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Úvodné slovo

Potreba vytvoriť zoologický terminologický slovník je staršieho dáta a vyplynula z mnohoroč-
ných skúseností s výučbou zoologických predmetov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Fa-
kulte prírodných vied UKF v Nitre. Nie menej dôležitú úlohu zohral a zohráva rastúci počet záujemcov o 
štúdium zoológie a pretrvávajúci nedostatok odbornej študijnej literatúry.  Rozhodli sme sa preto prizvať 
odborníkov z viacerých pracovísk k spolupráci na príprave a zostavení výkladového slovníka základ-
ných termínov, týkajúcich sa stavby a biológie živočíšnych organizmov. Na spracovaní hesiel slovníka 
sa podieľal kolektív 28 autorov, čo sa prejavilo aj v rozdielnom rozsahu informácií zapracovaných do 
jednotlivých hesiel. Napriek snahe o čo najviac vyvážené spracovanie, niektoré heslá sú spracované 
menej podrobne (v niektorých prípadoch i také, ktorých podrobnejšie 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 ich slovenskom 
znení. Latinské termíny sú uvádzané s odkazom (→) na slovenské znenie. Pri latinských heslách je vý-
klad len v prípade, že slovenský ekvivalent hesla nemáme.

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 
mnohými odporúčaniami doplnila prof. RNDr. O. Štepanovičová, CSc. Celý slovník (okrem hesiel, ktoré 
sama spracovala) zrecenzovala doc. RNDr. M. Holecová, CSc. Záverečnú kontrolu všetkých hesiel urobila 
PaedDr. J. Schlarmannová, PhD.

Slovník je určený stredoškolákom i študentom prírodovedeckých fakúlt. Obsahuje vysvetlenie 
len základných termínov, s ktorými sa študenti stretnú počas štúdia, a až jeho používanie môže naznačiť 
potrebu prípravy obdobného slovníka so širším okruhom hesiel. 

Veríme, že slovník ako orientačná pomôcka poslúži študentom stredných i vysokých škôl pri 
získavaní základných informácií o obsahu a význame zoologických termínov.

Slovník venujeme 70. výročiu založenia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a 71. výročiu 
vzniku Katedry zoológie PríF UK, ktorá bola pôvodne založená na pôde Filozofickej fakulty UK.   

V Bratislave 1. októbra 2010               Zlatica Országhová, Janka Schlarmannová 

Slovník vydávame pri príležitosti 70. výročia založenia 
Prírodovedeckej fakulty a 71. výročia vzniku Katedry zoológie

 Univerzity Komenského v Bratislave

 

71
1939 –  2010

Katedra zoológie
Prírodovedecká fakulta 
Univerzita Komenského
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abdomen → bruško článkonožcov
abdomen → vonkajšia stavba tela kôrovcov
abdomen petiolatum → bruško článkonožcov
abdomen sessile → bruško článkonožcov
abiotické faktory – faktory neživej prírody, ktoré majú 

vplyv na organizmy. Rozlišujeme faktory klimatic-
ké (svetlo, teplota, zrážky, vzduch, jeho zloženie 
a prúdenie, vlhkosť, tlak, elektrické zmeny ovzdu-
šia), pôdne, edafické (fyzikálne a chemické vlast-
nosti pôdy a jej podkladu), hydrologické (voda, jej 
teplota, pohyb, tlak, salinita, priehľadnosť).      MH 

abnormálne → podnety – sú špecifické kľúčové pod-
nety, ktoré majú tvarovo výraznejšie, väčšie alebo 
sfarbením kontrastnejšie znaky a vyvolávajú → in-
štinktívne reakcie živočíchov rýchlejšie a účinnejšie, 
ako prirodzené kľúčové podnety. Mnoho pokusov 
potvrdilo účinnosť neprimeraných – abnormálnych 
podnetov. Medzi najstaršie objavy pôsobenia ab-
normálnych podnetov patria práce O. Koehlera a A. 
Zagarusa (1937), ktorí zistili, že samička kulíka pie-
sočného (Charadrius hiaticula) dala prednosť väčšej 
a kontrastnejšej bielo – čierno sfarbenej atrape vajíč-
ka pred svojím vlastným, s hnedastým sfarbením a 
tmavohnedými škvrnami. Ešte výraznejšie sa preja-
vila účinnosť pôsobenia abnormálnych podnetov u 
lastúrničiara strakatého (Haematopus ostralegus), 
ktorý uprednostňuje väčší počet vajíčok (5 a viac) 
pred svojou prirodzenou znáškou troch vajíčok. 
Pozoruhodná je „záľuba“ tohto vtáka aj pri výbere 
vajíčok nadmernej veľkosti (atrapy zo sadry) pred 
vajíčkami prirodzenej veľkosti.            MN

abnormálne správanie zvierat – prispôsobenie sa 
organizmu fyziologicky a emocionálne škodlivej 
→ podnetovej situácii v neprirodzených životných 
podmienkach (patologická maladaptácia). Porucha 
v správaní sa pri dlhšie trvajúcich abnormálnych – 
neprimeraných situáciách fixuje – ritualizuje a ob-
javuje sa nezávisle od pôvodných činiteľov, ktoré ju 
vyvolali. Najčastejšie sa vyskytuje u zvierat žijúcich 
v neprirodzených podmienkach, napr. v uzavretých 
priestoroch laboratórií alebo ZOO. Prejavuje sa ako 
stereotypná motorická reakcia, → kanibalizmus, 
→ koprofágia, neschopnosť prejaviť starostlivosť 
o mláďatá alebo porucha → inštinktívneho mater-
ského správania voči mláďatám. Medzi abnormálne 
formy správania zaraďujeme aj experimentálne neu-
rózy.                    MN

aborálny pól → animálny pól
abundancia → početnosť
acanthor → akantor
acefalná larva → larvy hmyzu
acron → akrón
actinula → aktinula 
adaptácia oka – schopnosť oka prispôsobiť sa rôznej 

intenzite svetla. Zabraňuje sa ňou poškodeniu siet-
nice intenzívnym svetlom, ale aj umožňuje sa jej 
osvetlenie pri slabom jase. Adaptácia oka sa usku-
točňuje: 1. zmenšovaním (miózou) alebo zväčšova-

ním (mydriázou) zrenice; 2. zmenou citlivosti a dĺž-
ky zrakových buniek; 3. zmenou zloženia pigmentu 
v sietnici.                   JS

adaptácia organizmu – prirodzená schopnosť živého 
organizmu prispôsobovať sa aktuálnym ekologickým 
podmienkam. Výraz zahŕňa ako samotný proces pri-
spôsobovania sa, tak aj jeho konečný stav. Adaptá-
cia je jedným zo základných hybných mechanizmov 
vývoja (evolúcie) a u každého → druhu sa odvíja od 
špecifickej schopnosti prispôsobovania sa (adaptabi-
lity). Obyčajne je vyvolaná zmenou dedičných zna-
kov, či už náhodne mutáciami alebo novou kombi-
náciou génov. Prvým prejavom prispôsobovania sú 
často fyziologické zmeny, napr. vyvolané zmenami 
salinity vody, neskôr sa objavujú aj adaptácie morfo-
logické, súvisiace so špecifickým tvarom tela, napr. 
hrabavé nohy krta (Talpa europaea) a etologické, 
odvodené od charakteristických prejavov správania, 
napr. formovanie lovných societ s cieľom zvýšenia 
účinnosti lovu.               PF

adaptívna radiácia – → evolúcia jedného → druhu 
do viacerých druhov s rôznym spôsobom života na 
rovnakom území výskytu. Príkladom je vznik klo-
kanovitých (Macropodidae), koaly madvedíkovitej 
(Phascolarctos cinereus) a ďalších austrálskych vač-
kovcov z jediného predka.             MH

adekvátny → podnet – zmena v prostredí, na ktorú sú 
zmyslové bunky špecializované. V priebehu fyloge-
nézy sa → receptory špecializovali na rozličné → 
druhy 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

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 → 
pažeráka, je riadená z hypotalamu. Hypotalamus 
riadi jej činnosť regulačnými hormónmi, ktoré sú 
dopravované krvnými → cievami do adenohypofý-
zy. Funkciou hormónov je zvyšovať alebo znižovať 
tvorbu hormónov adenohypofýzy podľa potreby. 
Takmer každý z hormónov adenohypofýzy má jeden 
regulačný hormón, ktorý zvyšuje jeho vylučovanie 
a jeden, ktorý jeho vylučovanie znižuje.         MKB

adoleskária (adolescaria) – posledné vývinové štádium 
niektorých motolíc (napr. Fasciolidae, Paramfistomi-
dae). Predstavuje encystovanú → cerkáriu, ktorá od-
hodí chvostík a z výlučku cystogénnych žliaz vytvá-
ra pevný, niekoľkovrstvový obal. Adoleskárie sa pri-
chytávajú na predmety ponorené vo vode (steblá trá-
vy, schránky mäkkýšov a pod.), ktoré sa po klesnutí 
hladiny často dostávajú na suchú zem. Ich zožratím sa 
nakazí motolicou definitívny → hostiteľ (stavovec). 
Hostiteľ sa môže nakaziť aj uskladnením a násled-
ným skrmovaním nedostatočne usušeného sena.  ET

adrenalín – hormón vylučovaný dreňou nadobličiek. 
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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 spo-
lu s noradrenalínom povzbudzuje činnosť obehovej 
sústavy, pôsobí na premenu látok, rozširuje prieduš-
ky, mení priesvitnosť ciev.          MKB

afinita – v → zoocenológii spoločný výskyt dvoch ale-
bo viacerých → druhov živočíchov bez vzájomného 
ovplyvňovania sa.              MH

agens – je činiteľ, pôvodca nákazy, príčina chorobného 
procesu.              MM

aglutinácia erytrocytov – prejav väzby protilátok na 
→ antigény. Aglutinácia je jedným z prejavov vro-
denej imunity človeka. Pri aglutinácii erytrocytov 
sa → aglutiníny v plazme viažu na aglutinogény na 
povrchu → červených krviniek. Ak zmiešame krv 
skupiny A a krv skupiny B, nastane najprv zhlukova-
nie – aglutinácia červených krviniek a neskoršie ich 
hemolýza.             MKB

aglutinín – protilátka nachádzajúca sa v → krvnej 
plazme spôsobujúca zhlukovanie → červených kr-
viniek. Aglutiníny v krvnej skupine A zhlukujú (ag-
lutinujú) červené krvinky skupiny B. Nazývame ich 
aglutiníny anti-B. Krv skupiny B obsahuje v plazme 
aglutiníny anti-A. Krv skupiny 0 má obidva agluti-
níny, čiže anti-A i anti-B. Krv skupiny AB nemá v 
plazme žiadne aglutiníny.          MKB

aglutinogén – molekuly nachádzajúce sa na povrchovej 
membráne → červených krviniek. Najznámejšie sú 
aglutinogén A a aglutinogén B. V jednom jedinco-
vi môžu byť prítomné oba typy alebo len jeden typ, 
prípadne červené krvinky nemusia obsahovať ani je-
den z uvedených 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 pro-
ti vlastným aglutinogénom. Okrem aglutinogénov 
A a B môže byť v červených krvinkách prítomný 
systém aglutinogénov, ktorý sa nazýva Rh systém. 
Názov pochádza z mena opice Macaccus rhesus, u 
ktorej bol prvýkrát pozorovaný. 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

agonistické správanie zvierat – všetky prejavy, ktoré sú 
spojené s konfliktom alebo súbojom dvoch alebo via-
cerých zvierat v sociálnej skupine jedného živočíšne-
ho → druhu. Pre tento typ správania je charakteristic-
ké, že iba veľmi zriedka dochádza ku krvavým kon-
fliktom. Oveľa častejšie prebieha na úrovni hrozieb, 
výstrah, pomocou gesta nadradenosti a podradenosti, 
rôznych výrazových postojov, mimických a pantomi-
mických prejavov, ktoré sú najčastejšie ritualizované. 
Agonistické správanie zvierat má sociálny charakter 
a možno ho pozorovať aj pri bezstavovcoch, ale väč-
šinou sa vyskytuje ako charakteristická forma sprá-

vania stavovcov. Agonistické správanie je výsledkom 
dlhodobého evolučného procesu, ktorý vyústil do 
biologicky najvýhodnejšej formy bojového prejavu, 
bez telesného poškodenia slabších jedincov.     MN

agranulocyty – typ bielych krviniek (→ leukocyty), kto-
ré v cytoplazme neobsahujú špecifické zrnká – granu-
ly. Patria sem 1. → lymfocyty a 2. → monocyty.  JS

agregácia – 1. náhodné zoskupenie organizmov na ohra-
ničenom mieste (napr. naviatych vetrom na záveter-
nej strane), 2. vytváranie skupín → druhov, societ 
v populáciách živočíchov (pár, → rodina, svorka, 
kŕdeľ). Typ nereproduktívnej agregácie (nevzniká za 
účelom rozmnožovania) skupiny, obyčajne viazaný 
na úroveň populácie (homotypická skupina), nieke-
dy spoločenstva (heterotypická skupina). Na rozdiel 
od ostatných kategórií, napr. → konglobácia, kľudo-
vá skupina, svorka, je jej vznik iniciovaný výsost-
ne vonkajšími (exogénnymi) faktormi, napr. vietor, 
voda, búrka. Societu predstavujú napríklad hromad-
ne vyplavené organizmy po ústupe prílivovej vody 
alebo zhromaždenie vplyvom nerovnomernej turbu-
lencie vzdušných más na jednom útočisku. Základ-
ným mechanizmom býva pasívny transport (napr. →  
anemochória, → hydrochória). Vznik agregácie nie 
je geneticky motivovaný ani riadený vnútropopulač-
nými väzbami. V prípade aktívnej účasti jedincov na 
jej formovaní, teda pri synergickom pôsobení vnú-
torných (endogénnych) faktorov hovoríme o inom 
type → society, napr. → konglobácii.       PF, MH

agresivita zvierat – sa najčastejšie vyskytuje medzi 
zvieratami, žijúcimi v neprirodzených podmienkach 
ZOO alebo v rôznych typoch nevyhovujúceho spo-
ločného ustajnenia zvierat, kde je nedostatok priro-
dzených → podnetov, ktoré vyvolávajú vrodené → 
inštinktívne správanie zvierat. Ochudobnené životné 
prostredie a nevyhovujúci priestor spôsobujú zmeny 
v aktivite a často vyvolávajú (psovité, mačkovité a 
medveďovité mäsožravce) rôzne → stereotypné mo-
torické reakcie a iné abnormálne prejavy.           MN

agrocenóza – jednoročné alebo kratšie trvajúce spolo-
čenstvo kultúrnych rastlín a burín a na ne viazaných 
živočíchov a mikroorganizmov.             MH

agroekológia – časť ekológie študujúca vzťahy v → bi-
ocenózach na obrábaných plochách a ich interakcie 
k okolitému prostrediu.             MH

agroekosystém – umelý a krátkodobý → ekosystém 
veľmi labilného charakteru, udržiavaný len opako-
vanými zásahmi človeka, vyžadujúci si mnoho do-
datkovej energie, aby slúžil svojmu účelu.          MH

AK → akantamébová keratitída
akantamébová keratitída – bolestivé ochorenie rohov-

ky oka spôsobené amfizoickými meňavkami rodu 
Acanthamoeba. Prejavy sa objavujú často až po dl-
hej inkubačnej dobe a zahŕňajú prudké bolesti oka, 
nadmerné slzenie, fotofóbiu, edém očných viečok. 
V stróme rohovky sa vytvára prstencovitý alebo 
polmesiacovitý infiltrát. Ochorenie vzniká väčšinou 
v súvislosti s nedostatočnou hygienou pri nosení 
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kontaktných šošoviek.          MMR
akantela → akantor
akantopódie → subpseudopódie
akantor (acanthor) – larválne štádium tŕnistohlavcov, 

ktoré sa vyvíja v tráviacej sústave → medzihostiteľa 
(kôrovce, hmyz, mäkkýše). Larva po určitom čase 
preniká cez stenu čreva na jeho povrch, kde zostá-
va krátky čas v kľudovom štádiu. Neskôr sa dostáva 
do telovej dutiny, kde dochádza k morfologickým 
zmenám (zaokrúhľuje sa, stráca háčiky) a završuje 
sa vývin tejto larvy, ktorá sa mení na štádium pre-
akantela (preacanthella). Na konci vývinu preakan-
tely sú sformované všetky orgány dospelca a vzni-
ká štádium akantela (acanthella). Táto sa zacystuje 
a vytvorí štádium cystakant (cystacanth). V tomto 
štádiu prežívajú v tele medzihostiteľa až po zožratie 
definitívnym hostiteľom.              ET

akarofília – opeľovanie rastlín roztočmi, napr. lipkav-
cov (Galium).              MH

akinéza – stav pretrvávajúcej nehybnosti, do ktorej 
upadá zviera pod vplyvom extrémneho, väčšinou 
negatívneho zážitku z prostredia. V niektorých prí-
padoch môže tento stav vyvolať aj experimentátor 
pomocou metodických postupov na vyvolanie hyp-
notického spánku. Pre tento jav sa používajú rôzne 
označenia – hovorí sa o zdanlivej smrti, katalepsii, 
katatónii alebo imobilizácii. Akinézu možno pozo-
rovať u rôznych → druhov a skupín živočíchov. Je 
vrodenou adaptačnou reakciou, v ktorej je živočích 
v nehybnom stave pre nepriateľa menej nápadný. 
Vyvinula sa v priebehu fylogenetického vývoja ži-
vočíchov ako následok selekčného tlaku, ktorý spô-
sobujú prirodzení nepriatelia (predátori). Tento stav 
sa častejšie vyskytuje u zvierat z voľnej prírody ako 
u domestikovaných, môže ísť o stav v dôsledku 
strachu alebo záťažovej situácie. Keď sa však stav 
nehybnosti objavuje opakovane za takých podmie-
nok, keď už zvieraťu neprináša výhodu, postupne sa 
habituuje. Stav akinézy – „robenia sa mŕtvym“ môže 
byť pre živočícha nevýhodný. Napr. supy bielohlavé 
(Gyps fulvus) sa zlietavajú práve na nehybné, mŕtve 
alebo zdanlivo mŕtve telá živočíchov, zatiaľ čo iné 
dravce, napr. sokoly (Falco) útočia vždy iba na po-
hybujúcu sa korisť. Aj keď vo väčšine prípadov aki-
néza poskytuje živočíchom prirodzenú ochranu pred 
predátormi, v niektorých prípadoch nie je výhodná. 
Zvieratá môžu upadnúť do stavu akinézy samovoľ-
ne, alebo na základe zásahu človeka. Mnohé → 
druhy článkonožcov (Arthropoda), ale aj vývojovo 
vyšších živočíchov upadajú do strnulého stavu v prí-
pade náhleho vzrušenia alebo pri pôsobení priameho 
nebezpečenstva. Pavúky, bzdochy, fúzače a viaceré 
druhy kôrovcov (rakov a krabov) reagujú na otras, 
dotyk, poranenia, prípadne aj na zmenu pri striedaní 
svetla a tmy. Najstarším postupom vyvolania akiné-
zy je použitie manipulácie so zvieraťom, jeho pridr-
žanie na chrbte alebo obrátenie z normálnej polohy 
na chrbát.                MN

aklimatizácia – prispôsobovanie sa novému klima-
tickému prostrediu u introdukovaných živočíchov 
a zavlečených škodcov. U teplokrvných živočíchov 
spočíva v prispôsobení termoregulácie novým pod-
mienkam. U studenokrvných sa posúvajú hranice 
letálnych teplôt a vplyvu teplôt na základné životné 
pochody, sú to možnosti adaptácie v značnej miere 
vrodené.               MH

akomodácia oka – schopnosť zaostrenia oka na rôzne 
vzdialené objekty. Uskutočňuje sa jedným z troch 
spôsobov: 1. oko je normálne zaostrené na blízko a 
šošovka sa aktívne približuje k sietnici pri zaostrova-
ní na vzdialený predmet (napr. kruhoústnice a kost-
naté ryby); 2. oko je normálne zaostrené na diaľku a 
šošovka sa pri zaostrovaní na blízko aktívne pohy-
buje dopredu (napr. žraloky, obojživelníky, hady); 3. 
oko je normálne zaostrené na diaľku, zaostrenie na 
blízko sa uskutočňuje zväčšovaním zakrivenia šo-
šovky (napr. plazy, okrem hadov, vtáky, cicavce). JS

akrescencia → gradácia
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 nervový 
uzol achicerebrum so zrakovou komisúrou.        MH

akrozóm → spermia
aktinotrocha/actinotrocha – voľne plávajúca larva 

triedy chytadloviek (Phoroidea), ktoré patria do → 
kmeňa chytadlovcov (Tentaculata). Pripomína tro-
chofóru. Má vyvinutý → temenný orgán. Tráviaca 
sústava je dvojotvorová. Vylučovacími orgánmi sú 
protonefrídie.V blízkosti epistomu má vyvinutý me-
tatroch – veniec dlhých ramien. Dospelé jedince žijú 
prisadnuto na dne mora. Počas metamorfózy sa ich 
črevo podkovovito stáča, čiže ústa aj anus sú blízko 
seba (na chrbtovej strane).             MH

aktinula (actinulla) – larválne štádium niektorých me-
chúrnikov, ktoré vzniká metamorfózou planuly alebo 
priamo z vajíčka. Podobá sa na malého → polypa, 
v niektorých prípadoch sa vývin skracuje a blíži sa 
vývinu priamemu. Pri väčšine polypovcov sa aktinu-
la mení priamo na medúzu alebo prisadá na podklad, 
plazí sa a po určitom čase sa mení na polypa (→ 
scyphostoma, → strobilácia), čo je charakteristické 
najmä pre medúzovce.               ET

aktivačný hormón → endokrinná sústava bezchordátov
aktivita – pohyb organizmov spojený s ich životnými 

prejavmi. Je ovplyvnená podmienkami prostredia, 
ako aj vnútornými (endogénnymi) rytmami, ktoré 
sú vrodené. Rozlišujeme: aktivitu rannú (aurorálnu), 
dennú (diurnálnu), súmračnú (krepuskulárnu), ve-
černú (vesperálnu), nočnú (nokturálnu), cirkadiálnu 
(po celých 24 hodín).              MH

aktívna imunizácia – vpravenie usmrtených alebo osla-
bených choroboplodných zárodkov do tela vyvolá-
va imunitné reakcie, ktoré organizmus určitú dobu, 
v niektorých prípadoch veľmi dlho chránia. Vzniká 
tiež, keď jedinec danú infekčnú chorobu prekoná. 
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Táto → imunita je založená na existencii tzv. pamä-
ťových buniek, 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 premiestňo-
vanie, prípadne pomocou iných telových orgánov, 
napr. salpy sa pohybujú prudkým vytlačením vody 
z tela pomocou okružnej svaloviny.               ZO

akustické signály – môžu zabezpečovať komunikáciu 
bez priameho kontaktu jedincov, najmä v ťažko do-
stupných podmienkach a u menších živočíchov, kto-
ré sa inak strácajú v prízemnej vegetácii alebo v ko-
runách stromov, prípadne u živočíchov aktívnych 
v noci alebo za súmraku. Akustické signály využí-
va aj mnoho → druhov bezstavovcov a možno ich 
zaznamenať aj u väčšiny druhov stavovcov. Mnohé 
zo zvukov vzhľadom na ich frekvenciu patria medzi 
ultrazvuky. Z hľadiska funkcie môžu zabezpečovať 
viac komunikačných funkcií, ako napríklad vnút-
rodruhovú identifikáciu, rozlišovanie príslušníka 
vlastnej skupiny alebo druhu, obhajovanie teritória, 
varovanie pred nebezpečenstvom, výmena informá-
cií o stave vnútornej telesnej pripravenosti na nejakú 
sociálnu aktivitu, ako spúšťacie kľúčové → podnety 
pre určité automatizmy.          MKA

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 sú-
časnom období je v týchto podmienkach chovaných 
niekoľko → 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 predovšetkým kapor a pstruh. Mnoho 
z vodných nádrží, v ktorých prebieha chov rýb, bolo 
vytvorených výsostne za účelom akvakultúry, ktorá 
predstavuje významnú zložku národného hospodár-
stva.                  PF

akvatický – vodný organizmus, žijúci dočasne alebo 
trvale vo vode.             MH

ala → krídlo hmyzu
alelomimetické správanie – (z gréckeho slova allelo 

– vzájomný a mimetikos – napodobňovanie) – za-
hrňuje také prejavy správania v sociálnej skupine 
zvierat, pri ktorej je charakteristická koordinácia 
prejavu – napodobňovanie. Celá skupina sa pohybu-
je rovnako, správa sa ako jeden celok. Vyskytuje sa 
iba u živočíšnych → druhov, ktoré sú schopné sen-
zoricky vnímať iné jedince v skupine. Výskyt tohto 
typu správania je charakteristický pre niektoré druhy 
bezstavovcov, napr. mravce pri opustení pôvodného 
mraveniska a hľadaní nového teritória alebo ryby 
(sleďovité), ktoré sa pohybujú v obrovských húfoch, 
vtáky a cicavce.              MN

alelopatia → amenzalismus
algofágy – živočíchy konzumujúce riasy.            MH
aliancia – voľné, dočasné a príležitostné združovanie 

jedincov rôznych → druhov živočíchov, z ktorého 
majú prospech všetky zúčastnené strany. Napr. zdru-
žovanie škorcov so stádami dobytka alebo oviec, 
volaviek s veľkými kopytníkmi, zebier a antilop so 
pštrosami (jedny majú dobrý čuch, druhé zrak). MH

allantois – v poradí tretí zárodočný (plodový) obal (bla-
na), vzniká vyliačením zadnej časti embryonálneho 
čreva tak, že sa postupne rozširuje a vsúva medzi → 
amnion a serosu (chorion) ako stredná zárodočná bla-
na. Allantois je prestúpený → cievami. Pre vyvíjajú-
ci sa zárodok je vonkajším dýchacím a vylučovacím 
orgánom. Slúži ako embryonálny → močový me-
chúr a sprostredkováva dýchanie. Stopka allantoisu 
prechádza pupočnou šnúrou. Všade tam, kde sa von-
kajšia stena tejto zárodočnej blany prikladá k serose 
(chorionu) a jeho klkom, vysiela do klkov jemné duté 
výbežky, ktorými prenikajú z matkinej krvi živiny a 
kyslík a taktiež môžu prechádzať do zárodku.     SN 

Alleho príncíp – nadmerné premnoženie populácie, ako 
aj príliš nízka → početnosť, kedy hrozí vymiznutie 
populácie, sú vždy škodlivé.             MH

Allenovo pravidlo – v chladnejších oblastiach majú ži-
vočíchy toho istého alebo blízkych → druhov rela-
tívne kratšie končatiny, chvost a uši, pretože vyčnie-
vajúce časti tela rýchlejšie chladnú, delenie buniek 
v nich prebieha pomalšie a rast týchto orgánov bol 
v priebehu evolúcie potlačený.             MH 

allomóny – organické látky, vylučované živočíchmi, 
ktoré sa uplatňujú pri lákaní alebo odpudzovaní iné-
ho živočíšneho → druhu.             MH

alochtónny – zavlečený, nepôvodný → druh.          MH
alometabólia → premena
alometria – meranie jednotlivých orgánov jedinca za 

účelom ich porovnania s rastom orgánov iných je-
dincov toho istého → druhu.             MH

alopatrická speciácia – tiež geografická speciácia. 
Rozštiepenie populácie daného → druhu na dve ale-
bo viacej oddelených populácií vplyvom ekologic-
kej alebo geografickej bariéry. Nasleduje evolučné 
vzďaľovanie populácií, až z nich vzniknú samostat-
né druhy.               MH

alopatrický – obývajúci rôzne územia výskytu.      MH
alpínsky – rastlinný alebo živočíšny → druh (→ spolo-

čenstvo) nad hornou hranicou lesa.            MH
alula → krídielko
alveokok → larvy pásomníc
ambivalentné správanie – je správanie živočíchov, pri 

ktorom súčasne alebo striedavo manifestujú → in-
štinktívne prejavy dvoch alternatívnych typov sprá-
vania. Známe sú náznakové pohyby vtákov, ktoré 
pohybujú naprázdno zobákom ako pri potravovej 
aktivite, zdvíhajú krídla a rozťahujú chvost ako pred 
odletom, ale nevzlietnu. Opice a šelmy otvárajú 
ústny otvor a naznačujú hryznutie, ale neuhryznú. 
Tieto prejavy ambivalentného správania sa v prie-
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behu evolúcie ritualizovali a stali sa komunikačným 
prostriedkom jednotlivých → druhov. Napr. názna-
kový odlet vtákov sa stal signálom pri toku vtákov a 
v predsvadobnom období u cicavcov.             MN

ambulakrálna sústava – sústava vodných kanálikov 
charakteristická pre ostnatokožce (Echinoderma-
ta). Je tvorená okolohltanovým okružným kanáli-
kom, z ktorého v súlade s pentamérnou symetriou 
vybieha zvyčajne päť radiálnych kanálikov s radmi 
ambulakrálnych nožičiek (pódií). Nožičky majú na 
distálnom konci prísavku, môžu sa zatiahnuť do tela. 
Ľaliovkám (Crinoidea) nožičky slúžia na priháňanie 
potravy k ústam. Morská voda sa do sústavy dostáva 
cez pórovitú madreporovú doštičku uloženú na chrb-
tovej (aborálnej) strane ostnatokožca. Spodná stra-
na doštičky, vo vnútri tela ostnatokožca, je spojená 
s jedným, či viacerými kanálikmi „kamenné kanáli-
ky“, ktoré majú steny vystužené vápenatými prsten-
cami. Sú uložené pozdĺž axiálneho orgánu smerom 
k hydroporusu. Kanáliky sústavy sú naplnené hyd-
rolymfou (viac-menej morskou vodou), nahrádza-
jú cievnu sústavu, ktorá je pri ostnatokožcoch skôr 
nevýznamná. Ambulakrálna sústava vďaka pódiam 
zabezpečuje pohyb, získavanie potravy a dýchanie 
ostnatokožcov.                IO

amenzalismus (alelopatia, antibióza) – súbor negatív-
nych vzťahov medzi → populáciami dvoch alebo 
viacerých → druhov, z nich jeden – inhibítor pôsobí 
svojimi produktami na metabolizmus amenzála, brzdí 
jeho rast, rozmnožovanie alebo pôsobí letálne.    MH

amfibický – obojživelný, žijúci na súši i vo vode.   MH
amfiblastula – štádium vývinu zárodku živočíchov (typ 

→ blastuly), s morfologicky diferencovanými bun-
kami. Vzniká po úplnom nerovnomernom brázdení 
vajíčok. Prvotná telová dutina – blastocél je menšia 
a nachádza sa na animálnom póle. Horná polovica 
larvy obsahuje malé obrvené bunky (mikroméry), 
z ktorých v ďalšom vývine vzniká → endoderm a dol-
ná polovica obsahuje veľké neobrvené bunky (mak-
roméry), z ktorých vzniká → ektoderm. Vyskytuje 
sa napr. u niektorých hubiek (hubky, Porifera), trie-
dy 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 
vnútorných pukov → gemúl u sladkovodných hu-
biek. Majú opornú (zabraňujú poškodeniu stlačením) 
a izolačnú funkciu (v ich strednej zúženej časti sa na-
chádza 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 
ďalšieho 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

amonotelné živočíchy – ich moč obsahuje čpavok s veľ-
kým množstvom vody (niektoré vodné bezstavovce, 
ryby, larvy obojživelníkov, vodné korytnačky). MH

amphiblastula → amfiblastula
amplexus – prichytenie samice samcom počas párenia 

niektorých → druhov chvostnatých obojživelníkov 
a väčšiny žiab, ktoré zabezpečuje úspešné odovzda-
nie → spermatofóru alebo oplodnenie vajec. Pri 
evolučne starších skupinách žiab (čeľade chvos-
tovcovité, Leiopelmatidae; kunkovité, Bombina-
toridae; pipovité, Pipidae; veľkonosé, Rhinophry-
nidae; hrabavkovité, Pelobatidae; bahniarkovité, 
Pelodytidae; myobatrachidovité, Myobatrachidae; 
Alytidae; niektoré druhy čeľadí hvízdavkovité, 
Leptodactylidae; sooglosidovité, Sooglossidae) je 
amplexus ingvinálny – samec drží samicu pred jej 
zadnými končatinami. Väčšina evolučne mladších 
skupín žiab má amplexus axilárny – samec prichy-
táva samicu za prednými končatinami. Pri ingvinál-
nom amplexe sa kloakálne otvory samca a samice 
nepriblížia k sebe tak blízko ako pri amplexe axilár-
nom, preto tento spôsob prichytenia nezabezpečuje 
oplodnenie vajíčok tak účinne. Okrem týchto dvoch 
typov amplexov existuje viacero modifikácií, ktoré 
sa pri jednotlivých druhoch vytvorili 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 Alytidae (pôvodne 
Discoglossidae) najskôr pridržiava samicu 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 stro-
márkovitých (Dendrobatidae) pridržiavajú samicu 
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 Gastrophry-
ne z čeľade parosničkovité; 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 bruchu. Amplexus chýba → 
druhom Dendrobates granuliferus a D. pumilio 
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(stromárkovité; Dendrobatidae) a juhoamerickému 
rodu Rhinoderma (nosatkovité; Rhinodermatidae). 
Vyskytuje sa naopak pri párení niektorých druhov z 
čeľade salamandrovitých (Salamandridae). Samce 
z rodov Taricha a Notophthalmus zaujímajú polohu 
na chrbte samice, samce z rodov Pleurodeles, Sala-
mandra, Tylototriton a Mertensiella sú pri amplexe 
pod samicou, ktorú pridržiavajú prednými končati-
nami.              PMI

