým samce, 
ktoré tým lákajú samice a vyznačujú si svoje teritó-
rium. Väčšina druhov má svoj špecifický hlasový pre-
jav, ktorý je buď vrodený, alebo sa ho musia mláďatá 
učiť. Operenie majú dobre vyvinuté. Často sa u nich 
vyskytuje pohlavný dimorfizmus, kedy sú samce väč-
šie aj viac farebné a zdobené. Behák nebýva operený, 
dopredu im smerujú tri prsty. Hniezda si stavajú na 
rôznych miestach, najčastejšie na stromoch a kroch, 
ale hniezdia tiež v dutinách stromov alebo norách. 
Mláďatá sú kŕmivé a zotrvávajú na hniezde určitý čas, 
počas ktorého sú závislé od starostlivosti rodičov. Ži-
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via sa rozličnou potravou, čomu majú prispôsobený aj 
tvar zobáka.             MM 

Sphaerium → kôstka
sphincter ani → tráviaca sústava bezchordátov
Sphingidae → lišajovité
Sphinx ligustri → lišaj orgovánový 
Sphyrna zygaena → žralok mlatkohlavý
spikula → ihlica hubiek
spikuly → vnútorná kostra bezchordátov
Spilocuscus maculatus → kuskus škvrnitý
Spinicaudata – kôrovce triedy Branchiopoda a podtrie-

dy → Diplostraca. Ich telo je relatívne krátke; hruď 
sa skladá z 32 hrudných článkov nesúcich 16 až 32 
párov končatín (závisí od druhu) a je zakončené krát-
kym postabdomenom a dvomi dlhý pazúrikmi na jeho 
konci. Dvojchlopňová schránka je zboku sploštená a 
prekrýva hlavu i celé telo. Hlavu majú relatívne malú 
so zloženým okom, a drobným naupliovým očkom. 
Antenuly relatívne dlhé, antény dvojvetvové, slúžia 
na pohyb. Mandibuly majú veľké, ale maxiluly a ma-
xily sú silne redukované. Okolo 160 sladkovodných 
druhov žijúcich väčšinou v periodických vodách. U 
nás zaznamenaných 5 druhov, z nich najznámejšia je 
škľabkovka veľká (Limnadia lenticularis) → škľab-
kovky (Conchostraca).               IH

spiraculum → vzdušnicová sústava
spirákulum – otvor na povrchu tela lariev žiab, kto-

rým komunikuje žiabrová komôrka s vonkajším 
prostredím. Larvy majú bezprostredne po vyliahnutí 
vonkajšie žiabre, ktoré sa menia na vnútorné tak, že 
postupne obrastajú kožným záhybom (operkulom). 
Medzi operkulom a vlastným telom larvy sa vytvára 
žiabrová komôrka, vyúsťujúca na povrch tela spirá-
kulom. Čeľade → pipovité (Pipidae) a → veľkonosé 
(Rhinophrynidae) majú žiabrovú komôrku rozdelenú 
na dve časti, pričom každá vyúsťuje na povrch osobit-
ným spirákulom smerujúcim lateroventrálne. Väčšina 
čeľadí má žiabrovú komôrku a jej vyústenie nepárové. 
Spirákulum pritom môže ležať buď v mediánnej ro-
vine tela (chvostovcovité; Leiopelmatidae, → kunko-
vité; Bombinatoridae, parosničkovité; Microhylidae; 
Alytidae) alebo na ľavom boku tela (všetky ostatné 
čeľade). Osobitne sa utvára spirákulum u lariev Oto-
phryne robusta (parosničkovité; Microhylidae), ktoré 
žijú v piesočnatých plytkých častiach tokov Guyany. 
Na rozdiel od ostatných druhov čeľade je umiestnené 
na ľavom boku a okrem toho je predĺžené do trubičky 
siahajúcej až do polovice chvosta.           PMI

spirákulum → vzdušnicová sústava
Spironema multinucleatum → bičíkobrvce
splanchnopleura – viscerálny list. Mezodermálma ste-

na laterálnych doštičiek, kt. vznikajú ďalšou diferen-
ciáciou célomových vreciek. Nachádza sa pri čreve 
(prilieha k entoblastu). V procese → organogenézy z 
nej vzniká hladká svalovina čreva a tvorí mezotel, kt. 
pokrýva povrch vnútorných orgánov.           MH

spodná pera – premenený druhý pár čeľustí hmyzu 
(Insecta), kryje ústne orgány zo spodnej strany. Má 

(napr. chrobáky, Coleoptera) alebo nemá (napr. Bzdo-
chy, Heteroptera) zachované spodnoperové hmatadlá. 
Môže mať rôzny tvar od plochého doštičkovitého 
skleritu až po dlhý pošvovitý útvar obalujúci mandi-
bulárne a maxilárne stylety bodavo-cicavých ústnych 
orgánov.                IO

spodná pera (labium) – v embryonálnom štádiu pôvod-
ne párová končatina spodnoperového článku hmyzu. 
Spodnoperových švom (sutura labialis) sa rozdeľuje 
na: 1. postmentum (postmentum, potlabium) a 2. pre-
mentum, distálnejšia časť, kt. je homologická s → 
kmeňom čeľuste hmyzu. Bočne sa k nej pripája pal-
piger (palpiger) s 1 – 3-článkovým spodnoperovým 
hmatadlom (palpus labialis), distálne dva párovité 
prívesky, stred. glosy (glossae) a bočné paraglosy (pa-
raglossae). Na vnútornej strane spodnej pery je hypo-
farynx (hypopharynx) – blanitý útvar podobajúci sa 
jazýčku. V záhybe medzi ním a spodnou perou sú na 
osobitných sklerotizovaných plôškach – salíviách (sa-
livia) vývody slinných žliaz.            MH

spodnoperové hmatadlo (palpus labialis) – 1 – 
3-článkovaný útvar vyrastajúci z bočného palpige-
ru na prementu → spodnej pery. Nachádzajú sa tu 
početné hmatové a chuťové senzily.           MH

spojivo – tkanivo, ktorého bunky produkujú medzibun-
kovú hmotu, oddeľujúcu jednotlivé bunky od seba, 
takže bunky netvoria súvislé komplexy a nie sú pola-
rizované. Podľa typu zastúpených buniek, charakteru 
medzibunkovej hmoty a podľa funkcie rozlišujeme 1. 
spojivá výplňové a oporné (väzivo, chrupavka, kosť) 
a 2. spojivá trofické (telové tekutiny).             JS

spoločenstvo (biocenóza/cenóza) – súbor populácií 
viacerých druhov organizmov v istom čase priestore 
(heterotypický súbor), genézou a dynamikou viazaný 
na istý biotop. Nevyhnutnou podmienkou pre jeho 
existenciu je emergentná vlastnosť (vlastnosť spolo-
čenstva), ktorá v celej svojej komplexnosti nepatrí ani 
jednému z komponentov (druhov) a dotýka sa výsost-
ne biocenózy ako celku. Spoločenstvo sa riadi zákoni-
tosťami systémovej teórie, funguje ako semiautonóm-
ny (polosamostatný) systém komponentov (druhov) 
a ich vzájomných vzťahov (interakcií). Disponuje 
autoregulačnými mechanizmami, najmä rezistenciou 
(odolonosťou) a rezilienciou (pružnosťou), ktoré 
zabezpečujú celkovú dynamickú stabilitu. V rámci 
hierarchizácie pozostáva z jednoduchších subsysté-
mov – kompartmentov (napr. biocenóza na jednom 
strome), ktoré nie sú schopné samostatne existovať. 
Okrem komplexných biocenóz možno hovoriť napr. 
o dielčích (napr. zoocenóza, fytocenóza), zmiešaných 
(napr. zonálne cenózy pozdĺž brehov), či prechodných 
(ekotonálnych) spoločenstvách.              PF

Spondylis buprestoides → fuzáč borovicový 
spongín, spongínové vlákna → ihlice hubiek
spongoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
spongocoel → paragastrálna dutina
spóra → cysty prvokov
sporocysta – druhé vývinové štádium motolíc, kt. sa 
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vyvíja z → miracídia v plášti, hepatopankrease alebo 
iných orgánoch medzihostiteľa (ulitník). Metamorfó-
zou stráca zmyslové papily, oči, obrvenie a predstavuje 
beztvarý, oválny alebo červovite pretiahly útvar. Ob-
sahuje zárodočné, bunky, z kt. sa vyvíja ďalšia gene-
rácia (→ redie) alebo dcérske sporocysty. Potravu pri-
jíma celým povrchom tela. Dcérska generácia opúšťa 
sporocystu väčšinou pretrhnutím steny, u niektorých 
samostatným vývodom. Niekedy sa termín sporocysta 
(→ spóra) používa i pre označenie vývinového štádia 
niektorých → výtrusovcov.             ET

sporogónia/sporulácia – spôsob → nepohlavného roz-
množovania prvokov, charakteristický pre → výtru-
sovce (Apicomplexa). Dochádza k rozdeleniu zygoty 
na spóry v ktorých ďalším delením vznikajú nepo-
hlavné štádiá, sporozoity. Väčšinou slúžia na prenos 
do iného hostiteľa → cysty prvokov.            ET

sporosark – pohlavný → zooid koloniálnych → po- po-
lypovcov, kt. vypučí na materskej kolónii a pohlavné 
bunky sa objavia už v jeho ranom štádiu, čím sa za-
staví jeho ďalší vývin v medúzové štádium. Morfolo-
gicky vyzerá ako púčik nesúci pohlavné bunky. Pod. 
pohlavným zooidom je gonofór, kt. má ešte vyvi-
nutý meduzoidný uzol (náznak klobúka), ale chýba 
mu manubrium a radiálne kanály gastrovaskulárnej 
sústavy. Medúzkam najpod. pohlavné zooidy sú tzv. 
meduzoidy, kt. majú dobre vyvinutý klobúk, manu-
brium, ale ramená, ústa a zmyslové orgány im chýba-
jú. Ich pohlavné žľazy sa zakladajú až v neskoršom 
štádiu ontogenézy. Meduzoidy sa od kolónie tiež ne
oddeľujú.                                                               MH

Sporozoa → výtrusovce
sporozoit → sporogónia
sporulácia → sporogónia
spriadač americký (Hyphantria cunea) – malý spria-

dač z čeľ. → spriadačovité s dĺžkou predného krídla 
12 – 13 mm. Na bielych krídlach sú často čierne bod-
ky. Má severoamerický pôvod; v povojnových rokoch 
sa rozšíril v južnej časti strednej Európy. Motýle s 
nočnou aktivitou sa vyskytujú na južnom Slovensku 
v apríli, máji a júli až auguste (druhá generácia). Žl-
tavé húsenice so širokým čiernym chrbtovým pruhom 
a čiernymi bradavkami na chrbte, s čiernymi al. hr-
dzavými brvami a na bokoch žltavými až oranžovými 
bradavkami a bledými brvami, žijú spočiatku spoloč-
ne v rozsiahlych pavučinových hniezdach. Polyfágny 
druh, škodca ovocných a niekt. lesných drevín. Kukla 
prezimuje.            MKU

spriadač medvedí (Arctia caja) – veľký spriadač z čeľ. 
→ spriadačovité s dĺžkou predného krídla 25 – 35 mm. 
Predné krídla sú hnedé s bielymi pásikmi a škvrnami. 
Zadné krídla sú červené s čiernomodrými okrúhlymi 
škvrnami. Motýle s nočnou aktivitou sa vyskytujú v 
letných mesiacoch. Patrí k našim najbežnejším spria-
dačom. Húsenica, pokrytá hustými a veľmi dlhými 
čiernymi a hrdzavými chĺpkami, je polyfágna a žije 
na bylinách a nižších drevinách. Po prezimovaní sa v 
júni zakukluje.            MKU

spriadač mliečnikový (Arctia festiva) – stredne veľký 
spriadač z čeľ. → spriadačovité s dĺžkou predného 
krídla 12 – 22 mm. Predné krídla sú čierne s bielymi 
pásikmi; zadné krídla sú červené s čiernymi škvrnami. 
Motýle s nočnou aktivitou sa vyskytujú od konca aprí-
la do začiatku júna. Húsenica je čierno sfarbená, na 
chrbtovej strane s čiernymi a na bokoch tela s hrdza-
vými chĺpkami vyrastajúcimi z čiernych bradaviek. 
Je polyfágna, žije na viacerých bylinách. Počas let-
ných horúčav prekonáva letnú diapauzu. Zimný úkryt 
opúšťa vo februári. Zakukluje sa od polovice marca 
do apríla zahrabaná v piesku. Veľmi vzácny xeroter-
mofilný a psamofilný druh, na Slovensku ohrozený a 
zákonom chránený, uvedený v červenej knihe (Čer-
vená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a 
živočíchov ČSFR 3).           MKU

spriadačovité (Arctiidae) – čeľ. uzdokrídlych motýľov 
(Lepidoptera) menších až pomerne veľkých rozmerov, 
väčšinou so širokými zadnými krídlami a často s veľ-
mi pestrou kresbou na oboch pároch krídel, väčšinou 
odlišnou na predných a zadných krídlach. U nás žijúce 
druhy dosahujú dĺžku tela 6 – 30 a dĺžku predného 
krídla 10 – 40 mm. Na predných krídlach vybieha žil-
ka R1 oddelene; M2 je blízko M3. Na zadných krídlach 
žilka Sc na báze väčšinou na dlhšom úseku spojená so 
žilkou R. Cuciak býva často slabo vyvinutý. Samčeky 
niekt. druhov lietajú často počas dňa. Samičky zná-
šajú obvykle veľký počet drobných vajíčok. Riedko 
až husto chlpaté húsenice majú malú hlavu; druhot-
né štetiny sú sústredené na bradavkách. Ich panôžky 
sú svorkovité s heteroidnými háčikmi. Húsenice žijú 
väčšinou na bylinách, zriedkavo na drevinách a lišaj-
níkoch. U väčšiny druhov prezimujú. Iba málo dru-
hov patrí k význ. hosp. škodcom. Čeľaď je rozšírená 
vo svete. Na Slovensku žije 46 druhov.       MKU

squamula → makrotrichia
srdce (cor) – dutý svalový orgán tuhej konzistencie, čer-

venohnedej farby. Jeho veľkosť je druhovo odlišná, 
vplýva naň aj aktivita. Trvalo pohybujúce sa živočí-
chy majú spravidla väčšie srdce, živočíchy v chove 
zasa menšie srdce. V srdcovej svalovine sú dva druhy 
buniek: svalové bunky chudobné na fibrily a bohaté 
na sarkoplazmu, ktorých špecifickou funkciou je ve-
denie vzruchov a bunky bohaté na fibrily a chudobné 
na sarkoplazmu (sú početnejšie), ktoré vykonávajú 
mechanickú činnosť. Stenu srdca tvoria tri vrstvy: 
vonkajšia (epicardium), stredná (myocardium) a vnú-
torná (endocardium). Svalové srdcové tkanivo sa svo-
jim priečnym pruhovaním podobá kostrovému svalu. 
Srdce nie je zložené iba zo svaloviny, asi polovicu 
hmoty tvorí nekontraktilné tkanivo, ktorého hlavný 
podiel tvorí osobitné tkanivo srdcového skeletu (sce-
leton cordis). Tvoria ho navzájom pospájané prstence 
tuhého chrupavkového tkaniva (pri niektorých živo-
číchov aj kostné tkanivo), na ktoré sú upevnené sva-
ly srdca, chlopne a kmene veľkých srdcových ciev. 
Srdce môže byť viacdielne: ryby – dvojdielne srdce 
(predsieň a komora); dospelé obojživelníky trojdiel-
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ne srdce (dve predsiene a komora); plazy (dve úplne 
oddelené predsiene a komora je rozdelená buď neú-
plne (jašterice) alebo úplne (krokodíly); štvordielne 
srdce u vtákov a cicavcov (dve predsiene a dve úplne 
oddelené komory). Srdce cicavcov má 5 funkčných 
častí: žilový splav (sinus venosus) vznikajúci spoje-
ním hornej a dolnej dutej žily, nie je anatomickou ale 
funkčnou časťou srdca; dve predsiene (atria) s pomer-
ne tenkými stenami kde sa zhromažďuje krv; dve ko-
mory (ventricula) s pomerne mohutnými stenami, sú 
vlastným hnacím mechanizmom srdca (medzi pred-
sieňami a komorami sú srdcové chlopne); srdcový ná-
sadec (conus arteriosus, bulbus cordis) je to guľovitá 
časť s mohutnými stenami nad komorami, vháňa krv 
do tepien; tepnový kmeň (truncus arteriosus) je súčas-
ťou tepien, je z hladkej svaloviny.             SN 

srdce vtákov (cor) – Srdce vtákov je rozdelené na ľavú 
časť s arteriálnou krvou a pravú časť s venóznou kr-
vou. Má kužeľovitý tvar a je umiestnené v osrdcovní-
ku (pericardium). V porovnaní k celkovej hmotnosti 
vtákov je ich srdce väčšie ako srdce cicavcov, pri kure 
predstavuje 1,4 % hmotnosti tela. Do pravej predsie-
ne (atrium dextrum) ústi predná pravá dutá žila (vena 
cava cranialis dextra), zadná dutá žila (vena cava 
caudalis) a ľavá predná dutá žila (vena cava cranialis 
sinistra). Do ľavej predsiene (atrium sinistrum) ústia 
obe pľúcne žily (venae pulmonales). Z pravej komory 
(ventriculus dexter) vystupuje pľúcna tepna (arteria 
pulmonalis), ktorá sa rozdeľuje na ľavú pľúcnu tepnu 
(arteria pulmonalis sinistra) a pravú pľúcnu tepnu (ar-
teria pulmonalis dextra). Srdce, žalúdok a pečeň chrá-
ni mohutná miskovitá hrudná kosť (sternum),ktorá je 
najväčšou kosťou v tele vtákov. Vtáky majú medzi 
stavovcami najvyššiu relatívnu hmotnosť srdca, ktorá 
závisí na spôsobe života, napr. srdce pštrosa tvorí 6 
%, holuba 14 %, dážďovníka 16 %, kolibríka 24 % 
z celkovej hmotnosti tela.             ZO

srdcová komora (ventriculus cordis) – časť srdca s po-
merne mohutnými stenami. Je vlastným hnacím me-
chanizmom srdca, medzi komorami a predsieňami sú 
srdcové chlopne. Srdce cicavcov sa rozdeľuje na pra-
vú a ľavú časť. V každej časti sa nachádza predsieň 
(atrium) a komora (ventriculum). Medzi pravou ko-
morou a pravou predsieňou je trojcípa chlopňa, medzi 
ľavou predsieňou a komorou je dvojcípa (mitrálna) 
chlopňa. Chlopne fungujú ako jednosmerné ventily. 
Pri systole predsiení sa ich cípy od seba vzďaľujú a 
umožňujú prietok krvi do komôr. Potom sa ich cípy 
spoja a zabránia spätnému nasatiu do predsiení. Do 
pravej predsiene preteká krv hornou a dolnou dutou 
žilou, Po systole predsiene je vtlačená do pravej ko-
mory. Po kontrakcii komory sa pľúcnicovým kme-
ňom dostane do pľúcnych tepien a nimi do pľúc. Na 
rozhraní medzi komorou a pľúcnicovým kmeňom je 
polmesiačikovitá chlopňa, ktorá zabraňuje spätnému 
prúdeniu krvi do komory. Po okysličení v pľúcach sa 
krv vracia do ľavej predsiene štyrmi pľúcnymi žilami. 
Z predsiene je krv vytláčaná do ľavej komory. Z ľavej 

komory vystupuje srdcovnica (aorta). Aj na jej začiat-
ku je polmesiačiková chlopňa. Aorta je najväčšou tep-
nou tela.               SN

srdcová predsieň (atrium cordis) – časť srdca s pomer-
ne tenkými stenami kde sa zhromažďuje krv (→ srd-
cová komora).               SN

srdcové chlopne (valvulae cordis) – medzi predsieňou 
a príslušnou komorou srdca sa nachádzajú cípovité 
chlopne, ktoré oddeľujú predsieň od komory a fungu-
jú ako jednosmerné ventily, t.j. umožňujú krvi prúdiť 
len smerom z príslušnej predsiene do komory. V srd-
ci sa nachádzajú dve cípovité chlopne: trojcípa alebo 
trikuspidálna chlopňa (valvula tricuspidalis) medzi 
pravou predsieňou a pravou komorou a dvojcípa ale-
bo mitrálna chlopňa (valvula bicuspidalis, valvula 
mitralis) medzi ľavou predsieňou a ľavou komorou. 
Cípovité chlopne sú vlastne vychliačeniny endokardu. 
Srdcové chlopne sú aj medzi komorou a výstupom do 
príslušnej tepny. Tieto sa označujú ako semilunárne 
(polmesiačikovité). Patrí sem: pľúcnicová alebo pul-
monálna chlopňa (valva (trunci) pulmonalis) medzi 
pravou komorou a pľúcnou (pulmonálnou) tepnou a 
aortálna chlopňa (valvula aortalis) medzi ľavou ko-
morou a aortou.               SN

srdcový sval – alebo myokard, je srdcové tkanivo sta-
vovcov. Tvorí základ srdca, dobre sa prispôsobuje 
okamžitým nárokom organizmu na prívod kyslíka 
a živín. Predstavuje typ svaloviny, ktorý sa svojimi 
vlastnosťami nachádza medzihladkou a priečne-pru-
hovanou svalovinou. Skladá sa z jednotlivých buniek 
pretiahnutého tvaru, ktoré majú oválne jadrá uložené 
v strede. Jednojadrové bunky myokardu oddeľujú 
od seba tzv. interkalárne disky. Tieto disky zabez-
pečujú prenos podráždenia z bunky na bunku a tým 
synchrónnu kontrakciu srdcového svalu. Na povrchu 
majú tenkú sarkolemu, vnútro vypĺňa sarkoplazma. Aj 
v bunkách myokardu sú prítomné vlákna aktínu a my-
ozínu. Ich usporiadanie je také isté ako vo vláknach 
priečne pruhovanej svaloviny.             SN

srsť – derivát kože cicavcov, tvoriaci telovú pokrývku. 
Základným charakteristickým znakom tela cicavcov 
je srsť a štyri končatiny. Pre telový pokryv cicavcov 
je charakteristický epidermálny útvar – srsť a rozvoj 
kožných žliaz. Srsť nevznikla premenou plazej šupi-
ny ako vtáčie pero, ale ako nová štruktúra, ktorá sa 
vyvíjala medzi kožnými šupinami, prípadne za nimi. 
Zvyšky týchto šupín ostali niektorým cicavcom za-
chované na holých častiach tela, prípadne na chvos-
te. Kožnými rohovinovými derivátmi sú okrem srsti 
aj ostne, šupiny, pazúry, nechty, kopytá, rohy i roh 
nosorožca. Pri väčšine cicavcov je telo pokryté srs-
ťou, ktorá môže druhotne vymiznúť, vždy sa však 
zakladá počas embryonálneho vývinu. Srsť je zlože-
ná z dlhších a silnejších srstíc a z mäkšieho, jemnej-
šieho a kratšieho podsrstia. Srsť je produktom kože a 
je dôležitou ochranou tela pred vplyvom vonkajšieho 
prostredia. Vzniká z epidermálnej papily, do jej rozší-
renej spodnej časti vniká zamša malou papilkou, ktorá 
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vyživuje základ srsti. Rozšírená časť srsti – srsťová 
cibuľka (bulbus pili), ktorá obsahuje nervy a cievy, 
prechádza do tenkej rovnej časti – srsťového kmeňa 
(scapus pili). Časť srsťového kmeňa, ktorý je ukrytý 
v koži spolu so srsťovou cibuľkou predstavujú koreň 
srsti (radix pili). Ten je obalený koreňovými pošva-
mi, na ktoré sa upínajú svaly (musculus arrectorum 
pilorus) spôsobujúce zježenie srsti. Srsť má najčas-
tejšie vretenovitý, prípadne kužeľovitý tvar. Podľa 
tvaru a funkcie rozlišujeme niekoľko typov srsti: 1) 
Kontúrovú srsť (srstice, pesíky) – kryje telo cicav-
cov. Je to rôzne dlhá srsť vretenovitého tvaru, ktorá 
určuje kontúry tela a chráni pred vonkajšími vplyvmi. 
2) Podsrstie alebo vlnka (podsada) – tvoria ju vlní-
ky a osiníky. Je uložená pod kontúrovou srsťou. Je to 
krátka, jemná srsť so zvlneným kmeňom, ktorá chráni 
telo pred chladom a vlhkom. 3) Vlna – je tvorená kon-
túrovou srsťou, je jemná ako podsrstie, má rovnako 
zvlnený kmeň, ale je rôzne dlhá. 4) Štetiny – sú tvore-
né pesíkmi, ktoré sú tvrdé, ostré, na konci zúžené. 5) 
Vibrisy – je to dlhá srsť pri papuli cicavcov. Na báze 
má hmatové telieska a krvné sínusy, ktoré so srsťou 
vytvárajú hmatové brvy. 6) Ostne – sú modifikova-
nou srsťou, sú krátke priame, tvrdé so silnou kôrovou 
vrstvou (jež, dikobraz). Srsť má ukončený rast. Len 
málo prípadov je takých, kde srsť rastie permanentne 
(napr. hriva a chvost koňa, vlasy človeka). Niektorým 
cicavcom, napr. psom, vyrastá z pokožky vo zväzoč-
koch. V každom sú 3 pesíky a 6 – 12 vlníkov. Sta-
rá, obdratá srsť periodicky vypadáva – pĺzne. Naše 
cicavce pĺznu 2 krát ročne na jar a na jeseň, pričom 
po jarnom pĺznutí narastá kratšia a tenšia alebo redšia 
letná srsť, po jesennom dlhšia, hrubšia alebo hustejšia 
zimná srsť. Výnimkou je napríklad Talpa europaea 
(krt obyčajný), u ktorého prebieha pĺznutie 3x ročne v 
dôsledku jej rýchlejšieho zodierania pri subteránnom 
spôsobe života. Naopak druhy rodu Sorex (piskor) 
po dosiahnutí pohlavnej zrelosti nepĺznu a letná srsť 
vzniká zo zimnej skrátením (poolamovaním) konco-
vých častí. Pĺznutie je zložitý fyziologický proces, 
na ktorom sa zúčastňuje celý organizmus. Riadi sa 
hormonálnou činnosťou hypofýzy a štítnej žľazy, ale 
ovplyvňujú ho aj vonkajšie ekologické faktory, naj-
mä svetlo a teplo. Pĺznutie sa prejavuje aj zvýšenými 
nárokmi na potravu (minerálne látky, vitamíny), zvý-
šenou dráždivosťou a znížením hmotnosti tela. Čas a 
priebeh pĺznutia závisí od veku, pohlavia a fyziologic-
kého stavu jedinca, od trofických a meteorologických 
podmienok. Nedostatočná výživa, choroby a gravidita 
zapríčiňujú oneskorenie pĺznutia. Vplyv vonkajších 
faktorov sa prejavuje aj pri aklimatizácii. Cicavce pre-
nesené do iných prírodných podmienok sa po istom 
čase prispôsobujú priebehom i charakterom osrstenia 
novým ekologickým podmienkam. Narastanie srsti je 
podmienené periodickým obnovovaním činnosti srs-
ťovej cibuľky a možno ho zistiť na opaku stiahnutej 
kože, podľa presvitania tmavých pigmentov nahro-
madených v cibuľke. Pretože srsť nepĺzne naraz, ale 

mozaikovite alebo v istých pásoch – zonálne, tvoria 
sa na zamše v priebehu pĺznutia typické tmavé mies-
ta. Jesenné pĺznutie prebieha pomalšie ako jarné. Pred 
jarným pĺznutím srsť stráca lesk, pružnosť, láme sa a 
tvorí chumáče. Jarné pĺznutie začína zvyčajne od hla-
vy a chrbta, odkiaľ pokračuje smerom dozadu na boky 
a brucho. Jesenné pĺznutie postupuje opačným sme-
rom. Na labkách mnohých druhov (Felis lynx – rys 
ostrovid, Vulpes vulpes – líška obyčajná) sa holé časti 
v zime zakrývajú dlhou srsťou, ktorá ich chráni nie-
len pred zimou ale aj pred poranením na zamrznutom 
snehu a zároveň umožňuje aj lepší pohyb na sypkom 
snehu. V niektorých prípadoch dochádza pri presrsťo-
vaní aj k zmene farby, napr. Mustela erminea (lasica 
hranostaj), Lepus timidus (zajac belák). Pĺznutie polo-
vodných druhov cicavcov ako ondatra pižmová (On-
datra zibethicus), vydra riečna (Lutra lutra) a i. nie je 
časovo úzko obmedzené a rozdiely v zložení letnej a 
zimnej srsti sú zjavné iba na ich chrbtovej časti, preto-
že brušná časť prichádzajúca do styku s vodou si musí 
po celý rok zachovať veľkú izolačnú schopnosť. Telo 
cicavca je od okolitého prostredia izolované vrstvou 
vzduchu zadržaného v srsti.             ZO

sršeň obyčajný (Vespa crabro) – spoločenský hmyz. 
Hlavou kolónie je kráľovná, ktorá je najväčším jedin-
com v hniezde dosahuje veľkosť 25 – 35 mm. O fun-
govanie kolónie sa starajú neplodné robotnice, ktoré 
sa starajú o potomstvo. Na rozdiel od včiel si sršne 
nepripravujú zásoby na zimu a hniezdo je jednosezón-
ne, obvykle zaniká koncom septembra. Zimu preží-
vajú len oplodnené samice, ktoré na jar založia novú 
kolóniu. Najčastejším miestom sú dutiny stromov a 
podkrovia starých domov so sedlovou strechou. Živí 
sa hmyzom, ovocnými šťavami a nektárom. MKB

sršňovité (Vespidae) – čeľ. blanokrídlovcov (Hymenop-
tera) zahŕňa nápadné žlto-čierne druhy s dobre vyvi-
nutým žihadlom. Delí sa na dve biologicky odlišné 
skupiny: a) osy samotárske, ktorých samičky si sami 
stavajú hniezda a starajú sa o potomstvo; b) osy spolo-
čenské, ktorých samička zakladá kolóniu s množstvom 
robotníc, ktoré sa starajú o chod kolónie (obstarávajú 
potravu, starajú sa o larvy, rozširujú hniezdo, atď.). 
Osy budujú podzemné alebo nadzemné hniezda, ktoré 
sa od seba značne odlišujú ako vzhľadom, tak i po-
užitým stavebným materiálom. Dospelé osy sa živia 
cukornatými látkami, larvy sú kŕmené mäsitou kašou 
z rozdrveného hmyzu.           MKB

Staphylinidae → drobčíkovité
Staphylinus caesareus → drobčík cisársky
statický zmyslový orgán (medúza) – nazýva sa stato-

cysta. U medúz sa nachádza na okraji zvona. → stato-
cysta.             MKB

statický zmyslový orgán → statocysta
statoblasty – špeciálne guľovité útvary, vzniknuté vnú-

torným pučaním (→ nepohlavné rozmnožovanie) u → 
machoviek. Vytvárajú sa na výbežku (funiculus), kto-
rý vyrastá zo steny žalúdka. Na povrchu sú chránené 
chitínovou vrstvou, s veľkým počtom dutín a háčikov. 
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Vo vnútri sa nachádzajú ektodermálne a mezodermál-
ne bunky, ktoré dajú za priaznivých podmienok základ 
novej machovke. Slúžia na prečkatie nepriaznivých 
podmienok, podobne ako → gemule u hubiek. Znáša-
jú i premrznutie a vyschnutie.             ET

statocysta/statokinetický orgán – primárny zmyslo-
vý orgán rovnováhy niektorých vodných bezstavov-
cov (napr.→ mechúrniky, → ploskavce,→ kôrovce) 
a niektorých nižších stavovcov. Umožňuje plávajúcim 
alebo lezúcim organizmom udržiavať horizontálnu 
polohu. Je tvorená mechúrikom (môže ich byť viac), 
v ktorom sa nachádza 1 alebo viac minerálnych zr-
niek, najčastejšie zrnká CaCO3 (statolit). Sú uložené v 
mechúriku vystlanom senzorickými bunkami s bičík-
mi a akákoľvek zmena polohy vzhľadom ku gravitácii 
spôsobuje podráždenie senzorických buniek a vysla-
nie informácie do nervového systému.            ET

statokinetické orgány → rovnovážne orgány bezchor- rovnovážne orgány bezchor-
dátov

statokinetický orgán – sú uložené spolu so sluchovým 
orgánom v labyrinte skalnej kosti lebky. Zmyslové 
bunky, ktorých vlásky vyčnievajú do polkruhových 
kanálikov kinetického receptora, sú dráždené prúde-
ním endolymfy pri rotačných pohyboch hlavy, teda pri 
zmenách uhlového zrýchlenia. Ich dráždenie umož-
ňuje informáciu o polohe osi rotácie a o uhlovom 
zrýchlení. Statický receptor je vo vajcovitom alebo 
guľovitom vačku a tvoria ho nahromadené zmyslové 
bunky, ktorých vlásky sú čiastočne ponorené do rôso-
lovitej hmoty obsahujúcej drobné kryštáliky minerál-
nych solí. Pri zmenách polohy hlavy a pri lineárnych 
zrýchleniach (pád, stúpanie) vznikajú zmeny tlaku a 
ťahu kryštálikov na vlásky, a tak sa zmyslové bunky 
dráždia. Kinetický a statický receptor pracujú ako 
funkčný celok. Ich činnosť je dôležitá pre udržanie 
vzpriameného postoja a telesnej rovnováhy, a to ako v 
pokoji, tak aj pri rôznych pohyboch tela. Subjektívne 
vnímanie polohy hlavy a ich zmien sa uskutočňuje v 
spánkovom laloku mozgovej kôry.         MKB

statokinetický orgán → statocysta
statolit – vápenaté teliesko vylúčené stenou statocysty 

al. zrnká piesku, kt. si živočích ukladá z vonkajšieho 
prostredia. V prvom prípade sú statolity súčasťou 
uzavretých statocýst, v druhom prípade otvorených 
statocýst, kt. rôzne dlhým kanálikom komuniku-
jú s vonkajším prostredím (→ rovnovážne orgány 
bezchordátov).              MH

statolit → statocysta
stavba jednobunkovcov → bunkové organely
stavba tela nezmara → nezmary
stavce (vertebrae) – základná stavebná jednotka oso-

vej kostry – chrbtice (columna vertebralis). Chrbtica 
je zložená zo stavcov (vertebrae), základom ktorých 
je telo stavca (corpus vertebrae), ktoré sú navzájom 
oddelené medzistavcovými platničkami (disci in-
tervertebrales). Z neho dorzálnym smerom vybieha 
dorzálny/neurálny oblúk stavca (arcus vertebrae, 
neurapophysis), v najširšej časti ktorého je stavco-

vý otvor (foramen vertebrale). Spojením stavcov 
sa z jednotlivých stavcových otvorov vytvorí chrb-
ticový kanál (canalis vertebralis), ktorým prebieha 
miecha (medulla spinalis). Medzi základmi oblúkov 
dvoch susediacich stavcov je medzistavcový otvor 
(foramen invertebrale), ktorým z miechy vystupu-
je spinálny nerv (nervus spinalis). Dorzálny oblúk 
stavca má okrem toho ešte tŕňový výbežok (proces-
sus spinosus), na ktorý sa upínajú chrbtové svaly 
a bočné výbežky (processi transversi), na ktoré sa 
napájajú rebrá. Ryby majú v chvostovej časti chrbtice 
vyvinuté aj ventrálne/hemálne oblúky stavca (arcus 
ventralis, haemapophysis), ktorým prebieha chrbtová 
aorta a chvostová žila. Okrem toho ventrálne oblúky 
posledných chvostových stavcov rýb sú modifikova-
né a premenené na ploché kosti (hypuralia), o ktoré 
sa opierajú lúče chvostovej plutvy. Podobne aj ich 
dorzálne oblúky môžu byť premenené na epiuralia. 
Podľa tvaru hlavových/kraniálnych a chvostových/
kaudálnych plôch stavca, stavce rozdeľujeme na nie-
koľko typov. Amficélne stavce (dvojduté) majú hla-
vovú aj chvostovú plochu jamkovitú. Procélne stavce 
majú hlavovú plochu jamkovitú a chvostovú plochu 
vypuklú. Opistocélne stavce majú hlavovú plochu 
vypuklú a chvostovú jamkovitú. Platycélne/acélne 
stavce majú hlavovú aj chvostovú plochu plochú. 
Chrbtica môže byť rozčlenená na niekoľko častí. Na 
chrbtici vodných stavovcoch rozlišujeme stavce trupu 
a stavce chvosta. Chrbticu suchozemských stavovcov 
tvoria krčné stavce (vertebrae cervicales), hrudníko-
vé stavce (v. thoracicae), driekové/bedrové stavce (v. 
lumbales), krížové stavce (v. sacrales) a chvostové 
stavce (v. caudales). Na bočné výbežky stavcov sa 
pripájajú rebrá (costae), vznikajúce z väziva medzi 
svalovinou trupu.              ZO

Stegobium paniceum → črvotoč chlebový
stehno → nohy článkonožcov
stehnová kosť (femur) – jedna z kostí zadnej končatiny 

stavovcov.               ZO
Stenus bipunctatus → drobčík dvojškvrnný
sternit – brušný (ventrálny) → sklerit hmyzieho článku 

tela. MH
sterroblastula → blastula
stiahnuteľné vakuoly → pulzujúce vakuoly
stigma – otvor po stranách tela hmyzu, ktorý spája tra-

cheálny respiračný systém s vonkajším prostredím, je 
otvárateľný a zatvárateľný. Žltočervená alebo červená 
škvrna citlivá na svetlo, ktorá slúži ako zrakový orgán 
niektorých bičíkovcov.           MKB

stigma → vzdušnica
Stigmella → drobníkovité 
stilokónická senzila → senzila
stilus mandibularis → hryzadlový bodec
stipes → čeľusť hmyzu
stoličky (dentes molares) – typ zubov na korunke so 4 

až 5 hrbolčekmi, v hornej čeľusti má 3 korene a v dol-
nej dva korene.           MKB

stolón (stolo) – výbežok, pomocou ktorého je pučiaci 
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jedinec pripevnený k materskému a môže sa podieľať 
na tvorbe kolónie (→ hubky, → polypovce → salpy 
a pod.).               ET

stomatopody → telové prívesky kôrovcov
stomodeum → tráviaca sústava bezchordátov 
stomoknida → knidoblast
stonôžka ucholaková (Lithobius forficatus) – má gaš-

tanovo-hnedé zafarbenie, dĺžka tela dosahuje 35 mm. 
Za tykadlami po bokoch hlavy sú skupinky 20 až 30 
nerovnako veľkých očiek, predný okraj koxosterna 
maxillipéd s 5 + 5 alebo 6 + 6 drobnými zubmi. Trup s 
15 pármi nôh. Po stranách zadného okraja 9., 11. a 13. 
terga veľké trojuholníkovité výbežky (zuby). Žije na 
povrchu pod rôznymi spadnutými predmetmi všade 
tam kde je dostatok vlhkosti a drobných článkonožcov 
a pôdnych hlístovcov, ktoré tvoria jej potravu. Roz-
šírená v nížinách, pahorkatinách, v Karpatoch stúpa 
do nadmorskej výšky 1 900 m, v Alpách až do 2 700 
m. Nevyhýba sa prostrediu pozmenenému človekom 
(dvory, záhrady, parky cintoríny a i.). Náš najčastejšie 
sa vyskytujúci druh.               IO 

stonôžky (Chilopoda) – trieda dravých článkonožcov. 
Majú predĺžené telo rozlíšené na hlavu a trup s 15 až 
191 pármi nôh (končatín). Dĺžka tela väčšiny druhov 
kolíše v rozpätí 10 až 50 mm, výnimočne až 265 mm. 
Na hlave je pár dlhých mnohočlánkových tykadiel, za 
ich bázami skupinky očiek. Ústne orgány sú zložené 
z hryzadiel (mandibulae) a dvoch párov čeľustí (ma-
xillae) zrastených v bazálnej časti. Charakteristickým 
znakom stonôžok sú príustne maxillipedy (forcipuly), 
ktoré vznikli premenou nôh prvého trupového článku, 
sú pod čeľusťami druhého páru. Maxillipedy (pravá 
i ľavá) sú zakončené silnejšie sklerotizovaným pa-
zúrikom, na ktorom vyúsťuje jedová žľaza uložená 
vo femoroide (proximálny článok maxillipedy). Jed 
slúži na usmrtenie alebo znehybnenie koristi. Trup je 
heteronómne (Lithobiomorpha) alebo viac-menej ho-
monómne článkovaný (Geophilomorpha). Posledný 
pár končatín na konci trupu tvoria vlečné nohy smeru-
júce nie do strán, ale dozadu tela. Neslúžia na pohyb, 
sú nosičmi mnohých zmyslových receptorov, funkč-
ne predstavujú „zadné tykadlá“. Zriedkavejšie môžu 
slúžiť na výkon inej funkcie, napr. na uchopenie, či 
pridržiavanie koristi (druhy rodu Cryptops). Kutikula 
stonôžok, na rozdiel od mnohonôžok, nie je inkrusto-
vaná vápenatými soľami. Majú dobre vyvinutú vzduš-
nicovú sústavu s párom stigiem na väčšine trupových 
článkov. Exkréčnu sústavu tvoria Malpighiho rúrky 
a čeľusťové žľazy. Sú gonochoristy, pohlavný otvor 
majú na predposlednom trupovom článku. Počas on-
togenézy prekonávajú anamorfózu (hemiananorfózu) 
alebo epimorfózu. Niektoré druhy radov Geophilo-
morpha a Scolopendromorpha sú známe starostlivos-
ťou o potomstvo. Chilopoda sú pôdne organizmy, žijú 
na povrchu i v hlbších vrstvách pôdy pod povrchom, 
druhové bohatstvo narastá smerom k rovníku. Je opí-
saných okolo 2 800 druhov, z územia Slovenska je 
známych vyše 60 druhov.              IO

stopkaté bruško → bruško článkonožcov
straško modlivkovitý (Squilla mantis) → ústonožce
stratum cementi → kutikula
stratum ceratum → kutikula
stratum cuticulinosum → kutikula
stratum densum → kutikula
stratum polyphenolum → kutikula
strečkovité (Oestridae) – parazitická skupina dvojkríd-

lovcov. Sú to robustné, často husto ochlpené muchy, 
so zakrpatenými ústnymi orgánmi, ktoré však umož-
ňujú cicanie tekutín. Sú dobrými a rýchlymi letcami, 
ktorí často vyhľadávajú vyvýšené miesta, kde docháza 
aj k páreniu. Sú oviparné nabo ovoviviparné, samice 
kladú vajíčka alebo liahuce se larvy. Vajíčka kladú na 
srsť, larvy sú „vystrelované“ na nozdry zvieraťa. Na-
pádajú predovšetkým kopytníky, zriedkavo hlodavce 
a zajace, jeden druh parazituje na africkom slonovi, 
iný na austrálskych klokanoch. Larvy vyšších instarov 
(3) sú zavalité, posiate zdvojenými i ztrojenými prieč-
nymi radmi zúbkov, umožňujúce im pohyb na sliznici 
horných dýchacích ciest alebo pod kožou. Posledný 
larválny instar opúšťa hostiteľa a kuklí sa v zemi. Ge-
neračný cyklus trvá zvyčajne 2 roky.        MKB

strečok konský (Gastrophilus intestinalis) – dosahuje 
veľkosť do 15 mm, je kozmopolitne rozšírený. Sa-
mičky znášajú vajíčka na srsť pasúceho sa dobytka 
a koní. Vajíčka na srsti držia veľmi pevne, sú prilepe-
né zvláštnym tmelom. Vyliahnuté larvy dráždia kožu a 
kôň sa preto líže alebo hryzie, a takto sa larvy dostáva-
jú do jeho žalúdka, kde sa zachytávajú na stene. Tam 
zostanú a cudzopasia približne 10 mesiacov. Následne 
vychádzajú s trusom von, zahrabú sa do zeme, zakuk-
lia sa a vyliahne sa z nich ďalšia generácia dospelých 
jedincov. Strečok škodí koňovi tým, že odníma z jeho 
žalúdka výživné látky, narušuje stenu žalúdka, a tým 
vyvoláva jeho zápal, nechutenstvo a koliku.      MKB

strečok ovčí (Oestrus ovis) – dorastá do veľkosti 12 
mimiletrov, obýva najmä teplejšie oblasti strednej Eu-
rópy. vyskytuje sa najmä v blízkosti ovčiarní. Samič-
ka znáša živé larvy do okolia nozdier ovcí, prípadne aj 
muflónov. Larvy vnikajú do nosovej dutiny, prípadne 
do čelových dutín, môžu spôsobiť až uhynutie napad-
nutých zvierat.           MKB

stredné črevo → tráviaca sústava bezchordátov
stredný mozog – časť mozgu, nervová štruktúra, v kto-

rej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsahuje 
nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti – mie-
chu a predĺženú miechu – s hemisférami mozgu. Má 
význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela. Je to naj-
kratší úsek mozgu, leží medzi Varolovým mostom a 
mozočkom. Prechádza ním Sylviov kanál, ktorý spája 
3. a 4. mozgovú komoru. V hornej časti sú 2 páry hr-
bolčekov, tzv. štvorhrbolie (corpora quadrigemina). V 
prednom páre končí časť vlákien zrakového nervu. V 
zadnom sú uložené nižšie sluchové centrá (napr. re-
flexné otočenie hlavy za zvukom). Centrá v strednom 
mozgu: zrakové, sluchové reflexy, pohyb očí, hlavy, 
inervácia okohybných svalov.          MKB
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stredný mozog hmyzu → mozog hmyzu
stredohruď → hruď článkonožcov
strehúň škvrnitý (Lycosa singoriensis) – náš najväčší 

pavúk, dosahuje veľkosť tela okolo 3 cm. V rozpätí 
nôh až 7 – 8 cm. Šedo hnedé sfarbenie vytvára na tele 
a nohách škvrny. Dospelé samce majú na pedipalpách 
a chelicerách žltkasté ochlpenie.Telo má husto poras-
tené chĺpkami. Vyhrabáva si až 10 cm nory a vystiela 
ich pavučinou. Tu sa zdržiava cez deň a loviť vychá-
dza podvečer. Korisť loví aktívne, skokom. Pohlavne 
dospelé jedince sa koncom leta a začiatkom jesene 
vyskytujú na povrchu aj cez deň, keď vyhľadávajú 
partnera. Samica nosí kokón prilepený k spodnej časti 
opistozómy a pridržiavajú ho 3. párom nôh. Po vy-
liahnutí sa juvenily zdržujú na dorzálnej strane matky. 
Začínajú ju opúšťať až po prvom zvliekaní. Vyskytuje 
sa na otvorených biotopoch, najmä na prirodzených 
a kultúrnych stepiach. V poslednom čase aj na kose-
ných trávnikoch pri ľudských príbytkoch.ZKR, MKR 

strelček najväčší (Aptinus bombarda) – tmavosfarbe-
ný druh chrobáka čeľ. → bystruškovitých, dĺžky 10 
– 13 mm. Hojný na les. pôde, pod kameňmi a lis-Hojný na les. pôde, pod kameňmi a lis-
tovou hrabankou, najmä v hájoch. Pri vyrušení vys-
trekuje z bruška kyselinu butyrovú, kt. na vzduchu 
vybuchuje.             MH

strelček väčší (Brachinus crepitans) – chrobák čeľ. → 
bystruškovitých, dlhý 6,5 – 10 mm. Hlava, štít a nohy 
červenožlté, krovky kovovomodré al. zelenkasté. Pri 
vyrušení vypúšťa z bruška tekutinu, kt. na vzduchu 
vybuchuje. Hromadne pod kameňmi na medziach, 
okrajoch polí a lúk.             MH

stres – predstavuje dlhodobo trvajúci konflikt medzi 
organizmom a prostredím. Je to súbor reakcí organiz-
mu na okolité podmienky, ktoré podstatne prekračujú 
obvyklú normu. Zvieratá sa stretávajú so situáciami, 
pri ktorých nemôžu uniknúť nepríjemným vplyvom, 
ako napr. teplo, chlad, náhle prekvapenie nepriateľom 
alebo aj prílišné nahromadenie jedincov rovnakého 
druhu. Týmto negatívnym faktorom hovoríme stre-
sory. Stres vyvoláva v organizme radu zmien (napr. 
vylučovanie hormónov adrenalinu a noradrenalinu, 
zvýšenie tepu), ktoré súborne nazývame poplachovou 
reakciou organizmu. Poplachová reakcia organizmu 
predstavuje prvú fázu stresu, pri miernom alebo krát-
kodobom strese. Pripravuje živočícha na fyzickú ob-
ranu, útok alebo únik. Pri dlhšie trvajúcom strese sa 
aktivuje kôra nadobličiek a dochádza k vylučovaniu 
hormónov – kortikoidov – tie mobilizujú telesné záso-
by živín, zvyšujú štiepenie bielkovín, uvoľňujú zásoby 
tuku a stimulujú produkciu glukózy. Hypofýza záro-
veň produkuje adrenokortikotropný hormón (ACTH), 
ktorý potlačuje strach. Pri hlbokom strese sa výrazne 
až o 25 % zväčšuje objem nadobličiek. Tejto druhej 
fáze stresu hovoríme všeobecný adaptačný syndróm 
(GAS). Pri nej dochádza k potlačeniu tvorby hormó-
nov v štítnej žľaze a v pohlavných žlazách. Spomaľu-
je sa rast a klesá pohlavná aktivita.                     MKA

stridulácia → stridulačné orgány hmyzu

stridulačné orgány hmyzu (organa stridentia) – zvu-
kotvorné orgány. Vzájomným trením zhrubnutých, 
silnejšie sklerotizovaných štruktúr vyludzujú zvuk. 
Podľa častí tela, kt. sa zúčastňujú poznáme tri typy 
stridulácie: 1. alárny, krídlový typ, pri kt. zvuk vz-
niká trením bazálnych častí krídel. Krídla sú často 
asymetrické a zvyčajne je vyvinutá stridulačná žilka. 
Niekedy v bazálnej časti krídel býva vyvinuté žilkami 
ohraničené políčko s pružnou lesklou membránou tzv. 
zrkadielko, kt. slúži na zosilňovanie vydávaných zvu-
kov. Tento typ je charakteristický pre → kobylky a → 
svrčky; 2. stehnovo–krídlový typ, pri kt. zvuk vzni-
ká trením vnútorných strán zadných stehien o okraje 
krídel. Je charakteristický pre väčšinu → koníkov; 3. 
bruškovo–stehnový typ, pri kt. zvuk vzniká trením 
vnútorných strán zadných stehien o plektrá (trecie 
plôšky) na boku bruška. Je charakteristický pre niekt. 
→ koníky.              MH

stridulačné/zvukotvorné orgány rovnokrídlovcov – 
zvukotvorné štruktúry rovnokrídleho hmyzu (koníkov 
a kobyliek). Ich súčasťou bývajú rezonančné útvary, 
ktorých úlohou je vyprodukovaný zvuk zosilniť. Pri 
alárnej (krídlovej) stridulácii (svrčky) vzniká zvuk 
vzájomný trením krídel, ktoré sú vybavené špeciálnou 
zvukotvornou žilkou (vena stridens). Femoro – abdo-
minálna (stehnovo-brušková) stridulácia je postave-
ná na báze trenia vnútroných stien zadných končatín 
o bočné štruktúry bruška. Femoro – alárny (stehnovo-
krídlový) typ sa prejavuje trením vnútorných strán ste-
hien zadných končatín o žilky krídla (väčšina koníkov). 
Recepcia zvukových signálov prebieha u rovnokrídle-
ho hmyzu prostredníctvom tympanálnych (sluchových 
orgánov), napr. u kobyliek sú umiestnené na predných 
holeniach, u koníkov v prednej časti bruška.           PF

Strigidae → sovovité
strobila → strobilácia
strobilácia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 

niektorých → pŕhlivcov, charakteristický najmä pre 
→ medúzovce. Dochádza pri ňom k odškrcovaniu 
medúz z polypového štádia. Je súčasťou → metage-
nézy v priebehu ktorej pohlavným štádiom je vždy 
medúza, nepohlavným polyp. Dospelé medúzy produ-
kujú pohlavné bunky, po oplodnení vo vode zo zygoty 
vzniká obrvená larva → planula, ktorá určitý čas pláva 
voľne vo vode, prisadá na podklad a môže sa meniť na 
ďalšie štádium (→ aktinula). Táto rastie, v hornej časti 
sa vytvárajú ramená, vzniká → polyp (scyphostoma, 
scyphistoma – u niektorých medúz aktinula chýba 
a planula sa priamo mení na scyphistomu). V hor-
nej časti sa polyp priečne zaškrcuje, vzniká strobila, 
z ktorej sa vrchné časti postupne oddeľujú a vznikajú 
tak malé medúzky (→ efyry), ktoré rastú, pohlavne 
dospievajú a rozmnožujú sa ďalej pohlavne. U niekto-
rých medúz dochádza k úplnému potlačeniu polypo-
vého štádia a planula sa priamo maní na efyru. Za 
strobiláciu možno považovať i odškrcovanie článkov 
→ pásomníc tesne za hlavičkou v oblasti krčka.   ET

strobilácia → nepohlavné rozmnožovanie bezchor- nepohlavné rozmnožovanie bezchor-
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dátov
strongyloidóza → mechovce
struhák (radula) – výbežok na spodnej strane ústnej 

dutiny niektorých mäkkýšov, ktoré strúhajú potravu. 
Sú na ňom v radách mikroskopické zúbky z organic-
kej hmoty podobnej chitínu, prípadne sú podľa typu 
potravy rôzne mineralizované (soli vápnika, železa). 
Radula dorastá odzadu dopredu a pri jej odieraní na 
vonkajšej strane stále dorastá. Za dorastanie sú zod-
povedné bunky odontocyty. Usporiadanie, počet a 
tvar zúbkov sú druhovo špecifické, využívajú sa pri 
determinácii niektorých druhov, prípadne aj pohlaví 
konkrétneho druhu.              TC

strunovce (Nematomorpha) – vlasom alebo drôtu sa 
podobajúce živočíchy, patriace do kmeňa → chobo-
tohlavce. V dospelosti nemajú chobot. Telo je pokryté 
kutikulou rôznej štruktúry (systematický znak). Dosa-
hujú veľkosť až do 1,5 m, väčšinou 10 – 30 cm. Určitý 
čas žijú voľne vo vode (najmä sladkej), po kopulácii 
samička kladie vajíčka do vody. Vznikajú infekčné 
larvy, kt. prenikajú aktívne cez pokožku do tela vod-
ného hmyzu. Hmyz (aj suchozemský) sa môže naka-
ziť aj zožratím → cýst. V hmyze parazitujú určitý čas 
a dorastajú. Nakazený hmyz inštinktívne vyhľadáva 
vodu, dospelé strunovce z neho vychádzajú, pohlavne 
dospievajú a vo vode kopulujú. Larva má vysúvateľný 
chobot, ktorý sa pri premene zaťahuje do tela. Gordius 
aquaticus parazituje v potápnikoch rodu Dytiscus. ET

struska → larvy hmyzu
Struthio camelus → pštros dvojprstý
Struthionidae → pštrosovité
stužkavce → Catocala
stužkavec dubový (Catocala sponsa) – veľká mora z 

čeľ. → morovité s dĺžkou predného krídla 30 – 35 
mm. Základná farba predných krídel je hnedosivá až 
hnedá s čiernou prímesou. Na krídlach je nápadná bie-
lo obrúbená veľká obličkovitá škvrna. Zadné krídla sú 
žiarivo červené s dvoma čiernymi páskami. Motýle sa 
vyskytujú od polovice júla do polovice septembra v 
dubových a zmiešaných listnatých lesoch, v starých 
záhradách a parkoch s prítomnosťou dubov, na kt. žijú 
kôrovošedé al. červenohnedé húsenice s priečnym hr-
bom na 5. článku bruška (máj, jún).         MKU

stužkavec modrý (Catocala fraxini) – naša najväčšia 
mora z čeľ. → morovité s dĺžkou predného krídla 
okolo 45 mm. Na svetlosivých až sivohnedých al. be-
lavohnedých predných krídlach je vlnovková kresba 
pripomínajúca kôru stromu. Zadné krídla majú tma-
vohnedý podklad a širokú modrú pásku. Motýle sa vy-
skytujú od konca júla do polovice októbra na okrajoch 
zmiešaných lesov, brehoch riek a v alejách. Svetlo 
sivohnedá húsenica žije v máji až júni na viacerých 
drevinách, najmä na topoľoch.          MKU

Stygocaridacea – rad kôrovcov patriaci do triedy ra-
kovce (Malacostraca), podtriedy Eumalacostraca 
a nadrad Syncarida – ich prvý hrudný článok zrástol 
s hlavou, ostatné hrudné články sú voľné; telo nie je 
ukryté do panciera. Posledný brušný článok (telson) 

majú silne redukovaný na dva drobné výrastky zakon-
čené štetinami. Prvé hrudné končatiny sa zmenili na 
maxilipedy. Brušné končatiny chýbajú, až na posled-
ný pár dlhých uropód. Žijú v juhoamerických Andách, 
nad 2 000 m n.m. v pramenitých vodách a v podzemí. 
Prvý zástupca bol objavený v r. 1963: Parastygocaris 
andeni.                 IH

styletka zhubná → háďatká
stylokónická senzila → senzila
Stylommatophora → slimáky 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata → lienočka lu-

cernová 
suberuciformná larva → larvy hmyzu
subimágo → larvy hmyzu
subkostálna žilka → krídlo hmyzu
subkutikulárne bunky hviezdoviek → endokrinná sú- endokrinná sú-

stava bezchordátov
subpseudopodie → panôžky
Succinea → jantárovka
Suctoria → cicavky
Suidae → svińovité
sulcatio → brázdenie vajíčka
sumcovité (Siluridae) – čeľ. z radu kaprotvarých (Cyp-

riniformes). Telo majú predĺžené, v prednej časti za-
valité, takmer okrúhle, v zadnej časti podlhovasté, z 
bokov sploštené. Sú bez šupín, so širokou a nízkou 
hlavou, hlboko rozoklané ústa siahajú na úroveň oka. 
Čeľuste a čerieslo bývajú ozubené. Chrbtová plutva je 
krátka, má zvyčajne menej ako 5 lúčov alebo celkom 
chýba, análna je veľmi dlhá, dotýka sa chvostovej 
plutvy, prípadne s ňou splýva. Známych je 97 druhov 
rozšírených v Indii, juhovýchodnej Ázii, Indonézii, 
na Borneu i v Európe. Sumec západný/hrča (Silurus 
glanis) meria až 5 m a váži 300 kg, dožíva sa až 80 
rokov. Samec stráži hniezdo s ikrami. Mlaď sa živí 
zooplanktónom a hmyzom, dospelé rybami, vtákmi, 
cicavcami.               ZO

sumec západný → sumcovité
súmračník čiarkavý (Thymelicus lineola) – stredne 

veľký súmračník z čeľ. → súmračníkovité s dĺžkou 
predného krídla okolo 15 mm. V strednej časti pred-
ných okrovohnedých krídel majú samčeky čiernu čiar-
ku. Jeden z najhojnejších súmračníkov. Motýle lietajú 
od júna do augusta na lúkach, okrajoch lesov, lesných 
čistinách a pod. Húsenica žije od apríla do júna na trá-
vach.                    MKU

súmračníkovité (Hesperiidae) – čeľ. väčšinou menších 
až stredne veľkých uzdokrídlych motýľov (Lepidop-
tera) so širokou hlavou a mohutnou hruďou. U nás 
žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 9 – 15 mm a dĺžku 
predného krídla 10 – 18 mm. Kyjačikovité tykadlá vy-
rastajú ďaleko od seba. Nohy sú normálne vyvinuté, 
holene majú obvykle 2 páry ostrôh. Krídla sú široké, 
zadný pár je zaokrúhlený. Na predných krídlach všet-
ky žilky vychádzajú oddelene od seba z okrajov dis-
koidálneho poľa. Motýle lietajú väčšinou rýchle po-
čas dňa. Lysé al. jemne ochlpené húsenice majú veľkú 
hlavu a vencovité panôžky. Na brušku sú povrchové 
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voskové žliazky. Majú 3 páry hrudných nôh a 5 pá-
rov bruškových panôžok. Žijú v spradených listoch, 
najčastejšie na trávach. Kukly s pomerne slabo skle-
rotizovaným povrchom sú pokryté vrstvičkou vosku a 
bývajú zavesené buď za kremaster al. zachytené po-
mocou hodvábneho vlákna opasku. Väčšina druhov 
žije v neotropickej, orientálnej a austrálskej oblasti. 
Zo Slovenska je známych 18 druhov.                 MKU

superpozičné zložené oči → zložené oči hmyzu
sval – je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva. Je 

to pohybový orgán živočíchov, vrátane človeka. Jeho 
najpodstatnejšou zložkou sú svalové bunky, ktoré 
majú schopnosť sťahu (kontrakcie) a uvoľnenia (rela-
xácie). Tento pohyb zabezpečujú bielkovinové vlákna 
svalových buniek = myofibrily, schopné tieto vlákna 
sťahovať. Sťahy vyžadujú energiu a na uvoľňovanie 
energie je zasa potrebné nepretržité zásobovanie ži-
vinami a kyslíkom. Svaly, ktoré si najviac uvedomu-
jeme, sú kostrové svaly, čiže tie, ktoré hýbu telom. 
Kostrové svaly sa pripájajú ku kostiam pevnými ne-
pružnými šľachami. Tieto svaly sú ovládané vôľou, to 
znamená, že robia to, čo im prikážeme. Keď dostanú 
signál z mozgu, skrátia sa a ťahajú kosti, ku ktorým sú 
pripevnené. Podľa stavby a funkcie sa delia na 3 typy: 
hladké svalové tkanivo, priečne pruhované a srdcový 
sval.                 SN

svalnatý žalúdok (ventriculus) – jeden z dvoch vtáčich 
žalúdkov. Žalúdok vtákov je zložený z troch častí: 
žľaznatý žalúdok (proventriculus), svalnatý žalúdok 
(ventriculus) a vrátnik (pylorus pylorus). Potrava sa 
najprv chemicky trávi v žľaznatom žalúdku a až ná-
sledne mechanicky spracúva v svalnatom žalúdku. 
Svalnatý žalúdok (ventriculus) tvorí trecí (trituračný) 
orgán. V dutine žalúdka sa potrava mechanicky spra-
cováva pomocou drobných kamienkov alebo zrniek 
piesku (gastrolity). Preto je jeho vnútro vystlané ob-
novujúcou sa keratinóznou výstielkou (cuticula gas-
trica) produkovanou tubulóznymi žľazami (kukučky 
ju občas celú vyvrhnú).              ZO

svalová sústava (systema musculorum) – predstavuje 
súhrn svalov, umožňujúcich pohyb jedinca v prostre-
dí, ako aj pohyb určitých častí jeho tela (orgánov a ich 
súčastí). Najjednoduchším typom je difúzna svalovina 
u mechúrnikov (Coelenterata), kde svalové bunky sú 
roztrúsené pod pokožkou. Konce svalových buniek 
sú pretiahnuté, vzájomne sa dotýkajú a spájajú sa pod 
epitelovými bunkami.               JS

svalová sústava obojživelníkov – kostrové svalstvo 
obojživelníkov je sčasti delené väzivovými prepáž-
kami (myoseptami) na jednotlivé segmenty (myomé-
ry). Táto segmentácia je zreteľná prevažne na trupe 
chvostnatých obojživelníkov, žaby majú kostrové 
svaly viac diferencované. Medzi veľké svaly chrbta 
patrí musculus dorsalis trunci, ktorého vlákna prebie-
hajú od jedného myosepta k druhému. Vlákna hlbšie 
uloženej svaloviny naopak spájajú dva za sebou nasle-
dujúce stavce a podieľajú sa na bočnom ohýbaní tela. 
Žaby ich majú väčšmi diferencované ako chvostnaté 

obojživelníky. Niektoré skupiny žiab majú diferen-
cované aj povrchové vrstvy svaloviny, ktoré tvoria 
musculus longissimus dorsi, prebiehajúci od hlavy k 
→ urostylu. Tento sval sa podieľa na držaní hlavy a 
prehýbaní tela dorzálne. Svalovina ventrálnej strany 
trupu je tvorená tromi vrstvami svalov – vonkajším 
musculus obliquus externus, vnútorným musculus ob-
liquus internus a medzi nimi ležiacim musculus rectus 
abdominis, ktoré sa dospelým jedincom ďalej dife-
rencujú. Svaly končatín sú vďaka odlišnému spôsobu 
života rozličných skupín obojživelníkov rôzne modi-
fikované. Na ventrálnej strane pletenca predných kon-
čatín leží mohutný musculus pectoralis. V panvovej 
oblasti majú chvostnaté obojživelníky dobre vyvinutý 
musculus caudalipuboischiotibialis podieľajúci sa na 
pohybe chvosta. Žabám sa zachoval len v evolučne 
starej čeľadi → chvostovcovitých (Leiopelmatidae). 
Svaly vlastných zadných končatín majú mimoriadne 
dobre vyvinuté skákavé druhy žiab.          PMI

svalová sústava plazov – kostrové svalstvo → plazov 
je v porovnaní s obojživelníkmi väčšmi prispôsobe-
né terestrickému spôsobu života. Vyvinuli sa im dlhé 
svaly pohybujúce chrbticou a hlavou (predovšetkým 
musculus longissimus dorsi, m. transversospinalis, m. 
longissimus cervicocapitis, m. spinalis capitis) a sva-
ly brušného lisu nesúce útroby (musculi obliqui, mm. 
transversi, mm. recti abdominis a iné). Plazom sa ako 
prvým stavovcom vyvinuli medzirebrové svaly (mm. 
intercostales) podporujúce pľúcne dýchanie. Zanik-
lo metamérne členenie svaloviny steny trupu. Svaly 
pletencov (napr. m. latissimus dorsi, m. pectoralis, m. 
supracoracoideus, m. iliotibialis, m. adductor femoris) 
sú rôznymi spôsobmi modifikované v závislosti od 
spôsobu pohybu. Pohyb prednej a zadnej končatiny 
zabezpečujú vlastné svaly končatín. Výrazné modi-
fikácie svalovej sústavy → korytnačiek (čiastočne aj 
→ krokodílov) súvisia s ich osobitou telesnou organi-
záciou. Pre → hady je príznačný komplexný výrazný 
vývoj svalov trupu a rozvoj svalov spájajúcich rebrá, 
stavce a kožu. Prejavujú sa tendencie k spájaniu me-
diálnych svalových elementov s laterálnymi a anteri-
órnych elementov s posteriórnymi, v dôsledku čoho 
vznikajú svalové reťazce.        IB, DJ

svalovec špirálovitý (Trichinella spiralis) – v našich 
podmienkach jeden z najnebezpečnejších → hlístov-
cov. Spôsobuje vážne ochorenie, trichinelózu. Človek 
sa nakazí konzumáciou nedostatočne tepelne spraco-
vaného alebo zle vyúdeného mäsa, najmä z ošípanej 
(ktorá sa nakazí najčastejšie zožratím infikovaného 
potkana). Časté sú aj nákazy z diviny, zriedkavo zo 
psov a pod. (1 gram nakazeného mäsa môže obsaho-
vať až 15 000 trichinel). Samička dosahuje veľkosť 
do 4 mm, samček do 1,6 mm. Po konzumácii naka-
zeného mäsa sa sústreďujú v tenkom čreve, kde rastú 
a pohlavne dospievajú. Samčeky po kopulácii hynú, 
samičky sa zavŕtavajú do steny čreva, prechádzajú 
do lymfatických ciest a tam rodia larvy, ktoré sa krv-
ným obehom dostávajú do dobre prekrvených orgá-
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nov (bránica, jazyk, medzirebrové, kostrové svalstvo 
a pod.). Medzi svalovými vláknami vytvárajú puzdra, 
ktorých obal môže vápenatieť. V takomto stave pre-
žijú a sú infekčné až 40 rokov. Choroba sa prejavuje 
vysokými teplotami, zimnicou, hnačkami, pri silných 
nákazách môže dôjsť až k ochrnutiu napr. dýchacích 
svalov, čo môže spôsobiť zadusenie.             ET

svetielkovanie/bioluminiscencia – schopnosť  živočíchov 
produkovať studené svetlo buď za pomoci symbio-
tických baktérií alebo špecializovanými svetiel-
kujúcimi orgánmi. Svetielkovanie slúži najmä na 
vyhľadávanie opačného pohlavia, lákanie kori-
sti al. zastrašovanie nepriateľa. Je známe u mno-
hých živočíšnych skupín, napr. → medúzovcov, → 
obrúčkavcov, → hmyzu, rýb. Samo svetielkovanie 
vzniká enzymatickou oxidáciou luciferínu. Luciferín 
sa za prítomnosti ATP a Mg2+ premieňa na adenyl-
luciferín, kt. sa za prítomnosti kyslíka a enzýmu 
luciferázy mení na oxyluciferín a AMP. Oxyluci-
ferín odovzdá kvantum energie, kt. sa počas reakcie 
uvoľňuje v tvare kvanta studeného svetla. MH

svetielkujúci orgán hmyzu (organum luminiscens) – 
orgán schopný produkovať svetlo, kt. farba varíruje 
od zelenomodrej po červenú. Je zložený z troch častí: 
priehľadného chitinózneho obalu, svetlotvornej vrstvy 
bohato opletenej vzdušnicami a pod ňou ležiacej odra-
zovej vrstvy. Svetielkujúce orgány pri dennom svet-
le vyzerajú ako bledé škvrny symetricky uložené na 
rôznych častiach tela, napr. na bruškových článkoch 
(→ svietivkovité) al. na chrbtovej strane hrude u 
kováčika Pyrophorus a i. Svetlo vzniká oxidáciou lu-
ciferínu za prítomnosti enzýmu luciferázy (→ svetiel-→ svetiel- svetiel-
kovanie).              MH

svietivkovité (Lampyridae) – čeľ.→ chrobákov podra-→ chrobákov podra- chrobákov podra-
du → všežravých. Malé chrobáky podlhovastého, 
mäkkého tela. Hlava je ukrytá pod veľkým polkruho-
vitým štítom. U našich druhov sú samičky larvovité, 
bezkrídle. Obe pohlavia sa vyznačujú bioluminiscen-
ciou, kt. slúži na vyhľadávanie opačného pohlavia 
(→ svetielkovanie). Zdrojom tohto svetielkovania 
sú dve políčka na spodnej strane bruška. Sú to dravé 
chrobáky, aktívne večer a v noci. Žijú najmä na okra-
joch lesov a les. poľanách. Známych je okolo 2 000 
druhov (s centrom rozšírenia najmä v indomalajskej 
a neotropickej oblasti), u nás 3. Našimi hojnejšími 
druhmi sú svietivka obyčajná (Lamprohiza splendidu-
la) a s. svätojánska (Lampyris noctiluca).           MH

sviňa domáca (Sus scrofa domestica) alebo v poľnohos-
podárstve (domáca) ošípaná – je významným hospo-
dárskym zvieraťom. Okrem mäsa poskytuje kožu. Sa-
mica je prasnica, samec je kanec, vykastrovaný samec 
je brav, mláďa po pôrode v období cicania mlieka je 
ciciak, v období odstavenia od matky odstavča. Ob-
dobie od oplodnenia po pôrod je prasnosť, pôrod je 
oprasenie. U nás trvá prasnosť prasníc priemerne 116 
dní, zhruba 4 mesiace. Domáca ošípaná bola domesti-
kovaná asi 4 000 rokov p. n. l. v Číne. Chov ošípaných 
sa písomne spomína asi 2 500 rokov p. n. l. v Asýrii a 