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

tivitou všetkých životných prejavov. Slúži na pre-
čkanie pre organizmus nepriaznivých podmienok 
(nedostatok potravy, nízka alebo vysoká teplota, ne-
vhodný chemizmus 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

anadromné ryby – ryby, ktoré migrujú z morskej vody 
do sladkej kvôli nereseniu (rozmnožovaniu), napr. 
jeseterovité (Acipenseridae) a pstruhovité (Salmoni-
dae).                 HI

anaerobionty – organizmy získavajúce energiu chemic-
kými pochodmi bez prísunu atmosférického kyslíka 
(→ endoparazity, živočíchy žijúce v bahne a v zahní-
vajúcich organických látkach).               JS

anaeróbne dýchanie/anaeróbna respirácia – spôsob 
získavania energie chemickými pochodmi (oxidácia 
organickej látky kyslíkom viazaným v anorganickej 
zlúčenine) bez prísunu atmosférického kyslíka; cha-
rakteristické najmä pre → endoparazity – hlístovce 
(Nematoda), pásomnice (Cestodes), živočíchy žijú-
ce v bahne a v zahnívajúcich organických látkach – 
mäkkýše (Mollusca).                JS

anaerobné živočíchy → anaerobionty 
análna plutva (pinna analis) – plutva, ktorá sa nachá-

dza v zadnej časti tela na ventrálnej strane, v blízkos-
ti análneho otvoru.               ZO

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

Jeho umiestnenie môže byť rôzne, napr. ascídiám 
(Ascidiacea) ústi do okolohltanového vaku, drs-
nokožce (Chondrichthyes) ho majú umiestnený na 
prednej časti 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 člán-
konožcov charakteristický postupným dorastaním 
telesných článkov v priebehu ontogenézy. Známy u 
vzdušnicovcov zo skupiny viacnôžiek.            MH

anamorphosis → anamorfóza
anatómia – jedna zo základných biologických disciplín, 

chápaná ako disciplína študujúca vnútornú stavbu 
organizmov, živočíchov i rastlín. Za zakladateľa 

anatómie sa považuje alexandrijský lekár Hérofi-
los z Chalkédonu (asi 300 – 250 pred. n.l.), ktorý 
poznatky, získané pitvami zhrnul, v svojom diele 
„Anatomiká“.                 IO

androkóniá → exokrinné žľazy hmyzu
anemochória – forma pasívneho pohybu, pri ktorej 

nastáva náhodné rozširovanie semien, výtrusov, 
plodov, živočíchov vzdušnými prúdmi. Takýmto 
spôsobom sa šíria zo živočíchov najmä živočíchy 
menších rozmerov (hmyz), ale veľmi silné víchri-
ce môžu prenášať i živočíchy mohutnejšie, napr. 
vtáky (napr. ojedinelé nálezy severoamerických 
spevavcov na anglickom území). Zvlášť hospodár-
sky význam má anemochórny transport škodcov 
(napr. pásavka zemiaková – Leptinotarsa decemli-
neata zavlečená do Európy zo Severnej Ameriky 
sa vplyvom západných vetrov rozšírila po celej Eu-
rópe).        JS

anemotaxia – pohyb živočíchov vo vzťahu ku smeru 
vzdušného prúdenia. Poznáme pohyb v smere vetra 
(pozitívna anemotaxia) a proti smeru vetra (negatív-
na anemotaxia).              MH

animálny pól – miesto na oplodnenom vajíčku, neskôr 
zárodku, chudobné na žĺtok a živiny. Centrum fyzi-
ologickej aktivity brázdiaceho sa vajíčka a vznikajú-
ceho 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

antagonizmus – negatívny vzťah medzi → populáciami 
dvoch alebo viacerých → druhov (napr. → konku-
rencia, → predácia).              MH

antecosta → antekosta
antekosta (antecosta) – sa nachádza na vnútornej strane 

terga alebo sterna pod alebo nad → antekostálnym 
švom. Má podobu vyliačeniny smerujúcej dovnútra 
telového článku, pripomína nízky hrebeň orientova-
ný kolmo na pozdĺžnu os tela. Na antekosty sa upí-
najú pozdĺžne svaly. Antekosty sú hranicami prvot-
ného 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 predchádzajúceho terga alebo sterna. 
Tergá i sterná sú postavené za sebou ako škridlice na 
streche, sú pospájané úzkymi pruhmi medzičlánko-
vej 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
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antibióza → amenzalismus
antigén – tento termín bol pôvodne použitý na označe-

nie akejkoľvek molekuly, ktorá indukovala v B-lym-
focytoch tvorbu špecifických protilátok. V súčasnos-
ti má širšie použitie, označuje akúkoľvek molekulu, 
ktorá môže byť rozpoznávaná B- a T-lymfocytmi 
a tým tieto bunky špecificky aktivuje. Následne do-
chádza k namnoženiu buniek rozpoznávajúcich daný 
antigén a teda k obrane voči → patogénu, ktorý daný 
antigén obsahuje.             MM

antiméria → do kruhu sa opakujúce úseky na tele ra-
diálne súmerných živočíchov, najmä mechúrnikov. 
Sú ohraničené kanálmi gastrovaskulárnej sústavy, 
ramenami, ropáliami. Môže byť homonomná, keď 
opakujúce sa časti tela sú identické a heteronomná, 
keď sa dve susedné antiméry anatomicky aj morfo-
logicky odlišujú (napr. prítomnosťou samčích a sa-
mičích gonád).                 MH

antofilný – kvetomilný živočích, konzumujúci kvety, 
najmä peľ, nektár a pod. ako hlavný zdroj potravy 
(včely, motýle, zlatone, kolibríky, kalone).         MH

antropocenóza → biocenoid
antropogénny, antropický – ovplyvnený činnosťou 

človeka.               MH
antropochória  – šírenie živočíchov človekom. Človek 

má veľký vplyv na pasívnom šírení živočíchov, či už 
ide o náhodné zavlečenie najmä rôznych → druhov 
škodcov kultúrnych plodín z jedného kontinentu na 
druhý alebo o cieľavedomú → introdukciu.          JS

antropomorfizmus – prenášanie vlastnosti ľudského 
správania na správanie živočíchov. Neobjektívny 
a nevedecký popis správania zvierat. Tento spôsob 
interpretácie správania zvierat vznikol v čase po vy-
slovení teórie o evolučnom vývoji živých organiz-
mov (Ch. Darwin, 1859), ktorá inšpirovala vedcov, 
aby ju podporili. Spočiatku získavali aj náhodné 
údaje o správaní zvierat a namiesto objektívnych 
zistení prevládalo zhromažďovanie neobjektívnych, 
často antropomorfizujúcich informácií. Toto obdo-
bie sa do histórie etológie zapísalo ako anekdotické 
obdobie.              MN

antroposféra – priestor obývaný, ovplyvnený a pozme-
nený človekom.              MH

anus → tráviaca sústava bezchordátov
apendix → slepé črevo
apetencia – tendencia približovania k pozitívnemu cie-

ľu.             MKA
apetenčné správanie zvierat – vrodené vyhľadávacie 

správanie, prostredníctvom ktorého živočích vy-
hľadáva takú spúšťaciu podnetovú situáciu, v ktorej 
prebehne záverečný ukončovací – konzumačný akt. 
Apetenčné správanie je plastické, cieľovo zamerané 
na vonkajšiu situáciu, ktorú spúšťa pomocou podne-
tových znakov, vrodené → inštinktívne správanie. 
Zviera dovtedy vyhľadáva adekvátne kľúčové → 
podnety, ktoré vyvolávajú vrodené inštinktívne sprá-
vanie, až kým ich nenájde. Môže ísť o vyhľadávanie 
potravy, stavbu hniezda alebo rozmnožovanie.   MN

apikálny komplex (Apicomplexa) – súbor špecifických 
organel parazitických jednobunkovcov zo skupiny 
výtrusovce (Apicomplexa, Sporozoa). Je lokalizova-
ný v prednej časti bunky a je tvorený podpornými 
(skeletárnymi) a sekrečnými organelami. Skeletárne 
organely tvorí konoid zložený z mikrotubulov sto-
čených do špirály a komplexu polárneho prstenca, 
z ktorého vybiehajú mikrotubuly k zadnému koncu 
bunky. K sekrečným organelám patria fľaškovité 
rhoptrie, niťovité mikronémy a rôzne (denzné) gra-
nule. Sú naplnené → enzýmami a pravdepodobne za-→ enzýmami a pravdepodobne za-enzýmami a pravdepodobne za-
bezpečujú preniknutie parazita do bunky → hostiteľa 
a podieľajú sa tiež na tvorbe parazitiformnej vakuo-
ly, v ktorej sa parazit v hostiteľskej bunke nachádza. 
U niektorých zástupcov môže dochádzať k redukcii 
apikálneho komplexu – napr. gregariny využíva-
jú apikálny komplex len na prichytenie a pod. ET

apikoplast – špecifická → organela jednobunkovcov, 
vyskytujúca sa u skupiny Apicomplexa. Predstavuje 
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 kompo-
nenty bunkových membrán.              ET

apivorný – živočích konzumujúci včely alebo ich larvy 
(napr. včelárik). Tiež parazity včiel (Nosema apis, 
Acarapis woodi, Varroa jacobsoni a i.).            MH

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 
apomorfia – znak alebo štruktúra v zmenenom (odvo-

denom) stave, „mladá“ homológia, existuje až na po-
tomkovi (descendentovi), vznikla počas fylogenézy 
neskôr. Znak z predka na potomka môže byť prene-
sený v nezmenenom (pôvodnom) stave (→ plezio-
morfia, „stará“ homológia) alebo v zmenenom stave 
(apomorfia, „mladá“ homológia).              IO

apozičné zložené oči (oculi compositi appositi) – typ 
zloženého oka hmyzu, ktoré majú → druhy s dennou 
aktivitou. Jednotlivé → omatídiá sú obalené vrstvou 
pigmentu, ktorá chráni sietnicu pred intenzívnym 
svetlom. Vrchol rabdomu siaha až na proximálny 
koniec kužeľa (conus). Dioptrický aparát vedie od 
rabdomu len tie svetelné lúče, ktoré sa zhodujú s op-
tickou osou omatídia alebo sa od nej odkláňajú len 
v malom uhle. Šikmé svetelné lúče pohlcujú ved-
ľajšie pigmentové bunky, čím sa stráca svetelnosť 
a vznikajúci obraz má ostrý okraj. Obraz sa skladá 
z jednotlivých od seba ležiacich svetlých a tmavých 
bodov. Videnie je mozaikové. → zložené oči.       JS 

aptéria/bezkrídlosť – chýbanie krídel u imág hmy-
zu. Môže byť primárna, napr. u vidličiarok, šutiek, 
chvostoskokov alebo sekundárna, ktorá môže byť 
znakom pohlavného dimorfizmu. Zvyčajne sú bez-
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krídle samičky (niektoré motýle, chrobáky). Vy-
skytuje sa tiež pri niektorých voškách, červcoch, 
sociálneho hmyzu (robotníčky termitov, mravcov), 
parazitickom hmyze (vši, blchy) a i.            MH

apyrénne spermie → spermie
arborikolný – živočích žijúci na stromoch.            MH 
areál – oblasť geografického rozšírenia → taxónu (→ 

druhu, rodu, čeľade) na zemskom povrchu.    MH
arenikolný – živočích žijúci na piesku alebo v ňom. MH 
archenteron → prvočrevo
archenteron → telová dutina
archeocyt → meňavkovitá bunka
archiblastula – vývinové štádium živočíchov (typ → 

blastuly). Je tvorená jednou vrstvou buniek, ktoré 
ohraničujú dutinu → blastocél. Vzniká po úplnom 
a rovnomernom brázdení → vajíčka (blastoméry sú 
približne rovnako veľké). Vyskytuje sa napr. pri me-
chúrnikoch (Radiata), ostnatokožcoch (Echinoder-
mata) a i.                ET

archicephalon → akrón
architómia → fisipária
architómia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
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 dláto-
vitý tvar a sú obalené sklovinou. Ježovky zubami zo-
škrabujú riasy zo skál, vŕtajú diery do skál, iné nimi 
trhajú, žujú mäsitu potravu.               IO 

arolium → nohy článkonožcov
arrenotokia → partenogenéza
arteriálne srdce  – srdce umiestnené v cievnej sústa-

ve za dýchacími orgánmi, takže ním prechádza krv 
okysličená. V typickej podobe ho nachádzame u 
živočíchov s otvorenou cievnou sústavou (napr. kô-
rovce – Crustacea, klepietkavce – Chelicerata, mäk-
kýše – Mollusca).                JS 

arteriovenózne srdce – srdce, ktorým prechádza okys-
ličená krv z dýchacích orgánov a odkysličená krv z 
tela. Do tela vstrekuje obojakú, zmiešanú krv. Tento 
typ srdca je charakteristický pre obojživelníky (Am-
phibia) a plazy (Reptilia). Štvordielne srdce vtákov a 
cicavcov zahrňuje z tohto hľadiska srdce → arteriál-
ne i → venózne. Venózne srdce (pravá predsieň a ko-
mora) zaobstaráva u nich príjem odkysličenej krvi z 
tela a jej následný transport do pľúc; arteriálne srdce 
(ľavá predsieň a komora) zaisťuje prísun okysličenej 
krvi z pľúc a jej rozvod do tela.               JS

artropodín → sklerotizácia
aspekt – vzhľad spoločenstva, charakteristický pre urči-

té obdobie roku (napr. kvitnutím niektorých rastlín, 

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) používa 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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prítomnosťou alebo aktivitou živočíchov). Rozlišu-
jeme aspekt zimný, hiemálny (november – marec); 
predjarný, prevernálny (marec – apríl); jarný, vernál-
ny (máj – začiatok júna); letný, estiválny (stred júna 
– stred júla), neskoroletný, serotinálny (stred júla – 
stred septembra) a jesenný, autumnálny (september 
– október).               MH

astomoknida → knidoblast
asymetria – úplné chýbanie súmernosti tela živočícha. Je 

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

ci kombináciou geologickej (najmä eróznej) a biolo-
gickej aktivity. Dôležitou podmienkou pre jeho vznik 
je väčšinou vyhasnutý sopečný útvar v pomerne tep-
lých (tropických) moriach, ktorý podlieha postupnej 
erózii. Na jeho svahoch sa usídľujú kolónie koralov 
(→ kmeň pŕhlivce), ktoré na niektorých miestach vy-
stupujú k morskej hladine. Na tvorbe atolov sa podie-
ľajú najmä 6-lúčové koraly (konárniky – Madrepora-
ria), 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 
podmorskej činnosti a často bývajú koncentrované 
do celých sérií. Najznámejšie koralové ostrovy sa na-
chádzajú v Tichom oceáne (Pacifik). Okrem atolov sa 
môžu koraly podieľať na tvorbe pobrežných a barie-
rových útesov (→ koralové útesy).       PF, ET

atramentová žľaza – žľaza hlavonožcov, ktorá produ-
kuje rôzne zafarbenú tekutinu (atrament), ktorá 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 vrec-
ku, ktoré ústi konečníkom do plášťovej dutiny. Hla-
vonožce sa rodia s už naplneným atram. vreckom a 
môžu ho použiť krátko po vyliahnutí z vajíčka. Za ži-
vota sa obsah vrecka neustále doplňuje. Atram. žľaza 
chýba len lodienkam (Nautilidae), ohavcom (Vam-
pyromorpha) a hlbokomorským hlavonožcom.    TC

atrapy – sú experimentálne pomôcky, prostredníctvom 
ktorých je možné vyprovokovať určitý základný 
vrodený → inštinktívny mechanizmus. Atrapy zvý-
razňujú určitý tvar, sfarbenie tela alebo jeho častí. 
Použitie atrapy bolo dôležitým prostriedkom vo vý-
skumnej práci etológov pri experimentoch so skú-
maním podnetových znakov. Keď sa menili charak-
teristiky znakov, bolo možné hodnotiť ich funkčný 
význam a účinok pri vyvolávaní vrodených inštink-
tívnych prejavov. Iba takto bolo možné zistiť, ktoré 
znaky sú pri vyvolávaní inštinktívnych reakcií naj-
podstatnejšie. Klasickým príkladom je atrapa silue-
ty letového obrazu pernatého dravca, ktorú používal 
K. Lorenz pri skúmaní vrodeného obranného a úni-
kového správania mláďat husí a kačíc, ktoré reagujú 
na siluetu atrapy pernatého dravca s krátkym krkom 

pri jeho pohybe vpred.             MN
atrium → vzdušnicová sústava
atrium genitale → pohlavná sústava bezchordátov
atrofia – zakrpatenie buniek, tkanív a orgánov pri nedo-

statočnej výžive.              MH
autapomorfia → synapomorfia
autekológia – časť ekológie zaoberajúca sa štúdiom 

vzťahov medzi prostredím a jedincom. Študuje 
vplyvy všetkých faktorov na životné prejavy orga-
nizmu, jeho morfologické, fyziologické a etologické 
adaptácie i mechanizmy jeho dynamickej rovnováhy 
(homeostázy) s prostredím.             MH

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, slncoviek 
a nálevníkov.                ET

autochtónny – pôvodný → druh, vyskytujúci sa v mies-
te svojho pôvodu.              MH

autotómia – druh nepohlavného rozmnožovania. Pri 
podráždení živočích odhodí časť tela (napr. rameno), 
prípadne sa rozdelí na dve alebo niekoľko častí. Ná-
sledne prebehne regenerácia chýbajúcich častí tiel 
dcérskych jedincov. Známa u koralovcov, hviezdo-
viek, hadovíc a i.              MH

autotómia chvosta – schopnosť niektorých plazov ak-
tívne odvrhnúť časť chvosta. K autotómii dochádza 
silným zovretím chvos tovej svaloviny okolo chvos-
tových stavcov na určitom mieste chvosta. Násled-
ne sa v danom mieste tlakom svalov buď zlomí 
niektorý zo stavcov chvosta (uprostred stavca je na 
tento účel vyvinutá zoslabená zlomová plôška, kto-
rá 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) obaľujúcich kostru chvosta. 
Chvostové svaly zostanú dočasne v kontrakcii, kr-
vácanie z oboch častí chvosta je minimálne. Odvrh-
nutá časť chvosta sa prudko pohybuje švihaním až 
do vyčerpania zásob energie v bunkách svalo vého 
tkaniva (pri menších → druhoch, napr. našich jašte-
riciach, ide spravidla o minúty). Z miesta zlomu do-
rastie v priebehu niekoľkých týždňov nový chvost. 
Tento regenerát je však namiesto stavcov vystužený 
chrupkovou tyčinkou a i navonok sa obyčajne líši 
od pôvodného chvosta. Nová časť chvosta sa už 
nemôže zlomiť opísaným spôsobom, avšak k opä-
tovnej autotómii môže dôjsť temer v ktoromkoľvek 
mieste pôvodného chvosta ležiacom od miesta prvé-
ho zlomu bližšie ku → kloake. Teoreticky teda plaz 
môže odvrhnúť 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 zlomu (na báze chvosta sú to-
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tiž uložené kopulačné orgány samcov). Autotómia 
je plazmi využívaná pri pocite ohrozenia, predo-
všetkým pri uchopení jedinca predátorom za chvost. 
Pozornosť → predátora odpúta odtrhnutý zvíjajúci 
sa chvost, zatiaľ čo jeho bývalý majiteľ má dosť 
času na útek. Je čiastočne ovládaná vôľou, nejde 
o reflexnú aktivitu. Pri chove v zajatí je tendencia 
k autotómii chvosta 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 chlorofy-
lom a vyššie zelené rastliny) vytvárať všetky zložky 
tela z anorganických látok s využitím energie slneč-
ného žiarenia alebo energie minerálnych zlúčenín. 
Aj vyššie živočíšne organizmy dokážu utilizovať 
slnečnú energiu, a to buď na syntézu špecifických 
látok tela (napr. premena provitamínov D na fyziolo-
gicky účinné vitamíny) alebo priamo na energetickú 
excitáciu tela.                 JS

autpleziomorfia → synpleziomorfia
autumnálny (jesenný) → aspekt
axilária → krídlo hmyzu
axilárne pútko → krídlo hmyzu
axis → čapovec
axopódium – typ tenkej nevetviacej sa → panôžky 

vystuženej mikrotubulárnym cytoskeletom, ktorý 
spôsobuje jej neohybnosť. Je typická pre slncovky 
(Heliozoea).           MMR

axostyl – vystužujúca „tyčinka“ zložená z mikrotubulov, 
ktoré môžu byť pospájané tenkými niťovitými mos-
tíkmi. Vyskytuje sa u niektorých bičíkovcov (napr.
Trichomonas, žardia) a slúži ako opora tela (vnútor-
ná kostra). U niektorých prvokov môže slúžiť i na 
pohyb (napr. oxymonády).              ET

axozóma → bičík, flagellum
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 vy-
tvorí malá guľa a tá sa vydávi do úst. Tu sa dôklad-
ne prežuje, následne odchádza do knihy (omasum) 
a vlastné trávenie sa začína v sleze (abomasum), kto-
rý predstavuje vlastný žalúdok a následne v čreve. ZO

basipodit → nohy článkonožcov
batyál – prostredie morského dna v hĺbkach 200 – 3 000 

m.                MH
batypelagiál – prostredie vo voľných vodách morí v 

hĺbkach 200 – 3 000 m.             MH
bazálne teliesko → bičík
bazikónická senzila → senzila
bedrová kosť (ilium) – je súčasťou panvového pásma 

stavovcov. Panvové pásmo alebo pletenec panvovej 
končatiny (cingulum membri pelvini) je spravidla 
zložené z troch párových kostí: bedrová kosť (ilium), 

sedacia kosť (ischium), lonová kosť (pubis).       ZO
bedrovokrížová kosť (synsacrum) – zrastené posledné 

hrudné, všetky bedrové a krížové a prvé chvostové 
→ stavce vtákov do jedného pevného útvaru. Bed-
rovokrížová kosť sa podieľa na spevnení kostry vtá-
ka a spolu s panvovými kosťami vytvára plochu pre 
úpony a odstup svalov zadnej končatiny.             TL

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

behavé nohy (pedes cursorii) – sú charakteristické pre 
rýchlo sa pohybujúci hmyz (napr. nohy švábov, bys-
trušiek). Majú vyvinuté všetky základné časti kon-
čatiny → nohy článkonožcov. Sú charakteristické 
svojou dĺžkou a štíhlosťou, ich chodidlové články sú 
tenké a valcovité.                JS

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 
psychologických procesov, ktoré nebolo možné sle-
dovať objektívnymi metódami. Do diapazónu ich 
pôsobnosti patrili najmä ľahko pozorovateľné reak-
cie (vonkajšie) a prejavy.               PF

bentál – prostredie na dne vodných tokov a nádrží 
a morí v hĺbkach 200 – 3 000 m.            MH

bentofágne ryby – sa živia potravou, ktorú zbierajú 
na dne a majú vyvinuté typické spodné (inferiórne) 
ústa, napr. pleskáč (Abramis sp.).              HI

bentos  – vodné organizmy viazané na substrát; žijúce 
na dne vôd. Rozlišujeme 1.mikrobentos  – prevažne 
jednobunkovce, 2. meiobentos – mnohobunkovce 
mikroskopických rozmerov, 3. makrobentos  – larvy 
vodného hmyzu, pošvatky, mäkkýše a i.              JS

Bergmannovo pravidlo – geografické rasy toho isté-
ho živočíšneho → druhu alebo príbuzné druhy majú 
v teplejších oblastiach menšiu veľkosť tela. V chlad-
nejších oblastiach sú naopak väčšie, čo im umožňuje 
hospodárnejšie využitie tepla k relatívne menšiemu 
povrchu ich tela.              MH

bezkrídlosť → aptéria
bičík (flagellum) – vláknitý útvar upevnený pomocou ba-

zálneho telieska (kinetozómu) v kortikálnej plazme 
bunky. Bičíky sú pokryté plazmatickou membránou 
a u všetkých → eukaryota sú vnútrobunkovými 
štruktúrami s rovnakou stavbou. Základnou zložkou 
je zväzok fibríl, ktorý zahrňuje bazálne teliesko a lúč 
(vlastný bičík), ktorý sa ťahá od bunky. Lúč je ob-
klopený membránou, ktorá je pokračovaním bunko-
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vého obalu. Pod membránou sa nachádzajú mikrotu-
buly, ktorých počet je konštantný (väčšinou 9 párov 
obvodových a 2 centrálne mikrotubuly umiestnené 
v spoločnej pošve, zriedkavo u niektorých jednobun-
kovcov aj iné počty a umiestnenie mikrotubulov). 
Bazálne teliesko obsahuje len obvodové mikrotu-
buly. Centrálne mikrotubuly končia na špeciálnej 
štruktúre tzv. axozóme. Ak je bičík odstránený, ba-
zálne teliesko ho v krátkom čase regeneruje. Bičíky 
sú zvyčajne rovnako dlhé alebo dlhšie ako telo a sú 
obyčajne prítomné v malom množstve. Sú charak-
teristické pre bičíkovce, ale v určitých vývinových 
štádiách sa objavujú tiež u niektorých koreňonožcov, 
kokcídií a pod. Na povrchu niektorých bičíkov môžu 
byť rôzne štruktúry napr. → mastigonémy. Bičíky 
sa môžu líšiť i na tom istom jedincovi veľkosťou, 
tvarom i funkciou. Niektoré bičíky sú pri pohybe 
orientované dozadu – vlečné (rekurentné) bičíky, iné 
dopredu (ťažné, akronematické) bičíky.            ET

bičík → tykadlá hmyzu
bičíky jednobunkovcov → bičík
biele krvinky → leukocyty
bielkovinová žľaza → pohlavná sústava bezchordátov
bilaterálna symetria/dvojstranná súmernosť – sú-

mernosť, pri ktorej je cez telo organizmu možné 
preložiť jedinú rovinu, rozdeľujúcu ho na dve sú-
merné (pravú a ľavú), zrkadlovo rovnaké polovice. 
Rovina symetrie (mediánna rovina) pretína telo na 
pravú a ľavú antiméru. Bilaterálna symetria je v prí 
→ rode najbežnejšia a fylogeneticky najvyspelejšia. 
Objavuje sa u dvojstranne súmerných živočíchov 
(Bilateralia, napr. ploskavce, mäkkýše, obrúčkavce, 
článkonožce, stavovce), ktorým sa embryonálne za-
kladajú tri zárodočné listy. Jej vznik korešponduje 
s koordinovanejším pohybom voľne plávajúcich 
lariev typu → planuly, ktorých telo sa výrazne pre-
dlžuje a vedie k postupnému vzniku hlavy (cefali-
zácia). U niektorých dvojstranne súmerných živočí-
chov došlo v priebehu evolúcie k sekundárnej strate 
symetrie, napr. ulitníky.               PF

bilharzióza – ochorenie spôsobené gonochoristic-
kou dvojprísavnicou močovou (Schistosoma hae-
matobium) – → druh motolice z triedy ploskavce 
(Plathelminthes), žijúcej v → cievach urogenitálne-
ho systému človeka (→ močový mechúr, obličky). 
Ochorenie je známe aj ako  egyptská alebo močová 
schistosomóza (bilharzióza). Svoje pomenovanie 
dostalo od lekára Theodora Bilharza (1825 – 1862), 
ktorý v roku 1852 objavil pôvodcu tohto ochorenia. 
Zvláštnosťou tohto druhu motolice je, že je oddele-
ného pohlavia. Samček meria asi 10 x 1 mm, samička 
12 – 20 x 0,2 mm. Samček má na brušnej strane ryhu 
(canalis gynecophorus), kde sa nachádza samička. 
Dospelé jedince sa usadzujú v cievach urogenitálne-
ho traktu a samičky kladú vajíčka do stien močové-
ho mechúra. Dospelé motolice, ale najmä ich vajíčka 
majú tŕňovitý výbežok, ktorý dráždi stenu a porušuje 
cievy močového mechúra, čím dochádza k uvoľňo-

vaniu krvi do moču (močokrvnosť). Dochádza i k 
zápalovým zmenám najmä v oblasti urogenitálneho 
traktu (steny močového mechúra, cervixu a pod.). 
Krvou však vajíčka môžu byť zanesené aj do iných 
orgánov (→ pečeň, → pľúca a i.), ktoré poškodzujú. 
Vajíčka sa močom dostávajú do vody, kde sa z nich 
liahne larva → miracídium, ktorá aktívne vyhľadáva 
→ medzihostiteľa (ulitník z → rodu Bulinus). V ňom 
dozrievajú larvy → cerkárie, ktoré opúšťajú slimáka 
a aktívne prenikajú cez pokožku kúpajúcich sa ľudí 
do krvného obehu. Bilharziózu môžu spôsobovať aj 
iné → druhy → rodu Schistosoma napr. S. mansoni 
žijúca najmä v cievach hrubého čleva, ktoré poško-
dzuje a následne môže dochádzať aj k jeho predere-
vaniu resp. k nádorovým bujneniam. Bilharzióza sa 
vyskytuje v subtropických a tropických oblastiach, 
najmä v Egypte (povodie Nílu), ale i v celej Afrike, na 
Blízkom i Strednom východe.        JS, ET

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-glukuro-
nyltransferáza. Ak je tento enzým buď v zníženej 
kvalite, 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 hladi-
ny konjugovaného bilirubínu v sére.         MKB

biliverdín – zelené žlčové farbivo, tvoriace sa v tele 
ako medzičlánok pri rozklade hemoglobínu na → 
bilirubín.            MKB

bimotoria → let hmyzu
binominálna nomenklatúra – sústava dvojslovných 

mien živočíšnych a rastlinných → druhov. Každé 
vedecké meno druhu (binomen) je zložené z rodové-
ho mena a druhového mena. Zakladateľom binomi-
nálnej nomenklatúry je švédsky prírodopisec a lekár 
Carl → Linné. Jeho práca „Systema naturae“, 10. 
vyd. z roku 1758 je východzím dielom vedeckej zo-
ologickej nomenklatúry. Jazykom vedeckej nomen-
klatúry je jazyk latinský.               IO 

biocenoid – umelé, človekom silne zmenené → spo-
ločenstvo organizmov (biocenózy), ochudobnené 
o špecifické (diferenčné → druhy) rastlín a živočí-
chov. Sekundárne je osídlené → eurytopnými druh-
mi. Tiež označované ako antropocenózy (napr. poľné 
kultúry, lesné monokultúry, kultúrne lúky).        MH

biocenológia – časť ekológie (synekológia) študujúca 
spoločenstvá organizmov v prírode. Náuka o → bi-
ocenózach sa delí na ekológiu rastlinných spoločen-
stiev (fytocenológiu), živočíšnych spoločenstiev (→ 
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zoocenológiu), prípadne spoločenstiev mikroorga-
nizmov. Skúma → druhovú diverzitu spoločenstiev, 
ich podobnosť, periodicitu javov, sukcesiu a vzá-
jomné vzťahy medzi prítomnými → populáciami → 
druhov.               MH

biocenotické princípy – vyjadrujú vzťahy medzi druho-
vou bohatosťou → biocenózy v závislosti na život-
ných podmienkach → biotopu. Sú tri: 1. Čím sú pod-
mienky biotopu rozmanitejšie, tým viac → druhov je 
v biocenóze zastúpených; → početnosť ich populácií 
je pomerne nízka. 2. Čím viac sú podmienky bioto-
pu odlišné od normálneho (optimálneho) stavu, tým 
je → biocenóza druhove chudobnejšia. 3. Čím sú 
podmienky biotopu stálejšie, tým je → biocenóza → 
druhove vyrovnanejšia a stabilnejšia.            MH 

biocenóza – spoločenstvo, súbor → populácií všetkých 
→ druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov 
obývajúcich určitý jednotný úsek životného priesto-
ru → biotop. Je to živý ekologický systém, schopný 
autoregulácie, má svoje → druhové zloženie, väzby 
medzi druhmi, etážovitosť, periodicitu javov a suk-
cesiu.               MH

biocykly – tri rozsiahle časti → biosféry: 1. morský, 
marinný (pelagobiocyklus), 2. sladkovodný, limnic-
ký (limnobiocyklus), 3. suchozemský, terestrický 
(geobiocyklus).              MH

biodiverzita – rozmanitosť života. Rôznorodosť 
všetkých živých organizmov, vrátane ich sucho-
zemských, morských a ostatných vodných → eko-
systémov 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 biodiverzitu a jej ochranu sa 
presadzuje najmä od 90-tych rokov 20. storočia po 
Konferencii v Rio de Janeiro (1992). Dnes ostáva de-
finícia etablovaná predovšetkým v rovine genetickej 
(fenotyp, → genotyp), druhovej (druhové bohatstvo, 
indexy diverzity a ekvitability) a ekosystémovej (in-
terakcie, funkčnosť).                PF

biogenetický zákon/zákon rekapitulácie – sa zaoberá 
vzťahom medzi ontogenézou jedinca (individuálnym 
vývinom) a fylogenézou (historickým vývojom) 
skupiny organizmov, do ktorej jedinec patrí. Podľa 
zákona vyššie organizmy v priebehu svojho indivi-
duálneho vývinu v skrátenej podobe opakujú hlavné 
štádiá fylogenetického vývoja príslušnej systema-
tickej 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 zákonitostiach rozšírenia organizmov na Zemi. 
Prejavuje známky interdisciplinárneho postavenia 
medzi ekológiou a geografiou. Tradične sa člení na 

fytogeografiu (geografia rastlinstva) a zoogeografiu 
(geografia živočíšstva). Novodobú históriu možno 
datovať od 19. storočia expedíciami Alexandra van 
Humboldta. V súčasnosti sa do popredia dostáva bio-
cenologický aspekt jej štúdia (zákonitosti rozšírenia 
spoločenstiev). Osobitné miesto patrí tzv. ostrovnej 
biogeografii zameranej na mechanizmy a špecifiká 
osídľovania izolovaného územia. Aplikovaná bioge-
ografia nachádza uplatnenie v ekosozologickej praxi 
pri hľadaní optimálnych riešení → druhovej ochra-
ny. Hoci sa v priebehu 20. storočia definícia biogeo-
grafie dynamicky menila, intenzita prepojenia s eko-
lógiou ostáva i naďalej fundamentálnou.              PF

biohelminty – hlístovce s heteroxénnym vývojovým 
cyklom. V cykle sa vyskytuje → medzihostiteľ, zvy-
čajne bezstavovec zriedkavo stavovec. K nákaze de-
finitívneho → hostiteľa dochádza buď konzumáciou 
nakazeného medzihostiteľa (napr. Trichinella) alebo 
priamo prostredníctvom krvcicajúcich  článkonož-
cov (napr. Filaridae).                ET

bioindikačný → druh – slúži na bioindikáciu, t. j. na 
zisťovanie kvality prostredia, najmä vo vzťahu ku 
škodlivým látkam. U živočíchov si všímame jeho 
prezenciu alebo absenciu na určitých typoch stano-
víšť. Niektoré živočíšne orgány sa využívajú k bi-
oindikácii, lebo stanovujeme v nich akumuláciu, 
obsah a množstvo škodlivých látok (napr. ťažkých 
kovov a i.).               MH

biologický boj – boj proti škodcom, obyčajne v poľno-
hospodárstve 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). Bio-
logický boj má nesporne široký diapazón pôsobnosti 
od genetickej roviny (geneticky modifikované orga-
nizmy schopné odolávať škodcom a → patogénom) 
po aplikáciu → predátorov, konkurentov alebo para-
zitoidov. Ako účinné predátory sa bežne využívajú 
niektoré roztoče, lienky, dravé bzdochy a larvy pes-
tríc. → Parazitoidy (najmä zástupcovia niektorých 
čeľadí blanokrídleho hmyzu, napr. lumčíkovitých) 
bežne kladú vajíčka do → hostiteľa a vyliahnuté lar-
vy spôsobujú po istom čase jeho úhyn.              PF

bioluminiscencia → svetielkovanie
biom – súbor podobných → ekosystémov na väčšej čas-

ti zemského povrchu, v pásmach alebo oblastiach 
s podobným charakterom rastlinstva a typickými ži-
vočíchmi, napr. tundra, tajga (ihličnatý les), listnatý 
les, savana, púšť, tropický ďažďový les.            MH

bionómia – náuka zaoberajúca sa spôsobom života urči-
tého živočíšneho → druhu. Sleduje jednotlivé vývi-
nové štádia jeho životného cyklu, dĺžku ich trvania, 
ich výskyt, ich nároky na potravu, priestor, migráciu 
a pod. Zahrňuje ekológiu a etológiu druhov. Je sú-
časťou biológie.            JS, MH

biorytmy – pravidelné kolísanie životných prejavov or-
ganizmov navodené širokým spektrom ekologických 
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faktorov. Obyčajne sú geneticky podložené a druho-
vo špecifické. Pri fotoperiodizme je hybným → pod-
netom dĺžka svetelnej časti dňa (fotofázy). Svetlo 
stimuluje hormonálne procesy a môže sa prejavovať 
na celkovej aktivite organizmu. Biorytmy úzko súvi-
sia aj s dormanciou – kľudovým stavom prežívania 
nepriaznivých podmienok (napr. kviescencia, diapa-
uza). Pri → hibernácii živočíchy prečkávajú v kľu-
de chladné obdobie, pri estivácie horúcu fázu roka. 
Cirkadiánne biorytmy vychádzajú zo striedania dňa 
(fotofázy) a noci (sciofázy) a definujú → druhy s ak-
tivitou dennou (diurnálne), nočnou (nokturálne) ale-
bo súmračnou (krepuskulárne). Osobitný vplyv má 
na pravidelné oscilácie v aktivite organizmov pôso-
benie Mesiaca (lunárne rytmy).                          PF

biosféra  – časť zemského povrchu, na ktorej sa vysky-
tujú všetky známe prejavy života. Ide o heterogénny 
systém tvorený jednak živými organizmami (biota) a 
jednak rôznymi látkami organického a anorganické-
ho pôvodu, ktoré vypĺňajú priestor medzi jednotlivý-
mi živými organizmami.               JS

biota – súbor rastlinstva (vegetácie) a živočíšstva (fauny) 
na určitom územnom celku (napr. biota Zeme).  MH

biotické faktory – faktory živej (organickej) prírody, 
ktoré pôsobia na živé systémy ako zložka ich prostre-
dia. Rozlišujeme faktory trofické (→ druh a spôsob 
získania potravy), intrašpecifické, vnútrodruhové 
(vplyv medzi jedincami vnútri populácie), interšpe-
cifické, medzidruhové (vzťahy medzi jedincami rôz-
nych druhov), antropogénne (antropické), spôsobené 
človekom.               MH

biotop – súbor ekologických podmienok obklopujúcich 
isté → spoločenstvo, prostredie osídlené spoločen-
stvom. V niektorých bodoch je zreteľná synonymizá-
cia s príbuznými pojmami (napr. stanovište, habitat, 
ekotop), pri etablovaní pojmu je však rozhodujúci 
biocenologický prístup (úroveň spoločenstva). Na 
rozdiel od lokality nie je geograficky vymedzený. 
Na špecifické podmienky (predovšetkým abiotic-
kého rázu) sa → spoločenstvo v priebehu evolúcie 
adaptovalo, čo viedlo k utvoreniu funkčného a sta-
bilného → ekosystému. Biotop sa vyznačuje charak-
teristickými ekologickými faktormi (klimatickými, 
edafickými, hydrickými). Antropogénnou činnosťou 
môžu vznikať osobitné biotopy, obývané špecifický-
mi → biocenózami, napr. → agrocenózy, ruderálne 
spoločenstvá, ktoré sa v systémoch prejavujú nižšou 
ekologickou stabilitou.                PF

bipinária – primárna larva dipleurulového typu hviez-
doviek. Žije planktonicky.             MH

bivoltínny – živočíšny → druh, ktorý má dve → gene-
rácie počas jedného roku.             MH

blastocél (blastocoel) – prvotná telová dutina, ktorá sa 
objavuje počas embryonálneho vývinu zárodku ži-
vočíchov na konci → brázdenia vajíčka. Je vyplnená 
tekutinou, ktorú vylučujú blastoméry, obsahuje soli, 
proteíny a glykogén. Podľa typu brázdenia vajíčok 
môže byť blastocél umiestnený centrálne (→ coe-

loblastula, → archiblastula) alebo môže byť posunu-
tý k animálnemu pólu (→ amfiblastula).              ET

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

číchov (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, 
ktoré je charakteristické intenzívnym vývinom a ras-
tom orgánových 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 
prvotná telová dutina → blastocél, vyplnená teku-
tinou. Je to základný typ blastuly (→ coeloblastu-
la). Obsah, rozmiestnenie žĺtka vo vajíčku a spôsob 
brázdenia vajíčka má vplyv na vznik ďalších typov 
blastúl. Napr. pri úplnom, rovnomernom brázdení 
vajíčka vzniká → archiblastula. Morfologicky odlí-
šené bunky (blastoméry) má → amfiblastula. Špirál-
nym brázdením vajíčka vz. sterroblastula ktorá nemá 
blastocél (mikroméry tesne priliehajú na makromé-
ry). Diskoblastula má niekoľkovrstevný plochý ter-
čík blastodermu na animálnom póle.                   ET

bludisko – sa používa vo výskume b. učenia zvierat v 
laboratórnych podmienkach. Táto metóda predsta-
vuje najrozpracovanejšiu časť problematiky kom-
plexných foriem učenia (Skinner, Watson, Thorndi-
ke). Podstatou b. učenia je hľadanie správnej cesty v 
bludisku zo štartovacieho miesta do cieľa, kde zvie-
ra získa odmenu – potravu. Prvé prebehnutie bludis-
ka má náhodný charakter. Keď sa zvieraťu podarí 
dosiahnuť cieľ, pokus sa opakuje. V opakovaných 
pokusoch sa mení náhodný pohyb na pohyb zamera-
ný a orientovaný na cieľ. Chodbičky bludiska môžu 
mať najrozmanitejší pôdorys, rôzny počet slepých 
chodbičiek a rôznu dĺžku dráhy. Sleduje sa rýchlosť 
prechádzania bludiska a prvé úspešné pokusy. Ako 
pokusné zvieratá sa najčastejšie používajú labora-
tórne potkany, chrčky, alebo morčatá.                MN

bočná čiara (linea lateralis) – zmyslový orgán primárne 
vodných stavovcov a vodných štádií obojživelníkov, 
ktorým registrujú vlnenie vody odrazené od okoli-
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tých predmetov. Základom bočnej čiary sú zmyslo-
vé telieska – 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 naj-
jednoduchšom prípade uložené v plytkých brázdach 
na povrchu tela (kruhoústnice, niektoré drsnokož-
ce). Dokonalejším typom bočnej čiary je uloženie 
zmyslových teliesok v systéme kanálikov po bokoch 
tela, ale i na hlave (ryby). Na hlave tvorí bočná čia-
ra sústavu rozvetvených kanálikov, na bokoch tela 
sa tiahne jeden kanálik až k chvostovej plutve, nie-
kedy 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

bodavo-cicavé ústne orgány – hmyzu sú zložené 
z viac alebo menej predĺžených až ihlicovitých → 
hryzadiel (mandibulae) a čeľustí (maxillae) čas-
to na koncoch jemne ozubených, ktoré sú obale-
né pošvovitou článkovanou alebo nečlánkovanou 
→ spodnou perou (labium), spolu vytvárajajú cu-
ciak (proboscis). Čeľusťové a → spodnoperové 
hmatadlá sú zachované (napr. komárovité, Culici-
dae) alebo sú v rôznom stupni redukované (napr. 
u bzdôch, Heteroptera sú úplne redukované, nie 
sú prítomné). Bodavo-cicavé ústne orgány sú cha-
rakteristické pre skupiny hmyzu živiace sa cicaním 
na iných živočíchoch (napr. plošticovité, Cimici-
dae; vši, Anoplura) alebo rastlinách (napr. cikády, 
Auchenorrrhyncha; vošky, Aphidinea). Bodavo-
cicavé orgány roztočov (Acari) tvoria bodcovité 
až ihlicovité chelicery (napr. krvcicajúce → druhy 
podradu Mesostigmata), pri kliešťoch (podrad Ixo-
dida) tvorí bodavo-cicavý orgán – hypostom, ktorý 
vznikol splynutím bazálnych častí pedipalp.    IO

Bojanove žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
boreálny – → druh rastliny alebo živočícha, ktorý po-

chádza a má centrum svojho rozšírenia v severnej 
časti Starého a Nového sveta.             MH

boreomontánny – → druh rastliny alebo živočícha ma-
júci disjunktívne rozšírenie jednak v horách v stupni 
ihličnatého lesa a jednak v pásme severského ihlič-
natého lesa (tajgy).              MH

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. Intenzívne študoval mikrosko-
pickú anatómiu, opísal vláknitú stavbu priečne pru-
hovaných svalov. V diele venovanom stavbe obli-
čiek On the Structure and Use of the Malpighian 
Bodies of the Kidney (1842), opísal dvojvrstvové 
vačky tesne obklopujúce klbká tepnových vlásočníc, 
ktoré neskôr boli označené jeho menom – → Bow-
manove vačky.                IO

Bowmanov vačok – dvojvrstevný vačok v tvare lievika 

tesne obklopujúci klbko tepnových vlásočníc – → 
glomerulus, s ktorým tvorí základnú funkčnú jednot-
ku obličky – → nefrón.               IO

brachyptéria→ mikroptéria
brakické vody – osobitný typ vodného prostredia s hod-

notou salinity medzi sladkou a morskou vodou. Bež-
ne sa vyskytuje v ústiach riek, predovšetkým veľ-
kých, ktoré na základe vysokého prietoku výrazne 
ovplyvňujú okolité more. Napr. Amazonka formuje 
prostredie brakickej vody niekoľko sto kilometrov 
od pobrežia. 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 moria s nižšou koncentráciou soli, napr. 
Baltické alebo Kaspické. Na špecifické prostredie 
sa organizmy musia adaptovať najmä fyziologicky 
(osmoticky). Biota je zastúpená buď euryhalinnými 
(vysoká tolerancia rozpätia salinity) alebo mezoste-
nohalinnými (tolerancia stredných hodnôt salinity) 
→ druhmi.                 PF

branchiálna žľaza → endokrinná sústava bezchordátov
brázdenie vajíčka (sulcatio) – proces opakovaného 

mitotického delenia oplodneného vajíčka (zygoty). 
Novovzniknuté dcérske bunky (blastoméry) sú od 
seba oddelené hlbokými brázdami. Na jeho prie-
beh má vplyv množstvo žĺtka vo vajíčku. Vajíčka 
s malým obsahom žĺtka (oligolecitálne) sa brázdia 
úplne (totálne). Vajíčka s veľkým obsahom žĺtka 
(polylecitálne) sa brázdia len čiastočne (parciálne). 
Rozoznávame 11 základných typov brázdenia. 1. 
Brázdenie úplné (totálne). Pri úplnom brázdení sa 
vajíčko delí postupne na stále menšie bunky, ktoré 
sú ostro ohraničené po celom povrchu aj vo vnútri 
zárodku. Je charakteristické pre holoblastické va-
jíčka (s takmer žiadnym alebo malým množstvom 
žĺtku). 2. Brázdenie čiastočné, neúplné (parciál-
ne). Brázdy deliacich sa blastomér sa nedostávajú 
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 ma-
lým množstvom cytoplazmy je v strede a ostatný 
priestor je vyplnený výživným žĺtkom, prebieha 
neúplné brázdenie po celom ich povrchu. Hovorí-
me o tzv. čiastočnom brázdení povrchovom alebo 
superficiálnom. Pri telolecitálnych vajíčkach, 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. Rovnomer-
né (ekválne) brázdenie. Pri rovnomernom brázdení 
vznikajú blastoméry rovnakej veľkosti. Je typické 
pre holoblastické izolecitálne a alecitálne vajíčka. 
4. Nerovnomerné (inekválne) brázdenie vedie ku 
vzniku blastomér rôznej veľkosti. Na animálnom 
póle najčastejšie vznikajú drobné mikroméry, pri 
vegetatívnom póle veľké makroméry. Niekedy sa 
dajú na zárodku rozlíšiť aj stredne veľké mezomé-
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ry. Je typické pre heterolecitálne vajíčka, kde zrná 
výživného žĺtku sú sústredené pri → vegetatívnom 
póle. 5. Synchrónne a asynchrónne brázdenie. Po 
sebe nasledujúce delenia blastomér môžu prebiehať 
súčasne (synchrónne), alebo sa delí najprv jedna 
časť a neskôr druhá časť (asynchrónne). Prevažná 
väčšina brázdení býva zo začiatku synchrónna, až 
neskôr v štádiu väčšieho počtu blastomér dochádza 
k asynchronizácii. 6. Radiálne alebo lúčovité bráz-
denie sa vyskytuje u radiálne súmerných zárodkov. 
Prvá brázda je meridionálna (prechádza animálnym 
i vegetatívnym pólom). Druhá brázda je tiež meridi-
onálna, 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 prebie-
hajú striedavo meridionálne a rovnobežne s ekvato-
riálnou brázdou. V dôsledku toho je zárodok lúčovi-
to súmerný. 7. Špirálne brázdenie. Deliace vretien-
ka blastomér sú vzhľadom k animálno-vegetatívnej 
osi pod uhlom 45 ° striedavo na pravú a ľavú stranu. 
Môže byť homokvadrálneho typu v prípade, že všet-
ky 4 blastoméry prvého brázdenia sú rovnako veľké 
alebo heterokvadrátne, keď jedna blastoméra (D), je 
väčšia ako ostatné tri (A, B, C). Blastoméry A – D 
sa delia pri homokvadrátnom i heterokvadrátnom 
brázdení nerovnomerne, striedavo doľava (leiotrop-
ne) a doprava (dexiotropne). Každá z prvých šty-
roch blastomér dáva vznik 4 mikroméram (1a – 4a, 
1b – 4b, 1c – 4c, 1d – 4d) a jednej makromére (4A – 
4D). Tieto mikroméry označujeme ako 1. – 4. mik-
rokvarteto, makroméry ako makrokvarteto. Blasto-
méry A, B, C, D reprezentujú tzv. základné kvarteto. 
8. Disymetrické brázdenie. Vzácny prípad brázde-
nia, s ktorým sa stretávame u rebroviek. Blastoméry 
sú usporiadané podľa dvoch rovín súmernosti na 
seba kolmých, ktoré sa pretínajú v animálno-ve-
getatívnej osi vajíčka. 9. Bilaterálne (dvojstranne) 
súmerné. Častý prípad brázdenia, kedy blastoméry 
jednej veľkosti sú rozložené podľa jednej roviny 
súmernosti. Každá blastoméra pravej polovice zá-
rodku má zrkadlový obraz v ľavej polovici zárodku. 
10. Anarchické brázdenie. Bolo popísané u medúzy 
Oceania armata. Jeho priebeh je chaotický, často 
sa rozbrázdené vajíčko 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 nazývajú 
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 bráz-
denie nastáva vtedy, keď akákoľvek časť vajíčka 
alebo zárodku môže byť nahradená zvyšnou čas-
ťou. Pri rozdelení zárodku v animálno-vegetatív-
nej osi sa môžu vyvinúť normálne jedince. Vajíčka 

tohto typu sa nazývajú regulačné.            MH
brázdenie/rýhovanie – proces vo vývine zárodku 

mnohobunkových živočíchov, pri ktorom dochádza 
k tvorbe → blastomér. Oplodnené vajíčko prechá-
dza mnohými deleniami, počas ktorých sa znásobuje 
počet a zmenšuje veľkosť buniek (blastomér). Pô-
vodná veľkosť vajíčka po brázdení zostáva zachova-
ná. Výsledkom je mnohobunkový útvar → morula. 
Priebeh brázdenia ovplyvňuje množstvo žĺtka vo 
vajíčku. Vajíčka s malým obsahom žĺtka (holoblas-
tické, oligolecitálne) sa brázdia úplné (totálne), napr. 
pŕhlivce, 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 zoo-
lóg, spisovateľ a popularizátor zoologických poznat-
kov. V Drážďanoch (1846) začal študovať architek-
túru, štúdium nedokončil. Ako sekretár a pomocník 
podnikol s barónom von Müllerom 5-ročnú expedí-
ciu po Egypte, Sudáne a Sinajskom poloostrove. Po 
návrate (1853) začal študovať prírodopis na univer-
zite v Jene. V rokoch 1863 – 1866 bol riaditeľom 
zoologickej záhrady v Hamburgu. Podľa jeho návr-
hu 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 ornitologická 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 ži-
vota (1884) priatelil. Spolu podnikli ornitologické 
expedície do južného Uhorska na dolný tok Dunaja 
a do Španielska. Brehm je známy svojim populárno-
náučným niekoľkozväzkovým prírodopisom zvierat 
Brehms Tierleben (Brehmov život zvierat). Prvých 
6 zväzkov Brehmovho života zvierat vyšlo v rokoch 
1864 – 1869 pod názvom Illustriertes Thierleben 
s ilustráciami Roberta Kretschmera. Publikoval ich 
Bibliographisches Institut, nakladateľom bol H. 
J. Meyer, Hildburghausen. V rokoch 1876 – 1879 
Brehm uverejnil 10-zväzkovú zoologickú encyklo-
pédiu Brehms Tierleben, zahŕňajúcu všetky hlavné 
skupiny zvierat s výrazne kvalitnejšímí ilustráciami 
Gustava Mützela a ďalších autorov. Brehmov život 
zvierat bol opakovane vydávaný (2. vyd. 1882 – 
1884, 3. vyd. 1890 – 1893) a stal sa najrozšírenejšou 
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

bruško článkonožca – kompaktná časť tela článko-
nožca, ktorá vzniká v evolučnom procese oligome-
rizácie (zmenšovania počtu článkov) a tagmatizácie 
(združovania článkov do väčších celkov). Bruško 
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v užšom slova zmysle sa objavuje len u šesťnôžok 
(predovšetkým hmyz). Pôvodne sa zakladá z 11 
článkov, ktoré sa sa však u dospelých jedincov v sú-
časnosti nezachovali (okrem šutiek). U ostatných 
skupín hmyzu existuje tendencia ku splývaniu člán-
kov. Bruško je pomerne jednoduchá štruktúra bez 
zachovaných článkovaných končatín a so slabo vy-
vinutou svalovinou. Tvorí prostredie pre väčšiu časť 
tráviacej sústavy, obsahuje vylučovacie a rozmnožo-
vacie 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. Vnútri 
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 
podkmeňa trilobitov (Trilobitomorpha) pozostávalo 
z väčšieho počtu článkov, ktoré z chrbtovej strany 
boli kryté pigidiálnym štítom. Články bruška niesli 
po 1 páre dvojvetvových končatín. (Rozdiely medzi 
hrudnými a bruškovými článkami boli u mnohých 
→ rodov nevýrazné, preto často hovoríme o trupo-
vých segmentoch trilobitov).  U triedy hrotnáčov 
(Merostomata) sa na brušku nachádza 6 párov širo-
kých lupeňovitých končatín, ktoré slúžia na dýcha-
nie a plávanie. Bruško je zakončené dlhým hrotom 
– telzónom. V rámci triedy pavúkovcov (Arach-
noidea) si bruško – tzv. opistosoma zachováva 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 (Araneida) vznikli premenou končatín 10. a 11. 
bruškového segmentu snovacie bradavice. K najväč-
šej oligomerizácii bruškových segmentov dochádza 
v rámci radu roztočov (Acarina), kde → hlavohruď 
a bruško tvoria jednoliaty celok, pričom končatiny 
bruška úplne zanikajú. U podkmeňa nohatiek (Pan-
topoda) je bruško zakrpatené. V rámci podkmeňa 
kôrovcov (Branchiata) je stavba bruška rôznorodá. 
U nižších kôrovcov počet článkov bruška je varia-
bilný.  Bruško často však býva zakončené štetmi ale-
bo vidlicou (furca). Bruško vyšších kôrovcov triedy 
rakovcov (Malacostraca) je zložené zo 7 článkov 
a nesie končatinové prívesky tzv. pleopody (5 pá-

rov) rozmanitej funkcie (napr. pomocné kopulačné 
orgány, nosiče vajíčok a p.), 6. pár sú tzv. uropody, 
ktoré s nepárovým telzónom tvoria chvostovú plut-
vičku. V rámci vzdušnicovcov (Tracheata) pozoru-
jeme v morfológii bruška dve vývojové tendencie. 
Viacnôžky (Myriapoda) nemajú hruď a bruško od 
seba výrazne oddelené, ale skôr tvoria jednotný trup 
(truncus), pričom každý článok nesie končatinové 
prívesky. Bruško šešťnôžok (Hexapoda) je výrazne 
oddelené od hrudných segmentov. Bruško šutiek 
(rad Protura) a vidličiarok (→ trieda Campodeina) je 
zložené z 10 článkov a môže byť zakončené párom 
štetov alebo klieštikov, na ostatných článkoch sú len 
rudimenty nôh. Pri rade chvostoskoky (Collembola) 
pozostáva bruško zo 6 článkov a jeho končatiny sa 
modifikovali na skákavú vidlicu. Bruško triedy hmy-
zu (Insecta = Ectognatha) bolo pôvodne zložené z 11 
článkov a telzónu. Výrazná je však tendencia k re-
dukcii počtu jeho článkov. Larvy motýľov a piliarok 
majú na brušku → panôžky (pedes spurii), ktoré na 
rozdiel od hrudných nôh nie sú článkované. Húseni-
ce majú spravidla na 3. – 6. článku bruška panôžky 
(propedes) a na 10. článku → posuvky (postpedes). 
Niektoré → druhy hmyzu majú na konci bruška pá-
rové cerkusy (cerci) končatinového pôvodu. Reduk-
cia zasahuje aj prvé články bruška, čo súvisí s pri-
pojením jeho prvého článku k zadohrudi. Prisadnuté 
bruško (abdomen sessile) sa pripája k hrudi celou 
svojou plochou, napr. pri hrubopásych (Hymenopte-
ra, Symphyta). Pri vyšších blanokrídlovcoch vzniká 
tzv. stopkaté bruško (abdomen petiolatum), kde (1. – 
3. článok) bruška sa zúčastňuje na vytvorení stopky 
(petiolus). Na dospelých jedincoch hmyzu rozlišuje-
me predgenitálne (bez končatín), genitálne (končati-
ny modifikované na pomocné kopulačné orgány) a 
postgenitálne (10. a 11.) články bruška, ktoré môžu 
niesť párové štety (cerci), prípadne nepárny → paštet 
(filum terminale).                                                 MH

bruškové končatiny kôrovcov (pleopody) – článko-
vané končatiny na brušku (zadnej hrudi) kôrovcov 
(Crustacea). U rakovcov obyčajne platničkovité, 
veslujúce nohy slúžiace na plávanie. Šesť párov sa 
zakladá na tzv. pleone. Samičky desaťnožcov ich 
okrem pohybu využívajú aj na pridržiavanie vajíčok. 
Fylogeneticky je článkovaná končatina odvodená od 
štruktúr podobných parapódiam u mnohoštetinavcov 
(obrúčkavce). Na protopodit, ktorý komunikuje s te-
lom, sa napája endopodit a exopodit. U raka nadobú-
dajú 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 pleopod redukovaný.               PF

brušné plutvy (pinnae ventrales) – → párové plutvy 
rýb umiestnené na bokoch tela, zriedkavo môžu byť 
dosť redukované alebo úplne chýbať (úhorotvaré 
– Anguilliformes). Majú funkciu stabilizátora rov-
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nováhy. Môžu mať rôznu polohu a tvar. Väčšinou 
brušné plutvy ležia za prsnými plutvami, v niekto-
rých prípadoch môžu byť posunuté pred (mieň slad-
kovodný – Lota lota) alebo pod prsné plutvy (ostriež 
riečny – Perca fluviatilis) alebo môžu byť premene-
né na kopulačné orgány (Phallostethus lehi z radu 
Atheriniformes).                JS

brušný kýl – je významný determinačný znak niekto-
rých rýb, ktorý do určitej miery ovplyvňuje tvar tela 
ryby. Je to ostrá hrana na brušnej strane pred análnym 
otvorom. Kýl môže byť holý, napr. pleskáč (Abramis 
sp.), belička (Alburnus alburnus) alebo pokrytý šu-
pinami, napr. červenica (Scardinius erythrophthal-
mus).                 HI

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 diferenci-
ácie skrátil. Brvy sú charakteristické ako pohybové 
organely pre nálevníky. Zabezpečujú nielen pohyb 
a prijímanie potravy. Pohyb bŕv u tzv. celobrvých 
nálevníkov je jasne polarizovaný, pričom sa vysky-
tuje rytmická postupnosť (sukcesia) pohybov – tzv. 
metachrónia. Brvy môžu pokrývať celé telo nálev-
níka alebo sa vyskytujú len na určitých častiach, 
pričom môžu byť rôzne tvarovo i funkčne modifi-
kované. Okrem telového obrvenia, koncentráciou 
a splývaním bŕv vznikajú membrány a membranely. 
Na brušnej strane niektorých nálevníkov (Hypotri-
chida) sa vytvárajú komplexy početných bŕv tesne 
zoskupených, niekedy úplne splynutých a zašpicate-
ných – cirry. Slúžia na „behanie“ po podklade, často 
vykazujú trhaný pohyb. Niektorým nálevníkom na 
chrbtovej strane obrvenie redukuje na krátke „šteti-
ny“, ktoré nadobúdajú zmyslovú funkciu (registrujú 
napr. prúdenie). Brvy sú súčasťou obrvených → epi-
telov aj u mnohobunkových živočíchov.             ET

bryofág – živočích konzumujúci machy.            MH
bubienkový orgán (organum tympanicum) – → sko-

lopáriový orgán hmyzu. Jeho súčasťou je pružná 
ozvučná doštička → bubienok. Slúži ako sluchový 
orgán. Bubienkové orgány majú len imága na hrudi, 
nohách alebo 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 svrčkov, 
ktoré je ohraničené žilkami. Plní funkciu rezonáto-
ra, zosilňovača zvukov. 2. súčasť → bubienkových 
orgánov. Pružná ozvučná doštička oddeľujúca → 
skolopídie od vonkajšieho prostredia, ktoré sú s bu-
bienkom v bezprostrednom kontakte alebo sú s ním 
spojené druhotnými sklerotizovanými útvarmi zosil-
ňujúcimi zvukové podráždenia.             MH

bulbus → tráviaca sústava bezchordátov
bunka – základná stavebná a funkčná jednotka živých 

organizmov. Obsahuje súbor genetických informá-
cií, ktoré umožňujú jej rozmnožovanie a diferenci-
áciu. Na základe stavby rozlišujeme prokaryotickú 

bunku (jednoduchšia stavba – napr. → jadro nie je 
oddelené od cytoplazmy membránou – charakteris-
tická pre baktérie, sinice) a eukaryotickú bunku – so 
zložitejšou stvbou s prítomnosťou jadrovej mem-
brány a všetkých základných organel ako ribozómy, 
Golgiho komplex, mitochondrie, endoplazmatické 
retilulum, ribozómy, lyzozómy a pod., ktoré sa na-
chádzajú v základnej cytoplazme. U jednobunkov-
cov bunka predstavuje celistvý organizmus, ktorý 
vykonáva všetky funkcie potrebné na prežitie jedin-
ca, resp. → druhu.               ET

bunková imunitná reakcia – vykonávajú ju T-lymfocy-
ty a NK-bunky. T-lymfocyty rozoznávajú cudzorodé 
bunky a produkciou cytotoxických látok ich ničia, 
preto spôsobujú napríklad neprijatie transplantova-
ných 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 – základné 

stavebné jednotky bunky prvoka, ktoré 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, 
ktoré sa v iných bunkách (mnohobunkovce) nevy-
skytujú, napr. bunkové ústa (cytostoma) vyskytujú 
sa u niektorých prvokov (napr. nálevníky, niektoré 
bičíkovce a pod.) a slúžia na príjem potravy. Pokra-
čujú bunkovým hltanom (cytopharynx), ktorý býva 
vystužený miktotubulami (trichitmi) a na jeho dne 
sa oddeľuje → potravná vakuola. Nestrávené zvyš-
ky bývajú vyvrhované bunkovým konečníkom (cy-
topyge). Na reguláciu osmotického tlaku slúžia → 
pulzujúce vakuoly, na pohyb → bičíky, → brvy, → 
panôžky. Na ochranu a omračovanie koristi → ex-
truzómy.                ET

bunkový hltan → bunkové ústrojčeky 
bunky imunitného systému – základnými bunkami vy-

konávajúcimi obranné reakcie sú → leukocyty (biele 
krvinky). Vznikajú v kostnej dreni, odtiaľ sú prenáša-
né krvou do miest výkonu svojej funkcie (lymfatické 
uzliny, slezina). Medzi leukocyty zaraďujeme fago-
cyty a → lymfocyty. Fagocyty sú súčasťou vrodenej 
imunity, sú špecializované na vychytávanie, pohl-
covanie a usmrcovanie mikroorganizmov. Najúčin-
nejšími fagocytmi sú neutrofily, monocyty a makro-
fágy. T- a B-lymfocyty sú súčasťou získanej imunity 
a špecificky rozpoznávajú jednotlivé antigény na → 
patogénoch. B-lymfocyty bojujú proti mimobunko-
vým patogénnom sekréciou špecifických protilátok. 
T-lymfocyty sú charakteristické tým, že dozrievajú 
v týmuse, od čoho je odvodený aj ich názov. Majú 
širšie spektrum účinkov ako B-lymfocyty. Jedna 
skupina T-lymfocytov je dôležitá pre vývoj B-lym-
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focytov, a tým aj pre tvorbu protilátok (pomocné 
T-lymfocyty), kým druhá skupina rozpoznáva a ničí 
bunky infikované vnútrobunkovým patogénnom 
(cytotoxické T-lymfocyty). Okrem týchto funkcií, 
T-lymfocyty sekretujú signalizačné molekuly (cyto-
kíny), ktoré usmerňujú priebeh imunitných reakcií. 
Osobitnou skupinou lymfocytov sú bunky nazýva-
né prirodzené zabíjače (natural killer – NK-bunky), 
ktoré sú schopné vo veľmi krátkom čase rozpoznať 
nádorové a vírusom infikované bunky a tieto bunky 
následne aj zabiť.                      MM

bursa copulatrix → pohlavná sústava bezchordátov
bursa Fabricii – tiež kloaková burza, orgán mladých 

vtákov, ktorý vznikol vyliačením z proktodea → klo-
aky. Má podobu nepárového slepo zakončeného vač-
ku, napr. sliepka má v 4. až 12. mesiaci života burzu 
vo veľkosti hrachového zrna, v jej neskoršom živote 
burza zaniká. Burza je uložená medzi dorzálnou ste-
nou kloaky a chrbticou, tvoria sa v nej B-lymfocyty 
imunitného 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). Väčši-
na cicavcov z radu párnokopytníkov (Artiodactyla) 
sú bylinožravce a podľa spôsobu spracovávania po-
travy ich rozdeľujeme na dva podrady, prežúvavce 
(Ruminantia) 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 

caput → hlava článkonožcov
cardo → čeľusť článkonožcov
carpopodit → nohy článkonožcov
carpus→ končatiny kôrovcov
cartilago → chrupavka
cavum corporis → telová dutina
cavum oris → tráviaca sústava bezchordátov
cecídie → hálky 
cecidikolný – živočích žijúci v rastlinných → hálkach 

bez toho, aby ich sám vytvoril.             MH
cecidozoa – živočíchy vytvárajúce hálky na rastli-

nách.             MH
cedidlová doštička → tráviaca sústava bezchordátov
cefalizácia – evolučný trend 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 
pokročilých formách hlavonožcov (Cephalopoda) 
alebo článkonožcov (Arthropoda) sa tu prakticky 

sústreďuje väčšina ganglií. Pri stavovcoch sa jednak 
relatívne zväčšuje mozog, jednak sa v ňom nadrade-
né ústredia presúvajú smerom dopredu. V rámci pro-
cesu cefalizácie nastáva formovanie hlavovej časti, 
kde sa okrem nervových ganglií sústreďujú aj zmys-
lové orgány a ústne orgány. Prvý raz je výraznejšie 
pozorovateľná u obrúčkavcov.       JS, MH

celokónická senzila → senzila
célom – druhotná telová dutina, vyplnená tekutinou, 

ktorá sa zakladá živočíchom s vyvinutým tretím zá-
rodočným listom → mezodermom, ktorý túto duti-
nu ohraničuje vo forme peritonea (výstelky). Často 
živočíchy patriace do tejto skupiny označujeme ako 
Coelomata (nepovažuje sa za systematickú kategó-
riu) – 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 bunkových stien. V niektorých 
látkach sa tvorí čistá celulóza (bavlna), inde, napr. v 
dreve, je sprevádzaná inými látkami: lignínom, he-
micelulózou a živicami. Celulóza je najrozšírenej-
ším biopolymérom na zemi, ročne jej vzniká až 1,5 
× 109 ton. Celulóza je nerozpustná látka. Pri reakcii 
celulózy s hydroxidom sodným a sírouhlíkom, vzni-
ká xantogenan celulózy – medziprodukt na výrobu 
viskózového → hodvábu a celofánu. Celulóza sa po-
užíva na výrobu papiera, obalových materiálov, hy-
gienických potrieb a podobne. Je hlavnou živinou pre 
bylinožravcov a najrozšírenejšou organickou látkou 
na Zemi. Živočíchy nemajú → enzým, ktorý by do-
kázal rozštiepiť väzby medzi jednotlivými glukózo-
vými jednotkami. Preto je pre väčšinu živočíchov (aj 
človeka) celulóza nestráviteľná a v potrave tvorí tzv. 
vlákninu, ktorá prejde tráviacim 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, cellobióza) až po glukózu. 
Bylinožravce teda musia vo svojom tráviacom trakte 
hostiť symbiotické baktérie, ktoré celulózu rastlin-
ných bunkových stien rozštiepia a umožnia tak zu-
žitkovať energiu, ktorá je v nich obsiahnutá. Najzná-
mejšie požierače celulózy sú termity a prežúvavce, 
ktoré dokážu celulózu tráviť týmto spôsobom. MKB