Babylone v Hamarubisovom zákonníku. V Európe sa 
ošípaná objavuje v staroveku. Domáca ošípaná mala 
minimálne tri domestifikačné centrá. Dve v Európe, 
jedno v oblasti Baltického mora, druhé v oblasti Stre-
dozemného mora. Tretie domestifikačné centrum bolo 
v oblasti východnej Ázii. Na území nášho štátu je naj-
rozšírenejším plemenom biela ušľachtilá ošípaná, na 
južnom Slovensku plemeno mangalica. Pre potrebu 
úžitkového kríženia sa k nám z Anglicka doviezli čier-
ne plemená ošípaných, a to berkshire a cornwall. HI

sviňovité (Suidae) – čeľ. podradu sviňotvaré (Suifor-
mes) radu párnokopytníky (Artiodactyla) (predtým 
Nonruminantia –neprežúvavce). Majú robustné telo 
s kratšími nohami. Hlava je predĺžená do rypáka. 
Hryzáky majú korene, samce majú nápadne zväčše-
né očné zuby, ktoré nemajú korene, neutále dorasta-
jú v podobe oblúkovitých klov a spolu so spodnými, 
ktoré sa k nim prikladajú zvonku, slúžia ako zbraň 
a aj ako nástroj na rytie. Niektoré druhy ich majú rov-
né (Babyrussa) alebo normálnej veľkosti. Chvost má 
20 – 23 stavcov. Koža je riedko osrstená. Mláďatá sú 
pozdĺžne pruhované alebo škvrnité. Samice majú 5 
párov mliečnych bradaviek. Známych je 14 recent-
ných druhov.                ZO

svižník poľný (Cicindela campestris) – chrobák čeľ. 
→ svižníkovitých, dlhý 12 – 15 mm žiarivozelené-
ho sfarbenia s kovovým leskom. Spodná strana tela 
fialová al. modrá. Krovky s bielymi škvrnami. Skoro 
na jar hojný na slnečných svahoch, okrajoch lesov, 
lúčkach. Často na cestičkách, kde loví drobný hmyz a 
pavúky. Hlav. potravou sú mravce. Ďalšími príbuzný-
mi druhmi sú s. hôrny (C. sylvicola), s. pieskový (C. 
hybrida).             MH

svižníkovité (Cicindelidae) – čeľ. → chrobákov podradu 
→ mäsožravých. V niektorých systémoch sú zaraďo-
vané ako podčeľaď → bystruškovitých. Stred. veľké, 
čierno al. pestro sfarbené, často s kovovým leskom. 
Majú štíhle telo s dlhými nohami, kt. im umožňujú 
rýchly beh. Imága dobre lietajú na krátku vzdialenosť. 
Hlava nesie veľké vypuklé oči, mohutné hryzadlá. Sú 
dravé, živia sa iným hmyzom. Larvy číhajú na korisť 
vo vyhrabaných zvislých chodbičkách. Vyskytujú sa 
od nížin až do vrchov, na suchších otvorených a slneč-
ných miestach. Na svete žije okolo 1 300 druhov, v 
palearktickej oblasti asi 100 druhov, u nás 8.        MH

svrabovce (Sarcoptiformes) – podrad → roztočov, kto-
ré sú charakteristické absenciou stigiem a vzdušníc, 
resp. tracheálneho systému. Chelicery sú zväčša nož-
nicovito uspôsobené.           PMA

svrabovcovité (Sarcoptidae) – čeľ. → roztočov s okrúh-
lym a na chrbtovej strane výrazne vypuklým telom a s 
nápadne krátkymi nohami. Zastúpené druhy sú veľmi 
malých rozmerov, merajú iba 0,2 – 0,5 mm. Majú krát-
ku a širokú → gnathosomu a slabo vyvinuté chelicery. 
Parazitujú v koži (epidermis) cicavcov. Zdravotnícky 
najvýznamnejší predstaviteľ je → svrabovec kožný 
(Sarcoptes scabiei), pôvodca svrabu u človeka.  PMA

svrabovec kožný (Sarcoptes scabiei) – roztoč z čeľ. → 
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svrabovcovité. Pôvodca svrabu (scabies). Je mikro-
skopických rozmerov: samci merajú 0,2 – 0,24 mm, 
samice sú väčšie a merajú 0,33 – 0,35 mm. Telo má 
zavalité, nečlánkované a bez dýchacích vzdušníc. Po-
vrch → idiosomy je krytý mäkkou membránou cha-
rakteristicky zriasnenou početnými záhybmi. Niekto-
ré telové štetiny sú výrazne predĺžené. Vývin prebieha 
podľa schémy: vajíčko – larva – nymfa – samec alebo 
vajíčko – larva – nymfa – deutonymfa – samica. Celý 
vývin prebieha na jedinom hostiteľovi a trvá približne 
6 – 18 dní. Imága žijú 3 – 6 týždňov a sú schopné 
pomerne rýchleho pohybu. To umožňuje veľmi účin-
ný priamy prenos z človeka na človeka. V pokožke 
vŕtajú iba samičky, a to aj niekoľko milimetrov dlhé 
chodbičky, do ktorých kladú vajíčka. Napádajú na-
jmä jemnú pokožku, napr. medzi prstami na rukách, 
na zápästiach, na bruchu a v blízkosti genitálií. Tento 
druh sa živí tkanivovým mokom a vylučuje toxíny, 
ktoré spôsobujú lokálne zápaly a hromadenie lymfy v 
napadnutých častiach pokožky, čo sa prejavuje lokál-
nymi erytémami a urtikariálnymi vyrážkami (žihľav-
kou). Svrab je onemocnenie, ktoré je v súčasnosti 
vzácne a rozšírené najmä u obyvateľstva žijúceho v 
nehygienických podmienkach.          PMA

svrček poľný (Gryllus campestris) – najväčší svrček 
žijúci sa na Slovensku, dorastá do rozmerov 20 – 26 
mm. Prevažne sfarbený do čierna. Výrazná guľovitá 
hlava a zavalitejšie valcovité telo sú prispôsobené k 
životu v podzemných norách. Sluchové orgány má 
umiestnené na predných holeniach. Obidve pohlavia 
žijú v samostatných chodbách. Samčeky počas letných 
nocí sedia pred chodbami a cvrlikajú pomocou pred-
ných blanitých krídel – snažia sa prilákať samice. Sa-
mice sa vyznačujú typickým kladielkom. Obľúbeným 
prostredím sú suchšie lúky a trávnaté stráne. Je rozší-
rený v celej strednej Európe, na niektorých miestach 
môže byť dosť hojný. Je veľmi plachý. Svrček poľný 
si v zemi vyhrabáva diery. Vydáva cvrlikavý zvuk, 
ktorý vzniká trením krídel. Živí sa článkonožcami a 
rastlinnou potravou. Samička znáša do podzemných 
dier relatívne veľké množstvo vajíčok. Larvy v die-
rach prezimujú.           MKB

Sylviidae → penicovité
Symbion pandora → brvoústovce
symbióza – nadradený pojem slúžiaci na označenie rôz-

nych foriem koexistencie dvoch alebo viacerých orga-
nizmov (komensalizmus, parazitizmus, mutualizmus 
a i.).                 IO

symfily – tzv. praví hostia → mravenísk. Na tele majú 
trichómy vylučujúce pri mechanickom podráždení 
drobné kvapôčky, kt. sú obľúbenou potravou mravcov. 
U symfilov dochádza k čiastočnej alebo úplnej strate 
zraku, často majú zakrpatené ústne orgány, nedokážu 
sa nimi sami živiť a tak sú odkázaní na starostlivosť 
mravcov, ktorými sú kŕmené. Mravce sa starajú aj o 
ich vajíčka a larvy. K symfilom patria napr. → chrobá-
ky rodov Atemeles, Lomechusa, Claviger a i.       MH 

symfyly (Symphyla) – slepé depigmentované biele pôd-

ne článkonožce, dlhé 2 až 9 mm. Telo majú rozdelené 
na hlavu a trup. Na hlave hryzavé ústne orgány (hry-
zadlá, dva páry čeľustí), pár dlhých tykadiel z mno-
hých približne rovnakých článkov, za bázami tykadiel 
je po jednej stigme vzdušnicovej sústavy. Trup dospe-
lých jedincov zo 14 článkov, prvých 12 článkov nesie 
po jednom páre nôh, prvý pár nôh často menší. Na 
13. článku trupu (praeanálny článok) je pár snovacích 
nečlánkovaných výrastkov, na 14. je pár veľkých tri-
chobotrií. Počínajúc 3. párom nôh sú pri koxách drob-
né výrastky (styly), na 3. – 10 trupovom článku sú za 
stylmi párové vyliačiteľné vačka (koxálne orgány). 
Počet tergitov (15 – 24) na dorzálnej strane trupu pre-
vyšuje vždy počet trupových článkov. Pohlavný otvor 
leží medzi panvičkami (koxami) nôh na 4. trupovom 
článku. Prenos spermatozoidov spermatofórmi. Počas 
vývinu prekonávajú anamorfózu, prvý larválny in-
star má tri páry nôh. Je opísaných okolo 170 druhov, 
rozdeľujú sa do dvoch čeľadí (Scutigerellidae, Sco-
lopendrellidae). Na Slovensku na vlhkých miestach 
Scutigerella immaculata dlhá 3,5 až 4 mm, častejšie 
v hrubších vrstvách listovej opadanky na pobreží po-
tokov a riek.                IO

sympatická nervová sústava hmyzu – inervuje najmä 
tráviacu sústavu a genitálne orgány. S mozgom ju 
spájajú tri od seba nezávislé časti. 1. Stomatogastrická 
nervová sústava, kt. inervuje prednú časť tráviacej sú-
stavy a okolie úst. 2. Mediálny nerv (nervus media-
lis) vychádza z dorzálnej strany hrudných nervových 
uzlov a štiepi sa v hrudi na dve vetvy inervujúce stigmy 
vzdušníc, ich svaly a vzdušnice. V brušku pokračuje 
do každého nervového uzla a štiepi sa medzi ko-
nektívmi na dve za sebou idúce senzitívno-motorické 
vetvy. 3. Koncová časť sympatickej nervovej sústa-
vy je reprezentovaná splanchnickým nervom (nervus 
splanchnicus), kt. vybieha z posledného bruškového 
ganglia a mnohonásobne sa vetví. Inervuje okrem 
iného tiež vnútorné a vonkajšie genitálie.           MH

Symphyla → symfyly
Synanthedon myopaeformis → podobník okankovitý 
synantrop – organizmus viazaný na ľudské obydlia, 

v ktorých prebieha i jeho ontogenéza, napr. ploštica 
posteľná (Cimex lectularius), potkan hnedý (Rattus 
norvegicus) a i.                IO 

synapsia – týmto pojmom sa označujú všetky funkčné 
spojenia medzi membránami dvoch buniek, z ktorých 
aspoň jedna je neurón. To znamená, že synapsia je 
nielen spojením dvoch neurónov, ale spája aj zmys-
lovú bunku s neurónom pri prijímaní informácie a aj 
nervovú bunku s efektorom pri odovzdávaní informá-
cie. Podľa charakteru prenosu vzruchu rozdeľujeme 
synapsie na chemické a elektrické.         MKB

synaptický uzlík – časť synapsie, predstavuje zakonče-
nie axónu. Obsahuje synaptické vačky, v ktorých sa 
nachádza mediátor. U chemických synáps sú prítomné 
kontraktilné bielkoviny stenín a neurín.         MKB

Syncarida – nadrad kôrovcov patriaci do triedy ra-
kovce (Malacostraca) podtriedy Eumalcostraca. lavu 



              S                                                                                                                             

275

majú väčšinou zrastenú s prvým hrudným článkom; 
hrudné končatiny majú dvojvetvové a prvé z nich sa 
pozmenili na maxilipedy. Nadrad zahrňuje okolo 35 
sladkovodných druhov rozdelených do troch radov: 
Anaspidacea (→ bezpancierovky) – 10 druhov, → 
Stygocaridacea – 4 druhy, Bathynellacea (→ hlbinov-
ky) – 25 druhov.               IH

synechtry – prenasledovaní hostia mravenísk. Túto 
skupinu predstavujú predovšetkým → drobčíkovité (z 
rodov Myrmedonia, Atheta, Quedius), ktoré napádajú 
slabšie robotnice mravcov, alebo sa živia ich larvami 
a kuklami. Bezkrídle parazitické osičky (napr. Sole-
nopsia imitatrix z čeľade Diapriidae) kladú vajíčka do 
vajíčok, lariev a kukiel mravcov.             MH 

syngamia → oplodnenie
Syngrapha microgamma – menšia mora z čeľ. → moro-

vité s dĺžkou predného krídla 8 – 11 mm. Na predných 
tmavosivých krídlach je kresba v podobe písmena 
gama. Zadné krídla sú sírovožlté s výrazným širokým 
čiernym lemom. Imága lietajú od začiatku júna do za-
čiatku júla v priebehu dňa na rašeliniskách. Na Slo-
vensku sa vyskytuje v oblasti rašeliniska Suchá Hora. 
Húsenica prezimuje a žije najmä na rojovníku mo-
čiarnom (Ledum palustre). Vzácny tyrfobiont, kt. na 
Slovensku dosahuje južnú hranicu svojho rozšírenia, 
patriaci do kategórie ohrozených druhov. Uvádza sa 
v červenej knihe (Červená kniha ohrozených a vzác-
nych druhov rastlín a živočíchov ČSFR 3).        MKU

synkaryon → konjugácia → oplodnenie
synoekenty – trpení hostia → mravenísk. Predstavu-

jú prevažnú väčšinu → myrmekofilov. Ich vzťah k 
mravcom je neutrálny (komenzalizmus) . Je to typ 
kladnej interakcie medzi dvoma druhmi, pri ktorej 
má synoekent prospech a zároveň mravec nie je po-
škodený. Zvyčajne sa vyskytujú v mravenisku len 
dočasne, niekedy však aj trvalo. Často sa priživujú na 
kolónii mravcov, živia sa mŕtvymi jedincami a krad-
nú im potravu priamo z úst. Pomáhajú mravcom od-
straňovať z mraveniska nečistotu a nespotrebované 
zvyšky potravy, ktorými sa živia. V hniezde hľadajú 
predovšetkým ochranu. Charakteristickými predsta-
viteľmi sú chrobáky rodu Monotoma, Dendrophilus, 
Soronia, Amphotis, švehla mravenisková (Atelura 
formicaria), svrčík mraveniskový (Myrmecophila 
acervorum). Mikroskopické chrobáky z čeľade Tri-
chopterygidae sa živia v mravenisku predovšetkým 
plesňami. Priamo na telách mravcov sa vyskytujú 
roztoče, ktoré majú čistiacu funkciu. Pavúky rodu 
Walkenaeria, drobčíky Dinarda dentata sa živia roz-
točmi. V mravčích hniezdach sa vyvíjajú larvy vrbi-
nára štvorbodého (Clythra quadripunctata) a niekt. 
zlatoňov (napr. Potosia cuprea).                          MH 

syrinx – hlasový orgán vtákov. V mieste bifurkácie prie-
dušiek je umiestnený hlasový orgán (syrinx).  Niekto-
ré druhy vtákov (labute, žeriavy) vydávajú hlas pomo-
cou dlhej priedušnice, ktorá im siaha medzi kľúčnymi 
kosťami do dutého hrebeňa prsnej kosti. Syrinx majú 
najdokonalejší spevavce (Passeriformes). Skladá sa 

z troch morfologicky rozdielnych častí: z chrupavkovi-
tej alebo kostenej kostry, bubienkových membrán a zo 
syringeálnych svalov. Podľa ich usporiadania a zastú-
penia jednotlivých častí syrinxu môžeme hlasový or-
gán vtákov rozdeliť na tri typy: 1. tracheálny syrinx, 
2. tracheobronchiálny syrinx, 3. bronchiálny syrinx. 
Najčastejšie sa vyskytuje tracheobronchiálny syrinx. 
Na jeho stavbe sa podieľa priedušnica (trachea) aj prie-
dušky (bronchi). Jeho kostru tvoria zvyčajne celkom 
osifikované chrupavky. Spodné (kaudálne) prstence 
sú veľmi tesne k sebe priložené alebo zrastajú a vy-
tvárajú tracheálnu časť syrinxu, označovanú ako bu-
bienok (tympanum). V mieste, kde priedušky splývajú 
je chrupavkovitý trámec, môstik (pessulus), smerujúci 
dorzoventrálne a rozdeľujúci jednotnú vzduchovú ces-
tu na dve, ktoré vedú vzduch samostatnými otvormi 
do primárnych priedušiek (bronchi primarii). Za môs-
tikom tvoria stenu syrinxu dve bubienkové väzivové 
membrány (membrana tympaniformis medialis a m. t. 
lateralis), ktoré sú natiahnuté medzi poslednou chru-
pavkou priedušnice a prvou chrupavkou priedušky. 
Tieto membrány tvoria vlastný hlasový orgán. Svaly 
syrinxu (musculi syringeales) sú veľmi dobre vyvinu-
té predovšetkým pri spevacoch, ktoré ich majú až 5 
párov. Jeden pár svalov majú zástupci podradu Eury-
laimi, žijúce v trópch. Juhoamerické druhy z podra-
du Tyrani, majú 1 – 3 svaly. Menurae ? Zástupcovia 
najväčšieho podrad spevavcov Oscines, patrí sem cca 
45 % zástupcov, majú komplikovane stavaný syrinx, 
ktorý má 4 páry spevných svalov. Hlasový orgán iner-
vuje podjazykový nerv (nervus hypoglossus). Domáce 
vtáky svaly syrinxu nemajú vytvorené. Prúd vzduchu 
vyvolá kmitanie bubienkových membrán, ktoré kmi-
tajú kolmo na smer prúdiaceho vzduchu, čím vznikne 
zvuk. Výška tónu je určená napätím bubienkových 
membrán ako aj frekvenciou kmitov týchto membrán. 
Dutina bubienka je vystlaná sliznicou, ktorá v mies-
te prechodu cez môstik vybieha do polmesiačikovitej 
riasy, hlasivky (membrana semilunaris). Hlas, ktorý 
vzniká na princípe dvoch kmitajúcich hlasivkových 
membrán, postavených rovnobežne s prúdením vzdu-
chu je zosilňovaný vzduchovými vakmi. Kačice majú 
priedušnicu, ktorá je na bifurkácii priedušiek bubien-
kovito rozšírená a krytá tenkým bubienkom (na zosil-
nenie hlasu). Syrinx chýba bocianovi.            ZO

systematická zoológia – oblasť zoológie zaoberajúca 
sa klasifikáciou organizmov do taxónov rôznej hierar-
chickej úrovne. Pre myslenie a vyjadrovanie človeka je 
nevyhnutné aby organizmy, s ktorými sa stretáva, boli 
istým spôsobom zatriedené (klasifikované) do skupín. 
Rozlišované skupiny združené na základe spoločných 
znakov a vlastností, využívajúc princíp nadradenosti 
či podradenosti, tvoria potom hierarchicky usporiada-
ný systém. Hierarchický systém rastlín a živočíchov 
zaviedol Linné v polovici 18. st. Princípy linneovskej 
hierarchizácie použivame dododnes.             IO 

systematika – náuka o diverzite (rozmanitosti) orga-
nizmov. Pod štúdiom diverzity organizmov chápe-
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me „sústavné štúdium všetkých druhov organizmov 
a technológií, ktorými je možné rozmanitosť udržovať 
a využívať na prospech ľudstva“ (WilsOn 1995). Sys-
tematika ako dôležitý odbor sprostredkuje komplexný 
pohľad na pochopenie neobyčajného bohatstva živého 
sveta (bioty). Systematika poskytuje prostriedky na 
jeho usporiadanie, ktoré rešpektuje jeho prirodzenú 
povahu a historický vývoj.              IO

systematické kategórie –  slúžia na označenie klasifi-
kačných (hierarchických) úrovní. Líšia sa medzi sebou 
mierou zovšeobecnenia. Čím je taxón na vyššej klasi-
fikačnej úrovni, tým je väčšia miera zovšeobecnenia 
v jeho diagnóze. Stupnicu systematických kategórií 
používaných v biológii zaviedol Linné preto často 
hovoríme a píšeme o „linnéovskej hierarchii“. Linné 
(1758)  v 10. vydaní svojej práce „Systema Naturae...“ 
použil šesť systematických kategórií (klasifikačných 
úrovní), v zostupnom poradí sú to: ríša (regnum), trie-
da (classis), rad (ordo), rod (genus), druh (species) a 
varieta (varietas). Na usporiadanie (klasifikáciu) pri-
bližne 4 500 druhov živočíchov, ktoré linné poznal, to 
stačilo. Postupne od polovice 18. storočia počet opi-
sovaných živočíchov rýchlo rástol. S rastúcim počtom 
novoopísaných taxónov – druhov, najmä bohatých 
skupín, ako sú mäkkýše, článkonožce, „ryby“ a i. bolo 
nutné zaviesť ďalšie systematické kategórie. Prehľad 
v dnešnej dobe používaných systematických kategórií 
je uvedený v priloženej tabuľke.

Systematické kategórie označujúce klasifikačné (hie-
rarchické) úrovne v zoologickom systéme. „Medzi-
národný kódex zoologickej nomenklatúry“ upravuje 
tvorenie a používanie mien taxónov klasifikačných 
úrovní poddruh až nadčeľaď.

 
   r e g n u m  –  r í š a  
     phylum – kmeň 
       subphylum – podkmeň  
         (divisio – oddelenie) 
           (subdivisio – pododdelenie)
             superclassis – nadtrieda
               classis – trieda 
                 subclassis – podtrieda 
                   infraclassis – infratrieda
                     (cohors  – kohorta)
                       (subcohors – podkohorta)
                         superordo – nadrad 
                           ordo – rad 
                             subordo – porad  
                               infraordo – infrarad 
                                 superfamilia – nadčelaď  
                                   familia – čelaď 
                                     subfamilia – podčeľaď 
                                       (tribus – tribus)
                                         (subtribus – podtribus) 

                     genus – rod 
                                             subgenus – podrod
                                               species – druh  
                                                 subspecies – poddruh 

Tučne sú tlačené základné systematické kategórie; do-
plnkové kategórie sú odvodené od základných pred-
ponou super- (nad-) alebo sub- (pod-); zriedkavejšie 
používaná predpona infra- znamená menej ako sub-. 
Kategórie uvedené v okrúhlych zátvorkách sa častejšie 
používajú len v kmeňoch bohatých počtom druhov, napr. 
článkonožce (Arthropoda).               IO  
systola – kontrakcia srdca, fáza zmršťovania. Je to opak 

diastoly (ochabovanie, relaxácia komôr a predsiení 
srdca). Obidve fázy sa vo všetkých štyroch oddieloch 
srdca striedajú za sebou v presnom poradí. Ich strie-
danie voláme srdcový cyklus. Srdcový cyklus začína 
systolou predsiení, pričom komory sú zatiaľ v diasto-
le. Po systole predsiení nastupuje systola komôr (srdce 
pracuje ako nasávacia a tlaková pumpa, chlopne pôso-
bia ako ventily usmerňujúce prúdenie krvi). V systole 
rozlišujeme tri fázy: 1. fáza izovolemická (izometric-
ká) pri kontrakcii komôr; 2. fáza maximálneho vy-
pudzovania krvi; 3. fáza spomaleného vypudzovania 
krvi.                SN

šabľa krivočiara (Pelecus cultratus) – čeľ. kaprovité 
(Cyprinidae), rad kaprotvaré (Cypriniformes). Je roz-
šírená v Eurázii, u nás len v Dunaji, výnimočne vy-
stúpi do juhoslovenských riek. Má charakteristické 
spredu stlačené a dohora otočené ústa a rovnú líniu 
chrbta a temena hlavy. Patrí medzi planktónožravé 
druhy rýb. Šabľa krivočiara dorastá do dĺžky 60 cm, 
u nás parí k celoročne chráneným a patrí do kategórie 
zraniteľných druhov.              ZO

šesťlúčové koraly → koraly
šesťnôžky (Hexapoda) – nadtrieda primárne suchozem-

ských vzdušnicovcov s telom rozdeleným na tri čas-
ti (tagmy), na hlavu (caput), hruď (thorax) a bruško 
(abdomen). Ich charakteristickým znakom sú tri páry 
rôzne upravených nôh (na behanie, skákanie, hraba-
nie, plávanie, chytanie koristi a i.) na hrudi. Väčšina 
známych druhov má na hlave pár tykadiel, zložené 
oči, jednoduché očká a ústne orgány, ktoré vznikli 
premenou troch párov končatín. Hruď je z troch člán-
kov, na druhom a treťom článku často krídla. Bruško 
pôvodne z 12 článkov, mnohé recentné druhy majú 
bruško z menšieho počtu článkov. Sú oddeleného po-
hlavia, prenos spermatozoidov priamy počas kopulá-
cie alebo nepriamy spermatofórmi. Počas ontogenézy 
prekonávajú neúplnú (hemimetabolia) alebo úplnú 
(holometabolia) premenu. Hexapoda tvoria počtom 
druhov i počtom jedincov najbohatší taxón živočíšnej 
ríše. Prakticky sú zastúpené vo všetkých klimatických 
pásmach okrem extrémnych miest severného a južné-
ho pólu. Nevyhýbajú sa púštnym veľmi suchým ob-
lastiam. Druhotne prešli do prostredia sladkých a bra-
kických vôd. Mnoho druhov zohráva významnú po-
zitívnu i negatívnu úlohu v ekonomických záujmoch 
človeka.                IO

škáravec široký (Dibothriocephalus latus/Diphyllo-
bothrium latum) – patrí medzi → ploskavce do triedy 
→ pásomnice. Vo vývine strieda 3 hostiteľov. V do-
spelosti parazituje v čreve mäsožravcov živiacich sa 
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sladkovodnými rybami, vrátane človeka. Dosahuje 
veľkosť až 15 m. Na hlavičke sa nachádzajú prichy-
távacie zariadenia vo forme botrií. Z vajíčka, ktoré sa 
dostane výkalmi do vody sa vyvíja obrvená larva (→ 
koracídium), ktorá býva zožratá prvým medzihosti-
teľom, kôrovcom napr. z čeľade Cyclopidae. V ňom 
vznikne larválne štádium → procercoid. Po zožratí 
nakazeného kôrovca rybou (napr. šťuka, okúň), vzni-
ká v nej štádium → plerocerkoid, ktoré sa usadzuje 
v svalovine alebo vnútorných orgánoch. Konzumá-
ciou surových alebo nedostatočne tepelne upravených 
rýb sa nakazí definitívny hostiteľ.              ET

škľabka veľká (Anodonta cygnaea) – náš najväčší 
mäkkýš (→ lastúrniky) čeľ. korýtkovitých (Unioni-
dae), veľký až 220 mm. Žije v stojatých, či mierne 
prúdiacich vodách s bahnitým dnom takmer po celej 
Európe a Sibíri. Do plášťovej dutiny škľabky ukladá 
svoje vajíčka ryba lopatka dúhová. Tento vzťah sa vý-
vojovo natoľko ustálil, že na pohlavné vzrušenie sam-
čeka lopatky nie je potrebná prítomnosť samičky, ale 
škľabky. Na Slovensku žijú ešte 3 príbuzné š. veľkej: 
→ š. riečna (A. anatina), vzácna → š. ploská (Pseuda-
nodonta complanata) a v r. 1999 v dolnom Ipli zistená 
škľabka Sinanodonta woodiana.             TC

škľabkovka veľká → škľabkovky
škľabkovka zobáková → škľabkovky
škľabkovky (Conchostraca) – pôvodný podrad kôrov-

cov; bol zrušený a rozpadol sa na 2 rady: → Levicau-
data, → Spinicaudata.               IH

škorpión → šťúr
škorpióny (Scorpionida) – je opísaných vyše 1 200 dru-

hov týchto nápadných pavúkovcov. Dosahujú veľkosť 
až 20 cm. Celé telo je silno sklerotizované. Prozóma 
je celá krytá karapaxom. V prednej časti sa nachádza 
pár pomerne veľkých jednoduchých očí. Po bokoch 
je umiestnených 2 – 5 párov laterálnych očí. Môžu 
byť aj slepé. Chelicery sú malé, chelátne. Pedipalpy 
sú mohutné, chelátne a slúžia k chytaniu koristi. Me-
dzi štyrmi pármi kráčavých končatín sa nachádza ster-
num. Prozóma je široko spojená s opistozómou. Opis-
tozóma je rozdelená na mezozómu, tvorenú 7 člán-
kami a metazómu, tvorenú 5 článkami. Ventrálne na 
prvý sternit mezozómy vytvára genitálne operkulum 
kryjúce pohlavné otvory. Nasledujú nápadné hrebe-
ne (pecten), ktoré inzerujú k 2. segmentu mezozómy. 
Ostatné segmenty mezozómy nie sú modifikované. 
Laterálne majú veľmi pružnú pleurálnu membránu 
a ústia na nich spirákuly (otvory pľúcnych vakov). 
Články metazómy splynuli do silno sklerotizovaných 
prstencov. Na konci je umiestnený telson s ostrým tŕ-
ňom v ktorom ústia jedové žľazy. Jed je toxický vo 
väčšine prípadov pre bezstavovce. Len niektoré druhy 
môžu byť nebezpečné pre človeka (napr. Androctonus 
australis zo severnej Afriky). Dýchajú 4 pármi pľúc-
nych vakov. Cievna sústava je otvorená. Exkrécia sa 
deje dvomi pármi malpigiho rúrok a párom nefrídii, 
ktoré ústia na báze panvičiek (coxy) 3. páru nôh. Ner-
vová sústava je tvorená brušnou nervovou páskou so 

7 gangliami. V prednej časti sú nad tráviacou sústa-
vou mozgové ganglia (proto- a tritocerebrum). Tri-
chobotrie sú najdôležitejšími zmyslovými orgánmi 
škorpiónov. Hrebene (pecteny) slúžia na vnímanie 
vibrácii a dôležité sú pri vyhľadávaní spermatofórov. 
Škorpióny sú oddeleného pohlavia. Samček vytvára 
spermatofór, do ktorého umiestňuje spermie. Sper-
matofór prilepuje na podklad počas tzv. svadobných 
tancov, počas ktorých samček nasmeruje samičku 
k miestu kde umiestnil spermatofór. Toto správanie je 
druhovo špecifické. Škorpióny sú viviparné. Samičky 
rodia pomerne veľké juvenily, ktoré nosia na dorzál-
nej strane. Po prvom zvliekaní juvenily už sú schopné 
prijímať potravu. Škorpióny sú aktívne v noci. Cez 
deň sa ukrývajú pod kameňmi, kôrou, drevom alebo 
si vyhrabávajú nory. Žijú v teplejších oblastiach, do 
mierneho pásma zasahuje len niekoľko druhov. Vy-
skytujú sa vo väčšine terestrických biotopov. Niektoré 
žijú na kmeňoch a v korunách stromov.   MKR, ZKR 

škrkavka detská → hlísta detská
škrupinovky (Onychura) – rad kôrovcov. rad je mo-

mentálne zrušený. Pôvodne zahrňoval: → škľabkov-
ky (Conchostraca) – rozpadli sa na 2 rad; → perlooč-
ky (Cladocera), tieto sa rozpadli na 4 rady.             IH

šľachtenie – je cieľavedomá chovateľská a plemenárska 
práca vedúca k zlepšovaniu alebo vytváraniu nových, 
vyšľachtených plemien a rázov.               HI

špecifická imunita – založená na špecifickej odpove-
di organizmu voči patogénom, to znamená, že bunky 
patriace do špecifického imunitného systému, dokážu 
rozoznať, odpovedať a zapamätať si určitú látku – an-
tigén. Antigény sú špecifické molekuly, zväčša sú situ-
ované na povrchu vírusov, baktérií alebo prvokov ale 
taktiež sa nachádzajú aj na povrchu všetkých buniek 
organizmu. Antigény sú proteínovej alebo polysacha-
ridovej povahy. Hlavným cieľom antigénov je rozo-
znateľnosť vlastných a cudzích buniek organizmu. 
Antigény, ktoré sú telu určitého jedinca cudzie, vyvo-
lávajú imunitnú reakciu, napr. pre človeka sú cudzie 
antigény chrípky a mnoho ďalších. Antigény sa tak-
tiež uplatňujú pri nešpecifickom imunitnom systéme. 
Antigény u buniek špecifického imunitného systému, 
vyvolávajú produkciu protilátok – imunoglobulínov. 
Bunkami špecifického imunitného systému sú lymfo-
cyty, a to buď B-lymfocyty alebo T-lymfocyty.  MKB

štetina → makrotrichia
štetina → srsť
štetinavec orechový (Calliteara pudibunda) – motýľ 

strednej veľkosti z čeľ. → mníškovité s dĺžkou pred-
ného krídla 17 – 26 mm. Krídla sú sivasté až krémové 
s tromi tmavými priečnymi líniami. Motýle sa vy-
skytujú od konca apríla do júna v listnatých lesoch, 
parkoch a sadoch. Nápadná, zvyčajne bledozelená, 
niekedy žltá, ružová al. až takmer čierna húsenica so 
žltými chrbtovými štetôčkami a vzadu s vysokým ru-
žovým, al. hnedoružovým štetcom škodí koncom leta 
a na jeseň na listnatých drevinách, najmä na bukoch a 
ovocných stromoch.           MKU 
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štetinovité tykadlá → tykadlá hmyzu
štety → cerkusy
štít → hruď článkonožcov, → chrobáky
štítna žľaza – pri stavovcoch fylogeneticky najstaršia 

žľaza s vnútorným vylučovaním. U cicavcov je ulože-
ná v oblasti hrtanu. Skladá sa z dvoch lalokov, ktoré 
sú spojené mostíkom. Má tmavočervené sfarbenie – je 
silno prekrvená. Jej činnosť závisí od zloženia potravy 
(jód). Produjkuje hormóny tyroxín (T4), trijódtyronín 
(T3) a kalcitonín (tyroxín produkujú folikulárne bun-
ky, trijódtyronín parafolikulárne bunky). Jód z potra-
vy sa využíva na jódovanie aminokyseliny tyrozínu a 
tým na tvorbu T3 a T4.).           MKB

štítnačka/bochnička (Arcella) – jednobunkový schrán-
katý organizmus zo skupiny → Testacea (Testace-
alobosia). Vytvára pravidelnú, väčšinou kruhovitú, 
dorzoventrálne stlačenú schránku pokrytú často šesť-
bokými políčkami, s 1 oválnym otvorom z ktorého 
vychádzajú lalokovité → panôžky. Bežne rozšírené 
v sladkovodných biotopoch. Najznámejším druhom je 
štítnačka obyčajná (Arcella vulgaris) rozšírená medzi 
vodnými rastlinami, v machoch a sapropeli. Schránka 
je bezfarebná (mladé jedince) až žlto- alebo červen-
kastohnedá.                ET

štítnatec zelený (Cassida viridis) – chrobák čeľ. → lis-
kavkovitých. Dĺžka 7 – 9 mm. Telo ploché, štítovito 
rozšírené, matno zeleno sfarbené. Rozšírený na lú-
kach i okrajoch lesov, často na hluchavkovitých rast-
linách, napr. z rodov šalvia, mäta, čistec, konopnica 
atď. Chrobáky si v nebezpečenstve dokážu skryť ty-
kadlá, hlavu i nohy pod štítovito rozšírené telo. Larvy 
sú trávovozelené, otŕnené, živia sa listami. Dobre sa 
maskujú trusom a starými larválnymi pokožkami, kt. 
majú napichnuté na svojich tŕňoch. Kuklia sa na spod-
nej strane listov.             MH

štítnička nebezpečná/červec sanchozský (Quadraspi-
diotus perniciosus) – žije na rozličných listnatých a 
ovocných stromoch. Z Činy bol človekom rozšírený 
do celého sveta. Obidve pohlavia sa odlišujú nielen 
veľkosťou, ale i tvarom. Samec je aktívne pohyblivý, 
má vyvinuté krídla. Jeho podlhovasté telo má dobre 
rozlíšiteľnú hlavu, hruď a bruško. Ústne orgány mu 
zakrpateli, lebo počas svojho krátkeho života nepríjma 
žiadnu potravu. Samičkám sa vplyvom prisadnutého 
spôsobu života redukovali telesné orgány. Majú polo-
guľovitý tvar tela a bodavo-cicavé ústne orgány. Pro-
dujujú voskové vlákna, ktorými si prikrývajú povrch 
tela. Cicaním štiav z rastlinného pletiva zapríčiňuje 
červec sanchozský jeho znetvorenie a lepkavé výkaly 
pokrývajúce konáriky a listy stromov poskytujú živnú 
pôdu rozkladajúcim hubám. Za priaznivých okolností 
sa môže veľmi rozmnožiť a zapríčiniť postupné väd-
nutie a odumieranie stromov. V našich podmienkach 
má dve generácie do roka.         MKB

štítok → chrobáky
štítovce (Notostraca) – rad kôrovcov (Crustacea) patriaci 

do triedy žiabronohé a podtriedy → Calamanostraca. 
Relatívne veľké kôrovce dorastajúce dĺžky 5 – 7 cm; 

hlavu a telo prekrýva plochý štít; telo sa skladá až zo 
64 segmetov (krúžkov) a je ukončené dvomi dlhými 
segmetovanými štetinami. Majú 11 hrudných článkov, 
každý s párom listovitých končatín; z nich prvý pár je 
pozmenený (jeho endity sú predĺžené, presahujú okraj 
pancierika a slúžia na pohyb po substráte). Naše druhy 
majú 14 – 33 článkov abdomenu, na ktorých je 24 – 
46 párov abdominálnych končatín. Antenuly a ante-
ny majú redukované. Zložené oči takmer zrastené a 
naupliové oko chýba. Známych 9 druhov, všetky žijú 
v periodických vodách polí a lúk a sú všežravé. Na 
Slovensku žijú 2 druhy: → štítovec jarný (Lepidurus 
apus) a štítovec letný (Triops cancriformis). Obidva 
druhy sú zákonom chránené.                          IH

štítovec jarný → štítovce
štítovec letný → štítovce
štítovka obilná (Eurygaster maura) – bzdocha patriaca 

do čeľ. Scutelleridae. Dĺžka tela okolo 10 mm. Polý-
fágny druh na rôznych trávach, občas škodí na obil-
ninách, najmä na pšenici. Vyskytuje sa predovšetkým 
na suchých teplých miestach stepného charakteru. 
Prezimuje na blízkych krovinatých alebo zalesnených 
svahoch.                 IO 

štítovorky (Tantulocarida) – trieda drobných morských 
kôrovcov parazitujúcich na iných hlbokomorských 
kôrovcoch. Sú trochu podobné veslonôžkam, ale stra-
tili telové prívesky na zadnej časti tela. Trieda opísaná 
v roku 1983.                 IH

šťuka holarktická → šťukovité
šťukovité (Esocidae) – čeľ. radu šťukotvaré (Esocifor-

mes). Hlboko rozoklané ústa, ozubené spodné čeľus-
te, podnebná kosť a čerieslo. Krátka chvostová plutva 
je vidlicovitá a posunutá dozadu, nad análnu plutvu. 
Nemajú tukovú plutvičku. Šťuka holarktická (Esox 
lucius) – je rozšírená v Eurázii a Severnej Amerike. 
Žije solitérne, je vysoko teritoriálna. Osídľuje rôzno-
rodé toky a nádrže, u nás bola úspešne vysadená aj 
v Štrbskom plese. Dorastá do 2 m a 80 kg (v r. 1923 
ulovili v Komárne na Slovensku najťažšiu 48 kg), do-
žíva sa 33 rokov. Mlaď sa živí zooplanktónom, dospe-
lé patria k denným dravcom, od veľkosti 20 cm loví 
ryby, príležitostne žaby, hlodavce.             ZO

šťúr/škorpión karpatský (Euscorpius capathicus) – do-
sahuje veľkosť 3 – 4 cm. Prozóma je krytá karapaxom. 
V jeho strede je na miernom hrbole umiestnený pár me-
diálnych očí. Po bokoch sú umiestnené po tri laterálne 
očká. Opistozóma je rozdelená na prednú 7 článkovú 
časť, tzv. mezozóma a 5 článkovú časť, tzv. metazómu. 
Zakončená je telzónom, v ktorom ústi jedová žľaza. 
Chelicery sú 3 článkové, klepietkovité, čiastočne kry-
té karapaxom. Pedipalpy sú mohutné, zakončené ná-
padným klepietkom, ktoré je u samcov širšie a väčšie. 
Sfarbené sú v rôznych odtieňoch hnedej. Vyskytuje sa 
v Rumunsku. Často pod kameňmi a na okrajoch lesov, 
či v blízkosti človeka.                                 MKR, ZKR

šťúr/škorpión obrovský (Pandinus imperator) – jeden 
z najväčších škorpiónov. Dosahuje veľkosť 15 – 20 
cm. Prozóma je krytá karapaxom. V jeho strede je na 



              Š                                                                                                                             

279

miernom hrbole umiestnený pár mediálnych očí. Po 
bokoch je na každej strane skupina laterálnych očiek. 
Opistozóma je rozdelená na prednú 7 článkovú časť, 
tzv. mezozóma a 5 článkovú časť, tzv. metazómu. 
Zakončená je telzónom, v ktorom ústi jedová žľaza. 
Chelicery sú 3 článkové, klepietkovité, čiastočne kryté 
karapaxom. Pedipalpy sú mohutné, zakončené nápad-
ným klepietkom, ktoré je u samcov širšie a väčšie. Je 
to lesklo čierny druh škorpióna. Vyskytuje sa v západ-
nej, strednej a východnej Afrike, najčastejšie v skupi-
nách pod drevom a kameňmi.             MKR, ZKR

šťúrik machový (Neobisium muscorum) – dosahuje 
veľkosť 2,5 – 3,5 mm. Karapax sa smerom dopredu 
nezužuje, nesie laterálne 2 páry očí a v strede predné-
ho okraja výbežok (epistom). Všetky páry nôh majú 
po dva páry chodidiel (tarzálnych článkov). Chelicery 
sú dvojčlánkové, chelátne a pomerne veľké. Pedipal-
py sú zakončené veľkým klepietkom. Je to stredoeu-
rópsky druh. Vyskytuje sa najmä v hrabanke lesných 
biotopov.               MKR, ZKR

šťúrik obyčajný (Chelifer cancroides) – dosahuje veľ-
kosť 2,5 – 4,5 mm. Väčšinou je mahagónovo sfarbe-
ný. Karapax sa smerom dopredu zužuje a laterálne ne-
sie pár očí. Chelicery sú klepietkovité, pomerne malé. 
Aj pedipalpy sú zakončené klepietkom a sú nápadne 
dlhé. Opistozóma je článkovaná. Šťúrik obyčajný pat-
rí medzi kozmopolitné druhy a vyskytuje sa synan-
tropne.                MKR, ZKR 

šťúriky (Pseudoscorpionida) – drobné pavúkovce väč-
šinou veľké od 2 do 5 mm. Známych je okolo 3 000 
druhov. Žijú prevažne v lesnej hrabanke, ale aj pod 
kameňmi, drevom a kôrou stromov, od mierneho až 
po tropické pásmo. Majú uniformný tvar tela. Prozó-
ma je krytá karapaxom. Vpredu sú laterálne umiest-
nené 1, alebo 2 páry očí. Môžu však aj chýbať. Cheli-
cery sú dvojčlánkové, klepietkovité. U niektorých sú 
relatívne veľké (Chthoniidae). Sú v nich umiestnené 
snovacie žľazy. Druhý pár končatín sú pedipalpy, kto-
ré sú 6-článkové a zakončené klepietkom. V jednom 
alebo oboch prstoch klepietka pedipalpy sú umiest-
nené jedové žľazy. Majú 4 páry tvarovo podobných 
kráčavých nôh. Medzi panvičkami (coxy) končatín 
nie je viditeľné sternum. Opistozóma je široko pri-
pojená k prozóme. Je zreteľne článkovaná. Dorzálne 
je zreteľných 11 tergitov, ktoré môžu byť aj priečne 
rozdelené na 2 časti (Cheliferidae). Ventrálne nie je 
zreteľný prvý sternit a 2. a 3. vytvárajú genitálne oper-
culum. Aj sternity môžu byť priečne rozdelené. Dob-
re je vyvinutá pleurálna membrána. Šťúriky sa živia 
drobnými článkonožcami, najmä roztočmi a chvosto-
skokmi. Trávenie je mimotelové, svalnatý hltan nasá-
va späť do tráviacej sústavy tekutú potravu. Tráviaca 
sústava má početné slepé výbežky. Na exkréciu majú 
vyvinuté nefrídie, ktoré ústia na báze panvičiek 3. a 4. 
páru nôh. Dýchajú tracheami, ktoré ústia 2 pármi spi-
rákul na 3. a 4. sternite. Cievna sústava je otvorená. 
Srdce je umiestnené v perikarde. Nervová sústava 
sa vyznačuje cefalizáciou. Proto- a tritocerebrum sú 

umiestnené nad pažerákom, spojené sú komisurami 
s subezofagálnym gangliom. Brušná nervová páska je 
pospájaná gangliami v jednotlivých článkoch. Šťúri-
ky sú oddeleného pohlavia. Gonády ústia 2 pohlavný-
mi otvormi medzi 2. a 3. opistozomálnym sternitom. 
Samček ukladá spermie do spermatofórov. S tým je 
spojené aj špecifické správanie, tzv. svadobné tance. 
Samička po oplodnení vytvorí hniezdo, v ktorom sa 
zdržuje. Vajíčka kladie do vaku, tzv. marsupia, ktoré 
je umiestnené na ventrálnej strane. Z vajíčok sa liahnu 
protonymfy, ktoré sa až po prvom zvliekaní dostávajú 
von. V postembryonálnom vývine sa vyskytujú tri ju-
venilné štádia – protonymfa, deutonymfa a tritonym-
fa. Dožívajú sa 1 – 5 rokov.             MKR, ZKR 

štvorhranovce (Cubozoa/Carybdeida) – medúzy štvor-
hranného tvaru so 4 dlhými ramenami v rohoch 
štvoruholníka. Na okraji klobúka majú plachtičku (ve-
larium). V ich vývinovom cykle chýba → strobilácia. 
Polypové štádia (→ polyp) sa uvoľňujú od podkladu 
a priamo sa menia na medúzu. Žijú hlavne v teplých 
moriach. Carybdea marsupialis žije v Stredozemnom 
mori, niektoré druhy, napr. Chironex fleckeri, Chi-
ropsalmus quadrigatus žijúce v Tichom oceáne, sú 
pre človeka jedovaté a ich popŕhlenie môže spôsobiť 
až smrť.                ET

šupina – kožný derivát stavovcov. Pre zamšu lúčoplut-
vovcov (Actinopterygii) je charakteristické zakladanie 
kožnej kostry. Tú predstavujú predovšetkým šupiny, 
na stavbe ktorých sa do istej miery podieľa aj pokožka. 
Pretože šupiny sú charakteristické aj pre iné skupiny 
vodných stavovcov (drsnokožce, násadcoplutvovce), 
spomenieme na tomto mieste všetky typy šupín. Šupi-
ny sú ponorené hlboko v koži, ich tvar a usporiadanie 
sú rôzne a slúžia ako systematický znak. Podľa stavby 
delíme šupiny na plakoidné a neplakoidné. Plakoidné 
šupiny majú vonkajší ektodermálny povrch z tvrdej 
emailovej hmoty (vitrodentín). Pod ním je vrstva den-
tínu a v jej strede je dutina. Preto sa podobá stavbe 
zubov cicavcov. Plakoidné šupiny majú pásožiabrov-
ce (Elasmobranchii). Neplakoidné šupiny delíme na 
kozmoidné, ganoidné a elasmoidné. Kozmoidné šu-
piny majú vrchnú emailovú vrstvu tenšiu, ale tvrdšiu 
ako plakoidné šupiny. Pod ňou je tvrdá nebunková 
hmota (kosmín) a naspodku cievnatá vrstva. Kozmo-
idné šupiny sú charakteristické pre bahníky. Ganoidné 
šupiny majú tvar veľkých takmer kosoštvorcových 
doštičiek, ktoré sa len nepatrne prekrývajú. Vrchnú 
vrstvu majú z tvrdej anorganickej hmoty ganoínu. Ga-
noidné šupiny sú charakteristické pre starobylé skupi-
ny, ako sú šťukovce (Lepidosteiformes) alebo africké 
bichiry z radu plutváňovitých (Polypteriformes) alebo 
jeseterotvaré (Acipenseriformes). Jeseterotvaré majú 
na hornej strane chvostovej plutvy zvláštne šupiny v 
tvare písmena V (rombické šupiny). V niektorých prí-
padoch môžu telo prekrývať ako pancier. Elasmoidné 
šupiny sú charakteristické pre fylogeneticky mladšie 
skupiny rýb, majú tvar tenkých, plochých priesvit-
ných a zaokrúhlených doštičiek, ktoré sa strechovito 
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prekrývajú. Podľa ich okraja rozoznávame cykloidné 
šupiny (vyčnievajúci okraj šupiny je hladký) a kte-
noidné šupiny (vyčnievajúci okraj šupiny je pokrytý 
drobnými zúbkami). Na šupine vidieť lamely a ryhy. 
Podľa periodicky prirastajúcich lamiel môžeme určiť 
vek ryby. Šupiny počas obdobia vegetácie a obdobia 
pokoja nerovnomerne narastajú, pričom v období 
pokoja sú prírastky lamiel tenšie. Ryby, ktoré majú 
šupiny, majú vyústenie bočných kanálikov v šupine. 
Tieto pravidelné vyústenia vytvárajú dojem čiary na 
boku tela. Plazy majú pod zárodočnou vrstvou (stra-
tum corneum) je ďalšiu, zrohovatenú vrstvu pokožky 
(stratum germinativum), v ktorej sa vytvárajú epider-
málne štítky, majúce tvar od granúl až po veľké šupi-
ny a sú usporiadané do radov. Štítky na hlave (scuta) 
šupinatých plazov sa svojim usporiadaním a tvarom 
líšia od štítkov na tele (squamae). Hatéria bodkovaná 
(Sphenodom punctatus) má zrniečkovité takmer rov-
naké šupiny na celom tele. Krokodíly majú v strede 
štítkov na bokoch, bruchu a chvoste senzorické kap-
sule, štítky korytnačiek sa navzájom neprekrývajú. 
Pre plazy sú charakteristické rôzne rohovinové útvary 
(nielen mnohé fosílne skupiny, ale aj recentné), rôzne 
výrastky, hrebene na hlave, prípadne chrbáte, mno-
hých hadov, jašterov. I pazúry na nohách sú typické 
pre mnohé recentné druhy. Počet a poloha šupín a štít-
kov je pri niektorých skupinách šupinatých plazov dô-
ležitým taxonomickým znakom.             ZO

šupináče (Squamata) – skupina → plazov patriacich do 
línie → Lepidosauria. Ich fosílne nálezy sú doložené 
z triasu, veľký rozvoj zaznamenali vo vrchnej kriede 
a potom od eocénu až dodnes. Jedna skupina (Prola-
certilia) je fosílna; recentní zástupcovia tvoria podľa 
klasických systémov tri línie: → jaštery, → obrúčkov-
ce a → hady. Taxón Amphisbaenia však býva niekedy 
považovaný za samostatný alebo naopak zaraďovaný 
medzi jaštery. Podobne nie je jasné, či hady vznikli 
zo spoločného predka s jaštermi alebo predstavujú len 
jednu zo skupín jašterov. Do súčasnosti prežilo vyše 
35 čeľadí s 7 700 druhmi, čo predstavuje viac než 95 
% žijúcich druhov plazov. Šupináče majú kozmopolit-
né rozšírenie (s výnimkou extrémnych nadmorských 
výšok – nad 4 000 m – a vysokých zemepisných šírok 
– len ojedinele presahuje ich rozšírenie hranicu sever-
ného polárneho kruhu). Obývajú suchozemské bioto-
py (od aridných oblastí až po vlhké tropické pralesy), 
žijú na zemi, pod zemou, v kroviskách či na stromoch, 
ale nájdeme ich aj v sladkej či morskej vode. Charak-
teristické sú pre ne rohovinové šupiny a štítky pokrý-
vajúce telo, vymiznutie dolného alebo oboch oblúkov 
diapsidnej lebky (→ lebka plazov), pohyblivé spoje-
nie niektorých kostí lebky, párový kopulačný orgán 
samcov – tzv. hemipenis (výnimka medzi stavovca-
mi, → pohlavná sústava plazov), priečne postavenie 
análneho otvoru. Zuby majú väčšinou pleurodontné, 
zriedkavejšie akrodontné, výnimočne subtekodontné 
(→ tráviaca sústava plazov). Stavce majú amficél-
ne, či procélne (→ kostra plazov), v krížovej oblasti 

zvyčajne dva. Rebrá bedrového oddielu chrbtice sú 
rudimentárne alebo im chýbajú. Končatiny môžu mať 
vyvinuté alebo im môžu chýbať, medzi týmito dvoma 
extrémami existuje veľa prechodných typov.    IB, DJ

šupináčik hodvábny (Polydrusus sericeus) – chrobák 
čeľ. → nosáčikovitých. Dĺžka 5 – 8 mm. Telo čierne 
pokryté hustými kovovozelenými šupinkami. Tykadlá 
a nohy žltočervené. Hojný polyfág listnatých drevín. 
Imága požierajú listy a púčiky stromov a krov, larvy 
sa živia korienkami tráv.             MH 

šupináčik zlatozelený (Phyllobius argentatus) – chro-
bák čeľ. → nosáčikovitých. Dĺžka 4 – 5,5 mm. Telo 
podlhovasté, čierne, husto pokryté kovovo svetloze-
lenými šupinkami a riedkymi svetlými štetinkami v 
medzirýžiach kroviek. Tykadlá a nohy žltočervené. 
Imága ožierajú na jar listy všetkých našich listnáčov. 
Larvy žijú na koreňoch a môžu poškodzovať mladé 
stromčeky v les. škôlkach. Podobnú bionómiu majú aj 
ďalšie druhy – š. obyčajný (Ph. oblongus), š. ovocný 
(Ph. pyri), š. stromový (Ph. arborator) a i.           MH 

šupinka → makrotrichia
šváb obyčajný (Blatta orientalis) – veľkosť 20 – 27 

mm. Farbu má hnedočiernu lesklú. Samica má redu-
kované krídla siahajúce do dvoch tretín bruška, nelie-
ta. Na konci bruška vyrastajú dlhé 12 – 14 článkové 
výrastky (cerky). Sú na nich orgány citlivé na otrasy 
pôdy. Vyhľadáva tmavé a vlhké miesta, chladnejšie 
ako rus domový, napr. pivnice, sklady, šachty aj kana-
lizácie. Vyskytuje synantropne. Po kolmých hladkých 
stenách nelezie. Keď sa presúva do nových neosíd-
lených priestorov, najčastejšie využíva cestičky popri 
vykurovacom potrubí, kde sa aj najradšej zdržuje. Je 
veľmi citlivý na svetlo, preto sa cez deň ukrýva a ak-
tívny je v noci. Podobne ako rus domový, aj šváb je 
všežravec. Šváby sa rozmnožujú počas celého roka. 
Okolo oplodnených vajíčok sa samičke vytvorí puz-
dro(ootéka), ktoré odloží na vhodné miesto a tým sa 
jej starostlivosť o potomstvo končí. Vývin nedokona-
lou premenou. MKB

šváby (Blattodea) – rad. Šváby patria medzi najrozšíre-
nejších škodcov v ľudských obydliach na celom svete. 
Okrem voľnej prírody sa vyskytujú v potravinárskych 
prevádzkach (pekárne, mlyny, pivovary, kuchyne, 
sklady potravín) obchodoch, reštauráciách, hoteloch, 
nemocniciach, obytných domoch, na lodiach atď. 
Požierajú cukor, med, čokoládu, pečivo, chlieb, cuk-
rovinky, pivo, mlieko, mliečne výrobky, tuky, mäso, 
údeniny, kožu, kožušiny, ovocie, zeleninu, prírodné 
textílie. Pri nedostatku potravín môžu požierať aj pa-
pier, knihy. Svojou prítomnosťou môžu spôsobiť skrat 
elektrického prúdu alebo poškodenie počítačových 
systémov. Zdravotný a hygienický význam švábov je 
v prenose choroboplodných zárodkov na povrchu tela 
alebo vylučovaním výkalmi, ako aj v kontaminovaní 
potravín plesňami. Šváby vyvolávajú alergie dýcha-
cích orgánov človeka. Vo výkaloch švábov sa nachá-
dzajú karcinogenné látky.                    MKB

švehla obyčajná (Lepisma saccharina) – často sa vy-
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skytuje v domácnostiach. Dĺžka jej tela je 7 – 10 mm, 
strieborne lesklého zafarbenia. Je to nočný hmyz. Živí 
sa odpadkami organických látok najčastejšie v kúpeľni 
alebo na záchodoch. Rozšírená je takmer po celom sve-
te. V teplých krajinách žije vo voľnej prírode.    MKB

švehly (Thysanura) – rad, drobný bezkrídly hmyz. Má 
štíhle vretenovité dozadu zúžené telo kryté šupinka-
mi, tenké dlhé tykadlá. Pretiahnuto kvapkovité tielko 
charakteristicky zakončujú tri dlhé štetiny. Sú strieb-
risto lesklé, vzhľadom i hybkosťou pripomínajú ry-
bičku, preto sa im ľudovo hovorí „ strieborná rybič-
ka“. Vyvíjajú sa nedokonalou premenou. Žijú skryte 
vo vlhkých a teplých miestach (20 °C). Rýchlo sa 
pohybujú, sú aktívne v noci. Keď v tmavej miestnos-
ti náhle rozsvietime, švehly sa rozpŕchnu do úkrytov. 
Obývajú kúpeľne, záchody, komory. V skladoch za-
liezajú pod debny a povaľujúce sa predmety. Môžu 
sa uchytiť aj v knižniciach. Najlepšie im vyhovuje 
izbová teplota, dobre znášajú jej dočasné zníženie. V 
budovách sa rozširujú po vodovodných a odpadových 
rúrach a pod. Živia sa prevážne plesňami a omrvinka-
mi ľudskej potravy, rastlinnými zbytkami, papierom, 
obľubujú škrob a cukor. Nezvyknú spôsobovať väčšie 
škody, len tapety môžu vážne poškodzovať, vyžierajú 
pod nimi lepidlo. Samička kladie 2 – 20 vajíčok. Žijú 
do 3 rokov.                   MKB

Taenia cervi – pásomnica v dospelosti parazitujúca 
v tenkom čreve poľovných psov. Dosahuje dĺžku 2,5 
m. Medzihostiteľmi sú jelene a srny. Larválne štádiá 
(cysticerkus) sa nachádzajú najmä v srdci, jazyku, 
bránici, menej v kostrovej svalovine. Konzumáciou 
týchto surových orgánov sa nakazí definitívny hostiteľ 
(pes).                ET

Taenia hydatigena – kozmopolitne rozšírená → pásom-
nica. Definitívnymi hostiteľomi sú mäsožravce ( naj-
mä pes, vlk, mačka), medzihostiteľmi ovca, dobytok, 
hlodavce atď. Larválne štádiá (cysticercus) sa usídľu-
jú v rôznych orgánoch, dospelé parazitujú v tenkom 
čreve.                 ET

Taenia solium → pásomnica dlhočlánkovaná
Taeniarhynchus saginatus → pásomnica bezbranná
taenidium → vzdušnica
tagmatizácia – splývanie skupín článkov a vznik 

väčších a tvarove diferencovaných častí tela (tegiem) 
– → hlavy, → hrude a → bruška. Zákl. trend v evo-→ hlavy, → hrude a → bruška. Zákl. trend v evo- hlavy, → hrude a → bruška. Zákl. trend v evo-→ hrude a → bruška. Zákl. trend v evo- hrude a → bruška. Zákl. trend v evo-→ bruška. Zákl. trend v evo- bruška. Zákl. trend v evo-
lúcii článkonožcov.             MH

Tachyglossidae → ježurovité
talamus – párový, veľký (asi 4 cm dlhý) zhluk sivej 

hmoty. Jeho vnútorná a horná plocha ohraničujú III. 
komoru a čiastočne tvoria spodinu bočných komôr. 
Vonkajšia (laterálna) stena je oddelená od bazálnych 
ganglií koncového mozgu pásom bielej hmoty (capsu-
la interna). Na spodnej strane je výbežok retikulárnej 
formácie, ktorá sem zasahuje zo stredného mozgu. 
Obidva talamy sú rostrálne úzke a približujú sa k sebe 
a ohraničujú zozadu foramina interventricularia. Zad-
né konce sú zhrubnuté a divergujú od seba. Sú prekle-
nuté prúžkom commissura habenularum pineale. Po 

stranách sú trojuholníkové trigonum habenulae, ktoré 
obsahujú jadrá nucleus habenulae, do ktorého vstupu-
jú čuchové vlákna. Pod talamami smerom k lamina 
tecti sú dve vyvýšeniny – kolienkovité telesá (corpora 
geniculata). Ich jadro tvorí sivá hmota. Talamus tvo-
rí hlavne sivá hmota, ktorá je pásikmi bielej hmoty 
(laminae medulares thalami) rozdelená na niekoľko 
častí. Talamus je spojený veľkým množstvom vlá-
kien s kôrou mozgovou. Funguje predovšetkým ako 
spojovacia stanica takmer všetkých aferentných dráh 
vedúcich od receptorov ku kôre. Prepájajú sa tu dráhy, 
ktoré prichádzajú z mozočku, retikulárnej formácie, 
zo senzitívnych jadier hlavových nervov ako aj sen-
zitívne ascendentné dráhy z miechy a časť čuchovej a 
chuťovej dráhy.           MKB

tanierovky → medúzovce
Tantulicarida → štítovorky 
tapír hnedý → tapírovité
tapír indický → tapírovité
tapírovité (Tapiridae) – čeľ. nepárnokopytníkov (Pe-

rissodactyla) strednej veľkosti so silným telom, podl-
hovastou úzkou hlavou a z bokov stlačeným krkom. 
Hrubá hladká koža je pokrytá krátkou srsťou, juho-
americké majú na krku krátku hrivu. Pomerne širo-
ké ušnice sú stojace, oči malé. Vrchná pera zrastená 
s nosom a je chobotovito predĺžená, nie však tak ako 
pri slonoch, a presahuje spodnú peru. Tento krátky 
chobot je dobre prispôsobený na uchopovanie. Majú 
len krátky kýptikovitý chvost a stredne dlhé nohy. 
Tapíry majú na predných nohách, párny počet prstov 
(4), na zadných nepárny (3), každý prst je zakončený 
kopýtkom. Napriek párnemu počtu prstov na pred-
ných nohách jeden z nich je vždy vyvinutý mohut-
nejšie a na ňom spočíva hmotnosť tela. Stoličky sú 
primitívnej stavby. Štyri hrbolčeky pôvodného typu 
sa spojili s tromi lištami, čím vznikla stolička lofo-
dontného typu. Vzorec chrupu 3143/313 – 43 x 2 = 
42 – 44. Ich mláďatá majú biele pásiky na tmavom 
podklade ako mladé diviaky. Tapíry žijú v Západnej 
Indii, Sumatre a v Strednej aj Južnej Amerike. Po-
známe 4 druhy, z toho 3 juhoamerické. Tapír indický 
(Tapirus indicus) váži až 1 500 kg a mláďa po narode-
ní 10 kg. Nemá hrivu, má však charakteristické čier-
nosivé zafarbenie, telo od lopatiek po stehná zadných 
nôh má biele. Tapír hnedý/t. juhoamerický (Tapirus 
terrestris) žije v Južnej Amerike (Kolumbia, Venezu-
ela, Argentína, Peru). Obýva dažďové pralesy, kde sú 
zrážky 2 000 – 4 000 mm a priemerná teplota 27 °C. 
Dobre pláva, samice sú väčšie ako samce, má krátku 
hrivu jeho chvost má len 8 cm. Meria do 250 cm, váži 
okolo 300 kg.               ZO

Tapirus indicus → tapírovité
Tapirus terrestris → tapírovité
Tardigrada → pomalky
tarmes → larvy hmyzu
tarsalia → nohy článkonožcov
tarsus → nohy článkonožcov
tarzus → nohy článkonožcov
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ťava dvojhrbá (Camelus bactrianus) – čeľ. ťavovi-
té (Camelidae), podrad mozoľnatolabé (Tylopoda), 
párnokopytníky (Artiodactyla). Žije v Kazachstane, 
Mongolsku a Číne. Má dva tukové hrby, až 25 cm 
dlhú srsť. Pravdebodobne je predkom zdomácnelých 
tiav.                 ZO

ťavovité (Camelidae) – čeľ. podradu mozoľnatola-
bé (Tylopoda), párnokopytníky (Artiodactyla) so 6 
druhmi, ktoré žijú na Arabskom polostrove, Mon-
golsku a v Južnej Amerike. Patria sem veľké prežú-
vavce, s vysokými vysoko špecializovanými konča-
tinami. Medzi druhmi žijúcimi v Južnej Amerike 
(rody Lama, Vicugna) a ostatnými oblasťami (rod 
Camelus), sú nápadné veľkostné rozdiely. Všetky 
druhy majú dlhý, štíhly krk, malú hlavu, úzke ústa 
s rozštiepenou hornou perou. Hryzáky sa im v mlieč-
nom chrupe zakladajú v plnom počte, ich chrup je 
menej špecializovaný ako chrup ostatných prežúvav-
cov. Žalúdok je zložený z troch častí a sú prežúvavé. 
Na nohách majú len dva prsty (3. a 4.), z ostatných 
sa nezachovali ani rudimenty. Stredné prstové články 
sú veľmi ploché a prsty sú zakončené širokými nech-
tovitými kopytami, ktoré sú podložené elastickým 
väzivom. Tým je zabezpečené mäkké došľapovanie, 
pri ktorom sa noha nezaborí hlboko do podkladu. 
Lakťové a vretenné kosti dokonale zrastajú. Na roz-
diel od ostatných párnokopytníkov, ťavy našľapujú 
nielen na prvý, ale aj na druhý prstový článok, preto 
nemajú na koncovom článku raticu, ale len prehnutú 
rohovinovú doštičku (necht). Na rozdiel od ostatných 
cicavcov, ťavovité majú oválne červené krvinky. Pat-
ria sem ťavy, lamy, alpaky a vikune. Lamy, na rozdiel 
od tiav, nemajú tukový hrb a ich srsť je veľmi cenená. 
Ich krv obsahuje väčšie množstvo červených krviniek 
ako krv iných cicavcov. Ich hemoglobín lepšie viaže 
kyslík ako hemoglobín iných cicavcoch. Lamy patria 
medzi chránené až ohrozené druhy živočíchov.    ZO

taxia – je jednoduchý, na podnet prísne viazaný pohyb.
Taxie sú orientované odpovede buniek, orgánov ale-
bo aj celých organizmov na pôsobenie fyzikálnych 
a chcemických podnetov. Najbežnejším príkladom 
je orientácie rastu vrcholovej časti rastlín smerom 
k svetlu a rast koreňov smerom k zemskej príťažli-
vosti. Rozlišujeme jednoduché a zložité formy taxie 
podľa intenzity, druhu podnetu a charakteru odpove-
de. Častá je fobotaxia, keď sa živočích pri stretnutí 
so zhoršujúcimi sa životnými podmienkami zastaví 
a obráti sa späť, pričom fobotaxia nie je totožná so 
strachom a útekovou reakciou inštinktívneho sprá-
vania. Podľa charakteru podnetu môžno rozlišovať 
chemotaxiu, fototaxiu a geotaxiu. Podľa smeru pod-
netu rozlišujeme telotaxiu – priamo k zdroju podnetu, 
klinotaxiu – pohyb živočícha z jednej strany na druhú 
alebo menotaxiu – čo je orientácia alebo pohyb živo-
čícha vždy pod určitým uhlom.         MKA

taxón (taxon, pl. taxa) – skupina konkrétnych organiz-
mov (živočíchov) považovaná za klasifikačnú jednot-
ku na základe istých spoločných vlastností, ktorými sa 

odlišujú od všetkých iných, napr. Arthropoda – člán-
konožce, Hirudinea – pijavice, Belemnitida – belem-
nity (taxón vyhynutých hlavonožcov), Passer – vra-
bec, Culex pipiens – komár piskľavý. Môže sa jednať 
o skupinu recentných organizmov, žijúcich v súčasnej 
dobe alebo fosílnych organizmov, ktoré žili v geolo-
gickej minulosti. Každá skupina organizmov náro-
kujúca si systematický status musí byť zaradená na 
úroveň niektorej systematickej kategórie (na niektorú 
z hierarchických úrovní systému). Ak je taxón zarade-
ný napr. na uroveň „radu“ tak to nie je preto, že by bol 
„radom“ zo svojej prirodzenej povahy, ale pretože na 
túto úroveň ho zaradil konkrétny autor (zoológ). Iný 
autor môže tomu istému taxónu prisúdiť úroveň inej 
systematickej kategórie (vyššej alebo nižšej) napr. 
úroveň nadčeľade. Obsah taxónu sa týmto nemení, 
mení sa len jeho zaradenie v stupnici hierarchicky 
usporiadaného systému, mení sa systematická kategó-
ria uvedeného taxónu.  Uvedená voľnosť v prisudzo-
vaní  hierarchickej úrovne konkrétnemu vyššiemu ta-
xónu je v súlade so slobodou taxonomických názorov 
proklamovanou v „Preambule“ Medzinárodného kó-
dexu zoologickej nomenklatúry (1999). Všetko uve-
dené platí pre vyššie taxóny s výnimkou základného 
taxónu – taxónu druhu.                              IO

taxonómia – je v podstate teóriou klasifikácie organiz-
mov, je teoretickým štúdiom základov a princípov 
klasifikácie. Podáva logické zdôvodnenie pravidlám 
a postupom, ktoré v práci používa zoológ, ktorý za-
raďuje (klasifikuje) → taxón do systému. Niektorými 
autormi je termín taxonómia chápaný v širšom význa-
me ako synonymum biologickej → systematiky.

Tegenaria domestica → kútnik domový
tegmentum → integument bezchordátov
tegmina → krídlo hmyzu
tegminum → krídlo hmyzu
tegula → krídlo hmyzu
tegument – ploskavce
teloblastický vznik mezodermu → mezoderm
telopodit → nohy článkonožcov
telotrofná ovariola → ovariola hmyzu
telová bunka/somatická bunka – každá bunka orga-

nizmu okrem pohlavných buniek. Delí sa len mitó-
zou.              MKB

telová dutina – dutina medzi zárodočnými listami u 
mnohobunkových živočíchov. Vzniká na štádiu bla-
stuly zárodku. Poznáme viacero typov telových du-
tín. 1. Prvotná telová dutina –blastocél (blastocoel) 
sa nachádza v blastule a medzi ekto– a entodermom 
gastruly. V zárodku sa v tomto štádiu objavuje aj du-
tina prvočreva (archenteron). Navonok ústi prvoústa-
mi (blastoporus), z kt. sa u prvoústovcov (Prostomia) 
vyvinú definitívne ústa. Análny otvor (pokiaľ v dospe-
losti existuje) sa preráža druhotne na opačnom konci 
zárodku al. larvy. U druhoústovcov (Deuterostomia) 
sa blastoporus gastruly mení v análny otvor a vlast-
né ústa sa prerážajú na opačnom póle zárodku. U → 
ploskavcov býva prvotná telová dutina vyplnená me-
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zenchymatickými bunkami s početnými dutinkami a 
nazýva sa schizocél. Inokedy splývajú tieto dutinky v 
rozľahlú jednotnú telovú dutinu čiže pseudocél (pseu-
docoel) vyplnený telovou tekutinou (napr. → hlístov-
ce). Prvotná telová dutina zostáva jedinou dutinou tela 
u živočíchov, kt. majú vyvinuté dva zárodočné listy 
(Diblastica). 2. Druhotná telová dutina – célom (co-
elom) je vyvinutá u živočíchov s troma zárodočnými 
listami (Triploblastica), kt. majú vyvinutý → mezo-
derm. Mezoderm vytvára v prvotnej telovej dutine 
seriálne usporiadané vačky, kt. oklopujú célom (tzv. 
célomové vačky). 3. U hmyzu sa nachádza zmiešaný 
typ telovej dutiny → mixocél (mixocoel), kt. vznikol 
splynutím célomu so zvyškami prvotnej telovej dutiny 
(pseudocélu).                            MH

telová dutina (cavum corporis) – dutina ktorá sa vy-
tvorí medzi zárodočnými listami pri vývine zárodku. 
Rozlišujeme prvotnú telovú dutinu → blastocél a od 
nej odvodené ďalšie tzv. nepravé telové dutiny 1. → 
schizocoel – telová dutina vyplnená parenchýmom 
(ploskavce – Plathelminthes, nemertini – Nemertini); 
2. → pseudocoel – telová dutina, ktorá sa vyvinula zo 
schizocoelu zatlačením parenchýmu, medzi ektoder-
mom a endodermom vzniká priestorná telová dutina 
vyplnená telovou tekutinou (pamachovky – Entoproc-
ta, okrúhlovce – Nemathelminthes, háčikohlavce – 
Acantocephala, priapulidy – Priapulidea); a druhotnú 
telovú dutinu . →coelom – vzniká ako dutina pri for-
movaní mezodermu a je teda vystlaná jeho bunkami. 
U niektorých živočíchov má coelom podobu nerozde-
leného alebo nanajvýš na dve až tri časti rozdeleného 
priestoru (mäkkýše), u iných je pravidelne rozdelený 
na rad za sebou ležiacich vačkov (obručkavce). K 
Coelomata patria mäkkýše Mollusca, sipunkuly – 
Sipunculida, chobotničky – Echiurida, obrúčkavce 
– Annelida, pazúrikavce – Onychophora, pomalky – 
Tardigrada, článkonožce – Arthropoda, Tentaculata, 
Chaetognatha, pogonofóry – Pogonophora, ostnato-
kožce – Echinodermata, polochordáty – Hemichorda-
ta a chordáty – Chordata. Niekedy sa uvádza aj tzv. 
zmiešaná telová → mixocél (hemocél).       ET, JS

telové prívesky kôrovcov – pôvodné boli dvojvetvové 
a boli vyvinuté na všetkých článkoch tela (okrem pr-
vého a posledného); počas evolúcie sa ich počet po-
stupne redukoval a nemusí byť konštantný ani v rámci 
skupín, ale ani medzi samcami a samicami. Prívesky 
hlavy (5): jeden pár antenul (anteny I.); jeden pár an-
tén (anteny II.) a 3 páry čelusťových nôžok (gnatopó-
dy, resp. stomatopódy) sa označujú v poradí: 1. pár 
mandibul, dva páry maxíl, resp. maxily a maxiluly); u 
parazitických druhov sa zmenili → kaprovce. Hrudné 
prívesky (hrudné končatiny – thoracopody resp. pe-
reiopody) pozostávajú z 3 – 11 (výnimočne 17 –19 u 
žiabronôžok) končatín: prvý až tretí pár môžu byť mo-
difikované na príustné končatiny (maxilipedy) – sem 
patria aj → klepetá desaťnožcov; ostatné hrudné kon-
čatiny sú kráčavé (zakončené pazúrikom) alebo slúžia 
na plávanie. Bruškových končatín (pleopody) je 5 – 7 

párov (výnimočne až 46 u štítovcov). Z nich prvé dva 
môžu byť modifikované na pomocné pohlavné orgány 
– gonopódy (u samcov rakov) a posledný 1 až 3 páry 
sa zmenili na uropódy.                IH

telové tekutiny – tvoria vnútorné prostredie organizmu, 
v ktorom sa sprostredkúvajú látkovo-energetické pre-
meny, ale aj tok informácii. Telové tekutiny preberajú 
živiny a plyny z vonkajšieho prostredia, rozvádzajú v 
organizme, ale aj odovzdávajú z tela látky a plyny ako 
produkty metabolických dejov. Rozvádzajú aj pro-
dukty žliaz s vnútorným vylučovaním – hormóny. Po-
dieľajú sa na udržiavaní stáleho vnútorného prostre-
dia. Sú tiež sprostredkovateľom obranných reakcií 
organizmu. Telové tekutiny sa vyvinuli skoro všetkým 
živočíšnym organizmom (okrem hubiek) v súvislosti 
so zväčšovaním veľkosti tela a špecializáciou orgáno-
vých sústav. Počas fylogenézy sa živočíšnym organiz-
mom vyvinuli základné typy telových tekutín: hydro-
lymfa, hemolymfa, lymfa, krv, tkanivový mok.   JS

telson → telzón
telson kôrovcov → vonkajšia stavba tela kôrovcov 
telytokia → partenogenéza
telzón (telson) – koncová časť bruška → článkonožcov, 

bez príveskov, célomových vačkov. U → hrotnáčov sa 
vyskytuje vo forme tŕňa. Pri niekt. druhoch hmyzu je 
prítomný len v embryonálnom štádiu (napr. → šváby), 
v štádiu imága napr. pri → šutkách.           MH 

temenné oko – orgán zachovaný u niektorých žiab, jaš-
teríc, najlepšie ho majú vyvinutý hatérie. V mladosti 
je výrazne citlivý na svetlo. Otvor pre temenné oko 
je prítomný na lebke vyhynutých stavovcov. Dôvod 
vytvorenia temenného oka pravdepodobne súvisel so 
spôsobom života predchodcov stavovcov, ktoré žili na 
dne vôd a potrebovali vidieť smerom „nahor“.  MKB

temenný orgán/apikálny orgán – zmyslový orgán pri-
márnych lariev bezchordátov, kt. sa nachádza v oblasti 
→ animálneho (aborálneho) pólu. Je tvorený políčkom 
al. zväzkom zmyslových bŕv, kt. sú spojené s nervo-
vou uzlinou. Je významným mechano– i chemorecep-
torom. Neskôr v oblasti temenného orgánu vznikajú 
hlavové (mozgové) uzliny dospelého jedinca.       MH

Tenebrio molitor → múčiar obyčajný
Tenebrionidae → múčiarovité
Tentaculata → chytadlovce
teodox (Theodoxus) – rod vodných → predožiabrych 

ulitníkov z čeľ. neritovitých (Neritidae), u nás zastú-
pený dvoma druhmi. → T. dunajský (T. danubialis) 
žije na kameňoch v dolnej časti Dunaja (Komárno) 
a jeho prítokoch. Na ulite má väčšinou cikcakovitú 
kresbu, sú však známe napr. aj ulity s mierne zvlne-
nými či rovnými pásikmi a pod. Náš hojnejší druh. 
Veľmi vzácny je → t. pásavý (T. transversalis), en-
demit Podunajska. U nás v dolnom toku Dunaja pri 
Komárne.                TC

tep srdca – alebo pulz je frekvencia činnosti srdca, stúpa 
pri intenzívnom metabolizme a pri fyzickom zaťažení. 
Jednotlivé časti srdca sa kontrahujú (sťahujú) za se-
bou v presnom slede. Počet tepov klesá so stúpajúcou 
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hmotnosťou živočíchov. Hlavné srdcové ozvy sú dve. 
Prvá (systolická) ozva vzniká pri uzavretí atrioventri-
kulárnych chlopní. Druhá (diastolická) ozva vzniká 
pri uzavretí semilunárnych chlopní nárazom a rozkmi-
taním krvného stĺpca v aorte a v pľúcnici, posluchovo 
je jasnejšia, vyššia a kratšia ako prvá ozva.            SN

tepelné jadro – tvoria ho vnútorné orgány, hrudník, 
vnútorná časť svaloviny a teplotný obal tvorený ko-
žou a podkožnou svalovou vrstvou. Za teplotu jadra sa 
považuje rektálna teplota. (Teplota v ústach je aspoň 
o 0,3 °C nižšia a je ovplyvnená niektorými činiteľmi: 
napr. požitie chladnej alebo horúcej potravy, dýcha-
nie ústami, žutie). Veľkosť tepelného jadra sa mení v 
závislosti od teploty vonkajšieho prostredia, ale môže 
byť ovplyvnená aj svalovou prácou alebo fyziologic-
kým stavom organizmu (tréma, trávenie, ovulácia). 
Rozdiely môžeme pozorovať aj medzi jednotlivými 
vnútornými orgánmi, pečeň je metabolicky aktívna 
a má preto teplotu vyššiu asi o 1 °C (považujeme ju 
za najteplejší orgán), naopak pľúca sú ochladzované 
vdychovaným vzduchom.          MKB

tepelný obal – tvorí ho koža a končatiny, nemá stálu 
teplotu. Teplota obalu je viac variabilná v závislosti od 
okolitého prostredia (v chlade sa teplotný obal zväč-
šuje), je zvyčajne nižšia ako teplota jadra a tvorí akýsi 
teplotný nárazník organizmu. Rozdiely teploty medzi 
jadrom a obalom sú impulzom pre zapojenie termo-
regulačných mechanizmov. Za najlepšie definovanú 
teplotu telového obalu sa považuje teplota kože. Kož-
ná teplota na rôznych častiach tela je odlišná – distál-
ne časti tela majú nižšiu teplotu, chrbát a čelo majú 
vyššiu kožnú teplotu. Kožná teplota závisí od izolácie 
srsťou, perím, prípadne oblečením.               MKB

tepna – cieva, v ktorej prúdi krv smerom od srdca. Ide 
o cievu s pevnou a pružnou stenou. Väčšinou vedie 
okysličenú krv. Výnimkou je pľúcnica (arteria pul-
monalis), vedie odkysličenú krv z pravej komory do 
pľúc.             MKB

terebra → žihadlo
Teredo navalis → hugáň lodný
tergit – chrbtový (dorzálny) → sklerit hmyzieho článku 

tela.               MH
teritoriálne správanie – je súbor prejavov živočíchov 

súvisiacich so zakladaním revírov či teritórii, ich brá-
nením a udržovaním. Teritoriálne správanie účinne 
zmierňuje škody spôsobené agresivitou a obmedzuje 
pôsobenie stretov len na určité časové obdobie. Za-
istenie teritoria obvykle pre jedinca či pár znamená 
okrem rešpektovania susedov i podstatné zníže-
nie výdajov energie a času k vzájomným potyčkám 
a tým vlastne aj k zníženiu agresivity. Naviac sa po-
dieľa na znížení nebezpečenstva napadnutia. Ďalším 
významom teritoriálneho chovania je, že teritoria sa 
zakladajú dlho pred odchovom mláďat, dokonca ešte 
pred vytvorením párov a vďaka výraznému zníženiu 
vzájomnej agresivity po obhájení teritoria sa uľahčí 
ako utváranie párov, tak spolupráca pri výchove mlá-
ďat.                                                                   MKA

teritórium – akčný priestor v rámci jedného druhu, oby-
čajne jedinca, páru alebo celej society. Jeho veľkosť je 
bežne druhovo špecifická, ale závisí aj od aktuálnych 
ekologických podmienok a správania. Teritórium 
odráža životný rádius organizmu, najmä v súvislosti 
so zabezpečením potravných zdrojov a je chránené 
komplexom etologických prejavov, napríklad akustic-
kých (stridulácia, spev vtákov a i.), optických (napr. 
zoškrabávanie kôry stromov), či chemických (napr. 
značkovanie trusom). Teritorialita ostáva konštantná 
počas celého života, napr. u sesilných – prisadnutých 
pŕhlivcov, alebo sa mení v závislosti od rozmanitých 
faktorov, napr. nástupu nepriaznivých podmienok 
(spoločné zimovanie niektorých hadov) či s obdobím 
párenia a výchovy mláďat, napr. pavúky. V prípade 
prieniku teritórií dochádza k vnútrodruhovej konku-
rencii, ktorá má negatívny dopad na oba jedince. PF

termity (Isoptera) – rad hmyzu, dosahujúci veľkosť 20 
mm, žijú predovšetkým v tropických a subtropických 
oblastiach v miliónových kolóniách, najmä v Afrike a 
Južnej Amerike, ale niekoľko druhov žije aj v Európe. 
Termity sú bylinožravce. V ich tráviacej sústave žijú 
zvláštne prvoky zo skupiny bičíkovcov, ktoré im po-
máhajú spracovať inak nestráviteľnú celulózu. Všetky 
druhy termitov sú nepigmentované a slepé. Obývajú 
vlastné stavby so stálou teplotou. V oblastiach s tep-
lým a vlhkým podnebím sú vybudované na povrchu 
zeme. Na suchých miestach si naopak budujú obydlia 
pod zemou. Raz do roka časť termitov vylieza von, a 
to okrídlené jedince, zakladajúce nové kolónie. Ter-
mity ktoré vyletia z termitišťa majú veľké, pomerne 
slabé krídla. Po niekoľkých minútach letu zhadzujú 
krídla, ktoré sa im v zvláštnom šve odlomia. Samič-
ky pachovými žľazami lákajú samčekov, ktorí ich na 
mieste oplodňujú. Potom, čo samička vyberie vhod-
né miesto na stavbu hniezda. Vyhĺbia chodbičku a na 
koniec vytvoria malú komôrku, kde samička nakladie 
vajíčka. Z nich sa vyliahnu larvy, a keď sa vyliahnu 
bezkrídli robotníci, ktorí urobia novú zvláštnu ko-
môrku pre kráľovský pár a kráľovná ihneď kladie 
ďalšie vajíčka. Zatiaľ čo sa samček podstatne neme-
ní, kráľovná postupne narastá do veľkých rozmerov 
a pripomína veľkú tlstú húsenicu. Mnohonásobne sa 
zväčšuje, presne povedané zväčší sa jej bruško, ktoré 
je naplnené vajíčkami. Je to akýsi rodiaci stroj, ktorý 
je denne schopný naklásť 5 – 30 vajíčok. Za viac ako 
20 rokov života ich vyprodukuje okolo 200 miliónov. 
Existujú 2 druhy robotníkov: malí: roznášajú vajíčka 
do komôrok, kde ich opatrujú. Bezkrídle termity sú 
buď robotníci alebo bojovníci. Robotníkov sa liahne 
viac, sú to samčeky. Bojovníci majú mohutné a dlhé 
hrazadlá vhodné na boj, nevedia sa však sami uživiť, 
a preto ich kŕmia robotníci. Veľkí: Ich úlohou je získa-
vať potravu a rozširovať termitisko.        MKB

termoreceptory – zmyslové bunky vnímajúce rozdiel 
medzi teplotou prostredia a telom organizmu a za-
znamenávajú aj dĺžku trvania rozdielu. Sú to voľné 
nervové zakončenia, z ktorých informácie prichádza-
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jú do mozgu do centra termoregulácie v hypotalame. 
V najväčšej miere sa nachádzajú rozptýlené v koži. 
Najviac ich je v oblasti ústneho otvoru a na konča-
tinách. Chladové telieska reagujú na záporné zmeny 
vzhľadom na telo organizmu. Tepelné telieska reagu-
jú na kladné zmeny vzhľadom na telo živočícha. Pri 
bezstavovcoch sa nachádzajú vo forme kutikulárnych 
chlpov s nervovými zakončeniami umiestnených na 
tykadlách a pri ústnom otvore. U stavovcov sa vy-
vinuli tzv. kožné telieska, čo sú rozvetvené nervové 
vlákna. Krauseho telieska sa nachádzajú v povrchovej 
vrstve zamše a vnímajú chlad a Ruffiniho telieska sa 
nachádzajú hlboko v zamši a vnímajú teplo. MKB

termoregulácia – súhrn regulačných mechanizmov ve-
dúcich k zachovaniu stálej teploty tela a k rovnováhe 
medzi ziskom a výdajom tepla. Pri fyzikálnej termo-
regulácii príjem tepla z prostredia a jeho výdaj z orga-
nizmu regulujú fyzikálne deje. Výdaj tepla sa usku-
točňuje niekoľkými spôsobmi najmä povrchom tela a 
zabezpečujú ho tieto mechanizmy: vedenie, prúdenie, 
sálanie a vyparovanie. Pri výdaji tepla je dôležitá aj 
vazodilatácia. Keď je v organizme veľa tepla, povr-
chové cievy a kapiláry sa rozťahujú, čím sa zvyšuje 
odovzdávanie tepla do vonkajšieho prostredia. Pri 
chemickej termoregulácii dochádza k otepľovaniu or-
ganizmov vplyvom neprestajne prebiehajúcich meta-
bolických dejov. Tvorba tepla metabolickými dejmi sa 
môže zvýšiť 2 spôsobmi: 1. triaškovou termogenézou, 
pri ktorej sa tvorba tepla zvyšuje aktívnejšie pohybu-
júcimi sa svalmi. 2. netrasovou termogenézou, ktorá 
je humorálneho pôvodu a je podmienená termogén-
nym účinkom noradrenalínu.          MKB

Testacea – starší termín pre skupinu sladkovodných → 
koreňonožcov, vytvárajúcich schránky. V súčasnosti 
rozčlenené do 2 základných skupín, podľa typu pa-
nôžok: Testaceolobosia (patriace do fyl. línie Amoe-
bozoa) – vytvárajúce lalokovité panôžky a Testaceo-
filosia (Silicofilosia – do fyl. línie Rhizaria) tvoriace 
filopódie a retikulopódie (→ panôžky). Schránka je 
chitinózna alebo pseudochitinózna, na jej stavbe sa 
podieľajú → idiozómy a → xenozómy. Meňavka je 
k schránke upevnená špeciálnymi panôžkami (epi-
pódie). Rozšírené sú vo všetkých typoch vodných 
biotopov vrátane pôdy, machov, hrabanky a pod. 
K najrozšírenejším patria rody Difflugia, → štítnačka 
(bochnička, Arcella), hruškovka (Nebella), tŕňovka 
(Centropyxis), Euglypha a pod.             ET

Testaceafilosida → Testacea
Testacealobosida → Testacea
testes → pohlavná sústava bezchordátov
testosterón – najdôležitejší mužský hormón, ktorý vzni-

ká v semenníkoch činnosťou Leydigových buniek. 
Jeho produkciu a vyplavovanie riadi hormón adeno-
hypofýzy – luteinizačný hormón. Podobné účinky ako 
testosterón majú androgény kôry nadobličiek (nepod-
liehajú vplyvu LH.). Testosterón pôsobí na primárne a 
sekundárne pohlavné znaky. Primárne – rast pohlav-
ných orgánov samcov, sekundárne – mužské propor-

cie, svalstvo, zarastanie, ochlpenie, rast hrtanu, mutá-
cia. Krátko pred pubertou sa zvýši jeho produkcia a 
spôsobí relatívne rýchly rast pohlavných orgánov (v 
testes sa vyskytuje aj malé množstvo estrogénov a u 
žien androgény). Testosterón riadi aj pohlavnú aktivi-
tu samcov. Má podobné účinky v tele muža ako estro-
gény v tele ženy.           MKB

Testudo graeca → korytnačka žltohnedá
Tetranychidae – čeľ. → roztočov nepatrných rozmerov 

(0,2 – 0,8 mm), hruškovitého, slabo sklerotizovaného 
a pestro zafarbeného tela. Niektoré druhy žijú v ko-
lóniách, vyznačujú sa schopnosťou vytvárať pavuči-
nu. Dôležitým rozlišovacím znakom je usporiadanie, 
tvar a dĺžka telových štetín (chaetotaxia). Zástupcovia 
patria k významným škodcom v poľnohospodárstve, 
parazitujú na nadzemných zelených častiach rastlín 
(nabodávajú a vyciciavajú bunkový obsah rastlinných 
pletív). Najväčšie škody spôsobujú v ovocných sadoch 
(napr. Panonychus ulmi), chmelniciach (Tetranychus 
telarius) a pri pestovaní zeleniny (napr. Tetranychus 
ludeni). Väčšina druhov žije polyfágne.              PMA

Tetranychus ludeni → Tetranychidae 
Tetranychus telarius → roztočec chmeľový
Tetrapodili → vlnovníky
Tetropium castaneum → fuzáč smrekový 
Teuthoidea → kalmary
Thalarctos maritimus → medveďovité
Thaumetopoea processionea → priadkovček dubový
Theileria – rod parazitických → prvokov, príbuzný rodu 

→ Babesia, patriaci do kmeňa → výtrusovce, radu → 
Piroplasmida. Vyvolávajú horúčkovité ochorenia spô-
sobené rozpadom červených a bielych krviniek i bu-
niek endotelu (obličky, slezina, pečeň). Na rozdiel od 
rodu → Babesia, nedochádza k transovariálnemu (z 
matky na potomstvo) prenosu u prenášača (kliešť) a 
preto sú prenášané kliešťami s viacerými hostiteľmi. 
Majú zložitý vývinový cyklus, pravidelne sa vyskytuje 
aj pohlavné rozmnožovanie (→ gametogamia). Parazi-
tujú v stavovcoch (najmä dobytok, ovce, kozy a pod). 
Závažné ochorenia najmä hovädzieho dobytka spôso-
bujú najmä druhy Theileria parva, T. mutans rozšírené 
v strednej a východnej Afrike, Theileria annulata vy-
voláva tzv. stredomorskú horúčku dobytka (rozšírená 
najmä v severnej Afrike). Theileria sergenti vyvoláva 
japonskú a kórejskú horúčku dobytka. Ovce a kozy na-
padá Theileria ovis, daniele Theileria cervi.            ET

Theodoxus danubilis → teodox
Theodoxus transversalis → teodox
Thermosbaena mirabilis → Pancarida
Thermosbenacea → Pancarida 
Thomisus onustus → kvetárik menlivý
Thoracica → fúzonôžky
thoracopody → telové prívesky kôrovcov
thorax → hruď článkonožcov
Thymelicus lineola → súmračník čiarkavý
Thysania agrippina – jeden z najväčších motýľov sve-

ta (najväčší motýľ sveta, pokiaľ ide o rozpätie krídel) 
patriaci do čeľ. → morovité, príbuzný našim stužkav-
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com, s dĺžkou predného krídla 115 – 150 mm. Predné 
aj zadné krídla sú sivobiele, s nápadným vzorom z 
hnedočiernych čiar. Vyskytuje sa od južnej Brazílie po 
Strednú Ameriku. Hostiteľskými rastlinami húsenice 
sú rastliny z čeľade bôbovité.          MKU

tibia → nohy článkonožcov
tibiotarsus → nohy článkonožcov
tiger džungľový → mačkovité
tiger pásavý/t. džunľový (Panthera tigris) – čeľ. → 

mačkovité (Felidae), rad šelmy (Carnivora). Vyskytu-
je sa od východného Turecka po juhovýchodnú Sibír, 
na juhu cez Indiu na Malajský polostrov. Žije aj na 
Jáve, Sumatre a Bali. Patrí medzi najväčšie mačko-
vité šelmy. Dĺžka jeho tela (hlava, trup) je 140 – 280 
cm, chvosta 60 – 110 cm a v kohútiku je vysoký 80 
– 110 cm. Poddruh tiger sibírsky (P. t. altaica) žijúci 
na severovýchode Sibíri je najväčšia žijúca mačkovitá 
šelma. Samce tohto poddruhu vážia 180 – 306 kg, sa-
mice 100 – 167 kg. Na ostrove Bali žijú tigre podstat-
ne menšie (tiger balijský, P. t. balica – podľa určitých 
zdrojov je tento poddruh už vyhynutý), samce vážia 
90 – 100 kg, samice 65 – 80 kg. Základné sfarbenie 
bokov a vrchnej časti tela je oranžové alebo okrové 
s červenkastým nádychom. Brušná strana s vnútornou 
časťou končatín sú bledé. Prakticky na celom tele sú 
rozmiestnené typické úzke, priečne tmavé pásy. V ob-
lasti predných končatín bývajú o čosi menej výrazné 
než na zadnej časti tela. Existuje aj forma s kriedovo 
bielym základným sfarbením a tmavými pásmi, ktorá 
má svetlomodrú dúhovku oka. Tieto formy sú veľmi 
zriedkavé, ale tešia sa značnej publicite. V prírode od 
roku 1958 nie sú evidované jedince s touto farebnou 
anomáliou. Tiger sa môže vyskytovať v pomerne širo-
kom spektre habitatov. Jeho nevyhnutnou požiadav-
kou je iba adekvátny vegetačný pokryv, prítomnosť 
vody a dostatok potravy. Môžu to byť habitaty ako 
napr. tropický dažďový prales, horské lesy, mangro-
vové porasty, trávnaté oblasti, savany, skalnaté ha-
bitaty. Každý jedinec má vo svojom okrsku obvykle 
jedno, dve miesta, kde sa rád a častejšie zdržiava. Sú 
to rôzne skalnaté oblasti, vývraty alebo hustá vegetá-
cia. Tiger obyčajne nelezie na stromy, ale pokiaľ je 
to potrebné, dokáže to. Do diaľky preskočí až 10 m. 
Rád a vynikajúco pláva, môže preplávať až 30 km. 
Je to predovšetkým nočný živočích, ale môže byť 
aktívny aj cez deň. Aktivita počas svetelnej časti dňa 
je typická najmä v zime na severe areálu rozšírenia 
(Sibír). V priebehu jedného dňa môže prejsť 10 až 60 
km. Pri love sa spolieha hlavne na svoj sluch a zrak, 
menej na čuch. Ku koristi sa snaží dostať čo najbliž-
šie opatrným prikrádaním sa a prekvapiť ju prudkým 
útokom zozadu alebo zboku. Vrhne sa na svoju ko-
risť, snaží sa ju zvaliť na zem a zahryznúť sa jej do 
krku. Väčšie zvieratá usmrcuje uhryznutím do hrdla 
a udusením, menším prehryzne, resp. zlomí krčnú 
chrbticu. Ulovenú korisť často odvlečie na bezpečnej-
šie miesto, napr. do húštiny, k vode atď. Po nasýtení 
sa občas zakryje zvyšky koristi konármi a opadankou 

a po určitom čase sa k nej vráti po ďalšie chutné sús-
ta. Potrava sa skladá hlavne z veľkých cicavcov, naj-
mä rôzne kopytníky (diviaky, jelene, antilopy atď.). 
Na jedenkrát môže skonzumovať až 40 kg potravy. 
Menšie cicavce a vtáky loví iba príležitostne. Na-
priek tomu, že tiger je zdatný lovec, jeho útoky končia 
na 90 % neúspešne. Veľkosť individuálneho okrsku 
a ekoetológie tigra do značnej miery závisia od cha-
rakteru obývaného prostredia a hustoty koristi. V ob-
lasti Mandžuska a Sibíri sú okrsky veľmi rozsiahle, 
500 – 4000 km2, kým v Nepále boli odhadnuté iba na 
10 – 150 km2. Vo všetkých oblastiach areálu je tiger 
teritoriálny s menšími obmenami v miere prekrývania 
okrskov. Vo všeobecnosti sa však jedince rovnakého 
pohlavia navzájom vyhýbajú a väčší okrsok samca 
prekrýva viac menších okrskov samíc. Teritoriálny-
mi znakmi sú predovšetkým pachové značky (moč, 
trus), ale aj oškraby na stromoch. Niektorí autori aj 
revu tigra pripisujú teritoriálny signalizačný význam, 
iní ho chápu ako komunikáciu smerom k opačnému 
pohlaviu, prípadne ako signál po ulovení koristi. Tiger 
je samotársky druh, no susedia sa navzájom poznajú 
a pri náhodných stretoch sa správajú k sebe v podstate 
tolerantne. Väčšinou však aj jedince, ktorých okrsky 
sa prekrývajú, majú tendenciu sa jeden druhému vy-
hýbať. Iné zdroje uvádzajú, že o korisť sa v určitých 
prípadoch môže podeliť aj niekoľko tigrov naraz. 
Tigre sa môžu páriť prakticky celý rok, ale hlavné ob-
dobie je od novembra do apríla. Samice vychovávajú 
mláďatá v priemere každý 2 rok, vo výnimočných si-
tuáciách až po 4 rokoch. V prípade, že všetky mláďa-
tá v ranom veku zahynú, náhradný vrh je možný do 
5 mesiacov. Gravidita trvá 93 – 111 dní, mláďatá sa 
rodia v skalných štrbinách, jaskyniach alebo v hustej 
vegetácii a ich počet býva 2 – 3, najviac 6. Rodia sa 
so zatvoreným očami, materské mlieko cicajú do 3 – 6 
mesiacov a od 5 – 6 mesiacov sú schopné sprevádzať 
svoju matku. Po 11 mesiacoch života sú mladé tigre 
už zdatní lovci. Osamostatňujú sa ako 2 – 3 ročné, 
pričom pohlavnú dospelosť dosahujú samice vo veku 
3 – 4 rokov a samce vo veku 4 – 5 ročné. Počet tigrov 
vo voľnej prírode neustále klesá z podobných príčin 
ako v prípade ostatných veľkých mačkovitých šeliem 
– komerčný lov kvôli hodnotnej kožušine, úbytok 
vhodných habitatov a prenasledovanie nebezpečnej 
šelmy pre hospodárske zvieratá aj pre samotných ľudí. 
V prípade tigra sa však k týmto príčinám pridáva ešte 
aj obchodovanie s jeho časťami tela na medicínske 
a „pseudomedicínske“ účely. Tento obchod rozkvitá 
najmä v oblasti Číny. Tiger ako veľká šelma ohrozu-
júca ľudí je reálnym faktom a problémom. Je zodpo-
vedný za vyšší počet smrteľných útokov na ľudí než 
ktorýkoľvek iný cicavec. Niektoré jedince evidentne 
považujú ľudí za potenciálnu korisť. V Indii je známy 
prípad ľudožravého tigra, ktorý údajne zabil až 430 
ľudí. Začiatkom 20. storočia bolo v Indii tigrom zabi-
tých ročne až 1000 ľudí. Postupným poklesom počtu 
voľne žijúcich tigrov ubúda aj ľudožravých jedincov, 
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ale tento problém pretrváva do dnešných dní. Nie je 
presne známe, prečo, ale mimoriadne nebezpečným 
územím z tohto pohľadu je mangrovový les v oblas-
ti Sundarbans pri ústí rieky Ganga.        PMK

tiger sibírsky → tiger pásavý
Tinaea pellionella → moľa kožušinová
Tineidae → moľovité
Tineola bisselliella → moľa šatová
Tischeriidae → mínovníkovité
titilatores → penis hmyzu
titilátory → penis hmyzu
tkanivo – súbor živočíšnych buniek plniacich určitú 

funkciu, ktorých súdržnosť je zabezpečovaná fyzi-
kálnymi, fyzikálno-chemickými i chemickými väz-
bami a medzibunkovými spojmi. Bunky v tkanivách 
môžu byť morfologicky podobné (epitelové, svalové 
tkanivá) alebo sa v jednom tkaniva nachádzajú bunky 
rôznych tvarov (nervové tkanivá – nervové bunky a 
gliové bunky). Činnosťou buniek vzniká medzibun-
ková hmota (extracelulárna matrix), ktorá je tvorená 
amorfnou (proteoglykany a glykoproteiny) a fibrilár-
nou zložkou (kolagénne, elastické a retikulárne vlák-
na). Základnými typmi tkanív sú: epitelové, spojivové 
(výplňové, oporné a trofické), svalové, nervové.     JS

tkanivové dýchanie – je súbor oxidačno-redukčných 
procesov v tkanivách organizmu, pri ktorých atóm 
oxidovanej zlúčeniny (vodík, uhlík) zmenšuje svoj 
náboj o elektrón, atóm redukovanej zlúčeniny (kyslík) 
naopak zväčšuje svoj náboj pribratím elektrónu. Pri 
takomto presune elektrónov z donátorov elektrónov 
(oxidovaného substrátu) na akceptorov elektrónov 
(redukovaný substrát) vznikajú ióny opačného náboja, 
ktoré nakoniec poskytujú neutrálne zlúčeniny (meta-
bolickú vodu, metabolický oxid uhličitý). Prebieha za 
účasti špecifických enzýmov(dehydrogenáz, dekarbo-
xyláz, transelektronáz).                                           JS

tkanivové hormóny – vytvárajú bunky v rôznych or-
gánoch. Hlavnou skupinou tkanivových hormónov 
sú hormóny tráviaceho systému (gastrointestinálneho 
traktu). Vytvárajú sa v sliznici žalúdka a tenkého čre-
va a ovplyvňujú funkcie jednotlivých častí tráviacej 
sústavy. Gastríny sa tvoria v žalúdkovej a dvanást-
nikovej sliznici – stimulujú sekréciu HCl a pepsínu. 
Sekretín sa tvorí v dvanástniku, vyvoláva sekréciu 
pankreasovej šťavy, žlče a i. Iné : pankreatický poly-
peptid, bombezín, motilín, chymodenín, pamkreozy-
mín. Ďalšie tkanivové hormóny sa tvoria v mozgu. Sú 
to napr. endorfíny a enkefalíny. Iné tkanivové hormó-
ny sa vylučujú na nervových zakončeniach ako me-
diátory – noradrenalín, adrenalín. Iné vznikajú napr. 
v obličkách (kíny), srdci pečeni.          MKB

tkanivový mok – typ telovej tekutiny stavovcov na-
chádzajúci sa v medzibunkových priestoroch. Je to 
bezfarebná tekutina, ktorá sa skladá z vody a určitého 
množstva koloidov a kryštaloidov, ale nachádzajú sa v 
nej aj voľné bunky (histiocyty, žírne bunky, lymfocyty 
plazmatické bunky). Konštantné zloženie tkanivového 
moku zabezpečuje krv a lymfa. Tkanivový mok sa vy-

tvára z krvnej plazmy po jej prestúpení z vlásočníc do 
tkaniva. V tkanive plní funkciu mediátora pri presune 
živín a kyslíka vo vlastnom tkanive. Z tkanív odvádza 
splodiny látkového metabolizmu a oxid uhličitý do žíl 
alebo do lymfatických ciev.              JS

tokanie/tok vtákov – chovanie, ktoré umožňuje oplod-
nenie a je nevyhnutným úvodom ku kopulácii. Je 
prejavom predsvadobného a sexuálneho správania 
najmä vtákov. Forma správania sa vtákov, pri ktorej 
dochádza u niektorých druhov k vytvoreniu trvalého 
páru, ale jeho hlavným cieľom je oplodnenie samice. 
Môže zahŕňať viaceré aktivity súvisiace s rozmnožo-
vaním. Mnohým druhom sa práve kvôli tejto forme 
správania vyvinuli rôzne ozdobné perá a nápadné 
sfarbenie, ktorým samce počas toku rôznymi pohybmi 
a postojmi zvýrazňujú alebo lákajú samicu spevom. 
Často sa tieto typy signálov navzájom kombinujú. 
Úlohou samice je vybrať si podľa týchto prejavov 
najlepšieho samca. Niektoré druhy vyhľadávajú po-
čas tejto doby špeciálne miesta, na ktorých prebiehajú 
skupinové svadobné tance (žeriavovité, hlucháňovité 
a mnohé iné). Tento spôsob toku je označovaný ako 
arénový (angl. lek). Pri niektorých druhoch sa vyvi-
nuli svadobné tance, na ktorých sa zúčastňujú obaja 
partneri. Pri dravcoch sa vyskytujú svadobné lety, pri 
ktorých si niektoré druhy navzájom odovzdávajú po-
travu.       PP, MKA

tonus svalov – vnútorné napätie svalov.              JS
Torpedo marmorata → raja elektrická
Tortricidae → obaľovačovité
Tortrix viridana → obaľovač zelený
toxicysty → extruzómy
Toxocaridae → čeľ. parazitických → hlístovcov. Parazi-

tujú v tenkom čreve, najmä u mačkovitých a psovitých 
šeliem. Dosahujú veľkosť 6 – 14 cm. U mačiek, psov, 
tigrov, levov a pod. parazituje napr. Toxocara mystax , 
Toxocara canis, Toxascaris leonina. Vajíčkami týchto 
hlíst sa môže nakaziť aj človek, pričom sa prejavujú 
podobnými príznakmi ako → hlísta detská. Najviac 
ohrozené sú najmä deti pri neopatrnom zaobchádzaní 
so psami a mačkami, prípadne hrou na pieskoviskách, 
znečistených exkrementami týchto zvierat.             ET

toxoplazma obyčajná (Toxoplasma gondii) – parazi-
tický jednobunkovec, patrí medzi → výtrusovce, do 
triedy → kokcídií. Považuje sa za celosvetovo naj-
rozšírenejšieho parazita. Vyznačuje sa veľmi nízkou 
hostiteľskou a tkanivovou špecifitou. Zistený vo viac 
ako 350 druhoch živočíchov (teplokrvné stavovce) 
a takmer vo všetkých tkanivách. Definitívnym hostite-
ľom toxoplazmy je mačka alebo iné mačkovité šelmy. 
V nej prebieha pohlavný cyklus (→ gametogamia), 
ale v tkanivách sa môžu vyskytovať aj nepohlavné 
štádiá. Charakteristický je však heteroxénny cyklus 
(striedanie hostiteľov). Toxoplazma u človeka spôso-
buje ochorenie → toxoplazmóza.             ET

toxoplazmóza – ochorenie spôsobené prvokom → to-
xoplazma obyčajná (Toxoplasna gondii). U človeka, 
podľa spôsobu nákazy, rozlišujeme 2 formy – konge-
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nitálna (vrodená), následok infekcie počas tehotenstva 
(najmä oocystami z mačky pri nedostatočnej hygiene 
a neopatrnom zaobchádzaní s mačkami). Namnože-
né parazity môžu spôsobiť rôzne deformácie plodu 
(hydrocefalus, mikrocefalus, slepota, hluchota, zápaly 
mozgu, potraty a pod.). Postnatálne získaná forma to-
xoplazmózy (získaná po narodení, buď nákazou z oo-
cýst znečistenou potravou, neumytými rukami alebo 
z tepelne nedostatočne upravených orgánov nakaze-
ných živočíchov). Väčšinou prebieha v latentnej for-
me, iba v prípade virulentného kmeňa alebo zoslabnu-
tého organizmu, môže dôjsť k horúčkovitému ochore-
niu rôznych orgánov prípadne postihnutia nervového 
a pohybového systému. Častými prejavmi sú zdurené 
lymfatické uzliny, zvyšené teploty, únava.              ET

trachea → vzdušnica
tracheálna sústava → vzdušnicová sústava
Tracheata → vzdušnicovce
trasavka koscovitá (Pholcus opilionides) – pavúk, 

ktorý na prvý pohľad pripomína kosce. Patrí do čeľ. 
Pholcidae. Telo je veľké 4 – 6 mm, nohy sú však ná-
padne dlhé (4 – 5 cm). Visí chrbtovou stranou dolu 
v jednoduchých nepravidelných sieťach. Siete sú 
umiestnené v horných kútoch najmä tmavších miest-
ností. Pri vyrušení robí charakteristické rýchle kmi-
tavé pohyby. Samica drží kokón v chelicerách až do 
vyliahnutia juvenilov. Jeho pavučiny nájdeme najmä 
v kútoch príbytkov. Je to palearktický druh, v našich 
podmienkach typický synantropný. Len zriedkavo sa 
vyskytuje vo voľnej prírode.            ZKR, MKR

tráviaca sústava stavovcov (systema digestorium) – 
začína ústami (os), ktoré ústia do ústnej dutiny (ca-
vum oris). Ústna dutina môže mať mäsité pery (labia 
oris) pri cicavcoch, prípadne je premenená na zobák 
(korytnačky, vtáky). V ústnej dutine je jazyk (lin-
gua) s chuťovými bunkami, zuby (dentes) rôzneho 
tvaru, umiestnené na rôznych kostiach ústnej dutiny. 
Do ústnej dutiny ústia aj žľazy (slinné, jedové). Hl-
tan (pharynx), jeho pôvodnou funkciou je filtrovanie 
potravy a dýchanie (nižšie stavovce) prostredníc-
tvom žiabrových štrbín, pri vyšších stavovcoch plní 
funkciu transportu potravy. Žiabrové štrbiny sa pri 
vyšších stavovcoch objavujú len počas zárodočného 
vývinu. V hltane sa však križujú tráviace a dýchacie 
cesty. Pažerák (oesophagus) je pri skupine Amniota 
dlhý a môžu z neho vzniknúť rôzne štruktúry ako hr-
voľ (ingluvies) vtákov. Žalúdok (ventriculus, gaster), 
ktorý pôvodne plnil funkciu zásobárne potravy, tvorí 
strednú časť tráviacej sústavy. Časť žalúdku, v ktorej 
sú tráviace žľazy, sa označuje ako klenba (fundus). 
Žalúdkový vchod (cardia) je časť bez žliaz a vrátni-
ková časť žalúdka (pars pylorica) je zakončená sva-
lom vrátnikom (pylorus), ktorý oddeľuje žalúdok od 
čreva. Žalúdok prežúvavcov tvoria bachor (rumen), 
čepiec (reticulum), kniha (omasum) a slez (aboma-
sum). Žalúdok nemajú mihule, sliznatky, chiméry, 
niektoré kostnaté ryby. Črevo (intestinum) nie je pri 
vodných stavovcoch morfologicky členené a je zvy-

čajne krátke. Môže sa v ňom nachádzať špirálna ria-
sa (typhlosolis) na zväčšenie jeho vnútornej tráviacej 
plochy). Niektoré ryby (lososovité) majú na zväčšenie 
tráviacej plochy, na začiatku čreva pylorické prívesky 
(appendices pyloricae). Od kostnatých rýb je v čreve 
vytvorený systém záhybov – črevné klky (villi intesti-
nales), ktoré sú najdokonalejšie vyvinuté pri vtákoch 
a cicavcoch. Od plazov je črevo rozdelené na tenké 
črevo (intestinum tenue) a hrubé črevo (intestinum 
crassum). Do prednej časti tenkého čreva – dvanást-
nika (duodenum) ústia tráviace žľazy pečeň (hepar) 
a podžalúdková žľaza (pancreas). Pečeň, ktorá môže 
mať niekoľko lalokov, produkuje žlč. Tá sa hromadí 
v samostatnom rezervoári – žlčníku (vesica fellea), 
ktorý nemusia mať všetky stavovce, a do čreva je 
odvádzaná žlčovodom (ductus choledochus). Podža-
lúdková žľaza je ako samostatný orgán vytvorená pri 
čeľustnatých. Okrem toho môže byť na čreve vyvi-
nutý aj rôzny počet slepých čriev (caecum). Tráviaca 
sústava končí konečníkom (rectum), ktorý môže ústiť 
do zväčšeného priestoru – kloaky (cloaca). Do kloaky 
môžu ústiť aj vylučovacie a pohlavné orgány. Kloaka 
druhotne chýba sliznatkám, mihuliam, lúčoplutvov-
com a placentovcom (Eutheria). Kloaka vtákov má 
tri časti: coprodeum, kde sa hromadia exkrementy, 
urodeum, kam ústia močovody a pohlavné vývody 
a proctodeum, kde majú mladé vtáky Fabriciovu kap-
su (bursa Fabricii).   ZO, MKB 

tráviaca sústava bezchordátov – rozoznávame tri zá-
kladné typy: tráviacu dutinu, tráviaci vak a tráviacu 
rúru. Tráviaca dutina je charakteristická pre → hubky. 
Vstupnými otvormi sú ostie, kt. voda s čiastočkami 
potravy preniká do tela. Na vrchole tela sa nachádza 
otvor – osculum, kt. je voda vyvádzaná von z tela. 
Vo vnútri je paragastrálna dutina, vystlaná golieriko-
vitými bunkami (choanocytmi). Trávenie je vnútro-
bunkové. Tráviaci vak je premeneným prvočrevom s 
prvoústami. Vo vnútri sa nachádza riasinkový epitel 
s jednoduchými tráviacimi žľazami. Vyskytuje sa pri 
mechúrnikoch, u kt. dochádza k prechodu od vnútro-
bunkového k mimobunkovému tráveniu. Medúzov-
com vzniká gastrovaskulárna sústava, kt. je vyplnená 
vodou a zabezpečuje transport plynov a živín po tele, 
ako aj vylučovanie splodín látkového metabolizmu. 
Na spodnej strane tela medúzy sú ústa, ektodermálny 
hltan a žalúdok, do kt. vybiehajú štyri hlavné kanály 
gastrovaskulárnej sústavy s radiálnymi vetvičkami. 
Tráviaca rúra je predĺžené vakovité prvočrevo. U pr-
voústovcov (Prostomia) sa mení blastoporus na ústa 
a análny otvor vzniká druhotne. U druhoústovcov 
(Deuterostomia) sa blastoporus mení na análny otvor 
a ústa vznikajú druhotne. Predná časť rúry (stomo-
deum) a zadná časť (proctodeum) je ektodermálneho 
pôvodu, stredná časť (mesenteron) je endodermálne-
ho pôvodu. Tráviaca sústava je jednootvorová u kme-
ňa → ploskavcov. Prvýkrát sa objavuje análny otvor 
u kmeňa → páskovcov. U → hlístovcov sa vyskytujú 
v ústnej dutine kutikulárne zúbky a hltan je rozšírený 
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v tzv. bulbus, kt. slúži k nasávaniu potravy. → Mäk-
kýše majú vyvinuté slinné žľazy v ústnej dutine a 
tráviacu žľazu – hepatopankreas. Na chrbtovej strane 
je vyvinutý záves čreva – typhlosolis, kt. smeruje do 
vnútorného priesvitu a zväčšuje jeho tráviacu plo-
chu. Rovnako aj → obrúčkavce majú vyvinuté slinné 
žľazy v ústnej dutine (cavum oris), potom nasleduje 
hltan (pharynx), pažerák (oesophagus), hrvoľ (inglu-
viens), svalnatý žalúdok (gaster), črevo (intestinum) 
a análny otvor (anus). Črevná stena tvorí typhlosolis. 
→ Pavúky a → roztoče majú tráviacu sústavu prispô-
sobenú na prijímanie tekutej potravy. Na nasávanie 
potravy im slúži cicavý žalúdok. Potrava sa hromadí 
v bohato rozvetvenom čreve, kt. slepé výbežky vy-
biehajú dopredu a smerom k nohám. U → hmyzu a i. 
→ článkonožcov sa tráviaca rúra skladá z troch čas-
tí: z ektodermálneho predného čreva (stomodeum), 
z endodermálneho stredného čreva (mesenteron) a 
ektodermálneho zadného čreva (proctodeum). Prijatá 
potrava prichádza do predústnej dutiny, potom po-
kračuje do ústnej dutiny (cavum oris). Vrchná časť 
ústnej dutiny sa nazýva cibárium (cibarium) a spodná 
slinovník (salivarium). Potrava sa tu mieša so slina-
mi a prechádza do hltana (pharynx), potom pokračuje 
do pažeráka (oesophagus), kt. zadnú časť tvorí hrvoľ 
(ingluvies). Je rezervoárom potravy. (Včelám v ňom 
nastáva premena nektáru na med za pomoci trávia-
cich enzýmov). Potrava pokračuje do puchorčeka 
(proventriculus), kde sa mechanicky spracováva, 
potom sa vracia do hrvoľa. Tu sa znovu premieša so 
slinami a cez puchorček a chlopničku stred. čreva 
(valvula cardiaca) prechádza do stred. čreva (mesen-
teron), kt. je nemá intimu ani kutikulárne zúbky, ale 
vpredu má charakteristické slepé výbežky (coeca) 
slúžiace pravdepodobne na zväčšenie tráviacej plo-
chy. Niekt. druhy v nich majú mikroskopické sym-
bionty, kt. pomáhajú stráviť celulózu. Vnútri stred. 
čreva sa nachádza tzv. rabdórium (rhabdorium), 
zložené z podlhovastých epitelových buniek, kt. tvo-
ria paličkovité útvary. Osobitným útvarom je peritro-
fická membrána, kt. oddeľuje epitel stred. čreva od 
potravy, pričom medzi ňou a rabdóriom vzniká pries-
tor vyplnený tráviacimi enzýmami. Výživné látky sa 
dostávajú do žalúdka osmoticky. Zadné črevo (proc-
todeum) sa rozdeľuje na tenké črevo (ileum), hrubé 
črevo (colon) a konečník (rectum). Hrubé črevo od 
konečníka oddeľuje chlopnička konečníka (valvula 
rectalis). Okolo konečníka sú okružné svaly tvoriace 
zvierač konečníka (sphincter ani). Na konečníku sú 
kutikulárne konečníkové podušky (pulvinaria recti) 
a konečníkové papily (papillae recti). V konečníku 
je veľa vzdušničiek. → Hviezdovky majú na chrb-→ Hviezdovky majú na chrb- Hviezdovky majú na chrb-
tovej strane tela análny otvor a cedidlovú (madrepo-
rovú) doštičku, cez kt. póry preniká morská voda do 
kruhovej chodby okolo hltana a do kanálika ambu-
lakrálnej sústavy. Majú tiež ambulakrálne nožičky s 
prísavkami, pomocou kt. sa zmocňujú koristi a veľký 
vakovitý žalúdok, kt. môžu vyvrátiť von z tela, čo 

slúži na požieranie veľkej koristi. → Ježovky majú 
vyvinutý žuvací ústroj (Aristotelov lampáš), kt. môžu 
z úst vysúvať i nazad vťahovať. Je zložený z 5 tro-
jhranných zubov zostavených do pyramídy obrátenej 
vrcholom nadol. Pomocou zubov ohlodávajú riasy zo 
skál, al. žujú mäsitú potravu. Tráviaca sústava u → 
holotúrií má na konci širokú kloaku, z kt. sa nachá-
dzajú tzv. vodné pľúca. Majú podobu dvoch dlhých, 
slepo rozkonárených vreciek. Napĺňajú sa vodou a 
vyprázdňujú, pravdepodobne plnia aj exkrečnú funk-
ciu.               MH

tráviaca sústava kôrovcov – u primitívnejších skupín 
je obyčajne priama trubica, alebo s jednou – dvoma 
kľučkami; začína trubicovitými ústami posunutými na 
spodnú stranu tela a končí anusom na poslednom člán-
ku tela. U vyšších rakovcov je navyše možné rozlíšiť 
pažerák a vakovitý žalúdok. Na stene žalúdka sa na-
chádzajú párové hepatopankreatické žľazy vylučujúce 
tráviace sekréty. Okrem toho obsahujú aj glykogén a 
zásobný vápnik → rakovky. Hepatopankreas sa u niž-
ších kôrovcov vyvinul ako výbežok tráviacej trubice 
v jej hornej tretine.                           IH

tráviaca sústava mechúrnikov → gastrovaskulárna 
sústava

tráviaca sústava obojživelníkov – tráviaca rúra oboj-
živelníkov začína ústnou dutinou s rôzne vyvinutým 
jazykom a žľazami, ktorých lepkavý sekrét pokrýva 
jazyk (uľahčuje chytanie koristi) a zvlhčuje ústnu du-
tinu i prijatú potravu. Vodné formy majú jazyk slab-
šie vyvinutý, niektoré druhy ho môžu mať dokonca 
veľmi redukovaný (rod Necturus, čeľ. → pipovité; 
Pipidae). Medzi suchozemskými obojživelníkmi, 
ktorých jazyk je spravidla pohyblivejší, sa vyskytujú 
druhy s vymrštiteľným jazykom (rody Hydromantes, 
Bufo) prispôsobeným na lov koristi. Väčšina žiab má 
jazyk v prednej časti prirastený ku spodine úsnej du-
tiny, v zadnej časti voľný, vyliačiteľný. Zuby sú malé 
a majú pedicelárnu stavbu – zub je tvorený bazálnou 
stopkou (pedicelom), ktorá prirastá ku kosti, a korun-
kou oddelenou od stopky nezvápenatenou vrstvou. 
Uplatňujú sa len pri pridržiavaní potravy. Ozubenie je 
homodontné (všetky zuby sú rovnaké) a polyfiodont-
né (neustále sa obnovujúce). Žaby majú ozubenú len 
hornú čeľusť, alebo majú obe čeľuste bezzubé (napr. 
ropuchy). Pre žaby je charakteristické, že pri prehĺta-
ní potravy si pomáhajú vťahovaním očných gulí oso-
bitým svalom. Tráviaca sústava pokračuje hltanom, 
pažerákom a žalúdkom, ktorý má u chvostnatých 
obojživelníkov charakter rovnej rúry, u žiab má tvar 
písmena U. Plní funkciu zhromažďovania potravy, jej 
mechanického rozrušovania pohybmi žalúdočnej ste-
ny a chemického trávenia (produkcia pepsínu a kyse-
liny chlorovodíkovej). Trávenina sa ďalej posúva do 
prednej časti čreva, kde vyúsťuje pankreas, pečeň a 
žlčník. Zadná časť čreva chvostnatých obojživelníkov 
a žiab sa diferencuje na hrubé črevo (červone ho ne-
majú diferencované). Dochádza tu k absorbcii vody z 
nestrávených zvyškov potravy. Črevo vyúsťuje spolu 
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s vylučovacou a pohlavnou sústavou do kloaky. Trá-
viaca sústava lariev sa od trávacej sústavy dospelých 
jedincov výrazne líši. Larvy žiab majú v okolí úst ro-
hovinové zúbky a doštičky, ktorými spracúvajú potra-
vu. Živia sa prevažne rastinnou potravou, preto majú 
črevo dlhé, mnohonásobne stočené v brušnej dutine. 
Larvy chvostnatých obojživelníkov a červoňov nema-
jú vyvinuté rohovinové zúbky, sú dravé a ich tráviaca 
sústava sa väčšmi podobá dospelým jedincom. PMI

tráviaca sústava plazov – začína ústnou dutinou (ca-
vum oris), v ktorej je rôzne vyvinutý jazyk (lingua). 
→ Krokodíly a korytnačky majú jazyk menej vyvinu-
tý a nemôžu ho vyplazovať, → šupináče a → hatéria 
bodkovaná ho môžu v rôznej miere vysúvať. Môže 
byť prispôsobený na lov koristi (výrazne špecializova-
ný napr. → chameleónovité) i na prenos chemických 
podnetov k Jacobsonovmu orgánu (→ zmyslové orgá-
ny plazov). → Varanovité a → hady môžu hroty jazy-
ka zasúvať priamo do vývodov Jacobsonovho orgánu 
na podnebí. V dospelosti majú všetky recentné plazy, 
okrem korytnačiek, vyvinuté zuby (dentes); korytnač-
ky ich nahrádzajú rohovitým pokryvom zobákovitých 
čeľustí. Zuby bývajú umiestnené v jednoduchých ra-
doch na kostiach čeľustí (predčeľusťová kosť – pra-
emaxillare, čeľusťová kosť – maxillare, zubná kosť 
– dentale), šupináče ich navyše mávajú aj na kostiach 
podnebia (krídlovitá kosť – pterygoideum, podnebná 
kosť – palatinum, hatéria bodkovaná má zuby aj na 
čeriesle – vomer). Chrup môže byť tekodontný (zuby 
ležia v jamkách – krokodíly), akrodontný (zuby nasa-
dajú na vrchnú časť ďasien – chameleónovité, agamo-
vité, hatéria bodkovaná alebo pleurodontný (zuby vy-
rastajú na vnútornej strane ďasien – leguánovité, vara-
novité). Hady majú modifikovaný pleurodontný chrup 
(ich zuby sú lemované kosťou aj mediálne). Z hľadis-
ka tvaru zubov majú plazy ozubenie buď homodont-
né (tiež „izodontné“, t.j. chrup tvoria zuby rovnakého 
tvaru) alebo heterodontné (zuby sú funkčne i tvarovo 
rozrôznené). Obnova zubov je zvyčajne neprestajná 
(polyfyodontný chrup), zriedkavejší je chrup difyo-
dontný (mliečny a trvalý chrup) či dokonca monofyo-
dontný (zuby po vypadnutí nedorastajú, napr. hatéria 
bodkovaná). Jedovaté kôrnatce majú veľké ryhované 
jedové zuby na dolnej čeľusti. Hady majú zuby buď 
hladké, bez rýh (aglyfné hady – nejedovaté) alebo 
majú vytvorený jeden z troch typov chrupu špeciali-
zovaného na prenos jedu do rany. Opistoglyfný chrup 
(napr. bojgy z príbuzenstva čeľade → užovkovitých) 
sa vyznačuje zväčšenými ryhovanými zubami vzadu 
na hornej čeľusti, proteroglyfný chrup (koralovcovi-
té) má zväčšené zuby (s viac-menej uzavretým kaná-
likom) na hornej čeľusti vpredu. Solenoglyfný chrup 
(→ vretenicovité) je tvorený sklopnými, dutými, šab-
ľovito zahnutými dlhými zubmi, ktoré sa vztyčujú až 
v okamihu uhryznutia. Jedové žľazy vznikajú preme-
nou jednej zo štyroch párových slinných žliaz, ich 
vývody môžu byť priamo spojené s jedovými zubmi 
(hady s proteroglyfným a solenoglyfným chrupm, kto-

ré tiež môžu jed zo žľazy aktívne vypudzovať vďaka 
sťahom mohutných svalových zvieračov). Samotný 
jed je veľmi zložitou substanciou, obsahuje v rôznom 
pomere zložky neurotoxické, kardiotoxické, hemoly-
tické a vazoaktívne. Potrava sa z ústnej dutiny dostáva 
do ďalších oddielov tráviacej sústavy nerozžutá. Cez 
hltan (pharynx) a pažerák (oesophagus), ktorý je vďa-
ka pozdĺžnym záhybom mimoriadne roztiahnuteľný 
a umožňuje prijať veľké sústa (hady), prechádza do 
žalúdka (ventriculus). Žalúdok je tvarovo veľmi va-
riabilný, krokodíly majú jeho zadnú časť modifiko-
vanú do oddielu pripomínajúceho svalnatý žalúdok 
vtákov. Všetky plazy majú viaclaločnú pečeň (hepar) 
so žlčníkom (vesica felea). Podžalúdková žľaza (pan-
creas) je stavebne i umiestnením veľmi variabilná. 
Ústi do dvanástnika (duodenum) spolu so žlčovodom 
(ductus choledochus). Tenkým črevom (intestinum te-
nue) prechádza potrava do hrubého čreva (colon), na 
mieste ich spojenia je záklopka regulujúca množstvo 
prechádzajúcej tráveniny. S výnimkou krokodílov sa 
plazom v mieste spojenia tenkého a hrubého čreva 
ako prvým stavovcom vyvinulo slepé črevo (caecum). 
Hrubé črevo je zakončené konečníkom (rectum) ústia-
cim do kloaky (cloaca).         IB, DJ

tráviaca sústava vtákov – začína zobákom, (recentné 
vtáky bez zubov), ktorý sa tvarom a veľkosťou pri-
spôsobil typu potravy. Napr. rovné, dlhé zobáky majú 
volavky či bociany, zúbkozobce majú na okrajoch 
zobákov lamely, ktorými preciedzajú potravu, dravce 
ich majú hákovite ohnuté, hmyzožravé spevavce majú 
špicaté, rastlinožravé naopak kužeľovité zhrubnuté, 
atď. Vtáky majú iba tvrdé podnebie, v ktorom sú dve 
štrbiny – vyústenie vnútorných nozdier, choán a vy-
ústenie Eustachovej trubice. Veľmi charakteristický 
je u väčšiny druhov tvrdý jazyk, podopretý jazylkou. 
Tu sú aj slinné žľazy (glandulae salivales). Zobák po-
kračuje do hltana (pharynx) a pažeráka (oesophagus), 
ktorý môže mať zásobný vak – hrvoľ (ingluvies) – na 
zhromaždenie, zmäkčenie a natrávenie potravy. V hr-
vole holubov sa odlupuje výstelka stien a vzniká tva-
rohovitá hmota, ktorou kŕmia mladé (vtáčie mlieko). 
Nasleduje žľaznatý žalúdok (proventriculus, ventricu-
lus glandularis), kde je potrava chemicky spracova-
ná (kyselina chlorovodíková, pepsinogen), pričom tu 
môže dôjsť nielen k natráveniu svaloviny, ale aj men-
ších kostí. Ďalší oddiel je svalnatý žalúdok (ventricu-
lus, ventriculus muscularis), ktorý vtákom nahrádza 
zuby. Má silnú svalovinu a jeho vnútrajšok (najmä u 
semenožravých) je pokrytý výstelkou. Môžu tu byť aj 
drobné kamienky (gastrolity), ktoré vtáky požierajú 
na rozomieľanie potravy. Niektoré druhy (napr. po-
táplice, potápky, tučniaky, kačice, dravce, kukučky) 
môžu mať ešte aj tretiu časť žalúdka, ktorý zachytá-
va nestrávené časti (perie, srsť, kôstky). Tenké črevo 
(intestinum tenue) začína dvanástnikom (duodenum). 
Vyúsťuje doň podžalúdková žľaza (pancreas) a žlčo-
vody. Pečeň (hepar) je veľká, žlčník (vesica fellea) je 
dobre vyvinutý u dravcov, chýba bežcom, holubom, 
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papagájom, kolibríkom. Na prechode do hrubého čre-
va (intestinum crassum) sú dve slepé črevá (caeca), 
ktoré môžu byť u rastlinožravých vtákov značne dlhé 
(u tetrova až 1,4 m). Kloaka (cloaca) má tri časti: 
coprodeum, kde sa zhromažďuje trus, urodeum, kde 
ústia močovody a pohlavné cesty a proctodeum, kde 
majú mladé vtáky kloakálny vačok (bursa Fabricii), 
ktorý v dospelosti mizne. Kloaku uzatvára anus. Trus 
odchádza z kloaky spoločne s hustým močom, vytvá-
rajúcim na ňom biely povlak. Nestrávené časti potra-
vy (kosti, srsť, perie, chitín) vtáky vyvrhujú v podobe 
vývržkov, ktoré sú spoľahlivým zdrojom pri analýze 
potravy daného vtáčieho druhu.             ĽK

tráviaca trubica holotúrií – je rúrovitá, často vytvára 
len jednu kľučku, vyúsťuje análnym otvorom v strede 
na zadom konci tela. Na konci tráviacej rúry je široká 
kloaka, z ktorej vybiehajú dva rúrkovité bohato roz-
vetvené slepo zakončené vaky tvoriace vodné pľúca. 
Niektorým holotúriám (druhy rodov Holothuria, Acti-
nopyga) ústi do kloaky Cuvierov orgán tvorený zväz-
kom jemných rúrok. Po podráždení holotúrie (niekedy 
stačí holotúriu rukou vybrať z morskej vody) sú rúrky 
vymrštené análnym otvorom a ich mazľavý sekrét sa 
pri kontakte s morskou vodou mení na biele lepivé 
vlákna (obranná reakcia).              IO

tráviaca vakuola → potravná vakuola
trávovec záhradný (Chrysoteuchia culmella) – malý 

motýľ z čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 9 – 
11 mm. Na bledo-okrovožltých predných krídlach 
je plocha medzi žilnatinou vyplnená hnedosivo, čo 
vytvára kresbu pozostávajúcu z pozdĺžnych tenkých 
pásikov. Veľmi hojne sa vyskytuje od júna do augusta 
na lúkach, pastvinách a v záhradách. Húsenica žije 
od septembra a po prezimovaní do apríla na koreňoch 
tráv.             MKU

Trechus quadristriatus → behúnik štvorpásy
Trematodes → motolice
trematodózy – ochorenia živočíchov a človeka vyvola-

né → ploskavcami z triedy → motolice.            ET
Triactinomyxon ignotum → myxozoy
Triatoma infestans – bzdocha patriaca do čeľ. Redu-

viidae. Imága merajú 23 až 28 mm. Štít majú tmavo-
hnedý, po okrajoch bruška 6 žltých škvŕn. Hlava pri 
pohľade zhora valcovitá. Imága a nymfy všetkých in-
starov cicajú krv. Vývin v laboratórnychch podmien-
kach od vajíčka po imago trval okolo 100 dní. Synan-
tropný druh adaptovaný na človeka a jeho obydlia. Je 
vý znamným prenašačom prvoka Trypanosoma cruzi 
(pôvodca Chagasovej choroby) v južnej Brazílii, Uru-
guayi, Ar gentine a Chile.               IO

triblastica (triploblastica) – mnohobunkové, bilaterál-
ne symetrické živočíchy (→ bilateralia) u ktorých sa 
medzi ektodermom a endodermom zakladá tretí záro-
dočný list mezoderm. Zahŕňajú 4 vývojové vetvy → 
morulovce → acélomáty → prvoústovce a → druho-
ústovce.                ET

Tribolium confusum → potemník skladový
Tridacna gigas → rozďava

trieda – základná systematická kategória ležiaca v hie-
rarchicky usporiadanom systéme medzi radom (ordo) 
a kmeňom (phylum).               IO

Trichechidae → lamantínovité
Trichechus manatus → lamantínovité
Trichinella spiralis → svalovec špirálovitý
trichinelóza → svalovec špirálovitý
trichiová senzila → senzila
Trichius fasciatus → chlpáčik škvrnitý
trichobothria (trichobothrium) – veľmi jemný a často 

vetvený vlas zakotvený v jamke. Mechanoreceptor a 
seizmoreceptor (orgán reagujúci na otrasy). Má funk-
ciu aj pri párení a uchopení koristi. Vyskytuje sa napr. 
na tykadlách mnohých skupín → hmyzu, na pedipal-
pách a nohách → pavúkovcov ap.            MH

trichobothrium → trichobotria
trichocysty → extruzómy
Trichomonadida/Trichomonadea – rad (trieda) para-

zitických bičíkovcov najmä tráviacej a urogenitálnej 
sústavy živočíchov vrátane človeka. Zaraďujeme ho 
do fylogenetickej línie Excavata (kmeň Parabasalia). 
Najznámejším je rod → Trichomonas. Zápaly pečene 
a čriev u hrabavej hydiny a iných vtákov spôsobuje 
Histomonas meleagridis.              ET

Trichomonas – rod väčšinou parazitických → bičí-
kovcov, patriaci do radu Trichomonadida. Väčšinou 
majú 4 – 6 bičíkov, krátku undulujúcu membránu a → 
axostyl. Netvoria cysty (sťažený prenos). Najznámejší 
je → trichomonas pošvový parazitujúci v pošve žien. 
Trichomonas zubný (Trichomonas tenax) – neškodný 
komenzál v ústnej dutine človeka s neudržiavaným 
chrupom, Trichomonas (Pentatrichomonas) hominis 
žije v hrubom čreve človeka, → trichomonas dobyt-
čí spôsobuje strerilitu dobytka, trichomonas holubí 
(Trichomonas gallinae) u holubov, hrabavej hydiny 
a spevavcov spôsobuje zápaly hltanu. Nebezpečný je 
hlavne pre mladé vtáky a môže spôsobiť až 100 % 
úmrtnosť (škody vo veľkochovoch).            ET 

trichomonas dobytčí (Tritrichomonas foetus) – parazi-
tický → bičíkovec, spôsobujúci ochorenie pohlavných 
orgánov dobytka, potraty až sterilitu. Kozmopolitne 
rozšírený, prenos pohlavným stykom. Nakazené býky 
sú nositeľmi a prenášačmi parazita po celý život.  ET

trichomonas pošvový (Trichomonas vaginalis) – para-
zitický jednobunkovec, žije v pošve žien a spôsobuje 
rôzne ťažkosti – výtoky, pálenie a pod. U mužov často 
bez klinických príznakov. Je kozmopolitne rozšírený 
(v Európe 20 – 30 % populácie). Prenáša sa pohlav-
ným stykom (vzácne plavky, uteráky). Liečenie je 
zvyčajne rýchle a úspešné.             ET

Trichophaga tapetzella → moľa tapetová
Trilobitomorpha → trilobity
trilobity (Trilobitomorpha) – podkmeň fosílnych mor-

ských článkonožcov (Arthropoda) s párom tykadiel 
a dlhým radom rovnakých dvojvetvových končatín. 
Žiadny pár končatín nie je premenený na ústne orgá-
ny. Veľkosť väčšiny druhov sa pohybuje v rozpätí 2 
až 7 cm. Telo trilobita rozdeľujú dve chrbtové ryhy 
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na tri pozdĺžne laloky (časti). Stredný lalok sa nazýva 
axis alebo rhachis a pravá a ľavá časť tvoria pleurálne 
laloky, ktoré kryjú končatiny. Ryhy naznačujú cha-
rakteristickú trojlaločnatosť tela viac-menej zreteľnú 
u väčšiny trilobitov. Článkované telo trilobitov je zlo-
žené z hlavy, trupu a pygídia. Hlavu tvorí akrón, ktorý 
nesie tykadlá a 4 až 6 nasledujúcich článkov. Na hla-
ve sa často nachádzajú veľké zložené oči a päť párov 
príveskov. Trup pozostáva z rôzneho počtu (2 až 44, 
najčastejšie 8 až 16) približne rovnakých, pohyblivo 
spojených článkov. Koncovú časť tela tvorí pygídium 
z jedného až tridsiatich článkov, ktoré sú zrastené, 
hranice medzi nimi často nezreteľné, tvoria pevný štít. 
Na článkoch trupu a pygídia sú párovité dvojvetvové 
prívesky (končatiny). Žili v prvohorách (paleozoi-
kum). Je opísaných vyše 3 200 druhov.                 IO

tritocerebrum → mozog hmyzu
tritocerebrum hmyzu → mozog hmyzu
tritonymfa → vývin roztočov
Triturus cristatus → mlok hrebenatý
triungulín → larvy hmyzu
triungulinoid →larvy hmyzu
tŕnistohlavce/háčikohlavce (Acanthocephala) – skupi-

na → prvoústovcov, predĺženého, červovitého tvaru 
tela, v minulosti samostatný kmeň, v súčasnosti s jas-
ným príbuzenstvom k → vírnikom. Dosahujú veľkosť 
1,4 mm – 4 cm (výnimočne až 95 cm). Parazity trá-
viacej sústavy stavovcov. Telo zložené z pohyblivého, 
zaťahovateľného chobota (proboscis) a trupu. Pro-
boscis má rôzny tvar, je opatrený drobnými háčikmi a 
slúži na prichytenie v čreve hostiteľa. Po bokoch tela 
sa nachádzajú 2 záhyby (lemnisci), slúžia pravdepo-
dobne na resorpciu potravy. Nemajú vyvinutú trávia-
cu sústavu (potravu prijímajú osmoticky), jej zvyšok 
tvorí ligament, kt. slúži ako opora pohlavnej sústavy 
a → protonefrídií. Striedajú hostiteľov. Sú oddeleného 
pohlavia, väčšinou s výrazným pohlavným dimorfiz-
mom. Z oplodneného vajíčka vzniká larva → akan-
tor, ktorá parazituje v článkonožcoch, ich zožratím sa 
v ďalšom hostiteľovi vyvíja druhé larválne štádium → 
akantela, ktorá sa mení v dospelca v rybách, vtákoch 
a cicavcoch. Najznámejším druhom je → tŕnistohla-
vec diviačí, → Plymorphus minutus, a Acanthoce-
phalus lucii – bežný parazit našich rýb (kapor, karas 
a pod.). Medzihostiteľom je žižiavica vodná (Asselllus 
aquaticus).               ET

tŕnistohlavec diviačí (Macracanthorhynchus hirudi-
naceus) – patrí medzi → tŕnistohlavce. Parazituje 
v diviakoch, ošípaných, zriedkavo v psoch a ľuďoch 
v tenkom čreve. Samček dosahuje veľkosť do 20 cm, 
samička až 65 cm. Medzihostiteľmi sú larvy a imága 
chrobákov – najmä chrústy a zlatone, ktoré sa nakazia 
zožratím vajíčok. Definitívny hostiteľ sa nakazí zožra-
tím medzihostiteľa. Dospievajú za 6 – 12 týždňov po 
nákaze. Hlavovým otŕneným koncom sa zavŕtavajú 
do črevnej steny, čím ju mechanicky porušujú. Spôso-
bujú zápalové procesy a môže dôjsť aj k prederaveniu 
čreva. Nákaza sa prejavuje hnačkami, bolesťami bru-

cha, pri silnej nákaze môže nastať intoxikácia orga-
nizmu splodinami metabolizmu parazitov.            ET

trofamnion → živorodosť
trofobionty – organizmy, ktoré poskytujú mravcom cu-

kornatú látku – medovicu. Ich vzťah k mravcom sa 
môžeme charakterizovať ako špeciálny prípad mutua-
lizmu (trofobióza). Patria sem vošky a červce. Mravce 
ich chránia pred nepriateľmi, vytvárajú pre nich úkry-
ty z hliny a niekedy ich prenášajú priamo do mrave-
niska a správajú sa k nim ako ku skutočným členom 
kolónie.               MH 

trofocyty → ovariola hmyzu, → tukové teleso
Troglochaetus beranecki → Archiannelida
Trogossitidae → Nemozoma caucasicum
trochanter → nohy článkonožcov
trochantofemur → nohy článkonožcov
Trochilidae → kolibríky
trochofóra – primárna voľne pohyblivá larva ktorá 

vzniká z oplodneného vajíčka špirálovým determino-
vaným brázdením. V hornej časti obsahuje 2 vence bŕv 
prototroch a metatroch a temennú doštičku so zmyslo-
vými brvami. Má ústny aj análny otvor, vyvinuté črevo 
a → protonefrídie. Zakladá sa u nej primárny célom (3 
páry vačkov). Neskôr dochádza v spodnej časti k na-
rastaniu článkov (segmentácii) a trochofóra sa mení 
na segmentovanú metatrochofóru. Charakteristická je 
pre morské obrúčkavce a mäkkýše (→ veliger), ale aj 
pre iné živočíchy z línie → Trochozoa.                   ET

trochofóra → lastúrniky
trochofórovce (Trochozoa) – skupina bilaterálne sy-

metrických živočíchov, vo vývine ktorých sa vysky-
tuje primárna larva → trochofóra ( aj jej rôzne modi-
fikácie). Okrem veľkých skupín ako → mäkkýše a → 
obrúčkavce sem patria aj → pamachovky, → chytad-
lovce, → páskovce, sipunkuly a chobotničky.        ET

trojlistovce → triblastica
Trombiculidae → zamatkovité
Trombidiformes → roztočíky 
trombín – enzým meniaci rozpustnú bielkovinu krvnej 

plazmy – fibrinogén na nerozpustný fibrín a vyvoláva-
júci zrážanie krvi. Trombín vzniká z protrombínu, ak 
sa z krvných doštičiek (trombocytov) uvoľní enzým 
trombokináza a je dostatok iónov vápnika.             JS

trombocyty – sú bezjadrové (u cicavcov) alebo jadro-
vé (u vtákov) krvné telieska okrúhleho tyčinkovitého 
tvaru. V ich cytoplazme sa vyskytujú zrná – granuly. 
Sú veľké 2 – 4 µm, výnimočne 10µm. Vznikajú od-
štiepením z cytoplazmy megakaryocytov (obrovské 
bunky kostnej drene). Ich hlavnou funkciou je zabez-
pečenie zrážania krvi pri poranení. Okrem toho trom-
bocyty majú schopnosť fagocytovať baktérie a malé 
častice. Podobnú funkciu ako trombocyty u cicavcov 
majú koagulocyty rýb, obojživelníkov a plazov. Sú to 
vretenovité bunky s eliptickým jadrom.             JS

trombokináza – enzým uložený najmä v krvných doš-
tičkách, spôsobujúci premenu neaktívneho protrombí-
nu na aktívny trombín, dôležitý pre zrážanie krvi. JS

trombus – krvná zrazenina vznikajúca za patologické-
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ho stavu v srdci alebo v cievach, spôsobujúca zúže-
nie alebo uzáver cievneho priesvitu. V prípade, ak sa 
kúsky trombu odtrhnú a upchajú niektorú vzdialenej-
šiu cievu, vzniká embólia.              JS

trophi → ústne orgány hmyzu
trophi lictiles → lízavé ústne orgány
trophi linctilo-suctiles → lízavo–cicavé ústne orgány
trophi mastogatorii → hryzavé ústne orgány
trophi punctilo-suctiles → bodavo-cicavé ústne orgány
trophi radilo-linctiles → hryzavo–lízavé ústne orgány
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus) – druh 

rozšírený v západnej a centrálnej Palearktíde. Z vrchu 
je hnedý, spodná strana je béžovo – bielo sfarbená. 
Hniezdi vo vysokých hustých zárastoch tŕstia na okra-
joch vodných plôch, ale uspokojí sa aj s menšími po-
rastmi pozdĺž kanálov. Samec spieva počas sedu vo 
vysokom tŕstí, prevažne na dobre viditeľnom mieste. 
Stavia si hlboké miskovité hniezdo, ktoré vpletá me-
dzi niekoľko stebiel tŕstia stredne vysoko nad hladi-
nou vody. Je to hmyzožravý druh, zimujúci na afric-
kom kontinente.             MM

trsteniariky – rod Acrocephalus, čeľ. → penicovité 
(Sylvidae), rad → spevavce (Passeriformes). Najhoj-
nejší zo všetkých u nás žijúcich trsteniarikov je trste-
niarik spevavý (Acrocephalus palustris). Rozšírený na 
celom území Slovenska do 800 m n. m. Chrbát hnedo-
sivý, brucho smotanovobiele. Dĺžka 12 cm, hmotnosť 
11 – 15 g. Rozšírený v Európe, na Blízkom východe. 
Žije v hustých porastoch okolo vodných tokov a ryb-
níkov. Je sťahovavý, prilieta v apríli, máji a odlieta v 
auguste, septembri. Hniezdi od mája do júla 1 x ročne. 
Hniezdo, ktoré stavajú obe pohlavia, je umiestnené v 
hustých porastoch a je zavesené na stonkách niekoľ-
kých rastlín. Je uvité zo suchých stoniek tráv s jemnej-
šou výstelkou trávy, srsti a pod. Samička znáša 4 – 5 
belavých vajíčok so sivými a hnedými škvrnami (1,5 
g, 18,6 x 13,8 mm). Sedí samička, občas samček 11 – 
15 dní. Po vyliahnutí ich samička 2 – 3 dni zahrieva, 
kŕmia ich obaja rodičia 12 – 15 dní. Živia sa hmyzom 
a jeho larvami. Okrem neho žije u nás aj trsteniarik 
malý/trsteniarik pásikový (Acrocephalus schoenoba-
enus), trsteniarik bahenný (A. scirpaceus), trsteniarik 
veľký/trsteniarik škriekavý (A. arundinaceus), v čase 
ťahu sa vyskytuje trsteniarik vodný (Acrocephalus 
paludicola) a v okolí Štúrova hniezdi u nás veľmi 
vzácny šašiniarik tenkozobý/trsteniarik tamaryškový 
(Acrocephalus melanopogon).             ZO

trubicové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
trúd, samček včely – samčí jedinec včely, ktorý sa vyví-

ja z neoplodneného vajíčka, vývin trvá 24 dní. Veľko-
sť trúda sa pohybuje okolo 14 – 18 mm. Jeho zavalité 
telo sa skladá z 12 článkov. Má nápadne veľké zložené 
oči a veľmi krátky cuciak, ktorý slúži len na prebera-
nie potravy od robotníc a v ojedinelých prípadoch na 
cucanie potravy z plástu. Nikdy však neslúži na zber 
nektáru, nemá žihadlový aparát. Trúdy sa vo včelstve 
vyskytujú len na jar a na začiatku leta. Žijú 20 – 50 
dní. Vo včelstve je ich niekoľko stovák, ale význam-

ných pre jeho zachovanie je len niekoľko – len tie, 
ktoré v období rojenia oplodnia mladú kráľovnú.    JS

truncus → trup
trup – základná časť tela stavovcov medzi hlavou a kon-

čatinami.                JS
trup viacnôžok – článkovaná časť tela ležiaca za hla-

vou viacnôžok (Myriapoda). Články trupu majú rôzne 
upravené končatiny, posledný článok bez končatín. 
Trup niektorých má charakter homonomnej segmen-
tácie (napr. Chilopoda, Geophilomorpha; Diplopoda, 
Julida) iných heteronomnej segmentácie (napr. Chi-
lopoda, Lithobiomorpha; Pauropoda). Na trupe vyus-
ťujú pohlavné orgány buď na začiatku (mnohonôžky, 
Diplopoda) alebo konci (stonôžky, Chilopoda). Člán-
kovanie trupu nedovoľuje presnejšie vymedziť jeho 
rozdelenie na hruď a bruško.              IO

trupová časť chrbtice – trup je základná časť tela me-
dzi hlavou a končatinami. Je hlavná časť niečoho, ako 
napr. trup lietadla, trup lode a pod. Tak napr. trup člo-
veka (truncus) je základná časť ľudského tela, siaha-
júca od horného okraja hrudníka po hrádzu, u človeka 
sa delí na hrudník a brucho.             SN

Trypanosoma equiperdum – parazitický bičíkovec 
(→ trypanozóma), spôsobujúci chorobu koní („du-
rina“) v Európe, Ázii i Afrike. Zriedkavo parazitu-
je i v osloch, muloch a psoch. Lokalizuje sa najmä 
v kapilárach pohlavnej sústavy, menej preniká do 
periférnej krvi. Prenos sa uskutočňuje najmä pohlav-
ným stykom, zriedkavo ho prenášajú ovady a muchy. 
Ochorenie ťažko znášajú najmä čistokrvné kone. Po 
prekonaní vzniká trvalá imunita.             ET