cement (cementové žľazy) – žľazy niektorých → dru-
hov bezstavovcov, napr. vírnikov, lastúrnikov, fú-
zonožiek, ktoré produkujú vo vode tuhnúcu cemen-
tóznu substanciu, schopnú uchytiť jedinca o pod-
klad. 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 veľkým počtom jedincov 
(napr. slávky, kopýtka). Samotné prichytenie prebie-
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ha cez sériu vláknitých štruktúr, z čoho je odvodené 
pomenovanie byssove vlákna. V niektorých prípa-
doch spôsobuje nárast mohutných kolónií problémy 
v lodnej doprave (zvyšuje sa hmotnosť plavidla), čo 
núti dopravcov aplikovať špeciálne malakocídne ná-
tery.                  PF

cementová vrstva → kutikula hmyzu
cenobiont – → druh rastliny alebo živočícha s výrazný-

mi adaptáciami a špecializáciou na určitý typ cenózy 
alebo → biotopu.              MH

cenofil – menej špecializovaný → druh rastliny alebo 
živočícha, ktorý dáva prednosť jednej biocenóze, ale 
môže žiť aj v iných.              MH

cenogenetický znak – uvádzaný tiež ako adaptačný 
znak. Sú to adaptácie získané prispôsobovaním sa 
podmienkam prostredia. Napr. → maska lariev vá-
žok prispôsobená na chytanie koristi, → chytacie 
nohy švol (Mallophaga) a vší (Anoplura) prispôso-
bené ektoparazitickému spôsobu života v perí vtá-
kov alebo v srsti cicavcov.             MH

cenosark (coenosarc) – sústava spoločných tráviacich 
trubíc kolóniových polypovcov (Leptolida, Sipho-
nophorida). Zabezpečuje rozvod živín v celej koló-
nii. Môže byť obalená schránkou (perisark).        ET

centrálna nervová sústava – hlavné riadiace nervové 
centrum, riadiace motorické reakcie organizmu, ko-
ordinuje pohyb a rovnováhu a sú v ňom uložené cen-
trá životne dôležitých funkcií ako dýchanie, krvný 
obeh, ale registruje aj smäd, hlad. Je zložená z moz-
gu a miechy.                ZO

centrálna nervová sústava hmyzu/CNS (systema ner-
vorum centrale) – je tvorená párovito usporiadanými 
gangliami ektodermálneho pôvodu, ktoré sú spojené 
pozdĺžnymi → konektívami a priečnymi spojkami 
→ komisúrami. Z prvých dvoch párov ganglií nad 
predným črevom vzniká syncerebrum. K nim sa pri-
pája tretí pár. Tieto tri páry dávajú základ → mozgu, 
ktorý je spojený okolohltanovou spojkou s → podhl-
tanovým nervovým uzlom, ten je spojený konektív-
mi s hrudným nervovým uzlom (ganglion thoracale) 
a s bruškovým nervovým uzlom (ganglion abdomi-
nale). Spolu tvoria brušnú nervovú pásku. Každému 
článku v hrudi zodpovedá 1 pár nervových uzlov. V 
brušku sa nachádza 8 párov nervových uzlov, pri-
čom 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

cenurus → larvy pásomníc
cephalon → hlava článkonožcov
cephalon → vonkajšia stavba tela kôrovcov
cephalothorax kôrovcov → vonkajšia stavba tela kô-

rovcov
cerci → cerkusy
cerkária – vývinové štádium → motolíc, ktoré väčši-

nou opúšťa → medzihostiteľa (ulitník) a aktívne 
preniká do definitívneho → hostiteľa (napr. Schis-

tosomidae) alebo sa zacystuje a vytvára tak kľudové 
štádium (štádium → adoleskárie – Fasciolidae) ale-
bo preniká do 2. medzihostiteľa a mení sa na št. me-
tacerkárie (Diplostomidae). Stavba cerkárie má už 
veľa znakov spoločných s dospelými motolicami (2 
prísavky, nerv. a vyluč.sústava, vyvinutá i keď ne-
funkčná tráviaca sústava, základ gonád). Na pohyb 
vo vodnom prostredí (po uvoľnení z medzihostiteľa) 
slúži chvostík s dobre vyvinutou svalovinou. Majú 
zmyslové papily, zriedkavo i oči, rôzny počet žliaz 
s rôznou funkciou, napr. cystogénne – u → druhov 
tvoriacich cysty – adoleskárie, žľazy ktorých sektét 
umožňuje niektorým druhom preniknúť priamo do 
definitívneho hostiteľa a pod.              ET

cerkusy, cerci – prívesky 11. článku bruška hmyzu. 
Nachádzajú sa na chrbtovej strane. Nemajú vlast-
né svaly, pohybujú nimi svaly 10. článku bruška. 
Majú rozličný tvar. Môžu byť článkované, podobné 
tykadlám, majú tvar príveskov, bradavíc a pod. → 
Cerkusy ucholakov majú tvar klieštikov, ktoré sú na 
vnútornej strane ozubené.             MH

cibárium → tráviaca sústava bezchordátov
cieva (vas) – rúrka, sústava ktorých tvorí v organizmoch 

rozvetvenú sieť na vedenie krvi a miazgy. Žila je cieva 
s odkysličenou a → tepna s okysličenou krvou.   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 systé-
mu artérií. Artérie drobných jedincov môžu byť silne 
redukované, až chýbajú. Niektorým skupinám môže 
chýbať aj srdce (napr. veslonôžky) a jeho funkciu 
preberajú 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 (aorta 
ventralis) do štyroch párových žiabrových tepien (ar-
teriae branchiales; zodpovedajú III. až VI. páru em-
bryonálnych žiabrových tepien). Tri z nich vedú 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 diferencu-
je na krčnice (arteriae carotides) vedúce krv do hla-
vy, druhý pár (IV. embryonálny) sa mení na párovú 
zostupujúcu srdcovnicu (aorta descendens), tretí pár 
(V. embryonálny) je u žiab redukovaný, zachovaný 
je len u chvostnatých obojživelníkov, a zo štvrtého 
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páru (VI. embryonálneho) vzniká párová pľúcno-
kožná → tepna (arteria pulmocutanea). Zvyšky ko-
reňov dorzálnej srdcovnice zostávajú chvostnatým 
obojživelníkom a červoňom zachovávané ako duc-
tus caroticus a ductus arteriosus. Srdce je uložené 
v → osrdcovníku (pericardium). Kým ľavá predsieň 
prijíma krv z pľúc, pravá zberá krv zo žíl. Vďaka 
osobitej úprave vyústenia predsiení do komory a 
štruktúre jej stien sa odkysličená a okysličená krv 
v komore nemiešajú. Na komoru nadväzuje tepno-
vý kužeľ (conus arteriosus) a tepnový kmeň (trun-
cus arteriosus), z ktorých obojstranne vychádzajú 
tepny. Smerom dopredu sa odštepuje krčnica (arteria 
carotis communis), ktorá sa ďalej vetví na vnútornú 
a vonkajšiu krčnicu (arteria carotis interna et exter-
na; vedú krv do hlavy) a smerom dozadu pokračuje 
párová zostupujúca srdcovnica (aorta descendens). 
Obe zostupujúce srdcovnice sa spájajú do nepáro-
vej chrbtovej srdcovnice (aorta dorsalis). Z chrbto-
vej srdcovnice (pri chvostnatých obojživelníkoch), 
resp. z oboch zostupujúcich srdcovníc (pri žabách) 
vychádza podkľúčna tepna (arteria subclavia; záso-
buje krvou predné končatiny). Chrbtová srdcovni-
ca 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 vy-
chádza pľúcno-kožná tepna (arteria pulmocutanea), 
ktorá sa vetví na pľúcnicu (arteria pulmonalis; ve-
die 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 vrátnica (vena portae 
hepatica) a z pohlavných žliaz a vylučovacej sústa-
vy zadná dutá žila (vena cava posterior). Všetky tri 
žily sa v pečeni rozpadajú na sieť kapilár a tvoria 
tak pečeňový vrátnicový obeh. Z pečene vychádza 
nepárová pečeňová žila (vena hepatica), ktorá vyús-
ťuje do žilového splavu (sinus venosus). Z neho je 
krv vedená do pravej predsiene srdca. Žily z oblasti 
zadných končatín a chvosta (chvostnaté obojživel-
níky) sa spájajú a tvoria párovú bedrovú žilu (vena 
iliaca communis), ktorá vstupuje do obličiek a tvorí 
tu obličkový vrátnicový obeh. Z obličiek je krv od-
vádzaná 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 bra-
chialis), ktorá spolu s veľkou podkožnou žilou (vena 
cutanea magna; odvádza krv z kože) tvorí podkľúč-
nu 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 odvádza pľúcna žila (vena pulmonalis). 
Lymfatický systém 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 
zvyšok splynul s pravou predsieňou srdca (atrium 
cordis). Pravá a ľavá predsieň srdca sú od seba úpl-
ne oddelené. 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. Od-
kysličenú → krv zbiera z tela žilový obeh. Do srdca 
ju privádza dutá žila (vena cava), ktorá sa spája s 
párovými hrdlovými žilami (venae jugulares) a ústi 
do pravej predsiene. Do pľúcneho obehu potom ve-
die krv pľúcna → tepna (arteria pulmonalis). Okys-
ličenú krv, privádzanú do ľavej predsiene pľúcnymi 
žilami (venae pulmonales), odvádza z komory pravý 
oblúk aorty (arcus aortae). Ďalej je krv vedená k hla-
ve krčnicami (arteriae carotides) a k predným kon-
čatinám ramennými tepnami (arteriae 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 vzni-
ká chrbtová aorta (aorta dorsalis). Dobre je vyvinutý 
obličkový aj pečeňový vrátnicový krvný obeh. Plazy 
majú dobre vyvinutý aj lymfatický obeh. Sieť lym-
fatických 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 pred-
siene a dve komory. Z ľavej komory vystupuje jedi-
ná → 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. Kardi-
nálne žily zanikajú a do pravej predsiene vchádza 
zadná dutá žila (vena cava caudalis) a dve predné 
duté žily (venae cavae craniales), ktoré privádzajú 
krv z tela. Na rozdiel od cicavcov majú vtáky ešte 
vrátnicový obeh v obličkách. 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 cicavcov. 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 do-
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statočne zahrievaná. Oproti cicavcom majú aj vyššiu 
telesnú teplotu (40 – 44 °C).              ĽK

cílie → brvy jednobunkovcov
cirry → brvy jednobunkovcov
CITES Convention on International Trade in Endange-

red Species of Wild Fauna and Flora)  – konvencia 
o medzinárodnom obchode s ohrozenými → druh-
mi voľne žijúcich rastlín, živočíchov, prijatá vo 
Washingtone v roku 1973.               JS

classis → trieda
clitellum → opasok
cnidoblast → pŕhlivá bunka
coeca → tráviaca sústava bezchordátov
coeloblastula → blastula
coelom → mezoderm, → telové dutiny 
colon → tráviaca sústava bezchordátov
columella → schránky mäkkýšov
commissurae → komisúry
complexus maxillolabialis → hryzavo-lízavé ústne or-

gány 
corbiculae → košíčky včely
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 bota-

nik a rastlinný genetik. Profesor botaniky v Lip-
sku a Münsteri. Okrem iných publikoval prácu G. 
Mendels Regel über das Verhalten der Nachkom-
menschaft der Rassenbastarde (1900), v ktorej 
vyzdvihol význam práce Mendela (1866) a jeho zá-
kony (pravidlá) dedičnosti.                       IO

cortex renalis → kôrová vrstva obličiek 
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 labora-
tóriu 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 člo-
veka. Výsledky štúdia uverejnil v práci Recherches 
sur ľorgane de ľouïe des mammifères vydanej v 
roku 1851 v časopise „Zeitschrift für wissenschaftli-
che Zoologie“. V práci, ako prvý, opísal vlastný slu-
chový orgán cicavcov uložený v slimákovi (cochlea). 
Opísaný orgán nesie jeho meno – Cortiho orgán. IO

Cortiho orgán – vlastný sluchový orgán cicavcov ulože-
ný 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 vlnenie 
zachytené bubienkom ucha prenášajú sluchové kos-
tičky a slimákové okienko na lymfu. Chvenie lymfy 

v slimákovi vyvoláva chvenie základnej membrány 
(membrána basilaris), pričom zmyslové bunky Cor-
tiho orgánu narážajú brvami na kryciu membránu 
(prenos vzruchu!). Nervové vlákna z bazálnych častí 
zmyslových buniek sa v Cortiho orgáne spájajú do 
sluchového nervu, ktorý vedie všetky vzruchy až do 
predĺženej miechy.                IO 

costa – vystužujúca štruktúra cytoskeletu bičíkovcov 
(Trichomonadida), na ktorú sa upína undulujúca 
membrána.                ET

coxa → nohy článkonožcov
coxopodit → nohy článkonožcov
cremaster → kremaster
cremaster → kukla
Crick, Francis (1916 – 2004) – britský molekulárny bi-

ológ, 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

cuciak (proboscis) – predĺžená časť hryzavo-lízavých, 
bodavo-cicavých a lízavých ústnych orgánov. Pri 
hryzavo-lízavom type ústnych orgánov sa na jeho 
vzniku podieľa maxilolabiálny komplex, pri boda-
vo-cicavých spodná a horná pera, pri lízavo-cicavom 
type predĺžené a stočené galey (vnútorné časti) ma-
xíl, pri lízavých ústnych orgánoch horná a spodná 
pera.               MH 

cudzopasník → parazit
Cuvier, Baron Georges Léopold Chrétien Frédé-

ric Dagobert (1769 – 1832) – francúzsky zoológ, 
anatóm. Študoval na Karlovej škole (l‘Académie 
Caroline) v Stuttgarte. Bol profesorom porovnáva-
cej anatómie (Collège de France, Muséum National 
d‘Histoire Naturelle) v Paríži. Je považovaný za za-
kladateľa porovnávacej anatómie a paleontológie, je 
autorom teórie katastrof, ktorou sa snažil vysvetliť 
zmeny v zložení živočíšneho sveta v priebehu ge-
ologických dôb. Cuvier bol exaktný bádateľ, preja-
voval nechuť k teoretickým úvahám, vo vedeckej 
práci žiadal fakty a dôkazy. Je známe, že diletantsky 
nedostatočná argumentácia v teórii Lamarcka o vý-
voji → druhov viedla Cuviera k jej odmietaniu. V 
morfologických štúdiách venoval zvýšenú pozor-
nosť podobnostiam a rozdielom v stavbe orgánov. 
Vychádzajúc z presných pozorovaní vzťahov me-
dzi orgánmi formuloval „zákon korelácií“ a „zákon 
podradenosti orgánov“. S úspechom ich využíval 
pri práci s paleontologickým materiálom. Z neú-
plne dochovaných fosílií vedel rekonštruovať tvar 
a usporiadanie chýbajúcich častí vyhynutého živo-
čícha. Zo stavby kostry (skeletu) usudzoval na cha-
rakter a tvar jeho nezachovaných mäkkých častí. Cu-
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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 roz-
siahla. K jeho významným knižným dielam patria: 
Leçons sur l‘anatomie comparée (1799 – 1805), 
Recherches sur les ossements fossiles (1812), Le 
règne animal distribué d‘après son organisations 
(1817), Discours sur les révolutions de la surfa-
ce 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 najvýznamnejších osobností vedy počas 
prvej polovice 19. storočia, bol rovnako úspešný ako 
veľký vedec i ako verejný činiteľ.              IO 

Cuvierov orgán → vodné pľúca holotúrií
cyfonautes – voľne plávajúce larválne štádium ma-

choviek (Bryozoa). Larva trochofórového typu má 
schránku zloženú z dvoch misiek. Je bočne splošte-
ná, má približne trojuholníkovitý tvar. Nemá vyvinu-
té protonefrídie (vylučovacie orgány). Na aborálnom 
póle leží temenný orgán, kde sa nachádzajú nervové 
uzliny, statocysty a zmyslové brvy. Črevo má podko-
vovitý tvar, takže ústa aj anus sa nachádzajú takmer 
v jednej rovine (na orálnom póle, smerujú ku dnu). 
Pod ústami sa nachádza prísavka, pomocou ktorých 
larva počas metamorfózy prisadá na dno. Proces pre-
meny larvy na dospelú machovku, ktorá žije prisad-
nuto a v kolóniách, je zložitý. Ide o tzv. nekrotickú 
metamorfózu, kde dochádza k rozloženiu larválnych 
tkanív (histolýze) a k znovuvybudovaniu tkanív do-
spelého 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 – označenie → partenoge-
nézy, pri ktorej prebieha striedanie generácie vznik-
nutej z oplodnených vajíčok s generáciou vzniknu-
tou z neoplodnených vajíčok.               JS

cykloidné šupiny – typ šupiny s hladkým okrajom, vy-
čnievajúcim z kože. 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 (vyčnie-
vajúci 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 nerovno-
merne narastajú, pričom v období pokoja sú prírast-
ky lamiel tenšie.                         ZO

cyklomorfóza kôrovcov – zmena proporcií tela plank-
tonických (voľne plávajúcich) → druhov najmä 
perloočiek; prejavuje sa vo vytváraní rôzne veľkých 
hlavových prilieb (Daphnia), rôzne dlhých ostňov 

na schránke (Scapholeberis) a v rôzne dlhých cho-
botovitých výrastkoch (Bosmina). Veľkosť zmiene-
ných štruktúr závisí od ročného obdobia, ale aj od 
intenzity turbulentného prúdenia stojatej vody.     IH

cyklóza → potravná vakuola
cyklus – sled dejov v živote organizmu, ktoré sa pravi-

delne, v určitom časovom období opakujú.         MH
cyklus početnosti – pravidelné kolísanie početnos-

ti jedincov v populácii, najmä ich premnožovanie, 
opakované v pomerne pravidelných periódach (napr. 
u hrabošov za 3 – 4 roky, u zajacov za 9 – 10 rokov), 
často sprevádzané u hmyzu kalamitnými škodami 
v poľnohospodárstve a lesníctve.            MH

cyklus životný – pravidelné striedanie vývinových štá-
dií organizmu v priebehu jeho individuálneho života. 
U živočíchov od oplodneného vajíčka do dospelého 
jedinca produkujúceho nové vajíčka.            MH

cyprisová larva – typ sekundárnej larvy, staršie larválne 
štádium fúzonôžok (Cirripedia), ktoré 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 dvojmis-
kovej schránke. Na konci tykadiel sa nachádza tzv. 
cementová žľaza, ktorá 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). Pre-
javuje sa silnými hnačkami až hynutím najmä šteniat 
a mačiat. Dvojhostiteľský parazit, ktorého vývinový 
cyklus je podobný rodu Toxoplazma. Cystoisospora 
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 – typ → polypa v polymorfných kolóniách 
polypovcov (Hydrozoa), ktoré plnia vylučovaciu a 
ochrannú funkciu.                JS 

cysty prvokov – dočasné útvary, ktoré sa vyskytujú 
u väčšiny prvokov. Majú viacero funkcií. Cysty roz-
množovacie (spóry, sporocysty) predstavujú nevy-
hnutnú etapu v životnom cykle (výtrusovce, niektoré 
bičíkovce a nálevníky Colpodea). Parazitickým → 
druhom väčšinou slúžia na prenos do druhého → 
hostiteľa (parazitické meňavky meňavka dyzenteric-
ká, 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. (rezistentné, trváce cysty). 
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Životaschopnosť si prvoky v týchto cystách zacho-
vávajú 10 – 15 i viac rokov. Veľmi rýchlo encystujú 
a excystujú, najmä pôdne prvoky (napr. nálevníky 
z tr. Colpodea 1 – 2 hod. po navlhčení). Zloženie 
cysty je rôzne u jednotlivých skupín. Obyčajne má 
cysta niekoľko vrstiev (ektocysta a endocysta), väč-
šinou 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 hostiteľa a pod.      ET 

cytológia (gr. cytos – bunka, lat. logos – veda) – náuka 
o bunke, zaoberajúca sa štúdiom a opisom stavby 
a funkcií → bunky, jej mikroskopickou štruktúrou 
a subštruktúrou, vzťahmi medzi organelami, roz-
množovaním buniek, ich starnutím a odumieraním. 
Tvorí základ všeobecnej biológie. Za jej zakladate-
ľov sa považujú nemecký botanik → M. J. Schlei-
den (1804 – 1881), nemecký zoológ → T. Schwann 
(1810 – 1882) a český vedec → J. E. Purkyně (1787 
– 1869).          JS, ET

cytopharynx → bunkové ústrojčeky 
cytostóm (cytostoma) → bunkové ústrojčeky 
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 čapí-
ky (slúžia na farebné videnie počas dňa). Živočíchy 
s nočnou aktivitou (sovy, netopiere) majú v prevahu 
tyčiniek.               ZO 

čapovec (axis/epistropheus) – druhý krčný stavec chrb-
tice (columna vetebralis), ktorý vznikol z tela → no-
siča (atlas). Kraniálnym smerom z neho vybieha zub 
čapovca (dnes axis), okolo ktorého sa atlas s lebkou 
otáča.                ZO

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

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

čeľuste (maxillae) – stavovcov vznikli premenou pá-
rového (prvého, čeľusťového) žiabrového oblúka. 
Jeho horná časť sa nazýva palatoquadratum a dolná 
mandibulare. Pri drsnokožcoch (Chondrichthyes), 
ale aj pri fosílnych skupinách ako Acanthodii (akan-
tódy) tvorí palatoquadratum hornú čeľusť a nasadajú 
na ňu zuby. Pri lúčoplutvých (Actinopterygii) z neho 
vzniká štvorcová kosť (os quadratum). Na štvorco-

vej kosti vzniká primárny čeľusťový kĺb, ktorým sa 
pripája dolná čeľusť k neurocraniu. Pri cicavcoch 
(Mammalia) zo štvorcovej kosti vzniká ušná slucho-
vá kostička – nákovka (incus). Zároveň im zaniká 
primárny čeľusťový kĺb a vzniká sekundárny čeľus-
ťový kĺb. Mandibulare tvorí dolnú čeľusť drsnokož-
cov (Chondrichthyes), ale aj pri fosílnych skupinách 
ako Acanthodii (akantódy) a nasadajú na ňu zuby. Pri 
drsnokožcoch sa nazýva Meckelova → chrupavka 
(cartilago Meckeli). Lúčoplutvovce, obojživelníky, 
plazy a vtáky majú mandibulare redukované a je jed-
nou z kostí dolnej čeľuste – os articulare, ktorá spolu 
so štvorcovou kosťou (os quadratum) tvorí primárny 
čeľusťový kĺb. Pri cicavcoch (Mammalia) sa presú-
va v podobe sluchovej kostičky kladivka (malleus) 
do neurokránia. Pri cicavcoch ostáva mandibula 
(sánka) jedinou kosťou dolnej čeľuste. Vzniká na nej 
samostatný kĺbový výbežok (processus articularis), 
ktorý sa priamo napája na spánkovú kosť (os tempo-
rale), čím sa vytvára sekundárny čeľusťový kĺb. ZO

čeľusťová žľaza (→ maxilárna žľaza) – vylučovací or-
gán kôrovcov (Crustacea). Skladá sa z vačka, ktorý 
je pozostatkom druhotnej telovej (coelomovej) duti-
ny. Vačok prechádza do vývodu, ktorého proximálna 
časť sa rozširuje a vytvára tzv. labyrint, t. j. dutinu, 
rozdelenú na veľký počet menších komôrok. Ďalšiu 
časť kanálika 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 sen-
zily.                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 žalúdkový 
vchod (cardia), ležiaci pri vstupe → pažeráka, v stre-
de je dno (fundus), smerom k črevu vrátniková časť 
končiaca → vrátnikom (pylorus), ktorý má vrátniko-
vý zvierač (sphincter), uzatvárajúci žalúdok pri prie-
chode do čreva. Môže vytvárať predžalúdky, napr. pri 
prežúvavcoch: bachor (rumen), čepiec (reticulum), 
kniha (omasum) a vlastný žalúdok slez (abomasum). 
Delené žalúdky však môžu mať aj iné cicavce napr. 
klokanovité (Macropodidae), leňochovité (Bradypo-
didae), sirény (Sirenia), ťavovité (Camelidae). ZO

červená krvinka (erythrocyt) – krvné teliesko, ktoré sa 
voľne vznáša v krvnej plazme a jeho funkciou je pre-
nášať kyslík a oxid uhličitý pomocou krvného farbi-
va – hemoglobínu. Červené krvinky sú nepohyblivé 
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krvné bunky, ktoré sú rozptýlené v krvnej plazme. 
→ Krvná plazma obsahuje približne 90 % vody, zvy-
šok tvoria bielkoviny, hormóny, → enzýmy a i. Kr-
vinky rozdeľujeme podľa tvaru a funkcie na červe-
né krvinky (erythrocyty), biele krvinky (leukocyty) 
a krvné doštičky (→ trombocyty). Pomer krvných 
elementov a krvnej plazmy udáva hematokryt. Jeho 
hodnota za fyziologických podmienok je 55 % krv-
nej 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 slezine. Sú to oválne bunky 
s oválnym → jadrom, majú tvar bikonkávnych terčí-
kov, 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 stavov-
coch sú vo veľkosti červených krviniek. Tieto majú 
v evolučnom rade tendenciu k zmenšovaniu veľkosti 
a zvyšovaniu ich počtu.              ZO

čistiace aktivity – patria medzi tzv. preskokové – pre-
pojené aktivity v správaní zvierat. Sú behaviorálnym 
ventilom na uvoľnenie napätia v sociálnej alebo v 
konfliktovej situácii. Pri rôznych vnútrodruhových 
bojoch sa bojujúci partneri náhle navzájom presta-
nú vyhrážať a „imponovať“ a začnú sa čistiť, škra-
bať, zobú do piesku a pod. U primátov má čistenie 
aj významnú sociálnu funkciu a vzájomné čistenie 
zvierat je prostriedkom na upevňovanie pozitívnej 
sociálnej väzby medzi zvieratami. Čistiace aktivi-
ty v službách sociálneho správania, komunikácie 
a vzájomného upokojovania možno pozorovať u 
mnohých iných → druhov vtákov, psovitých šeliem, 
koní a pod.                                                         MN

článkovaná končatina (arthropódium) – fylogenetic-
ky je článkovaná končatina odvodená od štruktúr 
podobných parapódiam u mnohoštetinavcov (ob-
rúčkavce). Jednotlivé časti sú kĺbovito prepojené. 
Pôvodne bola končatina dvojvetvová, u terestric-
kých článkonožcov dochádza k jej zjednodušeniu 
z dôvodu ľahšieho pohybu. Na protopodit, ktorý ko-
munikuje s telom, sa napája endopodit a mohutnej-
ší exopodit. Lupienkovité prívesky sa metamorfujú 
na žiabre, obzvlášť vyvinuté u kôrovcov. Ozubené 
endity slúžia na mechanické spracovanie potravy. 
V rámci článkonožcov prešla končatina cez výraznú 
diferenciáciu, ktorá súvisí s adaptáciou na špecifické 
podmienky. Napríklad u hmyzu pozostáva z panvič-
ky (coxa), chocholčeka (trochanter), stehna (femur), 
holene (tibia) a chodidlových článkov (tarsalia).  PF

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 enzýmov je dôležitá zmes proteolytických enzý-
mov (napr. erepsín, ktorý dokončuje trávenie bielko-
vín), ktoré štiepia peptóny až na aminokyseliny. Ďal-
šie enzýmy črevnej šťavy sú nukleázy, nukleotidázy, 
nukleozidázy, sacharáza (rozkladá repný cukor), 
maltáza, laktáza (štiepi mliečny cukor), lipáza a ente-
rokináza. Vylučovanie črevnej šťavy podnecujú hor-
móny, potrava a podmienky vonkajšieho prostredia 
(napr. vysoká teplota potláča jej vylučovanie).     SN

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

črevo (intestinum) – časť tráviacej sústavy od žalúdka 
po → análny otvor. Črevo niektorých živočíchov 
(drsnokožce – Chondrichthyes) môže mať na vnú-
tornom povrchu vyvinutú špirálnu riasu (typhloso-
lis), ktorá slúži na zväčšenie tráviacej plochy. Čre-
vo môže byť rozdelené 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 pod-
žalúdkovej žľazy, 2. lačník (jejunum) a 3. bedrovník 
(ileum), ktorý ústi do hrubého čreva. Kľučky dva-
nástnika a bedrovníka sú zavesené na husto zriasne-
nej blane okruží (mesenterium). V sliznici čreva sú 
žľazy, vylučujúce tráviace → enzýmy. Tráviacu plo-
cha čreva zväčšujú výbežky, klky (villi). Hrubé čre-
vo je kratšie, prebieha v ňom len vstrebávanie látok. 
Jeho počiatočná, vakovito rozšírená časť je → slepé 
črevo (intestinum caecum), z ktorého vybieha červo-
vitý prívesok (apendix). Za slepým črevom nasledu-
je výstupná časť hrubého čreva (colon ascendens), 
priečna časť (c. transversum), zostupná časť (c. des-
cendens) a esovitá časť (c. sigmoideum). Poslednou 
časťou čreva je konečník (rectum), ktorý na povrch 
tela vyúsťuje análnym otvorom (anus).                ZO

črieda – je uzatvorená sociálna skupina. Charakteris-
tická je pre opice a ľudoopice. V takejto skupine je 
vyvinutá sociálna hierarchia s vodcom na čele sku-
piny. Ide o → spoločenstvo zvierat rovnakého → 
druhu.                                                              MN

čuchové laloky (lobi olfactorii) – výbežky koncového 
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 veľ-
mi zlý čuch, veľmi dobre ich majú vyvinuté a preto 
majú výborný čuch hmyzožravce z čeľade piskoro-
vité – Soricidae).               ZO

čuchové orgány bezchordátov – najjednoduchšie ču-
chové → receptory majú mechúrniky, obrúčkavce, 
ostnatokožce. Sú to jednobunkové útvary opatrené 
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brvou alebo 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 vypl-
nená nervovými bunkami. Vždy sa nachádzajú pri 
báze žiabier a sú inervované z parietálneho ganglia. 
Veľmi dobre majú vyvinutý čuch aj hlavonožce. 
Jeho sídlom je malá jamka alebo hrbolček medzi 
okom a okrajom plášťa. Článkonožce majú čuchové 
receptory na tarzálnych článkoch (roztoče), na → ty-
kadlách (kôrovce, vzdušnicovce). Roztoče majú Ha-
lerov orgán, ktorý je umiestnený na dorzálnej strane 
chodidla 1. páru nôh. Má tvar vrecka a reaguje na 
zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého a blízkosť 
→ hostiteľa. U hmyzu sa vyskytuje niekoľko typov 
→ senzíl (bazikónická, stylokónická, celokónická, 
ampulovitá, zvončekovitá, plakoidná) umiestnených 
v oblasti tarzálnych článkov nôh, ústnych orgánov, 
kladielka, na tykadlách a pod.             MH 

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

dactylit → nohy článkonožcov
dactylopodit → klepetá kôrovcov 
dactylus → končatiny kôrovcov
daktylopódie → subpseudopódie
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 aj na geologických exkur-
ziách. V 1831 roku prijal miesto prírodovedca na lodi 
Beagle s ktorou podnikol 5-ročnú cestu okolo Sveta. 
Po návrate sa usadil ako súkromný vedec v Londýne 
a venoval sa spracovaniu svojich zbierok. Neskôr sa 
presťahoval na vidiek 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 Isaa-
ca Newtona (1643 – 1727). Z jeho viacerých diel je 
najvýznamnejším O pôvode druhov cestou prírod-
ného výberu, ..., On the Origin of Species by Me-
ans of Natural Selection, ... (1859), v ktorom podal 
vysvetlenie svojej evolučnej teórie. Už počas cesty 
okolo sveta si uvedomil, že organizmy nie sú ne-
menné. Za hybnú silu zmien organizmov – evolúcie 
považuje „prírodný výber“, ktorého základom je boj 
(lepšie povedané súťaž) o prežitie medzi organizma-
mi. K ďalším významným dielam Darwina patrí The 
Variation of Animals and Plants Under Domesti-
cation. (1868). V diele sa priblížil k názorom La-
marcka a tvrdí, že vonkajšie podmienky, ako aj po-
užívanie či nepoužívanie orgánov má istý vplyv na 
→ premenlivosť a vznik nových variet organizmov. 