Trypanosomatida – rad významných parazitických → 
jednobunkovcov patriacich do skupiny (triedy) → Ki-
netoplastidea v rámci fylogenetickej línie Excavata. 
Javia blízke príbuzenstvo k euglénam. Najvýznam-
nejšie sú rody → Trypanozóma (najmä pôvodca spa-
vej choroby) a Leischmania ktorá spôsobuje veľmi 
závažné kožné poruchy, najmä vo forme suchých (L. 
tropica) alebo vlhkých vredov (s trvalými následka-
mi – deformácie) alebo poruchy vnútorných orgánov. 
L. donovani spôsobuje chorobu kala – azar s ťažkým 
postihnutím vnútorných orgánov a krvácaním pod 
kožu. Prenášačom leischmanióz sú najmä dvojkríd-
lovce rodu Phlebotomus. Rezervoárom je najmä pes a 
drobné hlodavce. Najznámejšie druhy trypanozóm → 
trypanozóma rodézska a → trypanozóma spavičná sú 
pravdepodobne iba poddruhmi základného druhu T. 
brucei, ktorá spôsobuje ťažké až smrteľné ochorenia 
dobytka (→ trypanozóma).              ET

trypanozóma (Trypanosoma) – rod → bičíkovcov trie-
dy → Kinetoplastidea, parazitujúci v krvi stavovcov. 
Vyznačujú sa tzv. polymorfizmom, ktorý sa prejavuje 
v morfologických a fyziologických zmenách súvisia-
cich s presunom bičíka a → kinetoplastu a vytvore-
ním undulujúcej membrány. Najväčší význam majú 
pôvodcovia spavej choroby → trypanosoma spavičná 
a → t. rodézska. Prenášačom sú muchy rodu Glossina. 
Trypanosoma nagana (T. brucei) spôsobuje v Afrike 
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chorobu dobytka „nagana“. Morfologicky sa nedá od-
líšiť od ľudských, ktoré sú v súčasnosti považované za 
poddruhy tohto druhu, nakoľko majú rovnaký životný 
cyklus i prenášačov. T. evansi spôsobuje chorobu do-
bytka v Ázii („surra“) a → T. equiperdum spôsobuje 
chorobu koní („durina“) v Európe, Ázii i Afrike. Tieto 
2 druhy nemajú kinetoplast (diskinetoplastické), nie 
sú schopné vývinu v prenášačovi a preto sú prenášané 
iba pasívne na cuciaku ovada. Významným parazitom 
človeka je → trypanozóma šagasova (T. cruzi).      ET

trypanozóma rodézska (Trypanosoma rhodesiense) – 
patrí medzi → bičíkovce do triedy → Kinetoplasti-
dea. Rozšírená najmä vo východnej, čiastočne i stred-
nej Afrike. Spôsobuje akútnu spavú chorobu s veľmi 
prudkým priebehom. Neliečená končí smrťou v prie-
behu 2 – 4 mesiacov. Rezervoárom choroby môžu byť 
antilopy. Prenášačom sú muchy Glossina morsitans. 
Príznaky i spôsob prenosu ako u → trypanozómy spa-
vičnej, priebeh je však prudší a rýchlejší.            ET

trypanozóma spavičná (Trypanosoma gambiense) – 
patrí medzi → bičíkovce triedy → Kinetoplastidea. 
Vyskytuje sa v západnej a strednej Afrike a spôsobuje 
tzv. chronickú spavú chorobu (priebeh 1 – 6 rokov), 
neliečená končí väčšinou smrťou. Prenášačmi sú mu-
chy Glossina palpalis a G. tachynoides, prenos sa 
uskutočňuje slinami pri cicaní krvi. Choroba sa pre-
javuje horúčkami, anémiou, hnačkami, nervovými 
a psychickými poruchami. Človek upadá do letargic-
kého spánku.               ET

trypanozóma šagasova (Trypanosoma cruzi) – parazi-
tický → bičíkovec spôsobujúci Chagasovu chorobu. 
Rozšírená je v Strednej a Južnej Amerike a v južných 
oblastiach USA. Prenášačom sú veľké bzdochy z če-
ľade zákernicovité (Reduviidae). Nakazená bzdocha 
je doživotným prenášačom. Prenos sa uskutočňuje 
výkalmi, ktoré si človek škriabaním, po podráždení 
spôsobenom cicaním bzdochy, zatiera do kože. Re-
zervoárom sú napr. pásovec, pes a rôzne iné domá-
ce cicavce. Inkubačná doba 1 – 2 týždne. Najskôr sa 
prejavujú lokálne reakcie v mieste vpichu, zdurenie 
viečok a lymfatických uzlín, horúčky, kardiovaskulár-
ne poruchy, smrť nastáva zlyhaním srdcovo cievnej 
činnosti.               ET

trypsín – proteolytický enzým (umožňuje štiepenie a 
vstrebávanie bielkovín z tenkého čreva), v absorbovanej 
forme pôsobí protizápalovo a protinádorovo. Schopný 
rozpúšťať proteínovú vrstvu nachádzajúcu sa na povr-
chu poškodených buniek organizmu, ktoré sa po stra-
te bielkovinovej vrstvy stanú prístupnejšie pre bunky 
imunitného systému, ktoré ich zneškodnia.  MKB

trypsinogén – neúčinná forma trypsínu. Aktiváciu spô-
sobuje enterokináza prítomná v črevnej šťave a v sliz-
nici tenkého čreva.           MKB

Tschermak-Seysenegg, Erich von (1871 – 1962) – ra-
kúsky agronóm a botanik, profesor botaniky vo Vied-
ni. „Znovuobjaviteľ“ Mendelových zákonov dedič-
nosti v práci Über künstliche Kreuzung bei Pisum 
sativum (1900).               IO

tubifex bahenný (Tubifex tubifex) – jeden z najznámej-
ších → opaskovcov, ktorý sa využíva aj ako potra-
va akváriových rýb. Tenké, niťovité telo je zvyčajne 
červeno sfarbené (hemoglobín), s pod mikroskopom 
viditeľnými zväzkami štetín (→ máloštetinavce). Do-
sahujú veľkosť 2 – 3 cm, zriedkavo viac, pričom pred-
ná časť tela je zavŕtaná v bahnitom substráte silne or-
ganicky znečistených vôd. Zadná časť je v neustálom 
pohybe, aby priháňala kyslík. Vyskytuje sa v masách, 
najmä v oblastiach, kde dochádza k sedimentácii, roz-
kladajúcich sa organických látok (pod mostami, v zá-
tokách a pod.). Patrí k významným indikátorom silné-
ho organického znečistenia vôd (polysaprobita).    ET

Tubifex tubifex → tubifex bahenný 
tubuli – trubičky, kanáliky.               JS
tučniaky (Sphenisciformes) – rad. Stredne veľké až veľ-

ké vtáky 40 – 115 cm, krátke robusné nohy. Druhotne 
stratili schopnosť letu s krídlami prispôsobenými na 
veslovanie. Žijú len na južnej pologuli. Rozšírené v 
Austrálskej, Antarktickej oblasti a okrajove Afrike a 
Neotropickom regióne. Morské vtáky, v Antarktic-
kých a subantarktických vodách. Vysoko špecializo-
vaná skupina vtákov. Predĺžené telo s veľmi krátkym 
krkom a dlhšími plochými krídlami. Kostra krídla je 
preto skrátená a sploštená, lakťový kĺb je nepohybli-
vý. Kostra nie je pneumatizovaná, nohy sú posunuté 
ďaleko dozadu, preto môžu stáť vzpriamene, krátky 
neúplne zrastený behák a 3 dopredu otočené prsty so 
silnými pazúrmi sú spojené plávacou blanou (slúžia 
ako kormidlo). Pri plávaní pohybuje krídlami mohut-
ný sval musculus pectoralis minor. Nemajú vyvinuté 
letky, husté, súvislé operenie je tvorené modifikova-
ným perím. Má vytvorené pevné mierne zahnuté ko-
pijovité útvary. Osteň pera je dlhý a plochý a z neho 
vyrastá hyporhachys, ktorý nahradzuje chýbajúce 
páperie. Perie v hornej časti tela je o niečo dlhšie a 
pevnejšie ako v dolnej časti, zatiaľ čo pokrývka je 
hustejšia na vrchnej časti krídla ako na spodnej. Naj-
dlhšie perie má tučniak okatý (Pygoscelis adeliae), 
kým tučniak teplomilný (Spheniscus mendiculus) ho 
má najkratšie. V období hniezdenia na brušnej strane 
perie vypadá a vytvorí sa hniezdna holina. Mláďatá 
sa liahnu s hustým páperím, okrem rodu Aptenodytes, 
u ktorých je redšie. Po niekoľkých dňoch, napríklad 
po 7 pri rode Eudyptula, po 20 pri rode Megadyptes 
je prvý juvenilný šat nahradený podobným druhým, 
ktorý je podobný, ale hrubší. Kým pri väčšine druhov 
vtákov pri preperovaní perie vypadáva a narastá nano-
vo, pri tučniakoch existujúce perie vytláča novo naras-
tajúce, takže staré perie nevypadne skôr ako narastie 
nové. Počas preperovania je do istej miery narušená 
vodotesnosť peria, preto tučniaky v tom čase nemôžu 
ísť do vody. Z toho dôvodu si pred preperovaním vy-
tvárajú tukové zásoby. Preto sú pred preperovaním 
najvykŕmenejšie a počas preperovania stratia až 40% 
svojej hmotnosti, a to aj napriek malej aktivite v tom-
to období. Dĺžka preperovania závisí od druhu od 13 
(tučniak teplomilný) po 34 dní (tučniak obrovský). 
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Zobák je zložený z rohovinových štítkov a jeho tvar je 
prispôsobený koristi, dlhý a tenký pri druhoch, ktoré 
sa živia rybami a mohutnejší a kratší u tých, ktoré sa 
živia planktónom. Platí pre nich Bergmanove pravidlo 
t. j. čím v chladnejšom prostredí žijú, tým sú väčšie 
a tým dlhšie majú perie. Kým najväčší druh tučniak 
obrovský (Aptenodytes forsteri) žije v Antarktíde, naj-
menší tučniak malý (Eudyptula minor) žije v južne 
Austrálii a na Novom Zélande. Výnimkou je tučniak 
bielotemenný (Pygoscelis papua), ktorého najmenšie 
jedince žijú v najjužnejších oblastiach jeho rozšírenia. 
U väčšiny druhov je len veľmi nezreteľný pohlavný 
dimorfizmus. Tučniak jednopásy (S. humbolti) je do 
istej miery schopný čuchať. Soľné žľazy im umožňujú 
nadmernú konzumáciu slanej potravy. Soľ vylučujú v 
koncentrovanej podobe v kvapkách, ktoré stekajú po 
zobáku. Typickou korisťou tučniakov sú ryby, hla-
vonožce a kôrovce. Tučniaky rodu Spheniscus lovia 
sardely, sardinky a podobné pelagické ryby. Tučniak 
teplomilný loví ryby s rozmermi 1 – 15 cm, tučniak 
okuliarnatý (Spheniscus demersus) až do 30 cm. Zna-
ky, ktorými sa jednotlivé druhy odlišujú, sú na hlave 
a na prsiach. Patrí sem 1 čeľ. tučniakovité, Sphenisci-
dae so 6 rodmi a 17 druhmi. Medzi ohrozené patria 
3 druhy – tučniak žltooký, (Megadyptes antipodes), 
ktorý žije na niektorých ostrovoch Nového Zélandu, 
tučniak okuliarnatý, (Spheniscus demersus), žijúci v 
južnej Afrike a tučniak jednopásy (S. humbolti) žijúci 
na pobreží Chile a Peru.              ZO

tukanovité (Ramphastidae) – čeľ., rad → ďatľovce (Pi-
ciformes), s charakteristickými obrovskými, na konci 
zahnutými zobákmi, ktoré majú trámčekovitú štruk-
túru, Zobák je dutý a vystužený tenkými kostenými 
priehradkami, vďaka čomu je ľahký a pevný. Zobáky 
tukanov sú dosť pestré a ich dĺžka môže presahovať 
dĺžku tela. Pestro sfarbené sú aj kožné holiny okolo 
očí. Majú silné nohy a krátke zaoblené krídla. Živia 
sa rastlinnou potravou – rôznymi semenami a plodmi, 
niekedy aj hmyzom. Žijú prevažne v lesných bioto-
poch. Hniezdia v dutinách. Na vajíčkach sedia oba-
ja rodičia. Mláďatá sú kŕmivé a ich vývin je pomalý. 
Trvá 45 – 50 dní. Obývajú neotropickú oblasť. Zná-
mych je 6 rodov a 35 druhov.              PP

tukové teleso (corpus adiposum) – mnohobunkový 
útvar, kt. vzniká počas ontogenézy z ventrálnej časti 
célomových vreciek. Skladá sa z dvoch zákl. vrstiev: 
z vnútornej – útrobnej (viscerálnej), kt. obaľuje stred. 
črevo a z vonkajšej – parietálnej. V priebehu postem-
bryonálneho vývinu sa jeho celkový tvar mení. Bun-
ky sú spočietku malé s okrúhlymi jadrami. Neskôr 
sa zväčšujú, ich cytoplazma obsahuje vakuoly, jadrá 
majú hviezdicovitý tvar. Hranice medzi jednotlivými 
bunkami sa strácajú a tukové teleso nadobúda cha-
rakter syncýtia. V tukovom telese môžeme rozlíšiť 
tri skupiny buniek. 1. Trofocyty, kt. zhromažďujú 
zásobné látky, najmä bielkoviny, tuky a glykogén. 2. 
Urátové bunky, kt. obsahujú kyselinu močová, jej soli 
a purínové kryštáliky. 3. Mycetocyty, v kt. sa nachá-

dzajú symbiotické mikroorganizmy. Majú význam pri 
syntéze vitamínov a esenciálnych aminokyselín, kt. 
hmyz nie je schopný sám syntetizovať. Mycetocyty 
pri niekt. druhoch vytvárajú samostatné skupiny bu-
niek, tzv. mycetómy.             MH

tuleň grónsky → tulene
tuleň obyčajný → tulene
tulene (Phocidae) – čeľ. z radu plutvonožce (Pinnipe-

dia). Patrí sem 10 recentných rodov s 19 druhmi. Žijú 
na všetkých pobrežiach severnej pologule, v niekto-
rých tropických vodách, ale aj v sladkých vodách. 
Patria k veľmi dobrým plavcom, z predných končatín 
vyčnieva len časť zápästia, zadné končatiny majú oto-
čené dozadu a nemôžu ich podsunúť pod telo. Preto 
sú najlepšie prispôsobené životu vo vode a na pevnine 
sú neobratné. Nemajú ani náznak ušníc. Na rozdiel od 
ostatných plutvonožcov sú monogamné. Ich potravu 
tvoria ryby a mäkkýše. Ich mlieko obsahuje 12-krát 
viac tuku ako kravské, preto koja mláďatá len krátko, 
napríklad tuleň grónsky (Phoca groenlandica) len 
dva týždne. Tuleň obyčajný (Phoca vitulina) žije pri 
severoeurópskych brehoch od Škandinávie po Stre-
domorie. Dosahuje okolo 2 m. Loví sa kvôli kožušine, 
dokonca aj mláďatá! Jediným sladkovodným tuleňom 
je t. bajkalský (Phoca sibirica).             ZO

tunicín – živočíšna celulóza je polysacharid, z ktorého 
je vytvorená rôsolovitá tunika plášťovcov (Urochor-
data). Po chemickej stránke je totožný z rastlinnou 
celulózou.               ZO

tur domáci – v poľnohospodárstve pomnožne nazývané 
hovädzí dobytok, ktorý patrí medzi hospodárske zvie-
ratá. Chová sa pre mlieko (napr. plemená holstein, jer-
sey), mäso (napr. charolais, limusiene), kožu alebo sa 
používa ako ťažné zviera. Plemená s kombinovanou 
úžitkovosťou sú: simentál, slovenské strakaté, pinzgau 
a slovenské pinzgauské. Samica sa nazýva krava, v 
období laktácie (produkcie mlieka) sa nazýva dojnica, 
samec je býk, kastrát je vôl, mláďa je teľa, pohlavne 
dospelá krava pred prvým otelením je jalovica. Obdo-
bie medzi oplodnením a pôrodom je teľnosť. Priemer-
ná dĺžka teľnosti je 285 dní (+ – 14 dní). Názory na 
pôvod dnešných plemien hovädzieho dobytka sa roz-
chádzajú. Monofyletické stanovisko prestavuje názor, 
že vznikol z jedného predka a to pratura (Bos primige-
nius). Iná teória označila pratura za predka domáceho 
praturieho a čelnatého dobytka. Európsky krátkorohý 
tur (Bos brachyceros europaeus) je považovaný za 
predka skupiny krátkorohých plemien. Predkom zápa-
doeurópskeho a čiastočne stredoeurópskeho dobytka 
je považovaný poddruh Bos primigenius europaeus, 
v zootechnike označovaný ako Bos brachyceros. Sku-
pina praturieho dobytka je domestikovaným priamym 
potomkom rôznych variet pratura. Nie je presne sta-
novené kedy a kde bol presne zdomácnený. Jedným 
z domestifikačných stredísk bola stredná Európa. Iné 
teórie pokladajú za pravlasť praturieho dobytka okolie 
Stredozemného mora, alebo strednú Áziu, Mezopotá-
miu a pod. Archeologické nálezy prvého domáceho 
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krátkorohého dobytka sa našli vo Švajčiarsku a inde 
v Európe, pochádzali z neolitu.               HI

Turbellaria → ploskulice
tvrdoň lucernový (Hypera postica) – chrobák čeľ. → 

nosáčikovitých. Dĺžka 4,5 – 5,5 mm, telo oválne po-
kryté šupinkami. Sfarbenie sivohnedé, na krovkách so 
širokým tmavým pásom. Význ. škodca lucerny.MH

tvrdoň smrekový (Hylobius abietis) – robustný, veľmi 
tvrdý chrobák čeľ. → nosáčikovitých. Dĺžka 10 – 13 
mm. Sfarbenie hnedé, na štíte a krovkách so žltými 
škvrnami. Samičky kladú vajíčka do kôry pňov rôz-
nych ihličnanov. Larvy žijú a zakukľujú sa v dreve. 
Imága ožierajú kôru mladých sadeníc smrekov a bo-
rovíc. Význ. škodca v les. škôlkach. Pod. bionómiu 
má tvrdoň smrekovcový (Hylobius piceus) škodiaci 
na smrekoch a smrekovcoch.            MH 

tyčinky – svetlocitlivé bunky sitnice oka stavocov, re-
gistrujúce intenzitu svetla. Sovy (Strigiformes) majú 
v sietnici takmer výlučne tyčinky. Opice rodu Aotus, 
zástupcovia, ktorého patria k nočným druhom, majú 
v sietnici len tyčinky, ostatné rody majú tyčinky aj ča-
píky usporiadané podobne ako človek.            ZO

tykadlá 1. páru kôrovcov (antennulae) – orgán homo-
logický → s tykadlami hmyzu. Sú nevetvené, inervo-
vané z druhého oddielu mozgu – deutocerebra. MH

tykadlá 2. páru kôrovcov (antennae) – dvojvetvový 
orgán homologický → chelicerám → klepievkavcov 
(Chelicerata). Sú inervované z tretieho oddielu mozgu 
– tritocerebra.              MH

tykadlá hmyzu (antennae) –dôležitý čuchový a hmatový 
orgán vyrastajúci z tykadlovej jamky (fovea antenalis). 
Sú homologické s → tykadlami 1. páru → kôrovcov. 
Pôvodne sú článkovanými končatinami 2. hlavového 
článku (deutocephalónu), kt. sa funkčne modifikovali. 
Embryonálne sa zakladajú na brušnej strane, až ne-
skôr sa presúvajú na stranu chrbtovú medzi zložené 
oči. Chýbajú → šutkám a samičkám niekt. druhov → 
červcov. Rozoznávame dva zákl. typy článkované a 
bičíkaté. Článkované tykadlá majú v každom článku 
okrem koncového svaly. Rastú delením posledného 
článku (→ chvostoskoky). Bičíkaté tykadlá sú cha-
rakteristické pre ostatné skupiny. Svaly sa nachádzajú 
iba v ich 1. článku. Rastú delením 3. al. niekoľkých 
koncových článkov. Skladajú sa zo zákl. článku – ska-
pus (scapus), za ním nasleduje druhý, menší článok 
pedicel (pedicellus), v kt. sa nachádza → pedicelový 
orgán. Ostatné články, kt. počet a tvar býva rozlič., 
tvoria bičík (flagellum). Bičíkaté tykadlá môžu byť 
rovnakočlánkové (antennae aequales) a rôznočlánkové 
(antennae inaequales). Rovnakočlánkové tykadlá majú 
väčší skapus a pedicel. Ich bičík je zložený z menších, 
približne rovnakých článkov. Patria sem nitkovité (a. 
filiformes), mečovité (a. ensiformes), ružencovité (a. 
moniliformes), pílkovité (a. serratae), hrebeňovité (a. 
pectiniformes) tykadlá. Rôznočlánkové tykadlá majú 
veľký al. predĺžený skapus. Koncové články ich bi-
číka sú tvarove rozličné. Patria k nim kyjačikovité (a. 
claviformes), hlavičkovité (a. rhopaliformes), pierko-

vité (a. penniformes), lomené (a. geniculatoclavatae), 
lupienkovité (a. lamellatae), prasličkovité (a. penna-
tofiliformes), tyčinkovité (a. baculiformes) a ostinové 
tykadlá (a. aristatae), kt. 3 zákl. články sú veľké a z 
posledného vyrastá ostina (arista).            MH

tykadlová žľaza – nazývaná aj antenálna žľaza. Vylu-
čovací orgán prítomný u kôrovcov. Vyúsťuje pri kore-
ňoch druhého páru tykadiel.          MKB

tympanálny orgán – sluchový orgán hmyzu. Súčasťou 
tympanálneho orgánu je tenká blana – bubienok. Zvu-
kovými vlnami sa bubienok rozochvieva. Jeho chve-
nie sa prenáša na priliehajúcu vzdušnicu, na ktorú na-
sadajú tzv. senzily zachytávajúce z chvejúcej sa steny 
vzdušnice rytmus zvukových vĺn.                 MKB

tympanum → bubienok
týmus – nepárový orgán spravidla tvorený dvoma la-

lokmi. Na povrchu je obalený väzivom a vo vnútri sú 
prepážky. Produkuje lymfocyty, ktoré likvidujú po-
škodené bunky v organizme.          MKB

typhlosolis → tráviaca sústava bezchordátov
typická holometabólia → premena
typy chrupu cicavcov – zuby cicavcov, na rozdiel od fy-

logeneticky pôvodnejších skupín stavovcov, narastajú 
iba na čeľustných kostiach mandibula, maxila a inter-
maxila. Korene zubov cicavcov sú postavené v alve-
olách (tekodontný alebo alveolárny chrup). Len výni-
močne sú zuby cicavcov bezkoreňové, napr. v mlieč-
nom chrupe mláďat alebo v trvalom chrupe niektorých 
skupín (napr. hraboše). Podľa stavby zubov rozozná-
vame brachyodontný a hypsodontný chrup. Brachyo-
dontný chrup sa skladá zo zubov s relatívne nízkymi 
korunkami a s dobre vyvinutými koreňmi (napr. člo-
vek). Hypsodontný chrup tvoria neustále dorastajúce 
zuby s vysokými korunkami a najčastejšie bez koreňov 
(napr. väčšina hrabošov). Chrup cicavcov je primárne 
heterodontný, skladajúci sa z rôznych typov zubov (→ 
typy zubov). V niektorých prípadoch však môže byť 
druhotne homodontný, zložený z väčšieho počtu mor-
fologicky podobných zubov (napr. niektoré veľryby). 
Časté sú aj rôzne redukcie chrupu, prípadne ich úplná 
strata (napr. šupináče, mravčiare). Vajcorodce majú če-
ľuste pokryté rohovinou, ale aj im sa v počiatočných 
ontogenetických štádiách vytvárajú základy zubov, 
ktoré sa však neprerezávajú a v dospelosti úplne zanik-
nú. Heterodontný chrup, v ktorom sú zastúpené všetky 
základné typy zubov (dentes incisivi, d. canini, d. pra-
emolares, d. molares), je považovaný za úplný. Pokiaľ 
v chrupe nie je zastúpený aspoň jeden typ zubov, chrup 
je považovaný za neúplný. Väčšine cicavcov sa vyví-
jajú dve generácie zubov (difiodontný chrup). Najprv 
sa vytvára počas juvenilného veku dočasný, mliečny 
chrup (mliečne zuby – dentes decidui), ktorý je v obdo-
bí dospievania postupne vystriedaný trvalým chrupom 
(trvalé zuby – dentes permanentes). Chrup, v ktorom 
nedochádza k striedaniu generácií zubov, sa nazýva 
monofiodontný (napr. niektoré veľryby, slabozubce). 
Niektoré cicavce, napr. slony a sirény, majú špecifický 
systém výmeny molariformných zubov (→ typy zubov) 
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trvalého chrupu. Z týchto zubov funguje vždy len jeden 
(slony), resp. niekoľko málo párov v každej čeľusti. Po 
opotrebovaní sú zozadu postupne nahrádzané ďalšími 
molariformnými zubami.           PMK

typy nôh vtákov – podľa postavenia prstov poznáme 
štyri typy nôh. Najčastejšie tri prsty smerujú dopredu 
a jeden (palec) dozadu. Takéto nohy voláme anizo-
daktylné a majú ich hlavne stromové a vodné vtáky. 
Vodné vtáky majú predné prsty spojené s rôzne vyvi-
nutou plávacou blanou. Ďalší typ sú nohy zygodaktyl-
né. U nich je 2. a 3. prst postavený dopredu a 1. a 4 
prst dozadu. Sú typické pre ďatle, kukučky či papagá-
je. U niektorých sa môže 4. prst pohybovať odpredu i 
dozadu (vratiprst sovy, kršiak). Ak je 1. a 2. prst vza-
du a 3. a 4. prst vpredu, hovoríme o heterodaktylnej 
končatine. Je zriedkavá, vyskytuje sa len u tropických 
trogonov. Napokon, ak sú všetky štyri prsty otočené 
dopredu, hovoríme o pamprodaktylnej končatine. Tá 
sa vyskytuje u väčšiny krátkonožcov a myšovcov. 
Z prstov vtákom chýba vždy piaty, niekedy môže aj 
prvý prst (kulíky, ďateľ trojprstý), resp. majú len dva 
prsty (3. a 2., → pštrosy).              ĽK 

typy vajíčok – charakterizujeme podľa množstva a roz-
loženia výživného žĺtka. Oligolecitálne a izolecitálne 
vajíčka majú málo žĺtka rovnomerne rozdeleného po 
cytoplazme (napr. → ostnatokožce). Mezolecitálne a 
heterolecitálne vajíčka majú žĺtok sústredený na ve-
getatívnom póle vajíčka (napr. → obojživelníky). Na 
žĺtok sú bohaté polylecitálne vajíčka. Zaraďujeme ich 
do dvoch skupín: 1. telolecitálne, kde žĺtok vypĺňa 
takmer celé vajíčko a 2. centrolecitálne, u kt. cyto-
plazma tvorí tenkú vrstvu na povrchu vajíčka, jadro 
s malým množstvom cytoplazmy sa nachádza v stre-
de, medzipriestory cytoplazmy vypĺňa žĺtok (napr. → 
hmyz). Alecitálne vajíčka sú bez žĺtka (napr. → cicav-
ce). Vznikli druhotne z telolecitálnych vajíčok.    MH

typy zubov – zuby sú anatomicky aj fylogenetickým pô-
vodom homologické s plakoidnou šupinou žralokov. 
Na zube rozoznávame korunku (corona dentis), koreň 
(radix dentis) a krček (collum; cervix dentis). Korun-
ka je časť zubu, ktorá sa nachádza nad úrovňou ďa-
sien, kým koreň ho kotví v čeľusti. Medzi korunkou 
a koreňom sa rozoznáva aj tzv. krček zubu, ktorý ply-
nulo prechádza do koreňa. Cicavce majú tekodontný 
(alveolárny) chrup, teda ich zuby rastú na čeľustiach 
v hlbších jamkách (alveolách). Hlavnou stavebnou 
zložkou zubu je dentín (zubovina). Vo vnútri zubu je 
dutina (cavum dentis), v ktorej sa nachádza zubná dreň 
(pulpa dentis) tvorená väzivovým tkanivom do ktoré-
ho preniká drobná cieva a nerv. Z vonkajšej strany je 
dentín pokrytý na korunke sklovinou (emailom) a na 
koreni cementom. Sklovina je lesklá a mimoriadne 
tvrdá hmota obsahujúca len málo organickej zložky. Je 
ektodermálneho pôvodu a produkujú ju adamantoblas-
ty. Na rozdiel od nej je dentín mezodermálneho pôvo-
du, vytvárajú ho odontoblasty a má podobné zloženie 
ako kosť. Na korunke zuba bývajú hrbolčeky, ktorých 
počet je rôzny a mení sa v závislosti od typu zubu. 

Stranu zubu privrátenú k jazyku nazývame lingválna 
(facies lingualis), opačnú, privrátenú k lícam (resp. 
k perám) označujeme ako labiálna (bukálna strana, 
facies labialis). Podľa charakteru korunky môžeme 
rozdeliť zuby cicavcov na nízkokorunkové (brachy-
odontné) a vysokokorunkové (hypsodontné). Za vý-
vojovo pôvodnejšie sa považujú brachyodontné zuby. 
Hypsodontné sa vyvinuli predovšetkým pri cicavcoch 
živiacich sa tvrdou rastlinnou potravou (kôň, hraboš 
atď.). Korunka takýchto zubov sa nedá odlíšiť od krčka 
a hrbolčeky na korunke rastú do výšky. Priestor medzi 
hrbolčekmi je vyplnený a potiahnutý cementom. Väč-
šina cicavcov má heterodontný chrup, ktorý sa skladá 
zo štyroch základných typov zubov. Hryzáky (dentes 
incisivi) sú zuby jednoduchej, zväčša dlátovitej stavby 
s jedným koreňom. Ich primárnou úlohou je uchopiť, 
prípadne strúhať, rezať alebo hlodať potravu. V hornej 
čeľusti sa nachádzajú na intermaxile (os intermaxilla-
re) a v dolnej čeľusti na adekvátnej časti dentície pred 
očnými zubami. Niektorým cicavcom hryzáky perma-
nentne dorastajú a chýbajú im korene, napr. hlodavce, 
dvojitozubce, slony. Počet hryzákov v jednotlivých 
čeľustiach je premenlivý od 0 po 5 párov, napr. mäso-
žravce majú po 3 páry hryzákov v hornej aj v dolnej 
čeľusti, turovité ich v hornej čeľusti nemajú, slonom 
chýbajú dolné a jeden pár horných hryzákov sa zmenil 
na kly. Ďalší typ zubov predstavujú jednoduché, väč-
šinou kónické, očné zuby (dentes canini) s jedným, 
výnimočne dvoma koreňmi. Ich počet je v hornej aj 
dolnej čeľusti maximálne jeden pár, no pri niektorých 
skupinách cicavcov (napr. hlodavce, dvojitozubce) 
môžu aj chýbať. Rast očných zubov môže byť ukon-
čený (napr. šelmy) aj permanentný (napr. diviakovi-
té). V zuboradí za očnými zubami nasledujú črenové 
zuby (dentes praemolares) a stoličky (dentes molares) 
slúžiace na rozžutie, či porciovanie potravy. Základný 
rozdiel medzi týmito typmi zubov je v tom, že črenové 
zuby majú svojich predchodcov už v mliečnom chru-
pe, kým stoličky sa vyvíjajú iba v trvalom chrupe. Ich 
rozlíšenie podľa tvaru však môže byť veľmi obtiažne. 
Črenové zuby mnohých druhov v dôsledku potrav-
ných špecifík sa výrazne podobajú na stoličky. Ten-
to jav sa nazýva „molarizácia praemolares“ a obidva 
typy zubov sa niekedy označujú spoločným termínom 
molariformné zuby (dentes postcanini) alebo lícne 
zuby. Na trecej ploche stoličiek (resp. molariformných 
zubov) sa nachádzajú hlavné a vedľajšie hrboľčeky. 
Hlavné sa na horných zuboch označujú ako konus 
(konoid na spodných), vedľajšie ako konulus (konulid 
na spodných). Pri prvotných placentálnych cicavcoch 
majú stoličky trojuholníkový tvar trecích plôch, pri-
čom v každom uhle trojuholníka stojí jeden hlavný hr-
boľček (tribosfénické alebo trituberkulátne stoličky). 
Na vrchných stoličkách smeruje vrchol trojuholníka 
mediálne (lingválne), na spodných laterálne (bukálne). 
Hrboľček na špici trojuholníka sa na vrchných ozna-
čuje ako protokon (na spodných protokonid), na báze 
trojuholníka je rostrálne ležiaci hrboľček označovaný 
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ako parakon (na spodných parakonid). Posledný, kau-
dálne ležiaci hrboľček je metakon (na spodných meta-
konid). Políčko vytýčené týmito troma hrboľčekmi sa 
nazýva trigon (na spodných trigonid). Za týmto políč-
kom sa pri vyšších placentálnych cicavcoch vyvinula 
ďalšia časť, talon (na spodných talonid). Ak sú na ňom 
hrboľčeky, potom ten lingválny sa označuje ako ento-
kon (na spodných entokonid) a bukálny ako hypokon 
(na spodných hypokonid). Podľa tvaru rozlišujeme tri 
základné typy molariformných zubov u recentných 
druhov cicavcov: zalambdodontný, dilambdodontný, 
euthemorfný. Zalambdodontné molariformné zuby 
majú na trecej ploche hrboľčeky usporiadané v tvare 
písmena „V“, dilambdodontné v tvare „W“ a euthe-
morfné majú štvorhranný tvar. Prvé dva typy postcani-
ni majú iba niektoré primitívne vačkovce, hmyzožrav-
ce a tany. Tvar euthemorfných zubov je ovplyvnený 
druhom prijímanej potravy. Delíme ich na niekoľko 
základných typov, ktoré sa líšia predovšetkým v poč-
te a špicatosti hrboľkov, prípadne v zostavení vrstiev 
skloviny a zuboviny na zväčšenej ploche korunky 
zubu. Hlavné typy sú: 1. sekodontný – korunka má 
špicaté hrboľčeky a ostré lišty, pri hryzení pôsobia 
zuby ako nožnice (napr. piskorovité, mnohé šelmy); 2. 
bunodontný – korunka je približne štvorcového tvaru 
a má zaoblené hrboľčeky (napr. myšovité, vyššie pri-
máty, diviakovité); 3. hypsodontný – vysoké a celkom 
ploché korunky s rovnou trecou plochou, väčšinou bez 
koreňov (napr. hraboše, zajacovce); 4. selenodontný – 
hrboľčeky sú spojené v ploché pozdĺžne lišty skloviny 
a majú polmesiačikovitý tvar (napr. jeleňovité, turovi-
té); 5. lofodontný – hrboľčeky splývajú v priečne alebo 
pozdĺžne meandrovito stočené záhyby (napr. nosorož-
ce, plchovité). Na jednom zube sa môžu súčasne vy-
skytnúť dva typy usporiadania zubnej korunky, napr. 
lofobunodontný (Tapirus). Zvláštnymi morfologicky 
špecializovanými molariformnými zubami sú tzv. tr-
háky (dentes sectorii) šeliem. Šelmy (nie všetky) majú 
jeden pár trhákov v hornej aj dolnej čeľusti. V hor-
nej čeľusti je to posledný pár praemolares a v dolnej 
prvý pár molares. Tieto zuby sú zväčšené v porovnaní 
s ostatnými postcanini, pri hryzení pôsobia proti sebe 
a slúžia na trhanie koristi. Počet zubov cicavcov je 
rôzny, ale v prípade jednotlivých druhov viac-menej 
stály. Rýchlu orientáciu v počte typov zubov v hetero-
dontnom chrupe umožňuje zubný vzorec, ktorý udáva 
ich počet v polovici hornej a dolnej čeľuste. Obvykle 
sa uvádza vo forme zlomku, pričom číslice v čitateli 
predstavujú počty jednotlivých typov zubov v hornej 
čeľusti a číslice v menovateli zuby v dolnej čeľusti. 
Celkový počet zubov dostaneme vynásobením súčtu 
zubov zo vzorca dvomi.            PMK

tyronín – hormón štítnej žľazy. Tento hormón štítnej žľa-
zy je podobný tyroxínu, ale má o jeden atóm jódu me-
nej. Naviac T3 prejavuje väčšiu činnosť a je vyrábaný v 
malom množstve.Tyronín je najsilnejší hormón štítnej 
žľazy a ovplyvňuje takmer všetky procesy v ľudskom 
tele, vrátane telovej teploty, rastu, srdečného tepu a 

urýchľovania odbúravania tukov a cukrov.       MKB
Tyrophagus putrescentiae → skladokazovité
tyroxín – jeden z troch dôležitých hormónov produko-

vaných vo folikulárnych bunkách štítnej žľazy. Ty-
roxín viaže v tele jód a ovplyvňuje látkovú výmenu 
v telových bunkách. Spolu s trijódtyronínom (T3) je 
uvoľňovaný do krvi, pomer uvoľneného T4 ku T3 je 
zhruba 20 : 1.            MKB

učenie – je koordinované CNS, charakteristické pre 
vyššie živočíchy z kmeňa chordát. Predpoklady k 
učeniu sú dedičné ovplyvňované kvalitou a kvantitou 
nervových buniek. Výsledky učenia však môžu zme-
niť vrodené správanie. Ako učenie nemožno označo-
vať postupné zdokonaľovanie určitých schopností v 
priebehu ontogenetického vývinu. Rozlišovať treba 
dozrievanie vrodených prejavov správania, ktoré sú 
časovo limitované. t.j rozmnožovacie správanie. Naj-
väčšou schopnosťou učenia sa vyznačujú cicavce. 
Zdedené správanie môžu doplňovať skúsenosťami. 
Dôležitú úlohu tu hrá zvedavosť. Rozoznávame via-
cero typov učenia: 1. učenie vytváraním nových pod-
mienených reflexov, 2. učenie pomocou cvičenia, 3. 
učenie pomocou pokusu a omylu, 4. učenie pomocou 
napodobňovania.           MKB

úhor → larvy pásomníc
ulita – vonkajšia jednodielna a jednoliata schránka 

u ulitníkov, produkovaná plášťom. Ulita je zložená z 
uhličitanu vápenatého a organickej zlúčeniny, ktorá sa 
volá konchiolin. Ak slimák nemá v potrave dostatok 
uhličitanu vápenatého, získava ho tak, že na kameň 
vylúči kyselinu uhličitú, tá vápenec rozpustí a túto te-
kutinu slimák vypije. Uskladní ju v tráviacej žľaze a 
v prípade potreby bude vápenec zabudovaný do ulity. 
Ulita má na jednom konci veľký otvor a pri väčšine 
druhov je špirálovito zatočená. Ulitníky môžu cez 
otvor vysúvať hlavu a nohu, kým zvyšok tela zostáva 
ukrytý v ulite. Ulity slimákov môžu mať rozmanitý 
tvar i veľkosť. Niektoré druhy sú podlhovasté, iné za-
valité, ďalšie zasa ploché. Môžu byť pravotočivé či 
ľavotočivé. Ulity sú zložené z niekoľkých vrstiev (or-
ganická, vápnitá, perleťová).          MKB

ulitníky (Gastropoda) – trieda kmeňa → mäkkýšov, delí 
sa na 3 podtriedy (→ predožiabrovce, → zadožiab-
rovce a → pľúcnatce). Väčšinou asymetricky stavané 
mäkkýše s jednoduchou, väčšinou špirálovite zatoče-
nou ulitou, ktorá u niektorých druhov redukuje. Ulitu 
vylučuje plášť (pallium). V ulite je uložený vnútor-
nostný vak. Počas vývinu sa vnútornostná časť tela a 
plášť zatáčajú (→ chiastoneuria). U niektorých skupín 
nastáva úplné alebo čiastočné otočenie späť (detorzia). 
Noha je svalnatá, modifikovaná často aj na plávanie 
a vŕtanie. Majú statocysty, na hlave oči (redukované 
alebo chýbajú) a 1 – 2 páry tykadiel. → Radula väč-
šinou dobre vyvinutá. Majú 1 – 2 páry metanefrídií. 
V plášťovej dutine sa nachádzajú osfrádiá, rôzne žľa-
zy a žiabre, ktoré u niektorch skupín redukujú a vytvá-
rajú sa sekundárne dýchacie orgány – „pľúcne vaky“ a 
druhotné žiabre.              TC
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umelá partenogenéza → partenogenéza
undulujúca membrána – výbežok cytoplazmatickej 

membrány, ktorý sa nachádza medzi telom jedno-
bunkovca a bičíkom, resp. brvou. Vytvára tak tenkú 
„blanku“, ktorá umožňuje efektívnejší pohyb, najmä 
v hustejšom prostredí. Často sa vyskytuje u para-
zitických jednobunkovcov (napr. u → trypanozóm 
pohybujúcich sa v krvi, → trichomonas v slizovitom 
prostredí a pod.).               ET

unguiculus → nohy článkonožcov
Unio crassus → korýtko
Unio pictorum → korýtko
Unio tumidus → korýtko
úplavica včiel → mikrospóry
úplná premena (holometabólia) – typ postembryo-

nálneho vývinu, pri ktorom sa u lariev nepodobných 
imágu objavuje štádium kukly, naznačujúce tvar bu-
dúceho dospelého živočícha (vajíčko – larva – kuk-
la – imágo). Vyskytuje sa u niektorých skupín hmyzu 
a ďalej klasifikuje do osobitných kategórií. Typická 
úplná premena je známa u väčšiny hmyzu (napr. chro-
báky, blanokrídlovce, sieťokrídlovce, motýle, potoč-
níky). Pri hypermetabólii (májkovité) sa pred larvou 
a kuklou objavuje triungulín (prvé larválne štádium) 
a jedno osobitné pasívne štádium. Výnimočným ty-
pom je kryptometabólia, pri ktorej je takmer celý lar-
válny vývin koncentrovaný do vajíčka (niektoré dvoj-
krídlovce), a vyliahnutá larva sa rýchlo kuklí.        PF

úplná premena → premena
Upupa epops → dudok chochlatý
Upupidae → dudkovité
Uraniidae → Urániovité
urániovité (Uraniidae) – čeľ. veľkých tropických mo-

týľov (Lepidoptera) zo skupiny → Rhopalocera s 
veľmi pestro sfarbenými krídlami. Na tmavom pod-
klade býva nápadná kovovo a dúhovolesklá kresba v 
podobe pásov a škvŕn. Najväčšie druhy dosahujú dĺž-
ku predného krídla okolo 70 mm. Zadné krídla vybie-
hajú často do viacerých ostrôžok. Cuciak býva dobre 
vyvinutý ale čeľustné hmatadlá sú zakrpatené. Spod-
noperové hmatadlá sú štíhle. Motýle bývajú aktívne 
väčšinou počas dňa. Druhy s nočnou aktivitou bývajú 
menej pestro sfarbené. Nočné druhy sú pomerne kreh-
ké a podobajú sa na niekt. druhy z čeľ. → piadivko-
vité. Pestro sfarbené húsenice pripomínajú larválne 
štádiá čeľade → morovité; žijú často na jedovatých 
rastlinách. Druhy čeľade urániovité sa vyskytujú v 
tropických častiach Ameriky, Afriky, Indie a Austrá-
lie. Najznámejšie pestro sfarbené druhy patria do rodu 
Uranus a Chrysiridia, kt. zástupcovia majú viaceré 
ostrohy na zadných krídlach.          MKU

Uranus → urániovité
urátové bunky → tukové teleso
ureotelné živočíchy – ich moč obsahuje dusíkatú lát-

ku – močovinu s väčším množstvom vody (kôrovce, 
väčšina mäkkýšov, ostnatokožce, obojživelníky a ci-
cavce).               MH

urikotelné živočíchy – ich moč obsahuje kyselinu mo-

čovú s nepatrným množstvom vody (hmyz, plazy, vtá-
ky).               MH

uroid – väčšinou zreteľne odlíšený „prívesok“ na konci 
tela u niektorých polarizovaných → koreňonožcov. 
Má taxonomický význam. Pomáha pri stabilizácii 
a pohybe meňavky. Môže mať rôzny tvar a štruktúru, 
často obsahuje panôžkovité výrastky, filamenty alebo 
subpseudopodie (→ pseudopodie).            ET

uropody → nohy článkonožcov
uropody → telové prívesky kôrovcov
urostyl – 1. Výbežok posledného stavca chrbtice rýb 

lúčoplutvovcov (Actinopterygii) vybieha v nahor za-
hnutý výbežok urostyl. 2. Chvostové stavce žiab zras-
tajú a vytvárajú tyčinkovitú kostrčovú kosť, nazývanú 
aj šabľovitá kosť, urostyl (os coccygis).            ZO

urostyl (šabľovitá kosť; os coccygis) – tyčinkovitá kosť 
žiab, ktorá vzniká zrastením chvostových stavcov 
(stavce ležiace za krížovým stavcom). S krížovým 
stavcom komunikuje jedným kĺbom (napr. niektoré 
druhy z čeľadí → hrabavkovitých; Pelobatidae a → 
kunkovitých; Bombinatoridae), dvomi kĺbmi (napr. 
→ ropuchovité; Bufonidae, → rosničkovité; Hylidae, 
→ skokanovité; Ranidae, väčšina kunkovitých; 
Bombinatoridae) alebo s ním priamo zrastá (pipovi-
té; Pipidae, niektoré druhy z čeľade hrabavkovitých; 
Pelobatidae). Zrastenie stavcov do urostylu sa žabám 
vytvorilo ako adaptácia na skákanie.          PMI

Ursidae → medveďovité
Ursus americanus → medveď baribal
Ursus arctos → medveďovité
Ursus arctos horribilis → medveďovité
Ursus arctos middendorffi → medveďovité
Ursus maritimus → medveď biely
Ursus maritimus → medveďovité
ústa → tráviaca sústava bezstavovcov
ústna dutina → tráviaca sústava bezstavovcov
ústne orgány hmyzu (trophi) – sú modifikované konča-

tiny troch článkov zadnej časti hlavy hmyzu. Ich cel-
kový tvar závisí od spôsobu prijímania potravy. Skla-
dajú sa z troch párov funkčne premenených končatín: 
1. z → hryzadiel (mandibulae), 2. z → čeľustí (maxil-
lae), 3. zo → spodnej pery (labium), t.j. zrasteného 2. 
páru čeľustí. Vo všeobecnosti rozlišujeme 5 zákl. typy 
ústnych orgánov: 1. → hryzavé, 2. → hryzavo-lízavé, 
3. → lízavo-cicavé, 4. → lízavé, 5. bodavo-cicavé.
Medzi nimi sú aj prechodné typy, morfologicky upra-
vené podľa spôsobu prijímania potravy. Skladajú sa z 
troch párov funkčne premenených končatín: z hryza-
dla (mandibula), z čeľuste (maxilla) a zo spodnej pery 
(labium).        JS, MH

ústne ústroje kôrovcov → telové prívesky kôrovcov
ústonožce (Stomatopoda) – rad kôrovcov patriaci do 

triedy rakovce, podtriedy → Hoplocarida. Hlavohruď 
vznikla zrastením hlavy a prvých dvoch hrudných 
článkov; pancier kryje hlavu a prvé tri hrudné člán-
ky. Hruď tvorí osem článkov, všetky majú končatiny 
z nich prvých 5 tvorí jednovetvové priústne končatiny 
(stomatopody) zároveň druhý pár je najmohutnejší a 
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je prispôsobený chytať korisť (vzhľadovo sa podobajú 
suchozemským modlivkám). Posledné tri páry hrud-
ných končatín sú dvojvetvové a kráčavé. Šesť mohut-
ných brušných článkov je zhora sploštených a majú 
5 párov listovitých nôh, ktorých epipodity slúžia na 
dýchanie. Posledný článok má uropódy, ktoré sa boč-
ne prikladajú k plutvičkovitému telsónu. Medzi stop-
katými zloženými očami je nepárové naupliové očko. 
Vývoj prebieha cez larvu zoeu. Okolo 300 výlučne 
morských druhov – zástupca: straško modlivkovitý 
(Squilla mantis).               IH

ústonôžkovce (Maxillopoda) – trieda kôrovcov, ktorá 
sa od 90-tych rokov objavuje v systematike kôrovcov. 
Zahrňuje pôvodné triedy veslonôžky (Copepoda), 
kaprovce (Branchiura), pieskovky (Mystacocarida), 
štítovorky (Tantulicarida) a fúzonôžky (Cirripedia). 
Do spoločnej triedy sú zaraďované na základe toho, že 
všetky majú prvý pár hrudných končatín zmenený na 
maxilipedy a nemajú viac ako 11 článkov tela. Mnohí 
systematici túto triedy dosiaľ neakceptovali pre mno-
hé ďalšie odlišnosti medzi pôvodnými triedami. IH

ustricovité (Ostreaidae) – čeľ. morských → lastúrni-
kov, schránky majú z aragonitu, poprehýbané podľa 
podkladu, na ktorom sa ustrica usadila. Majú dob-
re vyvinuté bysové žľazy. Bežný druh európskych 
morí (okrem Baltického a Čierneho – nízky obsah 
solí). Ustricovité sú známe ako kulinárska lahôdka 
s najchutnejším mäsom spomedzi všetkých jedlých 
lastúrnikov. Jedia sa surové, pokvapkané citrónovou 
šťavou. Ustrice sú bohaté na vitamín C, vápnik, fofor, 
železo, zinok a jód. Jedna ustrica vyprodukuje za rok 
až 3 milióny vajíčok, z ktorých sa liahnu voľne pláva-
júce larvy, ktoré po 14 dňoch zaujmú trvalé miesto na 
pevných predmetoch ponorených vo vode. Dožívajú 
sa 25 – 30 rokov. Chová sa v akvakultúrach na tzv. 
ustricových laviciach (parkoch).             TC

utekáčik hôrny (Molops piceus) – chrobák čeľ. → bys-
truškovitých. Dĺžka 12 – 15 mm, telo tmavosfarbe-
né, nohy červenohnedé. Hojný druh v lesoch stred. a 
vyšších polôh.              MH

utekáčik obyčajný (Pterostichus vulgaris) – chrobák 
čeľ. → bystruškovitých. Dĺžka 13 – 17 mm, telo čier-
ne. Patrí medzi naše najhojnejšie druhy. Rozšírený od 
nížin do vrchov, najmä na poliach a v záhradách. V 
horách žije príbuzný u. kovový (P. burmeisteri), ná-
padný svojím zlatofialovým kovovým sfarbením.MH

úteková reakcia – dochádza k nej po prekročení ur-
čitej vzdialenosti, zvanej úniková vzdialenosť, ktorá 
je pre každý druh individuálna. Živočích sa snaží čo 
najrýchlejšie vzdialiť od objaveného nepriateľa alebo 
nebezpečenstva.          MKA

útekové správanie – je aktívna stratégia na obranu pred 
nepriateľom a na zaistenie vlastnej bezpečnosti. Me-
dzi útekové správanie patrí útek, proteánska obrana 
a konfúzny efekt.          MKA

uterus → pohlavná sústava bezchordátov
uzavretá cievna sústava → obehová sústava bezchor-

dátov

uzdička (frenulum) – skupina tuhých štetiniek na vrch-
nej strane predného okraja zadného krídla motýľov 
podradu uzdokrídle (Heteroneura), ktorá počas letu 
býva zachytená za záchytku (retinaculum) – hrebeni-
tý výbežok vyčnievajúci zo spodnej strany zadného 
okraja predného krídla.           MKU

uzdokrídle (Heteroneura, Frenata) – vyššie organizova-
ný podrad motýľov zahŕňajúci prevažnú väčšinu dru-
hov. Krídla sú väčšinou spojené → uzdičkou. Menšie 
zadné krídla sa tvarom odlišujú od predných a obsa-
hujú iba jednu radiálnu vetvu. Hryzadlá sú zakrpatené. 
Galea čeľuste je premenená na cuciak, kt. býva nieke-
dy druhotne zakrpatený. Samičky majú väčšinou dva 
pohlavné otvory (skupina → Ditrysia); výnimku tvorí 
skupina → Monotrysia (čeľ.: → drobníkovité, → mí-
novníkovité, → adélovité, → blyštekovité) s jediným 
pohlavným vývodom. Na krídlovej membráne majú 
iba šupinky (chýbajú im drobné ostienky). Na rozdiel 
od → jarmokrídlych sa vyznačujú špecializovanejšou 
anatomickou stavbou. Rovnako húsenice majú špecia-
lizovanejšiu stavbu tela a → chetotaxiu. Kukly väčši-
ny druhov sú múmiovité, pri niek. druhoch polovoľné. 
Väčšina imág má večernú al. nočnú aktivitu, menej 
druhov lieta vo dne. Druhy v vyvinutým cuciakom sa 
živia nektárom kvetov, miazgou rastlín, exkrementa-
mi a rozlič. rozpustnými látkami na zemi. Húsenice sa 
živia rastlinným, vzácnejšie živočíšnym materiálom. 
Viac. druhy sú význ. hosp. škodcami.                MKU

užovka fŕkaná (Natrix tessellata) – → had z čeľ. → 
užovkovitých. Dorastá do dĺžky najviac 70 cm (sam-
ce) až 100 cm (samice). Hlavu má predĺženú, trojuhol-
níkovitú. Chvost tvorí asi 16 – 20 % celkovej dĺžky. 
Vystupujúce oči ležia pomerne vysoko a vpredu. Šu-
piny na chrbte i na vrchnej strane chvosta sú výrazne 
kýlovité. Sfarbenie je premenlivé, telo je na vrchnej 
strane väčšinou olivovosivé až hnedosivé, inokedy 
tmavé, okrové alebo červenkasté. Na chrbte sú väčši-
nou prítomné tmavé škvrny, usporiadané viac–menej 
šachovnicovito, inokedy v niekoľkých pozdĺžnych 
radoch. Na bruchu bývajú na belavom, žltkastom až 
červenkastom podklade čierne škvrny tvoriace často 
šachovnicovú kresbu, niekedy 1 – 2 pozdĺžne pru-
hy, inokedy je brucho celé tmavé. Samce sú menšie 
a štíhlejšie ako samice a majú relatívne dlhší chvost. 
Žije v strednej, južnej a juhovýchodnej Európe, se-
verovýchodnej Afrike, Prednej a Strednej Ázii až do 
severozápadnej Indie. U nás sa vyskytuje miestami 
pozdĺž tokov niektorých riek, slepých ramien, kanálov 
i priehradných nádrží. Viazaná je najmä na blízkosť 
tečúcich vôd. V iných častiach svojho rozsiahleho 
areálu býva charakter vodných tokov či plôch, v blíz-
kosti ktorých žije, veľmi rozmanitý (vrátane malých 
rybníčkov, horských potokov a morského pobrežia). 
Väčšinou uprednostňuje zarastené alebo kamenisté 
pobrežia, odkrytým brehom sa skôr vyhýba. Hypso-
metricky u nás nevystupuje nad 400 m n. m., v iných 
oblastiach areálu však žije až do 3 000 m n. m. (Kir-
gizstan). Aktívna je cez deň, najmä ráno a dopoludnia, 
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keď loví potravu (predovšetkým ryby, v menšej miere 
obojživelníky, výnimočne iné stavovce); popoludní sa 
slní alebo ukrýva. V horúcich letných dňoch trávi veľa 
času vo vode. Nie je teritoriálna, hoci dospelé jedince 
majú obľúbené odpočívadlá, úkryty i loviská. Pri vy-
rušení uniká do vody. Zimoviská (v zemi, skalách a 
pod., často mimo brehov vôd) opúšťa v marci – apríli. 
Aktívna býva do začiatku októbra. Často hromadne 
zimuje, a to i spolu s inými druhmi hadov. Páriť sa 
začína v máji, niekedy už koncom apríla. Nemá vy-
hranené predkopulačné správanie (s výnimkou občas-
ných naháňačiek samice samcom). Pári sa aj hromad-
ne v zoskupeniach s prevažujúcim počtom samcov. V 
júli samica kladie do tlejúcich rastlinných zvyškov 5 
– 35 bielych vajec s dĺžkou 25 – 45 mm. Inkubácia 
trvá zvyčajne 40 – 50 dní. Mláďatá sa u nás liahnu 
koncom augusta a v septembri, po vyliahnutí merajú 
väčšinou okolo 25 cm. Pohlavne dospievajú vo veku 
3 – 5 rokov, samce skôr ako samice. Dožíva sa 9 – 15 
rokov. V súčasnosti je väčšinou autorov považovaná 
za monotypický druh (netvorí poddruhy).       IB, DJ

užovka hladká (Coronella austriaca) – → had z čeľ. 
→ užovkovitých. Len výnimočne býva dlhšia ako 90 
cm. Chvost tvorí 15 – 25 % celkovej dĺžky. Nozdra 
leží uprostred jediného štítka. Sfarbenie je variabilné, 
zvrchu sivé, striebristé, sivohnedé až červenkasté. Na 
chrbte bývajú dva, niekedy štyri pozdĺžne rady tma-
vých škvŕn. Samice majú brucho zvyčajne sivé až 
čierne, samce väčšinou svetlejšie, hnedasté až červen-
kasté, s tmavými škvrnkami. Hlavu má zvrchu tma-
vú, v záhlaví s tmavou symetrickou škvrnou v tvare 
písmena V. Od nozdry cez oko a kútiky úst až na krk 
sa jej tiahne tmavý prúžok. Samce mávajú relatívne 
dlhší chvost ako samice. Žije takmer v celej Európe 
po 60° severnej šírky okrem Dánska, Írska, severného 
Nemecka, väčšiny Anglicka, Fínska a Pyrenejského 
polostrova. Jej areál zasahuje aj do Malej Ázie, sever-
ného Iránu, na Kaukaz a do západného Kazachstanu. 
Obýva najrôznejšie biotopy od nížinných stepí cez 
lesostepi, lesy až po alpínske zóny. Možno ju nájsť 
na aridných stanovištiach i na rašeliniskách. U nás ju 
najčastejšie nachádzame v stredných polohách tep-
lých pahorkatín vo výškach 200 – 1 500 m n. m., na 
Kaukaze vystupuje až do 3 000 m n. m. Vyhľadáva 
lokality s heterogénnym rastlinným pokryvom, dob-
rými úkrytovými možnosťami a dostatkom potravy. 
Preferuje slnečné skalnaté a krovinaté stráne, okraje 
lesov, opustené stavby a kameňolomy. Aktívna je cez 
deň od konca marca do konca októbra, a to prevažne 
dopoludnia; popoludní sa zvyčajne ukrýva. V horú-
cich letných dňoch upadá niekedy do letného spánku, 
jedince sa však nezdružujú v spoločnom úkryte. Loví 
prevažne jašterice a slepúchy, ale aj hady. Živí sa aj 
malými cicavcami, prípadne vtáčími mláďatami, oboj-
živelníkmi alebo bezstavovcami. Korisť rýchlo ovinie 
niekoľkými slučkami tela a dusí ju. Pri vyrušení sa 
obyčajne stáča do kruhu, podniká výpady s otvorenou 
papuľkou a syčí, pri uchopení hryzie. Týmto správa-

ním a čiastočne aj sfarbením pripomína → vretenicu 
severnú, čo je často príčinou jej nezmyselného zabíja-
nia. Jej uhryznutie je pre človeka neškodné. Páriť sa 
začína na prelome apríla a mája. Samce pred párením 
navzájom bojujú, pretláčajú sa a hryzú. Typické je 
aj hryzenie pri kopulácii, keď samec drží samicu če-
ľusťami za šiju. Užovka hladká je živorodá, koncom 
augusta až začiatkom septembra rodí zvyčajne 5 – 8 
mláďat (plodnosť stúpa s veľkosťou samíc) obalených 
priehľadnými blankami, ktoré sa pretrhnú väčšinou už 
pri pôrode. Samice často nestačia po fyzicky vyčerpá-
vajúcom období gravidity dostatočne rýchlo obnoviť 
svoju kondíciu, takže bývajú plodné len každý dru-
hý rok. Novorodené mláďatá dosahujú dĺžku do 20 
cm. Pohlavne dospievajú vo veku 3 (samce) resp. 4 
(samice) rokov. U nás je rozšírená nesúvislo, pričom 
zvyčajne indikuje relatívne málo narušené stanovište 
so zachovalou druhovou diverzitou. Je citlivá na ci-
vilizačné zmeny prostredia – deštrukciu pôvodných 
biotopov, zavádzanie monokultúr, urbanizáciu, me-
chanizáciu a chemizáciu poľnohospodárstva. Tvorí 
2 – 3 poddruhy. U nás žije užovka hladká európska 
(Coronella austriaca austriaca), ktorá obýva väčšinu 
areálu.           IB, DJ

užovka obojková (Natrix natrix) – → had z čeľ. → 
užovkovitých. Dorastá do dĺžky 120 cm (samce) až 
150 cm (samice), u nás je obyčajne asi o 50 cm men-
šia. Hlavu má zhora sploštenú, elipsovitú až trojuhol-
níkovitú (staršie kusy). Chvost tvorí 15 – 25 % cel-
kovej dĺžky. Šupiny na chrbte sú kýlovité, na chvoste 
hladké. Telo môže byť na vrchnej strane sfarbené v 
rôznych odtieňoch sivej, sivohnedej alebo olivovoze-
lenej, inokedy je modrasté až tmavobronzové, často 
s drobnými riedkymi bodkami. Hlava je tmavšia ako 
trup. Na zadnej časti hlavy je dvojica belavých, žltých 
až žltooranžových polmesiacovitých škvŕn, ktoré sú 
výraznejšie v mladosti. Výnimočne sa u nás vysky-
tujú jedince s dvomi pozdĺžnymi bledými pruhmi po 
stranách chrbta (farebná odchýlka označovaná „per-
sa“, nie je však totožná s poddruhom N. natrix persa). 
Brušné štítky sú tmavosivé až čierne s bielou škvrnou 
na oboch bočných okrajoch, niekedy aj uprostred štít-
ka. Samce sú menšie a štíhlejšie ako samice a majú re-
latívne dlhší chvost. Žije v celej Európe okrem Írska a 
časti Škandinávie (od 67° s. š.), v Alžírsku a Maroku, 
juhovýchodne zasahuje až do Iránu a Izraela, na vý-
chode do severozápadného Mongolska. Charakteris-
tickým biotopom u nás sú zarastené krovinaté brehy 
stojatých i tečúcich vôd, močiare, podmáčané lúky a 
lesy lužného charakteru. Niektoré populácie obývajú i 
pomerne suché biotopy. Často sa vyskytuje v blízkosti 
ľudských stavieb, najmä schátraných. Hypsometricky 
vystupuje do 1 000 m n. m. (na Slovensku), v južných 
častiach areálu až 2 500 m n. m. Aktívna je cez deň, 
v teplých dňoch uprostred sezóny prechádza na dvoj-
vrcholovú aktivitu. Zimné úkryty (diery pod zemou, 
kopy lístia, skalné štrbiny, komposty a pod.) opúšťa v 
našich podmienkach zvyčajne koncom marca. Aktív-
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na býva do začiatku októbra. Často zimuje hromad-
ne, a to aj spolu s inými druhmi plazov, ba dokonca 
obojživelníkov. Loví aktívne v pobrežných porastoch, 
zriedkavejšie vo vode. Korisť požiera na brehu. Žerie 
predovšetkým obojživelníky, zriedkavejšie ryby, prí-
padne iné menšie stavovce či vtáčie vajcia, príležitost-
ne i bezstavovce. Pári sa koncom apríla a v máji, časté 
je hromadné párenie s prevažujúcim počtom samcov. 
V júli samica kladie do vlhkých a teplých miest 8 – 
50 bielych vajec (veľkosť znášky závisí od veľkosti 
samice) s dĺžkou 20 – 40 mm. Inkubácia trvá 1 – 3 
mesiace. V chladných oblastiach sa prejavuje tenden-
cia k živorodosti (predlžovanie inkubácie). Vyliahnuté 
mláďatá merajú do 20 cm. Dospievajú vo veku 3 – 5 
rokov, samce skôr ako samice. Dožíva sa asi 16 rokov. 
Na vhodných stanovištiach u nás je dosiaľ pomerne 
hojná a je naším najbežnejším hadom. Je polytypic-
kým druhom, tvorí 9 – 11 poddruhov (názory na vnút-
rodruhovú taxonómiu sú však veľmi nejednotné). Na 
Slovensku žije užovka obojková európska (Natrix na-
trix natrix).           IB, DJ

užovka stromová (Zamenis longissimus) – → had z čeľ. 
→ užovkovitých. Má štíhle telo, v niektorých prípa-
doch dlhšie ako 2 m. Chvost tvorí 17 – 20 % celkovej 
dĺžky. Šupiny má hladké. Brušné štítky sú na bočných 
okrajoch zahnuté nahor, tvoria tak po oboch stranách 
brucha zreteľné hrany. Análny štítok je rozdelený, vý-
nimočne celistvý. Základné sfarbenie chrbta je olivo-
vé, olivovosivé, hnedé až medené, v dospelosti temer 
jednofarebné alebo s belavým lemovaním niektorých 
šupín, niekedy s pozdĺžnymi svetlejšími a tmavšími 
pruhmi. Hlava je na spodnej strane a pozdĺž papule 
žltá. Za hlavou sú dve žlté škvrny, pričom mladé je-
dince ich majú výraznejšie. Mláďatá majú na chrbte 
výraznejšie svetlé škvrny alebo sieťovanie. Brucho je 
svetlé – belavé či žltobiele. Samce majú relatívne dlh-
ší chvost ako samice. Žije od severovýchodného Špa-
nielska, Francúzska a Talianska cez strednú Európu 
a severnú časť Balkánu po juhozápadnú Ukrajinu, 
Zakaukazsko a severný Irán. Slovenskom prechádza 
severná hranica súvislého areálu. Obýva vlhké bioto-
py i suchšie územia lesostepného charakteru, ako sú 
krovinami porastené skalnaté stráne, zarastené sady, 
opustené kameňolomy, prípadne riedke listnaté lesy. 
Vyhľadáva miesta s dostatkom úkrytov a potravy a 
s možnosťou klásť vajcia, a to i v blízkosti človeka 
(vrátane hnojísk, kompostu a pod.). Otvorenej krajine 
sa vyhýba. U nás ju najčastejšie nachádzame na tep-
lých biotopoch v pohoriach na juhu a juhovýchode 
Slovenska do výšky 900 m n. m., prípadne i v níži-
nách (v južných častiach areálu vystupuje do výšky 
1 800 – 2 000 m n. m. Zimuje od októbra do konca 
apríla. Aktívna je cez deň, dopoludnia i popoludní sa 
slní, večer hľadá potravu. Na poludnie sa ukrýva. Čas-
to celé roky vyhľadáva rovnaký úkryt, pričom v jed-
nom úkryte možno nájsť i viac jedincov, niekedy aj → 
užovku obojkovú. Loví na zemi i v dierach hlodavcov, 
výnimočne aj na konároch stromov. Veľmi obratne sa 

šplhá. Jej korisťou sú malé cicavce, menej často vtáky, 
príležitostne požiera aj vtáčie vajcia. Korisť po ucho-
pení do čeľustí hneď ovinie niekoľkými slučkami tela 
a udusí ju, menšiu korisť požiera živú. V sebaobrane, 
ak sa jej nepodarí utiecť, sa obyčajne stáča do kruhu 
a hryzie. Jej uhryznutie je však pre človeka neškodné. 
Páriť sa začína na prelome mája a júna. Samce sa pred 
párením vzájomne pretláčajú, preplietajú, niekedy i 
hryzú. Pred kopuláciou samec prenasleduje samicu a 
hryzie ju do prednej časti tela. Pri vlastnej kopulácii 
samec drží samicu čeľusťami za hlavou. Je vajcoro-
dá. Biele vajcia, ktorých býva zväčša 5 až 9 (vzácne 
viac ako 20) a dosahujú dĺžku 35 až 70 mm, znáša od 
konca júna do začiatku augusta pod mach, lístie, do 
kompostu, hnoja, dutín v skalách; často spolu s inými 
samicami (vrátane samíc užovky obojkovej). Mláďatá 
sa liahnu koncom leta a pohlavne dospievajú najskôr v 
treťom roku života. Vyliahnuté mláďatá dosahujú dĺž-
ku do 35 cm. Užovka stromová sa môže dožiť až 25 
rokov. Tvorí 3 – 4 poddruhy. V súčasnosti je považo-
vaná za monotypický druh (netvorí poddruhy). IB, DJ

užovkovité (Colubridae) – veľmi rôznorodá čeľ. → ha-
dov existujúca pravdepodobne od kriedy (doložená 
však až z eocénu), ktorá je dodnes v plnom rozvoji. 
Aj v súčasnosti prebiehajúca intenzívna speciácia sa 
odráža v problémoch s taxonomickým hodnotením 
foriem na druhovej úrovni a v existencii mnohých, 
často veľmi odlišných systémov. Skupina združuje asi 
1800 recentných druhov a približne 320 rodov. Počet 
podčeľadí je variabilný, pričom zvyčajne sa rozlišu-
jú podčeľade Natricinae, Colubrinae, Xenodontinae, 
Dipsadinae, Homalopsinae, Pareatinae, Aparallac-
tinae, z ktorých sú však viaceré dnes hodnotené ako 
samostatné čeľade. Čeľaď zahŕňa druhy s dĺžkou od 
20 do 400 cm. Chrup majú aglyfný (zuby hladké), 
zriedkavejšie opistoglyfný (v zadnej časti horných 
čeľustí sú zuby s pozdĺžnou ryhou na zadnej strane, 
pričom ryhou steká pri uhryznutí do rany jed, (→ trá-
viaca sústava plazov); izodontný alebo heterodontný, 
prípadne redukovaný (vajcožrúty – napr. vajcožrút 
čierny, Dasypeltis atra). Končatiny i pletence im úpl-
ne chýbajú. Šupiny na tele, usporiadané v pozdĺžnych 
radoch, sa obyčajne strechovito prekrývajú. Na bru-
chu majú jeden rad výrazne rozšírených veľkých štít-
kov, na hlave pileus (→ koža plazov) tvorený veľký-
mi charakteristicky usporiadanými štítkami (zvyčajne 
9). Zrenicu majú väčšinou okrúhlu, vzácne vertikálne 
alebo horizontálne štrbinovitú. Sú kozmopolitne roz-
šírené, chýbajú len vo vyšších zemepisných šírkach 
a na niektorých oceánskych ostrovoch. Obývajú širo-
kú škálu biotopov od tropických dažďových pralesov 
po púšte, od tropického pásma po oblasti za hranicou 
polárneho kruhu. Poznáme formy zemné, stromové 
(Chrysopelea pelias je schopná kĺzavého letu zo stro-
mov), podzemné i akvatické (sladkovodné i morské). 
Niektoré sú potravne špecializované (na hady, slimá-
ky, vtáčie vajcia). Obyčajne sú vajcorodé, mnohé sú 
však živorodé, niekedy i s jednoduchou placentou. U 
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nás je čeľ. zastúpená 3 rodmi so 4 druhmi: → užov-
ka obojková, → užovka fŕkaná, → užovka hladká a 
→ užovka stromová. Zo známejších druhov žijúcich 
mimo nášho územia možno uviesť napr. koralovku 
čiernobielu (Lampropeltis getula) alebo → užovku 
jašteričiu, veľmi tenkým dlhým telom je zaujímavá 
bičovka zelená (Ahaetulla prasina), či vodnárka ty-
kadlová (Erpeton tentaculatum).        IB, DJ

vačica opossum (Didelphis marsupialis) – čeľ. vači-
covité (Didelphidae). Vyskytuje sa od Argentíny po 
Kanadu. Sú polyestrické (2 – 3 x do roka). Dĺžka ruje 
je okolo 28 dní. Gravidita trvá 12 – 13 dní a mladé 
sú vyše 2 mesiacov vo vaku. Žijú hlavne v lesoch, 
v hustých zárastoch, sú súmračné až nočné a omni-
vorné. Ak sú napadnuté, ľahnú si na bok, upadnú do 
strnulosti, privrú oči a povyplazia jazyk. Tento jav sa 
volá akinezia alebo tanatóza. Často sa používajú ako 
laboratórne zvieratá. Majú cenenú kožušinu.   ĽK

vačicovité (Didelphidae) – čeľ. vačicovitých z radu Di-
delphimorphia obývajúca Južnú a Strednú Ameriku, 
iba vačica opossum (Didelphis marsupialis) sa vysky-
tuje od Argentíny po Kanadu. Ich veľkosť sa pohy-
buje od myši po mačku. Majú predĺžený pysk, zadné 
končatiny sú dlhšie ako predné a dlhý, slabo osrstený 
chvost, slúžiaci na ovíjanie. Môžu aj nemusia mať vak, 
vtedy sa mláďatá premiestňujú s matkou, držiac sa za 
srsť na jej chrbte. Väčšinou žijú na stromoch, ale pat-
ria tu aj druhy terestrické, či semiaquatilné. Sú insek-
tivorné, karnivorné, no najviac omnivorné. Gravidita 
trvá 12 – 13 dní, rodia 4 – 11 (až 25) mláďat. Pohlavne 
dospievajú za 6 – 8 mesiacov. Na severných a južných 
častiach areálu môžu upadať do zimného spánku. Sú 
aktívne v noci, väčšina si stavia hniezda.            ĽK

vačkovce (Marsupialia) – vznikli zo spoločného zákla-
du s placentálnymi cicavcami, čo dokazujú mnohé 
rovnaké morfologické znaky, no nemôžme ich pova-
žovať za vývojove primitívnejšie, ani za ich predchod-
cov. Hlavné rozdiely sú vo spôsobe rozmnožovania 
a v ontogenéze, ale môže to byť iba sekundárna špe-
cializácia. Ako starobylé znaky, no platné pôvodne 
pre všetky theria, možno považovať rodenie mláďat 
vo veľmi rannom vývine, ďalej vak (marsupium), kto-
rý sa vyskytoval aj u podstatne starších cicavcov a 
pevné prichytenie k bradavkám matky. Najstaršie vač-
kovce sú známe z vrchnej kriedy a k ich odštiepeniu 
od placentálnych cicavcov došlo pravdepodobne už 
niekedy na konci kriedy, pričom obe skupiny cicavcov 
vznikli z doteraz neidentifikovaných predkov skupiny 
Peramura. Táto skupina je zo Severnej Ameriky zná-
ma od vrchnej kriedy do miocénu, teda možno pred-
pokladať, že tento kontinent bol aj ich pravlasťou. 
Potom (asi pred 25 mil. rokov) tu vymizli a vrátili sa 
naspäť zhruba pred 3 miliónmi rokov, keď sa Južná 
a Severná Amerika opäť spojili Panamskou šijou. 
V Európe sú známe až do ranného miocénu a podobne 
z treťohôr sú známe ich nálezy aj v Ázii a Afrike. 
V Južnej Amerike sa objavili až v neskorej kriede 
a behom paleogénu prešli výraznou radiáciou. V Aus-

trálii sú najstaršie vačkovce dokumentované až od 
ranného eocénu, predpokladá sa, že tu prenikli relatív-
ne neskoro (pred 55 – 70 mil. r.) z Južnej Ameriky cez 
Antarktídu. V treťohorách sa Austrália odtrhla od pra-
kontinentu Gondwany a vysunula sa o 20 stupňov ze-
mepisnej šírky na sever, čím v dôsledku tejto izolácie 
vznikla tu charakteristická fauna. Dnes sa vačkovce 
udržali predovšetkým v austrálskej oblasti a menej 
v Južnej a Severnej Amerike. V Eurázii podľahli be-
hom neogénu konkurencii lepšie adaptovaným pla-
centálnym cicavcom. Vymieranie však prebieha aj 
v Austrálii. Začalo pred 15 mil. r., kedy sa Austrália 
dostala do dažďového tieňa Novej Guiney. Aj vyvrás-
nené pásmo východoaustrálskeho pohoria obmedzo-
valo prísun zrážok z Pacifiku a došlo k ústupu pôvod-
ného tropického pralesa a rozšíreniu púští a polopúští. 
Tieto zmeny postupne spôsobili vyhynutie veľkých 
vačkovcov (rastlinožravého vačkovca z rodu Dipro-
don, ktorý bol veľký ako nosorožec, trojmetrovej ken-
gury z rodu Procoptodon, či zrejme všežravého Thy-
lacoleo, veľkého ako leopard). Vymieranie pokračo-
valo v období miocénu a pliocénu (8 až 4,5 mil. r), 
kedy do Austrálie prenikli hlodavce a v období pred 
120 až 50 tis. rokov, kedy tu prišli prví hominidi. Ne-
skôr vymieranie pokračovalo introdukovaním psa 
dinga človekom (asi pred 4. tis. r.) a proces pokračuje 
aj v dnešnej dobe, po kolonizovaní kontinentu Eu-
rópanmi a to ich priamym vybíjaním či introdukciou 
pôvodne domestifikovaných cicavcov. Vačkovce sú 
živočíchy s veľmi rôznorodými tvarmi tela, často po-
dobnými na placentálne cicavce, čo môžeme považo-
vať za klasický príklad konvergentnej evolúcie. Majú 
hmotnosť od 5 g do 70 kg. Krkavčia kosť tvorí iba 
výrastok na lopatke. Mláďatám sa zakladá aj primárny 
čeľustný kĺb. Majú párne vakové kosti (ossa marsu-
pialia), ktoré sa spájajú s lonovými kosťami. Napriek 
ich menu, nemajú žiadne funkčné spojenie s vakom 
a nachádzajú sa aj u tých druhov, ktoré nemajú vak. Sú 
päťprsté, prípadne s viacerými modifikáciami (palec 
na zadných nohách môže absentovať, či výskyt syn-
daktýlie). Mozog je neveľký, pologule sú hladké, či 
len s nepočetnými brázdami. Mliečne zuby sú okrem 
posledného črenového zuba úplne vymenené trvalým 
chrupom. Spomenutý zub má v mliečnom chrupe zna-
ky stoličky a v trvalom chrupe znaky črenového zuba. 
Didelphimorphia majú 5 horných a 4 spodné hryzáky, 
Dasyuromorphia 4 horné a 3 spodné hryzáky a to 
z každej strany čeľustí. Oba rady majú hryzáky poly-
protodontné, teda relatívne početné, malé a ostré. 
V tomto sú oba rady rozdielne od ďalších radov vač-
kovcov, ktoré sú diprotodontné, majúce 1 – 2 spodné 
hryzáky v každej strane čeľuste, zahrňujúc tu aj pár, 
ktorý je dobre vyvinutý a vystupuje dopredu. Očné 
zuby sú dobre vyvinuté. Ďalej majú v jednom rade na 
čeľusti 3 črenové a 4 stoličky. Možno povedať, že sta-
robylé formy (vačice) majú zuby podobné ako hmy-
zožravce, u rastlinožravých sú tupé, so zväčšenou tre-
cou plochou, niekedy dokonca s trvalým rastom (ich 
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celkový počet je 18 – 32), u mäsožravcov sú masívne, 
schopné rozomlieť aj kosť (ich celkový počet je 42 – 
56). Žalúdok môže byť jednoduchý alebo viacdielny 
(kengury). Pri trávení pomáha aj črevná flóra. Vačkov-
ce využívajú potravu rôznorodého pôvodu. Môžu byť 
hmyzožravé, mäsožravé, všežravé aj rastlinožravé. 
Výlučne rastlinožravé sú koalovité a kengurovité, 
u čeľ. potkanokengurovitých (Potoroidae) došlo 
k špecializácii na konzumovanie plodníc húb, ktoré 
môžu vyhrabávať zo zeme až z hĺbky 20 cm. Naopak 
u kunovcov (Dasyurus, kunovcovité, Dasyuridae) je 
podstatnou zložkou ich potravy hmyz až stavovce. 
Zrejme výlučne požierajúci stavovce bol iba vakovlk 
tasmánsky (Thylacinus cynocephalus, vakovlkovité, 
Thylacinidae). Zaujímavým druhom je aj vačica vy-
drovitá (Chironectes minimus, vačicovité, Didelphi-
dae) z Južnej Ameriky, ktorá okrem bezstavovcov sa 
živí aj rybami. K stenofágnym druhom môžeme zara-
diť koalu medvedíkovitú (Phascolarctos cinereus, ko-
alovité, Phascolarctidae), ktorá sa živí listím, kôrou 
a mladými výhonkami asi 30 druhov eukalyptov a naj-
mä druh kusu líščí (Trichosurus vulpecula, kuskusovi-
té, Phalangeridae), ktorý sa potravne viaže len na je-
den druh eukalyptu. Špecifickou potravou sa živí aj 
nektárnik pásavý (Tarsipes rostratus, nektárnikovité, 
Tarsipedidae, Diprotodontia), ktorý dlhým jazykom 
vylizuje nektár a peľ kvetov z čeľ. Protaceae (Banksia 
sp.) a Myrtaceae. Vakoplch hôrny (Burramys parvus) 
z čeľade vakoplchovitých (Burramyidae, rad Diproto-
dontia), je doteraz jediný známy vačkovec, ktorý si na 
zimu robí zásoby potravy (rôzne semená). Teplota tela 
je nižšia a menej stála ako u väčšiny placentálnych ci-
cavcov, keď kolíše medzi 34 až 36 ° C. Mliečne bra-
davky sú vo vaku, ktorý majú len samice, no mnohé 
dravé druhy vak nemajú. U nich mláďatá visia voľne 
na strukoch a okolo nich je len krátky blanitý lem. 
U koalovitých, vombatovitých či bandikutovitých sa 
vak otvára smerom dozadu, u kengúr smerom dopre-
du. Semenníky sú v miešku, ktorý sa nachádza pred 
penisom. Ten je u vývojovo starších foriem na konci 
rozdvojený. Iba u vakokrta pieskového (Notoryctes 
typhlops, vakokrtovité, Notoryctidae) sú semenníky 
celý život v brušnej dutine (sekundárny znak). U zá-
rodkov samíc močovody v hornej časti nadväzujú na 
pohlavné cesty a tvorí sa spoločná rozšírená časť, kto-
rá plní funkciu maternice. Spodné časti pohlavných 
ciest zostanú rozdelené a končia dvoma pošvami vy-
úsťujúcimi do močopohlavného splavu (sinus uroge-
nitalis). Jeho výskyt je u rôznych skupín vačkovcov 
rôzny. Oplodnené býva značné množstvo vajíčok, no 
v štádiu embryogenézy veľký počet zárodkov hynie. 
U niektorých druhov je predĺžená gravidita, kopulácia 
prebehne krátko po pôrode, ale zárodok sa nevyvíja 
kým sú mláďatá z predchádzajúceho vrhu vo vaku. 
Väčšinou gravidita trvá krátko, čo pre matku je ener-
geticky menej náročné a umožňuje lepšie vzdorovať 
nepriaznivým podmienkam prostredia. Jedna z naj-
kratších je u vačíc (Didelphis), kde môže trvať 12 – 13 

dní. Podobne krátka je u vakomyši veľkouchej z čeľa-
de kunovcovitých, kde trvá 12,5 dňa, prípadne bandi-
kutovitých, napr. u bandikuta krátkonosého, kde je to 
12 dní a niekoľko hodín, či u bandikuta dlhonosého, 
kde trvá 12,5 dňa. Tieto hodnoty možno považovať za 
najkratšie u cicavcov vôbec. Iné vačkovce, napr. z če-
ľade kengurovitých majú graviditu okolo mesiaca 
(napr. rod Dendrolagus 32 dní, rod Petrogale 30 – 32 
dní, rod Macropus 28 – 36 dní). Jedna z najdlhších 
u vačkovcov je u rodu Pseudantechinus z čeľ. kunov-
covitých, kde trvá 45 – 55 dní a podobne u vakoplcha 
západného je okolo 51 dní. Už pred pôrodom, ako aj 
počas neho, matka jazykom zvlhčuje srsť, aby mláďa 
na teplom a suchom vzduchu neoschlo. Novorodenec 
sa po pôrode aktívne preplazí v srsti matky a vstupuje 
do vaku, kde prirastie k bradavke (trvá mu to 2 – 3 
min.), pričom sa orientuje čuchom. Vo vaku je dlhšie 
ako bol v tele matky (napr. veľké druhy zostávajú vo 
vaku okolo 280 dní). Významnou úlohou samice 
v tomto čase je čistenie vaku pričom jeho otvor roz-
tiahne prednými nohami a vylizuje vak a i mladé. Po 
čase opúšťajú mláďatá vak, najprv na kratšie, neskôr 
na dlhšie a napokon sa vo vaku skrývajú iba v čase 
nebezpečenstva. Ešte pred jeho opustením sa začínajú 
sami prikrmovať, napr. u kengúr pasením. Je zaujíma-
vé, že bola pozorovaná schopnosť matiek hrať sa 
s mladými. V experimentoch s nimi bolo tiež dokáza-
né, že sa dokážu učiť a pri niektorých diskriminač-
ných testoch, hlavne veľké kengury, predstihli placen-
tálne cicavce. Okrem toho, na rozdiel od mnohých 
iných cicavcov dobre rozoznávajú aj farby. Väčšina 
druhov má nočnú aktivitu, žijú solitérne, len niektoré 
žijú v stádach (kengury). Mnohé stromové druhy si 
stavajú hniezda z rastlín, iné si kopú nory. K vačkov-
com patria aj druhy, ktoré sú schopné plachtiť pomo-
cou rozťažitelných lietacích blán, ktoré sa tiahnú od 
predných po zadné končatiny (napr. vakoveverica 
veľká (Petauroides volans) či vakoveverica krátkohla-
vá (Petaurus breviceps) čeľ. vakovevericovitých – Pe-
tauridae, Diprotodontia, alebo vakoplch lietavý (Acro-
bates pygmaeus) z čeľade vakoplchovitých (Acrobati-
dae), Diprotodontia. V poslednom čase sú vačkovce 
rozdelené do radov: Didelphimorphia, Paucitubercu-
lata, Microbiotheria, Dasyuromorphia, Peramelemor-
phia, Notoryctemorphia, Diprotodontia. Patrí sem 
vyše 300 druhov, z nich okolo 200 druhov obýva Aus-
tráliu a blízke ostrovy, ostatné žijú v Amerike.      ĽK

vagina → pohlavná sústava bezchordátov
váhavec jelšový (Agelastica alni) – chrobák čeľ. → lis-

kavkovitých. Dĺžka 6 – 7 mm, sfarbenie čiernomod-
ré, larvy čierne, pokryté bradavicami. Samičky kladú 
vajíčka v malých kôpkach na spodnú stranu jelšových 
listov. Pri premnožení môže spôsobovať holožery, po-
škodzovať škôlky, príp. kultúry jelší.           MH

vajcorodé živočíchy – živočíchy, kladúce vajíčka, napr. 
ryby, väčšina obojživelníkov, plazov, vtáky, ale aj 
niektoré cicavce (vajcorodce – Prototheria).          ZO

vajcorodosť (ovoparia) – liahnutie sa lariev al. mláďat 
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z vajíčok, kt. kladie samica. Embryogenéza zárodku 
prebieha vo vonkajšom prostredí. Vyskytuje sa u väč-
šiny živočíchov.             MH

vajcovod (oviductus) – trubicovitý orgán plniaci funk-
ciu vývodnej dráhy vajíčok z tela samičky. V stene 
vajcovodu sa môžu nachádzať žľazy, ktorých sekréty 
tvoria rôzne obaly vajíčok, napr. u žralokov produku-
jú bielok i schránku, u obojživelníkov rôsolovitý obal 
vajíčka a pod.                JS

vajcovody → pohlavná sústava bezchordátov
vajcoživorodé živočíchy (ovoviviparné živočíchy) – ich 

vajíčka zostávajú v tele samičky až do dokončenia vý-
vinu zárodku. Vajíčka sú bohaté na žĺtok, majú málo 
bielku a redukovanú škrupinu. Samička znáša vajíčka, 
z ktorých sa buď hneď liahnu mláďatá (napr. jašte-
rica živorodá – Zootoca vivipara, vretenica severná 
– Vipera berus) alebo sa liahnu z vajíčok ešte v tele 
matky a rodia sa živé (napr. slepúch lámavý – Anguis 
fragilis). Vajcoživorodé sú aj niektoré bezstavovce, 
napr. niektoré hlísty, mäkkýše (močiarka živorodá – 
Viviparus viviparus, ktorej vajíčka sa do vyliahnutia 
nachádzajú v plášťovej dutine), niektoré druhy hmyzu 
(mnohé červce – Coccinea, niektoré druhy bystrušovi-
tých – Tachinidae, ploštica posteľná – Cimex lectula-
rius a i. ).                 JS

vajcoživorodosť (ovoviviparia) – prechod medzi vaj-
corodosťou a živorodosťou. V tele matky nie sú or-
gány schopné vyživovať zárodok. Vajíčka ostávajú 
v tele samice, kde sa ďalej vyvíjajú. Vyskytuje sa u 
mnohých bezchordátov i nižších chordátov. Samička 
znáša vajíčka, z kt. sa ihneď liahnu larvy al. mláďa-
tá (napr. → jašterica živorodá, → vretenica hôrna). 
V inom prípade sa larvy al. mláďatá liahnu z vajíčok 
ešte v tele matky (napr. → slepúch lámavý, → mo-
čiarka živorodá, mnoho druhov → hmyzu). U hmyzu 
dochádza často k tzv. larviparii, kedy samička kladie 
už larvy rôznych instarov (→ niekt. podenky, → voš-
ky, → ucholaky, → chrobáky, → dvojkrídlovce) al. ku 
kladeniu kukiel – tzv. pupiparii, kedy vyliahnuté larvy 
žijú až do zakuklenia v pohlavných vývodoch samič-
ky (napr. → kuklorodkovité a i. dvojkrídlovce).   MH

vaječné obaly – ochranné obaly vajíčka živočíchov. 
Podľa pôvodu ich delíme na primárne, sekundárne a 
terciárne. Primárne obaly si utvára vajíčko na svojom 
povrchu samo. Najčastejšie sú to pružné blanky, napr. 
membrana vitellina (stavovce, hmyz) al. vnútorná 
blanka oolema (cicavce). Sekundárne obaly sú pro-
duktom obalových buniek, kt. vo vaječníkovom foli-
kule obklopujú povrch vajíčka. Napr. chorión – pe-
vný obal na povrchu hmyzieho vajíčka, kt. je zložený 
z lipoproteínov vnútornej voskovej vrstvy. Chráni 
vajíčko pred vonkajšími vplyvmi. Na prednom konci 
vajíčka sa nachádza otvor – mikropyle (micropylus), 
kt. pri oplodnení preniká spermia. Terciárne obaly sa 
utvárajú u tých živočíšnych skupín, kt. vývin prebieha 
mimo tela matky. Sú produktom epitelovej výstelky 
vývodných pohlavných ciest (napr. škrupina, papie-
rové blany a bielok vajíčka vtákov, rôsolovité obaly 

vajíčok mäkkýšov a obojživelníkov a i.).           MH
vaječník (ovarium) – samičia pohlavná žľaza (gonáda); 

je párová (jeden vaječník majú napr. mihule, mnohé 
žraloky, vtáky) uložená v telovej dutine. Má rozmani-
tý tvar – pretiahnutý, vajcovitý, hroznovitý, guľovitý 
a i. Vo vaječníku dozrievajú samičie pohlavné bunky 
(vajíčka) a u stavovcov i produkujú samičie pohlavné 
hormóny (estrogény a u živorodých cicavcov – Theria 
i gestagény), ktoré stimulujú sexuálny vývin a správa-
nie samičiek.                JS

vaječníky → pohlavná sústava bezchordátov
vajíčko – patrí medzi najväčšie bunky organizmu. Ob-

vykle má guľovitý tvar. Jeho cytoplazma (ooplazma) 
obsahuje mitochondrie a kvapôčky žĺtkovej hmoty 
(deutoplazma). Žĺtok je výživnou a stavebnou hmotou 
vyvíjajúceho sa zárodku. Vajíčko rôznych živočíchov 
obsahuje rôzne množstvo žĺtka. Čím je vývin organiz-
mu zložitejší, tým viac žĺtka sa vo vajíčku nachádza. 
S obsahom žĺtka (→ typy vajíčok) súvisí aj spôsob → 
brázdenia vajíčka a ďalšieho vývinu zárodku (blasto-
genéza).               MH

vajíčko hmyzu – samičia pohlavná gaméta rozličného 
tvaru, dĺžky i povrchovej skulptúry. Niekt. druhy majú 
vajíčka stopkaté s rozličnými výrastkami. Na povrchu 
sa nachádza obal – chorión (→ vaječné obaly). Na 
prednom konci vajíčka je otvor – mikropyle (mikro-
pylus), kt. preniká do vajíčka spermia. Cytoplazma va-
jíčka –ooplazma (ooplasma) utvára tri súvislé vrstvy. 
Na povrchu sa nachádza tenká povrchová periplazma 
(periplasma), pod ňou centroplazma (cetroplasma) 
obklopujúca jadro. Obidve vrstvy spája sieťovitá re-
tikuloplazma (reticuloplasma). Medzipriestory retiku-
loplazmy vypĺňa žĺtok (vitellus) obsahujúci kvapôčky 
tuku a glykogén, kt. sa počas vývinu zárodku spotre-
búvajú.              MH

vajíčko stavovcov (oocyt) – pohlavná bunka. Vajíčka 
drsnokožcov (Chondrichthyes), ktorých je málo, majú 
veľa žĺtka (telolecitálne), oplodnenie je vnútorné. Va-
jíčka rodu Lamna majú až 20 cm, rodu Squalus len 
3 cm. Sú v rohovinových obaloch a môžu byť každé 
samostatne (Scylliorhynus) alebo niekoľko vajíčok 
v spoločnom obale (Squalus). Vajíčka sú zvyčajne 
štvorhranné so štyrmi nitkovitými výbežkami, ktorý-
mi sa prichytávajú o podklad. Niektoré sú špirálovito 
stočené (čeľ. Heterodontidae). Vajíčko obojživelníkov 
(Amphibia) je relatívne veľké a môže mať v prieme-
re až 2 mm. Vajíčka sú guľaté, tmavé, s rôsolovitým 
obalom. Vzhľadom na ich veľkosť sú vajíčka chvost-
natých obojživelníkov a žiab stredne bohaté na žĺtok 
(mezolecitálne), červone majú vajíčka bohaté na žĺtok 
(polylecitálne). Vajíčka sú obalené žĺtkovou membrá-
nou a tromi vrstvami slizu, ktoré vo vode napúchajú. 
Veľké vajíčka majú plazy – Reptilia (5 x 5 mm rod 
Draco, 13 x 11 mm jašterica krátkohlavá, Lacerta agi-
lis, 60 x 120 mm rod Python), ktoré sú bohaté na žĺtok 
(polylecitálne alebo telolecitálne). Vajíčka šupináčov 
(Squamata) majú mäkkú blanitú škrupinku, vajíčka 
korytnačiek (Chelonia) tvrdú vápenitú, zriedkavo bla-
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nitú škrupinku. Krokodíly (Crocodylia) majú vajíčka 
veľké približne ako husacie a majú pevnú vápenatú 
škrupinu. Vajíčka vtákov (Aves) sú veľké, majú veľa 
žĺtka (polylecitálne), na povrchu ktorého leží malý zá-
rodočný terčík. K jeho oplodneniu dochádza ešte pred 
obalením bielkom, krátko po vstupe vajíčka do lievika. 
Spermie vydržia vo vajcovode dlho a až 3 týždne sú 
schopné oplodnenia. Ryhovanie oplodneného vajíčka 
prebehne až po vytvorenie dvoch zárodočných listov 
a v tomto stave prežíva embryo až kým nie je ďalej 
zahrievané. Na povrchu je vajíčko obalené škrupinou 
(cuticula testae), ktorá je väčšinou zafarbená primie-
šaním farbív zo zvláštnych žliaz v maternici. Pod ňou 
sú dve papierové blany (membrana papyracea testae), 
priepustné pre plyny, ktoré sa na tupom póle rozostu-
pujú a vytvárajú vzduchovú komôrku. Pod blanami je 
bielok, v ktorom od obidvoch pólov vajíčka smerom 
k žĺtku idú skrutkovito stočené pútka (chalazae), na 
ktorých je zavesený guľatý žĺtok. Žĺtková guľa je zlo-
žená zo sústredných vrstiev bledšie a tmavšie zafarbe-
ného žĺtka, v strede je biely (latebra). Rovnako bielok 
je zložený z dvoch typov, hustý obaľuje žĺtkovú guľu 
a riedky je na periférii pod papierovou blanou. Vtáčie 
vajíčka majú napriek značnej tvarovej aj farebnej va-
riabilite jednotnú stavbu. Na povrchu je vajíčko kryté 
vaječnou škrupinou – testa, ktorá ho chráni pred poš 
kodením. Je zložená z tzv. kutikuly, čo je vrstva hrubá 
0,5 – 12,8 µm. Zložená je zo zmesi bielkovín, cukrov 
a tukov vytvárajúcej akýsi voskový povlak povrchu 
vajíčka. Pod touto ten kou vrstvou sa nachádza tvrdá 
vápenatá kryštalická vrstva z kolmo vedľa seba posta-
vených stĺpčekov o výške 3 – 8 µm. Najmohutnejšia 
je stredná časť škrupiny, ktorá má hubovitú štruktúru 
a hrúbku až 200 µm. Tvorená je dlhými a masívnymi 
vápenatými stĺpcami. Z podobných stĺpcov sa skla-
dá aj najvnútornejšia časť škrupiny označovaná ako 
mamilárna. Pri tvorbe škrupiny vzniká táto vrstva ako 
prvá. Škrupina vtáčieho vajíčka nie je celistvá, ale je 
prepojená sieťou kanálikov, ktoré umožňujú zárodku 
prijímať z atmosféry kyslík. Pre tento plyn sú ľahko 
priepustné aj ďalšie obaly vajíčka – vonkajšia a vnú-
torná papierová blana umiestnené tesne pod škrupinou. 
Na tupom vaječnom póle sa obe blany rozostupujú a 
vytvárajú vzduchovú komôrku. Tá sa počas inkubácie 
zväčšuje, čo spôsobuje nadnášanie už inkubovaných 
vajíčok na rozdiel od vajíčok neinkubovaných. Počas 
inkubácie čerpá zárodok potrebný vápnik priamo zo 
škrupiny, ktorá sa tým postupne stenčuje, čo zároveň 
mláďatám uľahčuje liahnutie. Na vlastnej žĺtkovej 
guli pokrytej žĺtkovou membránou (membrana vitelli-
na) je zárodočný terčík (discus germinalis), z ktorého 
vzniká zárodok. Na animálnom póle pod zárodočným 
terčíkom vytvára žĺtok útvar (latebra), ktorý v podo-
be stopky zasahuje až do stredu žĺtka. V čerstvo zne-
senom vajíčku už ryhovanie (diskoidálne) po fázu 2 
zárodočných listov prebehlo, ale embryonálny vývin 
pokračuje až počas inkubácie. V takomto stave preži-
je embryo až niekoľko týždňov do doby kým samica 

nezačne zahrievať vajíčko. Žĺtok je obalený bielkom, 
ktorý je ukladaný postupne v 4 vrstvách. Najvrchnej-
šiu vrstvu predstavuje tzv. riedky bielok, pod ktorým 
je vrstva hustého bielku a ďalšia vrstva bielku tekuté-
ho. Okolo žĺtka je vytvorená aj membrana chalazife-
ra, z ktorej vznikajú stočené žĺtkové pútka – chalázy 
(chalazae). Tieto udržujú stredovú polohu žĺtkovej 
gule, tlmia otrasy, čím zabraňujú poškodeniu žĺtka 
so zárodkom. Podstatnou funkciou pútok je aj auto-
matické otáčanie zárodočného terčíka vždy smerom 
hore. Štruktúra žĺtka je podobne vrstevnatá ako je to 
v prípade bielka. Tvorené je vrstvami žltého, na tuky 
bohatého žĺtka, medzi ktorými sú vrstvy bieleho (svet-
lého) žĺtka, chudobného na tuky a vaječný pigment. 
U nekŕmivých druhov vtákov je žĺtková guľa v prie-
mere dvojnásobná v porovnaní s kŕmivými druhmi. 
Dôvodom je nevyhnutnosť vytvorenia energetických 
rezerv (v podobe zostatkového žĺtka) pre prvé 3 – 4 
dni života nidifúgnych mláďat, kedy sa učia loviť a 
zbierať potravu. Tvar a sfarbenie vajíčok sa u jednotli-
vých skupín vtákov výrazne odlišuje. Sovy, rybáriky a 
turakovia znášajú vajcia guľovitého tvaru, rýchlo lie-
tajúce vtáky, ako sú dážďovníky, lastovičky a kolibrí-
ky, majú vajíčka pretiahnutého až eliptického tvaru. 
Väčšina vtákov znáša vajíčka typického vajcovitého 
tvaru. Čisto biele vajíčka bez škvŕn majú dutinové 
hniezdiče prípadne druhy, ktorých predok bol dutino-
vým hniezdičom. Sú to predovšetkým ďatle, rybári-
ky, včeláriky, → papagáje, → belorítky, brehule, ale 
aj → dážďovníky a → holuby. Biele vajcia majú aj 
→ potápky. Rodičia však znášku prikrývajú rozkla-
dajúcim sa rastlinným materiálom, čo po dlhšej dobe 
spôsobuje hnedasté zafarbenie vajíčok. Svetlo mod-
ré vajíčka kladú niektoré kukučky, → kormorány a 
suly. Žltozelené až sivozelené vajíčka majú → kačice. 
Vtáky hniezdiace na zemi kladú vajíčka so škrupinou 
výrazne podobnou zafarbeniu a štruktúre podkladu, 
na ktorom je znáška umiestnená. Najmenšie vajíčka s 
hmotnosťou 0,3 g znášajú kolibríky. Naopak najväč-
šie vajce má → pštros dvojprstý (1 600 g).     ZO, KS

vakuoly → organely prvokov
váľač gúľavý → kolónie jednobunkovcov
váľačovité (Volvocida), fytomonády (Phytomonadida) 

– skupina jednobunkových fotosyntetizujúcich jedno-
bunkovcov s 2, 4 až 8 bičíkmi a väčšinou s jedným 
miskovitým chloroplastom, ktorý im dodáva trávovo-
zelené zafarbenie. V minulosti radené v systéme → 
rastlinobičíkovcov v súčasnosti vo fylogenetickej línii 
Archaeplastida spoločne s vyššími rastinami. Patria 
sem jednotlivo žijúce druhy v sladkých vodách napr. 
z rodu Chlamydomonas alebo kolóniové → kolónie 
jednobunkovcov, s rôznym počtom buniek napr. Go-
nium, Eudorina, Volvox.              ET

valvifery → kladielko, → žihadlo
valvula cardiaca → tráviaca sústava bezchordátov
valvuly → kladielko, → žihadlo
Vanessa atalanta → babôčka admirálska
varan komodský (Varanus komodoensis) → varanovité
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varanovité (Varanidae) – čeľ. menších až veľkých → 
jašterov s malou hlavou, relatívne dlhým krkom, sil-
ným telom i končatinami a silným dlhým chvostom. 
Žijú od aridných oblastí až po tropické lesy. Rozšírené 
sú v tropickom a subtropickom pásme Afriky, Ázie a 
Austrálie. Najmenší druh meria 23 cm (Varanus bre-
vicauda). Asi najznámejší varan komodský (Varanus 
komodoensis) dosahuje dĺžku 3 m a váži až do 135 kg. 
Najväčším žijúcim varanom je však varan bengálsky 
(Varanus bengalensis), ktorý môže dorásť vyše 3 m. 
Fosílne druhy boli dlhé až do 6 m. Sú vajcorodé, ich 
páreniu často predchádza ritualizovaný zápas samcov. 
Sú karnivorné. Malé druhy chytajú predovšetkým 
hmyz, menšie plazy a obojživelníky, väčšie druhy ulo-
via i väčšie stavovce vrátane cicavcov. Väčšina dru-
hov je terestrických a arborikolných, niektoré druhy 
(napr. varan nílsky, Varanus niloticus) občas lovia aj 
vo vode.                        IB, DJ

Varanus komodoensis – varan komodský → varanovité
Varanus niloticus – varan nílsky → varanovité
Varolio, Constanzo (1543 – 1575) – taliansky ana-

tóm, vyštudoval medicínu na univerzite v Bologni, 
na ktorej sa neskôr (1569) stal profesorom anatómie 
a chirurgie. Bol vynikajúcim lekárom a chirurgom 
svojej doby, bol osobným lekárom pápeža Gregora 
XIII. V roku 1573 prešiel do Ríma a učil na univer-
zite Sapienza Università di Roma. O dva roky neskôr 
(1575) v plnom rozkvete tvorivých síl zomiera. Za-
slúžil sa o poznanie mozgu (cerebrum, encephalon) 
a hlavových nervov (nervi craniales). Na rozdiel od 
svojich predchodcov, ktorí pitvali a skúmali mozog od 
povrchu smerom k jeho báze, Varolio študoval štruk-
túry mozgu v opačnom poradí. Mozog vybral z lebky 
a pitval ho od bázy k povrchu. Ako prvý opísal via-
cero mozgových štruktúr vrátane mostu (pons, pons 
Varolii). Pons Varolii leží nad predĺženou miechou 
(medulla oblongata) a pod stredným mozgom (me-
sencephalon), spája predĺženú miechu so stredným 
mozgom. Je prítomný len v mozgu cicavcov. Ovláda 
niektoré reflexné činnosti (reflexné centrum dýchania, 
reflex zužovania zreníc a i.). Metódy pitvy a získané 
poznatky o mozgu uverejnil roku 1573 v práci „De 
nervis opticis nonnullisque, aliis praeter commu-
nem opinionem in humano capite observatis epis-
tolae“ vydanej v Padove.              IO

Varolov most – súčasť, časť CNS, leží nad predĺženou 
miechou (medulla oblongata) a pod stredným moz-
gom (mesencephalon), spája predĺženú miechu so 
stredným mozgom. Je prítomný len v mozgu cicav-
cov. Ovláda niektoré reflexné činnosti (reflexné cen-
trum dýchania, reflex zužovania zreníc a i.).        IO

vasa defferentia → pohlavná sústava bezchordátov
vasa efferentia → pohlavná sústava bezchordátov
vasa Malpighii → Malpighiho rúrky
vazopresín – riadi hospodárenie s vodou. Zvyšuje spät-

né vstrebávanie vody do krvi v obličke (v distálnych 
tubuloch nefrónu). Tým, že pôsobí proti vylučovanie 
vody močom, zvyšuje hustotu moču. Ak je v organiz-

me nedostatok vody, vylučuje sa viac vazopresínu. Na-
opak, ak sa vypije väčšie množstvo vody, jeho sekrécia 
sa utlmí a nadbytok vody sa vylúči obličkami. MKB

väzivo – typ výplňového a oporného spojiva, plniace 
mechanické (podpora, spojivo, obaly, šľachy, väzy, 
výplne), termoregulačné, metabolické a imunitné 
funkcie v živočíšnom organizme. Je tvorené bunkami 
a vysokým podielom medzibunkovej hmoty. Bunky 
sú morfologicky a funkčne veľmi odlišné. Delia sa na 
1. bunky fixné (fibrocyty, fibroblasty, retikulárne, tu-
kové, pigmentové), ktoré zachovávajú vo väzive svo-
ju stálu polohu a 2. bunky blúdivé, voľné (histiocyty, 
plazmatické, žírne, blúdivé krvné bunky), ktoré nezo-
trvávajú na jednom mieste, dokonca môžu z väziva 
vycestovať a znova vcestovať. Medzibunková hmota 
je tvorená vláknami (kolagénne, elastické a retikulár-
ne) a amorfnou zložkou, ktorú tvorí homogénna rôso-
lovitá substancia s vlastnosťami viskózneho roztoku 
až riedkeho, prípadne hustejšieho gélu podmienené 
prítomnosťou glykoproteidov, najmä kyseliny hyalu-
ronovej. Väzivo podľa hustoty vláknitej zložky roz-
deľujeme na 1. riedke (mezenchým, rôsolovité, ried-
ke kolagénne, retikulárne a tukové väzivo) a 2. husté 
(husté väzivo neusporiadané a usporiadané).           JS

včela medonosná (Apis mellifera) – blanokrídly hmyz. 
Niektoré včely žijú samotársky, ale včely, ktoré sa 
vyskytujú v našich krajoch, vytvárajú spoločenstvá 
zvané včelstvá. Pojmom včelstvo rozumieme spolo-
čenstvo zahrňujúce jednu včeliu matku nazývanú aj 
kráľovnou, v lete asi 40 000 až 60 000 robotníc a v 
období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc trú-
dov. Jedno spoločenstvo obsahuje asi 40 000 až 70 
000 jedincov. Telo každého včelieho jedinca sa skla-
dá z hlavy, hrude a bruška. Včely majú lízavé ústroje, 
ktorými lížu nektár. Majú dva páry blanitých krídel a 
tri páry nôh. Pod bruškom majú peľový košík, do kto-
rého zbierajú peľ. Vonkajšia kostra včely je z chitínu 
a je pokrytá chĺpkami. Vývoj včely prebieha formou 
dokonalej premeny (metamorfóza). Od vajíčka po do-
spelý hmyz prechádza viacerými štádiami. Z vajíčok 
sa po troch dňoch vyliahnu larvy, ktoré rýchlo rastú 
zásluhou materskej kašičky, ktorou sú kŕmené počas 
prvých 3 dní. Neskôr sú kŕmené nektárom a peľom. 
Larválne vývinové štádium matky trvá 5 dní, robot-
nice 6 a trúda 7 dní. Po ňom včely larvu, ktorá sa z 
pôvodnej mesiačikovite stočenej polohy vzpriami, 
zaviečkujú. Štádium vzpriamenej larvy trvá pri matke 
a robotnici 2 dni, pri trúdovi 3 dni. Nasledujúce štá-
dium kukly, z ktorej sa vyvinie dospelé imágo, trvá pri 
matke 6 dní, pri robotnici 10 a pri trúdovi 11 dní. Pri 
priaznivej vývinovej teplote (35 stupňov Celsia) trvá 
celkový vývin matky 16 dní, robotníc 21 dní a trúdov 
24 dní. Nižšia teplota má za následok predĺženie času 
vývinu. Kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 
mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú asi 
30 až 60 dní. Kráľovná je dlhá 22 mm, trúdy 20 mm 
a robotnice 16 mm. Kráľovná je tmavá a poznáme ju 
podľa dlhého bruška s mohutným kladielkom. Robot-
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nice majú žihadlo a sú tmavo pruhované. Trúdy sú 
dlhšie ako robotnice a žihadlo nemajú. Kráľovná šíri 
okolo seba zvláštnu vôňu – feromón, ktorý zabraňuje 
larvám robotníc vyvinúť sa na novú kráľovnú. Keď 
kráľovná zostarne a feromón zoslabne, začnú robot-
nice budovať bunky, v ktorých vychovajú niekoľko 
budúcich kráľovien. Stará kráľovná nakladie vajíč-
ka, z ktorých sa neskôr vyliahne prvá malá kráľov-
ná, ktorá usmrtí ostatné. Matka odletí z úľu a s ňou 
i robotnice. Hovoríme, že sa včely roja. Tento roj sa 
usadí na blízkom strome. Z roja ako prvé vyletia po-
zorovateľky, ktorých úlohou je vybrať a vyhliadnuť 
vhodný priestor pre nové hniezdo. Tam potom odvedú 
celý roj. V novom hniezde postavia robotnícke plásty 
so šesťhrannými komôrkami, do ktorých kráľovná za-
čne klásť malé belavé vajíčka. V starom úli sa zatiaľ 
narodí prvá kráľovná, ktorá pomocou robotníc usmrtí 
ostatné a vydá sa s trúdmi na svadobný let. Po ňom 
sa vracia späť do úľa. Trúdy sa nazad nedostanú, lebo 
robotnice ich dnu nepustia, ale ich usmrtia alebo ich 
jednoducho vyženú. Kráľovná potom kladie po celý 
život až 2 500 vajíčok denne.          MKB

včelí med – je vysoko výživný a ľahko stráviteľný ma-
teriál pripravovaný z nektáru kvetov alebo z medo-
vice (exkét fytofágneho hmyzu) niekoľkými druhmi 
včiel a čmeľov. Je lepkavý, viskózny a podľa svojho 
pôvodu bezfarebný, hnedý až čierny. Obsahuje vodu, 
niekoľko druhov cukrov (najmä dextrózy a levulózy), 
mastné kyseliny, bielkoviny, vitamíny (najmä vitamí-
ny skupiny B, vitamín C) a minerálne látky. Hlavným 
producentom medu je včela medonosná (Apis mellife-
ra), ktorá je domestifikovaná a človekom chovaná v 
úľoch po tisícročia. Med vzniká v hrvoli včiel zmie-
šaním nektáru alebo medovice so slinami. Sliny ob-
sahujú amylázy, ktoré štiepia zložené cukry oligosa-
charidy na monosacharidy. Takto spracovaný materiál 
je zahusťovaný, vylučovaný z hrvoľa a umiestňovaný 
do plastových komôrok, kde slúži ako výživná, ener-
geticky bohatá potrava pre larvy včiel. Podľa pôvodu 
rozlišujeme 1. kvetový med (repkový, agátový a i.) a 
2. medovicový med. Líšia sa farbou, chuťou, obsahom 
peľu, ako aj obsahom amínokyselín a minerálnych lá-
tok, na ktoré je medovicový med bohatší.             JS

včelovité (Apidae) – čeľad zahŕňa veľké množstvo 
ďalších skupín, z ktorých väčšina žije samotársky, 
v hniezdach umiestnených prevažne v zemi. Exis-
tujú však aj skupiny, ktoré sa vyznačujú sociálnym 
správaním uktorých sa vyvinul pozoruhodný systém 
dorozumievania, najmä medzi robotnicami, pri zbere 
nektáru.           MKB

vegetatívne jadro/somatické j./veľké j. (makronuk-
leus, macronucleus) – vyskytuje sa u všetkých → 
nálevníkov a u niektorých (heterokaryotických) → 
dierkavcov. Riadi fyziologické funkcie organizmu, 
nezúčastňuje sa pohlavného rozmnožovania. Jediný 
typ jadra so schopnosťou regenerácie. Rozlišujeme 2 
typy – primárny, charakteristický pre → dierkavce a 
nálevníky z triedy Karyorelictea. Makronukleusy sú 

diploidné, neschopné delenia, vytvárajú sa v jedincovi 
po delení vždy z potomkov mikronukleusov. Sekun-
dárny typ – charakteristický pre väčšinu nálevníkov. 
Je veľký, polyploidný (polygenomický) s veľkou 
tvarovou variabilitou (oválny, kvaplovitý, klobáso-
vitý, ružencovitý a pod. → jadrový dimorfizmus). Je 
schopný delenia (pri nepohlavnom rozmnožovaní). 
Pri pohlavnom rozmnožovaní (→ konjugácia) zaniká 
a znovu vzniká polyploidizáciou mikronuklea.      ET

vegetatívny/orálny pól – miesto na oplodnenom vajíč-
ku, neskôr zárodku bohaté na živiny. Leží v blízkosti 
prvoúst gastruly. Dáva základ endodermu.           MH

vejárovníky (Gorgonarida) – osemlúčové → koraly 
s vnútornou kostrou z rohoviny (s vysokým obsaho 
jódu). Tvar je stromovitý alebo vajárovitý. Sú rozšíre-
né hlavne pri pobreží Tichého a Indického oceánu. Naj-
známejší → koral červený. Venušin vejár (Ripidogor-
gia flagellum) dosahuje veľkosť 1 x 1,5 m.              ET

veľhadovité (Boidae) – čeľ. veľkých a silných nejedo-
vatých → hadov. Väčšinou sú rozšírené v neotropickej 
oblasti, niektoré žijú na Madagaskare a v juhozápad-
nom Tichomorí. Pytóny (Pythoninae) sa vyskytujú v 
Afrike, Austrálii a Ázii. Veľhadíky z podčeľade Ery-
cinae obývajú piesočné alebo skalnaté oblasti (najmä 
púšte) od južnej Európy a východnej Afriky po Indiu. 
Druhy z podčeľadí Boinae a Pythoninae obývajú širo-
ký okruh biotopov od púští po dažďové pralesy, vy-
skytujú sa dokonca i v ihličnatých lesoch mierneho 
pásma na severozápade USA (Charina). Čeľaď zahŕ-
ňa najväčšie dnes žijúce hady. Anakondy (druhy rodu 
Eunectes) a pytón mriežkovaný (Python reticulatus) 
môžu dorásť do dĺžky takmer 10 m. Niektoré druhy, 
napr. z rodov Eryx alebo Charina sú však menšie ako 
1 m. Potravou veľhadov sú najmä cicavce, vtáky a iné 
stavovce primeranej veľkosti. Druhy podčeľadí Bo-
inae a Pythoninae majú vyvinuté teplocitlivé orgány, 
v typickom prípade v podobe jamiek na horných či 
dolných labiálnych štítkoch, ktoré hadom pomáhajú 
vyhľadávať korisť. Pytóny obyčajne kladú vajcia, 
ostatné druhy sú živorodé. Mnoho pytónov kladie vaj-
cia do vybudovaných hniezd alebo do dier v zemi. Sa-
mice dokonca inkubujú vajcia v závitoch svojho tela, 
pričom svalovou triaškou (tremorom) dokážu zvýšiť 
teplotu v okolí vajec aj o niekoľko stupňov nad teplo-
tu okolia. Pytóny a veľhadíky (Erycinae) sa často po-
kladajú za samostatné čeľade (Pythonidae, resp. Eri-
cidae). V teráriách často chovanými druhmi sú napr. 
veľhad kráľovský (Boa constrictor), pytón tigrovitý 
(Python molurus), pytón kráľovský (Python regius). 
Ďalšie známe druhy sú napr. psohlavec zelený (Coral-
lus caninus), veľhadík piesočný (Eryx jaculus) či ana-
konda veľká (Eunectes murinus). Rod Ungaliophis 
z podčeľade Boinae býva v niektorých systémoch za-
raďovaný do samostatnej podčeľade Ungaliophiinae v 
čeľadi → Tropidophiidae, podobne ako zvláštny druh 
Exiliboa placata z južného Mexika. Tento druh sa živí 
výhradne žabami a mlokmi. Čeľaď veľhadovitých 
tvorí vyše 20 rodov s viac než 75 druhmi.       IB, DJ
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veliger – primárna larva → trochofórového typu, cha-
rakteristická pre morské mäkkýše (najmä ulitníky). 
Vzácne u sladkovodných (napr. Dreissensia). Na roz-
diel od trochofóry sa pred ústami vytvárajú 2 alebo 
4 obrvené laloky lemované vencom bŕv, čím sa vy-
tvára plachtička (vellum – odvodený názov larvy). 
Veliger už má základ schránky a nohy. Voľne pláva 
v → planktóne živí sa mikroorganizmami, získanými 
filtráciou.                ET

veliger → lastúrniky
veľké jadro nálevníkov → vegetatívne jadro, makro-

nukleus
veľkogarnát červený → desaťnožce plávajúce
veľkrab japonský → kraby 
Velleius dilatatus → drobčík
vellum → hydromedúza
veľryba grónska (Balaena mysticetus) – z čeľ. veľrybo-

vité (Balaenidae), podradu bezzubých veľrýb (Mysti-
ceti), radu veľrýb (Cetacea) meria až vyše 20 m. Na 
každej strane má rad 300 kostíc, ktoré sú najdlhšie 
spomedzi veľrýb, a merajú 300 – 350 cm. Vďaka nad-
mernému lovu začala miznúť už v 19. storočí.       ZO

veľryby (Cetacea) – rad cicavcov (Mammalia), kam 
patria najväčšie žijúce organizmy na zemi. Tvarom 
tela sa viac podobajú na ryby ako na cicavce. Sú 
prispôsobené životu vo vode tvarom tela, ktorý je 
vretenovitý a na priereze oválny. Na povrchu tela ne-
majú srsť. Tá sa niektorým druhom zakladá len po-
čas embryonálneho vývinu, neskôr vymizne. Potné 
žľazy nemajú. Pod kožou sa tvoria mohutné vrstvy 
podkožného tuku, ktorý tvorí tepelnú izoláciu. Ich 
nápadne veľká hlava, ktorá môže dosiahnuť až treti-
nu dĺžky tela, prechádza do trupu bez zreteľne odde-
leného krku. Mohutná lebka s dutinami má predĺženú 
rostrálnu časť. Chrbtica je zložená z veľkého počtu 
stavcov s vysokými neurálnymi výbežkami a nie je 
zreteľne rozčlenená na jednotlivé časti. Predné kon-
čatiny majú premenené na veslovacie orgány s dob-
rou pohyblivosťou v oblasti ramena a so skrátenou ra-
mennou časťou, ktoré sú zvonku nečlenené. Rovnako 
aj predlakťové kosti sú skrátené. Ručná časť prednej 
končatiny s piatimi prstami, ktoré majú vyšší počet 
článkov, je rozšírená. Končatina je pohyblivá ako ce-
lok, veľryba ju nemôže ohýbať. Zo zadných končatín 
sa niektorým druhom zachovali zvyšky stehnovej 
kosti, kosti predkolenia a chodidla. Zostal aj zvy-
šok panvového pletenca v podobe jednej kosti. Zad-
né končatiny nie sú na povrchu tela vôbec zreteľné. 
Bez kostenej opory, podopretá len tukom a väzivom 
je chrbtová plutva a rovnako aj chvostová, ktoré tvo-
ria len kožný záhyb. Navyše chvostová plutva je na 
rozdiel od rýb vodorovná. Bezzubým (Mysticeti) sa 
zuby zakladajú len v embryonálnom štádiu a neskôr 
sú nahradené dlhými rohovinovými, na konci roz-
strapkanými kosticami. Visia po oboch stranách ako 
párové závesy z horného podnebia do ústnej dutiny. 
Na okrajoch rozstrapkaných kostíc sa pri preciedzaní 
vody zachytávajú drobné planktónne živočíchy. Tie 

potom veľryba olizuje a do hltanu posúva mohutným 
jazykom. Zubaté (Odontoceti) majú chrup zložený 
z väčšieho počtu homodontných zubov, ktoré sú za-
hrotené, kužeľovité a zriedkavo môžu byť len zväčše-
né. Slinné žľazy, podobne ako iným vodným organiz-
mom, veľrybám chýbajú. Majú spravidla viacdielny 
žalúdok a veľkú, veľmi tučnú pečeň. Dýchacie cesty 
začínajú jedným (zubaté) alebo dvoma (bezzubé) no-
sovými otvormi. Môžu sa zatvárať pomocou svalo-
vých zvieračov a sú posunuté na zadnú stranu hlavy. 
Veľké množstvo krvi a hustá sieť krvných vlásočníc 
im umožňuje dlhý pobyt pod vodnou hladinou, až vy-
soko cez jednu hodinu, a rovnako im umožňuje nízku 
frekvenciu dýchania, v niektorých prípadoch len 4 
krát za minútu. Okrem toho majú v krvi viac hemo-
globínu. Čuchové laloky sú však malé, čomu zodpo-
vedá aj slabý čuch veľrýb. Malé oči ležia nad kútikmi 
úst a sú prispôsobené k videniu výhradne vo vode. 
Napriek chýbajúcim ušniciam a zarasteným zvuko-
vodom, ich nepatrný otvor je za okom, majú výborný 
sluch a počujú na vzdialenosť niekoľkých kilomet-
rov. Samce majú špirálovito stočený penis a semen-
níky majú v brušnej dutine. Veľryby majú jeden pár 
mliečnych bradaviek, uložených v záreze na zadnej 
časti brucha, v oblasti slabín. Po dlhej gravidite rodia 
jedno dobre vyvinuté mláďa, ktoré sa rodí chvostom 
dopredu. Novonarodené mláďa môže mať takmer 
tretinovú dĺžku dospelého. Samica ho po narodení 
vynesie k hladine, aby sa nadýchlo. Matka ho dlho 
kojí, pričom mláďa pije mlieko tak, že jazyk stočí do 
rúrky a pridrží sa mliečnej bradavky, pričom tá mu 
sťahovaním brušných svalov vstrekuje mlieko do úst. 
Veľryby žijú vo všetkých moriach, častejšie v chlad-
ných moriach oboch pologúľ, výnimočne v sladkých 
vodách niektorých riek. Žijú v skupinách, vedia rých-
lo plávať a pri love potravy sa ponárajú až do 1 000 
m. Poznáme okolo 80 druhov, ich pôvod nie je celkom 
jasný.                 ZO

vena → krídlo hmyzu
ventilácia pľúc – výmena alveolárneho vzduchu. 

Vzduch do pľúc prúdi cez nozdry (nares) do ústnej 
dutiny (cavum oris), cez choany do hrtanu (larynx), 
vystuženého chrupavkami a priedušnicu (trachea) do 
priedušničiek (bronchioli) a pľúcnych mechúrikov 
(alveoli). Obojživelníky (Amphibia) nemajú hrudný 
kôš, preto je ventilácia pľúc zabezpečovaná tzv. prehl-
távaním vzduchu, pričom hlavnú úlohu má ústna duti-
na. Jej spodná časť striedavo stúpa a klesá činnosťou 
dýchacích svalov. Pri klesaní sa otvorenými nozdra-
mi nasáva vzduch do ústnej dutiny, potom sa nozdry 
zatvoria a zdvihnutím dna ústnej dutiny sa vzduch 
dostáva hrtanovou štrbinou do priedušnice (trachea), 
priedušiek (bronchi) do pľúc (nádych). Následne sa 
nozdry otvoria, zmenší sa objem pľúc a vzduch vy-
tlačený z pľúc do ústnej dutiny sa zdvihnutím dna 
ústnej dutiny vytlačí nozdrami von (výdych). Otvá-
ranie a zatváranie nozdier je zabezpečené svalovým 
zvieračom. Ventilácia pľúc plazov (Reptilia) je za-
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bezpečená pohybom hrudníka, krokodíly majú me-
chanizmus analogický dýchaniu pomocou bránice. 
Korytnačky, ktoré majú telo umiestnené v nerozťa-
hovateľnom pancieri majú zaujímavý mechanizmus 
dýchania pomocou  špeciálnych svalov (musculus 
transversus abdominis, m. obliquus abdominis, m. 
serratus, m. pectoralis). Pri dýchaní im, okrem sva-
lov, pomáhajú pohyby nôh a krku, pri ich zasunutí 
sa objem pľúc zmenšuje a vzduch sa z pľúc vytláča 
a pri vysunutí nôh sa pľúca rozpínajú a vzduch sa do 
nich nasáva. Okrem toho vzduch prehĺtajú podobne 
ako obojživelníky. Ventilácia pľúc vtákov (Aves) sa 
uskutočňuje pohybom hrudného koša. Pretože vtá-
ky nemajú bránicu, pohyb rebier zabezpečujú svaly 
hrudníka a brušnej steny. Pľúca sú pokryté dvojitou 
blanou, jeden list ktorej prilieha k pľúcnemu tkanivu 
(popľúcnica) a druhý k stene hrudníka (pohrudnica). 
Medzi nimi je štrbinovitý priestor s nižším tlakom, čo 
umožňuje dýchanie. Hrudnú a brušnú dutinu cicavcov 
(Mammalia) oddeľuje svalnatý a čiastočne väzivový 
mohutný dýchací sval – bránica (diaphragma). Tvorí 
silnú platňu natiahnutú medzi hrudnou a brušnou du-
tinou a má šľachovitú a svalnatú časť. Je postavená 
šikmo tak, že jej chrbtový okraj zasahuje kaudálne na 
úroveň posledných rebier a jej brušný okraj je uložený 
kraniálne v oblasti konca hrudnej kosti. Pri vdychovej 
fáze dýchania (inspirácii) sa stiahne jej svalnatá okra-
jová časť, pričom sa zníži aj šľachovitá klenba brá-
nice, v dôsledku čoho sa zväčší aj vnútorný priestor 
hrudnej dutiny. Pritom sa súčasne zvýši napätie orgá-
nov v brušnej dutine, ktoré spolu s kontrakciou svalov 
spolupôsobia pri vyprázdňovaní čriev (defekácii). Na 
dýchacích pohyboch sa zúčastňujú aj medzirebrové 
svaly (mm. intercostales). Na dýchaní sa okrem toho 
podieľa už spomínaná bránica a medzirebrové svaly 
(musculi intercostales). Pri dýchaní sa striedajú vdy-
chy (inspirácia) a výdychy (expirácia).            ZO

ventrálna žľaza → endokrinná sústava bezchordátov
venušin kôš → hubky
Versonove žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
Vertiginidae → pimprlíkovité
Vertigo pusilla → pimprlíkovité 
Vertigo pygmaea → pimprlíkovité
vesiculae seminales → pohlavná sústava bezchordátov
veslonôžky (Copepoda) – trieda kôrovce (Crustacea). 

Ich telo je kryté chitínom bez inkrustácie; hlavohruď 
vznikla zrastom z jedného alebo dvoch hrudných 
článkov, ďalšie 4 hrudné články (pereion) sú voľné. 
Brušných článkov je 6 (sú bez telových príveskov), 
posledný je zmenený na párovú vidličku na konci 
s niekoľkými rôzne dlhými štetinami. Antenuly majú 
vždy dlhšie ako antény. Prvý pár hrudných končatín 
sa zmenil na maxilipedy, ďalšie 3 páry sú normálne 
vyvinuté a sú dvojvetvové. Posledný piaty pár je zakr-
patený u samcov má kopulačnú funkciu. Veslonôžky 
majú vyvinuté len jedno naupliové oko, zložené oči 
celkom chýbajú. Dýchajú celým povrchom tela. Ich 
cievna sústava je redukovaná a mnohým druhom chý-

ba aj srdce, jeho funkciu nahradzuje peristaltika trá-
viacej trubice. Pohlavie veslonôžok je oddelené a vý-
voj prebieha cez naupliovú a kopepoditovú larvu. Žijú 
v morskej i sladkej vode, pelagicky (vo voľnej vode), 
na povrchu dna, alebo vo vodných kapilárach drobné-
ho piesku. Mnohé druhy sa v rôznom stupni prispôso-
bili parazitickému spôsobu života. Patrí sem okolo 8 
400 druhov rozdelených do 7 – 8 rad, z ktorých sa na 
Slovensku vyskytujú: Calanoida, alebo Gymnoplea 
(→ vznášavky), Harpacticoida (→ plazivky), Cyclo-
poida , alebo Podoplea (→ cyklopy), Caligoidea (→ 
prichytavky), Lernaeoidea (→ príživníčky).           IH

viackomôrkové schránky → dierkavce
viacnôžky (Myriapoda) – taxón stavaný na úroveň 

nadtriedy alebo podkmeňa, molekulárne analýzy 
podporujú jeho monofyletický pôvod. Viacnôžky 
majú predĺžené článkované telo, hlavu zreteľnejšie 
oddelenú od trupu, hruď a bruško neodlíšené. Majú 
šesť až viac ako sto párov jednovetvových končatín. 
Hryzadlá (mandibulae) majú článkované (Chilopoda, 
Diplopoda, Symphyla) alebo celistvé nečlánkované 
(Pauropoda). Myriapoda buď nemajú zrakové orgá-
ny (Symphyla a Pauropoda) alebo majú po stranách 
hlavy skupinky viac-menej izolovaných drobných 
očiek so zvláštnou ultraštruktúrou. Zložené oči majú 
len stonôžky patriace radu Scutigeromorpha. Na hla-
ve v blízkosti očiek majú Tömösváryho orgán. Prenos 
spermatozoidov prostredníctvom spermatoforov, vý-
vin anamorfózou alebo epimorfózou.             IO 

vidličkový aparát (Collembola) – špecifická štruktúra 
na brušku chvostoskokov slúžiaca na skákanie. Vy-
skytuje sa výsostne len u tohto radu, aj keď je vyvinu-
tá v rôznej miere. Podstatnú časť tvorí vidlica (furcu-
la), ktorá pozostáva z držadla (manubrium) a ramien 
(dentes), ukončených mukrom (mucro). Klieštikovitý 
útvar (retinaculum) na 3. článku bruška slúži na pri-
chytenie vidlice v stave pokoja. Po jej uvoľnení zaria-
denie vystrelí chvostoskoka na pomerne veľkú vzdia-
lenosť. Tento typ pohybu je však energeticky veľmi 
náročný, preto ho živočíchy využívajú len v prípade 
promptného úniku. Veľkosť a tvar skákacieho výrast-
ku sú druhovo špecifické, v niektorých prípadoch je 
štruktúra redukovaná, kedy živočíchy nie sú schopné 
využívať výhody charakteristického pohybu.         PF 

vidlochvost feniklový (Papilio machaon) – veľký mo-
týľ z čeľ. → vidlochvostovité a jeden z našich naj-
väčších druhov s dennou aktivitou s dĺžkou predného 
krídla 35 – 45 mm. Na základnej žltej farbe krídel sú 
husté čierne kresby. Na vonkajšom okraji zadných 
krídel je široký modrý pás s modročerveným očkom. 
Zadné krídla vybiehajú do nápadnej ostrohy. Motýle 
lietajú väčšinou vo dvoch generáciách od konca aprí-
la do septembra v otvorenej krajine (lúky, polia) a v 
záhradách, kde sa pestujú mrkvovité rastliny. Rady sa 
zdržiavajú na vrcholoch kopcov. Pestro sfarbená hú-
senica (zeleno-čierna s oranžovými bodkami) žije na 
mrkvovitých rastlinách. Veľmi rozšírený druh v Eu-
rópe a Ázii.            MKU
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vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius) – veľký mo-
týľ z čeľ. → vidlochvostovité a jeden z našich naj-
väčších druhov s dennou aktivitou s dĺžkou predného 
krídla 35 – 45 mm. Na bledožltých krídlach sú čierne 
priečne pásy. Zo zadných krídel vybieha dlhá ostro-
ha. Motýle lietajú väčšinou vo dvoch generáciách 
od apríla do augusta na teplých miestach s krovitou 
vegetáciou a v ovocných sadoch. Rád sa zdržiava na 
vrcholoch kopcov. Nenápadná zelená húsenica žije na 
ružovitých rastlinách, často na trnkách. Rozšírený od 
severnej Afriky cez Európu do Číny, severne od Álp je 
lokálny.            MKU

vidlochvostovité (Papilionidae) – čeľ. väčšinou veľ-
kých (niekt. tropické druhy patria medzi najväčšie 
motýle sveta) motýľov (Lepidoptera) zo skupiny → 
Rhopalocera väčšinou so zaokrúhlenými pestro sfar-
benými krídlami. U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku 
tela 17 – 25 a dĺžku predného krídla 25 – 50 mm. Zad-
né krídla pri niekt. rodoch (napr. Papilio) vybiehajú 
do ostrôžky. Radiálna žilka na predných krídlach má 
väčšinou 5 vetiev. Na zadných krídlach chýba žilka 
Ax2, a preto je vnútorný okraj zadných krídel mierne 
konkávny. Všetky tri páry hrudných nôh sú normálne 
vyvinuté s párom ostrôh na tarzoch. Húsenice bývajú 
hrubé, lysé a často pestro sfarbené; pri niekt. druhoch 
býva na pronóte vysúvateľné vidlicovité osmeterium, 
kt. produkuje páchnucí sekrét. Samčeky jasoňov (rod 
→ Parnassius) nechávajú na brušku samičky po spá-
rení sphragis – zvláštny lyžicovitý útvar zabraňujúci 
ďalšiemu páreniu. Hranaté, v strednej časti zhrubnuté 
kukly sú opásané jemným vláknom a bývajú zavesené 
hlavou hore. Húsenice jasoňov sa kuklia v zámotku. 
Väčšina druhov sa vyskytuje v trópoch a subtrópoch, 
z kt. mnohé sú zákonom chránené.         MKU

vidlonôžka dunajská (Limnomysis benedeni) → vidlo-
nôžky

vidlonôžky (Mysidacea) – rad kôrovcov patriaci do trie-
dy rakovce, podtriedy Eumalacostraca a nadradu → Pe-
racarida. Telo majú silne predĺžené a pancier prekrýva 
skoro celú hruď. Hlava je zrastená s jedným hrudným 
článkom za ktorým nasleduje 7 hrudných článkov. Za 
nimi nasleduje 7-článkové bruško zakončené telso-
nom. Z 8 hrudných končatín sa prvé dva premenili na 
maxilipedy. Šesť brušných končatín je dvojvetvových. 
Posledný pár sa premenil na uropódy, spolu s telsonom 
tvoria plutvičku. Plodový vak (marsupium) sa nachá-
dza medzi poslednými tromi hrudnými končatinami. 
Nápadné sú dlhé dvojvetvové antenuly a jednovetvové 
antény, takže to vyzerá akoby mali dohromady tri páry 
antén. Zložené oči majú na stopkách. Zvláštnosťou je 
uloženie rovnovážneho orgánu (statocysta) – na báze 
uropódov. Dosiaľ známych 780 väčšinou morských 
druhov s veľkosťou od 2 mm do 35 cm. Najväčšie dru-
hy boli objavené v hĺbkach oceánov (rod Gnathausia). 
U nás v Dunaji a Morave a ich vedľajších ramenách 
žije → vidlonôžka dunajská (Limnomysis benedeni), 
je okolo 12 mm dlhá.                       IH

viečko ulitníkov – má rôzne podoby a funkcie. Na zad-

nej vrchnej časti nohy → predožiabrovcov často pri-
rastené ako rohovitá alebo vápenatá doštička (opercu-
lum), ktoré tvarom presne zodpovedá obrysu ústia a 
môže ho tesne uzavrieť. Živočích tým, že sa zatiahne 
do ulity, ju automaticky viečkom uzatvorí. Spomedzi 
pľúcnatých vodných ulitníkov si vedia v období sucha 
vytvoriť tenkú dienku (epifragma) iba kotúľky (→ 
kotúľkovité). Suchozemské pľúcnaté ulitníky si na 
zimu budujú zo slizu a vápnika dienku, ktorý chráni 
živočícha pred stratou vody a predátormi. Ak trvajú 
nepriaznivé podmienky dlhšie, ulitník vybuduje ešte 
jednu dienku. V období sucha budujú ulitníky v ústí 
ulity na krátku dobu len tenkú blanku. V extrémne 
dlhých obdobiach sucha môžu niektoré ulitníky k es-
tivácii (letnému spánku) vybudovať silnejšiu dienku. 
Viečko vežulí (Turitella) má po obvode husté chĺpky, 
cez ktoré cedí potravu z bahna.             TC

vijačka čokoládová (Ephestia elutella) – malý motýľ z 
čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 5 – 8 mm. Na 
hnedasto popolavo sivých predných krídlach sú dve 
slabo zvlnené a tmavo olemované svetlé priečne línie, 
medzi kt. sú dve drobné čierne bodky. Húsenica škodí 
na rozlič. uskladnenom materiáli (suché plody, seme-
ná, tabak, kakao a pod.).           MKU

vijačka domová (Pyralis farinalis) – malý motýľ z čeľ. 
Pyralidae s dĺžkou predného krídla 8 – 15 mm. Na hne-
dosivých predných krídlach sú 2 belavé priečne línie 
oddeľujúce svetlejšie stredové pole od tmavohnedého 
koreňového a okrajového poľa. Odpočívajúce motýle 
vytáčajú vrchol bruška kosákovito nahor. Vijačka sa 
vyskytuje v skladoch obilia, chleba a iných potravín; 
často v domácnostiach. Má viacero generácií do roka. 
Húsenica žije niekoľko týždňov v potravinách, seme-
nách, múke, obilí, sušených rastlinách a pod. Škodca 
zásob.            MKU 

vijačka kapustová (Evergestis forficalis) – malý mo-
týľ z čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 10 – 14 
mm. Na svetlo žltých hnedasto poprášených predných 
krídlach sú dve hnedé šikmo prebiehajúce priečne lí-
nie, z kt. jedna zasahuje do vrcholu krídla. Táto časť 
je výrazne tmavšia. V strede krídla je tmavá škvrna. 
Húsenica sa vyskytuje vo dvoch generáciách (máj, 
jún a september, október); na spodnej strane dierkuje 
a opriada listy kapustovitej zeleniny, vyhlodáva stred-
nú časť hlávok a poškodzuje nedozreté plody. Škodca 
kapustovej zeleniny.           MKU

vijačka múčna (Ephestia kuehniella) – malý motýľ z 
čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 10 – 12 mm. 
Na úzkych sivasto sfarbených predných krídlach je 
nezreteľná nepravidelná kresba pozostávajúca z prieč-
nych línií. Hojne sa vyskytuje v mlynoch, pekárňach, 
skladoch a domácnostiach. Húsenica žije v múke a 
múčnych výrobkoch, suchých plodoch, semenách, 
kakau a v inom materiáli. Škodca zásob.            MKU 

vijačka repová (Loxostege sticticalis) – malý motýľ z 
čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 11 – 13 mm. 
Na svetlohnedých predných krídlach je nepravidelná 
žltá kresba, zadné majú svetlý pásik. Húsenica žije od 
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júna do októbra, často vo dvoch generáciách; spriada a 
obžiera listy burín, repy a iných poľnohospodárskych 
plodín. Škodca repy.           MKU 

vijačka voštinová (Galleria melonella) – malý motýľ z 
čeľ. Pyralidae s dĺžkou predného krídla 10 – 14 mm. 
Základná farba krídel je drevovohnedá s olovovosi-
vým nádychom. Vonkajší okraj predných krídel je 
vykrojený. Motýľ sa hojne vyskytuje vo včelárskych 
oblastiach. Húsenice obývajú hniezda včiel a čmelia-
kov. Voštiny spriadajú a rozožierajú. Živia sa voskom 
a zvyškami peľu.           MKU

viničiar čierny (Lethrus apterus) – chrobák čeľ. → 
lajniakovitých. Dĺžka 15 – 24 mm, čierne sfarbenie. 
Vyskytuje sa na pôde teplých svahov, väčšinou vo 
viniciach. Vyhrabáva si chodbičky do zeme. Samček 
zaťahuje do nich listy bylín ako potravu pre larvy. V 
posledných období sa jeho populácie u nás zdecimo-
vali, najmä v dôsledku agrochem. zásahov. V súčas-
nosti patrí medzi veľmi hrozené druhy a je chránený 
zákonom.               MH

Vipera berus → vretenica severná
vírivý aparát vírnikov → vírniky
vírniky (Rotifera/Rotatoria) – kmeň mikroskopických 

mnohobunkovcov. Väčšinou sladkovodné, zriedkavo 
morské, vzácne parazity. Telo väčšinou zložené z hla-
vy, trupu a nohy, niekedy nie sú časti diferencované. 
Na nohe sú väčšinou prsty (1 – 2) s lepivou (cemen-
tóznou) žľazou, ktorá umožňuje prilepenie na pod-
klad. Telové obrvenie je silne redukované, u väčšiny 
sú zachované len 1 – 2 vence bŕv – trochus a cingu-
lum, ktoré tvoria vírivý aparát. Na povrchu je kutikula, 
ktorá môže vytvárať pancier. Tráviaca sústava úplná – 
ústa, hltan (na priereze trojuholníkový) na jeho začiat-
ku žuvací aparát (→ mastax), žalúdok, črevo, kloaka, 
análny otvor. Majú veľmi rýchly metabolizmus, po-
trava sa v tráviacej sústave zdrží veľmi krátko (2 – 20 
minút). Rozmnožovanie → heterogónia. Výrazný je 
u mnohých pohlavný dimorfizmus (skupina Eurotato-
ria). Počas väčšiny roka sa v populácii vyskytujú len 
samičky (amiktické), na jeseň sa vyvíjajú haploidné 
(miktické) samičky a samčeky (väčšinou zakrpatení, 
neprijímajú potravu, po oplodnení hynú). Po oplodne-
ní vznikajú tzv. zimné vajíčka z ktorých sa na jar vyví-
jajú amiktické samičky. Vajíčka sú veľmi odolné, zná-
šajú vyschnutie, životnosť si zachovávajú až 25 rokov. 
U niektorých skupín sa samčeky nevyskytujú, samič-
ky sa rozmnožujú partenogeneticky. Len u morských 
druhov sa samčeky vyskytujú v populácii počas ce-
lého roka. Dospelé prežívajú nepriaznivé podmienky 
v stave → anabiózy. Žijú v rôznych typoch vôd, vrá-
tane extrémnych, i vo vysychajúcich biotopoch (pôda, 
mach). Sú významnou zložkou planktónu i bentosu 
našich vôd. Živia sa detritom, baktériami, prvokmi. 
Patria sem tzv. pijavovky (Bdeloidea), časti tela sa do 
seba teleskopicky zaťahujú. V našich podmienkach sú 
bežné pijavovka ružová (Philodina roseola), p. trojzu-
bá (Habrotrocha tridens), p. vírivá (Rotaria rotaria). 
Druhú skupinu tvoria pancierničky (Monogononta), 

s nečleneným telom, ktoré pokrýva súvislý pancier. 
Väčšinou planktonické druhy. Panciernička okrúhla 
(Lecane luna), Keratela quadrata, Brachionus pli-
catilis. V súčasnosti do kmeňa vírniky zaraďujeme aj 
parazitickú triedu (donedávna samostatný kmeň) → 
tŕnistohlavce (háčikohlavce).                     ET

vitelárium → ovariola hmyzu
viviparia → živorodosť
Viviparus acerosus → močiarka
Viviparus contectus → močiarka
vlásočnica – sú tenkostenné a jemné cievy spájajúce 

tepny (artérie) a žily (vény). Všetky funkcie krvi sa 
dejú vo vlásočniciach (v tele je ich asi 40 miliárd s 
celkovou funkčnou plochou okolo 1 000 m2). V tele 
nie sú rovnomerne rozložené. Na začiatku vlásočnice 
prestupuje tekutina obsahujúca kyslík a živiny z krvi 
do medzibunkového priestoru. Na konci vlásočnice sa 
do krvi vracia tekutina obsahujúca splodiny metabo-
lizmu.            MKB

vlasová cibuľka – útvar v koži, ktorý vznikne tak, že 
časť pokožky vrastie do zamše a vytvorí základ vlasu, 
ktorý sa nazýva vlasová cibuľka. Vlas rastie tvorbou 
a rohovatením vo vlasovej cibuľke. Vlasovú cibuľku 
vyživujú cievy.            MKB

vlasová pošva – uložená v zamši, vyrastajú z nej vla-
sy prostredníctvom postupného ukladania pigmento-
vaného keratínu; toto hromadenie vedie k posúvaniu 
vlasov smerom na povrch.          MKB

vlasovce (Filariida) – tenké, niťovité → hlístovce para-
zitujúce v stavovcoch (najmä v cicavcoch a vtákoch, 
menej v plazoch a obojživelníkoch). Parazitujú v krv-
nom a lymfatickom systéme a v niektorých orgánoch 
(oči, mozog, srdce, podkožné väzivo). Prenášačmi 
sú krv cicajúce článkonožce (ovady, komáre a pod.). 
V nich sa vyvíjajú infekčné „larvy“ → mikrofilárie, 
ktoré sa pri cicaní dostávajú do krvného obehu hosti-
teľa. Sú zanesené na miesta lokalizácie, kde pohlavne 
dospievajú. Po kopulácii samička rodí živé larvičky 
(mikrofilárie). V podkožnom väzive ľudí žije → vla-
sovec očný, v lymfatickom obehu → vlasovec miaz-
gový. Zdureniny pod pokožkou spôsobuje vlasovec 
kožný (Onchocerca volvulus), ktorý môže prenikať aj 
do iných orgánov napr. do oka a môže spôsobiť slepo-
tu. Prenášačmi sú muškovité (Simuliidae). V svalstve 
koní žije Parafilaria multipapillosa.            ET

vlasovec miazgový (Wuchereria bancrofti) – niťovitý 
hlístovec, veľký 4 – 10 cm. V dospelosti parazituje 
v lymfatickom systéme človeka. Samica rodí veľa la-
riev, ktoré sú vyplavované do krvi v noci (→ micro-
filaria nocturna). Prenášačmi sú komáre (rody Aedes, 
Culex, Anopheles, Mansonia) v ktorých nastáva ďal-
ší vývin. Pri cicaní sa dostávajú znova do človeka, 
kde za rok dospievajú a kopulujú. Spôsobujú rôzne 
ťažkosti, pričom najvážnejšou formou ochorenia je 
upchatie lymfatických ciest. Vznikajú rôzne deformá-
cie, nádorovito zväčšené orgány (elefantiáza). Rozší-
rené v trópoch a subtrópoch, najmä India, sev. Afrika, 
Australia a pod.               ET
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vlasovec očný (Loa loa) – tenký, vlasovitý hlístovec, 
veľký 3 – 5 cm. Parazituje v podkožnom väzive ale-
bo v iných orgánoch (najmä oko) človeka. Samičky 
rodia larvy, ktoré sú vyplavované do periférnej krvi 
cez deň (→ microfilaria diurna). Prenášačmi sú ova-
dy z rodu Chrysops. Prenos sa uskutočňuje pri cica-
ní infikovanou krvou. Dospelé vlasovce sa usadzujú 
v podkožnom väzive, kde vznikajú hrče (kamerún-
ske, kalabarské gule), ktoré sa môžu sťahovať (meniť 
lokalizáciu). Môžu sa usadiť i v oku, kde spôsobujú 
zápaly, poruchy videnia a pod. Nákaza sa môže preja-
viť i niekoľko rokov po infekcii. Rozšírené sú najmä 
v Afrike a na Blízkom a Strednom východe.          ET

vlna → srsť
vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum) – pôvodne žila v 