Vo svojom treťom diele The Descent of Man, and 
Selection in Relation to Sex (1871) rozoberá prob-
lém 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 zaobe-
rá je vznik druhotných pohlavných znakov, ktorých 
vznik vysvetľuje pohlavným výberom. Darwinova 
evolučná teória mala mimoriadny vplyv na rozvoj 
vied o živote v ďalších obdobiach, Darwin dokázal, 
že svet organizmov je možné študovať z hľadiska 
historického.                               IO

definitívny →  hostiteľ – hostiteľ, v ktorom parazit po-
hlavne dospieva a produkuje vajíčka alebo larvy, napr. 
človek ako definitívny hostiteľ pre mrľu ľudskú (En-
terobius vermicularis).                   JS

definitívny moč – sa tvorí v → nefróne a nepretržite 
odkvapkáva do močových ciest a zhromažďuje sa 
v močovom mechúre. Vzniká tak, že telové tekutiny 
sa filtráciou zbavujú odpadových látok v glomerule. 
→ Krv, ktorá postupne preteká obličkami sa filtru-
je najskôr v Malpighiho teliesku cez → glomerulus 
pod veľkým tlakom do Bowmanovho puzdra. Prefil-
trovaná tekutina obsahuje rovnaké látky ako plazma, 
s výnimkou bielkovín. Výsledkom tejto filtrácie je 
filtrát nazývaný primárny moč. Obsahuje ešte veľa 
potrebných látok pre organizmus, preto sa pri pre-
chode cez systém kanálikov nefrónu vstrebáva na-
späť do krvi väčšina elektrolytov, vody a ďalších pre 
organizmus potrebných látok (napr. glukóza, amino-
kyseliny). Množstvo vody sa tak výrazne zníži a od-
padové látky sa skoncentrujú. Tak vzniká definitívny 
moč. Moč je špecifická telová tekutina, chemickým 
zložením a fyzikálnymi vlastnosťami odlišná od 
ostatných telových tekutín.                SN

dekrescencia → gradácia
delaminácia → gastrulácia
delaminácia – spôsob vzniku gastruly z blastuly. → En-

doderm vzniká odštiepením súvislej vrstvy buniek 
blastodermu.               MH

delenie – spôsob nepohlavného rozmnožovania (re-
produkcie) buniek. Po delení dcérske bunky môžu 
byť buď rovnakej veľkosti (ekválne delenie) alebo 
nerovnakej veľkosti (inekválne delenie).Variantom 
inekválneho delenia je pučanie. Výsledkom delenia 
môžu byť 2 bunky (binárne delenie) alebo väčší po-
čet buniek (mnohonásobné delenie → schizogónia, 
→ sporogónia).               ET

demekológia – ekológia → populácie. Zaoberá sa štú-
diom populácií, ich vlastností a vzťahov k prostrediu 
ako aj k populáciám iných → druhov. Študuje nata-
litu, mortalitu, kolísanie početnosti, pomer pohlaví, 
vekovú štruktúru a i.              MH

dendrit – výbežok nervovej bunky (neurónu), ktorý 
zodpovedá za prívod vzruchov do centra nervovej 
bunky.                ET

dendrotelma – drobná periodická vodná nádržka v du-
tine alebo rázsoche stromu. Býva osídlená drobnými 
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živočíchmi (vírnikmi, larvami komárov a i).      MH
dermatóm → organogenéza
detritofág (detritivor) – organizmus konzumujúci detrit, 

ktorý predstavuje odumreté zvyšky tela iných orga-
nizmov, 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). Vyso-
ké proporčné zastúpenie detritofágov v celkovej pro-
dukcii je viazané na lesný → ekosystém, kde väčšina 
rastlinnej hmoty vstupuje do rozkladných reťazcov 
a len malá časť do pastevno-koristníckej fázy.      PF

deutocerebrum → mozog hmyzu
deutomerit → protomerit
deutonymfa → vývin roztočov 
diapauza – dedične podmienené kľudové štádium u ži-

vočíchov. Synchronizuje životný cyklus → druhu 
s ročným obdobím tak, že sa jeho aktívne štádiá vy-
skytujú v období dostatku potravy a za podmienok 
umožňujúcich rýchly vývin.             MH

diapauzový hormón → endokrinná sústava bezchor- endokrinná sústava bezchor-
dátov

diastema – je medzera v dentícii, teda neozubený úsek 
v zuboradí medzi susednými zubami. Vyskytuje sa 
napríklad v neúplnom chrupe hlodavcov a dvojito-
zubcov, kde nasleduje za hryzákmi v mieste chýba-
júcich očných zubov (prípadne aj črenových zubov). 
Diastema sa môže vyskytovať aj v úplnom chrupe 
(napr. mačkovité šelmy).          PMK

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

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

dicyklický - živočích s dvomi životnými cyklami v prie-
behu jedného roku.              MH

diferenčný druh → eucénny
difúzia – samovoľné prenikanie častíc jednej látky (roz-

toku, 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. Koľ-
ko času potrebuje látka k difúzii závisí od difúznej 
dráhy (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 
organizme (améba) môže difúzia prebiehať dostatoč-
ne rýchlo a viac– až mnohobunkových organizmoch 
sú nutné podporné transportné mechanizmy. Na 
prekonanie 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

difycerkná chvostová plutva – typ chvostovej plutvy, 
ktorá nie je vykrojená a je zaoblená bez lalokov, 
napr. blatniak tmavý (Umbra krameri).              HI

digitus → čeľusť hmyzu
dimorfizmus – najjednoduchší prípad polymorfizmu, 

pri ktorom sa v rámci jedného → druhu vyskytujú 
dve formy líšiace sa od seba vonkajším vzhľadom. 
Môže byť pohlavný (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

diskoblastula → blastula
disperzia – rozptyl jedincov populácie na ploche alebo 

v priestore, jeden zo základných znakov populácie. 
Rozlišujeme disperziu rovnomernú (jedince sú roz-
miestnené v pravidelných vzdialenostiach), náhodnú 
(vzdialenosti medzi jedincami sú nepravidelné), sku-
pinovú (jedince v rodinách, stádach, kŕdľoch).   MH

distálny pupok – na spodnej strane kostrnky (rhachis) 
vtáčieho → pera beží po celej jeho dĺžke ryha, ktorá 
v mieste prechodu kostrnky do brka (calamus) kon-
čí. Toto miesto sa nazýva distálny pupok (umbilicus 
distalis).                ZO

distropný – hmyz, ktorý sa živí kvetmi bez toho, aby 
ich opeľoval (chrobáky, mravce, vošky, larvy hmy-
zu).                MH 

disturbancia – narušenie → ekosystému.                MH
disymetria – odvodený typ symetrie živočíchov, keď sa 

tieto stávajú z hľadiska vonkajšej, či vnútornej mor-
fológie asymetrické v dôsledku funkčnej špecializá-
cie určitých telesných štruktúr, či orgánov.         MH

diurnálny → aktivita
divergencia – rozrôzňovanie, rozlišovanie, typ → spe-

ciácie. Rozbiehanie znakov z jednej pôvodnej popu-
lácie spoločného predka a vznik blízko príbuzných 
→ druhov. Napr. Darwinove pinky na Galapágoch 
sa diferencovali z jedného pôvodného druhu na nie-
koľko príbuzných druhov v závislosti od rôznej po-
travnej ponuky.              MH

doba hájenia rýb – obdobie, keď sa dané → druhy rýb 
nesmú loviť, napr. kvôli nereseniu, zarybneniu štr-
kovísk.                 HI

domáce zviera – živočích, držaný počas väčšieho poč-
tu generácií za zvláštnych, človekom formovaných 
podmienok. Od zvierat, z ktorých sa vyvinuli sa od-
lišujú výzorom, funkčne aj správaním. Domáce zvie-
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ratá existujú už najmenej 10 000 rokov, najstaršími 
sú ovca, koza, krava a pes, ktoré sa spočiatku len 
konzumovali (vrátane psa) alebo používali ako suro-
vina. Využitie nosnej sily zvierat pribudlo až neskôr. 
Počet domácich zvierat je nízky (asi 20 → rodov ci-
cavcov, asi 20 rodov vtákov, kapry, včely, priadky 
morušové a niekoľko ďalších bezstavovcov). Okrem 
toho existujú špecifické skupiny: a) myš, škrečok 
a podobne, ktoré sa používajú v laboratóriách na po-
kusy; b) líška, činčila, medvedík čistotný a podobne, 
ktoré sa používajú výlučne na výrobu kožuchových 
produktov; c) → druhy chované (aj) na špecifické 
lekárske a iné účely.                HI

domestifikácia – proces zušľachťovania domácich 
zvierat človekom z pôvodných divo žijúcich zvierat 
k hospodárskemu úžitku. Zvláštna forma adaptácie 
→ druhu často v úplne umelých podmienkach. Je 
umožnená geneticky aj ekologicky.            MH

domestikované druhy – → druhy živočíchov, najmä 
vtákov a cicavcov po mnohé generácie chované člo-
vekom s cielene vypestovanými vlastnosťami (veľ-
kosť znášky, dojivosť, hmotnosť, ťažná sila, rýchlosť 
a i.). Počas dlhodobého procesu domestikácie zvie-
ratá prekonali morfologické a fyziologické zmeny. 
K domestikácii dochádzalo na územiach, na ktorých 
bol nedostatok lovnej zvere. V Európe boli domes-
tikované pes, ovca, ošípaná, hovädzí dobytok, koza; 
v Afrike perlička, pes, mačka, osol; v Ázii sliepka, 
holub, kačica, hus, páv, pes, ovca, kôň, ošípaná, 
koza; v Amerike kačica pižmová, morka, lama, pes, 
morča.                 IO

dominancia – v → zoocenológii vyjadruje % → počet-
nosť (alebo % biomasy) jedincov živočíšnej popu-
lácie určitého → druhu z celkového počtu jedincov 
všetkých druhov (alebo celkovej biomasy) študova-
nej → taxocenózy.              MH

dostredivé nervové vlákno – je súčasťou reflexného ob-
lúka, 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 dostredi-
vými nervovými vláknami do CNS. Tam sa vzruch 
spracuje a odstredivými nervovými vláknami vysiela 
odpoveď do výkonného orgánu (efektor – napr. sva-
lové alebo žľazové bunky). Nervová dráha od recep-
tora po efektor 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 spoj-
mi. Na dorzálnej (chrbtovej) strane tvoria tergity, na 
ventrálnej (brušnej) sternity a laterálnej (bočnej) → 
pleurity. Sklerity pozostávajú z kutikuly, ktorá pred-
stavuje povrchovú vrstvu integumentu bez bunko-
vej štruktúry. Na jej tvorbe sa podieľa najmä chitín, 
skleroproteíny, tukovité látky a pigmenty. V rámci 
hlbšej diferenciácie sa z epidermy formuje vonkajšia 

epikutikula a vnútorná prokutikula. Počas postem-
bryonálneho vývinu sa pri hormonálne regulovanom 
zvliekaní uvoľňuje stará → kutikula (okrem endo-
kutikuly) a integument je čoskoro doplnený novou 
štruktúrou.                 PF

dravec (→ predátor) – živočích živiaci sa korisťou, 
ktorú aktívne zabíja. Na predáciu (lov) je evolučne 
adaptovaný morfologicky (ostne, maskovanie), fy-
ziologicky (dômyselné zmysly, toxíny) a etologic-
ky (stratégia lovu). V ekologických systémoch sú 
predátory dôležitým prvkom dynamickej stability, 
napr. pri udržiavaní populačného stavu niektorých 
potenciálnych škodcov (mechanizmus spätnej väz-
by). Z hľadiska trofickej ekológie tvoria predátory 
vyššiu polovicu potravných pyramíd v rámci sekun-
dárnej produkcie. Osobitné postavenie sa vyvinulo 
u vrcholových predátorov, napr. orol, lev, jaguár, na 
konci pastevno-koristníckych reťazcov. Účinnosť 
prenosu energie pri predácii je vyššia ako v prípade 
primárnych producentov, ale výrazne závisí od cha-
rakteru potravy. Predátor je špecializovaný na jeden 
druh koristi alebo má širšie spektrum potravy hoci 
s jedným alebo málo preferovanými → druhmi. PF

drift – 1. akýkoľvek materiál unášaný vodou alebo 
vetrom. 2. v → limnológii organický materiál, naj-
mä drobné živočíchy, strhávané a odnášané vodou. 
Významné sú kukly bentického hmyzu vystupujú-
ce k hladine pred vyliahnutím. Vyliahnuté → imá-
ga letia naspäť proti prúdu do horných úsekov toku 
s vhodnými podmienkami pre nakladenie vajíčok 
(tzv. rekolonizačné lety). 3. kontinentálny – v pale-
ogeografii pohyb kontinentov. 4. genetický – posun, 
postupná strata genetickej variability (heterozygot-
nosti), nemožnosť kombinácie alebo vymiznutie 
niektorých alel, a tým i vlastností z populácie. Ochu-
dobňovanie genetickej rozmanitosti (napr. vymiera-
nie častí populácie → druhu a ich izolácie). Zvyšuje 
homozygotnosť, lebo dochádza k príbuzenskému 
kríženiu. Je to proces prejavujúci sa zmenou vo frek-
vencii génov v potomstve, predovšetkým u malých 
populácií.               MH

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

drôtovec → larvy hmyzu
druh – tento pojem chápeme ako 1. → taxón [každý 
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konkrétny druh napr. Passer domesticus – vrabec do-
mový, Carabus violaceus – bystruška fialová a i.] le-
žiaci v hierarchickom systéme na úrovni druhu; ako 
2. základnú systematickú kategóriu určujúcu v hie-
rarchicky 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 orga-
nizmov, 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 
systematickú kategóriu. Druh vnímal ako nemennú 
jednotku existujúcu nezávisle na človeku. Kriteriá 
na rozoznávanie druhov boli pre Linného a väčšinu 
jeho vrstovníkov len konštatovaním vlastností tejto 
jednotky. V tomto duchu bolo neskoršími autormi do 
definície druhu zavedené kritérium vzniku plodné-
ho potomstva pri krížení (jedincov toho istého dru-
hu). Zhodná 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 tej-
to predstave 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 me-
nia. 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 pod-
mienkach od iných súborov populácií reprodukčne 
izolované“. Definícia Mayra pod pojmom → popu-
lácia rozumie lokálnu populáciu čiže súbor jedincov 
jedného druhu (homotypický kolektív), ktoré žijú vo 
vzdialenostiach umožňujúcich im krížiť sa, inak po-
vedané podieľať sa na spoločnom génofonde. Každá 
lokálna → populácia sa vyznačuje istým súborom 
génov (genofondom), ktorého rozmanitosť je väčšia 
ako súbor génov ktoréhokoľvek jedinca patriaceho 
do danej lokálnej populácie. Hlavným kritériom bi-
ologickej definície druhu je kritérium kríženia. Bio-
logická definícia druhu nie je univerzálna, je nepou-
žiteľná pre druhy rozmnožujúce sa asexuálne (napr. 
partenogeneticky). Týka sa len druhov pohlavne sa 
rozmnožujúcich teda biparentálnych. Tieto síce tvo-
ria väčšinu známych druhov živočíchov a rastlín, ne-
patria sem však uniparentálne organizmy. Asexualita 
recentných organizmov sa považuje za sekundárny 
jav. Všetky nepohlavne sa rozmnožujúce druhy sú 
odvodené od pôvodne sexuálnych foriem. Akonáhle 
sa však spôsob rozmnožovania ktoréhokoľvek or-
ganizmu zmení na čisto asexuálny (uniparentálny), 
potom každý jedinec a jeho potomkovia sú genetic-
ky úplne izolovaní od ostatných. Každá takáto línia 
uniparentálnych organizmov, ktorá beží s ostatnými 
časom, geneticky predstavuje stále ten istý → geno-

typ, akoby to isté individuum. Očakávajú ju tri mož-
né 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. rekombináciou, pokiaľ je táto úspešná, nastane 
to isté ako v druhom prípade. Z uvedeného je zrejmé, 
že v prípade uniparentálnych organizmov sa nedá 
hovoriť o populácii. Každá línia uniparentálnych 
organizmov je pod stálym selekčným tlakom, ak 
neprodukuje vyhovujúce mutácie vymiera. Ak sa v 
línii objaví prosperujúca mutácia táto zatlačí pôvod-
nú formu, aby časom bola sama zatlačená ešte lepšie 
prosperujúcou mutáciou. Línia uniparentálnych orga-
nizmov iste nepredstavuje evolučný druh, z rôznych 
navrhnutých termínov na jej označenie sa preferuje 
agamospecies. Agamospecies nemá génový fond, 
ten sa v prípade takéhoto organizmu rovná genoty-
pu. Ak zahrnieme pod jeden agamospecies niekoľ-
ko línií uniparentálnych organizmov, potom takýto 
druh má niekoľko navzájom izolovaných genotypov, 
ktoré nemôžeme stotožniť s termínom génový fond. 
Z hľadiska aktuálnych poznatkov môžeme „druh 
– taxón“ definovať ako supraindividuálny biolo-
gický systém, ktorý v prírode objektívne existuje. 
Je dynamický, v priebehu vývoja (času) neustále 
mení stupeň odlišnosti od ostatných druhov.     IO

druh bioindikačný → bioindikačný druh
druh diferenčný → eucénny
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 sú-
stava je umiestnená na chrbtovej strane tela; 3. ciev-
na sústava je umiestnená na brušnej strane tela; 4. 
→ mezoderm a coelom sa vyvíja enterocoelne, t. j 
odškrcovaním coelomových vačkov z primitívneho 
čreva. Patria k nim kmene ostnatokožce (Echino-
dermata), polochordáty (Hemichordata), chordáty 
(Chordata).                 JS

druhová diverzita – rozmanitosť druhov. Jedna z úrovní 
biodiverzity. Jej najjednoduchším vyjadrením je dru-
hové 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 = ), ktorý vyjadruje vzťah medzi 
počtom druhov a mierou ich rovnomerného zastú-
penia v spoločenstve. Druhová diverzita koreluje 
s heterogenitou prostredia, zložitosťou a stabilitou 
ekologického systému (biocenotické princípy). Jej 
miera by však mala byť vyjadrená v komlexnejšej 
forme. → Biodiverzita je v súčasnom období jednou 
z najdôležitejších indikačných premenných v moni-
toringu životného prostredia.               PF

druhová vyrovnanosť (ekvitabilita) – rovnomerné 
množstvo jedincov u druhov tvoriacich → biocenó-
zu (resp. → zoocenózu). Maximálna ekvitabilita by 
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znamenala rovnaký počet jedincov všetkých druhov 
v biocenóze (zoocenóze).             MH

druhové spektrum – druhové zloženie spoločenstva, 
prehľad druhov, ktorý ukazuje druhovú bohatosť 
alebo chudobnosť.              MH

ductus ejaculatorius → pohlavná sústava bezchordátov
ductus hermaphroditicus → pohlavná sústava bez-

chordátov
ductus Wolffi → primárny močovod/Wolffova chodba 
Dufourova žľaza → exokrinné žľazy hmyzu
dvojstranná súmernosť tela → bilaterálna symetria
dvojvetvová končatina – noha článkonožcov, fyloge-

neticky odvodená od laterálne vydutých štruktúr 
telovej dutiny podobných parapódiám mnohošteti-
navcov (obrúčkavcov). Pomerne nediferencované 
dvojvetvové končatiny boli charakteristické pre tri-
lobity. U kôrovcov sú diferencované, hoci odvodené 
od základného modelu, v ktorom na bazálnom dvoj-
článkovom protopodite vyrastá vonkajšia (exopodit) 
a vnútorná (endopodit) vetva. Na dýchanie môžu slú-
žiť lupienkovité epipodity, na rozdrobovanie potravy 
môžu byť vytvorné ozubené endity. V rámci článko-
nožcov prešla končatina cez výraznú diferenciáciu, 
ktorá súvisí s adaptáciou na špecifické podmienky. 
Napríklad u hmyzu pozostáva z panvičky (coxa), 
chocholčeka (trochanter), stehna (femur), holene (ti-
bia) a chodidlových článkov (tarsalia).              PF

dvorenie – ide o rôzne aktivity, ktoré majú za úlohu, 
vytvoriť predpoklady pre úspešné zbližovanie sa 
pohlavných partnerov za účelom rozmnožovania. 
Patria sem rôzne formy správania, ktoré majú upú-
tať sexuálneho partnera, pričom sú dôležité panto-
mimické a mimické výrazové prostriedky zvierat, 
imponujúce postoje, našuchorenie peria, naježenie 
srsti, vyhľadávanie vyvýšených miest, prezentácie 
tvarov, farebnosti tela a pod. Dvorenie možno pozo-
rovať predovšetkým v období rozmnožovania v čase 
ruje, je druhovo špecifické a má podstatný význam 
pre úspešnosť rozmnožovania.              MN

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

dýchacia sústava bezchordátov – súbor orgánov, po-
mocou ktorých sa uskutočňuje dýchanie, výmena 
plynov, teda prívod kyslíka do krvi a vylučovanie 
oxidu uhličitého. Kyslík prijímajú živočíchy z vody 
alebo zo vzduchu. Dýchacie orgány zásobujú živočí-
chy kyslíkom buď nepriamo (prostredníctvom telo-
vých tekutín) alebo priamo tým, že privádzajú kyslík 
do tkanív a buniek. Živočíchy s nepriamym dýcha-
ním majú na svojom povrchu respiračný → epitel, 
ktorý ľahko prepúšťa plyny, pod ním sieť vlásočníc, 
do ktorých privádza z tela odkysličenú krv. V nich sa 
krv zbavuje plynných produktov metabolizmu a na-
sycuje sa opäť kyslíkom. Z vlásočníc sa okysličená 
krv vracia späť do tkanív. Nepriamy spôsob dýcha-
nia bezchordátov zabezpečuje niekoľko typov orgá-

nov. 1. Dýchanie celým povrchom tela (napr. niekto-
ré roztoče, cyklopy, máloštetinavce, pijavice a pod.). 
Vyskytuje sa u živočíchov, ktoré majú vzhľadom na 
svoj objem pomerne veľký povrch tela. Celú pokož-
ku tvorí dýchací → epitel, pod ktorým je sústava vlá-
sočníc. 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, ktoré 
sa nachádzajú v plášťovej dutine alebo po bokoch 
análneho otvoru, u lastúrnikov majú nitkovitý – fi-
libranchie alebo lístkovitý tvar – eulamelibranchie), 
kôrovcov (bruškové nôžky sú čiastočne alebo úplne 
premenené na žiabre), hviezdoviek. 3. Pľúcne vač-
ky sa vyskytujú u pľúcnatých ulitníkov (Pulmona-
ta) a u pavúkovcov. Pľúcny vak mäkkýšov je pláš-
ťová dutina s bohato rozvetvenými cievami. Otvor 
do pľúcneho vaku je uzavierateľný. Pľúcne vačky 
pavúkovcov vznikajú zo žiabier bruškových nôh, 
ktoré sa preliačili do vnútra a prispôsobili sa dýcha-
niu vzdušného kyslíka. Nachádzajú sa na ventrálnej 
strane bruška, vedie do nich otvor (stigma) a asi 20 
lístkovitých lamiel pokrytých respiračným epitelom. 
V nich prúdi hemolymfa. Priamy spôsob dýchania 
zabezpečujú dva typy orgánov. 1. → Vzdušnice, kto-
ré sa vyskytujú u  pavúkovcov a vzdušnicovcov (→ 
vzdušnicová sústava). 2. Vzdušnicové (tracheálne) 
žiabre, ktoré môžu byť vláknité, lupienkovité alebo 
kríčkovité, podľa umiestnenia vonkajšie (podenky, 
pošvatky) alebo vnútorné, uložené v stene zadného 
čreva (niektoré vážky). Vyskytujú sa u hmyzu, kto-
rého larvy sa vyvíjajú vo vodnom prostredí (napr. 
podenky, pošvatky, vážky, potočníky, vodnárky, ko-
máre, pakomáre, muškovité a i.).            MH

dýchacia sústava obojživelníkov – dýchacie orgány 
obojživelníkov sú žiabre (larvy a dospelé jedince 
niektorých trvalo vodných druhov chvostnatých 
obojživelníkov) a → pľúca (prevažná väčšina do-
spelých obojživelníkov). Významnou mierou sa na 
dýchaní podieľa aj silno prekrvená vlhká → pokož-
ka a sliznica ústnej dutiny. Žiabre sa larvám zakla-
dajú v podobe troch párov vonkajších rozvetvených 
útvarov po bokoch hlavy. Červoňom sa zachovávajú 
len počas embryonálneho vývinu, ich larvy majú už 
žiabre vnútorné, komunikujúce s vonkajším prostre-
dím cez 1 – 2 páry žiabrových štrbín. Larvy chvost-
natých obojživelníkov a žiab majú vonkajšie žiabre 
aj po vyliahnutí, žaby ich však majú čoskoro pre-
kryté kožným záhybom (operkulom) a s vonkajším 
prostredím komunikujú prostredníctvom → spiráku-
la. Pľúca obojživelníkov majú charakter blanitých 
vakov s tenkou stenou a jednoduchou alveolárnou 
štruktúrou. Suchozemské druhy majú pľúca zložitej-
šie ako druhy vodné. Chvostnatým obojživelníkom 
čeľade mločíkovitých (Plethodontidae) pľúca dru-
hotne zmizli a hlavnú funkciu pri dýchaní prebrala 
koža. Červone majú v dôsledku hadovitého tvaru 
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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 hlasové 
orgány, zvlášť dobre vyvinuté u žiab. Tvoria ich hla-
sivkové 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 druhov 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 (alveo-
ly) výrazne zväčšujúce vnútorný povrch. Zadná časť 
pľúc (predovšetkým chameleónovitých) býva málo 
členená a je premenená na vzduchové rezervoáre. 
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. Tubulárna 
spojka ústi vnútornými nozdrami (choánami) do zad-
nej časti ústnej dutiny (cavum oris). Dolné dýchacie 
cesty tvoria → hrtan (pharynx), → priedušnica (tra-
chea) a dve → priedušky (bronchi; hady majú len 
pravú), ktoré sa ešte môžu vetviť a končiť prípadne 
v alveolárnych dutinách. Hlasové prejavy plazov sú 
málo rozvinuté, obmedzujú sa na syčanie a fučanie 
vznikajúce prudkým vyrážaním vzduchu z pľúc. 
Niektoré plazy však pomocou väzív a blán v hrtane 
vydávajú skutočný hlas (štekavé zvuky gekónovi-
tých, chrapot niektorých korytnačiek a najmä hlaso-
vé prejavy krokodílov zahŕňajúce bučanie samcov i 
kvákanie čerstvo vyliahnutých mláďat). Ventiláciu 
pľúc zabezpečujú pohyby hrudníka, krokodíly pou-
žívajú spôsob analogický dýchaniu bránicou a koryt-
načky majú osobitné svalové membrány umožňujúce 
vdych a výdych. S výnimkou korytnačiek z čeľade 
kožnatkovitých sa → koža plazov na dýchaní takmer 
nepodieľa. Niektoré akvatické korytnačky dokážu 
prijímať vo vode rozpustený kyslík dobre prekrve-
nými stenami → kloaky (→ tráviaca sústava plazov) 
a prípadne i párom prídavných mechúrikov spoje-
ným s kloakou. Korytnačky z čeľade kožatkovitých 
podobným 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 špeci-
fík. Vzduch prechádza priedušnicou (trachea), ktorá 
sa rozdvojuje na → priedušky (bronchi). V mieste 
rozdvojenia sa nachádza hlasový ústroj – → syrinx. 
Priedušky vchádzajú do pľúc (pulmones) bez chru-
pavkovitých prstencov a naprieč cez každý → pľúc-
ny lalok prechádza stredná → prieduška (mesobron-
chium). Z nej vychádza systém trubičiek: smerom 
dohora – dorsobronchy, smerom dole – ventrobron-
chy a navzájom ich spájajú parabronchy. Celá táto 
štruktúra sa nazýva paleopulmo a je u všetkých vtá-
kov. Okrem toho u väčšiny druhov v kaudolaterálnej 
časti pľúc môže fungovať aj ďalší systém trubičiek, 
ktoré prechádzajú do brušných vzduchových vakov. 
Táto fylogeneticky mladšia časť sa volá neopulmo. 
→ Pľúca sú vtlačené v hrudnom priestore a priras-
tené k chrbtovej strane. Tubulózny charakter pľúc 
umožňuje, že vzduch pri nadýchnutí a vydýchnutí je 
cez ne len prepúšťaný a nemení sa pritom ich tvar. 
Rezervoárom vzduchu sú tenkostenné, roztiahnuteľ-
né → vzduchové vaky (sacci pneumatici), ktoré delí-
me na nepárne (druhotne) – krčný (saccus cervicalis) 
a kľúčny (s. clavicularis) a párne – kraniálne hrudní-
kové (s. thoracales craniales), kaudálne hrudníkové 
(s. thoracales caudales) a brušné (s. abdominales). 
Okrem dýchania slúžia na nadľahčovanie tela, pneu-
maticitu kostí, termoreguláciu (tepelná izolácia naj-
mä u vodných vtákov), hydroreguláciu (vlásočnice 
vo vakoch umožňujú odparovanie vody a tým aj re-
gulácii vodnej hladiny v tele, keďže vtáky nemajú 
potné žľazy), zmenšujú trenie medzi jednotlivými 
orgánmi a svalmi, zosilňujú hlas. Súčasťou dýchacej 
sústavy je aj → hlasový orgán vtákov.             ĽK

dýchacie farbivá – bielkoviny schopné viazať rever-
zibilne kyslík a oxid uhličitý chemickou väzbou. 
Nachádzajú sa buď v → hemolymfe (bezchordáty) 
alebo v krvných bunkách (chordátov). V živočíšnej 
ríši nachádzame tieto typy dýchacích farbív: 1. → 
hemoglobíny, 2. → myoglobíny, 3. chlorokruoríny, 
4. hemerytríny, 5. → hemocyaníny, 6. hemovanadí-
ny a 7. echinochrómy.                JS

dýchanie (respirácia) – súhrn zložitých fyziologických 
dejov potrebných na neustále prijímanie O2 z von-
kajšieho prostredia a odovzdávanie CO2 a vodných 
pár z organizmu do prostredia, t. j. výmena plynov 
medzi organizmom a prostredím. U jednobunkových 
živočíchov sú difúzne vzdialenosti pre CO2 a O2 me-
dzi bunkou a prostredím dostatočne krátke. Mnoho-
bunkový organizmus, na rozdiel od nich, potrebuje 
pre výmenu plynov vlastné transportné systémy (dý-
chaciu a obehovú sústavu). Dýchanie sa uskutočňuje 
tromi navzájom spojenými dejmi – 1. vonkajším, 2. 
vnútorným a 3. tkanivovým dýchaním.              JS

dynamika populácie – kolísanie početnosti → populá-
cie, tiež priebeh všetkých periodických i neperiodic-
kých zmien v štruktúre a funkcii populácie.       MH

dynamika spoločenstva – neperiodické zmeny v druho-
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vom zložení a ich početnosti v → spoločenstve i jeho 
štruktúre a periodické zmeny spôsobené → biorytma-
mi organizmov, ktoré → spoločenstvo tvoria.     MH

ectosceletum → vonkajšia kostra bezchordátov
edafobiont – organizmus žijúci v pôde.            MH
edafón – súbor organizmov (mikroorganizmov, rastlín 

a živočíchov) žijúcich v pôde. Rozlišujeme zooeda-
fón a fytoedafón.                JS 

edeagus → penis hmyzu
eemetabólia → premena
efektor – výkonný orgán, ktoré odpovedá na podrážde-

nie príslušného → receptoru, napr. sval, žľaza, → 
cieva. → Podnety a vzruchy sa do efektorov prináša-
jú prostredníctvom periférnych nervov vo forme im-
pulzov. Tieto podnety sa predtým spracovali v cen-
trálnej nervovej sústave.          MKB

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

echinokok → larvy pásomníc
echinokokóza – nebezpečné ochorenie spôsobené lar-

válnym štádiom (→ echinokok → larvy pásomníc) 
pásomníc z → rodu Echinococcus. Pre človeka je 
najnebezpečnejším ochorením, ktoré spôsobujú pá-
somnice.                ET

echolokácia – → orientácia živočíchov v priestore vy-
sielaním zvukových (veľmi často ultrazvukových) 
signálov a ich odrazu napr. od stien, prekážok, ko-
risti (u netopierov, piskorov, delfínov a i. morských 
cicavcov).               MH

ekdysis/ekdýzia → zvliekanie
ekdysteroidy pijavíc → endokrinná sústava bezchor-

dátov
ekdyzón → zvliekací hormón 
ekoelement – druh alebo skupina druhov s podobnými, 

či zhodnými nárokmi na faktory prostredia.       MH
ekoetológia – skúma správanie živočíchov v rôznych 

podmienkach životného prostredia, umožňuje skú-
mať živočíchy ako súčasť → ekosystému a má veľ-
ký význam pre pochopenie vývoja jednotlivých ži-
vočíšnych skupín a ich schopnosti adaptácie na rôz-
ne vonkajšie vplyvy. Uplatňuje sa najmä pri ochrane 
voľne žijúcich živočíchov a prináša aj mnoho no-
vých pohľadov pri posudzovaní problémov v živo-
číšnej veľkovýrobe.           MKA

ekológia – vyprofilovaná vedecká disciplína s komplex-
ne vyvinutým teoretickým, metodologickým a apli-
kovaným 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, stratifiká-
cia, rozptyl) a časových aspektov (napr. sukcesia, → 
evolúcia, vývin) vystupuje do popredia funkčnosť 
a systémová teória (napr. prepojenosť, stabilita, hie-
rarchizácia). Od polovice 20. storočia pozvoľna infil-
truje do širokého spektra disciplín, napr. ochrany prí-
rody (ekosozológia), sociológie (humánna ekológia) 

či vied o krajine (krajinná ekológia). V súčasnom ob-
dobí je v neodborných kruhoch nesprávne medializo-
vaná ako synonymum ochrany životného prostredia. 
Z hierarchického hľadiska hľadiska ostávajú v plat-
nosti jej 3 základné odvetvia: → autekológia (eko-
lógia druhu), → demekológia (ekológia populácie) 
a → synekológia (ekológia spoločenstva).            PF

ekologická amplitúda, tiež ekologická valencia – roz-
pätie intenzity faktoru pôsobiaceho na organizmus 
(rozsah medzi minimálnou a maximálnou intenzitou 
faktoru). Organizmus má k intenzite faktoru menšiu 
alebo väčšiu ekologickú toleranciu.            MH

ekologická valencia  – vyjadruje rozsah ekologických 
nárokov živočíšnych organizmov na jednotlivé typy 
ekologických faktorov. Tolerancia živočíchov na 
ekologické faktory je rôzna, u niektorých druhov je 
vysoká – vyjadruje sa predponou eury-, naopak u 
niektorých druhov je nízka – vyjadruje sa predponou 
steno-. Napríklad podľa vzťahu k teplote prostre-
dia rozlišujeme druhy eurytermné, ktoré môžu žiť 
v rozmanitých zemepisných šírkach (napr. Puma 
concolor) a druhy stenotermné, žijúce len v pásme s 
neveľkým teplotným rozmedzím (napr. medveď bie-
ly – Thalarctos maritimus). Podľa vzťahu k salinite 
rozlišujeme druhy euryhalinné a stenohalinné, podľa 
schopnosti živočícha obývať určitý typ prostredia – 
druhy euryekné a stenoekné a i.               JS

ekologické faktory – pôsobia na organizmy mno-
hostranne. Eliminujú výskyt druhov v prostredí, kto-
ré im neposkytuje podmienky k existencii (zemepis-
né rozšírenie druhov). Ovplyvňujú rozmnožovanie, 
úmrtnosť, migrácie a i. vlastnosti populácií druhov. 
Podporujú vznik adaptácií a regulačných mechaniz-
mov, ktoré organizmu umožňujú prechodne prežiť 
tiež nepriaznivé životné podmienky (kľudové štádiá, 
diapauza, hibernácia, estivácia). Poznáme → abio-
tické a → biotické faktory.             MH

ekologické pravidlá – vyjadrujú vzťahy veľkosti tela 
alebo telesných znakov → homoiotermných živočí-
chov k teplote, vlhkosti a i. ekologickým faktorom. 
→ Allenovo, → Bergmannovo, → Glogerovo pravi-
dlo.                MH

ekologické úrovne → úrovne ekologické
ekomorfóza – tvarová (morfologická) odchýlka orgá-

nov alebo celých organizmov podmienená vplyvom 
prostredia.               MH

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 nevyhnutná dostatočná komunikácia s okolitým 
prostredím. Systémový prístup je nosný pre pocho-
penie vzájomných interakcií medzi jednotlivými 
prvkami. Ekosystém ako každý iný systém sa skladá 
z jednoduchších subsystémov a je súčasťou väčších 
supersystémov. Štrukturálne pozostáva z → biotopu 
(súbor abiotických faktorov prostredia), producen-
tov (predovšetkým → autotrofné organizmy), → 