Amerike, ale v druhej polovici 19. storočia sa rozšírila 
po svete a dnes sa vyskytuje všade, kde sú jablone. Je 
teplomilná, neudrží sa v krajoch, kde sú príliš silné 
mrazy. Cicia v chumáčoch bielych voškových vlákien. 
Ak rozpučíme taký chumáč, zafarbí sa rozmliaždený-
mi voškami do hnedočervena. Podľa toho túto vlnačku 
pomenovali na krvavú. Tieto vošky nemigrujú, cicajú 
len na jabloniach, a to nielen na kmeni a na konároch, 
ale i na koreňoch až do hĺbky štvrť metra. Oslabujú 
strom, ktorý sa bráni tým, že tvorí malé nádory.Tie-
to pukajú a vyzerajú ako rakovinové nádory. Takéto 
miesta sú potom zdrojom ďalšej infekcie.        MKB

vlnovníky (Tetrapodili) – nadkohorta → roztočov s 
červovito predĺženým telom, ktoré nesie u všetkých 
vývinových štádií iba 2 páry nôh. Väčšina zástupcov 
sa vyznačuje nepatrnými rozmermi (0,1 – 0,25 mm) a 
priečne ryhovanou hysterosomou. Všetky druhy pa-
razitujú na rastlinách a živia sa vyciciavaním rastlin-
ných pletív. Výlučky tráviacej sústavy, vylučované pri 
nabodávaní rastlín, spôsobujú vznik rôznych chorob-
ných útvarov (duté a ochlpené hálky, nádory, defor-
mácie, žltnutie listov, znetvorenia ai.). Niektoré druhy, 
najmä v trópoch, napádajú aj hospodársky významné 
rastliny.             PMA

vnútorná kostra – tvoria ju kosti, ktoré sú mezoder-
málneho pôvodu. Upínajú sa na ňu svaly, predstavuje 
pasívny pohybový aparát tela, poskytuje oporu mäk-
kým častiam tela a chráni dôležité telesné orgány. Jed-
notlivé kosti môžu byť spojené nepohyblivo väzivom, 
chrupavkou alebo kosťou, prípadne pohyblivo pomo-
cou kĺbu.            MKB

vnútorná kostra bezchordátov (endosceletum) – je 
produktom mezoglei al. mezodermy. V mezoglei → 
hubiek sa nachádzajú osobitné bunky skleroblasty, 
kt. produkujú ihlice (spikuly). Poznáme tri zákl. typy 
skleroblastov: a. silikoblasty – tvoriace kremité ihli-
ce, b. kalkoblasty – produkujúce vápenité ihlice, c. 
spongoblasty – tvoriace spongínové ihlice. U → ko-
ralovcov je okrem vonkajšej kostry vyvinutá aj vnú-
torná mezogleálna kostra, kt. tvoria spikuly. Kostru 
→ ostnatokožcov tvoria vápencové doštičky (→ ľa-
liovky) al. vápencové tŕne a ihlice (→ hviezdovky). U 
niekt. druhov je utvorený súvislý vápencový pancier, 

kt. tvoria pevne pospájané pancierotvorné doštičky. 
Pancier často je posiaty ostňami (→ježovce). Ostne 
môžu byť: vláskovité, ihlicovité, tŕňovité, paličko-
vité a predstavujú obranné útvary. Medzi nimi sú na 
stopkách kliešikovité útvary (pedicelárie), sústredené 
najmä okolo úst. Môžu byť dvojramenné i viacramen-
né. Predná časť tela vnútrožiabrovcov (Enteropneusta 
–napr. Balanoglossus) je vystužená notochordom, kt. 
sa vychliačuje z dorzálnej časti čreva. Vrcholová časť 
notochordu je vyplnená bunkovým spojivom. Na ba-
zálnej strane notochordu obrátenej k ústam a k stene 
žalúdka je vyvinutý oporný systém ústnej dutiny, kt. je 
prestúpený primitívnou chrupavkou. Je endodermál-Je endodermál-
neho pôvodu a možno ho homologizovať s chordou 
dorsalis chordátov.             MH

vnútorné dýchanie – krv odovzdáva kyslík orgánom a 
tkanivám a odvádza z nich nadbytočný oxid uhličitý. 
Prenos kyslíka krvou umožňuje červené krvné farbi-
vo – hemoglobín. Pri fyziologických podmienkach 1 
g hemoglobínu viaže 1,34 ml kyslíka. Oxid uhličitý sa 
do krvi dostáva pri jej prietoku cez orgány a tkanivá 
a je prenášaný hlavne väzbou na HCO3–. Dve tretiny 
oxidu uhličitého sú v krvnej plazme viazané na katión 
sodíka, tretina je v krvinkách viazaná na katióny dras-
líka.             MKB

vnútorné oplodnenie – typické pre suchozemské orga-
nizmy a nastáva vtedy, ak sú samčie pohlavné bunky 
prenesené do samičích pohlavných orgánov, čomu 
predchádza kopulácia. Pre väčšinu živočíchov platí, 
že sú oddeleného pohlavia, t.j. majú buď len samčie 
alebo len samičie pohlavné orgány, v ktorých sa vy-
víjajú pohlavné bunky. Tento jav sa nazýva gonocho-
rizmus (hlavonožce, článkonožce, stavovce) Dokážu 
sa aktívne pohybovať a vyhľad. vhodného partnera). 
Pohlavia sú rozlíšené aj druhotnými – sekundárnymi 
pohlavnými znakmi, napr. veľkosť a sfarbenie tela, 
sfarbenie a tvar zobáka. Vzniká tak pohlavná dvojtva-
rosť – sexuálny dimorfizmus. Samice sú menej nápad-
né, samce sú mohutnejšie a nápadnejšie.         MKB

vnútorné oplodnenie → oplodnenie
vnútorné pučanie → nepohlavné rozmnožovanie bez-

chordátov
vnútorné ucho → rovnovážny orgán
vnútrobunkové (intracelulárne) trávenie – je fyloge-

neticky najstarší spôsob chemického štiepenia živín 
(trávenia). Uskutočňuje sa vo vnútri bunky. Bunka 
pohlcuje drobné čiastočky potravy, okolo ktorej sa 
vytvorí → potravná (tráviaca) vakuola do ktorej sú 
vylučované tráviace enzýmy. V nej prebieha rozklad 
prijatej potravy na látky jednoduchšie. Vakuola sa 
môže pohybovať v bunke po istých dráhach (cyklóza). 
Nestrávené zvyšky potravy sa vylúčia z tela a jedno-
duchšie molekuly živín prejdú do cytoplazmy. Vysky-
tuje sa u prvokov a jednoduchších mnohobunkových 
organizmov (napr. u hubiek a ploskavcov).       JS, ET

vnútrobunkový parazit – jednobunkový organizmus, 
ktorý parazituje v bunkách hostiteľa, napr. pôvodca 
malárie, druhy rodu Plasmodium parazitujúce v čer-
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vených krvinkách človeka.              IO
vodné pľúca → tráviaca sústava bezchordátov
vodné pľúca holotúrií – tvoria ich dva rúrkovité boha-

to rozvetvené slepo zakončené vaky, ktoré vznikli vy-
liačením čreva. Sú bohato opletené krvnými cievami 
a ústia spoločným kmeňom do rozšíreného konečníka. 
Periodicky sa napĺňajú vodou, zásobujú krv cirkulu-
júcu v cievach kyslíkom. Vodné pľúca sa pravdepo-
dobne podieľajú i na exkrécii holotúrií. Mnohým ho-
lotúriám z ľavého vaku vodných pľúc vyrastá zväzok 
jemných rúrok (Cuvierov orgán), ktoré vylučujú hus-
tý sekrét. Podráždená holotúria vystreluje rúrky cez 
análny otvor, z vylučovaného sekrétu sa tvoria biele 
lepkavé vlákna. Pri veľmi prudkom podráždení môže 
holotúria konečníkom vyvrhnúť veľkú časť svojich 
útrob, ktoré však veľmi rýchlo regenerujú.              IO

vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis) – veľký (55 – 60 
mm) vodný pľúcnatý ulitník z čeľ. vodniakovitých 
(Lymnaeidae), kt. obýva nížinné vody. Častý medzi-
hostiteľ cudzopasných červov, bolo zistených takmer 
30 druhov cerkárií parazitujúcich motolíc. Vyhľadáva 
zarastené stojaté, či veľmi mierne tečúce vody. Tole-
ruje pH 6,0 – 8,5. Živí sa vodnými rastlinami, zvyška-
mi mŕtvych živočíchov, detritom, poprípade mikro-
organizmami, ktoré zbiera z povrchovej blanky vôd. 
Toleruje znečistené vody, kde je schopný sa rýchlo 
namnožiť.                TC

vodniaky (Basommatophora) – pľúcnaté ulitníky s oča-
mi na báze tykadiel. Schránka je väčšinou špirálovitá, 
niekedy plochá planospirálna (→ kotúľkovité). Vieč-
ko spravidla chýba. Žijú v sladkých vodách a prílivo-
vej zóne mora. Najznámejšími druhmi sú → vodniak 
vysoký, → kotúľka veľká, → čiapočka potočná a → 
vodniak malý (Galba truncatula), ktorý je známym 
medzihostiteľom motolíc, najmä Fasciola hepati-
ca. Žije väčšinou v maloplošných stojatých vodách, 
mimo vodné prostredie vo vlhku prežije aj niekoľko 
mesiacov a ľahko sa šíri na nové lokality, často aj vy-
soko do hôr (1400 m n. m.).             TC

vodomil čierny (Hydrophilus piceus) – chrobák čeľ. → 
vodomilovitých. Dĺžka 24 – 57 mm, čierne sfarbenie 
tela, tykadlá a hmatadlá žltočervené. Žije v stojatých 
a mierne tečúcich vodách s vegetáciou na nížinách a v 
pahorkatinách. Imága sú bylinožravé, larvy dravé. U 
nás je zákonom chránený.            MH

vodomilovité (Hydrophilidae) – čeľ.→ chrobákov pod-
radu → všežravých. Malé až veľké druhy člnkovitého 
al. vajcovitého tela. Sfarbenie väčšinou tmavohnedé 
až čierne. Čeľustné hmatadlá predĺžené, tykadlá ky-
jačikovité a krátke. Zadné nohy vodných druhov → 
plávacie, predné nohy u druhov žijúcich v truse → 
hrabavé. Sú bylinožravé, živia sa látkami rastlinného 
pôvodu a rozličnými zvyškami. Vo vodnom prostredí, 
truse, hubách, pod lístím. Na svete žije asi 2 800 dru-
hov, u nás vyše 130. U nás sú chránené 2 druhy tejto 
čeľade. Kriticky ohrozeným je vodomil (Hydrophilus 
aterrimus), veľmi ohrozeným → v. čierny (H. piceus). 
Hlav. príčinou ich ohrozenia je sústavné znečisťova-

nia vôd.               MH 
vodule (Hydrachnellae) – nadkohorta → roztočov, kto-

ré si svoje pomenovanie zaslúžili prispôsobením sa k 
životu vo vodnom prostredí. Patria k stredne veľkým 
až veľkým roztočom (1 – 8 mm). Vodule obývajú vý-
hradne sladkú vodu, jednak povrchové vody všetkých 
typov, od stojatých vôd po horské prameništia, jednak 
spodné vody (tzv. phreatikolné druhy). Dospelé štádiá 
sú dravé, živia sa rôznymi drobnými vodnými živo-
čícmi. Vajíčka kladú na vodné rastliny alebo kame-
ne. Vyliahnuté larvy parazitujú na vodnom hmyze. U 
niektorých druhov parazituje aj ďalšie vývinové štádi-
um, nymfa, a to na → lastúrnikoch (Bivalvia). Niekto-
ré vodule z rodu Arrenurus parazitujú na → komároch 
z rodu Culex, Culiseta a Anopheles.         PMA

voľná kukla → kukla
volvent → integument bezchordátov
volventy → knidoblast
Volvox globator → kolónie jednobunkovcov
vomeronazálny orgán → zmyslové orgány plazov
vonkajšia kostra bezchordátov (ectosceletum) – sú-

bor → skleritov pokrývajúcich telo, doštičkovitého 
al. rúrkovitého tvaru, často pohyblivo pospájaných 
kĺbmi a jemnými blankami, v kt. je tvrdá exokuti-
kula redukovaná na minimum. Patria sem schránky 
a chitínová kutikula článkonožcov. Schránky živo-
číchov sú produktom pokožkových buniek. Vznika-
jú tiež prilepovaním rozličného materiálu z anorg. a 
org. látok (aglutinované schránky). Nepredstavujú 
pravú kostru, pretože slúžia skôr na ochranu ako na 
výstuž. Stav. hmotou môže byť chitín, uhličinan vá-
penatý, oxid kremičitý. So schránkami sa stretávame 
v rôznych skupinách bezchordátov. → Korálovce 
majú vnútornú i vonkajšiu kostru. Ich schránky tvo-
rí organická hmota (koralín) a vápnik. Schránky → 
mäkkýšov sú produktom záhybu pokožky, kt. tvorí 
plášť (pallium). Schránka ulitníkov je ulita. Pokrýva 
útrobný vak a vznikla predlžovaním pôv. rúrkovitého 
útvaru a jeho stáčaním do typickej formy. Os, okolo 
kt. sa ulita otáča sa nazýva stĺpik (columella). Podľa 
smeru otáčania môže byť ulita pravotočivá (dexio-
tropná) al. ľavotočivá (leiotropná). Lastúrniky majú 
dvojchlopňovú schránku – lastúru. Lastúry sú na chrb-
tovej strane spojené pružným väzom. Spolu ich držia 
dva silné svaly – sťahovače upínajúce sa na ich vnútor-
né plochy. Niekt. lastúrniky majú na chrbtovej strane 
zámok – cardo (kombinácia zúbkov a priehlbiniek, 
kt. do seba zapadajú). U → hlavonožcov je schránka 
buď komôrková (lodienka – Nautilus) al. je schránka 
redukovaná až mizne. Napr. druh Spirula spirula má 
stočenú schránku, ale úplne obalenú plášťom. Kalma-
ry majú zvyšok schránky (gladius), kt. je tenký a chru-
pavkovitý a neobsahuje už vápnik. Sépia obyčajná má 
zvyšok schránky (tzv. sépiovú kosť – sepion), kt. je 
vápenitá a zachováva si aj komôrkovitú stavbu. V 
typickej podobe ulita a lastúra je zložená z troch vr-
stiev: periostracum (org. konchiolínová vrstva na po-
vrchu, obsahuje pigmenty), ostracum (stredná vápe-
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natá vrstva, môže obsahovať pigmenty) a hypostra-
cum (perleťová vrstva tvorená tenkými vrstvičkami 
aragonitu). → Mnohošteninavce, ktoré žijú prisadlo, 
majú schránky v podobe rúrok vylučovaných párovi-
tými vápenitými žľazami. Často majú aglutinované 
schránky, kt. zhotovujú zo zrniek piesku zmiešaných 
so sekrétom tela. → Lastúrničky majú telo uzavreté 
v dvojchlopňovej schránke inkrustovanej uhličitanom 
vápenatým. Telo → fúzonôžok obaľuje plášť a z jeho 
žliaz vzniká niekoľko chitínových uhličitanom vápe-
natým inkrustovaných doštičiek (tergum, scutum), 
kt. tvoria obal tela. Larvy → potočníkov si zhotovujú 
schránky rozmanitého tvaru, ale druhovo charakte-
ristické. Na stavbu používajú anorg. materiál (pie-
sok, kamienky,), rastl. zvyšky (listy, konáriky, kôru, 
drevo), ako aj drobné schránky mäkkýšov. Larvy 
majú na spodnej pere snovacie žľazy a niekt. si bu-
dujú schránky len z čistého pradiva bez cudzorodých 
látok. Pri rameňonožcoch vyliačeniny telesnej steny 
na chrbtovej a brušnej strane tela tvoria plášť, kt. 
vylučuje kutikulu a pod ňou vrstvu vápenca, pričom 
vznikajú dve škrupinky. Brušná škrupinka je väčšia a 
chrbtová menšia. Pokožka → chytadloviek vylučuje 
hmotu, z kt. sa utvorí rúrka a na ňu sa zvonka nale-
pia pieskové zrná. Z rúrky vyčnieva len predok tela 
s dvojitým vencom chytadiel. Telo vnútrožiabrovcov 
(napr. Balanoglossus) sa skladá z troch častí: žaluďa, 
golierika a trupu. Žaluď sa spevňuje prítokom krvi a 
notochordom, kt. vzniká ako chrbtová vydutina pred. 
časti hltanu. Golierik obaľuje bázu žaluďa a vylučuje 
hlien. Tento zlepuje čiatočky piesku a bahna do rúrok, 
v kt. žaluďovce žijú. Pogonofóry (Pogonophora) 
žijú v rúrkach, kt. si tvoria z organického tunicínu. 
Vonkajšia kostra článkonožcov je tvorená z → kuti-→ kuti- kuti-
kuly, kt. je produktom jednovrstevnej pokožky. Ku-
tikula sa skladá z viacerých vrstiev a a jej vonkajšie 
vrstvy podliehajú procesu sklerotizácie. Je zložená z 
chitínu. Zvnútra sa na chitínový pancier upínajú svaly. 
Pri kôrovcoch býva chitínová kostra ešte inkrustovaná 
uhličitanom vápenatým. Táto pokrývka tela prekáža 
rastu, preto nastáva občasné zvliekanie panciera, spre-
vádzané rastom (→integument bezchordátov → kuti-→integument bezchordátov → kuti-integument bezchordátov → kuti-→ kuti- kuti-
kula hmyzu, → sklerotizácia, → zvliekanie).       MH

vonkajšia stavba tela kôrovcov – povrch tela kôrov-
cov je pokrytý chitínom často spevneným (inkrusto-
vaným) vápnikom. Telo kôrovcov sa skladá z hlavy 
(cephalon) hrude (pereion alebo thorax) a bruška (ple-
on alebo abdomen). Každá časť tela sa skladá z rôzne-
ho počtu článkov. Hlava sa skladá zo 6-tich článkov, 
z nich prvý sa nazýva akron alebo rostrum. Hruď sa 
skladá z rôzneho počtu článkov od 3 (lastúrničky) po 
11, výnimočne 17 – 19 (žiabronôžky). Hruď zrastá 
s hlavou a vytvára hlavohruď (cephalothorax). S hla-
vou zrastajú buď všetky články, alebo len časť (1 – 2). 
Hlavohruď je krytá pancierom (carapax) ktorý často 
prekrýva aj voľné články hrude prípadne aj prvé člán-
ky bruška. Pancier sa vyvinul ako zdvojenie kutikuly 
posledného články hlavy. Jeho funkcie je ochranná, 

a z vnútornej strany tvorí súčasť žiabrovej komory. 
Bruško sa skladá zo 7 článkov (výnimočné 50 nepra-
vých článkov u štítovcov) z nich posledný sa nazýva 
telson. U rôznonožiek (Amphipoda) prvé tri brušné 
články sa nazývajú metazomy, ďalšie tri urosomy. 
Ďalšie skupiny kôrovcov majú 1 – 2 posledné články 
zrastené s telsonom a vytvárajú pleotelson. U iných 
kôrovcov sa bruško redukovalo a premenilo na zvlášt-
ny útvar – postabdomen. Pôvodne všetky články tela, 
okrem prvého a posledného mali telové prívesky (→ 
telové prívesky kôrovcov).              IH

vonkajšie dýchanie – Pri vonkajšom dýchaní krv prijí-
ma kyslík a odovzdáva oxid uhličitý. Samotná difúzia 
plynov prebieha v pľúcnych komôrkach (alveolách), 
ktoré sa nachádzajú v pľúcach. Vzduch, ktorý sa na-
chádza v alveolách sa nazýva alveolárny. Je oddelený 
od krvi prúdiacej v pľúcnych kapilárach iba veľmi ten-
kou stenou, čo uľahčuje difúziu. Zloženie atmosferic-
kého (vdychovaného) vzduchu je odlišné od zloženia 
alveolárneho vzduchu, ktorý obsahuje menej kyslíka, 
ale viac oxidu uhličitého a vodných pár.         MKB

vonkajšie oplodnenie – typické pre vodné živočíchy 
(bezstavovce, ryby, obojživelníky); splynutie gamét 
nastáva mimo organizmu.          MKB

vonkajšie oplodnenie → oplodnenie
vonkajšie pučanie → nepohlavné rozmnožovanie 

bezchordátov
vosková vrstva → kutikula hmyzu
voskové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
voskovka zobáka (ceroma) – rohovinové puzdro zobá-

ka prechádza za nozdrami do mäkkého ozobia (vos-
kovky).               ZO

voš detská (Pediculus humanus capitis) – žije ve vla-
soch, nejviac v spánkovej oblasti hlavy, zriedkavo vo 
fúzoch alebo obočí. Je častejšia u detí. Morfologicky 
identická s poddruhom P. h. humanus. Je menšia, sa-
mček má okolo 2,5 mm, samička okolo 3,3 mm. Na 
obryse bruška má zreteľné hlbšie zárezy medzi člán-
kami. Veľmi rýchlo sa šíri najmä v školách, nejčastej-
šie vo vekovej kategórii 5 – 8 ročných detí. Při dlhšie 
trvajúcom zavšivavení sa objavuje vo vlasoch obrov-
ské množstvo hníd vypadajúcich ako drobné belavé 
bodky. Bodnutie vší silno svrbí, škrábáním se ranky 
znečistia, možnosť druhotnej infekcie a ekzému.    IO

voš lonová (Pthirus pubis) (nesprávně Phthirus alebo 
Phthirius) – žije na ochlpení pohlavných orgánov 
človeka, menej často na ochlpení pod pazuchami, na 
prsiach, v obočí alebo vo fúzoch, kde hustota nepre-
sahuje 30 chlpov na 1 cm2. Nikdy nie vo vlasoch na 
hlave. Má malú hlavu, krátké a široké telo, samička 
1,5 – 2,5 mm, samček přibližne 1 mm dlhý. Prvých 5 
bruškových článkov je kompaktne spojených. Na 5. až 
8. článku sú párové, hrubšie, tupo zakončené výbežky. 
Vajíčka dlhé 0,8 – 0,9 mm lepia na chlpy. Ich vývin 
trvá 5 – 8 dní, nymfálný vývin 15 – 18 dní. Dĺžka 
života na hostiteľovi okolo 26 dní, mimo hostiteľa voš 
hynie po 12 hodinách. Samička je schopná kopulacie 
už po 24 až 48 hodinách po poslednom zvliekaní, za 
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život nakladie okolo 30 vajíčok. Voš lonová sa pre- Voš lonová sa pre-Voš lonová sa pre-
náša pri pohlavnom kontakte, vzácnejšie postelným 
prádlom. Po bodáni zostávajú na tele modrošedé škvr-
ny („maculae coeruleae“) veľkosti zrnka šošovice, sú 
zre teľnejšie na bielych ľudoch, menej na bohatšie pig-
mentovaných.                IO

voš potkania (Polyplax spinulosa) – častý, kozmopo-
litne rozšíre ný ektoparazit potkana hnědého (Rattus 
norvegicus) a potkana tmavého (R. rattus). Medzi po-
tkanmi prenáša pôvodcu murinného týfusu (Rickettsia 
mooseri). Môže prenášať mor (pôvodce Yersinia pes-
tis), tularémiu (Francisella tularensis), škvrnitý týfus 
(Rickettsia prowazeki).               IO

voš svinská (Haematopinus suis) – kozmopolitne rozší-
řený ektoprazit ošípaných. Nejčastejšie sa vyskytuje 
na vnútorných stranách stehien, za uša mi, na chrbte a 
okolo koreňa chvostu. Hnidy sú dlhé okolo 1,5 mm. 
Po 12 až 20 dňoch se v závislosti na teplote prostredia 
liahnu prvé nymfy. Celý vývinový cyklus od vajíčka 
po vajíčko trvá 29 až 44 dni. Samička denne kladie 
3 – 4 vajíčka. Voš svinská môže prenášať červienku 
ošípaných, mor ošípaných a antrax.             IO

voš šatová (Pediculus humanus humanus, syn. P. corpo-
ris) – ektoparazit človeka, cicia najmä na častiach tela 
pokrytých odevom, významný vektor škvrnitého tyfu 
(pôvodce Rickettsia prowazeki), zákopovéj horúčky 
(R. quintana) a návratnej horúčky (Borrelia recurren-
tis). Vyskytuje se na prádle a v odevoch, priamy kon-
takt s telom vyhľadáva len v čase cicania. Je väčšia a 
zavalitejšia ako voš detská (P. h. capitis). Jej veľkosť 
(dĺžka tela) kolíše, samička má okolo 5 mm, samček 
okolo 4 mm. Samička žije 30 – 40 dní. Začíná klásť 24 
až 36 hodín po poslednom zvliekaní. Denne nakladie 
5 – 14 vajíčok. Vajíčka lepí na prádlo, menej často 
na vlasy. Priaznivou teplotou na vývin vajíčok je 32 – 
35°C, pri ktorej sa za 6 dní liahnu nymfy dlhé 1 mm. 
Teplota pod 22°C vývin vajíčka zastavuje, pri kolísaní 
teploty se môže predĺžit až na 35 dní. Pri 37°C trvá 
nymfálny vývin 10 dní, pri 30°C až 16 dní. Voš Pe-
diculus humanus je známa v dvoch poddruhách (P. h. 
humanus a P. h. capitis). Získať čistú populácia vši 
šatovej P. h. humanus alebo vši detskej P. h. capitis sa 
podarí len oje dinele. Tieto poddruhy se dobre krížia, 
rozdiely ve veľkosti sa silno stierajú.              IO

vošky (Aphidoidea) – podrad Homoptera, charakteris-
tický malým, zavalitým a málo chitinizovaným te-
lom. Sú veľké 1–3, zriedka až 6 mm. Tykadlá sú 4- až 
6-článkové, pritom pomerne dlhé. Bodavocicavým 
ústnym ústrojenstvom i stavbou tela sú silne prispôso-
bené na cicanie rastlinných štiav. Krídla zjednoduše-
nú žilnatinu. Zadné krídla sú oveľa menšie, niektorým 
generáciám chýbajú. V zadnej časti bruška má väčši-
na druhov pár rúrkovitých príveskov (sifunculi), ktoré 
majú vzťah k sekrécii, ich presná funkcia však ešte 
nie je celkom zrejmá. Zadné nohy niektorých druhov 
dovoľujú slabé skákanie, ktoré sa však nedá porovnať 
s mérami a väčšinou cikád. Vývin je paurometabolia 
so štyrmi instarmi. Známych je asi 3 500 druhov, na 

Slovensku žije 600 – 700 druhov. Pri premnožení sa 
mnohé druhy stávajú vážnymi škodcami.        MKB

vôňové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
vrabcotvaré → spevavce
vrabcotvaré/spevavce (Passeriformes) Sú najväčšou 

a najrôznorodejšou skupinou vtákov. Sú celosvetovo 
rozšírené, okrem Antarktídy. Najväčšiu diverzitu do-
sahujú v tropickom pásme. Veľkosť tela sa pohybuje 
od niekoľkých gramov až po viac ako jeden kilogram 
(Corvus corax). Charakteristické sú najmä dobre vy-
vinutým hlasovým orgánom, ktorý nazývame syrinx. 
Spievajú predovšetkým samce, ktoré tým lákajú sami-
ce a vyznačujú si svoje teritórium. Väčšina druhov má 
svoj špecifický hlasový prejav, ktorý je buď vrodený, 
alebo sa ho musia mláďatá učiť. Operenie majú dobre 
vyvinuté. Často sa u nich vyskytuje pohlavný dimor-
fizmus, kedy sú samce väčšie aj viac farebné a zdo-
bené. Behák nebýva operený, dopredu im smerujú tri 
prsty. Hniezda si stavajú na rôznych miestach, najčas-
tejšie na stromoch a kroch, ale hniezdia tiež v duti-
nách stromov alebo norách. Mláďatá sú kŕmivé a zotr-
vávajú na hniezde určitý čas, počas ktorého sú závislé 
od starostlivosti rodičov. Živia sa rozličnou potravou, 
čomu majú prispôsobený aj tvar zobáka.              MM

vrabcovité (Passeridae) – čeľ., rad spevavce (Passe-
riformes). Malé druhy, majú krátky a silný zobák, a 
krátke nohy. Sfarbenie je rôznorodé, u väčšiny druhov 
sa uplatňujú sivé alebo hnedé farby. Vyvinutý je se-
xuálny dimorfizmus. Spev je veľmi jednoduchý. Žijú 
skôr v otvorenej krajine, na okrajoch lesov, v skalna-
tých, stepných alebo savanových biotopoch, taktiež v 
blízkosti mokradí. Sú spoločenské, často hniezdia v 
kolóniách. Živia sa rôznymi semenami, mláďatá sú 
kŕmené hmyzom a bezstavovcami. Pôvodne boli roz-
šírené v Afrike a Eurázii, človek ich však rozšíril na 
všetky kontinenty s výnimkou Antraktídy. Známe sú 4 
rody a 35 druhov. U nás hniezdi → vrabec domový a 
→ vrabec poľný. V minulosti boli zaraďované do če-
ľade → pletiarkovité (Ploceidae). Bližšie príbuzenské 
vzťahy však majú k čeľadi trasochvostovité a vrchár-
kovité.                 PP

vrabec domový (Passer domesticus) – čeľ. → vrabco-
vité (Passeridae), rad → spevavce (Passeriformes), 
veľkosť 14 – 15 cm, hmotnosť 24 – 38 g. Jeden z 
najznámejších druhov vtákov. Vyznačuje sa výraz-
ným pohlavným dimorfizmom. Základné sfarbenie je 
sivohnedé. Samec ma kontrastnejšie sfarbenú hlavu – 
sivé temeno má lemované hnedými nadočnými pruh-
mi a hnedou šijou, pod zobákom má čiernu škvrnu. 
Samica nemá takú výraznú kresbu a jej sfarbenie je 
nenápadné. Zobák je silný, kužeľovitý. Vyskytuje sa 
všade v okolí ľudských sídel a v kultúrnej poľnohos-
podársky využívanej krajine od nížin až do vysokých 
horských polôh. Pôvodne bol rozšírený v palearktickej 
oblasti, ale v súčasnosti je kozmopolitný. Predpokla-
dá sa, že jeho pôvodnou vlasťou je oblasť prednej až 
strednej Ázie, odkiaľ sa rozšíril po celej Eurázii a Af-
rike. Na väčšine areálu je stály, iba niektoré populácie 
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zo stred. Ázie sú sťahovavé. Výrazne sociálny vták. 
Hniezdia väčšinou v kolóniách. Hniezdo býva umiest-
nené na rôznych miestach: v ľudských stavbách, v štr-
binách skál, v zemných norách, v hniezdach dravcov, 
bocianov alebo lastovičiek a niekedy aj voľne v koru-
nách stromov. V našich podmienkach hniezdi 2 – 5 x 
za rok, v Indii však až 7 x. Hniezdo stavia zo stoniek, 
koreňov a listov rôznych druhov rastlín, primiešané 
môžu byť aj povrázky, kúsky textilu, vata, srsť a perie. 
Hniezdo stavajú obaja partneri. V znáške býva 2 – 6 
vajíčok, zväčša 4 – 5. Ich sfarbenie je premenlivé. Na 
bielom alebo špinavobielom podklade sú popolavo 
sivé, sivé alebo sivohnedé škvrny, ktoré sú spravidla 
veľmi husté a úplne prekrývajú základné sfarbenie. 
Posledné znesené vajíčko sa od ostatných líši tým, že 
má veľmi riedke škvrny. Vajíčka znáša samica denne, 
inkubácia začína po znesení posledného a trvá 10 – 15 
dní, priemerne 12 – 13 dní. Mláďatá sú na hniezde 
kŕmené 12 – 16 dní a po vyletení ešte približne 10 
dní. Po určitom čase sa spájajú do kŕdľov, ku ktorým 
sa po skončení hniezdenia pripájajú aj dospelé vtáky. 
Najvyšší zaznamenaný vek je 13 rokov. Potrava je 
prevažne rastlinná. Tvoria ju väčšinou semená kultúr-
nych rastlín, na jeseň aj semená burín a tráv. Živočíš-
na potrava, najmä rozličné druhy hmyzu a pavúkov, 
prevláda najmä v máji až auguste. Touto potravou sú 
kŕmené mláďatá.               PP

vrabec poľný (Passer montanus) – čeľ. → vrabcovité 
(Passeridae), rad → spevavce (Passeriformes), veľko-
sť 13 – 14 cm, hmotnosť 16 – 27 g. Nemá vyvinutý 
výrazný pohlavný dimorfizmus. Na hlave má gašta-
novohnedú čiapočku, ktorá siaha až na šiju, tvár má 
bielu s čiernou škvrnou, čierna škvrna je aj na brade a 
hrdle. Jej veľkosť sa líši podľa pohlavia. Na chrbtovej 
strane je hnedý s pozdĺžnymi tmavými škvrnami, na 
brušnej svetlohnedý. Zobák má kužeľovitý, sivočier-
ny. Vyskytuje sa v otvorenej krajine so sadmi, aleja-
mi a menšími lesmi, tiež v blízkosti ľudských sídel, 
ale skôr na okrajoch miest a dedín. V oblastiach, kde 
sa nevyskytuje → vrabec domový žije v prostredí ty-
pickom pre tento druh. Rozšírený je v palearktickej 
oblasti, za jeho pôvodnú vlasť sa považuje východ-
ná Ázia. Introdukovaný bol aj do severnej Ameriky, 
Austrálie, na Filipíny a tichomorské ostrovy. Stály, ale 
niektoré populácie sú čiastočne sťahovavé. Hniezdi 
jednotlivo, ale na miestach s dostatkom dutín vytvára 
aj väčšie kolónie. Hniezdi v dutinách stromov alebo 
v skalných štrbinách, v zemných norách a v hniez-
dach → dravcov alebo → bocianov. Hniezdo zo ste-
biel tráv, rastlinných stoniek, vetvičiek, machu, lístia, 
korienkov zapĺňa zvyčajne celú dutinu. Často v ňom 
bývajú zapletené aj perá, srsť, rôzne vlákna, kúsky 
umelej hmoty. Nad kotlinkou je zhora vytvorená klen-
ba. V našich podmienkach hniezdi 2 – 3 x za rok, ale 
v oblasti južnej Európy aj 4 x a v tropickom pásme 5 
x. Vytvára trvalé páry, ktoré môžu hniezdiť v jednej 
dutine niekoľko rokov. Znáška začína v apríli prípad-
ne začiatkom mája. Obsahuje 3 – 6, výnimočne až 8 

vajíčok s rozmanitým sfarbením. Na bielom podklade 
sú svetlohnedé, tmavohnedé až tmavé škvrny, ktoré 
často úplne prekrývajú základné sfarbenie. Posledné 
vajíčko sa od ostatných vajíčok výrazne líši podob-
ne ako je to u → vrabca domového. Inkubácia trvá 
12 – 13 dní. Mláďatá sa liahnu v priebehu 1 – 2 dní. 
Rodičia ich na hniezde kŕmia 13 – 16 dní a po vyle-
tení ešte asi týždeň. Neskôr sa zhlukujú do kŕdľov, ku 
ktorým sa po skončení hniezdenia pripájajú dospelé 
vtáky. V septembri začína jesenný tok, keď páry obsa-
dzujú dutiny a stavajú hniezda. Počas zimy využívajú 
obsadené dutiny na nocovanie. V rastlinnej zložke po-
travy prevládajú semená rôznych tráv, menej semená 
kultúrnych rastlín. Živočíšnou zložkou (hmyzom roz-
ličných vývinových štádií, pavúkmi, mäkkýšmi) kŕmi 
najmä mláďatá.                PP

vrana túlavá (Corvus corone) – čeľ. → krkavcovité 
(Corvidae), rad → spevavce (Passeriformes), 45 až 
50 cm, hmotnosť 450 – 600 g. Rozšírená je v Eurázii, 
okrem arktických a tropických oblastí a v severový-
chodnej Afrike (Egypt). Na našom území sa vysky-
tujú dva poddruhy. Corvus corone cornix má hlavu, 
hruď, letky a chvost čierny, zvyšok tela je sivý. Tento 
poddruh je rozšírený od strednej Európy po západnú 
Sibír. Corvus corone corone je celá čierna. Rozšírená 
je najmä v západnej Európe. Hranica medzi výskytom 
týchto dvoch poddruhov prechádza cez Moravu, na 
Slovensku na Záhorí. V oblastiach, kde sa oba poddru-
hy stretávajú môže dochádzať ku kríženiu. Niektorí 
autori rozlišujú tieto poddruhy ako samostatné druhy. 
Vyskytuje sa prevažne v otvorenej krajine s poliami, 
lúkami a lesmi. V poslednom období hojne preniká do 
mestských aglomerácií, kde hniezdi. Hniezdo si stavia 
na stromoch. Páry sú zvyčajne trvalé. Znáška začína v 
marci až apríli. Obsahuje 3 až 6 svetlomodrých, mod-
rozelených resp. zelenkavých vajec s fialovosivými 
škvrnami. Inkubácia trvá 17 až 20 dní. Na vajíčkach 
sedí iba samica, samec jej prináša potravu. Mláďatá 
zo začiatku kŕmi samec, samica ich zahrieva, neskôr 
kŕmia obaja. Na hniezde zostávajú 30 až 35 dní. Po-
hlavne dospievajú vo veku 3 až 4 rokov. Potrava je 
veľmi rôznorodá. Sú to rôzne zdochliny, ďalej malé 
cicavce, zranené vtáky, vtáčie vajíčka, ryby, žaby, 
mäkkýše, hmyz, z rastlinnej potravy semená tráv, ze-
miaky, repa a rôzne bobule.              PP

vráskavec ozrutný (Balenoptera musculus) – z čeľ. 
vráskavcovité (Balaenopteridae), podradu bezzubých 
veľrýb (Mysticeti), radu veľrýb (Cetacea) dorastá do 
veľkosti 30 m a hmotnosti vyše 100 t, je najväčším 
známym žijúcim cicavcom. Len jeho srdce váži okolo 
6 q. Je modrosivo zafarbený, ventrálnu časť tela má 
asi do polovice charakteristicky pozdĺžne rýhovanú. 
Vráskavce majú charakteristickú väčšiu spodnú sán-
ku ako vrchnú čeľusť.              ZO

vrátnicový obeh – začína ako veľký krvný obeh. V 
brušnej dutine sa z aorty oddelí brušná tepna, ktorá 
vedie okysličenú krv do orgánov v brušnej dutine 
(črevá, pankreas, slezina) a vedie do pečene (najväčší 
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filter). Tam sa krv odkysličí, filtruje a pečeňovou žilou 
sa napája na dolnú dutú žilu, ktorá vedie odkysličenú 
krv do pravej predsiene.           MKB

vrátnik – časť žalúdka, ktorá oddeľuje žalúdok od ten-
kého čreva. Podkladom vrátnika je silný kruhový sval, 
ktorý uzatvára komunikáciu medzi žalúdkom a ten-
kým črevom.            MKB

vreckovcovité (Psychidae) – čeľ. uzdokrídlych motý-
ľov (Lepidoptera) menších rozmerov, ktorej samčeky 
majú široké, nenápadne sfarbené krídla s krátkymi ria-
sami a ochlpené telo. U nás žijúce druhy dosahujú dĺž-
ku tela 3 – 9 mm a dĺžku predného krídla 5 – 12 mm. 
Análna žilka a frenulum sú vyvinuté. Na zadných ho-
leniach sú spravidla len koncové ostrohy. Ústne orgá-
ny a prívesky sú redukované. Samičky, pripomínajúce 
larvy, sú bezkrídle s viac-menej zakrpatenými konča-
tinami a spravidla neopúšťajú vak a niekedy ani obal 
kukly, kt. iba praskne. V kukle prebieha kopulácia a 
ovipozícia. Tykadlá sú väčšinou hrebeňovité. Samče-
ky lietajú počas dňa al. večer. Samičky môžu naklásť 
až 5 000 vajíčok. Niekt. druhy sú partenogenetické. 
Polyfágne zreteľne sklerotizované húsenice s krátky-
mi bruškovými panôžkami žijú vo vakoch pripomí-
najúcich púzdra potočníkov, kt. bývajú často obložené 
rastlinnými časťami (kúsky dreva, drobné časti listov, 
ihličie, niekedy ulity drobných slimákov, zrnká piesku 
al. hlina). Na základe vaku možno často určiť druh. 
Živia sa väčšinou bylinami. Kuklia sa vo vaku. Kuk-
ly sú väčšinou múmiové. Čeľaď je značne rozšírená 
po svete Zo Slovenska je známych 38 druhov. Hosp. 
význ. našich druhov je nepatrný.                        MKU

vreckovec stromový (Psyche casta) – motýľ drobnej 
veľkosti z čeľ. → vreckovcovité s dĺžkou predného 
krídla 7 mm. Krídla sú hnedavé. Imága sa hojne vy-
skytujú od konca mája do júla. Húsenica žije od au-
gusta a po prezimovaní do mája na trávach, nižších 
rastlinách a krovitých drevinách. Jej vak býva pokry-
tý pozdĺžne usporiadanými časťami stebiel tráv. Vak 
býva hojný na kmeňoch a listoch stromov.         MKU

vretenica severná (Vipera berus) – → had z čeľ. → 
vretenicovitých. Má zavalité telo, len vzácne dlhšie 
ako 80 cm. Chvost je zreteľne odlíšený od tela, tvorí 
len 8 – 20 % celkovej dĺžky. Duté, šabľovito zahnu-
té jedové zuby merajú 3 – 5 mm, ostatné zuby – na 
kostiach podnebia a na dolnej čeľusti – sú drobné a 
zahnuté dozadu. Šupiny na tele sú kýlovité. Sfarbenie 
je individuálne veľmi premenlivé. Základné sfarbenie 
chrbtovej strany samcov je však zväčša sivé až strieb-
risté, samice sú spravidla hnedasté alebo červenkasté. 
Po celej dĺžke chrbta až na koniec chvosta sa väčšine 
jedincov tiahne tmavý kľukatý pruh. V období páre-
nia je kresba samcov mimoriadne kontrastná. Brušná 
strana je sivočierna, hnedočierna až bronzová, nieke-
dy svetlo škvrnitá, najmä na hrdle. Mláďatá sú sfar-
bené podobne ako dospelé samice. Samce sú celkovo 
menšie ako samice a majú relatívne dlhší chvost. Žije 
takmer v celej Európe okrem Írska, južných častí Py-
renejského, Apeninského a Balkánskeho polostrova, 

severnej časti Škandinávie (od 69° s. š.) a oblastí oko-
lo Čierneho a Kaspického mora. V Ázii žije približne 
medzi 50° a 60 ° s. š. až po Ďaleký východ a Sachalin. 
Má najväčší areál zo všetkých suchozemských hadov. 
Je lesným druhom so širokou ekologickou valenciou, 
prosperujúcim i v drsných klimatických podmienkach. 
Spolu s → jaštericou živorodou patrí k najotužilejším 
→ plazom vôbec. U nás obvykle vyhľadáva slnečné, 
ale vlhké miesta v lesnatej krajine – čistiny, vresovis-
ká, borievčie, horské lúky alebo medze vo výške 600 
– 2000 m n. m., sporadicky už od 300 m n. m. Chýba 
v bezlesných kultivovaných nížinách. Zimuje väčši-
nou od konca októbra do polovice marca, jednotlivo 
alebo hromadne, a to i spolu s inými druhmi plazov a 
obojživelníkov, výnimočne i netopierov, často po celé 
generácie v rovnakých úkrytoch. Aktívna je cez deň, v 
teplých letných dňoch sa však jej aktivita sčasti presú-
va do súmračných a nočných hodín. Loví v ktorúkoľ-
vek dennú dobu, najčastejšie však večer. Jej hlavnou 
korisťou sú malé cicavce, niekedy aj iné menšie su-
chozemské stavovce. Pri vyrušení sa pokúša uniknúť. 
Ak nemôže ujsť, stáča sa do kruhu, syčí a robí výpady 
hlavou v snahe uhryznúť útočníka. Pri zovretí rukou 
alebo pristúpení hryzie. Dokáže plávať i šplhať sa v 
nízkych kroch. Pári sa od konca apríla do začiatku 
júna. Samec prenasleduje vyhliadnutú samicu, snaží 
sa ju telom znehybniť a formou ritualizovaných súbo-
jov ju bráni pred inými samcami. Samice majú dvoj-
ročný generačný cyklus. Je živorodá (tvorí chorio-a-
lantoickú placentu, → pohlavná sústava plazov). Rodí 
hlavne v auguste a septembri, najčastejšie 7 – 11 mlá-
ďat, ktoré merajú 120 – 250 mm. Pohlavne dospieva 
v treťom až štvrtom (samce), resp. štvrtom až piatom 
(samice) roku života. Dožíva sa 10 – 15, výnimočne 
vyše 20 rokov. Je jediným druhom jedovatého hada 
žijúceho u nás. Jej uhryznutie môže vo výnimočných 
prípadoch ohroziť život predovšetkým detí, starých či 
na srdce chorých ľudí. Všeobecne je však zriedkavé 
a jeho následky navyše bývajú preceňované. Druh je 
v herpetofaune Slovenska zaradený medzi zraniteľné 
taxóny. Ohrozujú ho negatívne antropické vplyvy – 
nezmyselné zabíjanie, likvidácia biotopov a rozdro-
bovanie areálu (znečisťovaním životného prostredia, 
chemizáciou a mechanizáciou poľnohospodárstva, 
zástavbou a melioráciami). Tvorí 2 – 3 poddruhy. Na 
Slovensku žije vretenica severná palearktická (Vipera 
berus berus), ktorá obýva väčšinu areálu.       IB, DJ

vretenicovité (Viperidae) – čeľ. jedovatých → hadov 
so solenoglyfným chrupom (v hornej čeľusti je na 
ľavej i pravej čeľustnej kosti jeden relatívne veľmi 
dlhý zub, na jeho prednom okraji je uzavretý kanálik, 
ktorým steká do rany jed; ostatné zuby sú krátke, ih-
ličkovité, mierne dozadu ohnuté) (→ tráviaca sústava 
plazov). Vretenica gabunská (Bitis gabonica) môže 
mať jedové zuby dlhé až okolo 4 cm. Jed obsahuje 
najmä hemoragíny a cirkulačné toxíny, prípadne látky 
spôsobujúce koaguláciu bielkovín. Stavbu lebky majú 
výrazne špecializovanú v súvislosti s vývojom jedové-
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ho aparátu. Pohyblivé spojenie viacerých kostí lebky 
(predovšetkým ektopterygoid, maxila a prefrontále) 
umožňuje po otvorení úst vztýčiť dlhé jedové zuby, 
ktoré sú za normálnych okolností sklopené na podnebí 
hrotom dozadu. Skupina sa vyvinula pravdepodobne 
už v spodnej kriede, jej fylogenetický pôvod však nie 
je jasný. Niektorí autori ju považujú za bazálnu, iní 
za derivovanú fylogenetickú líniu v rámci skupiny → 
Colubroidea. Čeľaď zahŕňa tri podčeľade. Podčeľaď 
Viperinae združuje okolo 80 recentných druhov pat-
riacich do približne 15 rodov. Ich celková dĺžka do-
sahuje od 30 do 200 cm. Hlavu majú krátku, zreteľne 
odlíšenú od tela. Počet veľkých štítkov na hlave (pô-
vodne 9) klesol vo vývoji na 2 – 5, prípadne môžu 
tieto celkom chýbať a hlava je krytá len drobnými 
šupinkami. Zrenica je väčšinou vertikálne štrbinovitá, 
zriedkavejšie okrúhla. Končatiny i pletence chýbajú. 
Zástupcovia podčeľade sú rozšírení v kontinentálnej 
Afrike a Eurázii (okrem juhovýchodného cípu), na 
Jáve a Malých Sundách (Daboia russelii), a to od tro-
pického pásma až za hranicu polárneho kruhu. Obý-
vajú púšte, stepi a savany, lesy i horské pásma. Pozná-
me formy zemné, stromové i podzemné. Sú vajcorodé 
i živorodé. Africké druhy rodu Causus sa odlišujú od 
všeobecnej charakteristiky podčeľade – majú hladké 
šupiny, okrúhlu zrenicu a hlavu len nezreteľne odlí-
šenú od tela. Druhou podčeľaďou sú Crotalinae. Me-
dzi okom a nozdrou majú jamku, ktorá slúži ako ter-
mosenzitívny orgán s vysokou citlivosťou na zmeny 
teploty v okolí. Tento orgán im pomáha vyhľadávať 
endotermné živočíchy (prevažne drobné hlodavce), 
najmä v noci, keď je veľký rozdiel medzi teplotou 
tela koristi a teplotou prostredia. Dve tretiny z asi 100 
druhov žijú v Amerike, zvyšok v Ázii. Väčšina žije 
terestricky, čiastočne i arborikolne. Stromovým dru-
hom s ovíjavým chvostom je napr. štrkáčovec zelený 
(Viridovipera stejnegeri). Rieky a močiare východnej 
časti USA obýva ploskohlavec vodný (Agkistrodon 
piscivorus). Do podčeľade patria i najväčšie americké 
jedovaté hady – krovináre (krovinár nemý, Lachesis 
muta, dĺžka do 3,5 m). Najznámejšie sú však štrkáče 
(Crotalus), žijúce v Amerike, napr. štrkáč diamantový 
(Crotalus adamanteus), štrkáč rožkatý (Crotalus ce-
rastes), štrkáč lesný (Crotalus horridus), štrkáč červe-
ný (Crotalus ruber) či štrkáč zelený (Crotalus viridis). 
Oproti druhom z rodu Crotalus, ktoré môžu dosahovať 
dĺžku aj viac než 2 m, sú štrkáčiky (Sistrurus) malé, 
najviac 75 cm dlhé. Známym je napr. štrkáčik oboj-
kový (Sistrurus catenatus). Štrkáče i štrkáčiky majú 
na konci chvosta vytvorený článkovaný rohovinový 
útvar – štrkadlo. Pri trasení vo zvislej polohe vydáva 
štrkadlo pomerne hlasný zvuk (v prípade veľkých dru-
hov podobný zvuku rapkáča), ktorý má odstrašiť prí-
padných predátorov či varovať iné živočíchy a chrániť 
tak hada pred zašliapnutím. Tretia podčeľaď Azemio-
pinae obsahuje jediný druh vretenicu Feaovu (Azemi-
ops feae), ktorá žije v pralesoch juhovýchodnej Ázie. 
Má hladké šupiny, je pestro sfarbená v modročiernych 

odtieňoch a červenými alebo bielymi priečnymi pruh-
mi. Hlava je biela. O biológii druhu je veľmi málo 
známe. Je vajcorodá. Býva zaraďovaná na bazálnu 
pozíciu vo fylogenéze čeľade.        IB, DJ

vretenná kosť (radius) – jedna z dlhých kostí hrudníko-
vej končatiny.                ZO

vretenovité tykadlá → tykadlá hmyzu
vretienka obyčajná (Zygaena filipendulae) – veľká 

vretienka z čeľ. → vretienkovité s dĺžkou predného 
krídla 14 – 18 mm. Na predných tmavých zeleno-
modro lesknúcich sa krídlach je nápadných 6 červe-
ných škvŕn. Imága sa vyskytujú v letných mesiacoch 
na suchých lúkach s chudobnou vegetáciou a stano-
vištiach stepného charakteru. Je to naša najhojnejšia 
a najrozšírenejšia vretienka. Húsenica po prezimovaní 
žije do mája (júna) a živí sa bylinami z čeľade bôbovi-
té.             MKU

vretienkovité (Zygaenidae) – čeľ. väčšinou menších až 
stredne veľkých uzdokrídlych motýľov (Lepidoptera) 
s predĺženými krídlami, na kt. sú často pestré kresby. 
U nás žijúce druhy dosahujú dĺžku tela 7 – 16 mm 
a dĺžku predného krídla 10 – 18 mm. Predné krídla 
majú zaoblený predný roh a zreteľnú žilku An; zadné 
krídla sú značne menšie. Zavalité telo i krídla sa kovo-
vo lesknú. Tykadlá sú väčšinou hrebeňovité, vreteno-
vité al. nitkovité. Motýle lietajú pomaly počas dňa, na 
kvetoch nebývajú plaché. Krátke a zavalité húsenice, 
žijúce väčšinou na bylinách, majú druhotné štetiny sú-
stredené na bradavkách, 3 páry nôh a krátke panôžky 
(5 párov) svorkovitého typu. Kukly s voľnými bruš-
kovými článkami bývajú ukryté v charakteristickom 
vretenovitom, hodvábne lesklom a hustom žltom al. 
bielom → zámotku. Rozšírené sú po celom svete, 
viac druhov žije v teplejších oblastiach. Zo Sloven-
ska je známych 25 druhov patriacich väčšinou do 3 
rodov (Zygaena, Jordanita a Adscita). Viaceré druhy 
sú význ. bioindikátory zmien okolitého prostredia v 
ktorom žijú.            MKU

Vries, Hugo de (1848 – 1935) – holandský botanik 
a genetik. Profesor botaniky v Amsterdame. Štúdium 
variability rastlín, experimenty s krížením, najmä dru-
hov rodu Oenothera, priviedli de Vriesa k jeho mutač-
nej teórii. Patrí k trojici „znovuobjaviteľov“ Mendelo-
vých zákonov dedičnosti. Významné práce de Vriesa 
Das Spaltungsgesetz der Bastarde (1900), Die Mu-
tationstheorie (1901 – 1903), 2 zv.             IO

vrodené reakcie – sú to určité neuromotorické štruktúry, 
ktoré sa behom evolúcie ustálili a geneticky fixovali 
pre každý živočíšny druh. Predstavujú akési matrice, 
či návody k pohybovým prejavom charakteristickým 
pre každý okruh správania, napr. potravný, sexuálny 
a iný. V modernej etológii sa označujú ako modálne 
prejavy – sú to charakteristické spôsoby pohybov jed-
notlivých živočíchov, ktoré sa nemusia učiť.      MKA

vrodené správanie – pozostáva z prejavov správania, 
ktoré zvieratá získavajú na základe pôsobenia mecha-
nizmu dedičnosti. Tieto prejavy sa súhrnne označujú 
ako inštinktívne správanie. Inštinktívne správanie je 
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druhovo špecifické to znamená, že relatívne rovnako 
prebieha u všetkých príslušníkov jedného živočíšne-
ho druhu. K ďalším vrodeným mechanizmom živých 
organizmov patria rôzne modálne prejavy, kinézy a 
tropizmy.           MKA

vŕtavce (Ptininae) – podčeľaď → chrobákov čeľ. → 
črvotočovitých. Niektorí autori ich považujú za samo-
statnú čeľaď. Drobné chrobáky valcovitého (samče-
ky) až zaguľateného tela (samičky) s dlhými tykadla-
mi a nohami. Telo žltohnedo, hnedo, čierno sfarbené, 
pokryté krátkymi chĺpkami. Larvy aj imága žijú v 
práchnivom dreve, pod lístím, kôrou, v machu, ale aj v 
domoch, napr. v drogách, herbároch a zvyškoch potra-
vín. V palearkte žije asi 250 druhov, u nás 26. Častým 
druhom v domoch je vŕtavec ničivý (Ptinus fur). MH

vrzúnik borovicový (Acanthocinus aedilis) – chrobák 
čeľ. → fuzáčovitých. Dĺžka 12 – 20 mm. Sfarbenie 
sivohnedé. Vyznačuje sa výrazným pohlavným di-
morfizmom v dĺžke tykadiel, kt. u samčekov presahu-
jú niekoľkonásobne dĺžku tela. Samička má na konci 
bruška znášadlo. Žije v borovicových lesoch. Larvy sa 
vyvíjajú v pňoch a kmeňoch zrúbaných borovíc. Pri 
premnožení môžu byť tech. a fyziol. škodcami boro-
vicového dreva.              MH

vrzúnik osikový (Saperda populnea) – chrobák čeľ. 
→ fuzáčovitých. Dĺžka 9 – 15 mm, telo podlhovasté, 
riedko žlto tomentované. Vyvíja sa v topoľoch, osi-
kách a vŕbach rakytách. Význ. fyziol. škodca topo-
ľových kultúr. Podobnú bionómiu má v. topoľový, S. 
carcharias (20 – 30 mm). Druhy sa vyznačujú dvoj-
ročným vývinom.             MH

vrzúnik pralesový (Monochamus sartor) – chrobák čeľ. 
→ fuzáčovitých. Dĺžka 21 – 35 mm. Tykadlá samčeka 
dosahujú dĺžku až 70 mm, u samičky nepresahujú dĺž-
ku tela. Žije v smrekových lesoch. Imága lietajú v júli 
a auguste. Larvy sa vyvíjajú v smrekovom dreve.MH

všežravé chrobáky (Polyphaga) – najpočetnejší podrad 
radu → chrobákov (Coleoptera). Žilnatina blanitých 
krídel má na rozdiel od podradu → mäsožravých 
chrobákov jednoduchšiu stavbu, panvičky posledné-
ho páru nôh zasahujú nanajvýš do prvého brušného 
článku, majú behavé al. ináč špecializované nohy. 
Články bruška majú na spodnej strane zreteľné švy. 
Jeho členenie do najčeľadí nie je jednotné. Patrí sem 
väčšina druhov chrobákov, kt. sa zaraďujú do 16 – 17 
nadčeľadí s veľkým počtom čeľadí.           MH

všežravé živočíchy – živočíchy, ktoré sa živia rastlin-
nou i živočíšnou potravou, sú definované ako organiz-
my konzumujúce potravu vo viac než jednej trofickej 
úrovni. Označujeme ich ako omnivorov.        MKA

vši (Anoplura) – skupina ektoparazitického hmyzu na 
hierarchickej úrovni radu alebo podradu, často zara-
ďovaná so švolami (Mallophaga) do taxónu Phthi-
raptera. Vši majú dorzoventrálne sploštené telo, sú 
sekundárne bezkrídle s bodavo-cicavými ústnymi or-
gánmi unikátnej stavby. Hlava je na rozdiel od švol 
vždy užšia ako hruď, nohy prichytávacie, bruško ši-
roké až veľmi široké. Hlava prognantna, v smere po-

zdĺžnej osy tela predĺžená. Tykadla 3 – 5 článkové, 
na posledných dvoch sú zmyslové bohato inervované 
jamky. Prvý tykadlový článok samčekov je dlhší ako 
u samičiek. Oči sú redukované alebo úplne chýbajú, 
sú uložené za bázami tykadiel. Ústny otvor je uložený 
terminálne na vyliačiteľnom haustelu (haustellum) s 
vencom malých háčikov na prichytenie sa behom ci-
cania. Ústne orgány sú zo štyroch bodcov obalených 
rúrkovitou pošvou. Nie sú spojené s tráviacou trubi-
cou, sú uložené v samostatnej vačkovitej priehlbenine 
spodnej steny ústnej dutiny. Hrudné články sú pevne 
zrastené. Po stranách stredohrude pár stigiem, na ven-
trálnej strane mnohých druhov je prítomná sternálná 
doštička s diagnostickými zna kmi druhu. Nohy s je-
diným chodidlovým článkom, na konci s pohyblivým 
pazúrikom. Voš sa pri pohybe v srsti hostiteľa prichy-
táva chlpov tak, že ich zovrie medzi prstovitý výbežok 
holene a pohyblivý pazúrik. Chodidlový článok nieke-
dy zrastá s holeňou. Bruško z 9 viditeľných článkov, 
konec bruška samčekov zaoblený, sami ček viac-me-
nej dvojlaločnatý. Články sú pokryté štetinami rôzne-
ho postavenia a tvaru, majú diagnostickú hodnotu. 
Samičie genitálne orgány tvoria dva vaječníky, každý 
je zložený z 5 rúrkovitých ovariol. Samčie genitálne 
orgány sú tvorené z párových semenníkov. Koncová 
časť kopulačných orgánov (edeagus) má význam pri 
determinácii druhu. Vši lepia vajíčka (hnidy) spod- Vši lepia vajíčka (hnidy) spod-Vši lepia vajíčka (hnidy) spod-
ným koncom na chlpy, vlasy hostite ľa alebo vlákna 
látok odevov. Rozmnožujú se pohlavne. V ontogenéze 
prekonávají neúplný vývin (hemimetabóliu). Vo vývi-
ne, ktorý trvá 15 – 45 dní, majú tri nymfálne instary. 
Vši sú trvalé ektoparazity cicavcov. Žijú v srsti a na 
koži. Živia sa krvou hostiteľa, cicajú niekoľkokrát 
denne. Na jednom hostiteľovi môžu parazitovať tri až 
štyri dru hy. Parazitují na cicavcoch z radov: Insectivo-
ra, Rodentia, Lagomorpha, Carnivora, Tubulidentata, 
Hyracoidea, Perissodactyla a Primates. Je známych 
približne 420 druhov. Majú zdra votnícky význam ako 
vektory pôvodcov chorôb človeka a zvierat. Veľké za-
všivavenie hospodárských zvierat je príčinou silného 
dráždenia kože, čo vedie k zniženiu ich produktivity a 
umožňuje vstup infekcie.              IO

vtákokrídlovec obrovský (Ornithoptera alexandrae) 
– jeden z najväčších motýľov sveta (najväčší motýľ s 
dennou aktivitou zo skupiny → Rhopalocera) patriaci 
do čeľ. → vidlochvostovité s dĺžkou predného krídla 
80 – 135 mm. Samčeky sú zreteľne menšie ako samič-
ky. Na čiernom podklade krídel samčeka je nápadná 
kovovomodrá kresba. Bruško samčeka je žlté. Spodná 
strana samčích krídel je zlatožltá s čiernymi žilkami. 
Samička je tmavohnedá so svetlohnedou kresbou, 
zvlášť výraznou na zadných krídlach. Vyskytuje sa v 
dažďovom lese v údolí Popondetta v Papui – Novej 
Guineji. Húsenica je čierno-červená so svetlo červe-
nými mäsitými a zahrotenými tŕňmi. Tŕne sú v strede 
chrbtovej strany krémovožlté. Žije na vlkovci Aristo-
lochia schlecteri a A. dielsiana. Zákonom chránený 
druh v zmysle Washingtonského dohovoru.        MKU
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vtákopyskovité (Ornithorhynchidae) – čeľ. patrí do 
radu kloakovcov (Monotremata). Zaraďujeme do nej 
jediný druh, vtákopyska divného (Ornithorhynchus 
anatinus). Semiaquatilný druh s plávacími blanami 
medzi prstami, s ústami premenenými na zrohovate-
ný, kačicovitý zobák, ktorý má početné žliazky a ner-
vové zakončenia, takže je mäkký a vlhký. Dĺžka tela 
aj s plochým chvostom je okolo 50 cm, hmotnosť 1 
– 2 kg. V embryonálnom štádiu sa zakladajú zuby, no 
čoskoro zanikajú a vytvárajú sa zrohovatené lišty. Na 
tele majú hustú srsť, pre ktorú boli v minulosti veľmi 
lovené. Nemajú vonkajšie ušnice, oko a ušný otvor 
sú v spoločnej priehlbenine, ktorá počas potápania sa 
prekrýva kožou. Mozog je neveľký a hladký. Samce 
majú len pohlavný chromozóm X, chýba im pohlav-
ný chromozóm Y. Samica po oplodnení si navláči v 
ohnutom chvoste do vyhrabanej nory lístie a trávu a 
kladie väčšinou 2 malé vajíčka. Sedí na nich okolo 10 
dní. Žijú v blízkosti potokov, od hôr po tropické pra-
lesy, na brehu ktorých kopú značne hlboké nory. Na 
dne vôd, z bahna, loví bezstavovce a drobné stavovce, 
ktoré môže aj uchovávať v lícnych torbách. Pri love 
potravy využíva aj elektroreceptory umiestnené v zo-
báku. Tie vytvárajú elektrické polia a informujú ho 
o prekážkach a koristi. Obývajú východnú Austráliu 
a Tasmániu. Dožívajú sa okolo 15 rokov.            ĽK

výchova mláďat vtákov – proces starostlivosti o mlá-
ďatá od ich vyliahnutia z vajíčok až po ich opustenie 
hniezda resp. do osamostatnenia mláďat. Počas tejto 
doby sa rodičia rôznym spôsobom starajú o potom-
stvo, pričom ich kŕmia, chránia pred nepriaznivým 
počasím resp. pred predátormi. Podľa stupňa starost-
livosti rodičov o mláďatá rozoznávame uvedené typy 
mláďat: mláďaťa supernekŕmivé (supreprekociálne) – 
od vyliahnutia sú úplne nezávislé od rodičov (napr. ta-
bonovité); mláďatá nekŕmivé (prekociálne) – mláďatá 
sa liahnu s vyvinutým prachovým perím, hneď po vy-
liahnutí sú schopné samostatne sa pohybovať, vzhľa-
dom na to, že nemajú vyvinutú termoreguláciu, musia 
ich rodičia zahrievať a vodiť, potravu si však zberajú 
samé (napr. → kačicovité); mláďatá vodivé (subpre-
kociálne) – po vyliahnutí opúšťajú hniezdo, avšak 
rodičia ich vodia a kŕmia (napr. žeriavy, potápky, ho-
kovité); mláďatá polokŕmivé (semiprekociálne) – po 
vyliahnutí zostávajú na hniezde a rodičia ich kŕmia, 
majú vyvinuté operenie (napr. → čajkovité, alkovité); 
mláďatá prvokŕmivé (semialtriciálne) – po vyliahnutí 
majú vyvinuté operenie a zmyslové orgány, nie sú však 
schopné samostatne sa živiť a nemajú vyvinutú schop-
nosť termoregulácie (napr. → volavkovité, dravce); 
mláďatá kŕmivé (altriciálne) – po vyliahnutí sú úpl-
ne odkázané na starostlivosť rodičov, liahnu sa holé, 
resp. s riedkym prachovým perím a slepé, nemôžu sa 
ani samostatne pohybovať (napr. všetky → spevavce, 
papagáje, ďatľovce a iné). V staršej literatúre je možné 
stretnúť sa s delením na mláďatá nidifúgne (nekŕmivé) 
a nidikolné (kŕmivé). Dĺžka starostlivosti o potomstvo 
je u jednotlivých skupín rôzna. Najkratšie trvá u ma-

lých druhov spevavcov, ktoré opúšťajú hniezdo po 
dvoch týždňoch a najdlhšie pri albatrosoch, kde trvá 
až 300 dní. Po ukončení vývinu na hniezde získajú 
mláďatá tzv. juvenilný šat, z ktorého po určitej dobe 
preperujú na šat dospelých vtákov.             PP

vyliačiteľný kopulačný orgán – zadná časť kloaky čer-
voňov (Gymnophiona) je vyliačiteľná a vytvára kopu-
lačný orgán phallodeum.              ZO

vylučovacia sústava bezchordátov – sa vyskytuje u 
všetkých skupín okrem hubiek a mechúrnikov. Pozná-
me tri základné typy. 1. protonefridiálna sústava, 2. 
metanefridiálna sústava a 3. Malphighiho rúrky. 
Základnou stavebnou jednotkou protonefridiálnej 
sústavy je plamienková bunka, kt. má odvodný al. 
močový kanálik. Močové kanáliky môžu ústiť z tela 
buď samostatne al. majú spoločný močovod, kt. sa 
rozširuje v močový mechúr a neskôr vyúsťuje von 
z tela. Vnútri plamienkovej bunky sa nachádza trs 
bičíkov, kt. zasahujú do močového kanálika. Pomo-
cou nich je vylučovaný moč vháňaný do distálnych 
častí močových kanálikov. Tento typ vylučovania sa 
vyskytuje u ploskavcov, nemertín, primárnych lariev 
trochofórového typu. Modifikáciou protonefrídií sú 
solenocyty, t.j. trsy plamienkových buniek vyúšťujúce 
do močového kanálika. Vyskytujú sa u mnohých 
skupín mnohoštetinavcov. Metanefridiálna sústava sa 
nachádza u bezchordátov, kt. majú vyvinutý célom. 
Zákl. morfologickou jednotkou je metanefrídium, 
kt. slúži ako vylučovací aj osmoregulačný orgán a 
u obrúčkavcov aj ako vývod pohlavných žliaz. Vy-
skytuje sa v rôznych modifikáciách u → kôrovcov, → 
klepietkavcov, → mäkkýšov ap. U → obrúčkavcov sú 
metanefrídie vyvinuté v každom článku. Každé meta-
nefrídium začína obrvenou nálevkou (nefrostomom), 
kt. sa otvára do célomového vačku jedného článku a 
ústi v dutine nasledujúceho vačku. Močový kanál je 
zložený z 3 častí: úzky kanál, stredný kanál a široký 
kanál, kt. ústi do močového mechúrika. Modifikáciou 
metanefrídií sú koxálne žľazy klepietkavcov, antenál-
ne alebo zelené žľazy (vyššie korovce), maxilárne 
žľazy (nižšie kôrovce.). U niekt. → kôrovcov slúžia 
k exkrécii aj antenálne žľazy. Bojanova žľaza plní 
vylučovaciu funkciu u → mäkkýšov. Je vyvinutá v 
podobe dvoch váčikov otvorených do perikardiálnej 
dutiny. Navonok vyúsťujú v plášťovej dutine. U → 
hmyzu a → pavúkovcov slúžia na vylučovanie → 
Malpighiho rúrky.             MH

vylučovacia sústava obojživelníkov – vylučovacím or-
gánom obojživelníkov sú obličky. Larvy chvostnatých 
obojživelníkov a žiab majú vyvinuté obličky typu pro-
nefros. Tvoria ich 2 až 4 kanáliky, ktoré sa proximálne 
otvárajú do telovej dutiny obrvenými nálevkami (ne-
frostómami) a distálne sa spájajú do spoločného vývo-
du. V blízkosti každého nefrostómu sa nachádza hustá 
sieť kapilár tvoriaca vonkajší glomerulus (glomerulus 
externus). Larvy červoňov majú obličky viac segmen-
tované, zložené z 10 až 13 metamericky uložených 
kanálikov. Po metamorfóze sú funkčné obličky typu 
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opistonefros. Červoňom sa zachováva ich primárna 
segmentácia, chvostnatým obojživelníkom a žabám 
sa narúša vytvorením sekundárnych kanálikov. Steny 
kanálikov sa proximálne rozširujú do Bowmanových 
vačkov, do ktorých je vtlačený vnútorný glomerulus 
(glomerulus internus). Moč je odvádzaný primárnym 
močovodom (Wolffova chodba), ktorý samcom slúži 
aj na odvádzanie spermií. Zhromažďuje sa v močo-
vom mechúri, ktorý ústi do kloaky. Larvy obojživel-
níkov vylučujú do vodného prostredia amoniak spolu 
s veľkým množstvom vody. Jedince po metamorfóze 
vylučujú prevažne močovinu.           PMI

vylučovacia sústava plazov – vylučovacím orgánom 
sú pravé obličky (metanefros) uložené v zadnej časti 
tela blízko chrbtice. Hadovité formy plazov majú ob-
ličky predĺžené, pričom pravú obličku majú posunutú 
pred ľavú. V nefrónoch obličiek chýba Henleho kľuč-
ka, glomeruly sú malé a môžu dokonca chýbať. Moč 
odvádza párový močovod (ureter) do kloaky (cloaca). 
Močový mechúr (vesica urinaria) majú len korytnač-
ky a niektoré → jaštery. Splodinami látkového meta-
bolizmu sú amoniak, močovina a kyselina močová. 
Ich pomerné zastúpenie v moči je variabilné a odráža 
aj mieru prispôsobenia sa vodnému prostrediu. Toxic-
ký rozpustný amoniak (tvorí 75 % vylučovaných du-
síkatých splodín morských korytnačiek a → krokodí-
lov) musí byť rýchlo vylučovaný s množstvom vody. 
Obojživelné korytnačky vylučujú predovšetkým ne-
toxickú močovinu. Tá je tiež rozpustná, takže pri dl-
hotrvajúcom zadržiavaní v tele by menila osmotické 
hodnoty vnútorného prostredia, preto musí byť aj so 
stratami vody vylučovaná. Splodiny suchozemských 
korytnačiek a → šupináčov tvorí prevažne kyselina 
močová, ktorá je nerozpustná a netoxická, takže môže 
byť dlho skladovaná v tele a vylučovaná s minimál-
nou stratou vody. Šetrenie s vodou sa ešte umocňuje 
v prípade púštnych a morských foriem, ktoré vyluču-
jú soľ mimoobličkovou cestou (nosové soľné žľazy 
leguánov rodu Amblyrhynchus, slzné žľazy morských 
korytnačiek).          IB, DJ

vylučovacia sústava vtákov – má mnohé plazie zna-
ky. Ploché párové obličky (renes) sú typu metanefros, 
majú tri laloky (zriedkavo volavky a kulíky štyri) a sú 
vtlačené v panve. V obličkách sa prvýkrát objavuje 
Henleova kľučka, ktorá zdokonaľuje rezorbciu vody z 
primárneho moču. Tu sú ešte zachované zvyšky vrát-
nicového obehu. Močový mechúr chýba. Močovody 
(uretery) sú párne a vyúsťujú v strednej časti kloaky 
(urodeum). Moč obsahuje kyselinu močovú a niektoré 
hlienovité látky. Je hustý, belavý, na vzduchu rýchlo 
hustnúci. Špecifickú vylučovaciu funkciu majú nosové 
žľazy (glandulae nasalis) viacerých, najmä morských 
vtákov (napr. kormorány, pelikány, víchrovníkovité, 
potáplice, čajky, bahniaky, tučniaky). Nachádzajú sa 
v priehlbine čelovej kosti a vylučujú prebytok soli z 
morskej vody.               ĽK

vylučovacia/exkréčna sústava (organa uropoëtica) – 
sústava orgánov odstraňujúcich z tela odpadové lát-

ky a prebytočnú vodu, čim regulujú osmotický tlak. 
V rámci bezstavovcov rozlišujeme tri základné typy 
vylučovacích orgánov a ich modifikácie – protonefrí-
dium, metanefrídium, Malpghiho trubice. Vylučova-
cím orgánom stavovcov sú obličky (ren) niekoľkých 
vývojových typov – predobličky (pronefros), prvoob-
ličky (mesonefros) a pravé obličky (metanefros). JS

vylučovacie orgány kôrovcov – sú pozmenené párové 
metanefrídie, nachádzajú sa na hlave a pozostávajú zo 
slepého váčku, ktorý vyúsťuje vývodmi buď na báze 
antén (antenálne žľazy) alebo na báze maxíl (maxilár-
ne žľazy). Oba typy vylučovacích orgánov majú zväč-
ša len vývojové štádiá kôrovcov. Inak antenálne žľazy 
sa vyskytujú u vývojov dokonalejších rakovcov (Ma-
lacostraca) a maxilárne žľazy u nižších kôrovcov.  IH

výr skalný (Bubo bubo) – čeľ. → sovovité (Strigidae), 
rad sovy (Strigiformes), veľkosť 67 – 70 cm, hmot-
nosť 2 – 3 kg. Naša najväčšia sova. Základné sfarbenie 
má žltohnedé alebo hrdzavo hnedé, na chrbtovej stra-
ne tmavšie s početnými tmavými pozdĺžnymi škvrna-
mi. Má nápadnú veľkú hlavu s dlhšími perami, ktoré 
vytvárajú ušká a výrazné oranžové oči. Rozšírený je v 
celej palearktickej oblasti, kde aj zimuje a žije aj v se-
vernej Afrike. Vyskytuje sa v biotopoch, kde nájde do-
statok možností na hniezdenie a potravu, ako sú napr. 
skaly alebo zrúcaniny hradov, ale často aj používané 
lomy, v horách aj na nížinách. Hniezdu zvyknú byť 
verní a môžu ho používať niekoľko rokov. Tok začína 
niekedy už v januári a hniezdenie vo februári až marci. 
Vajíčka znášajú priamo na skalnatom útese alebo ob-
sadia staré hniezdo → dravcov. Znáška obsahuje 1 – 4 
vajíčka, inkubácia trvá asi 35 dní. Mláďatá zostávajú 
v hniezde 5 – 6 týždňov, ale lietať sú schopné až vo 
veku 9 týždňov. Živí sa výhradne stavovcami, najmä 
cicavcami a vtákmi. V jeho potrave boli nájdené do-
konca aj zvyšky líšky a z vtákov myšiaka. V zajatí sa 
dožíva až 60 rokov, vo voľnej prírode však asi iba 20. 
V minulosti bol dosť prenasledovaný a označovaný 
poľovníkmi ako škodlivá zver. Používal sa na tzv. vý-
rovku – poľovačku na vrany, iné → krkavcovité vtáky 
a dravce. Dnes je už tento spôsob lovu zakázaný. PP