E

36

konzumentov (väčšina živočíchov) a dekompozíto-
rov (rozkladačov). Jeho veľkosť nie je daná, pohy-
buje sa od najmenších rozmerov (mikroekosystém) 
po celú biosféru. Medzi jeho komponentami sa for-
mujú vzájomné a intenzívne vzťahy. Z filozofického 
hľadiska sa uplatňuje holistický (systém ako celok) 
a redukcionistický (systém ako súbor zložiek) prí-
stup. Niektoré pramene rozlišujú terestický (sucho-
zemský) a akvatický (vodný) ekosystém.              PF

ektoderm – vonkajší zárodočný list, ktorý vzniká v 
štádiu gastruly spoločne s → endodermom. Z ekto-
dermu sa vyvíja → pokožka a jej deriváty (šupiny 
a panciere plazov – Reptilia, → perie, ramfotéka, po-
dotéka a → pazúry vtákov – Aves, voskovka dravcov 
– Falconiformes, srsť, nechty, pazúry, kopytá a rohy 
cicavcov), začiatočný (stomodeum) a koncový úsek 
tráviacej trubice (proktodeum), vylučovacie orgány 
bezstavovcov (napr. malpighiho trubice hmyzu), dý-
chacie orgány bezstavovcov (vonkajšie žiabre, pľúc-
ne vaky pavúkovcov, vzdušnice vzdušnicovcov), 
zmyslové orgány a i. Z vydutín ektodermu vzniká 
šošovka, → epitel vnútorného ucha a neurálna rúra, 
z ktorej sa vyvíja nervová sústava.              JS

ektohormóny – nazývané tiež sociálne hormóny alebo 
→ feromóny. Feromóny sú produkované žľazami 
hmyzu, ktoré na rozdiel od skutočných endokrin-
ných 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 ak-
tivitu alebo ako poplachové hormóny vyvolávajúce 
obranné a únikové reakcie hmyzu. Niekedy sa môže 
stať, že feromóny spĺňajú viacero funkcií, ako je 
tomu napríklad u včely medonosnej, kde na jednej 
strane kráľovská kašička zabraňuje 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 ne-
obsahuje → bunkové organely ani zásobné látky. 
U niektorých prvokov (meňavkovce) je veľmi jas-
ne odlíšená od redšej granulovanej → endoplazmy. 
Niektoré prvoky (slncovky) môžu mať vakuolizova-
nú (nadnášanie).               ET

ektotermné živočíchy → poikilotermné živočíchy
ekválne delenie → delenie
ekvitabilita → druhová vyrovnanosť 
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 (Electrophorus electricus), či pasumec elek-
trický (Malapterurus electricus). Elektrické orgány 
slúžia k omráčeniu koristi a k obrane a aj k orientácii 
živočíchov v prostredí. Paúhor má elektrické orgány 
uložené v chvoste a dokážu spôsobiť elektrický vý-

boj silný až 650 voltov (hlava pôsobí ako kladný pól, 
chvost ako záporný). V podstate sú to tri navzájom 
prepojené elektrické orgány. Ten najväčší je určený 
na lov koristi a na obranu, ďalší reguluje potrebné 
napätie a tretí, najmenší oddiel, vysiela impulzy k 
orientácii. Paúhory sa využívajú pri lekárskych ex-
perimentoch, najmä pri liečení reumatizmu. Ryba 
Gnathonemus petersii je známa ako slaboprúdová 
ryba, vytvára okolo seba elektrické pole. V posled-
ných rokoch bol objavený elektrický orientačný or-
gán aj u cicavcov, konkrétne u austrálskeho vtáko-
pyska. Tieto orgány sa nachádzajú na jeho zobáku 
a sú schopné vnímať elektrické impulzy vznikajúce 
pri minimálnom pohybe tela koristi a sú rovnako 
účinné ako u žraloka. Vtákopysk vyhľadáva raky, 
garnáty a žaby zahrabané v bahne pomocou týchto 
elektrických impulzov.    MKB, SN

elythrum → krídlo hmyzu
embryogenéza – vývin zárodku organizmu, embryonál-

ny vývin. Je to prvá fáza ontogenézy živočíchov a 
zahŕňa dve etapy: 1. → blastogenézu a 2. → orga-
nogenézu. Počas blastogenézy prebieha brázdenie 
oplodneného vajíčka, vznik zárodočných listov a 
základov budúcich orgánov. Zárodok v tejto etape 
takmer nerastie. Organogenézu naopak charakteri-
zuje intenzívny rast celého zárodku a formovanie 
orgánov.                 JS

embryológia – veda o individuálnom vývine organiz-
mov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného 
jedinca. Zahŕňa morfologické (morfologická em-
bryológia), funkčné (experimentálna embryológia), 
fyziologické (fyziologická embryológia) a bioche-
mické procesy, ktoré počas vývinu prebiehajú. Pod-
ľa skúmaných 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 – kloakov-
ce. Ich vajíčko je veľké, má priemer 4 – 4,75 mm, je 
polylecitálne, telolecitálne a meroblastické. Ryhuje 
sa parciálne a diskoidálne. Vo → vajcovode a v ma-
ternici sa okolo neho vytvára vyživovacia vrstva 
(podobná bielku vajíčka Sauropsida), ako aj mäkká, 
gumovitá (u ježúr) či vápenitá (u vtákopyska) škru-
pina. V maternici vajíčko rastie a tu prebehne aj jeho 
brázdenie. U vačkovcov je vajíčko malé (priemerne 
150 – 250 µ). Vo vajcovode sa pokryje vrstvou „biel-
ka“ (albumínové obkolesenie) a vonkajším ochran-
ným obalom. Cez tieto obaly čerpá vajíčko v druhej 
polovici gravidity, po vstupe do maternice, výživu. 
Pred brázdením prebehne vypudenie žĺtka z vaječnej 
bunky, ktoré tu bolo vo vakuolách. Brázdenie je ho-
loblastické. Na zárodku sa veľmi skoro vyvíjajú dý-
chacie a tráviace orgány ako aj predné končatiny, no 
zadné končatiny, oko a pohlavné orgány sa vyvíjajú 
pomalšie. Vo všeobecnosti sa → placenta u vačkov-
cov nevyskytuje, aj keď záhyby plodových blán sa 
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zasúvajú do fáld sliznice maternice a umožňujú pre-
beranie pokrmu z tela matky (rezorbcia sekrétu ma-
ternicových žliazok, obsahujúcich bielkoviny a tu-
kové kvapôčky). Výnimkou je rad Peramelemorphia, 
kde sa vytvára placenta, no má inú stavbu ako u Pla-
centálií a funguje len krátko. → Allantois sa spája 
s chorionom a v mieste ich spojenia zrastá vajíčko 
pomocou alantoických ciev s endometriom materni-
ce, no nedochádza k narušeniu jej stien. Allantois je 
otočený cez žĺtkový vačok, nedosahuje povrch vajíč-
ka a slúži iba na zhromažďovanie produktov vylučo-
vania. Pri pôrode chorion zostáva v maternici a re-
zorbuje, → amnion a → allantois 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 chorioalanto-
idná placenta, ktorá je spojená s maternicovým epi-
telom. U Placentálií je vajíčko malé (60 – 150 µ), 
bez alebo len s veľmi málo sa vyskytujúcimi výživ-
nými látkami. Niekedy ho môže otáčať vrstva „biel-
ka“, ktorá vzniká vo → vajcovode (napr. u králika). 
Tvorená je hlavne z polysacharidov a nikdy nemá 
vonkajší ochranný obalebo Niekedy, pred delením 
nastupuje eliminácia zrniečok žĺtka z vajcovej bun-
ky, no deje sa to postupne a nie odrazu, ako je to 
u vačkovcov. Delenie je holoblastické. Vajíčko sa 
začína deliť už vo vajcovode, pričom hlavným mor-
fogenetickým pohybom je proliferácia a zygota sa 
mení v morulu. → Morula prechádza → vajcovo-
dom, prijíma tekutinu, zväčšuje sa, vchádza do ma-
ternice a mení sa na zárodočný vačok (blastocysta). 
Medzi oplodnením a implantáciou zárodku v mater-
nici môžu prebehnúť 1 – 2 týždne, prípadne aj viac 
(oneskorená 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 (embryotro-
fé s. histotrofé). Takáto výživa funguje, dokiaľ ne-
dôjde k pripojeniu zárodku prostredníctvom záro-
dočných obalov k stene maternice, teda k implantácii 
a vzniku spojenia pomocou placenty. Hlavnou funk-
ciou placenty je získavanie výživy z matkinho tela 
pre zárodok. Zabezpečuje tiež výmenu plynov a vy-
lučovanie produktov metabolizmu. Okrem toho do-
voľuje prenikanie mikroorganických látok z matky 
do plodu, ako sú soli, cukry, aminokyseliny, jedno-
duché tuky, ako aj niektorých vitamínov a protilátok. 
Ebryoblast sa nachádza na hornom animálnom póle 
vajíčka, pod trofoblastom (tento jav sa vyskytuje len 
u placentálnych cicavcov a volá sa entypia). Jeho 
tmavšie zoskupenie buniek je spôsobené vyššou 
syntézou ribonukleových kyselín. Vytvorí sa z neho 
telo zárodku. Nasleduje štádium gastruly a proces, 

ktorý voláme notogenéza. Embryoblast sa mení na 
plochý zárodočný terčík, pričom je buď: 1. krytý tro-
foblastom. 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 trofob-
lastom. Je to u mäsožravcov, párnokopytníkov a ne-
párnokopytníkov. Vtedy zaniká entypia a bunky tro-
foblastu 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 
bunky zárodočného terčíka predstavujú → ektoderm. 
Z jeho hlbších vrstiev sa delamináciou uvoľňujú 
bunky druhej vrstvy, ktoré sú zároveň obrátené do 
dutiny blastocysty a vytvárajú entoderm. Takto vzni-
ká dvojvrstevná gastrula. Notogenéza je podobná 
ako je u plazov. V zadnej časti zárodočného terčíka 
sa zmnožia bunky a vytvoria primitívny prúžok, kto-
rý v prednej časti vytvára primitívny uzlík. Obe časti 
vystupujú nad povrch ako zhrubnutina terčíka, ktorá 
vo svojom strede poklesla do primitívnej brázdy 
a v prednej časti, v oblasti primitívneho uzlíka, je 
prehĺbená do primitívnej jamky. V priestore primi-
tívneho uzlíka a primitívneho prúžku sa zvyšuje mi-
totická aktivita ektodermálnych buniek a vznikajú 
nové bunky, ktoré sa vsúvajú medzi ekto- a endo-
derm ako základy tretieho zárodočného listu – mezo-
dermálne krídla. Od primitívneho uzlíka vyrastajú 
mezodermálne bunky aj dopredu a vytvárajú pruh 
buniek – chordomezodermový (hlavový) výbežok. 
Ten dosiahne v prednej časti zárodočného terčíka 
zhrubnutý entoderm, vytvorí prechordovú platničku, 
z ktorej vzniká hlavový → mezoderm. Primitívna 
jamka sa začína predlžovať do úzkeho kanálika, kto-
rý 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 ven-
trálnej strane. Endodermálne bunky zaplnia žliabok 
a vzniká kompaktná chrbtová struna (→ chorda 
dorsalis). Na dorzálnej strane zárodku sa v strede ob-
javí medulárna platnička, ktorá je vpredu rozšírená 
do troch primárnych mozgových vačkov. Kaudálne 
od nich sa platnička zahlbuje do neurálnej brázdy, 
postupne sa uzatvára a vytvára nervovú trubicu. Me-
zoderm po stranách chordy vytvára segmentované 
útvary – somity. Laterálne od nich sa mezoderm roz-
delí na vonkajšiu somatopleuru, ktorá prilieha k vnú-
tornej strane trofoblastu a vnútornú splanchnopleuru, 
ktorá je na vonkajšej strane entodermálneho vaku. 
Medzi nimi je dutina – coelom. U placentálnych ci-
cavcov sa stretávame s choriovitelinnou, teda žĺtko-
vou, ako aj alantochoriovou placentou. Žĺtková pla-
centa u nich funguje len dočasne a je nahradená alan-
tochoriovou placentou. Pri žĺtkovej je implantácia 
len povrchová, v oblasti, kde žĺtkový váčok prilieha 
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na chorion a sliznicu maternice. Žĺtkový vačok ne-
obsahuje žĺtok, iba neveľké množstvo seróznej teku-
tiny, ktorá pochádza zo sekrétu maternicových žliaz. 
Vývoj žĺtkovej placenty prebieha v dvoch smeroch. 
Pôvodný smer predstavuje veľký žĺtkový vačok 
a častá prítomnosť žĺtkovej placenty, ktoré sa vysky-
tujú u cicavcov u ktorých dochádza k pomalému pri-
pojeniu zárodku s endometriom maternice (napr. 
párnokopytníky, nepárnokopytníky, mäsožravce, 
veľryby, chobotnáče, poloopice, niektoré hmyzo-
žravce), teda u tzv. bradysynaptických cicavcov 
Druhý smer je malý žĺtkový vačok a ojedinele sa vy-
skytujúca žĺtková placenta. Vyskytuje sa u cicavcov, 
ktorých zárodky sa zavčasu a rýchlo pripájajú k ma-
ternici (napr. netopiere, slabozubce, hlodavce, vyššie 
opice), teda u tachysynaptických cicavcov. U alanto-
choriových placient sa môžu vytvárať na jej celom 
povrchu klky. Tieto majú za úlohu zväčšovať re-
zorpčnú plochu. Prípadne sa klky zachovávajú len 
na niektorých častiach choria a spolu predstavujú 
plodovú časť placenty (pars fetalis s. placenta feta-
lis). Alantochoriové placenty delíme podľa rozmiest-
nenia klkov na: 1. Placenta diffusa – drobné klky sú 
po celom povrchu choria. Je u veľrýb, sirén, nepár-
nokopytníkov, diviakovitých, tiav a lemurov. 2. Pla-
centa cotyledonata – má klky zhromaždené do ovál-
nych skupín. Sú u prežúvavcov. 3. Placenta zonaria 
– klky vytvárajú pás obklopujúci zárodok kolmo na 
jeho pozdĺžnu os. Je u mäsožravcov a plutvonožcov. 
4. Placenta discoidea – klky sú zhromaždené do ur-
čitej časti v podobe oválnej alebo okrúhlej skupiny. 
Je u niektorých hmyzožravcov, netopierov, opíc, 
hlodavcov. Činnosťou choriového epitelu sa rozru-
šuje endometrium maternice a dochádza k spojeniu 
klkov a sliznice maternice. Ak sa chorium iba priloží 
na sliznicu maternice, potom pri pôrode sa alanto-
chorion uvoľňuje bez jej porušenia. Takúto placentu 
voláme placenta neinvazívna alebo nepravá placenta 
(placenta spuria s. semiplacenta). Ak je spojenie 
pevnejšie, sliznica maternice sa pri pôrode poruší. Je 
to placenta invazívna alebo pravá placenta (placenta 
vera). Podľa spôsobu spojenia placenty s maternicou 
poznáme: 1. Placenta epitheliochorialis – epitel cho-
ria sa prikladá k epitelu maternice, sliznica materni-
ce sa neporuší (semiplacenta), výmena látok sa deje 
cez všetky ich vrstvy a na celej ploche alantochoria 
(placenta diffusa). 2. Placenta syndesmochorialis – 
predstavuje semiplacentu. U nej dochádza k rozruše-
niu sliznice maternice na jej zdureninách (karunku-
lách), kde sa klky choria ponárajú až do väziva (pla-
centa 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 zonaria). 4. Placenta 
haemochorialis – pravá placenta, u ktorej epitel cho-
riových klkov prenikol k endotelu maternicových 
kapilár, rozruší ich a krv matky obmýva choriové 

klky, pričom ich rezorpčný epitel získava priamo ži-
viny a odovzdáva splodiny látkovej výmeny. Nedo-
chádza však k miešaniu krvi matky a zárodku. Cho-
riové klky sú sústredené do okrúhleho okrsku (pla-
centa discoidalis). 5. Placenta haemoendothelialis – 
pravá placenta ešte s tesnejším spojením. Pri implan-
tácii sú odstránené všetky vrstvy endometria a u zá-
rodku mizne epitel choria a → mezenchým, takže 
hranicu medzi krvou zárodku a matky tvorí iba en-
dotel kapilár chória. Ani tu však nedochádza k mie-
šaniu krvi matky a zárodku. Choriové klky sú sústre-
dené tiež na okrúhlej ploche (placenta discoidalis). 
Nachádza sa u králika a morčaťa. Podľa Komárka a 
kol. (2001) typy placient priamo nezávisia od onto-
genetických dejov blastocysty, ale skôr sú podmie-
nené metabolizmom druhu a jeho hormonálnou čin-
nosťou.    ĽK

embryonálny vývin/embryogenéza – prvá fáza onto-
genézy živočíchov. Zahŕňa štádium blastogenézy 
(od vzniku zygoty až po vytvorenie zárodkových lis-
tov a základov orgánov) a organogenézy (intenzívny 
vývin a rast orgánových základov). Končí opustením 
vajcových alebo zárodkových obalov, t. j. vyliahnu-
tím. U cicavcov rozlišujeme embryonálnu periódu 
(od vzniku zygoty po vytvorenie orgánových zákla-
dov) a fetálnu (plodovú) periódu, ktorá končí pôro-
dom.                        MH

emigrácia – vysťahovanie jedincov z priestoru popu-
lácie. Jednosmerný pohyb jedincov von, obyčajne 
z premnoženej populácie, klesá konkurencia o po-
travu, úkryt a i. životné zdroje, čo má za následok 
pokles stresovej situácie v populácii, ktorej jedince 
osídľujú nové priestory a → areál druhu sa môže 
zväčšiť (napr. u premnožených lumíkov, hrabošov, 
koníkov a ich → predátorov).             MH

emocionálne vetrenie (flémovanie) – špecifická forma 
správania zvierat, ktorá sa uplatňuje pri imponova-
ní v sociálnej komunikácii, pri zisťovaní nebezpe-
čenstva a v období rozmnožovania predovšetkým 
kopytníkov. Ide o sledovanie pachových stôp v 
ovzduší, ktoré zisťujú samce nasávaním vzduchu 
do ústneho otvoru so súčasným vysúvaním jazyka a 
zdvihnutím hlavy. Identifikovať pachové stopy ruj-
ných samíc alebo predátorov pomáha aj Jacobsonov 
orgán na hornom podnebí.            MN

empodium → nohy článkonožcov
endemit – druh, ktorý vznikol a vyskytuje sa len na ma-

lom obmedzenom území.             MH
endit → nohy článkonožcov
endoderm – vnútorný zárodočný list, ktorý vzniká v 

štádiu gastruly spoločne s → ektodermom. Z endo-
dermu vzniká u všetkých mnohobunkových živočí-
chov → epitel tráviacej trubice (okrem ústnej dutiny 
a análneho otvoru) a tráviace žľazy (→ pečeň, pod-
žalúdková žľaza – → pankreas). Z vydutín tráviacej 
trubice vznikajú dýchacie orgány stavovcov (žiab-
rové štrbiny rýb a lariev obojživelníkov, → pľúca 
suchozemských stavovcov, → plynový mechúr rýb, 
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malpighiho trubice pavúkovcov, stredné črevo (me-
senteron) a i.                        JS

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

endofalus → penis hmyzu
endogénny → podnet – základom endogénneho podne-

tu je vnútorná fyziologická, nervová, hormonálna a 
najmä genetická pripravenosť živočíšneho organiz-
mu na realizáciu určitého → inštinktívneho správa-
nia, 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 rozmnožo-
vanie organizmu.           MKB

endokrinná sústava bezchordátov – sústava žliaz s 
vnútornou sekréciou, ktoré predstavujú regulačný 
mechanizmus životných dejov. Produkty endokrin-
ných žliaz – hormóny ovplyvňujú u bezchordátov 
činnosť susedných buniek kontaktným spôsobom. 
Niekedy hormóny vylučujú nervové bunky a prená-
šajú na → neurity (neurokrinná sekrécia). Látky hor-
monálnej povahy sú aj v nervových zakončeniach. 
Tvorba jednotlivých hormónov v endokrinných 
žlazách sa mení počas ontogenézy v závislosti od 
funkčného stavu a podľa okamžitej potreby živočí-
cha. U ploskulíc, pásomníc produkuje okolohltano-
vá nervová obrúčka hormón neurčeného charakteru, 
ktorý ovplyvňuje metamorfózu lariev. U hlavonož-
cov bola zistená v blízkosti žiabier branchiálna žľa-
za (corpora branchiata), ktorá ovplyvňuje vývin a 
reguluje krvný obeh. Mozog mnohoštetinavcov → 
rodu Nereis produkuje hormóny, ktoré ovplyvňujú 
článkovanie tela, → gametogenézu a → metamorfó-
zu. U pijavíc boli zistené ekdysteroidy ovplyvňujú-
ce zvliekanie. Raky majú pri stopke očiek sinusovú 
žľazu, ktorej hormón ovplyvňuje uloženie pigmentu 
v melanofóroch. Subkutikulárne bunky hviezdoviek 
produkujú gonadotropný hormón, ktorý ovplyvňuje 
tvorbu pohlavných buniek. Najviac preskúmané sú 
endokrinné žľazy hmyzu. Nachádzajú sa v → pred-
nom mozgu (protocerebrum) aj v iných častiach CNS 
(jedná sa najmä o neurosekretorické bunky predného 
mozgu). Sekrét je prostredníctvom axónov odvádza-
ný do hemolymfy. Ich najznámejším produktom je 
aktivačný hormón, ktorého prítomnosť v hemolymfe 
aktivizuje tvorbu zvliekacieho hormónu – ekdyzónu 
alebo burzikón, ktorý riadi proces → sklerotizácie 
(vytvrdnutia) → kutikuly. Prisrdcovnicovité žľazy 
(corpora cardiaca) produkujú inkréty, ktoré regulujú 
proces dýchania a stimulujú tvorbu tukov v tukovom 
telese. Primozgové žľazy (corpora allata) produku-
jú juvenilný hormón, ktorý brzdí → premenu. Pre-
dohrudná žľaza (glandula prothoracalis) produkuje 
zvliekací hormón, ekdyzón. Po skončení → preme-
ny degeneruje. Ventrálna žľaza (glandula ventralis) 

je funkčne podobná predohrudnej žľaze. Po skon-
čení → premeny tiež degeneruje. → Podhltanová 
nervová uzlina produkuje diapauzový hormón, ktorý 
urýchľuje → diapauzu hmyzu. Énocyty, t. j. skupiny 
buniek v blízkosti bruškových → stigiem ovplyvňu-
jú rast voskovej vrstvy epikutikuly hmyzu a regulujú 
činnosť lipoproteínov pri sekrécii kutikulínu. MH

endokrinná žľaza – orgán produkujúci biologicky ak-
tívne látky – hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôz-
nych 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, nad-
obličky, pohlavné žľazy, Langerhansove ostrovčeky 
podžalúdkovej žľazy. Sústava endokrinných žliaz sa 
nazýva endokrinný systém, resp. endokrinná sústa-
va.             MKB

endokrinný systém vtákov – žľazy s vnútornou sekré-
ciou (endokrinné) majú vtáky dobre rozvinuté a hrajú 
v regulácii ich funkcií významnú úlohu. Medzi žľa-
zy s vnútornou sekréciou sú radené: hypofýza, štítna 
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 potra-
vy). Samotná produkcia hormónov je do značnej 
miery ovplyvnená oddielom medzimozgu – hypota-
lamom, ktorý je priamo prepojený s riadiacou žľazou 
s vnútornou sekréciou – hypofýzou. Tá je rozčlenená 
na predný lalok – adenohypofýzu a zadný lalok – ne-
urohypofýzu. →  Adenohypofýza produkuje 7 dôle-
žitých hormónov: (1) adrenokortikotropný hormón 
(skratka – ACTH), (2) tyreotropný hormón – TSH, 
(3) folikulizačný hormón – FSH podporujúci tvorbu 
pohlavných buniek samcov a rast folikulov samíc, 
(4) luteinizačný hormón – LH stimulujúci tvorbu 
pohlavného hormónu samcov – testosterónu a sa-
miciam spoločne s FSH premieňa v stene vaječníku 
samčí pohlavný hormón na samičí – estrogén a záro-
veň dáva podnet na tvorbu progesterónu, (5) somato-
tropin – GH alebo STH ovplyvňujúci rast organizmu 
a odbúravanie tukov, (6) prolaktin – PRL, ktorý spô-
sobuje jednak zdurenie výstelky → hrvoľa holubov a 
následnú produkciu tvarohovej hmoty, resp. tekutín 
(plameniaky, tučniaky) ktorou kŕmia svoje mláďatá, 
ako aj tlmenie činnosti pohlavných žliaz a podpo-
ru rodičovského správania, (7) melanotropin MSH. 
Neurohypofýza tvorí dva hormóny: (1) vazotocin – 
ADH, ktorý zabraňuje odvodneniu tela, spomaľuje 
filtráciu tekutín, zvyšuje obsah tukov, glukózy a ras-
tového 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 
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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, kortikosteró-
ny a alsteróny majúce zásadný význam pri látkovej 
výmene a tvorbe rezerv tukov, cukrov a bielkovín. 
Ich činnosťou 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. Podobne aj v stene žalúdka a tenkom 
čreve sa vytvárajú hormóny (gastrin, sekretin, cho-
lecystokinín) ovplyvňujúce trávenie. Dôležitú úlohu 
pre rozmnožovanie vtákov majú pohlavné hormóny 
tvoriace sa v semenníkoch samcov a vaječníkoch 
samíc. Endokrinná činnosť gonád ovplyvňuje vznik 
druhotných pohlavných znakov ako aj charakteris-
tického správania počas obdobia pohlavnej aktivity 
(agresivita, tok, stavba hniezda, výchova mláďat). 
Testosterón spôsobuje mnohým vtákom zmenu tvaru 
a sfarbenia operenia, sfarbenia zobáku, rast a zdure-
nie neoperených častí tela (napr. hrebeňov, lalokov), 
rast syrinxu. Samičie správanie v období rozmnožo-
vania je podmienené dvomi rozdielnymi skupinami 
hormónov – estrogénov (tvorených vaječníkmi) a 
gestagénov.                KS

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

bo dočasne v → hostiteľovi (dutinové parazity, krv-
né parazity, tkanivové parazity).               IO

endophalus → penis hmyzu
endoplazma/granuloplazma – vnútorná časť cyto-

plazmy obsahujúca → bunkové organely a zásobné 
látky. Na rozdiel od priehľadnej → ektoplazmy má 
zrnitú štruktúru, je tekutejšia často so zreteľným prú-
dením.                ET

endopodit → nohy článkonožcov
endosceletum → vnútorná kostra bezchordátov
endoskelet ostnatokožcov – vnútorná kostra (skelet) 

mezodermálneho pôvodu. Vzniká medzi epidermou 
a rôzne hrubou vrstvou svalov. Formuje sa z kryštá-
lov vápnika s prímesou organických látok v spojivo-
vom tkanive. Je tvorený zo symetricky alebo nepra-
videlne usporiadaných vápenatých doštičiek rôzne-
ho tvaru a veľkosti. Na povrchu doštičiek sú rôzne 
tŕne, ihlice a chytavé pedicelárie, ktoré čistia povrch 
ostnatokožca a chytajú drobnú potravu, ktorú posú-
vajú k ústnemu otvoru. Usporiadanie vápenatých 
doštičiek skeletu je zložitejšie na orálnej strane tela 
(strana s ústnym otvorom) ako na strane aborálnej. 

Vo všeobecnosti skelet ostnatokožca môžeme rozde-
liť na 10 pásiem (ich počet môže byť vyšší, zvyčajne 
zodpovedá násobku čísla 5, pentamérna symetria). 
Pásma, kde sú ambulakrálne nožičky sa nazývajú 
radiálne (ambulakrálne), medzi nimi sú pásma inter-
radiálne (interambulakrálne). Skelet môže mať po-
dobu kompaktnej schránky (ježovky, Echinoida), 
skelet iných môže tvoriť málo pohyblivé až pohyb-
livé ramená (hviezdovky, Asteroida), ramená môžu 
byť dichotomicky vetvené (hadovice, Ophiuroida), 
perovité po oboch stranách s prstovitými výbežkami 
(pinullae) (ľaliovky, Crinoida). Počet ramien ostna-
tokožcov sa pohybuje od 5 – 50.              IO

endostyl (hypobranchiálna ryha) – na ventrálnej strane 
hltanovožiabrového vaku nižších chordátov (pláš-
ťovce, kopijovce, larvy mihúľ) sa tiahne ryha, ktorá 
je vystlaná žľazovými a bičíkatými bunkami. Čias-
točky potravy, ktoré sa zachytávajú v hltanovožiab-
rovom vaku, sú sekrétom žľazových buniek endosty-
lu zlepované do vločiek a vírením bičíkatých buniek 
sú posúvané ďalej do tráviacej trubice.             ZO

endotermné živočíchy → homoiotermné živočíchy
endozoochória – prenášanie rastlinných diaspór potra-

vou vnútri zažívacieho traktu živočíchov. Niektoré 
plody a semená musia prejsť tráviacim ústrojen-
stvom, aby mali klíčivú schopnosť (hlohy, ruže, baza 
čierna, tis obyčajný, imelo biele).            MH 

énocyty → endokrinná sústava bezchordátov
entekia – neparazitická forma spolužitia dvoch alebo 

viacerých druhov živočíchov; prechodné ochranné 
usídlenie v telesných dutinách (napr. lopatka dúhová 
(Rhodeus sericeus) kladie vajíčka do žiabrovej duti-
ny korýtok; rybky vyhľadávajúce úkryt medzi pŕhli-
vými ramenami morských sasaniek).            MH

enteroblatický vznik mezodermu → mezoderm
entomofág – živočích požierajúci hmyz. Zo živočíchov 

sú entomofágne parazitický a dravý hmyz, pavú-
ky, hmyzožravé vtáky a cicavce. Entomofágy majú 
význam pri biologickom boji proti poľnohospodár-
skym a lesným škodcom.             MH

entomofília → opeľovače
entomológia – náuka o hmyze, súčasť zoológie.     MH
environmentalistika – interdisciplinárna náuka o život-

nom 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 (eko-
sozológia), racionálnom využívaní prírodných zdro-
jov (fyziotaktika), zákonodárstve (environmentálne 
právo) či filozofii (ekofilozofia), náboženstve a etike. 
Nie je duplicitou ekológie, vníma človeka ako nosný 
objekt, okolo ktorého sa sústreďuje životné prostre-
die, vrátane jeho výtvorov, napr. kultúrnych pamia-
tok, organizmov či celých → ekosystémov.          PF

enzým – názov je odvodený od gréckeho slova zymé, čo 



             E                                                                                                                             

41

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 koen-
zým. Látky, akými sú aj enzýmy hovoríme, že majú 
úlohu biokatalyzátorov. Dokážu výrazne urýchliť 
priebeh chemických reakcií. Základný rozdiel medzi 
enzýmami a ostatnými katalyzátormi je v tom, že 
svojou špecifickou štruktúrou chemickú reakciu nie-
len urýchľujú, ale ju aj regulujú. Enzýmy sa vytvára-
jú v bunkách živočíchov, rastlín a mikroorganizmov. 
Pri cicavcoch a niektorých živočíchoch sú zdrojom 
koenzýmov vitamíny.           MKB

enzymatické štiepenie – rozklad zložitých látok na jed-
noduchšie 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 jedno-
ducho povedané vytvorí namiesto väzby enzým-
substrát väzba enzým-inhibítor. Pri kompetitívnej 
inhibícii sa táto väzba dá narušiť pridaním väčšieho 
množstva reaktantu, nekompetitívna inhibícia „za-
blokuje“ enzým natrvalo. Pri alosterickej inhibícii 
sa inhibítor nenaviaže na aktívne miesto, ale tak, že 
svojou prítomnosťou v priestore zabráni naviazaniu 
substrátu.               MKB

epekia – trvalé neparazitické sídlenie organizmov na 
povrchu iného druhu. Na živočíchoch sa označujú 
ako → epizoa, na rastlinách ako epifyty.            MH

epiblast → organogenéza
epibólia – spôsob vzniku gastruly a → endodermu. Na 

animálnom póle sú lokalizované rýchlo sa deliace 
mikroméry, ktoré obrastajú veľké makroméry vege-
tatívneho pólu. Z mikromér vzniká → ektoderm, z 
makromér endoderm.              MH