výstražné sfarbenie motýľov – veľmi nápadné a pestré 
sfarbenie často jedovatých druhov odpornej chuti, kt. 
svojim zafarbením vopred varujú možného útočníka. 
Takéto sfarbenie majú napr. zástupcovia z čeľ. → vre-
tienkovité, niekt. → spriadačovité, húsenica → lišaja 
mliečnikového, → pestroňa vlkovcového a iných dru-
hov žijúcich na jedovatých rastlinách.         MKU

vyššie kôrovce (Malacostraca) – zodpovedá triede → 
rakovce

výtrusníky/myxozoy (Myxozoa) – tkanivové (menej 
vnútrobunkové a dutinové) parazitické organizmy. 
V nedávnej minulosti zaraďované medzi → jedno-
bunkovce, v súčasnosti majú už pevnú pozíciu v rámci 
mnohobunkovcov v skupine → polypovcov. Vegeta-
tívne štádium (trofozoit) je amébovitý s jadrami alebo 
bunkami 2 typov (vegetatívne, riadiace fyziologické 
funkcie a generatívne podieľajúce sa na rozmnožo-
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vaní a tvorbe spór). Rozmnožovanie trofozoitov sa 
uskutočňuje pučaním alebo rozpadom (→ nepohlavné 
rozmnožovanie). Zriedkavo je vegetatívne štádium 
slabo vyvinuté, neschopné vegetatívneho množenia 
(Actinomyxidia). Na konci alebo v strede životné-
ho cyklu vytvárajú zložité → spóry pozostávajúce 
z niekoľkých morfologicky odlíšených a fyziologic-
ky špecializovaných buniek. Spóra obsahuje 1 – 7 → 
polárnych kapsúl s vystreľovacím polárnym vláknom 
a 1 až mnoho amébovitých generatívnych buniek (zá-
rodkov, sporoplaziem). Spóry sa dostávajú z hostiteľa 
prasknutím poškodených tkanív alebo sú vyplavova-
né telovými tekutinami do tráviaceho traktu a obli-
čiek. Nákaza sa uskutočňuje zožratím spór s potravou. 
V čreve dochádza k vystreľovaniu polárnych vlákien, 
ktoré stimulujú pohlavný proces, dochádza k splýva-
niu jadier a vzniká synkaryon. Amoebovité zárodky 
(jednojadrové zygoty) migrujú cez epitel čreva a kr-
vou alebo lymfou sa dostávajú na miesto parazitova-
nia. Tam sa jadro zygoty delí na 2 (vegetatívne a ge-
neratívne) a amoebovitý zárodok sa rozrastá v plaz-
módium. Nasledujú nepohlavné rozmnožovania a 
zložitý proces sporulácie, výsledkom ktorého sú mno-
hobunkové spóry. Parazitujú hlavne v sladkovodných 
a morských rybách (žlčník, močový mechúr, pokožka, 
žiabre). Známych okolo 1 200 druhov. Delia sa na 2 
triedy: Myxosporidia – Myxobolus pfeiferi, parazituje 
v mrene, Myxobolus cerebralis, v lososovitých rybách 
spôsobuje poruchy rovnováhy (ryby krúžia do kola, 
hynú), Myxobolus cyprini parazituje v kaprovitých 
rybách napadá žiabre, pokožku a vnútorné orgány. 2 
trieda – Actinomyxidia sa odlišuje slabo vyvinutými 
vegetatívnymi štádiami, diploidnými (nie haploidný-
mi) spórami a hostiteľmi (výlučne bezstavovce). Stav-
ba spór je rovnaká. Triactinomyxon ignotum parazitu-
je v tubifexoch (Tubifex tubifex).              ET

výtrusovce (Apicomplexa/Sporozoa) – kmeň parazitic-
kých → jednobunkovcov, u ktorých sa počas celého 
života alebo v jeho časti väčšinou vyskytuje sústava 
špecifických organel tzv. → apikálny komplex (vidi-
teľný v elektrónovom mikroskope). Na povrchu tela 
sa nachádza → pelikula zložitej štruktúry (plazma-
lema a vnútorný membránový komplex), na základe 
čoho sa v súčasnosti zaraďujú do skupiny Alveolata 
(fylog. línia → Chromalveolata). Vo vývine sa vysky-
tuje striedanie generácií (→ metagenéza) pričom sa 
môže striedať niekoľko typov nepohlavných rozmno-
žovaní → schizogónia, → gamogónia, → sporogó-
nia s pohlavným → gametogamia. Pri nepohlavnom 
rozmnožovaní (→ schizogónia) vzniká veľký počet 
→ schizontov (merozoitov), kt. slúžia na rozmnože-
nie v tom istom hostiteľovi (napadajú ďalšie bunky). 
Po niekoľkých schizogonických deleniach nasledu-
je pohlavné rozmnožovanie (→ gametogamia) – po 
kopulácii vznikne zygota, ktorá sa mení na oocystu. 
U niektorých druhov sa pred štádiom oocysty objavuje 
pohyblivý, plazmódiový útvar (ookinet). V cyste (oo-
cysta) sa tvoria spóry (sporocysty), kde rozpadom (→ 

sporogónia) vzniká väčší počet sporozoitov. Často do-
chádza i k striedaniu hostiteľov. Spôsobujú významné 
ochorenia ľudí a zvierat. Patria sem triedy → gregari-
ny, → kokcídie, → krvinovky a → kolpodely.        ET 

vývin pásomníc → larvy pásomníc, pásomnice
vývin roztočov – pre → roztoče je charakteristická ne-

dokonalá premena a vývin pôvodne prebieha cez tieto 
štádiá: vajíčko (ovum), deutovum, larva, niekoľkokrát 
sa zvliekajúca nymfa (protonymfa, deutonymfa, trito-
nymfa) a imágo (adult: +, >). Táto schéma je u jednot-
livých skupín rôzne pozmenená, najmä u parazitov. U 
mnohých druhov je vyvinutá ovovi viparia alebo vivi-
paria, keď samičky kladú už vyliahnuté larvy. Častá 
je partenogenéza. U kliešťov vývin prebieha podľa 
tejto schémy: vajíčko – larva – nymfa – imágo. Po 
nacicaní krvi a kopulácii kladie samička mimo hosti-
teľa veľký počet vajíčok (500 až 10 000). Z vajíčok sa 
liahnu 6-nohé larvy, ktoré vyhľadávajú hostiteľa a po 
nacicaní krvi sa menia na nymfy. Tieto opätovne ci-
cajú (na tom istom alebo ďalšom hostiteľovi) a menia 
sa na dospelé štádiá. Väčšina našich druhov kliešťov 
prekonáva trojhostiteľský vývinový cyklus, ktorý trvá 
viac rokov (2 – 6 rokov).           PMA 

vývin/ontogenéza kôrovcov – je veľmi komplikovaný 
a prebieha cez viaceré larválne štádiá. Vývin je mo-
difikovaný od radu k radu a larvy sa počas vývinu 
postupne menia zhruba v poradí: 1. naupliová larva 
– nauplius (vajcovitý tvar štyri páry telesných príves-
kov a jednoduché naupliové oko), 2. metanauplius 
(zvliekaním sa zväčšuje a predlžuje, pribúdajú telo-
vé prívesky), 3. u kopepód sa mení na kopepoditovú 
larvu (kopepodit), u niektorých vyšších kôrovcov sa 
mení na zoeovú larvu (zoea) – má základy zložených 
očí, zoea sa mení 4. na myzídiovú larvu (myzídium); 
u lastúrničiek cyprisovú larvu, tieto sa zvliekaním me-
nia na dospelé jedince. Niektoré skupiny kôrovcov sa 
vyvíjajú priamo bez lariev.              IH

vývinové cykly parazitov – mnohé parazitické prvoky 
prekonávajú zložité vývinové cykly, počas ktorých sa 
menia morfologicky, striedajú sa generácie pohlavné 
s nepohlavnými, pohyblivé štádiá s nepohyblivými. 
Behom života sa vytvárajú štádiá odolné voči podmien-
kam vonkajšieho prostredia, časť života totiž môžu 
prekonávať vo vonkajšom prostredí, časť v hostiteľo-
vi. Vo vývinových cykloch zohrávajú dôležitú úlohu 
rôzni hostitelia, často krvcicajúce článkonožce, ktoré 
parazitického prvoka prenášajú, a v ktorých parazitic-
ký prvok prekonáva časť svojho vývinu (Plasmodium, 
Trypanosoma, Babesia, Theileria a i.). Vývinové cyk-
ly motolíc (Trematodes) prechádzajú niekoľkými 
larválnymi štádiami a sú spojené so striedaním hosti-
teľov a striedaním generácií. V embryonálnej fáze sa 
v oplodnenom vajíčku vyvíja prvá larva miracídium. 
Prvým medzihostiteľom je vždy mäkkýš. Preniknutím 
miracídia do mäkkýša začína fáza partenogenetických 
generácií (štádiá sporocýst a rédií), ktorá prebieha 
v tele mäkkýša, výsledkom je vznik cerkárií zo spo-
rocýst alebo rédií, cerkárie aktívne opúšťajú prvého 
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medzihostiteľa. Vznikom cerkárií začína posledná 
vývinová fáza, ktorá je zavŕšená vznikom dospelých 
motolíc. Cerkárie sa pasívne alebo aktívne dostávajú 
do definitívneho hostiteľa alebo prenikajú do druhé-
ho medzihostiteľa a menia sa na metacerkárie. Vývin 
niektorých motolíc predlžuje existencia prechodného 
larválneho štádia mezocerkárie spojeného s paratenic-
kým hostiteľom (ďalší medzihostiteľ). Podľa počtu 
hostiteľov sú vývinové cykly jedno- až štvorhostiteľ-
ské. Vo vajíčku pásomníc (Cestodes) sa vyvíja larva 
(onkosféra, koracidium, lycophora), ktorá buď opúšťa 
vajíčko vo vode a je schopná pohybu alebo opúšťa 
obal vajíčka až v tráviacej rúre medzihostiteľa. Vý-
vinové cykly pásomníc prebiehajú v jednom alebo 
dvoch medzihostiteľoch a definitívnom hostiteľovi. 
Vo vývine pásomníc larválne štádiá žijúce vo von-
kajšom prostredí úplne chýbajú alebo sa mimo hosti-
teľského organizmu vyskytujú len veľmi krátko. Pre-
chod larválneho štádia z jedného hostiteľa do druhého 
je založený na potravných vzťahoch. Predchádzajúci 
hostiteľ s larvou je zvyčajne skonzumovaný nasledu-
júcim. V medzihostiteľoch sa vyvíjajú larvy (larvo-
cysty). Larva pásomnice, ktorej vývin je viazaný na 
medzihostiteľa – bezstavovca sa nazýva cystcerkoid. 
Typy lariev cysticerkus, cenurus, echinokok a alveo-
kok sú charakteristické pre pásomnice, ktorých vývin 
je viazaný na medzihostieľa – teplokrvného stavovca. 
Niektoré pásomnice sú známe nepohlavným zmno-
žením (pučanie) (Echinococcus) larválnych štádií. 
Vývinový cyklus hlístovcov (Nematoda) môže byť 
priamy (geohelminty), prebieha v hostiteľovi (endo-
genná fáza) a životnom prostredí hostiteľa (exogen-
ná fáza). Vajíčka alebo larvy hlístovca opúšťajú telo 
hostiteľa, vo voľnom prostredí sa larvy dvakrát zvlie-
kajú po tretie štádium, ktoré je infekčné pre ďalšieho 
hostiteľa. Infekčná larva sa dostáva do hostiteľa pa-
sívne s potravou alebo do hostiteľa aktívne preniká. 
Niektoré hlístovce napr. Ascaris lumbricoides sa vo 
voľnom prostredí zvliekajú vo vajíčku, neopušťajú 
vajíčko. Vajíčko s larvou druhého štádia je infekčné. 
Jeho konzumácia s potravou vyvolá ochorenie hosti-
teľa. Druhý typ vývinových cyklov (biohelminty) je 
charakteristický vývinom lariev prvého až tretieho 
štádia v medzihostiteľovi, môže ním byť bezstavovec 
i stavovec. Definitívny hostiteľ sa nakazí konzumá-
ciou infikovaného medzihostiteľa alebo medzihostiteľ 
– krvcicajúci dvojkrídlovec (komár, ovád a i.) môže 
preniesť larvy (mikrofilárie) vlasovcov (Filariida) na 
definitívneho hostiteľa počas cicania. Vývinový cyk-
lus parazitologicky významných roztočov prebieha 
priamo na tele hostiteľa alebo v blízkosti hostiteľa 
(hniezdo, miesto nocovania a i.). Celým životom na 
hostiteľa je viazaná napr. zákožka svrabová (Sarcop-
tes scabiei), pôvodca svrabu, jej vývin prebieha z va-
jíčka cez larvu, protonymfu, tritonymfu po dospelého 
jedinca. Roztoče, ktoré sú v kontakte s hostiteľom 
len v dobe cicania majú vo vývinovom cykle vajíčko, 
z ktorého sa liahne šesťnohá larva, z larvy nymfa so 

štyrmi pármi nôh, nymfálne štádium môže byť jedno 
napr. kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), môžu byť dve – 
protonymfa a deutonymfa napr. druhy čeľade Derma-
nyssidae alebo ich môže byť viac napr. druhy čeľade 
Argasidae. Po zvlečení nymfy alebo poslednej nym-
fy nasleduje dospelý jedinec, ♂ alebo ♀ . Krv cicajú 
buď všetky vývinové štádiá (larvy, nymfy a dospelé 
jedince) alebo len niektoré. Celý vývinový cyklus trvá 
niekoľko dní (10 až 20) až niekoľko rokov (1 až 6). 
Vývinom je roztoč viazaný na jedného alebo na via-
cerých hostiteľov (každé štádium môže cicať na inom 
druhu hostiteľa, striedanie hostiteľov). Mnoho druhov 
hmyzu patrí k ektoparazitom, menej druhov k endo-
parazitom. K trvalým (permanentným) ektoparazitom, 
celým životom viazaným na hostiteľa patria napr. vši 
(Anoplura), kuklorodkovité (Hippoboscidae), k do-
časným (temporálnym) patrí napr. ploštica posteľná 
(Cimex lectularius), samičky komárov (Culicidae) a i. 
Ako endoparazity prekonávajú svoj vývin v hostiteľo-
vi larvy mnohých dvojkrídlovcov (Diptera) napr. lar-
vy strečkov (Oestridae), larvy niektorých druhov mä-
siarkovitých (Sarcophagidae) a bzučivkovitých (Cal-
liphoridae) a i. Endoparazitické larvy dvojkrídlovcov 
sú pôvodcami vážnych ochorení hostiteľa – myiáz. 
Skupiny parazitického hmyzu počas vývinového cyk-
lu prekonávajú neúplnú premenu (hemimetabóliu) so 
štádiom vajíčka, larvy (niekoľko instarov) a imága 
(dospelca), napr. plošticovité (Cimicidae) alebo úpl-
nú premenu (holometabóliu) so štádiom vajíčka, larvy 
(niekoľko instarov), kukly a imága (dospelca), napr. 
komárovité (Culicidae), blchy (Siphonaptera) a i.   IO

vývodné kanáliky → pohlavná sústava bezchordátov
vyvrhovací otvor – slúži na vyvrhovanie nestrávených 

zvyškov potravy (→ prijímací otvor), ektodermálny 
pôvod.                 JS

vyživovacie bunky – ovariola hmyzu
vzduchové vaky (sacci pneumatici) – tenkostenné útva-

ry v tele vtákov, slúžiace na nadľahčovanie, ako te-
pelná ochrana a zásobáreň vzduchu. vzduchové vaky. 
Nadýchnutím sa pľúca vtákov (Aves) nezväčšujú. 
Táto funkcia prešla na zadné hrudné vzduchové vaky, 
ktoré sa pri nádychu plnia vzduchom a zväčšujú svoj 
objem a pri výdychu je z nich vzduch vytlačovaný 
a vzduchové vaky sa zmenšujú. Z pohľadu fyloge-
netickej ventilácie pľúc sa pľúca rozdeľujú na fylo-
geneticky staršiu časť pľúc (paleopulmo), ktoré majú 
všetky vtáky a fylogeneticky mladšiu časť (neopul-
mo), ktorá chýba tučniakom a pštrosom. Vzduchové 
vaky (sacci pneumatici) sú tenkostenné útvary, ktoré 
sú pokračovaním steny priedušiek a vzduch sa do nich 
dostáva prostredníctvom samostatných otvorov ako 
napr. otvorom do krčného vzduchového vaku (ostium 
saccus cervicalis). Vzduchové vaky sú rezervoárom 
vzduchu a mechanickou a tepelnou izoláciou tela. Je 
ich 5 párov, a s pľúcami komunikujú prostredníctvom 
priedušiek a parabronchov. Pri nadýchnutí vzduch cez 
pľúca prechádza do brušných vzduchových vakov (sa-
cci abdominales) a kaudálnych (zadných) hrudníko-
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vých (ss. thoracales caudales) vakov, odtiaľ cez pľúca 
do kraniálnych (predných) hrudníkových (ss. thoraca-
les craniales), krčných (ss. cervicales) a kľúčnych (ss. 
claviculares) a odtiaľ znovu cez pľúca von. Dýchanie 
vtákov sa uskutočňuje pohybom hrudného koša. Pre-
tože vtáky nemajú bránicu, pohyb rebier zabezpečujú 
svaly hrudníka a brušnej steny. Mnohé jaštery (Sauria) 
majú prednú časť pľúc rozdelenú do mnohých spo-
jených dutiniek tvoriacich hubovitú hmotu, zatiaľ čo 
zadná časť (chameleóny) má vnútorný povrch hladký 
a je premenená na rezervoáre vzduchu, zväčšujúce ka-
pacitu pľúc. Pripomínajú tak vzduchové vaky vtákov. 
Slúžia pri dlhotrvajúcom prehltávaní veľkého sústa, 
zvyšujú využívanie vdýchnutého vzduchu, ale majú 
význam aj pri obrannom správaní alebo imponujúcom 
nafukovaní v období rozmnožovania.            ZO

vzdušnica (trachea) – zákl. stav. jednotka → dýchacej 
sústavy → vzdušnicovcov a → pavúkovcov. Rúrko-→ vzdušnicovcov a → pavúkovcov. Rúrko- vzdušnicovcov a → pavúkovcov. Rúrko-→ pavúkovcov. Rúrko- pavúkovcov. Rúrko-úrko-
vité útvary ektodermálneho pôvodu, ktoré u väčšiny 
vzdušnicovcov (najmä hmyz) a niektorých pavúkov-
cov (napr. šťúriky, kosce a roztoče) zabezpečujú cirku-
láciu dýchacích plynov. Tracheálna sústava pozostáva 
z rozsiahlej spleti rozvetvených trubíc (u pavúkovcov 
nerozvetvených), ktoré prenikajú celým telom. Jemne 
sklerotizované sa na povrchu otvárajú stigmami (spi-
rákulami), na konci vybavenými citlivými chemore-
ceptormi. Prechádzajú do úzkych kapilár, vzdušničiek 
(tracheoly), ktoré komunikujú priamo s bunkami. 
Vzduch sa v systéme pohybuje pasívne (difúziou) ale-
bo aktívne (svalovou činnosťou) pri pohybe bruška. 
Pri akvatickom hmyze je dýchanie vyriešené, tzv. → 
vzdušnicovými žiabrami alebo celým povrchom tela.
Skladá sa z plochých buniek tracheálneho epitelu, kt. 
na vnútornom povrchu vylučuje tenkú kutikulárnu 
vrstvu (intimu) a špirálovité vlákno (taenidium) tvo-
riace mech. výstuž vzdušnice. Premenou niekt. buniek 
tracheálneho epitelu tým spôsobom, že ich cytoplaz-
ma vytvára rozvetvené kutikulárne kanáliky, pričom 
ich spoločný kmeň vyúsťuje do dutiny vzdušnice a 
koncové vetvičky prenikajú do buniek tkanív, vzni-
kajú tracheoly. Vzdušnice sú ektodermálneho pôvo-
du. Ich kutikulárne výstuže (intima a taenidium) sú 
pri každom vzliekaní odvrhnuté a nahradené novými 
štruktúrami.       MH, PF

vzdušnicová sústava – dýchacia sústava → pavúkov-→ pavúkov- pavúkov-
cov a → vzdušnicovcov. Zásobuje bezprostredne 
kyslíkom bunky a tkanivá. Je zložená z množstva 
→ vzdušníc, kt. prenikajú celé telo. U pavúkovcov 
sú to zväzky nerozvetvených rúrok, kt. končia sle-
po v mixocéli. U hmyzu sa viacnásobne vetvia a 
opletávajú vnútorné orgány a tkanivá. Na povrchu 
tela sa vzdušnice otvárajú spirákulami. Končia sa 
kapilárovými rúročkami – vzdušničkami (tracheoly), 
kt. vznikajú do buniek. Základné hrubé vzdušnice 
môžu silným rozšírením vytvárať komory – tzv. 
vzdušnicové vaky. Spirákulum (spiraculum, stigma) 
je zariadenie, kt. sa vzdušnica otvára na povrchu 
článku tela. Má zložitú stavbu. Okolo vstupného 

otvoru (porta atrii) je vyvýšený prstencovitý sklerit 
(peritrema). Za otvorom je predsieň (atrium) a za 
ňou mechanizmus, kt. uzatvára vchod do vzdušnice. 
Predsieň je bez taenidia má filtračné zariadenie, kt. 
chráni vzdušnicu pre znečistením. V blízkosti spira-
kúl sa nachádzajú citlivé chemoreceptory, väčšinou 
vo forme chĺpkov, kt. plnia funkciu indikátorov kva-
lity ovzdušia. U hmyzu sú spirákulá uložené me-
tamérne po bokoch článkov tela. Za typický počet 
považujeme 10 párov spirákul (dva hrudné a 8 
bruškových). Takáto vzdušnicová sústava sa nazýva 
holopneustická. Pri mnohých skupinách hmyzu s 
úplnou premenou a najmä ich larválnych instaroch 
je počet spirákul zmenšený. Hovoríme o tzv. hemip-
neustickej vzdušnicovej sústave, kt. rozdeľujeme na 
propneustickú (s 1 párom spirákul na hrudi), amfip-
neustickú (s 1 párom na hrudi a 2–3 na brušku), me-
tapneustickú (len s 1 párom na konci bruška). Larvy 
hmyzu žijúce vo vode a niekt. parazitických skupín 
majú spirákuly trvalo uzavreté. Ich vzdušnicová sú-
stava je apneustická. Dýchajú buď vzdušnicovými 
žiabrami alebo celým povrchom tela.          MH

vzdušnicovce (Tracheata) – podkmeň primárne sucho-
zemských článkonožcov. Sú charakteristické dýcha-
cou vzdušnicovou sústavou, ktorú tvoria vidličkovito 
(dichotomicky) rozvetvené vzdušnice (trachee) zasa-
hujúce do všetkých častí tela. Rúrky vzdušníc ekto-
dermálneho pôvodu sú vystužené špirálovito stočenou 
zhrubnutinou. Úlohou zhrubnutiny je zachovať vnú-
torný priemer vzdušnice pri jej ohýbaní rôznym sme-
rom, napr. ohýbanie vzdušníc v nohách počas pohybu. 
Vchody do vzdušnicovej sústavy (stigmy, spirákuly) 
sú uložené po bokoch viacerých článkov tela. Druhým 
charakteristickým znakom je jeden pár tykadiel zod-
povedajúci prvému páru tykadiel kôrovcov. Väčšina 
vzdušnicovcov (Hexapoda) má telo rozdelené na tri 
časti (tagmy), na hlavu (caput), hruď (thorax) a bruš-
ko (abdomen), počtom druhov menšia časť (Myriapo-
da) na hlavu (caput) a trup (truncus). Tykadlá a ústne 
orgány sú premenené končatiny článkov, z ktorých 
vznikla hlava. Na hrudných článkoch a na väčšine 
článkov trupu sú článkované jednovetvové končatiny, 
výnimkou sú diplosomity mnohonôžok, ktoré majú 
po dva páry končatín. Okrídlené vzdušnicovce (Ptery-
gota) majú funkčné krídla na 2. a 3. hrudnom článku 
alebo na niektorom z nich alebo sú sekundárne bez-
krídle. Nie je vzácnosťou pterygopolymorfizmus. Sú 
oddeleného pohlavia, pohlavné orgány môžu vyúsťo-
vať na konci tela (Opisthogoneata) alebo za hlavou na 
začiatku trupu (Progoneata).              IO

vzdušnicové/tracheálne žiabre – dýchacie štruktúry 
mnohých akvatických druhov hmyzu (napr. potoční-
ky, vodnárky). V podobe párových, často rozvetve-
ných útvarov sú bohato popretkávané vzdušnicami 
a umiestnené buď na povrchu tela alebo v jeho vnútri. 
Vnútorné tracheálne žiabre sú ploché alebo trubico-
vité, tvarom veľmi variabilné. Pomerne slabo sklero-
tizované štruktúry vznikajú z integumentu a efektív-
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ne prepúšťajú vo vode rozpustný vzduch. Časté sú 
u podeniek, pošvatiek, vodnárok. Podľa umiestnenia 
na tele rozoznávame žiabre cefalické (na hlave), tho-
rakálne (na hrudi) a abdominálne (na brušku), ktoré 
sú najčastejšie. Vnútorné žiabre, napr. šidiel, sú nie-
kedy označované ako rektálne, podľa ich umiestnenia 
v zadnej časti čreva.               PF

vznášavka štíhla → vznášavky
vznášavka záplavová → vznášavky
vznášavky (Calanoida) – rad kôrovcov patriaci do trie-

dy → veslonôžky. Ich hlavohruď je výrazne väčšia 
ako bruško. Antenuly sú dlhšie ako celé telo s furkou. 
Dospelé samičky nosia jeden diskovitý váčok s vajíč-
kami na brušnej strane tela. Žijú v mori i sladkých vo-
dách väčšinou dravým spôsobom. U nás je najbežnej-
šia → vznášavka štíhla (Eudipatomus gracilis) okolo 
2,2 mm dlhá. V tatranských plesách žije niekoľko 
glaciálnych reliktov (Artodiaptomus alpinus, Mixodi-
aptomus taticus). Najväčším druhom na Slovensku je 
4 mm dlhá vznášavka záplavová (Diaptomus castor) 
žije v jarných periodických vodách.             IH

Watson, James Dewey (nar. 1928) – americký bioche-
mik, profesor na Harvardovej univerzite v Bostone, 
riaditeľ laboratórií v Cold Spring Harbor v štáte New 
York. Spolu s F. Crickom (1916 – 2004) objaviteľ 
štruktúry molekuly DNA a jej významu pri prenose 
genetickej informácie. Za tento objav dostal v roku 
1962 s F. Crickom (1916 – 2004) a M. Wilkinsom 
(1916 – 2004) Nobelovu cenu. Cestu vedúcu k od-
haleniu tajomstva DNA pútavo opísal v knihe The 
Double Helix: ..., (1968), český preklad Tajemství 
DNA ..., (1995).               IO

Weismann, Friedrich Leopold August (1834 – 1914) 
– nemecký zoológ, vzdelaním lekár. Študoval medicí-
nu na univerzite v Göttingene. V rokoch 1860 – 1861 
absolvoval študijný pobyt u vynikajúceho nemeckého 
zoológa Rudolfa Leuckarta (1822 – 1898). Bol profe-
sorom zoológie (1873 – 1912) na univerzite vo Frei-
bergu (Brisgau). Evolúciu prijímal ako fakt, odmietal 
kreacionizmus. Weismann je v dnešnej dobe právom 
veľmi obdivovaný. Je považovaný za najvýznamnej-
šieho evolučneho mysliteľa v období medzi Darwinom 
a evolučnou syntézou rokov 1930 – 40. Pozmenil, či 
upravil vývojovú teóriu Darwina, založil nový smer 
– neodarwinizmus. Odmietal dedičnosť získaných 
vlastností, čo dokazoval experimentálne. Podľa jeho 
teórie o zárodočnej plazme (die Keimplasmatheorie) 
sa mnohobunkový organizmus skladá zo zárodočnej 
plazmy uloženej v pohlavných bunkách (vo vajíčkach 
a spermiách), ktorá je zodpovedná za prenos dedič-
ných vlastností a somatickej plazmy v telových bun-
kách, ktorá nemá vplyv na pohlavné bunky a preto 
zmeny v telových bunkách (vlastnosti zmenené počas 
individuálneho života) sa nemôžu dediť. Pohlavné 
bunky nie sú ovplyvňované ani prostredím, ani uče-
ním (cvikmi), ani morfologickými zmenami, ktoré sa 
udiali v priebehu celého života organizmu a ktoré sa 
po vymretí jedincov generácie strácajú. Z uvedeného 

vyplýva predstava „o kontinuite zárodočnej plazmy“, 
ktorá sa pokoleniami uberá svojou vlastnou cestou od 
jednej zárodočnej bunky k nasledujúcej. Myšlienky 
neodarwinizmu Weismann podrobne vysvetlil vo svo-
jej rozsiahlej práci Vorträge über Deszendenztheorie 
(Prednášky o descendenčnej teórii) (1902, 1. vyd.). 
Z jeho náuky vyplýva odmietnutie Lamarckových tvr-
dení o cviku, o vplyve prostredia a dedičnosti počas 
života zmenených vlastnosti a zdôraznenie významu 
Darwinovho „prírodného výberu“ ako hybnej sily 
evolúcie. Materiálom pre prírodný výber však môžu 
byť len zmeny v zárodočnej plazme, nie v plazme te-
lových buniek. Weismannove myšlienky predchádzali 
znovuobjaveniu práce Mendela a hoci bol Weismann 
opatrný s akceptovanim mendelizmu, mladší pracov-
nici rešpektujúci jeho názory na dedičnosť čoskoro 
našli k mendelzmu racionálne prepojenie.            IO

Wuchereria bancrofti → vlasovec miazgový
xenozóm – cudzorodá častica pochádzajúca z vonkaj-

šieho prostredia (napr. schránka rozsievok, malých 
mäkkýšov, čiastočky detritu, listov, zrnká piesku 
a pod.), ktorá sa podieľa na tvorbe schránky niekto-
rých → jednobunkovcov i mnohobunkových organiz-
mov. Xenozómy sú charakteristické napr. na schránke 
→ Testacea, → potočníkov a pod.             ET

Xestia rhaetica – stredne veľká mora – siatica z čeľ. → 
morovité s dĺžkou predného krídla 18 – 24 mm. Na 
predných sivohnedých krídlach je nepravidelná kres-
ba. Imága lietajú od polovice júla do polovice augusta 
v kosodrevinovom pásme v oblasti alpínskych tráv-
nikov (Západné, Vysoké a Nízke Tatry). Polyfágna 
húsenica prezimuje; preferuje brusnice (Vaccinium). 
Vzácna mora kosodrevinového pásma, patriaca do 
kategórie zraniteľných druhov. Uvádza sa v červenej 
knihe (Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 
rastlín a živočíchov ČSFR 3).          MKU

Xyleborus monographus → drvinárik pňový
Xylodrepa quadripunctata → zdochlinár štvorbodkový
Yponomeuta malinellus – malý motýľ z čeľ. → pria-

dzovcovité s dĺžkou predného krídla 7 – 9 mm. Predné 
krídla sú čisto biele s tromi radmi drobných čiernych 
bodiek. Imága sa vyskytujú v júli a auguste v ovoc-
ných sadoch a okrajoch lesov. Sivastozelená húsenica 
s čiernymi škvrnkami žije spoločensky v hniezdach 
od augusta a po prezimovaní do mája na jabloniach. 
Niekedy spôsobuje aj väčšie škody.                    MKU

Yponomeutidae → priadzovcovité
Zabrus tenebrioides (= gibbus) → hrbáč obilný
zadná končatina – existuje ako brušná plutva vodných 

skupín stavovcov a ako panvová končatina u sucho-
zemských stavovcov.           MKB

zadnožiabernice (Caudofoveata) – mäkkýše s netypic-
kým červovitým telom bez schránky, s chitinizovanou 
kutikulou, v ktorej sa nachádzajú šupinovité vápe-
naté spikuly. Nemajú oči, statocysty ani hmatadlá, 
chýba noha. Majú pár vetvených žiabier. Žijú zaryté 
v abysálnych vrstvách dna oceánov. Asi 70 druhov. 
Chaetoderma nitidulum – žije v pobrežnej zóne Se-
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verného ľadového oceána. Falcidens crossotus a F. 
sagittiferus žijú pri pobrežiach Európy.                  TC

zadný mozog – časť mozgu. Je vývojovo najstaršou 
časťou mozgu. Patrí k nemu mozoček a väčšina moz-
gového kmeňa. Zadný mozog uchováva staré systémy 
presvedčenia, bolesti a strachy z bolesti, genetickú pa-
mäť. Informácie do zadného mozgu prichádzajú: z po-
lohovosluchového orgánu, zo svalových a šľachových 
receptorov, z kožných mechanoreceptorov.        MKB

zadný mozog hmyzu → mozog hmyzu
zadohruď → hruď článkonožcov
zadožiabrovce (Opistobranchia) – podtrieda → ulitní-

kov, prevažne morských druhov s tendenciou návratu 
k bilaterálnosti. Srdcová predsieň a žiabre sú za srd-
covou komorou. Žiabre niektorých druhov reduku-
jú a sú nahradzované kožnými záhybmi s dýchacou 
funkciou. U mnohých druhov schránka redukovala 
(embryonálne sa však zakladá), resp. je obrastená 
plášťom, je často ľavotočivá. Noha sa rozširuje ale-
bo často aj bizarne mení rôznymi výrastkami alebo aj 
zaniká. Plášťová dutina, ak je, tak iba na pravej strane 
tela. Hermafrodity. Oči sú vyvinuté, ale vo väčšine 
prípadov prekryté epitelom. Majú len jednu nefrídiu 
na pravej strane. Dobre je vyvinutá → radula, v ústach 
často aj prídavné šípy a zúbky. Dobre vyvinutý he-
patopankreas, aj slinné žľazy. Fytofágy aj predátory. 
Môžu sa pohybovať aj plávaním pomocou rozšírenej 
nohy.                TC

základné systematické kategórie → systematické ka-
tegórie

zamatkovité (Trombiculidae) – čeľ. → roztočov s roz-
mermi od 0,5 – 1,5 mm. Telo, obyčajne zafarbené do 
červena alebo žlta, má charakteristickú ryhu rozdeľu-
júcu → idiosomu na dve časti, propodosomu a hyste-
rosomu. Väčšina druhov je známa iba v larválnom 
štádiu, preto je aj súčasná klasifikácia čeľadi založená 
na morfologických znakoch lariev. Patria medzi typic-
kých predstaviteľov fázových ektoparazitov stavov-
cov, pretože parazitujú iba larvy, ktoré cicajú krv ale-
bo hemolymfu. Imága žijú dravým spôsobom života v 
pôde. Niektoré druhy majú značný epidemiologický 
význam ako prenášače rickettsióz. Najvýznamnejším 
predstaviteľom v Európe je zamatka Neotrombicula 
autumnalis. Jej larvy iba príležitostne cicajú na člo-
veku, ale pri masovom napadnutí sú pôvodcami one-
mocnenia, tzv. trombikulózy. Krv necicajú, ale živia sa 
tkanivovým mokom, ktorý získavajú vstrekovaním a 
pôsobením enzymaticky aktívnych výlučkov slinných 
žliaz do ranky v pokožke vytvorenej chelicerami. Po-
tom takto čiastočne mimotelovo predtrávenú potravu 
vyciciavajú.            PMA

Zamenis longissimus → užovka stromová
zámotok (kokón) – utvárajú niekt. larvy (najčastej-

šie húsenice motýľov) pred zakuklením. Zámotok je 
vonkajšia ochrana kukly. Pri tvorbe zámotku larva 
niekedy využíva okrem pradivových vláken a sek-
rétu i vlastné chlpy (→ mníškovité), trus, hrabanku 
a humus (→ piadivkovité a iné), rozhlodané drevo a 

borku (niekt. → chochlatkovité) a iný materiál. Pri 
niekt. zástupcoch čeľ. → priadkovcovité materiál na 
stavbu zámotku prechádza tráviacim traktom. Vlák-
no zo zámotkov niekt. motýľov (najmä → priadky 
morušovej) sa priemyselne spracúva ako prirodzený 
hodváb.                                                                   MKU

zamša – vrstva kože stavovcov a nemertín, ktorá je pod 
pokožkou. Je to väzivové tkanivo. je bohato prekrve-
ná. Veľkým obsahom kolagénnych a elastických vä-
zivových vlákien (vláknitá vrstva – stratum/pars reti-
cularis) zabezpečuje pevnosť a mechanickú odolnosť 
kože. Zamša nemá oproti pokožke hladký povrch, ale 
vybieha do rôzne vysokých a rôzne hustých papíl (pa-
pilárna vrstva/časť – stratum/pars papilaris). Najviac 
ich je v miestach zvýšenej citlivosti. Zamša obsahuje 
aj tisícky drobných krvných ciev. Keď je organizmu 
teplo, cievy sa rozširujú a prúdi nimi viac krvi. Táto 
krv pod povrchom kože uvoľní teplo a tým telo ochla-
dí, preto sčervená. Ak je organizmu zima, cievy v za-
mši sa zúžia a telo zbledne.          MKB

zápal – fylogeneticky a ontogeneticky najstarší obran-
ný mechanizmus; odpoveď organizmu na poškodenie 
jeho buniek a tkanív. Poškodenie môže byť spôsobené 
mechanickými faktormi (odreniny, porezanie), fyzi-
kálnymi faktormi (popálenie), chemickými látkami 
(poleptanie žieravinami), nutričnými problémami 
(nedostatok kyslíka, vitamínov a i.), biologickými 
faktormi (baktérie, plesne, vírusy). Úlohou zápalu 
je likvidácia, zriedenie alebo odstránenie škodliviny 
z poškodeného tkaniva, resp. aspoň jej ohraničenie 
a súčasná reparácia, zahojenie. Odpoveď organizmu 
na poškodenie v závislosti od jeho rozsahu a dĺžky 
trvania môže byť 1. lokálna (začervenanie, opuch, bo-
lestivosť a i.) a 2. celková – horúčka. Celkový zápal 
s horúčkami môže vyústiť až do zrútenia funkcií orga-
nizmu a k smrti.               JS

zápästie (carpus) – časť ruky. Ruka (manus) žiab (Anu-
ra) je zložená z drobných kostí tvoriacich zápästie (car-
pus), záprstie (metacarpus) a prsty ruky (digiti manus, 
phalanges). Zápästie vtákov (Aves) je tvorené kosťami: 
vretennou zápästnou kosťou (radiale), ktorá je jedinou 
voľnou zápästnou kosťou a lakťovou zápästnou kos-
ťou (ulnare), ktorá je premenenou záprstnou kosťou 
5. prsta. Nasleduje záprstie (carpometacarpus), v kto-
rom zrastá väčšina zápästných (carpus) a záprstných 
(metacarpus) kostičiek a jeho súčasťou je aj voľná 
mohutná zápästná kosť 3. prsta. Prsty (phalanges) sú 
vytvorené štyri, 1. prst je na proximálnej časti záprstia 
(carpometacarpus) a má 2 články. Tento prst tvorí 
krídelko (alula). Na distálnu časť záprstia nasadajú 
2. prst (má 2 – 3 články) a 3. prst (1 článok). Kostru 
ruky (manus) cicavcov (Mammalia) tvoria zápästné 
kosti (zápästie, ossa carpi/carpus), záprstné kosti 
(záprstie/metakarpus, ossa metacarpalia/metacarpus) 
a nakoniec články prstov (prsty/prstové články ruky, 
digiti/ossa digitorum manus). Prsty majú 3 články, 
palec len 2. Na prednej končatine majú 1 – 5 prstov, 
palec môže chýbať, najsilnejší je zvyčajne 3. prst. ZO
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zárodočná vrstva/zárodočný list – vzniká usporiada-
ním buniek v raných štádiách vývinu všetkých mno-
hobunkových živočíchov, t.j. v období embryogenézy. 
Výsledkom je gastrula, ktorú tvoria 2 až 3 zárodočné 
vrstvy, v závislosti od evolučnej dokonalosti živočí-
cha. Podľa ich počtu a spôsobu ďalšieho vývoja ich bu-
niek delíme mnohobunkové živočíchy: 1. dvojlistovce 
(Diblastica) – hubky (Porifera), pŕhlivce (Cnidaria) a 
rebrovky (Acnidaria) s dvomi zárodočnými vrstvami 
– ektoderm a endoderm; 2. trojlistovce (Triblastica) 
– všetky ostatné mnohobunkové živočíchy s tromi zá-
rodočnými vrstvami – ektoderm, endoderm a mezo-
derm. V ďalšej fáze individuálneho vývinu vznikajú z 
jednotlivých zárodočných vrstiev orgánové základy, z 
ktorých sa vyvíjajú orgány a orgánové sústavy.       JS

zárodočné obaly – nachádzajú sa pri živočíchoch, ktoré 
sa vyvíjajú na suchej zemi. Nahrádzajú vodné prostre-
die, chránia embryo pred vysychaním a vyživujú ho. 
Najlepšie ich majú vyvinuté plazy (Reptilia) a vtá-
ky (Aves). U nich a cicavcov (Mammalia) sa okolo 
embrya vyvíja prvý zárodočný obal – amion. Medzi 
embryom a amniom vzniká amniová dutina, vyplnená 
amniovou tekutinou (plodovou vodou), v ktorej sa zá-
rodok nadnáša a je chránený pred vonkajšími otrasmi. 
Druhý vonkajší zárodočný obal je chorión, nazýva-
ný aj seróza. Chorión pri cicavcoch vyrastá v jednej 
časti do klkov, plazy a vtáky nemajú klky vyvinuté. 
Tretím zárodočným obalom je allantois, vznikajúci 
preliačením zadnej časti čreva, je bohato prekrvený. 
Pri vtákoch a cicavcoch sa allantois priloží k choriónu 
a zrastie s ním do allantochorióna. Pri placentárnych 
cicavcoch (Placentalia) sa klky choriónu prikladajú k 
maternicovej sliznici a zrastajú s ňou, pričom vzniká 
osobitný vyživovací orgán embrya – placenta (plodo-
vý koláč).                JS

zástavica – nosná plocha vtáčieho pera
zatvorená cievna sústava – typ cievnej sústavy vyzna-

čujúci sa tým, že telové tekutiny obiehajú v uzavretom 
kruhu systému krvných ciev buď vplyvom pulzujú-
cich ciev (obrúčkavce, nemertíny) alebo kontrahujú-
ceho srdca (stavovce). Systém krvných ciev stavov-
cov tvoria tepny (artérie, arteriae), ktoré vedú vytláča-
nú telovú tekutinu (krv) zo srdca do vlásočníc (krvné 
kapiláry, vasa hemocapillaria), ktoré ju rozvádzajú do 
jednotlivých orgánov. Vlásočnice sa spájajú do väč-
ších žiliek, ktoré ústia do žíl (venae), a tie odvádzajú 
krv späť do srdca.               JS

zberacie nohy → nohy článkonožcov
zdochlinár obyčajný (Silpha obscura) – chrobák čeľ. 

→ zdochlinárovitých. Dĺžka 13 – 17 mm. Čierne 
oválne telo, na krovkách má po troch rebrách. Hojný 
na poliach, poľných cestách a medziach, kde sa živí 
zdochlinami, ale aj rastlinami. Larva aj imágo môžu 
poškodzovať cukrovú repu, pšenicu, jačmeň, kukuri-
cu.                MH

zdochlinár štvorbodkový (Xylodrepa quadripunctata) 
– chrobák čeľ. → zdochlinárovitých. Dĺžka 12 – 14 
mm. Nápadný bledožltým sfarbením tela s dvoma 

tmavými škvrnami na každej krovke. Vyskytuje sa na 
listnatých stromoch a kroch, kde prenasleduje húseni-
ce → motýľov. Aj jeho larva je dravá.           MH

zdochlinárovité (Silphidae) – čeľ. → chrobákov pod-
radu → všežravých, nadčeľade Staphylinoidea. Malé 
až veľké chrobáky rôzneho tvaru tela. Tykadlá zakon-
čené kyjačikom, len zriedka nitkovité. Krovky pokrý-
vajú celé bruško, ale pri niekt. druhoch sú skrátené. 
Vyvíjajú sa v rozličných rozkladajúcich sa živoč. 
látkach, ale aj v hniezdach podzemných cicavcov a 
v hubách. Väčšina druhov v štádiu larvy aj imága je 
nekrofágna (živí sa kadávermi). Len niekt. druhy sú 
bylinožravé (napr. z rodu Silpha) a môžu poškodzo-
vať kult. rastliny. Známych je okolo 2 000 druhov, u 
nás okolo 25.             MH

zdochlinožravec – je označenie pre živočíšne druhy ži-
viace sa mŕtvymi živočíchmi, ktoré sami uhynuli alebo 
sa živia tiež na zvyškoch po potrave predátorov. MKA

Zebrina detrita → zebrina teplomilná → enovité
zebrina teplomilná (Zebrina detrita) – suchozemský 

ulitník z čeľ. enovitých (Enidae), žijúci v najteplej-
ších vápencových, slieňových a sprašových oblastiach 
Slovenska. V európskych podmienkach dáva prednosť 
lesostepným formáciám pred otvorenými stepnými 
stanovišťami. Mediteránny pôvod (od Španielska cez 
južné Francúzsko, Balkán až po Blízky východ). Se-
ver. od Álp má areál len ostrovčekovitý charakter, sú-
stredený na najteplejšie oblasti. Na našom území má 
severnú hranicu rozšírenia. Najpočetnejšie populácie 
sú v Slovenskom krase. Z biogeografického pohľadu 
je zebrina v strednej Európe pomerne novým prisťa-
hovalcom. Fosílne výskyty nás presviedčajú o tom, 
že sa tu objavuje až v najmladšom holocéne (asi pred 
1 000 – 1 500 rokmi) a nikdy tu nežila v staršom ob-
dobí štvrtohôr.               TC

zelenáčik štiavový (Adscita statices) – stredne veľký 
zástupca z čeľ. → vretienkovité s dĺžkou predného 
krídla 8 – 13 mm. Vrchná strana predných krídel je 
žiarivo kovovozelená, zadné krídla sú hnedé. Imága 
sa vyskytujú od júna do augusta väčšinou na vlhkých 
stanovištiach. Húsenice žijú od augusta a po prezimo-
vaní do mája na rozlič. druhoch štiavov. Húsenica zi-
muje na zemi.                                                      MKU

Zerynthia polyxena → pestroň vlkovcový
Zeugloptera – podrad motýľov (Lepidoptera) v niekt. 

systémoch. Z európskej fauny sem patrí iba čeľ. → 
potočníkovcovité s plne vyvinutými hryzadlami u 
imág.             MKU

Zeuzera pyrina → drevotoč hruškový
zlatoň obyčajný (Cetonia aurata) – chrobák čeľ. → 

skarabeusovitých. Je naším najhojnejším druhom zla-
toňa. Dĺžka 14 – 20 mm, kovové sfarbenie kroviek a 
tela býva premenlivé (zlatočervené, zelené, modroze-
lené). Imága hojné na rôznych kvetoch. Larvy žijú v 
starých pňoch a komposte. Vývin trvá 1 rok. MH

zložené oči hmyzu – vznikajú invagináciou pokožky 
v neskorších larválnych instaroch al. v štádiu kukly. 
Skupina pokožkových buniek klesá hlbšie, pričom vz-
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niká sietnica. Druhá skupina veľkých buniek sa spája s 
distálnymi časťami vzniknutej sietnice a vzniká kužeľ 
(conus), kt. obklopujú rohovkotvorné bunky. Z ďalších 
epidermových buniek, kt. sa predlžujú vznikajú pig-
mentové bunky. Zložené oči sa skladajú z jednotlivých 
omatídií. Ich počet je rozličný. Každé omatídium má 
tvar šesťuholníka. Zložené oči sa skladajú z dioptri-
ckej a receptorickej časti. Dioptrickú časť tvorí roho-
vka (cornea), rohovkotvorné bunky (cellulae cornifi-
ciens), kužeľ (conus), kužeľotvorné bunky (cellulae 
conificiens) a pigmentové bunky (cellulae pigmenti). 
Receptorickú časť zrakových senzíl tvoria zrakové 
bunky (cellulae visi), rabdóm (rhabdom), sietnica (re-
tina), tapetum (tapetum) a očná bazálna blana (mem-
brana basalis oculi). Zrakové bunky nemajú koncové 
výbežky ani vlákna. Na distálnom konci majú hrebien-
kovitú štruktúru. Hrebienok je zložený z koncových 
častí neurofibríl, kt. prechádzajú cez zrakovú bunku. 
Zrakové bunky sú usporiadané po skupinách, takže 
hrebienky utvárajú svetlolomnú tyčinku (rabdóm). 
Jednotlivé hrebienky, kt. utvorili rabdóm sa nazýva-
jú rabdoméry. Zrakové bunky utvárajú sietnicu, pod 
ňou je svetloodrážajúca vrstva – tapetum. Po obvode 
zloženého oka je fragma a proximálne očná bazálna 
blana (membrana basalis oculi). Táto je prederavená a 
prechádzajú ňou axóny zrakových buniek a vzdušnice 
a nazýva sa okienková blana (membrana fenestrata). 
Omatídiá rozdeľujeme do troch skupín: 1. Bezkužeľové 
omatídium (ommatidium aconicum), nemá kužeľ 
(napr. ucholaky). 2. Kužeľové omatídium (omatidium 
conicum) má kužeľ, kt. vznikol ako vnútrobunkový 
produkt štyroch kužeľotvorných buniek (napr. vážky, 
chrobáky, blanokrídlovce). 3. Mimokužeľové oma-
tídium (ommatidium pseudoconicum), kužeľ vzniká 
mimobunkovo a pripája sa priamo na rohovku a utvára 
pakužeľ (pseudoconus) (napr. muchy). Kužeľotvorné 
bunky a kužeľ obaľujú hlavné pigmentové bunky. Tie-
to a distálnejšie časti sietnice sú obklopené vedľajšími 
pigmentovými bunkami. Podľa rozloženia pigmentu v 
omatídiách rozlišujeme apozičné a superpozičné oči. 
Apozičné oči majú druhy s dennou aktivitou. Jednotli-
vé omatídiá od seba izolujú pigmentové bunky. Vrchol 
rabdómu siaha na proximálny koniec kužeľa. Videnie 
je mozaikové, obraz má ostrý okraj. 2. Superpozičné 
oči majú druhy s nočnou aktivitou. Ich rabdómy sú 
krátke. Stredné úseky omatídií neizolujú vedľajšie 
pigmentové bunky. Ich obraz nie je mozaikový, ale 
plynulý, bez ostrého okraja.                                    MH

zložené oko – typ zrakového orgánu článkonožcov, 
najcharakteristickejši pre hmyz. Skladá sa z množ-
stva jednotlivých očiek – omatídií. Ich počet je roz-
ličný, napr. oko muchy má 400, oko motýľa 12 000 
– 17 000, oko vážky 10 000 – 30 000 omatídií. Kaž-
dé omatídium má tvar šesťuholníka. Na vonkajšom, 
distálnom konci omatídia tvorí kutikula priesvitnú 
rohovku (faceta, cornea). Pod ňou je kužeľ (conus), 
ktorý má funkciu šošovky a zaostruje svetlo na rab-
dom. Rabdom je tyčinkovitá štruktúra v osi omatídia, 

ktorú vytvára na svojom styku 7 alebo 8 do kruhu 
usporiadaných sietnicových buniek (celluae pigmen-
ti). Sietnicové bunky majú bohato členenú membránu 
s fotopigmentami orientovanú do rabdomu. Každé 
omatídium je oddelené od susedného omatídia dvomi 
prstencami pigmentových buniek (celluae pigmenti), 
takže omatídium predstavuje trubicu izolovanú proti 
vnikaniu svetla z bokov. Podľa rozmiestnenia pig-
mentu v bunkách omatídií rozlišujeme 1. apozičné a 2. 
superpozičné zložené oči. Apozičné zložené oči majú 
druhy s dennou aktivitou, ich videnie je mozaikovité. 
Superpozičné zložené oči majú druhy s nočnou aktivi-
tou, obraz nie je mozaikový, ale plynulý, priamy, bez 
ostrého okraja.                JS

zložitý žalúdok – orgán tráviacej sústavy typický pre 
prežúvavce. Skladá sa zo štyroch častí: bachor, čepiec, 
kniha, slez. Prijatá potrava sa najskôr dostáva do ba-
chora, odtiaľ prechádza do čepca.. Čepiec ju vracia 
späť do ústnej dutiny na prežúvanie. Potom sa potrava 
dostáva do knihy a slezu, kde sa vylučujú tráviace šťa-
vy.             MKB

zmiešané trávenie – typ trávenia charakteristický kom-
bináciou vnútrobunkového (intracelulárneho) a mi-
mobunkového (extracelulárneho) trávenia.           MH

zmyslová bunka – špecializovaná bunka slúžiaca na 
príjem špecifických informácií z vnútorného alebo 
vonkajšieho prostredia           MKB

zmyslové orgány bezchordátov – rozdeľujeme podľa 
viacerých kritérií. Podľa druhu energie prijímaného 
zmyslového podnetu poznáme: chemoreceptory (→ 
chuťové a → čuchové orgány bezchordátov); termore-→ čuchové orgány bezchordátov); termore- čuchové orgány bezchordátov); termore-
ceptory, kt. vnímajú mieru chladu a tepla; fotorecepto-
ry (→ zrakové orgány bezchordátov) ; mechanorecep-→ zrakové orgány bezchordátov) ; mechanorecep- zrakové orgány bezchordátov) ; mechanorecep-
tory, kt. informujú o mechanickom podráždení okoli-
tým prostredím a o polohe a pohybe tela (→ hmatové 
a → rovnovážne orgány bezchordátov). Podľa toho, či 
receptory zachytávajú podnety z vonkajšieho prostre-
dia al. z jednotlivých telesných orgánov, ich delíme 
na exteroreceptory a interoreceptory. Interoreceptory 
rozdeľujeme ešte na proprioreceptory (podávajú pod-
nety o polohe a činnosti jednotlivých častí svalovej sú-
stavy) a enteroreceptory (informujú o činnosti vnútor-
ných orgánov). Zmyslové orgány môžu byť rozptý-
lené na povrchu tela al. v jeho vnútri (tzv. všeobecné 
zmysly), al. sú sústredené do špeciálneho orgánu, kt. 
je lokalizovaný na určitom mieste tela, najčastejšie na 
hlave (tzv. špeciálne zmysly).            MH 

zmyslové orgány kôrovcov – sú veľmi rôznorodé. 1) 
zrak predstavujú dva typy očí: A) zložené párové oči 
(niekedy sú zrastené do jedného – u viacerých nižších 
kôrovocov) a B) nepárové naupliové oči (oko) chýba  
dospelým rakovcom; 2) hmatové orgány majú kôrov-
ce obyčajne sústredené na antenulách a anténach. 3) 
chemoreceptory sú zväčša sústredené na antenulách. 
4) orgány rovnováhy v podobe statocýst sú vyvinuté 
u niektorých rakovcov, a to buď na báze antén (raky) 
alebo na báze posledného páru uropód (vidlonôžky). 
5) mnoho typov senzíl s nejasnou funkciou sa vďaka 
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elektrónovej mikrospokopii zisťuje v posledných ro-
koch u nižších kôrovcov.               IH

zmyslové orgány obojživelníkov – obojživelníky majú 
dobre vyvinuté chemoreceptory, ktoré sú rozptýle-
né medzi pokožkovými (epidermálnymi) bunkami 
vo forme voľných nervových zakončení (chemické 
podnety teda môžu vnímať kožou) a v ústnej a noso-
vej dutine, kde sú základom chuťových a čuchových 
orgánov. Chuťové receptory sa nachádzajú v hornej 
časti ústnej dutiny, na čeľustiach a na jazyku, kde sú 
uložené v hubovitých papilách (papillae fungiformes). 
Receptory čuchu ležia v nosovej dutine, ktorá sa otvá-
ra do ústnej dutiny párovými vnútornými nozdrami 
(choánami) a smerom von párom vonkajších nozdier. 
Obojživelníkom sa v evolúcii prvýkrát objavuje prí-
davný čuchový vomeronazálny (Jacobsonov) orgán, 
dobre vyvinutý najmä žabám a červoňom. Obojživel-
níkom sa ako jediným štvornožcom zachovala boč-
ná čiara (linea lateralis; majú ju larvy, vodné čeľade 
chvostnatých obojživelníkov a z dospelých žiab → 
pipovité; Pipidae) registrujúca vibrácie šírené vodou, 
prúdenie vody a rozdielne hodnoty vodného tlaku. Je 
tvorená skupinkami zmyslových buniek (neuromas-
tov) ponorených v priehlbinách a kanálikoch, ktoré sa 
tiahnu v pokožke od hlavy po chvost. Sluchové a rov-
novážne orgány sú lokalizované vo vnútornom uchu, 
tvorenom kosteným a blanitým labyrintom. Rovno-
vážna časť sluchovo-rovnovážneho orgánu je tvorená 
tromi vačkami (utriculus, sacculus, lagena). Obzvlásť 
dobre majú rovnovážny aparát vyvinuté žaby, ktoré 
majú okrem troch spomínaných vačkov aj ďalší va-
čok (saccus endolymphaticus) a dlhý slepo končiaci 
endolymfatický kanál (ductus endolymphaticus). V 
utrikule sa okrem zmyslových buniek sústredených 
do macula utriculi nachádza aj ďalšia skupina buniek 
(macula neglecta) podieľajúcich sa na vnímaní po-
lohy. Zvuk je vnímaný skupinami špecializovaných 
buniek usporiadanými v papilla basilaris a pre oboj-
živelníky špecifickej papilla amphibiorum; obe sú 
lokalizované v lagéne (lagena). V strednom uchu do-
spelých obojživelníkov je okrem kolumely (columella 
auris) aj ďalšia sluchová kostička – operculum, ktorá 
prenáša vibrácie z lopatky na oválne okienko (fora-
men ovale). Vibrácie podkladu môžu byť chvostnatý-
mi obojživelníkmi prenášané aj cez spodnú čeľusť a 
šupinovú kosť (os squamosum), ktoré komunikujú so 
stredoušnými kostičkami. Červone majú stredné ucho 
redukované. Vonkajšie ucho obojživelníkom chýba. 
Oči majú dobre vyvinuté. V dôsledku suchozemského 
spôsobu života sa im vyvinuli aj očné viečka (vrchné 
je nepohyblivé, spodné pohyblivé, vodné formy ich 
majú redukované alebo im chýbajú), očné žľazy a 
slzný kanálik, odvádzajúci prebytočný sekrét a vodu 
do nosovej dutiny. Žaby vnímajú svetelné podnety aj 
parietálnym (temenným) orgánom, uloženým v zamši 
medzi očami na dorzálnej strane hlavy.          PMI

zmyslové orgány plazov – zrak je dominujúcim zmys-
lom predovšetkým denných foriem plazov. Zaostrova-

nie oka do blízka sa deje sťahom kruhovitého riasni-
cového svalu (musculus ciliaris) a tým aj zväčšením 
zakrivenia povrchu šošovky (lens). → Hady zaostrujú 
pohybom šošovky dopredu. Okolo rohovky (cornea) 
je (s výnimkou hadov) rozložených viacero kostených 
doštičiek tvoriacich sklerotický prstenec. V oku je vy-
tvorený zvláštny bohato prekrvený výrastok cievovky 
zvaný conus papillaris, ktorý môže druhotne chýbať. 
Miestom najostrejšieho videnia je priehlbina (nieke-
dy dve priehlbiny – rod Anolis (alebo naopak žiadna 
priehlbina – niektoré nočné druhy a mnohé hady) na 
sietnici (retina) zvaná fovea centralis. V sietnici môžu 
byť prítomné tyčinky i čapíky, farebné videnie bolo 
dokázané v prípade niektorých → jašterov a → koryt-
načiek. Zrak plazov žijúcich skryto, pod zemou alebo 
v kalných vodách, je rôznym spôsobom redukovaný. 
Oko leží (okrem hadov) v chrupavkovom puzdre. 
Môže byť chránené pohyblivými viečkami (palpeb-
rae), pričom okrem horného a väčšieho dolného býva 
prítomné i tretie viečko, tzv. žmurka (membrana nic-
ticans), ktorá sa pohybuje kolmo na obe predchádza-
júce – z vnútorného do vonkajšieho kútika oka. Hady, 
niektoré jaštery a dva druhy korytnačiek majú viečka 
zrastené a priehľadné, žmurka im chýba. Slzné žľazy 
sú často dobre vyvinuté, v prípade morských korytna-
čiek sú dôležitým činiteľom osmotickej regulácie. Tzv. 
temenné (tretie) oko tvorené parietálnym telesom me-
dzimozgu hatérie bodkovanej a mnohých jašterov má 
šošovku, sietnicu a nervové spojenie s mozgom. Nie 
je však schopné tvoriť obraz, pravdepodobne slúži na 
vnímanie svetelnej intenzity. Ucho plazov je orgánom 
sluchu a rovnováhy. Vonkajšie ucho sa v podobe krát-
keho zvukovodu vytvára niektorým jašterom (napr. → 
gekónovitým) a → krokodílom. Krokodíly, korytnač-
ky a mnohé jaštery majú tiež dobre vyvinuté stredné 
ucho. Z bubienka (tympanum), často viditeľného na 
bokoch hlavy, prenáša vibrácie do vnútorného ucha 
chrupavková komplikovaná extrakolumela (extracolu-
mella) a kostená tyčinkovitá kolumela (columella au-
ris). Hadom, hatérii a mnohým jašterom môže chýbať 
bubienok i extrakolumela, kolumela sa môže pripájať 
na štvorcovú kosť (quadratum) alebo iné štruktúry 
hlavy. Vnútorné ucho je tvorené kosteným i blanitým 
labyrintom. Vlastný sluchový orgán (papilla basilaris) 
leží v priamom alebo špirálovito stočenom (krokodí-
ly) výbežku lagény zvanom ductus cochlearis. Všetky 
plazy sú schopné vnímať zvuky, formy s redukovaným 
sluchovým aparátom však len nižšie frekvencie (pre-
važne pod 1000 Hz). Najdokonalejší sluch majú z pla-
zov krokodíly. Rovnovážne ústrojenstvo vo vnútornom 
uchu (tri polkruhové chodby a mechúrik utriculus) je 
málo variabilné. Čuchové orgány začínajú vonkajšími 
nozdrami, pokračujú cez tubulárnu časť nosovej dutiny 
(vestibulum nasi) do vlastnej nosovej dutiny (cavum 
nasi proprium), sčasti vystlanej čuchovým epitelom. 
Tu dochádza k recepcii pachov z vdychovaného vzdu-
chu. Vnútorný povrch nosovej dutiny vystielajú 1 – 3 
mušle (conchae). Nosová dutina prechádza vzadu do 
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tubulárnej spojky (ductus nasopharyngeus), ktorá ha-
térii chýba a → jaštericovité ju majú redukovanú, a tá 
vnútornými nozdrami (choánami) ústi do zadnej časti 
ústnej dutiny (cavum oris). Okrem čuchového orgánu 
býva vyvinutý aj párový Jacobsonov (vomeronazál-
ny) orgán (chýba krokodílom a niektorým agamovi-
tým, → chameleónovité ho majú redukovaný), ktorý 
je s ústnou dutinou spojený osobitným vývodom (→ 
šupináče). Slúži na vnímanie pachov a sčasti nahrá-
dza chuťový zmysel, ktorý majú plazy málo vyvinu-
tý. Prenos analyzovaných častíc na senzorický epitel 
tohto orgánu sa deje tlakom potravného sústa alebo 
priamo prostredníctvom ohybného jazyka. Koža pla-
zov obsahuje receptory citlivé na dotyk, bolesť a teplo. 
Niektoré hady majú špecializované termoreceptory. 
Najcitlivejšie sú dve jamky štrkáčovitých umiestne-
né medzi okom a nozdrou, ktoré sú vybavené bohato 
inervovanou membránou. Sú schopné rozoznať teplot-
né rozdiely menšie než 0,2 °C. Rovnakú funkciu majú 
jamky na čeľustiach → veľhadovitých.       IB, DJ

zmyslové orgány ploskavcov → ploskavce
zmyslový orgán – orgán tvorený nervovými útvarmi, 

ktoré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zme-
nách v prostredí (exterorecepcia) a vo vnútri organiz-
mus (interorecepcia). Zmyslové orgány pozostávajú z 
receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslový 
orgán sprostredkúva preň špecifické pocity.       MKB

zmyslový orgán medúz – u medúz sa vyskytuje ploché 
oko. Bunky citlivé na svetlo sa preliačia pod pokožku 
a tá uzatvorí oko v akomsi vrecku. Pokožka nad okom 
je tenká a nazýva sa rohovka. Vrstva pod ňou hrubne 
a vytvorí šošovku. Vo vnútri je sklovec. Bočné časti 
oka tvoria pigmentové a zmyslové bunky. Oko rozli-
šuje len svetlo a tmu.            MKB

zobák (rostrum) – ústna dutina korytnačiek (Chelonia) 
a vtákov (Aves). Rybám z radu štvorzubcotvaré (Tet-
raodontiformes) sa predné zuby premenili na zobáko-
vitý útvar, ktorým odštipujú kúsky koralov a zadnými 
ich rozomieľajú. Vajcorodce (Prototheria)majú zo-
bákovito pretiahnuté čeľuste (ježura austrálska – Ta-
chyglossus aculeatus), prípadne zobákovito dopredu 
predĺžené čeľuste pokryté rohovinou, ktoré fungujú 
podobne ako zobák kačice (vtákopysk divný – Or-
nithorhynchus anatinus). Vtákopysk používa široký 
kačací zobák ako sitko, cedí ním bahno.            ZO

zoea → vývin (ontogenéza) kôrovcov
Zonitidae → bliktrovité
zooid – jedinec u koloniálnych bezstavovcov (napr. u 

→ hubiek, → polypovcov, → koralovcov, → pama- hubiek, → polypovcov, → koralovcov, → pama-→ polypovcov, → koralovcov, → pama- polypovcov, → koralovcov, → pama-→ koralovcov, → pama- koralovcov, → pama-→ pama- pama-
choviek, → machoviek, → ľalioviek, → plášťovcov), 
kt. žijú prisadlým spôsobom. V kolóniách môžu 
byť všetky zooidy rovnaké, al. sa v rámci kolónie 
môžu špecializovať na prijímanie potravy, ochranu, 
rozmnožovanie, vylučovanie atď. V jednotlivých 
živočíšnych skupinách majú špecializované zooidy aj 
charakteristické názvy.             MH

Zoothamnium → kolónie jednobunkovcov 
zrakové laloky na strednom mozgu – tvoria predný 

pár hrbolčekov na strednom mozgu, končí tu časť vlá-
ken zrakového nervu, umožňujú reflexné otočenie za 
svetelným podnetom.           MKB

zrakové orgány bezchordátov – slúžia na získavanie 
dôležitých informácií o okolí, v kt. živočích žije. Ich 
základom sú svetlocitlivé bunky. Sú to primárne zmy-
slové bunky s citlivými výbežkami al. brvami. Foto-
senzitívne bunky môžu byť rozložené buď po celom 
tele (napr. dážďovka pod pokožkou) al. sú sústredené 
na jednom mieste, čím vznikajú oči. Takéto fotorecep-Takéto fotorecep-
tory sú ústroje na vnímanie svetla, farieb, tvaru telies 
a orientáciu v priestore. Okrem primárnych zmyslo-
vých buniek sú súčasťou očí aj pigmentové bunky pl-
niace funkciu clony a tzv. dioptrický aparát (sklovec, 
šošovka a rohovka), kt. môže byť rôznym spôsobom 
modifikovaný. Podľa toho, akým spôsobom je sietni-
ca vliačená pod povrch tela, rozlišujeme nasledovné 
typy očí: 1. očné škvrny – okrsok fotosenzitívneho 
epitelu na úrovni pokožky (niekt. → medúzovce); 
2. miskovité oči – majú sietnicu vliačenú plytko pod 
úrovňou pokožky (niekt. → obrúčkavce); 3. pohári-→ obrúčkavce); 3. pohári- obrúčkavce); 3. pohári-
kovité oči – majú sietnicu vliačenú hlbšie v podobe 
pohárika al. kalicha (očká → hmyzu a → ulitníkov); 
4. komorové oči – sú vyvinuté v podobe guľovitého 
útvaru, časť kt. vyčnieva nad povrch tela a je prekrytá 
priehľadnou rohovkou (→ hlavonožce, → stavovce); 
5. zložené oči článkonožcov, najmä hmyzu, kt. sa skla-
dajú z veľkého počtu kužeľovitých omatídií tvoriaci-
ch pologuľovitý útvar vyčnievajúci nad povrch tela. 
Zrakové bunky môžu byť obrátené svojimi fotosen-
zitívnymi výbežkami buď k svetelným lúčom (everz-
né oči, kt. sa vyskytujú u väčšiny bezstavovcov) al. k 
vrstve pigmentových buniek, teda v smere svetelných 
lúčov (inverzné oči, kt. sa vyskytujú hl. u stavovcov). 
→ Hubkám oči chýbajú. → Polypovce majú vyvinuté 
očné škvrny, → medúzovce majú oči miskovité al. po-→ medúzovce majú oči miskovité al. po- medúzovce majú oči miskovité al. po-
hárikovité a väčšinou everzného typu. → Ploskavce, 
→ hlístovce a → obrúčkavce majú vyvinuté rozma- hlístovce a → obrúčkavce majú vyvinuté rozma-→ obrúčkavce majú vyvinuté rozma- obrúčkavce majú vyvinuté rozma-
nité typy očí inverzných aj everzných a často sú foto-
senzitívne bunky rozptýlené v pokožke. U mäkkýšov 
sú vyvinuté väčšinou pohárikovité a komorové oči 
everzného typu, vybavené už značne dokonalým 
dioptrickým aparátom. Najdokonalejšie je komoro-
vé oko hlavonožcov pod. oku stavovcov. Skladá sa 
z rohovky, šošovky, dúhovky a sietnice. Hlavonožce 
vidia priestorovo a rozlišujú farby. Larvy a imága 
niekt. kôrovcov majú naupliové očko, kt. sa nachá-
dza medzi tykadlami 1.páru a vzniká splynutím 3 – 4 
očných pohárikov, kt. obklopujú pigmetové bunky. 
Dutinu pohárika prekrýva svetlolomná šošovka, kt. 
je obrátená smerom k svetlu. Pigmentovú vrstvu 
ohraničujú sietnicové bunky, kt. smerujú k šošovke. 
Z buniek vybiehajú nervové vlákna smerujúce do mo-
zgu. → Pavúkovce majú očká (ocelli), kt. počet je 8, 
zriedkavejšie 6, 4, 2. Skladajú sa z dioptrickej časti 
(rohovka a šošovka s kuželotvornými bunkami) a re-
ceptorickej časti (zrakové bunky, pigmentové bunky, 
ochranné vyživovacie bunky). Zrakové bunky tvo-
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riace sietnicu majú na distálnom konci jemné vlásky 
(mikrovilli) a v nich zrakový pigment. Zrakové bunky 
s vláskami tvoria tzv. rabdomery. Pretože chitínová 
šošovka nemôže meniť svoju lámavosť, má pavúk 8 
očiek, z kt. časť je prispôsobených na pozorovanie 
vzdialenejších predmetov (everzné o.) a časť je zaos-
trená na menšie vzdialenosti (inverzné o.). Pod sietni-
cou je vrstva odrážajúca svetlo – tapetum. Umiestne-
nie očiek umožňuje pavúkom pozorovať veľké zorné 
pole. U → hmyzu a niekt. ďalších → článkonožcov 
sú vyvinuté → zložené oči (oculi compositi). Okrem 
toho sa u niekt. zástupcov hmyzu vyskytujú aj očká 
(ocelli), kt. sú v počte 1–3 umiestnené na temene hla-
vy.               MH

zrakový/zmyslový orgán medúz – u medúz sa vyskytu-
je ploché oko. Bunky citlivé na svetlo sa preliačia pod 
pokožku a tá uzatvorí oko v akomsi vrecku. Pokožka 
nad okom je tenká a nazýva sa rohovka. Vrstva pod 
ňou hrubne a vytvorí šošovku. Vo vnútri je sklovec. 
Bočné časti oka tvoria pigmentové a zmyslové bunky. 
Oko rozlišuje len svetlo a tmu.          MKB 

zrelá larva (larva matura) – larva posledného instaru 
hmyzu s úplnou premenou po ukončení žeru, schopná 
zakukliť sa.              MH

zrniar čierny (Sitophilus (= Calandra) granarius) – 
chrobák čeľ. → nosáčikovitých. Veľkosť 3 mm. Tma-
vohnedo sfarbený druh s kozmopolitným rozšírením. 
Larva vyžiera zrná obilia. Význ. skladištný škodca. 
Ročne zničí 2 – 3 % svet. úrody obilia. Zásoby ryže 
poškodzuje príbuzný, veľmi pod. druh S. oryzae. MH

zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obtectus) – chro-
bák čeľ. → liskavkovitých. Dosahuje veľkosť 3,5 – 4 
mm, telo podlhovasto oválne, svetlo- až tmavohnedo 
sfarbené so sivými krovkami. Vyvíja sa v semenách 
fazule. Druh pôvodne žil v rovníkovej časti Juž. Ame-
riky, v súčasnosti má kozmopolitné rozšírenie. Význ. 
škodca v domácnostiach a skladoch.           MH

zrniarka hrachová (Bruchus pisorum) – chrobák čeľ. 
→ liskavkovitých. Dĺžka tela 4 – 5 mm. Čierne telo 
má na každej krovke šikmý belavý pásik. Význ. škod-
ca hrachu.              MH

zrniarka šošovicová (Bruchus lentis) – chrobák čeľ. → 
liskavkovitých. Veľkosť 3 – 3,5 mm. Krovky sú hus-
to ochlpené s početnými podlhovastými sivobielymi 
škvrnami. Žije na šošovici. Jeho larvy vyžierajú seme-
ná. Význ. škodca zásob v domácnosti i skladoch. MH

zrniarky (Bruchinae) – podčeľ. → chrobákov čeľ. → 
liskavkovitých. V starších systémoch uvádzané ako 
samostatná čeľaď (Bruchidae) alebo tiež zaraďované 
k → nosáčikovitým. Malé druhy (2 – 5 mm). Telo krát-
ke, zavalité, sivo al. škvrnito sfarbené. Hlava nosovito 
predĺžená, oči veľké, tykadlá na konci pílkovité. Larvy 
biele, beznohé. Vyvíjajú sa v semenách rôznych rast-
lín, najmä bôbovitých, pupencovitých, mrkvovitých, 
slezovitých a i. Mnohé druhy poškodzujú semená pes-
tovaných bôbovitých rastlín a patria ku skladištným 
škodcom. Imága žijú na kvetoch hostiteľských rastlín. 
Známych je asi 1 500 druhov , roršírených najmä v 

trópoch a subtrópoch. V palearkte asi 900 druhov, u 
nás okolo 40.              MH

zubor európsky (Bison bonasus) – z čeľ. turovitých 
(Bovidae), podradu prežúvace (Ruminantia), radu 
párnokopytníky (Artiodactyla) žil pôvodne od Eu-
rópy cez Kaukaz po východnú Sibír. Najdlhšie prežil 
v Poľsku v Białowiažskom pralese. Po prvej svetovej 
vojne na celom svete nebolo viac ako 30 zubrov. V r. 
1922 bola zastrelená posledná voľne žijúca krava. V r. 
1923 sa začalo s jeho záchranou výberom a krížením 
chovaných jedincov v zoologických záhradách. Od 
roku 1957 sú chované v obore v Topoľčiankach. V sú-
časnosti sa pokusne vypúšťajú do voľnej prírody. Zu-
bor má mohutný vzrast, nerovnomerné osrstenie. Hla-
vu a krk má pokrytú dlhou hustou, ale veľmi jemnou 
srsťou, na zadnej časti tela je srsť krátka. Má krátke 
rohy a dlhý chvost s predĺženou srsťou na jeho konci. 
Zubor žije v čriedach, staré jedince samotársky. Pária 
sa v auguste, septembri, mladé sa rodia v máji, júni. 
Pohlavne dospievajú v treťom roku života. Do koneč-
nej veľkosti dorastajú vo veku 6 – 7 rokov. Dožívajú 
sa okolo 30 rokov. V Severnej Amerike žije príbuzný 
zubor americký/bizón (B. bison).             ZO

zubovina (dentín) – vnútorná vrstva zubu tvorená kost-
nou hmotou, u cicavcov zvonku chránená sklovinou. 
neobklopuje len oblasť korunky, ale aj oblasť koreňa, 
resp. pulpu. Pritom sa dentín v oblasti skloviny (oba-
lový zubný dentín) štrukturálne odlišuje od dentínu 
v oblasti pulpy (dreňový dentín). Treba spomenúť aj 
rôznu hustotu takzvaných dentínových kanálikov, kto-
ré čiastočne obsahujú predĺžené výbežky nervových 
buniek; blízko pulpy vykazujú vyššiu hustotu. Predo-
všetkým v bočných kanálikoch obalového zubného 
dentínu sú ešte k tomu naplnené tekutinou (priesvit-
ná, kolobeh aminokyselín a fosfátov). Na rozdiel od 
skloviny, ako čistého minerálu, sú v dentíne možné aj 
prispôsobovancie deje, aj keď len v obmedzenej mie-
re, a síce vo forme recidentínu, zanesení kanálikov a 
uložením tekutín. Táto vlastnosť súvisí so zvýšeným 
podielom organickým zložiek v zubovine, ktorá z 20 
hmotnostných percent pozostáva z organických látok 
a aj zo 70 % minerálov a z 10 % vody. Kvôli týmto 
zložkám je dentín aj mäkkší než sklovina.        MKB

zubovky (Scaphopoda) – trieda → schránkovcov so 
schránkou podobnou sloniemu klu. Je na oboch kon-
coch otvorená, dozadu sa zužuje. Hlava je malá, ru-
dimentárna, telo je obalené obrveným plášťom, kto-
rý tvorí rozsiahlu plášťovú dutinu, na spodnej strane 
otvorenú. Pred ústnym otvorom sú tentakuly (capta-
cula). Noha cylindrická. Majú radulu, chobot a kryš-
tál na trávenie potravy. Žiabre chýbajú. Gonochoristy 
s mimotelovým oplodnením. Larva je podobná tro-
chofóre. Morské, bentické druhy. Žijú zaryté v piesku, 
zadná strana vybieha kvôli dýchaniu na povrch. Ryjú 
v piesku chobotom (proboscis) a lopatovitými výrast-
kami po bokoch. Živia sa hlavne organickými častica-
mi, malými živočíchmi a pod. Výskyt do hĺbky 7 000 
m. Okolo 350 druhov.              TC
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zvierač konečníka → tráviaca sústava bezchordátov
zvinavka obyčajná → rovnakonôžky
zvliekací hormón (ekdyzón) – steroid vznikajúci v 

predohrudnej žľaze (glandula prothoracalis), ktorá je 
uložená v prvom článku hrude hmyzu. Stimuluje po-
kožkové bunky lariev (aj kukiel) vylučovať zvliekaciu 
šťavu a začať proces zvliekania. Zvliekacia šťava ob-
sahuje enzým chitinázu, ktorý rozpúšťa spodnú vrstvu 
kutikuly, čím sa oddelí od tela vrchná (tuhá) chitínová 
vrstva – exúvia. Predohrudná žľaza po skončení pre-
meny degeneruje.               JS

zvliekanie/ekdýzia – proces, pri ktorom sa juvenilné 
jedince hmyzu zbavujú starej kutikuly. Zvliekanie je 
riadené hormonálne. Zúčastňuje sa na ňom aktivačný 
hormón, produkt neurosekretorických buniek mozgu 
(pars intercerebralis) aktivizujúci v predohrudnej žľa-
ze (glandula prothocoralis) tvorbu zvliekacieho hor-
mónu (ekdyzónu), ktorý potom vyvoláva zvliekanie 
Ekdyzón je produkovaný len v larválnych štádiách, 
u dospelcov (imág) predohrudné žľazy zanikajú. Na 
zvliekaní sa podieľa i juvenilný hormón (neotenin), 
ktorý je vylučovaný primozgovými žľazami (corpora 
allata). Tento hormón potláča metamorfózu (premenu 
larválneho štádia na imágo); jeho nadbytok vyvolá-
va nadbytočné zvliekania a vznik obrovských lariev; 
jeho nedostatok vedie k predčasnej metamorfóze, čím 
vznikajú trpasličie imága alebo imágam podobné je-
dince. Má viacero štádií. Štádium apolýzy, kedy 
epiderma začne produkovať novú kutikulu. Potom 
nasleduje plášťové štádium, počas kt. je nová larva 
uzavretá v pokožke starej larvy. Priestor medzi starou 
a novou kutikulou vypĺňa exuviálna tekutina (produkt 
exuviálnych žliaz). Potom dochádza k odvrhovaniu 
starej kutikuly. Proces tvrdnutia al. sklerotizácie novej 
kutikuly trvá niekoľko hodín, príp. dní. Jej začiatok 
riadi burzikón (produkt neurosekretorických buniek 
mozgu). Spomenuté štádiá sa cyklicky opakujú až po 
posledné zvliekanie, kedy sa larva mení na imágo al. 
sa kuklí.        JS, MH

zvončekovitá senzila → senzila
Zygaena filipendulae → vretienka obyčajná
Zygaena laeta – stredne veľká vretienka z čeľ. → 

vretienkovité s dĺžkou predného krídla 9 – 14 mm. 
Červené škvrnky sú na predných krídlach po pároch 
spojené. Patágia a základy krytiek sú tiež červené. Na 
brušku je nápadná červená obrúčka prekrývajúca 4 
články. Imága sa vyskytujú v strede leta. Motýle lie-
tajú na trávnatých stepných a lesostepných biotopoch 
xerotermného charakteru s výskytom kotúča poľného 
(Eryngium campestre), kt. je hlavnou hostiteľskou 
rastlinou húseníc. Húsenice žijú od augusta a po pre-
zimovaní do júna a kuklia sa na hostiteľskej rastline. 
Vzácny a miznúci druh stepnej fauny. Ohrozený druh 
na Slovensku, uvedený v červenej knihe (Červená 
kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočí-
chov ČSFR 3).            MKU

Zygaenidae → vretienkovité
zygota – bunka s kompletnou sadou chromozómov. Zy-

gota vzniká oplodnením – splynutím pohlavných bu-
niek (jednej samčej a jednej samičej). Pohlavné bunky 
sa nyzývajú aj gaméty. Gaméty majú každá polovičnú 
sadu chromozómov (vtedy sa gaméta označuje ako 
haploidná). Ako vajíčko sa zvyčajne charakterizuje 
väčšia a menej pohyblivá z oboch pohlavných buniek. 
Takéto rozdelenie je možné aplikovať iba u tých dru-
hov živočíchov, kde sú pohlavné bunky diferencova-
né. Proces vzniku zygoty z pohlavných buniek (gamét) 
nazývame oplodnenie. Zygota sa spravidla ďalej mito-
ticky delí. U živočíchov s troma zárodočnými vrstvami 
nový organizmus prechádza radom vývinových štádií: 
morula – blastula – gastrula. Spôsob delenia zygoty na 
menšie bunky sa nazýva blastogenéza. Jej prvnou čas-
ťou je ryhovanie, pri ňom sa nezväčšuje celkový roz-
mer organizmu. Druhou časťou je gastrulácia.    MKB

zygota → oplodnenie
žaby (Anura) – rad obojživelníkov (Amphibia) s krát-

kym, viac-menej dorzoventrálne splošteným telom 
bez chvosta. Zadný pár končatín majú zväčša prispô-
sobený na skákanie. Zadná noha sa predlžuje vďaka 
pretiahnutiu tarzálnych kostičiek tibiale (= astragalus) 
a fibulare (= calcaneum), ktoré proximálne a distálne 
zrastajú. Predné končatiny sú štvorprsté, zadné päťprs-
té. Stavce sú procélne, len pri evolučne starších čeľa-
diach amficélne (→ chvostovcovité; Leiopelmatidae) 
alebo opistocélne (→ kunkovité; Bombinatoridae, → 
pipovité; Pipidae, → veľkonosé; Rhinophrynidae; 
Alytidae). Presakrálnych stavcov môže byť 5 – 9, väč-
šinou ich je 8 (→ kostra obojživelníkov). Chvostové 
stavce, u červoňov a chvostnatých obojživelníkov za-
chované, zrastajú u žiab do tyčinkovitého útvaru – → 
urostylu, ktorý priamo zrastá alebo jedným či dvomi 
kĺbmi komunikuje s krížovým (sakrálnym) stavcom. 
Rebrá sú zachované len u starobylejších čeľadí, ako 
sú → chvostovcovité (Leiopelmatidae), → kunkovi-
té (Bombinatoridae) a u lariev pipovitých (Pipidae). 
Hrudná kosť (sternum) je dobre vyvinutá. Oplodnenie 
je vonkajšie, výnimočne vnútorné (Ascaphus truei, 
Mertensophryne micranotis, niektoré druhy rodov Ne-
ctophrynoides a Eleutherodactylus). K vonkajšiemu 
oplodneniu dochádza vtedy, keď je pár v → amplexe. 
Vajíčka a larvy väčšiny druhov sa vyvíjajú vo vode. 
Typické larvy žiab (žubrienky) majú telo vajcovitého 
tvaru s chvostom a plutvovým lemom. Oči majú bez 
viečok, ústa väčšiny druhov bývajú obklopené systé-
mom papíl a radov rohovinových zúbkov. Vonkajšie 
žiabre lariev sú bezprostredne po vyliahnutí zreteľné, 
čoskoro ich však prekryje kožný záhyb (operkulum), 
pričom sa vytvorí žiabrová komôrka komunikujúca 
s vonkajším prostredím párovým alebo nepárovým 
→ spirákulom. Najskôr sa objavujú zadné končati-
ny, predné sú viditeľné až tesne pred metamorfózou. 
Špecializovanejšie spôsoby rozmnožovania zahŕňajú 
kladenie vajíčok na súši s vývinom lariev vo vodnom 
prostredí, kladenie vajíčok na súši a následný priamy 
vývin alebo rodenie plne zmetamorfovaných mláďat. 
Mnohé druhy sa aktívne starajú o potomstvo. Rozší-
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renie žiab je takmer kozmopolitné s výnimkou niekto-
rých ostrovov, extrémne chladných a suchých oblastí. 
Najväčšia druhová pestrosť sa prejavuje v trópoch. 
Fosílne sú známe od jury. Rad zahŕňa vyše 5 800 re-
centných druhov.            PMI

žalúdková peristaltika – pohyby žalúdka, ktoré umožňu-
jú premiešať tráveninu a vyprázdňovať žalúdok.MKB

žalúdočná šťava – bezfarebná alebo slabo žltkastá kva-
palina, ktorá je silne kyslá a má typický zápach. Obsa-
huje kyselinu chlorovodíkovú (soľnú), mucín, minerá-
ly a z enzýmov pepsín a lipázu. Všetky tieto látky majú 
isté úlohy pri trávení. Pre trávenie je najdôležitejší pep-
sín, ktorý štiepi bielkoviny na jednoduchšie látky – na 
peptóny a na albumózy. Aj kyselina chlorovodíková je 
pri trávení nenahraditeľná. Ak v žalúdočnej šťave chý-
ba, môže to zapríčiniť poruchy trávenia.             MKB

žalúdok cicavcov – vakovito rozšírený orgán spájajúci 
pažerák a tenké črevo. Časť tesne pod vyústením pa-
žeráka sa nazýva kardia. Doľava nahor sa rozširuje 
dno. Najväčšia časť je telo žalúdka, ktoré sa skladá z 
prednej a zadnej steny, tie sa spájajú v malom a veľ-
kom zakrivení. Na svojom dolnom konci je žalúdok 
zakončený vrátnikom, ktorý je uzatvárateľným sil-
ným zvieračom. Žalúdok je uložený v brušnej dutine, 
pod ľavou klenbou bránice, medzi slezinou a peče-
ňou. Jeho tvar a dĺžka sa menia v závislosti na napl-
není a polohe tela.                 MKB

žalúdok → tráviaca sústava bezchordátov
žardia črevná (Giardia/Lamblia intestinalis) – parazi-

tický → bičíkovec, zaraďovaný do skupiny → Diplo-
monada v rámci fylogenetickej línie Excavata (v mi-
nulosti Zoomastigophorea). Telo je zložené akoby z 2 
neoddelených buniek, z ktorých každá obsahuje → 1 
karyomastigont. Medzi nimi sa nachádza mikrotubu-
lárna tyčinka → axostyl. Všetky bunkové organely sú 
zdvojené, majú teda 2 jadrá, 8 bičíkov, 2 karyomasti-
gonty a pod., nemajú mitochondrie a Golgiho aparát. 
Na brušnej strane prvoka sa nachádza prichytávacie 
zariadenie, pomocou ktorého sa upevňujú na epitel 
čreva. Spôsobujú ochorenie giardióza (lamblióza), 
ktoré sa prejavuje gastrointestinálnymi ťažkosťa-
mi (bolesti brucha, hnačky sa striedajú so zápchami, 
zvracanie a pod.). Žijú v prednej časti tenkého čre-
va človeka. Prichytávajú sa na sliznicu a poškodzujú 
epiteliálne bunky (akútne zápaly črevného epitelu), 
spôsobujú podráždenie sliznice, zvýšenú produkciu 
hlienu. Živia sa tekutinami črevného obsahu. Roz-
množujú sa binárnym (pozdĺžnym) delením. Človek 
sa nakazí cystami kontaminovanou potravou, vodou, 
neumytými rukami a pod.. Rozšírené sú najmä v det-
ských kolektívoch. U hovädzieho dobytka parazituje 
Giardia bovis, u koní G. equi, u myší G. muris.     ET

žiabre (branchiae) – orgán, slúžiaci na príjem kyslí-
ka z vody. Dýchacia sústava rýb je tvorená žiabrami 
(branchiae). Na každý zo 4 žiabrových oblúkov, na-
sledujúcich po jazylkovom, nasadajú 2 rady žiabro-
vých lupienkov (foliae branchiales). Väčšina rýb má v 
spoločnej žiabrovej dutine 5 žiabrových štrbín a medzi 

nimi 4 holobranchie (4 dvojice žiabrových lupienkov). 
Spoločná žiabrová dutina je zvonku krytá žiabrovým 
viečkom (operculum). Žiabrové oblúky, ktoré oddeľu-
jú žiabrové štrbiny, sú jemné a prvé štyri nesú žiabre. 
Z vonkajšej strany sú k nim pripojené dva rady žiabro-
vých lupienkov, navzájom oddelených interbranchiál-
nou priehradkou. V žiabrovom oblúku je, okrem nervu, 
aj oblúk aorty. Ten sa rozvetvuje na prívodnú žiabrovú 
tepnu (arteria branchialis afferens), ktorá sa v lupien-
koch rozvetvuje na kapiláry. Okysličená krv je odvá-
dzaná odvodnou žiabrovou tepnou (a. b. efferens). Na 
vnútornej strane žiabrového viečka niektorých skupín 
(jeseterotvaré – Acipenseriformes) sa môžu nachádzať 
položiabre (hemibranchiae, pseudabranchiae), ktoré 
majú podobnú štruktúru ako pravé žiabre. Žiabrové lu-
pienky absorbujú až 80 % kyslíka z vody.               ZO

žiabronohé (Branchiopoda) – trieda →kôrovcov. Za-
hrňuje okolo 850 drobných, väčšinou sladkovodných 
živočíchov s listovito sploštenými hrudnými príves-
kami; triedy pozostáva z troch podtriedy: → Calama-
nostraca, → Diplostraca, → Sarsostraca.             IH

žiabronôžka letná → žiabronôžky
žiabronôžka severská → žiabronôžky 
žiabronôžky (Anostraca) – rad kôrovcov, podtriedy → 

Sarsostraca. Majú pretiahnuté telo bez panciera, ktoré 
sa skladá z krátkej hlavy, 11 – 19 hrudných článkov 
(všetky majú viac-menej rovnaké lupeňovité konča-
tiny ktoré slúžia na pohyb) a 8 článkového bruška 
zakončeného vidličkovitým telsonom. Bruško je bez 
končatín. Pohyblivé veľké zložené oči majú na stop-
kách, naupliové oko je veľmi drobné, antenuly krátke 
valcovité a nerozvetvené; antény robustné nerozvet-
vené (u samcov sú hákovité zahnuté) nikdy neslúžia 
na pohyb. Ústne orgány sa skladajú z páru mandibúl 
a dvoch párov maxíl. Niektoré druhy dorastajú až do 
7 cm dĺžky. Všetky žiabronôžky sú sladkovodné or-
ganizmy ktoré žijú väčšinou v periodických vodách 
takmer celej Zeme vrátane Arktídy a Antarktídy. Na 
Slovensku žije 11 druhov. Z nich → žiabronôžka se-
verská (Branchinecta paludosa) je na Slovensku gla-
ciálnym reliktom. V súčasnosti žije v jedinom plese 
vo Vysokých Tatrách a je zákonom chránená. Inak 
patrí medzi bežné druhy žijúce v tundre. Ďalšie dva 
druhy (Chirocephalus chiseri a Chirocephalus slova-
cicus) sú endemickými druhmi. Najbežnejším druhom 
žijúcim najmä v letných periodických mlákach nížin 
je žiabronôžka letná (Branchipus schafferi). Žiabro-
nôžka soľná (Artemia salina) – je najznámejším dru-
hom žiabronôžok – žije vo vnútrozemských slaných 
vodách, na Slovensku však nežije.             IH

žiabrová dutina → žiabre 
žiabrové lupienky → žiabre
žiabrové oblúky – opora žiabrových štrbín v hltane. 

Tvárová časť lebky (viscerocranium) je v pôvodnej 
podobe zachovaná pri kruhoústniciach a sliznatkách. 
Jej základ tvorí 7 párov žiabrových oblúkov, ktoré 
vznikli ako opora žiabrových štrbín na bokoch hltanu. 
Je možné, že ich pôvodne bolo až deväť, ale prvé dva, 
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ktoré označujeme ako nulté, zanikli v prospech zväčše-
nia ústneho otvoru. Zostali z nich len zvyšky v podobe 
chrupaviek pery pri drsnokožcoch (Chondrichthyes). 
Pri ostatných stavovcoch zanikli úplne. 0. premandi-
bulárny žiabrový oblúk zanikol v prospech zväčše-
nia ústnej dutiny. Zostali z nich len zvyšky v podobe 
chrupaviek pery pri drsnokožcoch (Chondrichthyes). 
Ostatným stavovcom zanikli úplne. 1. žiabrový oblúk 
(čeľustný oblúk) je základom čeľustí stavovcov. Jeho 
horná časť sa nazýva palatoquadratum a dolná mandi-
bulare. Palatoquadratum tvorí hornú čeľusť drsnokož-
cov (Chondrichthyes), ale aj pri fosílnych skupinách 
ako Acanthodii (akantódy) a nasadajú na ňu zuby. Pri 
lúčoplutvých (Actinopterygii) z neho vzniká štvorco-
vá kosť (os quadratum). Na štvorcovej kosti vzniká 
primárny čeľustný kĺb, ktorým sa pripája dolná čeľusť 
k neurocraniu. Pri cicavcoch (Mammalia) vzniká zo 
štvorcovej kosti ušná sluchová kostička – nákovka 
(incus). Zároveň im zaniká primárny čeľustný kĺb 
a vzniká sekundárny čeľustný kĺb. Mandibulare tvo-
rí dolnú čeľusť drsnokožcov (Chondrichthyes), ale 
aj pri fosílnych skupinách ako Acanthodii (akantódy) 
a nasadajú na ňu zuby. Pri drsnokožcoch sa nazýva 
Meckelova chrupavka (cartilago Meckeli). Lúčoplut-
vovce, obojživelníky, plazy a vtáky majú mandibula-
re redukované a je jednou z kostí dolnej čeľuste – os 
articulare, ktorá spolu so štvorcovou kosťou (os qu-
adratum) tvorí primárny čeľustný kĺb. Pri cicavcoch 
(Mammalia) sa presúva v podobe sluchovej kostičky 
kladivka (malleus) do neurokránia. Jedinou kosťou 
dolnej čeľuste cicavcov ostáva mandibula (sánka). 
Vzniká na nej samostatný kĺbový výbežok (processus 
articularis), ktorý sa priamo napája na spánkovú kosť 
(os temporale), čím sa vytvára sekundárny čeľust-
ný kĺb. 2. žiabrový oblúk (jazylkový) sa podieľa na 
stavbe časti jazylkového aparátu. Je tvorený hornou 
časťou – hyomandibulare a dolnou časťou – hyoide-
um. Hyomandibulare pri vodných stavovcoch (drsno-
kožce, lúčoplutvovce) sprostredkuje spojenie horných 
a dolných čeľustí k neurokrániu. Pri obojživelníkoch 
(Amphibia), plazoch (Reptilia) a vtákoch (Aves) vzni-
ká z hyomandibulare ďalšia sluchová kostička kolu-
mela (columella), ktorá sa pri cicavcoch nazýva str-
mienok (stapes). Hyoideum pri vodných stavovcoch 
plní funkciu opory žiabier, pri suchozemských sa 
podieľa na tvorbe jazylky. 3. žiabrový oblúk plní pri 
vodných stavovcoch pôvodnú funkciu opory žiabier, 
pri suchozemských sa podieľa na stavbe jazylky. 4. 
a 5. žiabrový oblúk slúži vodným ako opora žiabier. 
Suchozemským ostávajú zvyšky v podobe chrupaviek 
hrtanu a priedušnice. 6. a 7. žiabrový oblúk je zacho-
vaný len pri vodných stavovcoch, ale siedmy už nene-
sie žiabre. Suchozemským stavovcom zmiznú počas 
embryonálneho vývinu. Zo žiabrových oblúkov rýb 
čeľade klariasovitých (Clariidae), patriacich do radu 
sumcotvarých (Siluriidae), vyrastá tzv. nadžiabrový 
labyrint, čo je pomocný dýchací orgán na dýchanie at-
mosférického kyslíka (rozšírený prvý žiabrový oblúk 

a v jeho dutine sú lamely pokryté epitelom). Niektoré 
klariasy dokážu prekonať krátke vzdialenosti po súši, 
iné sa v období sucha zahrabávajú do dna a prežijú 
vysušenie.                          ZO

žiabrové paličky – filter na zachytávanie drobnej ko-
risti. Steny hltanu (pharynx) lúčoplutvovcov (Acti-
nopterygii) lemujú žiabrové oblúky a na ich vnútornej 
strane sú výrastky – žiabrové paličky. Dravé ryby ich 
majú menší počet, sú krátke, silné, chránia žiabrové 
lupienky. Planktónožravé ryby ich majú veľký počet, 
sú dlhé, tenké a slúžia ako filter na zachytávanie potra-
vy a ochranu žiabrových lupienkov. Aby smerom na 
vonkajšiu stranu tela ležiace žiabrové lupienky neboli 
zraňované alebo znečisťované, je na vnútornej strane 
žiabrových oblúkov vytvorený tzv. žiabrový filter: ku-
žeľovité alebo paličkovité výrastky – žiabrové paličky 
(spinnae branchiales). Ich veľkosť a hustota závisia od 
spôsobu výživy. Ryby požierajúce veľké častice majú 
žiabrové paličky krátke, ryby živiace sa planktónom 
ich majú dlhé a husté.              ZO

žiabrové štrbiny – štrbiny v stene hltanu slúžiace na 
príjem kyslíku. Pôvodnou funkciou hltanu (pharynx), 
je filtrovanie potravy a dýchanie (nižšie stavovce) 
prostredníctvom žiabrových štrbín, pri vyšších sta-
vovcoch plní funkciu transportu potravy. Žiabrové 
štrbiny sa pri vyšších stavovcoch objavujú len počas 
zárodočného vývinu. V hltane sa však križujú tráviace 
a dýchacie cesty. Pri bezčeľustnatých (Agnatha) žiab-
rové štrbiny ústia do žiabrových vreciek, na bokoch 
tela 5 – 15 párov žiabrových štrbín. Hltanovožiabrový 
vak plášťovcov (Tunicata) je prederavený žiabrovými 
štrbinami, ktoré slúžia na dýchanie. Dýchanie prebie-
ha prostredníctvom hltanovožiabrového vaku, kde sa 
pri prechode vody žiabrovými štrbinami krv okysli-
čuje. V žiabrových priehradkách sú krvné kapiláry.  
Dýchacia sústava lúčoplutvovcov (Actinopterygii) je 
tvorená žiabrami (branchiae). Na každý zo 4 žiabro-
vých oblúkov, nasledujúcich po jazylkovom, nasada-
jú 2 rady žiabrových lupienkov (foliae branchiales). 
Väčšina rýb má v spoločnej žiabrovej dutine 5 žiab-
rových štrbín a medzi nimi 4 holobranchie (4 dvojice 
žiabrových lupienkov). Spoločná žiabrová dutina je 
zvonku krytá žiabrovým viečkom (operculum). Žiab-
rové oblúky, ktoré oddeľujú žiabrové štrbiny, sú jemné 
a prvé štyri nesú žiabre. Z vonkajšej strany sú k nim 
pripojené dva rady žiabrových lupienkov, navzájom 
oddelených interbranchiálnou priehradkou.           ZO

žiabrový vak sumiek (ascídií) – súčasť tráviacej a dý-
chacej sústavy. Hltanovožiabrový vak dospelých ascí-
dií je veľký, prederavený veľkým počtom žiabrových 
štrbín. Má dvojakú funkciu. V prvom rade sa v stene 
jeho žiabrových otvorov okysličuje krv a zachytávajú 
sa (filtrujú) v ňom drobné čiastočky potravy (organic-
kého detritu). Po celej dĺžke brušnej strany hltanovo-
žiabrového vaku sa tiahne endostyl (hypobranchiálna 
ryha) a na protiľahlej strane je chrbtová ryha (epib-
ranchiálna ryha). Obe sú okolo ústneho otvoru spo-
jené okolohltanovými pruhmi (perifaryngeálnymi 
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pruhmi). Endostyl je tvorený žľazovými a bičíkatými 
bunkami. Čiastočky potravy, ktoré sa zachytávajú 
v hltanovožiabrovom vaku, sú sekrétom žľazových 
buniek endostylu zlepované do vločiek a vírením bi-
číkatých buniek sú posúvané smerom hore k ústnemu 
otvoru. Odtiaľ sa vírením bičíkov okolohltanových 
pruhov dostane na chrbtovú stranu a bičíky chrbto-
vej ryhy ju transportujú dole do hltanovožiabrového 
vaku a žalúdku. Za ním sa črevo obracia smerom 
nahor a ústi na chrbtovej strane tela do peribranchi-
álneho vaku. Dýchanie prebieha prostredníctvom hl-
tanovožiabrového vaku, kde sa pri prechode vody 
žiabrovými štrbinami krv okysličuje. V žiabrových 
priehradkách sú krvné kapiláry. Hltanovožiabrový 
vak vršoviek (Copelata) je prederavený len jedným 
párom žiabrových štrbín.                      ZO

žihadlo (terebra) – premenené → kladielko prispôsobe-
né na obranu a omračovanie koristi. Majú ho vyvinuté 
→ blanokrídlovce sekcie Aculeata. Základom sú ter-
gity 8. a 9. článku bruška s modifikovanými končati-
novými príveskami – valviferami (premenené koxity) 
a valvulami (prívesky koxitov). Valvuly 1. páru tvoria 
lancety. Zhora k nim priliehajú valvuly 2. páru zrastené 
v stilet. Lancety sú pevne spojené so stiletom zvlášt-
nou lištou na spodu pravej a ľavej strany stiletu. Stilet 
tvorí hornú stranu žihadla, spôsobuje ranu a je opornou 
štruktúrou, kt. udržuje pevnosť žihadla. 1. valvifer tvo-
rí hákovitý výbežok, kt. proximálna časť má trojuhol-
níkovitý tvar. 2. valvifer je pretiahnutý výbežok, kt. sa 
na prednom konci oblúkovito ohýba a tvorí rezervoár 
(bulvus), do ktorého sa vlieva sekrét párnej jedovej 
žľazy, kt. má kyslú reakciu. Nepárna Dufourova žľaza 
produkuje olejovitú látku alkalickej reakcie. Zmiešaná 
zmes oboch žliaz prechádza bodcom do rany. V kľude 
je žihadlo uložené vo zvláštnej komore vnútri 7. člán-
ku bruška. Je prekryté pošvou vytvorenou z 3. páru 
valvúl. Vyššie → mravce (Myrmicidae) majú žihadlo 
zakrpatené, ale zachovali sa im však obe žľazy. Mandi-
bulami uhryznú nepriateľa, potom sa otočia a vypustia 
kvapku jedu. Pohyb žihadla ovládajú skupiny svalov 
(depresorov a levátorov). Jed preteká kanálikom tvore-
ným spojenými lancetami. Na konci je žihadlo ostré a 
na špičke nesie drobné zúbky.             MH

žihadlo včely – premenené kladielko slúžiace na vlast-
nú obranu jedinca a omračovanie koristi. Majú ho len 
samičky. Je duté, spojené s jedovou žľazou. Skladá sa 
z dvoch zahrotených ihlíc na konci s dozadu zahnutý-
mi zúbkami. Normálne je žihadlo zatiahnuté v zadnej 
časti bruška a stigmálnymi platničkami, svalstvom a 
blanami je pripojené k poslednému článku tela. Pri 
pichnutí sa zadná časť bruška prudko prehne nadol 
a žihadlo sa vďaka svalom a pákovému mechanizmu 
rýchlo vysunie z tela a zabodne. Keď včela uletí za-
necháva na povrchu kože človeka a iných cicavcov 
okrem žihadla aj jedovú žľazu a niekedy aj posledný 
nervový uzol. Takáto včela približne do 24 hodín na 
následky vážneho zranenia v dôsledku použitia žiha-
dla zahynie. Iná situácia nastáva, ak včela použije ži-

hadlo proti inému hmyzu – vtedy o neho neprichádza, 
je ho schopná z tela hmyzu vytiahnuť.             JS

žila (vena) – cieva, je súčasťou obehovej sústavy. Ako 
súčasť obehového systému majú aj žily za úlohu 
trasport krvi a s ňou aj živých, odpadov a tepla. Špe-
ciálnou úlohou žíl oproti tepnám je odvádzanie oxidu 
uhličitého z tkanív a orgánov do srdca. Vo veľkom 
krvnom obehu žily odvádzajú odkysličenú krv z vlá-
sočníc do pravej srdcovej predsiene. V malom krvnom 
obehu majú žily za úlohu odvádzať okysličenú krv z 
pľúc do pravej srdcovej predsiene. Stený žíl sú ten-
ké, svojou stavbou sú podobné tepnám. Žily v dolnej 
polovici tela a v horných končatinách majú chlopne 
(valvulae venosae), ktoré zabraňujú spätnému toku 
krvi spôsobenému gravitáciou. Na vonkajšej strane žíl 
sa nachádza tenká chrupavka, ktorá pomáha udržiavať 
krvný tlak.            MKB

žilka → krídlo hmyzu.
žilky krídla hmyzu – od koreňa krídla k jeho distál-

nemu okraju beží niekoľko základných žiliek. Sú 
to: kostálna žilka, ktorá lemuje predný okraj krídla, 
subkostálna ž., radiálné žilky, mediálné ž., kubitálné 
ž. a análné ž. Žilky sa môžu viacnásobne rozvetvo-
vať a spájať, môžu byť vyvinuté krátke priečne žilky, 
napr. radiomediálné alebo mediokubitálné a i.        IO

žirafa škvrnitá (Giraffa camelopardalis) – z čeľ. ži-
rafovité (Giraffidae), podradu prežúvavce (Rumi-
nantia), radu párnokopytníky (Artiodactyla). Žije vo 
voľnej krajine v Afrike. Dosahuje výšku do 3,7 m 
a hmotnosť do 1 900 kg. Tak ako iné cicavce aj žirafa 
má 7 krčných stavcov, ktoré sú však zreteľne predĺ-
žené. Aktívne sú predovšetkým večer a skoro ráno, 
no aj počas dňa. Spia zvyčajne postojačky, zriedkavo 
ležia.                 ZO

živá fosília – niektoré živočíšne druhy alebo skupiny 
druhov (taxóny vyššej úrovne) sa za dlhé obdobie ge-
ologického veku len málo zmenili, predstavujú chu-
dobné zvyšky skupín, ktorých druhové bohatstvo bolo 
v dávnej minulosti zreteľne väčšie, dokazujú to nálezy 
veľkého počtu fosílnych druhov, napr. ramenonožce 
(Brachiopoda) známe od kambria po súčasnosť, žije 
okolo 250 druhov, fosílnych druhov poznáme tisíce; 
ľaliovky (Crinoidea) známe od kambrium po recent, 
prastará skupina ostnatokožcov, vrchol druhového 
bohatstva dosiahla v spodnom karbone, v súčasnej 
dobe prežíva len málo druhov; latiméria divná (Lati-
meria chalumnae) žijúci zástupca starobylého taxónu 
Coelacanthiformes, ktorého fosílne druhy sú známe 
už zo spodného devónu; hatéria bodkovaná (Spheno-
don punctatus) recentný zástupca starobylej skupiny 
plazov Rhynchocephalia známej od spodného triasu. 
Takéto živočíchy sa často, najmä v populárno-náučnej 
literatúre, označujú ako „živé fosílie“.             IO

živočích – zástupca živočíšnej ríše (Animalia) s cha-
rakteristickou eukaryotickou živočíšnou bunkou a he-
terotrofným spôsobom života. Niektorí autori medzi 
živočíchy zahŕňajú aj heterotrofné jednobunkovce. 
Objekt štúdia zoológie. Súčasná veda pri vymedzení 
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živočíchov podčiarkuje okrem morfologického a ana-
tomického hľadiska aj aspekty trofickej fyziológie. 
Živočíšna bunka nie je schopná transformovať ener-
giu slnečného žiarenia (autotrofia), ale prijíma ju vý-
sostne z chemických väzieb iných buniek (producetov 
aj konzumentov). Systematika živočíchov prebieha 
intenzívnymi zmenami, čo korešponduje s novými 
možnosťami klasifikácie (okrem porovnávacej mor-
fológie je dôležitým nástrojom aj molekulárna bioló-
gia). V súčasnosti je zaznamenaných vyše 1 200 000 
druhov živočíchov.               PF

živočíchobičíkovce (Zoomastigophorea) – skupina jed-
nobunkovcov bez → plastidov. Pohybujú sa prostred-
níctvom 1 alebo viacerých. Zriedkavo sa vyskytujú 
aj meňavkovité formy s bičíkom alebo bez bičíka. 
Výživa výlučne heterotrofná. Voľne žijúce v rôznych 
typoch vôd (mnohé významné indikátory organického 
znečistenia – napr. rod Bodo, Trepanomonas). Mnohé 
žijú paraziticky a spôsobujú vážne ochorenia človeka 
a hospodársky významných zvierat (napr. → Kine-
toplastida, → Trichomonas, → žardia a pod.). Niekto-
ré žijú ako endokomenzály, najmä v čreve termitov, 
kde pomáhajú tráviť celulózu (→ mnohobičíkovky). 
Z hľadiska fylogenetického umelá skupina zostavená 
len na základe morfologických znakov, v minulosti 
v systémoch väčšinou uvádzaná ako trieda, v súčas-
nosti bez taxonomickej príslušnosti – zástupcovia sa 
rozptýlili do viacerých fylogenetických línií → Exca-
vata, → Chromalveolata, → Opisthokonta.            ET

živočíchy (Animalia/Eumetazoa/Epitelozoa) – skupina 
mnohobunkových organizmov, pre ktoré je charakte-
ristický embryonálny vývin a prítomnosť zárodočných 
listov (ektoderm, endoderm a neskôr aj mezoderm), 
z ktorých sa vyvinú tkanivá, orgány a orgánové sústa-
vy. Sú súčasťou fylog. línie → Opisthokonta, do kto-
rej patria aj huby (Fungi), golierikovce (Choanozoa) 
a mnohobunkovce (Metazoa, Polycytozoa – ktorých 
sú živočíchy súčasťou). Animalia sa tradične delia na 
2 skupiny (→ mechúrniky (Radiata) a dvojstranovce 
(→ Bilateralia). Nižšie organizačné stupne ako hub-
ky (Porifera) a plakulovce (Placozoa) sú v súčasných 
systémoch často zaraďované ako samostatné skupiny 
mimo Animalia.             ET

živorodé živočíchy/viviparné živočíchy – ich zárod-
ky vyvíjajúce sa v materskom tele sú dobre chránené 
pred nepriaznivými vplyvmi prostredia a rodia sa na 
pokročilom stupni telovej organizácie, opúšťajú záro-
dočné obaly ešte pred narodením. Pri väčšine druhov 
sa v priebehu embryogenézy vyvinula placenta ako 
spojenie zárodku s telom matky. Živorodosť (vivi-
paria) sa vyskytuje sa okrem vtákov u všetkých tried 
stavovcov. Charakteristická je najmä pre podtriedu 
živorodých cicavcov (Theria), ale známa je aj u žralo-
kov, niektorých druhov rýb (niektoré druhy z čeľade 
živorodkovité – Poeciliidae), plazov (najmä druhy z 
čeľade scinkovité – Scincidae, morské hady). Medzi 
bezstavovcami sa živorodosť vyskytuje u niektorých 
druhov hubiek (Porifera), pŕhlivcov (Cnidaria), hmy-

zu (Insecta). Pre hmyz je charakteristická 1. pseudo-
placentálna viviparia, pri ktorej z folikulárnych buniek 
vzniká osobitný obal – trofamnion, prostredníctvom 
ktorého sa zárodok vyživuje z tkanív samičky (švá-
by – Blattodea, voškovité – Aphididae); 2. exogeni-
tálna, parazitická viviparia, pri ktorej vzniká trofam-
nion z vrchných blastomér a prostredníctvom neho sa 
zárodok živí z tkanív hostiteľa (niektoré parazitické 
blanokrídlovce); 3. hemocelná vivivparia – zárodok 
sa vyvíja exgenitálne v hemocele samičky (niektoré 
dvojkrídlovce – Diptera).              JS

živorodosť (viviparia) – významné evolučné prispôso-
benie, kt. sa vyskytuje u rôznych skupín bezstavovcov 
i stavovcov. Zárodok vyvíjajúci sa v tele matky je dob-
re chránený pred nepriaznivými vplyvmi prostredia a 
mladý jedinec sa rodí s dokonale vyvinutou telesnou 
štruktúrou. Živorodosť je charakteristická pre živoro-
dé → cicavce ( nadtriedy Theria). V procese embryo-
genézy sa tu objavuje placenta ako spojenie zárodku s 
telom matky. Živorodosť je známa aj u niekt. žralokov, 
rýb z čeľade kaprozúbkovitých (Cyprinodontidae), 
plazov z čeľade scinkovitých (Scincidae), morských 
hadov podčeľade Hydrophiinae, z bezstavovcov u 
niekt. → hubiek, → mechúrnikov a → hmyzu. U → 
hmyzu sa vyskytuje tzv. pseudoplacentálna viviparia, 
pri kt. z niekt. folikulárnych buniek vzniká osobitný 
obal –trofamnion, pomocou kt. sa zárodok vyživuje z 
tkanív samičky (napr. → šváby, → bzdochy, → voš-
ky). U parazitických → blanokrídlovcov, kt. vajíčka 
majú málo žĺtka, brázdenie je úplné, vzniká z vrch-
ných blastomér trofamnion. Pomocou neho sa zárodok 
živí z tkanív hostiteľa (tzv. parazitická viviparia). MH

žížavica múrová → rovnakonôžky
žížavica slepá → rovnakonôžky
žížavica vodná → rovnakonôžky
žľaznatý žalúdok (proventriculus) – jeden z dvoch 

žalúdkov vtákov. Žalúdok vtákov (Aves) je zložený 
z troch častí: žľaznatý žalúdok (proventriculus), sval-
natý žalúdok (ventriculus) a vrátnik (pylorus pylorus). 
Potrava sa najprv chemicky trávi v žľaznatom žalúdku 
a až následne mechanicky spracúva v svalnatom ža-
lúdku.                ZO

žľazy – orgány živočíšneho tela tvorené žľazovým epi-
telom. Najjednoduchším prípadom sú jednobunkové 
žľazy, ktoré môžu byť roztrúsené v epiderme (málošte-
tinavce, ryby, larvy obojživelníkov) alebo v epiteli dý-
chacích ciest (pohárikovité bunky). Súbor žľazových 
buniek vytvára mnohobunkovú žľazu. Najjednoduchší 
typ je tvorený plochou vrstvou žľazových buniek – na-
príklad krycí mucinózny epitel steny žalúdka. Ak sa sú-
bor žľazových buniek vliači pod povrch epitelu vzniká 
intraepitelová (endoepitelová) žľaza. Ak vnorenie za-
sahuje až do hlbších, pod epitelom sa nachádzajúcich 
tkanív, vzniká exoepitelová žľaza. Exoepitelové žľazy 
sa podľa tvaru sekrečných dutín a stupňa členitosti ich 
vnútorného priestoru delia na: Tubulózne (trubicovité) 
žľazy – sekrečné dutiny majú trubicovitý tvar. Môžu 
byť jednoduché alebo rozvetvené. Niekedy sa trubica 
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stáča do klbka (potné a pachové žľazy cicavcov). V 
takom prípade hovoríme o stočenej (klbkovitej) žľa-
ze. Alveolárne (vreckovité) žľazy – sekrečné dutiny 
majú tvar vrecka (alveoly) alebo acínusu (vrecka, kto-
ré nasadá na veľmi tenký vývod). Môžu byť jedno-
duché alebo rozvetvené. Rozvetvené alveolárne žľazy 
sa skladajú z viacerých alveolov alebo acínov, ktoré 
ústia do jedného spoločného vývodu (mazové žľazy 
stavovcov). Zložené (tuboalveolárne) žľazy – na spo-
ločný vývod naväzuje viac rozvetvených jednotiek. 
Takýmto spôsobom vznikajú tubuloalveolárne žľazy 
(mliečne žľazy cicavcov). Sekréty zo žliaz môžu byť 
odvádzané pomocou vývodu, vtedy hovoríme o exo-
krinných žľazách (žľaza s vonkajším vylučovaním) – 
vylučuje exkrét. Ak je sekrét priamo vylučovaný do 
okolia bunky, vtedy hovoríme o endokrinných žľazách 
(žľaza s vnútorným vylučovaním) – vyučuje tzv. inkrét 
alebo hormón. Podľa toho, akým spôsobom vystupuje 
sekrét z tela žľazovej bunky, rozlišujeme nasledujúce 
druhy sekrécie: Holokrinná – bunka hromadí sekrét 
a potom sa rozpadá, čím sa sekrét uvoľňuje a bunka 
hynie. Apokrinná – apikálna časť bunky sa plní sek-
rétom. Potom sa táto časť oddelí a odchádza spolu so 
sekrétom. Zostávajúca časť bunky s jadrom zostáva 
zachovaná, postupne dorastá a celý cyklus sa opaku-
je. Ekrinná (merokrinná) – bunka vylučuje sekrét bez 
svojho poškodenia prostredníctvom exocytózy alebo 
difúzie. U bezstavovcov veľmi významnú úlohu plnia 
žľazy produkujúce feromóny, ktoré slúžia hmyzu na 
vzájomnú komunikáciu. Často sa vyskytujú tzv. repe-
lentné žľazy produkujúce fenoly a chinóny (Heterop-
tera, Diplopoda a i.). Niektoré ulitníky (rod Dolium) 
produkujú až 4 % kyselinu sírovú.         MKB

žľazy s vonkajšou sekréciou u hmyzu → exokrinné 
žľazy hmyzu

žlč – hustá, horká, žltkasto–zelenkavá tekutina, tvorená 
pečeňou a zhromažďovaná v žlčníku. Jej základ tvorí 
voda (95 %), zvyšok pozostáva z rôznych chemických 
zlúčenín, ako sú soli, farbivá a cholesterol. Úlohou 
žlče je podieľať sa na trávení mastných potravín a za-
bezpečovať ich správne vstrebávanie črevnou stenou. 
Bunky pečene tvoria žlč nepretržite a uvoľňujú ju do 
drobných kanálikov prítomných medzi pečeňovými 
bunkami. Tieto kanáliky sa spájajú do čoraz väčších 
žlčovodov a napokon do spoločného pečeňového 
vývodu, ktorým žlč opúšťa pečeň. Zo spoločného 
pečeňového vývodu sa po pripojení vývodu žlční-
ka, ktorým preteká žlč nahromadená v žlčníku, stáva 
spoločný žlčovod (ductus choledochus). Spoločný žl-
čovod prebieha smerom k dvanástniku a tesne pred 
svojím vyústením do tejto časti tenkého čreva priberá 
postranne pankreatický Wirsungov vývod. Denne sa 
vytvorí asi liter žlče a veľká časť žlčových kyselín sa 
spätne vstrebáva stenou čreva a krvným obehom sa 
vracia do pečene.           MKB

žlčník – je zásobárňou žlče. Nachádza sa na útrobnej 
strane pečene a zhromažďuje žlč pre jej následné vyu-
žitie v procese trávenia. Mastná potrava v dvanástniku 

stimuluje vyprázdňovanie žlčníka. Prevažná časť žlče 
z pečene sa dostáva do žlčníka, ale malá časť neustá-
le odteká cestou spoločného žlčovodu do dvanástnika 
bez toho, aby prešla cez žlčník. Predpokladá sa, že 
žlčník mal podstatne väčší význam v dávnych dobách, 
keď si ľudstvo zaobstarávalo potravu lovením a ná-
sledne prijímalo veľké množstvo jedla v krátkom čase 
niekoľkých hodín, pričom ďalšie jedlo bolo nezriedka 
k dispozícii až po dlhej dobe hladovania.         MKB

žlčovod – orgán slúžiaci na odvod žlče do dvanástnika.
žltáčik čučoriedkový (Colias palaeno) – stredne veľ-

ký motýľ z čeľ. → mlynárikovité s dĺžkou predného 
krídla okolo 25 mm. Krídla samčekov sú citrónovo-
žlté, samičiek belavé. Na krídlach je nápadný široký 
čierny lem. Motýle lietajú od polovice júna do konca 
júla. Húsenica žije na brusnici barinnej. Prezimuje 
nedospelá húsenica, ktorá je voľne pripradená k su-
chým lístkom brusnice. Druh má v strednej Európe 
reliktný charakter (glaciálny relikt). Tento tyrfobiont 
(druh rašelinísk) je na Slovensku ohrozený a zákonom 
chránený. Uvádza sa v červenej knihe (Červená kniha 
ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 
ČSFR 3).            MKU

žltáčik ranostajový (Colias hyale) – stredne veľký mo-
týľ z čeľ. → mlynárikovité s dĺžkou predného krídla 
22 – 25 mm. Krídla samčeka sú citrónovožlté, samič-
ky zelenkavobiele. V širokom čiernom leme sú na 
okraji predných krídel nápadné žlté škvrny. V strednej 
časti krídel sú okrúhle škvrnky, na predných čierna, na 
zadných oranžová. Motýľ lieta od polovice mája do 
polovice októbra (2 – 3 generácie) v otvorenej krajine 
na lúkach a poliach. Húsenica žije na bôbovitých rast-
linách. Húsenica prezimuje.          MKU

žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni) – väčší mo-
týľ so zahrotenými krídlami z čeľ. → mlynárikovité. 
Dĺžka predného krídla je asi 35 mm. Samček je cit-
rónovožltý s oranžovými diskoidálnymi škvrnkami, 
samička je zelenobiela. Motýle lietajú od začiatku 
júla a po prezimovaní do júna v riedkych lesoch, na 
ich okrajoch a v oblasti krovinatých biotopov, kde sa 
vyskytuje hostiteľaká rastlina zelenej húsenice, ktorou 
býva rešetliak a krušina. Na Slovensku veľmi rozšíre-
ný druh.            MKU

žĺtková blana → vaječné obaly
žralok mlatkohlavý (Sphyrna zygaena) – z radu žra-

lokotvaré (Carcharhiniformes), triedy drsnokožce 
(Chondrichthyes). Má charakteristický tvar hlavy 
v podobe písmena T, na konci sú umiestnené oči. Do-
rastá do dĺžky 5 m, hmotnosti 400 kg. Žije do hĺb-
ky 200 m, je kozmopolitne rozšírený, predovšetkým 
v trópoch a subtrópoch, zriedkavo v miernom pásme. 
Je viviparný, rodí 20 – 50 mláďat, ktoré merajú 50 – 
60 cm. Patrí k veľmi ohrozeným druhom.            ZO

žralok modrý (Carcharodon carcharias) – žralok 
z radu Lamnotvarých (Lamniformes) má 2 chrbto-
vé plutvy, hyostylickú lebku, 5 žiabrových štrbín. Je 
kozmopolitne rozšírený v subtropických pásmach po-
brežia Afriky, Austrálie, USA. Dorastá do dĺžky 720 
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cm a hmotnosti 3 400 kg. Patrí medzi ohrozené druhy 
žralokov.               ZO

žralok obrovský (Rhincodon typus) – dosahuje až 20 
m a hmotnosti 34 ton. Žije v tropických moriach do 
hĺbky až 700 m. Jeho potravu tvorí planktón aj s men-
šími rybami. Patrí k najväčším žijúcim stavovcom. 
Migruje, ale pravidelne sa vracia na rovnaké miesta. 
Je ovoviviparný a v jednom vrhu môže byť až 300 
mláďat. Je vysoko ohrozeným druhom.            ZO

žralok škvrnistý (Scyliorhinus canicula) – rad žra-
lokotvaré (Carcharhiniformes), triedy drsnokožce 
(Chondrichthyes). Je rozšírený v európskych mo-
riach, okolo severnej Afriky. Je to malý žralok (1 m) 
loviaci pri dne, jeho potravu tvoria malé hlavonož-
ce, mäkkýše, kôrovce, mnohoštetinavce, malé ryby 
a pod. Žije v hĺbkach od 10 – 800 m. Patrí k zraniteľ-
ným druhom.                ZO

žubrienka → larvy obojživelníkov 



Literatúra

340

LITERATÚRA

adl, S. M. a kol. 2005. The new hingher level classification of Eukaryotes with emphasis on the taxonomy of 
Protist. J. Eukaryt, Microbiol., 52(5): 399–451.

AnděrA, M. & Horáček, I. 2005. Poznávame naše savce. 2. vyd. Nakladatelství Sobotáles, Praha, 328 s.
antal, J. (ed.) 1962. Anatomické názvoslovie. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 576 s.
BArtík, I. & JAndzík, D. 2006. Zoologický slovník. Plazy – Reptilia. Univerzita Komenského, Bratislava, 64 s.
BAruš, V. & olIVA, o. (eds) 1992. Obojživelníci – Amphibia. Fauna ČSFR 25. Academia, Praha, 340 s.
BAruš, V. & olIVA, o. (eds) 1992. Plazy – Reptilia. Fauna ČSFR 26. Academia, Praha, 224 s.
BAruš, V. & olIVA, o. (eds) 1995a. Mihulovci Petromyzontes a ryby Osteichthyes (1). Fauna ČR a SR 28/1. 

Academia, Praha, 624 s.
BAruš, V. & olIVA, o. (eds.) 1995b. Mihulovci Petromyzontes a ryby Osteichthyes (2). Fauna ČR a SR 28/2. 

Academia, Praha, 703 s.
BAuMel, J. J., kIng, A. S., lucAS, A. M., BreAzIle, J. e. & eVAnS, H. e. 1979. Nomina anatomica avium. An 

annotaed anatomical dictionary of birds. Academic Press, London, New York, Toronto, Sydney, San 
Francisco, 637 s.

Belák, M., MArettA, M., zIBrín, M., cIgánkoVá, V. & HorákoVá, A. 1990. Veterinárna histológia. Príroda 
Bratislava, 504 s.

BelákoVá, A. & orSzágH, I. 1977. Všeobecná entomológia. Univerzita Komenského, Bratislava, 159 s. 
BelákoVá, A. 1997. Organológia živočíchov. Druhé prepracované vydanie. Univerzita Komenského, Bratislava, 

240 s.
Bezzel, e. & PrInzInger, R. 1990. Ornithologie. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 552 s.
BoBrInSkIJ, n.n. & MAtVeJeV, B. S. 1954. Zoologie obratlovců. Československá akademie věd, Praha, 631 s.
BogdAnoV-kAťkoV, n.n. 1957. Příručka pro praktická cvičení z obecné entomologie. Československá akademie 

zemědelských věd, Praha, 277 s.
BoguSH, P., StrAkA, J. & kMent, P., 2007. Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech 

Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Aculeata) 
České republiky a Slovenska. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 11: 1–300.

BruScA, r.c. & BruScA, g.J. 2003. Invertebrates. Sinauer Associates, Massachusetts, 936 s.
BuffA, f., ferIAnc, o., klAčko, r., konIAr, P. & MArtInkA, J. 1965. Mená chordátov. Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, Bratislava, 87 s.
BucHAr, J. & kůrkA, A. 2001. Naši pavouci. Academia, Praha, 162 s.
BucHAr, J., ducHáč, V., HůrkA, k. & lellák, J. 1995. Klíč k určování bezobratlých. Scientia, s. r. o. pedagogické 

nakladatelství, Praha, 285 s.
BuMerl, J., HrABě, M., noVotná, J., PInkAVA, I. & šVIHroVá, A. 2002. Biológia 1 pre stredné poľnohospodárske 

školy a pre stredné lesnícke školy. Príroda, Bratislava.
černý, H., 2005. Anatomie domácích ptáků. Vydalo nakladatelství Metoda s. r. o., Brno, 448 s.
černý, W. 1969a. Zoologie strunatců. (Text). Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 225 s.
černý, W. 1969b. Zoologie strunatců. (Obrazy). Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 72 s. 
deBlASe, A.f. & MArtIn, r.e. 1974. A manual of mammalogy with keys to families of the world. WCB WM. C. 

Brown company publishers, Dubuque, Iowa, 329 s.
del Hoyo, J., ellIott, A. & cHrIStIe, d. (eds) 2003 – 2008. Handbook of the Birds of the World. Vols. 8–13. Lynx 

Edicions, Barcelona.
del Hoyo, J., ellIott, A. & SArgAtAl, J. (eds) 1992 – 2002. Handbook of the Birds of the World. Vols. 1–7. Lynx 

Edicions, Barcelona.
dogel, V.A. 1961. Zoologie bezobratlých. Státní pedag. naklad., Praha, 563 s.
duellMAn, W. e. & trueB, l. 1994. Biology of Amphibians. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and 

London, 670 s.
dyk, V. 1956. Naše ryby. 4. doplněné vydání. Vydala Československá akademie zemědělských věd ve Státním 

zemědělském nakladatelství, Praha, 344 s. + 16 príloh. 
eIdMAnn, H. & küHlHorn, f. 1970. Lehrbuch der Entomologie. Paul Parey, Hamburg, Berlin, 633 s.
engelMAnn, W.-e., frItzScHe, J., güntHer, r. &, oBSt, f.J. 1993. Lurche und Kriechtiere Europas. Neumann 

Verlag, Radebeul, 440 s.
ferIAnc, o. (ed.) 1953. Nomenklatúra zoologickej systematiky. Slovenské odborné názvoslovie, 1: 9–16.
ferIAnc, o. 1947. Slovenské názvoslovie rýb Československej republiky a susediacich krajov. Prírodovedný 

sborník, 2: 65–152.
ferIAnc, o. 1958. Slovenské názvoslovie vtákov. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 331 s.
ferIAnc, o. 1977. Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 683 s.



 
               Literatúra        

341

ferIAnc, o. 1979. Vtáky Slovenska 2. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 472 s.
ferIAncoVá-MASároVá, z. & HAnák, V. 1965. Stavovce Slovenska IV. Cicavce. Vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, Bratislava, 334 s. + 13 obrazových tabuliek.
freude, H., HArde, k. W. & loHSe, g. A. (eds) 1965 – 1983. Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 1–11. Goecke & Evers, 

Krefeld.
gAISler, J. 1973. Úvod do zoologie obratlovců. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 242 s.
gAISler, J. 1983. Zoologie obratlovců. Academia, Praha, 536 s. 
gAISler, J. & zIMA, J. 2007. Zoologie obratlovců. 2. prepracované vyd. Academia, Praha, 693 s.
gIllot, c. 2005. Entomology. Springer, Dordrecht, 831 s.
grASSé, P.-P. (ed.) 1948. Échinodermes – Stomocordés, Procordés. Traité de zoologie. Anatomie, systématique, 

biologie. Tome 11, Masson et Cie Éditeurs, Paris, 1078 s.
grASSé, P.-P. (ed.) 1958. Agnathes et poissons. Anatomie, éthologie, systématique. Traité de zoologie. Anatomie, 

systématique, biologie. Tome 13, Fascicule 1. Masson et Cie Éditeurs, Paris, s. 1–924. 
grASSé, P.-P. (ed.) 1958. Agnathes et poissons. Anatomie, éthologie, systématique. Traité de zoologie. Anatomie, 

systématique, biologie. Tome 13, Fascicule 2. Masson et Cie Éditeurs, Paris, s. 925–1812.
grASSé, P.-P. (ed.) 1958. Agnathes et poissons. Anatomie, éthologie, systématique. Traité de zoologie. Anatomie, 

systématique, biologie. Tome 13, Fascicule 3. Masson et Cie Éditeurs, Paris, s. 1813–2758.
HAnel, l. 1997. Klíč k určování ryb a mihulí. Vydalo EkoCentrum, Brno, 87 s.
Hell, P. a kol. 1988. Poľovnícky náučný slovník. Príroda, Bratislava, 519 s.
Heráň, I. 1978. Zvířata celého světa 4. Medvědi a pandy. Státní zemědelské nakladatelství, Praha, 155 s. 
Heráň, I. 1982. Zvířata celého světa 9. Kunovité šelmy. Státní zemědelské nakladatelství, Praha, 208 s.
Holčík, J. 1998. Ichtyológia. Príroda, Bratislava, 317 s.
Holčík, J. & HenSel, k. 1972. Ichtyologická príručka. Obzor, Bratislava, 221 s.
Horník, f., kuBIštA, V., kAPrálek, f., StoklASA, J. & VAckoVá, B. 1987. Seminár a cvičenia z biológie pre 4. 

ročník gymnázií. SPN, Bratislava, 353 s. 
HoušA, V. 1992. Systematika, s. 43–56. In: Pokorný, V. a kol., Všeobecná paleontologie. Univerzita Karlova, 

Praha.
HrABě, S., olIVA, o. & oPAtrný, e. 1973. Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. SPN, Praha, 349 s.
Hudec, k. & černý, W. (red.) 1977. Ptáci – Aves, díl II. Fauna ČSSR 21. Academia, Praha, 896 s. + 25 tab.
Hudec, k. (red.) 1983. Ptáci – Aves, díl III/1. Fauna ČSSR 23. Academia, Praha, s. 1–704.
Hudec, k. (red.) 1983. Ptáci – Aves, díl III/2. Fauna ČSSR 24. Academia, Praha, s. 705–1235.
Hudec, k. (red.) 1994. Ptáci – Aves, díl I. 2. vyd. Fauna ČR a SR 27. Academia, Praha, 672 s.
HůrkA, k. 2005. Brouci České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 390 s.
InternAtIonAl coMISSIon on zoologIcAl noMeclAture, 1999. International Code of Zoological Nomenclature. 

Fourth Edition. International Trust for Zoological Nomeclature, The Natural History Museum, London, 
306 s.

JAcoBS, W. & renner, M. 1974. Taschenlexikon zur Biologie der Insekten. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 635 s.
JASIč, J. a kol. 1984. Entomologický náučný slovník. Príroda, Bratislava, 674 s.
Jelínek, J. (ed.) 1993. Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. 

Folia Heyrovskyana, Suppl. 1: 1–172.
kArdong, k. V. 2006. Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fourth Edition. McGraw–Hill, 

Boston, New York, 782 s.
kéler, S. Von 1963. Entomologisches Wörterbuch mit besonderer Berücksichtigung der morphologischen 

Terminologie. Akademie Verlag, Berlin, 774 s, 23 tab.
kent, g. c. & MIller, l. 1997. Comparative Anatomy of the Vertebrates. Eighth Edition. Wm. C. Brown 

Publishers, Dubuque, IA, 487 s.
kIncl, J.V. 1942. Hadi, krokodilové a draci. Třetí vydání. Nakladatelství Orbis, Praha, 215 s.
klAčko, r. 1965. Sústavná zoológia. II. časť – chordáty. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 187 s.
kminiak, m. 1982. Zoológia – chordáty. Univerzita Komenského, Bratislava, 176 s.
kněžourek, k. 1910. Velký přírodopis ptáků. Díl 1. Nakladatel I.L.Kober, Praha, 663 s.
kněžourek, k. 1912. Velký přírodopis ptáků. Díl 2. Nakladatel I.L.Kober, Praha, 668 s.
knoz, J. 1973. Obecna zoologie II. Organologie, rozmnožování, vývoj živočíchů a základy evoluční biologie. 

SPN, Praha, 319 s.
koldA, J. 1936. Srovnávací anatomie zvířat domácích se zřetelem k anatomii člověka. I. Část obecná. II. Nauka 

o kostech a chrupavkách. Nákladem vlastním, Brno, 914 s.
koldA, J. 1950. Srovnávací anatomie zvířat domácích. III. Nauka o kloubech (arthrologia). IV. Nauka o svalech 

(myologia) včetně mechaniky pohybů. Nákladem Studentské organisace čs. veterinárních mediků, Brno, 
427 s.



Literatúra

342

koldA, J. 1951. Osteologický atlas. Zdravotnické nakladatelství, Praha, 196 s.
kolektíV autorov, 1976. Mały słownik zoologiczny – Bezkręgowce. Wiedza Powszechna, Warszawa, 454 s.
koMárek, V. 1979. Anatomia avium domesticarum (do slovenčiny preložila B. Hájovská). Diel I. Príroda, 

Bratislava, 164 s.
koMárek, V. 1986. Nomina anatomica plenicornuum cervorum. Folia venatoria, 16: 123–136.
koMárek, V., čerVený, č. & štěrBA, o. 1999. Koldův atlas veterinární anatomie. Grada Publishing, Praha, 701 s. 
koMárek, V., MAlInoVSký, l., SeIcHert, V., SoSnA, t., VAšíčkoVá, z., leMež, l., doSkočIl, M., frIeBoVá-

zeMAnoVá, z., Jelínek, r., rIcHter, z. & VoldřIcH, l. 1982. Anatomia avium domesticarum et 
embryologia galli (do slovenčiny preložila B. Hájovská). Diel II. Príroda, Bratislava, 206 s.

koMárek, V., štěrBA, o. & feJfAr, o. 2001. Anatomie a embryologie volně žijícich přežvykavců. Grada 
Publishing, Praha, 449 s. 

koWAlSkI, k. 1971. Ssaki. Zarys teriologii. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 641 s. 
krAtocHVíl, J. 1966. Použitá zoologie 2. Obratlovci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 264 s.
kreJčA, J., korBel, l. a kol. 1980. Veľká kniha živočíchov. Príroda a.s., Bratislava, 345 s.
kryloV, M.V., PugAcHeV, o.n., SerAVIn. l.n. & StAroBogAtoV, yA, I. 2007. Rukovodstvo po zoologii. Nauka, 

St. Petersburg, 1141 s. 
kunSt, M., lAndA, V., olIVA, o., SkuHrAVý, V. & VeSeloVSký, z. 1954. Zoologické praktikum. Nakladatelství 

Československé akademie věd, Praha, 375 s.
lAng, J., kocIAn, V. & PrAVdA, o. 1966. Zoológia. II. diel (do slovenčiny preložil F. Vilček). Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 488 s.
lAng, J., PrAVdA, o., doSkočIl, J. & HůrkA, k., 1971: Zoologie I. Praha, SPN, 378 s.
lAWrence, J.f. & neWton, A.f. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, 

references and data on family-group names), s. 779–1006. In: PAkAluk, J. & ŚlIPIńSkI, S. A. (eds), 
Biology, Phylogeny, and Classification of Coleoptera. Papers Celebrating the 80th Birthday of Roy A. 
Crowson. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 1092s. 

luPták, P. 2003. Slovenské mená cicavcov sveta. Zoologická záhrada, Bojnice, 219 s.
MAcdonAld, d.W. 2006. The encyclopedia of mammals. Oxford University Press, 936 s.
MAtIS, d. 1997. Zoológia bezchordátov. Polygrafické stredisko UK , Bratislava, 286 s.
MAtIS, d., tIrJAkoVá, e., HenSel, k. & kocIAn, Ľ. 2009. Prehľad zoologického systému. 13. vyd. Katedra 

zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 24 s.
MAtoušek, B. & trnkA, A. 1997. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis Pedagogicae Universitatis 

Tyrnaviensis, Series B – rerum naturalium, 1: 41–54.
MAtoušek, B. 1990. Slovenské menoslovie vtákov (Aves) fauny ČSFR. Kultúra slova, 24: 149–170, 342–363.
MAyr, e. & ASHlock, P. d. 1991. Principles of Systematic Zoology. Second Edition. McGraw-Hill, New York, 

475 s.
MAyr, e. 1942. Systematics and the Origin of Species from the Viewpoint of a Zoologist. Columbia University 

Press, New York, 334 s.
MAyr, e. 1969. Principles of Systematic Zoology. McGraw-Hill Book Company, New York, 428 s.
MezInárodní koMISe Pro zoologIckou noMenklAtúru, 2003. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatúry. 4. 

vyd. Vydala Česká entomologická společnost, Praha, 182 s.
MIkulíček, P. & VongreJ, V. 2005. Zoologický slovník. Obojživelníky – Amphibia. Univerzita Komenského, 

Bratislava, 41 s.
nAuMoV, S. P. 1955. Zoologie obratlovců (do češtiny preložil S. Hrabě). SPN, Praha, 491 s.
neJedlý, k. 1965. Biologie a soustavná anatomie laboratorních zvířat. Vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 

Praha, 629 s.
nelSon, J. S. 2006. Fishes of the World. Fourth Edition. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 601 s.
noWAk, r. M. 1999. Walker’s Mammals of the World. Vols. I – II. Sixth Edition. The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore and London, LXX+1936 s.
olIVA, o. 1955. Strunatci I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 109 s.
olIVA, o. 1957. Strunatci II. Ryby. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 396 s.
olIVA, o., HrABě, S. & lác, J. 1968. Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy (ryby s. 5–227 do 

slovenčiny preložil K. Hensel). Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 395 s. 
orSzágHoVá, z., MIkulíček, P., PAcHInger, k., 2003: Whiskered bat (Myotis mystacinus) as a prey of the edible 

frog (Rana esculenta). Biologia, Bratislava, 58: 291–293.
orSzágHoVá, z., PucHAlA, P., kocIAn, Ľ., SoBekoVá, k. & BAláž, M. 2006. Zoologický slovník. Vtáky – Aves. 

Univerzita Komenského, Bratislava, 94 s.
orSzágHoVá, z. & ScHlArMAnnoVá, J. 2009. Zoológia chordátov pre učiteľské kombinácie s biológiou. Univerzita 

Komenského, Bratislava, 301 s., 



 
               Literatúra        

343

PAPáček, M., MAtěnoVá, V., MAtěnA, J. & Soldán, t. 2000. Zoologie. Scientia, s. r. o. pedagogické nakladatelství, 
Praha, 286 s.

PAuloV. š. 1995. Fyziológia živočíchov a človeka 1. Univerzita Komenského, Bratislava, 170 s.
PAuloV. š. 1995. Fyziológia živočíchov a človeka 2. Univerzita Komenského, Bratislava, 182 s.
PAuloV. š. 1995. Fyziológia živočíchov a človeka 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 260 s. 
PIkulA, J. (jr.), BekloVá, M. & PIkulA, J. 2003. Ptáci lesů a zemědělské krajiny České republiky. Vydal Agrospoj, 

Praha–Brno, 392 s.
PIkulA, J. (jr.), BekloVá, M. & PIkulA, J. 2004. Určování ptáků České republiky v přírodě. Vydal Agrospoj, 

Praha–Brno, 400 s.
PolíVkA, f. & dAněk, g. 1934. Živočichopis pre I. a II. triedu stredných škôl (do slovenčiny preložil J. M. 

Novacký). Piate vydanie. Nakladateľ R. Promberger, Olomouc, 256 s. 
PoPeSko, P., HáJoVSká, B. & kAMAn, J. 1974. Nomina Anatomica Veterinaria. Príroda, Bratislava, 223 s.
PoPeSko, P., rAJtoVá, V. & Horák, J. 1990. Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat 1, králik, morča. Príroda, 

Bratislava, 256 s.
PoPeSko, P., rAJtoVá, V. & Horák, J. 1990. Atlas anatómie malých laboratórnych zvierat 2, potkan, myš, chrček 

zlatý. Príroda, Bratislava, 255 s. 
PougH, f. H., AndreWS, r.M., cAdle, J.e., cruMP, M.l., SAVItzky, A.H. & WellS, k.d. 2004. Herpetology. Third 

Edition. Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, NJ, 726 s.
PrAVdA, o., BucHAr, J., Heráň, I., PrAVdoVá, z., & roMAnoVSký, A. 1982. Zoologie 3. Obecná zoologie. Státní 

pedagogické nakladatelství, Praha, 323 s.
rAzoWSkI, J. 1996: Słownik morfologii owadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków, 431 s.
reIcHHolf, J. 1996. Cicavce. Sprievodca prírodou. Ikar, Bratislava, 287 s.
reSH, V.H. & cArdé, r.t. (eds) 2003. Encyclopedia of Insects. Academic Press, Elsevier Science, San Diego, 

California, 1266 s. 
roček, z. 2002. Historie obratlovců. Academia, Praha, 512 s.
SAMuel, o. 2000. Geologický slovník. Zoopaleontológia. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Vydavateľstvo 

Dionýza Štúra, Bratislava, 527 a.
SeIfert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Görlitz/Tauer, 

368 s.
ScHlArMAnnoVá, J. & orSzágHoVá, z. 2008. Cvičenia zo zoológie chordátov pre učiteľské kombinácie s 

biológiou. Univerzita Komenského, Bratislava, 99 s.
ScHlArMAnnoVá, J., JAnčoVá, A., SzekereS, l. & BArtekoVá, A. 2005. Organológia živočíchov. Edícia 

Prírodovedec č. 151. FPV, UKF, Nitra, 209 s. 
SIgMund, l., HAnák, V. & PrAVdA, o. 1994. Zoologie strunatců. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 

Praha, 503 s.
Sládeček, f. 1986. Rozmnožování a vývoj živočíchů. Academia, Praha, 480 s.
Sládek, J. & MošAnSký, A. 1985. Cicavce okolo nás. Osveta, Martin, 256 s.
SMrž, J., Horáček, I. & šVátorA, M. 2004. Biologie živočíchů. Fortuna, Praha, 208 s.
SteInMAnn, H. & zoMBorI, l.1981. An atlas of insect morphology. Akadémiai Kiadó, Budapest, 248 s. 
SzArSkI, H., grodzIńSkI, z., JASIńSkI, A. & orSkA, J., 1976: Anatomia porównawcza kręgowców. Państwowe 

wydawnictwo naukowe, Warszawa, 773 s.
trnkA, A. 2001. Zoológia chordátov pre pedagogické fakulty. Druhé vydanie. Vydala Trnavská univerzita, Trnava, 

157 s.
VácHA, M., BIčík, V., PetráSek, r., šIMek, V. & fellneroVá, I. 2004. Srovnávací fyziologie živočíchů. 

Přírodoveděcká fakulta MU, Brno, 165 s. 
VelgoSoVá, M. & duBoVSký, J. 1980. Všeobecná biológia pre 4. ročník gymnázia. SPN, Bratislava, 324 s.
VeSeloVSký, z. 2002. Podivuhodní savci Austrálie 1–9. Vesmír, 81: 36–41, 76–78, 144–146, 196–200, 262–264, 

326–329, 386–387, 456–459, 516–521.
Volf, P., Horák, P. a kol. 2007. Paraziti a jejich biologie. Nakl. Triton, Praha, 318 s.
WeStHeIde W. & rIeger, r. (eds) 2004. Spezielle Zoologie. Elsevier GmbH, München, 919 s.
zAHrAdník, J. 1985. Käfer Mittel- und Nordeuropas. Paul Parey, Hamburg und Berlin, 498 s., 64 Farbtafeln.
zAHrAdník, J. 1987. Blanokřídlí. Artia, Praha, 182 s.



                                                                                                                 

Doc. RNDr. zlAtIcA orSzágHoVá, cSc., PaedDr. Janka schlarmannOvá, PhD. a kol.

Slovník zoologických termínov a taxónov

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK
Korigovali autori

Rozsah 344 strán, text 53,31 AH, prvé vydanie

Vytlačil ŠEVT, a.s., Bratislava

ISBN 978-80-223-2903-3