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 vý-
vojovým zvyškom tretieho, parietálneho oka). Z me-

dzimozgu nižších stavovcov vyrastá drobná žľaza 
– epifýza, produkujúca hormón melatonín, ktorý je 
zodpovedný za inhibíciu tvorby pohlavných hor-
mónov. Reaguje citlivo na svetlo, ktorého intenzita 
ovplyvňuje jeho vylučovanie. V zime, keď je sve-
telná časť dňa krátka, je tvorba melatonínu zvýšená, 
preto sa pri väčšine živočíchov neprejavuje pohlav-
ná aktivita. Na jar pôsobí opačne. Nedostatok svetla 
(napríklad v zime) môže spôsobovať horšiu náladu 
až depresiu.                SN

epigeón – súbor živočíchov žijúcich na povrchu alebo 
vo vrchnej vrstve pôdy.             MH

epikutikula → kutikula hmyzu
epilimnion – horná vrstva vody v jazerách, rybníkoch 

a i. stojatých vodách, prežiarená slnečnými lúčmi, 
v lete výrazne teplejšia ako spodná vrstva.         MH

epimeletické správanie zvierat – (z gréckeho slova 
epimeleteon – poskytovanie starostlivosti). Vzťa-
huje sa na také prejavy, prostredníctvom ktorých sa 
jedno zviera stará o iného jedinca. Väčšinou možno 
epimeletické správanie pozorovať u rodičov, stara-
júcich sa o potomstvo. U rýb sa rodičovská starost-
livosť obmedzuje len na stráženie ikier a niekedy aj 
vyliahnutých mláďat. Mnohé obojživelníky a plazy 
si strážia svoje vajíčka, niekedy ich aj zohrievajú. 
Epimeletické správanie je dobre vyvinuté u vtákov, 
u ktorých sa často o mláďatá starajú obaja rodičia. 
Prejavuje sa stavaním hniezda, sedením na vajciach, 
kŕmením a ochranou vyliahnutých mláďat. U cicav-
cov je epimeletické správanie veľmi časté. U niekto-
rých druhov je známe dojčenie, u iných je rozvinutý 
stupeň starostlivosti počas celého obdobia raného 
veku mláďat ( napr. hlodavce, mačkovité, psovité a 
medveďovité šelmy, opice a ľudoopice a pod.). MN

epimerae → penis hmyzu
epimerit → protomerit
epiméry → penis hmyzu
epimetabólia → premena 
epiphragma → ulita
epipodit → nohy článkonožcov
epistropheus → čapovec
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. Epite-
ly vznikajú zo všetkých zárodočných vrstiev (→ en-
doderm, → mezoderm, → ektoderm). Väčšina epi-
telov vzniká z endodermu a ektodermu. Mezoderm 
má u bezstavovcov menší podiel na vývine epitelov. 
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Ektodermálneho pôvodu sú krycie epitely, výstelka 
ústnej dutiny a konečníka u stavovcov (Vertebrata) a 
zmyslové epitely. Endodermálneho pôvodu je trávia-
ca sústava a všetky žľazy stavovcov, ktoré k nej pat-
ria, 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 tkanivami. Medzi najvýznamnejšie epite-
ly patria: krycí, resorpčný (vstrebávací), zmyslový, 
žľazový a obrvený epitel.              SN

epitókia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov.
epizoa – neparazitické živočíchy usídlené na iných ži-

vočíchoch (napr. morské sasanky na schránkach ulit-
níkov).               MH

eruca → húsenica
eruca → larvy hmyzu
estivácia (letný spánok) – typ letargie, pomocou ktorej 

dokážu živočíchy prekonať nepriaznivé podmienky 
prostredia pri vysokých teplotách v obdobiach su-
cha. Vyskytuje sa častejšie pri stepných a púšťových 
živočíchov. Vyznačuje sa znížením metabolismu 
a iných životných funkcií počas suchého a teplého 
letného obdobia. Na prekonanie obdobia sucha, kto-
ré sa periodicky 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. Stromové cicavce môžu letný spánok tráviť 
v dobre chránených dutinách drevín. Niektoré sys-
le, vrátane európskeho druhu Spermophillus citellus 
môžu za určitých okolností prejsť z letného spánku 
priamo do zimného spánku (hibernácia).         MKA

estiválny (letný) → aspekt
estrálny cyklus - je označenie pre periodické, fyziolo-

gické zmeny v tele a chovaní samíc placentárnych 
cicavcov, ktoré sú spôsobené pohlavnými hormónmi 
a slúžia k zaisteniu reprodukcie. Estrálnymi cyklami 
prechádza väčšina cicavcov, iba u ľudoopov a u člo-
veka je nahradený cyklom menštruačným.      MKA

estrogén – samičí pohlavný hormón. Produkujú ho foli-
kuly vo vaječníkoch. Tento hormón ovplyvňuje vý-
vin pohlavných orgánov, tvorbu sekundárnych po-
hlavných znakov, správanie, rozvoj mliečnej žľazy. 
Vplyv tohto hormónu je nápadný v období dospieva-
nia. Vylučovanie hormónu je cyklické. Jeho zvýšené 
množstvo je počas folikulárnej fázy ovulačného cyk-
lu. Počas tejto fázy zodpovedá za stimuláciu rastu 
a formovanie žliaz vo výstelke maternice. Mení tiež 
sekréciu v krčku maternice, čím uľahčuje spermiám 
prechod do maternice a stretnutie s vajíčkom. MKB

estrus → ruja
et-epimeletické správanie – (z gréckeho slova aeteo – 

prosiť, vyžadovať) zahŕňa také prejavy, ktorými si 
mláďatá vyžadujú starostlivosť a signalizujú nedo-
statok niektorej z dôležitých životných potrieb. Mlá-
ďatá vydávajú špecifické zvuky alebo vykonávajú 
charakteristické pohyby, rôzne postoje a gestá. Napr. 

u jahniatok je známe békanie, u vtákov vystrkovanie 
otvorených zobáčikov mláďat. Typické je mňauka-
nie domácich mačiek alebo mláďat mačkovitých, 
psovitých a medveďovitých šeliem. Známe sú preja-
vy mláďat vlkov pri žiadaní si potravy – dotýkajú sa 
spodnej čeľuste rodičov, ktorí im ako odpoveď vyvr-
hujú vo vlastnom žalúdku natrávenú potravu.    MN

etogram – súbor najrôznejších kategórii správania, 
ktorý bádatelia získavajú prostredníctvom rôznych 
etologických metodických prístupov. Získané údaje 
o správaní živočíchov možno presne klasifikovať, 
kategorizovať a zaradiť ich do celkov podľa urči-
tých spoločných vlastností alebo znakov. Etogram 
vystihuje základné kategórie jednotlivých prejavov 
správania, ktoré poskytujú obraz o celkovom etolo-
gickom, individuálnom alebo druhovo charakteris-
tickom funkčnom prejave zvieraťa v jeho dennom, 
sezónnom alebo celoročnom cykle. Etogram môžu 
tvoriť kategórie: všeobecná → aktivita, orientačné 
a komfortné správanie, správanie podmienené me-
tabolickými procesmi, ochranné, obranné, agonis-
tické, teritoriálne, rozmnožovacie, sociálne a hravé 
správanie, stavebné aktivity zvierat, akustické pre-
javy, ontogenetický vývin správania a abnormálne 
prejavy živočíchov.              MN

etológia – biologická, vedecká disciplína, ktorá skúma 
spôsob života a správanie zvierat v ich prirodze-
nom prostredí. Skúma vrodené dedičné formy → 
inštinktívneho správania. Etológia objasnila pôsob-
nosť kľúčových → podnetov pri vyvolávaní inštink-
tívnych automatizmov. V etologickom výskume sa 
postupuje induktívne – od opisov správania ku kau-
zálnej analýze. Zakladateľmi etológie boli rakúsky 
etológ Konrad Lorenz, holandský bádateľ Niko Tin-
bergen a nemecký biológ Karl von Frisch. Títo báda-
telia dostali za objavenie zákonitostí vrodených pre-
javov zvierat v r. 1973 Nobelovu cenu.               MN

eucefalná larva → larvy hmyzu
eucénny – druh úzko špecializovaný na malý rozsah 

ekologických faktorov na stanovišti, charakterizujú-
ci určitú cenózu, tzv. diferenčný druh.            MH

eudominantný – druh zastúpený v → zoocenóze (→ 
taxocenóze) a v jej časti (vo vzorkách) viac než 10 
% jedincov (resp. biomasy).             MH

euedafobiont – živočích úplne viazaný na život v pôde. 
Morfologicky a fyziologicky prispôsobený (chýba 
telesný pigment, zrak, tykadlá, končatiny často redu-
kované).               MH

euedafón – súbor organizmov žijúcich trvale v pôde, 
v ktorej sa vyvíjajú, pre ktorých je pôda jediným ži-
votným prostredím.              MH

eupyrénne spermie → spermia
eurybarný – živočích znášajúci široké kolísanie atmo-

sférického tlaku (napr. hmyz, kondor, sup); opak → 
stenobarný.               MH 

eurybatický – znášajúci značné kolísanie vodného 
(hydrostatického tlaku) v mori.             MH

euryfág – živočích konzumujúci najrozmanitejšiu rast-
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linnú (rôzne druhy rastlín) alebo živočíšnu potravu 
(rôzne druhy koristi). Opak → stenofág, → mono-
fág.                 MH

euryfotný – organizmus prispôsobený na zmeny svetla 
v širokom rozmedzí.              MH

euryhalinný – organizmus znášajúci široký rozsah kolí-
sania obsahu solí vo vode.             MH

eurytermný – organizmus znášajúci široký rozsah tep-
loty (napr. puma americká žije od severnej Kanady 
cez tropické oblasti Južnej Ameriky až po Ohňovú 
zem).               MH

eurytopný – organizmus schopný žiť v širokom rozme-
dzí podmienok prostredia, opak → stenotopný. MH

euryzónny – organizmus žijúci v mnohých výškových 
stupňoch.               MH

eustipes → čeľusť hmyzu
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“). Evolú-
cia prebieha cestou postupných zmien populácií or-
ganizmov, ktoré vyplývajú z prispôsobovania sa je-
dincov meniacim sa podmienkam prostredia, menia-
cim sa vzťahom medzi druhmi a ich → populáciami. 
Študuje zákonitosti historického vývoja organizmov 
počas geologického vývoja Zeme, od najjednoduch-
ších po zložité.                       IO

exkrement – výsledný produkt trávenia, ktorý sa vy-
lučuje z tela von. Obsahuje zvyšky potravy, tiež 
nestráviteľné zvyšky potravy, prípadne aj kvasné 
baktérie.           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 funk-
cie. Napr. malé množstvo metabolitov sa vylučuje 
kožou pri potení, → pľúcami pri dýchaní. Exkrečné 
orgány (bezstavovcov aj stavovcov) majú tieto spo-
ločné vlastnosti: Sú vždy v úzkom funkčnom vzťa-
hu s telovými tekutinami, ktoré sprostredkovávajú 
odovzdávanie nepotrebných látok z tkanív. Odstra-
ňujú z organizmu vodu a soli, a tým sa zúčastňujú 
na regulácii osmotického tlaku a stálosti vnútorného 
prostredia. Majú podobu rúrok a v jednotlivých úse-
koch 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 tvoria-
ce v Golgiho komplexe touto formou dostávajú na 
povrch a podieľajú sa na tvorbe schránky. Typickým 
príkladom je u jednobunkovcov aj vylučovanie splo-
dín z bunky cez bunkový konečník.                   ET

exogénny → podnet – podnet z vonkajšieho prostre-
dia, napr. svetlo, teplo, ročné obdobia a pod., ktorý 
ovplyvňuje správanie živočíchov.         MKB

exokrinné žľazy hmyzu/žľazy s vonkajšou sekréciou 
– sú ektodermálneho pôvodu, charakteristické odvá-
dzaním svojich produktov – sekrétov na povrch tela 
alebo do telových dutín. Majú vývody. Môžu byť 
jedno- alebo mnohobunkové, morfologicky trubico-
vité (tubulózne) alebo váčkovité (alveolárne). Podľa 
druhu a vlastností sekrétu poznáme niekoľko typov 
epidermových (pokožkových) žliaz – napr.: voskové 
žľ. (včely – produktom je včelí vosk, červce); lako-
vé žľ. (viaceré červce – produktom sú živicové laky, 
konkrétne šelak); Versonove žľazy (produkujú exu-
viálnu tekutinu pred vlastným zvliekaním); obranné 
žľ. (napr. párové → jedové žľ. vyšších blanokríd-
lovcov a nepárová Dufourova žl., repugnatorické 
žľ. bzdôch na zadohrudi a dorzálnej časti bruška); 
vôňové žľ. (napr. androkóniá motýľov, ktoré vylu-
čujú → feromóny a lákajú samičky); hodvábotvorné 
žľ. (spodnoperové žľ. húseníc motýľov a lariev po-
točníkov, chodidlové žľ. predných končatín snova-
čiek, produkujú sekrét na vzduchu tuhnúci vo forme 
vlákna). Patria sem aj hryzadlové, čeľusťové a slinné 
žľazy. Väčšina žliaz je ektodermálneho pôvodu. Iba 
žliazky stredného čreva a pohlavné žľazy sú mezo-
dermálneho pôvodu.              MH

exokutikula → kutikula hmyzu
exopodit → nohy článkonožcov
experimentálne neurózy – sú neprimerané prejavy ži-

vočíchov, ktoré môžu nastať po dlhotrvajúcom opa-
kovanom pôsobení stresových situácii a negatívnych 
→ podnetov v laboratórnych podmienkach alebo v 
iných zložitých životných situáciách vo voľnej príro-
de alebo v uzavretom prostredí (ZOO a veľkochovy 
hospodárskych zvierat). Ako prvý odhalil zákonitosti 
experimentálnej neurózy ruský neurofyziológ I. P. 
Pavlov a jeho spolupracovníci. Pri skúmaní procesov 
vyššej nervovej činnosti upevňoval zvieratá do po-
pruhov v uzavretej miestnosti a sledoval neuroreflek-
torickú činnosť v súlade s vytváraním podmienených 
reflexov. Takto objavil chorobný prejav v správaní 
laboratórnych psov – experimentálne neurózy. Vyvo-
lal ich rôznymi náročnými úlohami, ktoré museli po-
kusné zvieratá riešiť a neboli schopné ich zvládnuť. 
Zvieratá, ktoré sa pred pokusom správali normálne, 
stali sa nekotrolovateľne vzrušivé, predráždené a boli 
motoricky nepokojné. Bol to dôsledok vplyvu naru-
šenia tlmivých účinkov mozgovej kôry a podkôro-
vých oblastí mozgu na správanie.            MN

explozívne spermie → spermia
exteroreceptory – zachytávajú → podnety prichádzajú-
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ce z vonkajšieho prostredia. Pomáhajú živočíchom 
orientovať sa, hľadať si potravu, úkryt, rozlišovať 
nebezpečenstvo a podobne.          MKB

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

štruktúry (→ organely) nachádzajúce sa v cyto-
plazme niektorých prvokov (bičíkovce, nálevníky), 
ktoré môžu byť úplne alebo čiastočne vystrelené v re-
akcii na rôzne stimuly (podráždenie, potrava a pod.). 
Sú obyčajne lokalizované v kortikálnej cytoplazme, 
tesne pod pelikulou. V súčasnosti je známych viac 
ako 10 typov, napr. trichocysty – tyčinkovité útvary 
pravidelne usporiadané pod povrchom tela, ich vy-
strelenie je spustené mechanickou, chemickou alebo 
elektrickou stimuláciou (rýchlosť niekoľko milise-
kúnd). V explodovanom stave až 10-násobne zväč-
šia svoju dĺžku, čím vytvoria bariéru, ktorá poskytu-
je ochranu pred nepriaznivými vplyvmi. Toxicysty 
– nachádzajú sa v blízkosti bunkových úst, obsahujú 
toxín, ktorý paralyzuje korisť. Pexicysty – prichy-
távacie tyčinky, ktoré umožňujú kontakt s korisťou, 
mukocysty – podieľajú sa na formovaní cýst a pod. 
Ďalšie extruzómy s nejasnou funkciou sú napr. ejek-
tizómy, rabdocysty, diskobolocysty, nematocysty, 
kinetocysty. Rhoptrie u výtrusovcov (Apicomlexa) 
sa tiež považujú za extruzómy.              ET

exúvia (exuvium) – kutikula zvlečená larvou alebo 
opustená → 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 zakladateľom 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 čas-
tice (napr. mikroorganizmy, baktérie, zvyšky od-
umretých buniek, pigmentové zrná a i.) ako výživu 
(napr. meňavky) alebo obranný prostriedok (napr. 
granulocyty stavovcov, plazmocyty hmyzu). Podľa 

veľkosti prijímaných častíc delíme takéto bunky na 
mikrofágy a makrofágy. Fagocytóza sa uskutočňuje 
tromi mechanizmami: 1. obalením častíc → panôž-
kami, pseupódiami, 2. invagináciou cytoplazmatic-
kej membrány 3. hromadením fagocytovaných látok 
v bunke a ich následným vylučovaním.              JS 

fagocyty → bunky imunitného systému
fagotrofy, makrokonzumenty – živočíchy pohlcujúce 

iné organizmy (rastliny, živočíchy) alebo celé ich 
časti.               MH 

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 špeci-
fické aktivity. Môže súvisieť s orientačno-pátracím 
správaním. 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 
fakultatívneho učenia je tradícia v správaní, odpo-
zorovanie naučeného správania mláďatami alebo 
inými dospelými živočíchmi v skupine. Typickým 
príkladom sú aj individuálne naučené činnosti napr. 
šimpanzov, ktoré sú schopné pod dlhodobým vede-
ním bádateľa v uzavretých laboratórnych podmien-
kach zdokonaľovať svoje prejavy učením, napr. spo-
znávať tvary, farby a jednoduché abstraktné pojmy 
(veľa, málo, guľatý, hranatý) a podobne.    MKB

fakultatívne učenie – proces získavania individuálnych 
skúseností v priebehu celého života zvierat. Pomo-
cou týchto mechanizmov zviera dokáže rôznorodej-
šie, účelnejšie a situácii primeranejšie odpovedať na 
jednotlivé → podnety a vplyvy prostredia. Fakul-
tatívne učenie nemožno pričleniť k mechanizmom 
vrodeného správania, vrodená je len dispozícia a 
schopnosť naučiť sa novým poznatkom. Fakultatív-
ne učenie znásobuje interakcie medzi organizmom 
a prostredím. Platí všeobecný názor, že schopnosti 
získané fakultatívnym učením narastajú súčasne so 
zmenšovaním významu vrodených prejavov sprá-
vania a obligatórneho učenia, najmä u vyšších ci-
cavcov, predovšetkým u primátov.            MN

fakultatívne/príležitostné parazity – voľne žijúce ži-
vočíchy, ktoré môžu za určitých podmienok (napr. 
oslabenie → hostiteľa) prejsť k parazitickému spô-
sobu života, tzn. parazitujú len príležitostne (pijavica 
lekárska – Hirudo medicinalis).               JS

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

žiaca v hierarchicky usporiadanom systéme medzi 
rodom (genus) a radom (ordo).               IO

farbozmena – zmena zafarbenia alebo farebného vzoru 
podmienená svetelnými vplyvmi alebo psychickým 
stavom živočícha.              MH

fauna – súbor živočíšstva akejkoľvek geografickej jed-
notky od najmenších snímkovacích plôch po celú 
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planétu. Živočíšstvo vo všeobecnosti. Predmet záuj-
mu faunistiky. Jeden z nosných zložiek bioty zastu-
pujúci ríšu živočíchov (regnum Animalia), vrátane → 
heterotrofných jednobunkových organizmov. Mnohé 
literárne zdroje poukazujú na jej intenzívnu synony-
mizáciu s diverzitou (živočíšstva), v skutočnosti sa 
však ich diapazón pôsobnosti prekrýva iba čiastočne 
a ani jeden z pojmov nie je nadradený druhému. Do 
istej miery nachádzame analógiu medzi vegetáciou 
a flórou v prípade rastlinstva. Vo väčšine prípadov 
fauna operuje s holistickým (živočíšstvo ako celok), 
diverzita s analytickým prístupom (rozmanitosť ži-
vočíšstva).                 PF

faunistika – súčasť zoológie, ktorá sa zaoberá súpisom 
fauny alebo len niektorých živočíšnych skupín na 
určitom území. Zisťuje výskyt druhov, zaisťuje ich 
presnú determináciu, prípadne zakresľuje lokality 
ich výskytu do mapy za použitia siete štvorcov (10 x 
10 km) alebo presnú lokalizáciu podľa zemepisných 
súradníc na celom záujmovom území.                MH

fáza živočíšna – u niektorých živočíchov existujú rôzne 
typy (fázy) líšiace sa morfológiou, etológiou, fyzio-
lógiou i aktivitou. Napr. u koníka sťahovavého (Lo-
custa migratoria) existuje usadlá (sedentárna, solitér-
na) fáza. Jedince žijú samotársky, sú menej aktívne, 
majú pomalší metabolizmus, viac sa rozmnožujú. 
Fáza sťahovavá (migračná, gregarická) je chakte-
ristická aktívnejšími jedincami, ktoré sú žravejšie 
a majú rýchlejší metabolizmus, líšia sa tiež sfarbe-
ním. V obrovských kŕdľoch migrujú do iných oblastí, 
katastrofálne ničia vegetáciu. Neskôr sa usadia a ich 
potomstvo prechádza opäť do usadlej fázy.         MH

fekundita – konkrétny počet potomkov na jednu samicu 
alebo skupinu samíc určitých vlastností (napr. rovna-
kého veku) v → populácii.             MH

femur → nohy článkonožcov
fénixka – plemeno kury domácej, ktoré sa vyznačuje po-

merne dlhým chvostom, ktorý opŕcha každý rok.  HI
fenológia (gr. phainomai – jav, logos – veda)  – je vedný 

odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom časového priebehu 
základných životných prejavov rastlín a živočíchov 
(fenofáz) v závislosti na vonkajšom prostredí. Zao-
berá sa vzťahmi medzi podnebím, striedaním roč-
ných období, priebehom počasia v jednotlivých ro-
koch a fenologickými fázami. Špeciálna časť fenoló-
gie, ktorá študuje časový priebeh životných prejavov 
organizmov na malej lokalite alebo obmedzenom 
priestore (napr. postup rozkvitnutia rastlín na istej 
lokalite, rozkvitanie kvetov, zretie plodov v korune 
stromu) vo vzťahu k meteorologickým činiteľom 
mikroklimatickej sféry, sa nazýva mikrofenológia. 
Všíma si napr. prílet a odlet sťahovavých vtákov, za-
čiatok a priebeh stavby hniezda, priebeh hniezdenia, 
rast mláďat a i. Termín fenológia zaviedol do bio-
lógie v r. 1853 belgický botanik pôsobiaci v Liège, 
Charles François Antoine Morren (1807 – 1858). 
Podľa predmetu záujmu, môžeme fenológiu rozdeliť 
na dva základné odbory, fytofenológiu a zoofenoló-

giu. V závislosti od objektu záujmu ju môžeme roz-
deliť na autfenológiu (skúma sezónne javy v živote 
jednotlivých druhov rastlín a živočíchov) a synfeno-
lógiu (skúma sezónne javy v spoločenstvách, napr. 
→ biocenózach).         ZO, JS

fenotyp  – súbor vonkajších znakov organizmu.         JS
feromóny – hormóny sprostredkujúce humorálnu kore-

láciu 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 (pavú-
kovce, kôrovce, ryby, hlodavce a i.), ale najlepšie sú 
preskúmané u hmyzu. Ako prvý izolovaný a chemic-
ky popísaný feromón bol samičí pohlavný atraktant 
priadky morušovej – bombykol, ktorým sú lákané 
samčeky.                 JS

fertilita → plodnosť
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. Mole-
kulová hmotnosť diméru je okolo 340 000. Vzniká 
podobne ako albumíny v pečeni. Účinkom → enzý-
mov, 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

fidelita → vernosť
filopódium – typ tenkej ohybnej → panôžky bez cy-

toskeletárnej výstuže. Väčšinou sa nerozvetvuje. Je 
typická pre skupinu Rhizaria.         MMR

filtrátory (mikrofágy) – živočíchy konzumujúce riasy 
a mikroskopické živočíchy, ktoré získavajú filtro-
vaním z vody (napr. vírniky, lastúrniky, perloočky, 
kopijovce, kačice a i.).                JS

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. blas-
togénnej zóne a je vždy spojené s vysokou schopnos-
ťou regenerácie. Regenerácia môže prebiehať ešte 
pred oddelením od materského jedinca (paratómia 
– oddelené jedince sú morfologicky i funkčne úplne 
sformované) alebo sa uskutočňuje až po oddelení od 
materského jedinca (architómia).            ET 

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

hmyzu
fluktuácia – kolísanie početnosti populácie jedného dru-

hu na príslušnom stanovišti v priebehu niekoľkých 
rokov. Je spôsobená premenlivým rozdielom medzi 
množivosťou (natalitou) a úmrtnosťou (mortalitou) 
populácie, ktoré sú ovplyvňované všetkými faktormi 
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životného prostredia príslušnej populácie.          MH
fobotaxia – tropizmus, pri ktorom sa živočích pri stret-

nutí so zhoršujúcimi sa životnými podmienkami 
zastaví a obráti sa späť. Fobotaxia nie je totožná so 
strachom alebo útekovou reakciou → inštinktívneho 
správania.            MKA

folikulárne bunky → ovariola hmyzu
folikuly → oogenéza, → ovariola hmyzu
fontikolný – žijúci v prameňoch.             MH
foramen Panizzae – otvor s chlopňou, ktorý v mieste 

prekríženia aort srdca krokodíla spája ľavú a pravú 
aortu.                 IO

forézia  – typ vzťahu, keď jeden druh živočícha aktívne 
vyhľadáva iný druh (spravidla pohybujúci sa rýchlej-
šie), aby ho využil na svoj transport. Napr. larvy (triun-
gulíny) májky fialovej (Meloe violaceus), sa prichy-
távajú na telo včiel v kvetoch rastlín, ktoré ich potom 
prenášajú do svojich úľov, kde pokračujú vo vývine. JS

formy životné živočíchov – rozdelenie živočíšnych fo-
riem podľa spoločných charakteristických znakov. 
Najviac používaná klasifikácia je podľa druhu pri-
jímanej potravy, čo tiež vysvetľuje zásadný funkč-
ný význam živočíšnych druhov v → ekosystémoch. 
Napr. → predátory, epizity, parazity, zoofágy, → fy-
tofágy atď.               MH

fotická vrstva – horná vrstva vody pri hladine presvet-
lená Slnkom, čo umožňuje fotosyntézu, rozvoj fy-
toplanktónu, ktorý je počiatočným článkom potrav-
ných reťazcov.              MH

fotofilný, heliofilný – svetlomilný (slnkomilný) organiz-
mus, ktorý k svojmu životu potrebuje veľa svetla, 
často súčasne býva tiež suchomilný (xerofilný). MH

fotofóbny, heliofóbny – tieňomilný organizmus žijú-
ci trvale v tme. Obýva tzv. afotické prostredie (bez 
svetla) a obyčajne vyžaduje aj vyššiu vlhkosť.   MH

fotoperiodizmus – závislosť živých organizmov na 
svetlej časti dňa, tiež prispôsobenie k zmenám dĺžky 
fotoperiódy. U živočíchov sú adaptované orgány na 
vnímanie svetla a pigmenty.             MH

fotoreceptory – zmyslové → receptory reagujúce na → 
podnet svetla. Sú to najrozšírenejšie a najvýznamnej-
šie receptory vzhľadom na orientáciu v prostredí, sú 
schopné zachytávať svetelné vlnenie, vnímať viditeľ-
né svetlo. Pôvodne jednoduché svetlocitlivé bunky 
rozptýlené na povrchu kože boli schopné vnímať len 
zmenu intenzity svetla (obrúčkavce, táto schopnosť 
sa zachovala aj niektorým stavovcom, napr. rybám). 
Zoskupenie fotoreceptorov bolo základom vzniku 
sietnice, ktorá sa v ďalšom vývoji postupne prelia-
čovala. Tým sa rozličným uhlom dopadu svetelných 
lúčov na jednotlivé bunky umožnilo smerové vide-
nie. Spomínaným vývojovým štádiám oka zodpove-
dajú najjednoduchšie ploché oči morských lastúrni-
kov a miskovité oči morských ulitníkov. Osobitnou 
etapou vo fylogenéze zrakového orgánu bol vznik 
zloženého, facetového oka, umožňujúceho obrazové 
videnie. Zložené oko typické pre hmyz tvorí množ-
stvo jednoduchých očiek (omatídií), ktoré vnímajú 

jednotlivo a vytvárajú mozaikový obraz svetlejších 
a tmavších škvŕn. Najdokonalejším zrakovým or-
gánom sú komorové oči hlavonožcov a stavovcov. 
Komorové oko vytvára na sietnici prevrátený obraz 
pozorovaného objektu. Vzniká z → ektodermu. Špe-
cializácia 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 
šošovka posúvaná dozadu a dopredu ako pri fotoapa-
ráte. Hlavonožce rozlišujú farby a vidia priestorovo. 
Spomedzi stavovcov majú taký dobrý zrak len drav-
ce a mäsožravce.                 MKB, SN

fototaxia – priamočiare pohyby živočíchov ku svetlu 
(pozitívna) alebo od svetla (negatívna fototaxia). MH 

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

frekvencia – v zoocenológii označuje častosť výskytu, 
t. j. v koľkých percentách skúmaných vzoriek rov-
nakého cenotického typu sa daný druh vyskytoval 
(bez ohľadu na jeho → početnosť v jednotlivých 
vzorkách).              MH

frenulum → uzdička
Frisch, von Karl – významný nemecký etológ a ento-

mológ, jeden zo zakladateľov etológie, ktorý spolu 
s rakúskym vedcom Konradom Lorenzom a ho-
landským bádateľom Nikom Tinbergenom získal v r. 
1973 Nobelovu cenu. Venoval sa odhaľovaniu záko-
nitostí vrodených → inštinktívnych foriem správania 
včely medonosnej (Apis mellifera) pri hľadaní potra-
vy, problematike orientačných tancov (tzv. kruhové a 
vrtivé tance), ktorými včely – prieskumníčky infor-
mujú o vzdialenosti zdroja potravy od úľa.         MN

fruktivorný – živiaci sa plodmi.             MH
frustulácia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 

niektorých → polypových štádií polypovcov. Z tela 
materského polypa sa na boku oddelí valčekovitý 
fragment niekoľkých buniek – tzv. frustula, ktorá 
sa následne diferencuje a ďalej sa rozvíja v nového 
dcérskeho jedinca.                  MH

fulcrum → krídlo hmyzu
fulkrum → krídlo hmyzu
fungivorný – živočích požierajúci huby a plesne.   MH
funiculus → statoblasty 
fylofágny – živočích konzumujúci zelené časti rastlín 

(listy, stonky, listové púčiky).             MH
fylofilný – rastlinomilný živočích. Rastliny mu môžu 

slúžiť ako zdroj potravy, ale tiež ako úkryt.        MH
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fylogenéza – historický vývoj organizmov, sled vývo-
jových zmien od jednoduchších k dokonalejším. 
Všetky živočíšne i rastlinné druhy majú svoj fylo-
genetický vývoj. Vďaka poznatkom z paleontoló-
gie, porovnávacej anatómie embryológie, genetiky 
a biochémie je možné študovať príbuzenské vzťahy 
medzi organizmami a viac či menej úspešne rekon-
štruovať ich fylogenetický vývoj.              IO

fylogenéza obojživelníkov – za predkov prvých oboj-
živelníkov sa považujú sladkovodné labyrintodont-
né lalokoplutvé ryby (Crossopterygii) zo skupiny 
Rhipidistia, ktoré už mali viaceré predispozície pre 
pobyt na súši (choány – vnútorné nozdry, → plyno-
vý mechúr slúžiaci na príjem kyslíka z prehltnutého 
vzduchu, silno osifikovanú kostru, párové plutvy so 
svalnatými násadcami spevnené kostrou). Za mor-
fologicky prechodné formy medzi lalokoplutvými 
rybami a obojživelníkmi sú považované → rody 
Obruchevichthys a Elginerpeton z obdobia vrchného 
devónu, pri ktorých sa predpokladá vznik kráčavej 
končatiny. Najstaršími, fosílne takmer kompletne 
zachovanými obojživelníkmi, sú Ichthyostega sten-
sioei a Acanthostega gunnari z radu Ichthyostega-
lia zo skupiny Labyrinthodontia. Boli nájdené vo 
vrstvách vrchného devónu v Grónsku. Mali zuby 
so zvrásneným dentínom (zubovinou; tzv. labyrin-
todontný chrup). Centrá ich stavcov boli tvorené 
predným nepárovým intercentrom a zadnými páro-
vými pleurocentrami, podobne ako → stavce rýb 
skupiny Rhipidistia. Ichthyostega mala na lebke 
rudimenty skrelových kostí (suboperculare, praeo-
perculare) a na chvoste → plutvový lem vystužený 
kostenými lúčmi, vyvinutý aj v rode Acanthostega. 
Chvost a ventrálna strana tela boli pokryté šupi-
nami. Na končatinách mali vyvinuté prsty, pričom 
bola typická polydaktýlia (Acanthostega mala na 
prednej končatine 8 prstov, pri Ichthyostega nie je 
kompletná kostra prednej končatiny dosiaľ známa; 
zadná končatina oboch foriem mala 7 prstov). Tieto 
obojživelníky boli pravdepodobne ešte silno viazané 
na vodné prostredie, boli však schopné aj pohybu na 
súši. V spodnom karbóne došlo k veľkému rozvo-
ju obojživelníkov, sú známe mnohé špecializované 
typy (napr. rod Crassigyrinus s telom úhorovitého 
tvaru a silno redukovanými končatinami). Popri La-
byrinthodontia sa objavila skupina Lepospondyli 
(obe sú spoločne označované ako krytolebkovce – 
Stegocephali, pretože mali silno osifikovanú lebku). 
Lepospondyli nemali zvrásnenú zubovinu a centrá 
ich stavcov boli kompaktné; neboli rozdelené na in-
tercentrum a pleurocentrá. Na lebke obojživelníkov 
skupiny Labyrinthodontia bol väčšinou vyvinutý 
otický zárez (kde bol napnutý bubienok), zástupcom 
skupiny Lepospondyli chýba. Vrámci skupiny Laby-
rinthodontia sa od spodného karbónu objavuje vý-
znamný rad Temnospondyli, na ktorý pravdepodob-
ne fylogeneticky naväzuje rad Anura (žaby), prípad-
ne aj Caudata (chvostnaté obojživelníky). Larválne 

štádiá 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 Dole-
serpeton), podobne ako recentné obojživelníky (→ 
lebka obojživelníkov). Z predchodcov radu Anura je 
známy Triadobatrachus massinoti zo spodného tria-
su Madagaskaru, zaraďovaný do samostatného radu 
Proanura. Triadobatrachus sa stavbou lebky veľmi 
podobal recentným žabám (na rozdiel od nich mal 
vyvinutú kosť praefrontale), ale jeho postkraniálny 
skelet ešte dosť pripomínal starobylejšie formy oboj-
živelníkov. Mal veľký počet presakrálnych stavcov, 
zachované chvostové → stavce, približne rovna-
kú 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 pretiahnutú kaudálnym smerom. Prí-
slušníci radu Anura zo spodnej jury (Prosalirus bitis, 
Notobatrachus degiustoi) sa už stavbou kostry podo-
bali recentným zástupcom. Vrámci tohto radu pre-
behli významné zmeny predovšetkým na postkrani-
álnom 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 objavu-
je vzácne. Často sa odvodzuje od radu Microsauria 
(Lepospondyli). Najstarší známy zástupca červoňov 
(Eocaecilia micropodia) bol objavený vo vrstvách 
spodnej jury v Arizone a mal zachované končatiny. 
Niekedy sa od radu Microsauria odvodzuje aj pô-
vod radu Caudata (chvostnaté obojživelníky), pre-
dovšetkým na základe absencie štruktúr stredného 
ucha. Najstarším fosílnym zástupcom chvostnatých 
obojživelníkov je → rod Marmorerpeton zo strednej 
jury Anglicka.                   VV

fytofág – živočích konzumujúci rastlinnú hmotu. Často 
je špecializovaný na rôzne formy (fruktivorný, fungi-
vorný, herbivorný atď.). Opakom je → zoofág.   MH

fytofágny druh ryby – sa živí rastlinnou potravou, buď 
nižšími rastlinami (riasy), napr. tolstolobik biely (Hy-
pophthalmichthys molitrix); alebo vyššími rastlina-
mi, napr. amur biely (Ctenopharyngodon idella). HI

fytofilný druh ryby – druh ryby, ktorý sa neresí (roz-
množuje) na rastlinách, napr. kaprovité (Cyprini-
dae).                 HI

fytoparazit – parazit rastlín. Živočích žijúci na alebo 
v rastlinách a konzumujúci len malé množstvo rast-
linných pletív a štiav (napr. larvy hmyzu, háďatká, 
roztoče, vošky, strapky a i.).             MH

fyzikálna termoregulácia – regulácia telesnej teploty 
pomocou fyzikálnych mechanizmov tela ako je po-
tenie, svalový tras, naježenie srsti.            ZO

fyziológia – plne etablovaná vedecká disciplína zaobera-
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júca 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 or-
ganizmu). V priebehu histórie je zjavná istá autonó-
mia fyziológie rastlín a živočíchov (osobitne člove-
ka). V ekológii sleduje najmä fyziologické adaptácie 
organizmov na špecifické podmienky prostredia. 
Vnútorné členenie fyziológie je veľmi bohaté (napr. 
fyziológia bunky, patologická fyziológia, neurofyzi-
ológia, endokrinológia, imunológia).              PF

GAE → granulomatózna meňavková encefalitída
galea → čeľusť hmyzu
gama globulín – bielkovina krvnej plazmy s dôleži-

tými fyziologickými funkciami. Má veľký povrch, 
viaže a prenáša mnohé pre organizmus významné 
látky, kde väzba týchto látok je vratná, čiže rever-
zibilná. Naviazané látky sa takto prenášajú z miesta 
ich vstrebávania, tvorby alebo zásoby do cieľových 
tkanív a orgánov. Gama globulín je dôležitý z hľa-
diska obranyschopnosti organizmu.             SN

gaméta – → pohlavná bunka s redukovaným počtom 
chromozómov (haploidný). Vzniku gamét pred-
chádza redukčné delenie (meióza). Ak sú pohlavné 
bunky morfologicky nerozlíšené hovoríme o izoga-
métach, ak sú rozlíšené hovoríme o anizogamétach. 
Zvyčajne sa vytvára väčšia nepohyblivá samičia 
bunka (makrogaméta, vajíčko) a väčší počet men-
ších, zvyčajne pohyblivých samčích buniek (mikro-
gaméty, spermie).               ET

gametogamia/oogamia – splývanie → pohlavných bu-
niek (→ 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 
buniek) a → oogenézu (vývin a zrenie vajíčok). U 
najnižších mnohobunkovcov (napr. → hermafro-
ditických nezmarov) pohlavné bunky vznikajú z 
nediferencovaných somatických buniek, ktoré sa 
nachádzajú v tkanivách. U živočíchov s dokonalej-
šou stavbou pohlavné bunky môžu vzniknúť iba z 
prvopohlavných buniek (primordiálnych gonocy-
tov), ktoré sa odlišujú od somatických buniek. Go-
nády slúžia k uloženiu týchto vyvíjajúcich sa buniek, 
k ich výžive a ochrane. Veľmi dôležitým procesom 
je redukcia počtu chromozómov z diploidného u ga-
mogónií na haploidný u zrelých → gamét v procese 
osobitného bunkového delenia, ktoré sa nazýva me-
ióza (redukčné delenie). Splynutím oboch gamét pri 
oplodnení vznikne zygota, ktorá má opäť diploidný 
počet chromozómov.              MH

gamogónia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 
(rozpad), výsledkom ktorého je vznik pohlavných 

buniek (→ gamét). Môže zahŕňať binárne alebo mno-
honásobné → delenie.               ET

gamogónie → gametogenéza
gamont – vývinové štádium prvokov, ktoré produkuje → 

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

gamontogamia – typ rozmnožovania, pri ktorom do-
chádza k spojeniu, resp. splývaniu → gamontov, 
a to buď gamonty tvoria → gaméty binárnym alebo 
mnohonásobným delením (následne splývajú) alebo 
gamonty priamo splývajú a vytvárajú iba gametic-
ké jadrá. Zvláštnym spôsobom gamontogamie je → 
konjugácia, pričom rozlišujeme izogamontiu (oba 
gamonty sú morfologicky identické – väčšina nálev-
níkov) a anizogamontiu (gamonty sú morfologicky 
odlíšené od začiatku, alebo sa stanú rozdielne v prie-
behu 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 ploskav-
cov vyššie, vyskytuje sa u väčšiny bezstavovcov, 
postupným spájaním neurónov sa vytvárajú gangliá 
(nervové uzly). Je rozlíšená na centrálnu nervovú 
sústavu, ktorú tvoria párové gangliá a zhluky neu-
rónov a ich dendritov a obvodovú nervovú sústavu, 
ktorú vytvárajú neurity, komisúry a konektívy. Ko-
misúry spájajú gangliá toho istého páru a nazývajú 
sa aj priečne spojky. Konektívy spájajú gangliá v 
pozdĺžnej osi tela. Pri gangliovej nervovej sústave 
dochádza k diferencovaniu hlavy => cefalizácia. 
Vznik hlavového ganglia úzko súvisí s dvojstran-
nou súmernosťou tela. Podľa stupňa usporiadania 
ganglií sa gangliová nervová sústava delí na pásovú 
nervovú sústavu a na rebríčkovú nervovú sústavu. 
Pásová nervová sústava sa vyskytuje u ploskavcov. 
Z ganglií vybiehajú nervové pásy, ktoré sú prepo-
jené s mozgovým gangliom. Gangliá sú prepojené 
komisúrami. Rebríčková nervová sústava sa vysky-
tuje u obrúčkavcov. Párové gangliá na brušnej strane 
každého telového článku sú navzájom spojené komi-
súrami a konektívami (pripomína rebrík). Pre vyš-
šie článkonožce (napr. hmyz) je typická pozmenená 
rebríčková sústava. Párové gangliá splývajú, keďže 
splývajú niektoré telové články. Splývaním ganglií 
nad hltanom vznikol u článkonožcov mozog. Z bez-
stavovcov majú najlepšie rozvinutú CNS druhy spo-
ločensky žijúceho hmyzu (včely, mravce).       MKB

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

gaster → tráviaca sústava bezchordátov
gastrocél → polyp
gastrodermis → polyp
gastrovaskulárna sústava – sústava trubíc vyplnená vo-

dou u mechúrnikov. Môže mať rôznu stavbu a štruk-
túru, najzložitejší komplex dosahuje u medúzovcov 
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a rebroviek. Sústava zabezpečuje transport plynov, 
výživných látok a vylučovanie splodín látkovej vý-
meny. Nahrádza tak tráviacu, dýchaciu a vylučova-
ciu sústavu. Zároveň plní funkciu hydroskeletu.  ET

gastrovaskulárna sústava → tráviaca sústava bezchor-
dátov

gastrovaskulárna sústava nepŕhlivcov – je zložitá. Za 
ústami sa nachádza hltan (ektodermálneho pôvodu) 
a potom črevo (endodermálneho pôvodu) s rozvet-
veným systémom kanálikov. V hltane sa nachádzajú 
sekretorické bunky, ktorých výlučok umožňuje ex-
tracelulárne trávenie. Takto natrávená potrava je obr-
veným → epitelom poháňaná do kanálov. V nich sa 
nachádzajú meňavkovité bunky, ktoré potom potravu 
stravujú intracelulárne a zásobujú ňou ostatné bunky 
tela. Gastrovaskulárna sústava vykonáva funkciu aj 
vylučovacej a dýchacej sústavy.               JS

gastrovaskulárna sústava pŕhlivcov → medúza, → polyp
gastrozoid – základný typ polypa v polymorfných koló-

niách polypovcov (Hydrozoa). Majú ramená s pŕh-
livými bunkami, prijímajú potravu a vyživujú celú 
kolóniu.                 JS 

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, ktorá 
môže vzniknúť rôznymi spôsobmi. → Invaginácia 
(preliačenie) – blastoderm sa na vegetatívnom póle 
preliači dovnútra, pričom vnútorná vrstva predstavu-
je → endoderm a vonkajšia → ektoderm. Immigrá-
cia (vcestovanie) – premiestnenie niektorých buniek 
z blastodermu do → blastocélu, pričom vznikne 
dvojvrstvový útvar. → Prvoústa sa prelamujú druhot-
ne podobne ako pri delaminácii – odštiepenie súvis-
lej vrstvy buniek z buniek blastodermu. Epibólia je 
spôsob, pri ktorom veľké makroméry vegetatívneho 
pólu sú obrastané rýchlo sa deliacimi mikromérami 
(→ blastoméry), pričom mikroméry tvoria ektoderm 
a makroméry endoderm.              ET

geáda → larvy hmyzu
gematio → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
gematio → pučanie
gemiparia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
gemmiparia → pučanie
gemula – špeciálny guľovitý útvar, najmä sladkovod-

ných, zriedkavo morských hubiek (→ trieda De-
mospongia). Vzniká zhlukovaním → amoebocytov 
v → mezogley. Na povrchu gemule sladkovodných 
hubiek sa väčšinou nachádza vrstva → amfidiskov, 
ktorú produkujú → skleroblasty materskej hubky. 
Majú ochrannú funkciu. Vrstva amfidiskov je na jed-
nom mieste prerušená, čím vzniká otvor (mikropyle), 
u niektorých prikrytý viečkom (operculum). Cez ten-
to otvor opúšťajú na jar amoebocyty gemulu a dajú 
základ novej 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 morských hubiek sa podobajú larválnym 
štádiám vzniknutým 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 
organizmu. Rodičia počas reprodukcie odovzdáva-
jú gény svojim protomkov. Gény sú na jednotlivých 
chromozómoch v pároch. V rámci jedného páru 
môžu byť gény totožné, prípadne jeden gén môže 
byť nadradený (dominantný) a druhý podradený (re-
cesívny). V tom prípade organizmus bude mať vlast-
nosti podmienené dominantným génom.          MKB

generácia – pokolenie, potomstvo rodičovských jedin-
cov, ktoré žije v rovnakom časovom období. U hmyzu 
a iných bezstavovcov sa môžu striedať morfologicky 
i bionomicky odlišné generácie, napr. rozmnožujúce 
sa pohlavne a partenogeneticky, s rôznou dĺžkou ži-
vota (napr. vošky, hrčiarky, strapky atď.).            MH

generalista → polyfág
genetika – disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a 

→ premenlivosť. Za zakladateľa genetiky je pova-
žovaný Johann Gregor Mendel, ktorý v roku 1865 
vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastnos-
tí. Patrí medzi biologické vedy a vydeľuje sa pod-
ľa hľadiska štúdia organizmov. Sleduje variabilitu, 
rozdielnosť a prenos druhových a dedičných znakov 
medzi rodičmi a potomkami aj medzi potomkami 
navzájom. Jej história sa začala písať až v 19. sto-
ročí. K veľkému rozvoju došlo v druhej polovici 
20. storočia a dá sa očakávať, že rýchly rozvoj bude 
pokračovať aj v 21 storočí. Okrem lekárstva nachá-
dza genetika využitie v pestovateľstve nových odrôd 
rastlín rovnako ako pri chove (nielen) hospodár-
skych zvierat. S rozvojom biotechnológií a genetic-
kého inžinierstva sa objavujú aj geneticky upravené 
hospodárske rastliny, ktoré sa stávajú ekologickou a 
etickou otázkou. Poznatky genetiky sú veľmi dôle-
žité v evolučnej biológii. Genetika je jednou z naj-
dôležitejších (respektíve priamo najdôležitejšia) te-
oretických vied z hľadiska popisu akejkoľvek živej 
sústavy. U genetickej informácii je počiatok každého 
súčasného živého organizmu. Genetická informácia 
určuje budúcu anatomickú stavbu organizmu, urču-
je aké látky budú súčasťou biochemických a fyzio-
logických procesov v organizme a v neposlednom 
rade je nezameniteľnou súčasťou pohlavného aj ne-
pohlavného rozmnožovania.          MKB

genofond – súbor všetkých génov v populácii organiz-
mov, súbor všetkých živých organizmov v určitej 
oblasti.            MKA

genóm – súbor génov obsiahnutý v haploidnej chromo-
zómovej sade bunkového jadra.             MH
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genotyp – súbor všetkých dedičných vlôh organizmu 
alebo → druhu.                JS

genus → rod
geobiont – organizmus špecializovaný na život v pôde. 

K výrazným adaptáciám na život v pôde u živočí-
chov patrí dlhé valcovité telo, hrabavé nohy, dobrý 
čuch a hmat, zakrpatené oči.             MH

geofág – živočích požierajúci pôdu. V jeho tráviacom 
trakte sa strávi iba malá časť organických látok, zvy-
šok s minerálnymi časticami odchádza trusom ako 
potrava pre → reducenty. Geofágy majú význam 
pri humifikačných procesoch v pôde a zvyšovaní jej 
úrodnosti.               MH

geofil – živočích vyskytujúci sa v pôde iba v priebehu časti 
svojho života, v niektorom vývinovom štádiu.      MH

geografická → partenogenéza – jav týkajúci sa niekto-
rých druhov živočíchov (niektoré druhy hmyzu  – 
rody fyloxéra – Phylloxera, šupináčik – Polydrosus), 
ktoré sa rozmnožujú pohlavne, ale za istých geogra-
fických podmienok sa rozmnožujú partenogeneticky 
→ partenogenéza.                JS

geografická speciácia → alopatrická speciácia.
geohelminty – parazitické hlístovce, ktoré majú priamy 

vývin. → Hostiteľ sa môže nakaziť buď pasívne, keď 
spolu  s potravou skonzumuje aj infekčné štádium 
parazitického hlístovca alebo aktívne, keď infekč-
né  štádium preniká cez pokožku do krvného obehu, 
ktorým je zanesené na miesto parazitácie (napr. me-
chovce  → rodu  Ancylostoma).               JS

geotaxia – pohyb organizmu v smere (pozitívna) ale-
bo proti smeru (negatívna) zemskej gravitácie. Vý-
znamná pre orientáciu pôdnych živočíchov.       MH

geoxén – živočích vyskytujúci sa v pôde náhodne.  MH
germárium → ovariola hmyzu
gilda trofická – skupina druhov vyskytujúcich sa na 

rovnakom mieste a využívajúca rovnaký zdroj po-
travy.               MH

glandula albuminalis → pohlavná sústava bezchordátov
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
gliové bunky – obklopujú nervové bunky. Tvoria pri-

bližne 50 % celého obsahu → mozgu. Väčšina moz-
gových nádorov vzniká z týchto gliových buniek 
(gliómy). Gliové bunky možno ešte raz rozdeliť na 
astrocyty, oligodendrocyty, ependýmové bunky a 
mikrogliové 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 komo-
ry mozgu. Mikrogliové bunky pochádzajú z kostnej 

drene a majú význam pri obranyschopnosti organiz-
mu v nervovom systéme. Gliové bunky spolu s en-
dotelovými bunkami vytvárajú hematoencefalitickú 
bariéru.            MKB

Glogerovo pravidlo – jedno z ekologických pravidiel; 
v teplejších a vlhších častiach → areálu sa u tep-
lokrvných (homoiotermných) živočíchov zvyšuje 
tvorba tmavých pigmentov (→ melanínov) a v sfar-
bení srsti prevládajú čiernohnedé, tmavšie odtiene. 
Naopak v chladnejších a suchších oblastiach prevlá-
dajú v sfarbení svetlejšie šedé odtiene.            MH

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

→ kapilárnych kľučiek, uzatvorených do slepo sa 
začínajúceho vačkovito preliačeného začiatku → 
nefrónu – Bowmanovho puzdra. Funkciou glomeru-
la je filtrácia, kde sa telové tekutiny zbavujú odpado-
vých látok.                SN

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

hansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy. Je 
zložený z 29 aminokyselín. Hlavným cieľovým or-
gánom pre glukagón je → pečeň. Z fyziologického 
hľadiska je tento účinok významný tým, že glukagón 
je jediným hormónom stimulujúcim vo fyziologic-
kých koncentráciách uvoľňovanie glukózy z pečene. 
Znižuje množstvo → enzýmov a obsah bikarboná-
tov v pankreatickej šťave. Tlmí motorickú aktivitu 
čriev a spôsobuje relaxáciu tráviaceho ústrojenstva. 
Má pozitívny vplyv na regeneráciu poškodených pe-
čeňových buniek, najmä ak je použitý spolu s inzu-
línom. 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, in-
fúzia → adrenalínu, stres. Jeho vylučovanie utlmujú 
hormóny inzulín, sérotonín a somatostatín.      MKB

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

ako zásobnú formu zo sacharidov. Je energetickým 
zdrojom v látkovom metabolizme. Glykogén vzniká 
spájaním glukózových jednotiek do rozvetvených 
reťazcov, ktoré sú viac rozvetvené ako pri moleku-
le škrobu. Syntetizuje a odbúrava sa v pečeni a vo 
svaloch. Funkcia glykogénu v pečeni a vo svaloch 
je rozdielna. Pečeňový glykogén slúži predovšetkým 
na dopĺňanie glukózy do krvného riečiska. Pri po-
klese 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 zabezpe-
čujú hormóny inzulín a glukagón. Svalový glykogén 
ma odlišné využitie. Aj keď tvorí iba jedno percento 
svalovej hmoty, vzhľadom k celkovej hmote svalov 
sa ho nachádza v organizme viac ako pečeňového. 
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Svalový glykogén sa nemôže využiť na zvýšenie 
hladiny glukózy v krvi, a preto je zdrojom energie 
iba pre svalové bunky. Glykogén je pre človeka zá-
sobnou formou sacharidov.          MKB

gnathosoma – hlavový oddiel roztočov nesúci ústne a 
zmyslové orgány (hmatadlá), ktorý býva tiež ozna-
čovaný ako capitulum. Neobsahuje mozgové gan-
glion, iba vyústenie tráviacej trubice. Pôvodne je 
odvodená z 2 chelicerálnych článkov a článku pe-
dipalpálneho. U niektorých skupín je umiestnená v 
dutine, tzv. camerostome, pri prednom okraji brušnej 
strany podosomy.           PMA

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

golieriková bunka (choanocyt) – bunka s 1 bičíkom 
a plazmatickým golierikom u hubiek. Vytvára vrstvu, 
ktorá zabezpečuje → vnútrobunkové (intracelulárne) 
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 strávená (→ fa-
gocytóza). Choanocyt sa tvarom podobá na bičíkov-
ce (Choanoflagellata).               ET

gonádotropný hormón → endokrinná sústava bez-
chordátov 

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 mnoho-
bunkových organizmov. Samčeky a samičky sa líšia 
pohlavnými žľazami (primárne pohlavné znaky) a 
často aj morfologickými a anatomickými charakte-
ristikami (sekundárne pohlavné znaky), čo sa nazýva 
→ pohlavná dvojtvarosť (sexuálny dimorfizmus).JS

gonopodity → penis hmyzu
gonopódy → telové prívesky kôrovcov
gonoporus → penis hmyzu
gonotóm → organogenéza
gonozoid – reprodukčný → polyp v polymorfných ko-

lóniach polypovcov (Hydrozoa). Zabezpečujú roz-
množovanie – pučia na nich medúzky. Pri chordá-
toch (Chordata) je gonozoid reprodukčným štádiom 
v kolóniách sálp (Thaliacea).        JS, ZO

Gould, Stephen Jay (1941 – 2002) – americký paleonto-
lóg 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 od-
delenia paleontológie bezstavovcov Múzea porovná-
vacej zoológie (Museum of Comparative Zoology) 
Harvardovej univerzite (Cambridge, Massachusetts, 

USA). V roku 1972 spolu s Nielsom Eldredgeom 
publikovali teóriu prerušovaných rovnováh – punk-
tualizmus, ktorá sa snaží vysvetliť skutočnosť, že 
väčšina druhov sa v geologických vrstvách objavuje 
ako „druhy hotové“ bez prechodných foriem, ktoré 
by ich spájali s materskými druhmi. Punktualizmus 
predpokladá, že nový druh vzniká „veľmi rýchlo“ 
(skokom) z malej populácie materského druhu izo-
lovanej na periférii jeho celkového → areálu rozšíre-
nia. Teória ráta so zmenami, ktoré vznikli neadptív-
nou cestou. Potom čo sa nový druh vytvoril, zvýšil 
počet jedincov a rozšíril svoj areál dochádza v jeho 
morfológii len k malým zmenám. Obdobie jeho exis-
tencie „bez zmien“ je podľa autorov teórie obdobím 
vývojového kľudu (evolutionary stasis).              IO

gradácia – v ekológii živočíchov premnoženie, nad-
merná → početnosť populácie druhu, ktorá sa môže 
v pravidelných periódach opakovať. Je známa u rôz-
nych lesných škodcov. Jej priebeh sa skladá z niekoľ-
kých fáz: 1. latencia, škodca sa vyskytuje v malom, 
takmer nezistiteľnom množstve; 2. zvýšenie počet-
nosti (akrescencia) až k normálnemu stavu; 3.rýchly 
vzrast početnosti až do maxima (progresia), začiatok 
škôd; 4. vrchol početnosti (kulminácia) s kalamitný-
mi škodami; 5. pokles početnosti až k normálnemu 
stavu (regresia), často prudký populačný zlom, škody 
doznievajú; 6. ďalší pokles početnosti z normálneho 
stavu do minima (dekrescencia). Vzrast početnosti od 
latencie k maximu (progradácia) je spôsobený súhrou 
všetkých kladných činiteľov (dostatok potravy, vhod-
ný úkryt, vhodné zloženie populácie, zdravotný stav 
jedincov, meteorologické podmienky a pod.). Pokles 
početnosti od maxima k minimu (retrogradácia) je 
spôsobený napr. nedostatkom priestoru a potravy, ne-
priaznivou teplotou, zrážkami a chorobami.        MH

graminivorný – živočích konzumujúci výhradne trávy 
a ich časti.               MH

granivorný – živočích konzumujúci semená rastlín 
v prírode ( napr. mravec, pinka) i v skladoch potravín 
(napr. zrniar, zrniarka, múčiar).             MH

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. Po-
čet segmentov závisí od stupňa vývinu (mladé bunky 
ich majú menej, staršie viac). Aktívne sa pohybujú. 
Majú schopnosť meniť tvar, prenikajú stenou → ka-
pilár do medzibunkových priestorov a môžu fagocy-
tovať. Granulocyty podľa farbiteľnosti granúl v ich 
cytoplazme rozdeľujeme na: 1. neutrofilné, 2. eozi-
nofilné a 3. bazofilné. Všetky granulocyty obsahujú 
veľa histamínu a prebieha v nich intenzívny metabo-
lizmus. 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. Dĺž-
ka života granulocytov je 5 – 10 dní, pri zápaloch iba 
niekoľko hodín.         JS, SN

granulomatózna meňavková encefalitída – je chro-
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nické progresívne a ťažko liečiteľné ochorenie CNS 
človeka a zvierat spôsobované voľne žijúcimi me-
ňavkami → rodov Acanthamoeba, Balamuthia a 
Sappinia. Infikovaní sú zväčša jedinci s porucha-
mi imunitného systému. Príznaky sa prejavujú až 
po niekoľkých týždňoch a zahŕňajú zväčša bolesti 
hlavy, stuhnutosť šije, dávenie, poruchy správania, 
letargiu, horúčku, poruchy videnia, cerebelárnu ata-
xiu, afáziu, hemiparézu a pod.         MMR

Grzimek, Bernhard (1909 – 1987) – nemecký etológ. 
Študoval veterinárstvo v Lipsku, neskôr v Berlíne, 
kde štúdium dokončil (1933). Dlhoročný riaditeľ 
zoologickej záhrady vo Frankfurte nad Mohanom 
(1945 – 1974). Od roku 1950 navštevoval Afriku, 
veľkou mierou sa zaslúžil o ochranu afrických zvie-
rat, o vytvorenie známej rezervácie „Serengeti“ s vy-
medzením jej prirodzených hraníc, tak aby každoroč-
ne putujúce stáda kopytníkov neopúšťali jej územie. 
Rezervácii venoval veľmi úspešný film a knihu Se-
rengeti darf nicht sterben (1959), slovenské vyda-
nie Raj divých zvierat (1966). Grzimek je autorom 
televíznych seriálov, filmov a kníh, ktoré sa stretli 
s obrovským ohlasom verejnosti v mnohých kraji-
nách. Jeho najznámejším knižným dielom, ktorého je 
zostavovateľom i autorom je 13-zväzková encyklo-
pédia Grzimeks Tierleben po prvýkrát vydaná v ro-
koch 1967 – 1972 v Zürichu. Dielo napísané širokým 
kolektívom zoológov bolo preložené do viacerých 
jazykov a je vydávané do dnešných dní.                IO

guáno – vrstvy trusu morských vtákov uložené na pev-
nine v arídnych oblastiach západného pobrežia Juž-
nej Ameriky, najčastejšie v miestach ich hniezdnych 
kolónií. Významný zdroj fosforu, využíva sa ako 
hnojivo. Tiež trus netopierov na dne jaskýň.       MH

gynogenéza – osobitý spôsob reprodukcie a gametoge-
nézy (tvorby pohlavných buniek), známy prevažne 
pri niektorých skupinách rýb a obojživelníkov. Hyb-
ridná samica (vzniknutá krížením dvoch rodičov-
ských druhov) tvorí diploidné vajíčka, ktoré ku svoj-
mu ďalšiemu vývinu potrebujú aktiváciu spermiou 
samca. Genetický materiál spermie však do vajíčka 
nepreniká a genóm samice sa prenáša do nasledujú-
cej generácie nezmenený – klonálne. Gynogenéza je 
veľmi podobná → partenogenéze. Aj pri partenoge-
néze vzniká potomstvo z diploidných vajíčok, ktoré 
však na svoj ďalší vývin nepotrebujú aktiváciu sper-
miou.              PMI

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

habitat – miesto života určitého organizmu, súbor ekolo-
gických podmienok obklopujúcich živý organizmus. 
Mnohí autori poukazujú na synonymizáciu s príbuz-
nými pojmami (stanovište, → biotop, ekotop). V mi-
nulosti sa habitat uvádzal predovšetkým v súvislosti 
so špecifickými ekologickými podmienkami, často 
v pomerne malom priestore (napr. prostredie pod 
kôrou 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 ekosozoló-
gii (v druhovej a územnej ochrane), predovšetkým 
v početných projektoch monitoringu a manažmentu 
vzácnych biotopov, napr. habitaty vnútrozemských 
pieskových dún alebo teplomilných dúbrav.         PF

habituácia – jedna z najjednoduchších foriem učenia 
– spoznávania podnetovej situácie, ktorej sa zviera 
prispôsobuje učením. Ide o typ učenia, ktorým zviera 
odpovedá na stálu a opakujúcu sa zmenu v prostre-
dí. Celková situácia, v ktorej dochádza k habituácii 
je veľmi špecifická a medzi ostatnými typmi učenia 
ojedinelá. Kým pri všetkých ostatných typoch uče-
nia možno pozorovať postupne vznikajúcu zmenu v 
správaní v dôsledku pôsobenia podnetov, pri habitu-
ácii dochádza k opaku – k učeniu neodpovedať na 
→ podnety. Z biologického hľadiska je habituácia 
veľmi účelná forma učenia, ktorú možno pozoro-
vať už u jednobunkových organizmov. Ak určitý, z 
fyzikálneho hľadiska stály a nemenný podnet sa v 
priebehu času opakuje, je účelné, aby zviera znižo-
valo počet odpovedí a napokon prestalo odpovedať 
úplne.              MN

habitus – celkový vonkajší vzhľad organizmu alebo 
veci; obvykle sa používa pri porovnávaní a morfolo-
gickom opise.              MH

hadál – hlbokomorské prostredie dna i voľných vôd 
v najväčších hĺbkach (6 000 –11 000 m). Žijú tu vy-
soko špecializované živočíchy viazané potravne na 
organický detrit klesajúci ku dnu alebo na potravné 
reťazce, ktorých počiatočným článkom sú → auto-
trofné chemosyntetické baktérie (napr. sirovodíko-
vé).                MH

Haeckel, Ernst Heinrich (1834 – 1919) – nemecký 
prírodovedec. Študoval medicínu na univerzitách 
v Berlíne, Würzburgu  a Viedni. Venoval sa štúdiu 
morských živočíchov (mrežovce, hubky, medúzy). 
Bol profesorom zoológie a zakladateľom zoologic-
kého 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 organického sveta, zaslúžil sa o 
popularizáciu a šírenie poznatkov o historickom vý-
voji. Mnohé z jeho názorov a predstáv o evolúcii sa 
nestretli s uznaním medzi vedcami biológmi. Podľa 
Haeckela najjednoduchšie živé organizmy monéry 
vznikli za priaznivých podmienok vo veľkých hĺb-
kach morí z anorganickej hmoty. Z monér neskôr 
vznikli jednobunkové rastliny a živočíchy. Haeckel 
je tiež autorom učenia o monizme, o jednote celého 
sveta. Podla tejto teórie nie sú hranice medzi anorga-
nickou a živou hmotou, medzi rastlinami a zvierata-
mi, medzi zvieratami a človekom, niet ani rozdielu 
medzi hmotou a energiou a medzi telom a dušou. 
Všetko sa údajne vyvíjalo mechanicky z jedného 
praatómu. Je považovaný za autora „biogenetického 
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zákona“, ktorý hovorí, že „→ Ontogenéza je skrátená 
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 nemec-
kí prírodovedci anatóm Johann Friedrich Meckel 
(1781 – 1833), biológ Fritz Müller (1821 – 1897) 
a francúzsky lekár a embryológ Étienne Serres (1786 
– 1868). Haeckel v svojich prácach zaviedol mnoho 
nových termínov, z ktorých sa v dnešných dňoch po-
užívajú 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 Kalkschwamme (Calcispongia) (1872), 
Die Gastrea–Theorie, die phylogenetische Clas-
sification des Thierreichs und die Homologie der 
Keimblätter (1874) a i.               IO

hálky (hrčky, cecídie) – novotvary, ktoré vznikli na rôz-
nych častiach rastlín pôsobením látok vylučovaných 
samicou hmyzu pri kladení vajíčok alebo larvou, 
ktorá sa potom živí rastlinnými pletivami novotvaru. 
Majú rozmanitý tvar. Sú jednoduché alebo zložité. 
Poznáme hálky kvetné, pupeňové, listové, stonkové, 
koreňové a i.               MH

Hallerov orgán – charakteristický zmyslový orgán 
kliešťov nachádzajúci sa na chrbtovej strane cho-
didla (tarzusu) prvého páru nôh. Jeho úloha nie je 
doposiaľ úplne objasnená, ale predpokladá sa, že má 
čuchovú funkciu.            PMA 

halobentos – živočíchy žijúce na dne slaných vôd. MH
halter → krídlo hmyzu
haploidné → jadro – jadro obsahujúce polovičný po-

čet chromozómov v porovnaní s diploidným jadrom. 
Haploidné jadro je typické pre pohlavné bunky. 
K vzniku haploidného jadru dochádza v procese de-
lenia bunky, ktorý sa nazýva meióza.         MKB

Harvey, William (1578 – 1657) – významný anglic-
ký lekár a embryológ, niektorými historikmi vied 
o živote považovaný za zakladateľa fyziológie. 
Študoval v Cambrigei a v Padove, kde bol žiakom 
výnimočného anatóma a embryológa Fabricia ab 
Aquapendente (1537 – 1619), ktorý sa v tom čase 
venoval štúdiu žilových chlopní. Toto štúdium roz-
hodujúcim spôsobom ovplyvnilo Harveya. Po skon-
čení štúdia medicíny v Padove sa vrátil do Anglicka 
a usadil sa v Londýne 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 sanguinis 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 zabezpečuje. Dovtedajšie názory na 

obehovú sústavu a jej funkcie boli úplne iné, mylné. 
Druhá práca Exercitationes de generatione anima-
lium (1651) nadväzuje na embryologické práce jeho 
učiteľa Fabricia ab Aquapendente, ktorému Harvey 
po celý život prejavoval veľkú úctu. Významnou 
vetou v Harveyovom embryologickom 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, ve-
domosti, ktoré nám prinieslo až 19. st.              IO

haustellum → lízavé ústne orgány
hektokotylové rameno – špecifické rameno samcov 

niektorých chobotníc prispôsobené na prenos po-prispôsobené na prenos po-
hlavných buniek umiestnených v spermatofóroch. 
Slúži aj ako kopulačný orgán. U niektorých druhov, 
napr. Argonauta argo sa oddeľuje od tela a je určitý 
čas voľne pohyblivé. Dostáva sa do plášťovej dutiny 
samice k pohlavnéhu otvoru, kde sú spermatofóry 
umiestnené a neskôr dochádza k oplodneniu.Rame-
no je schopné regenerácie.       ET, TC 

heliofilný – slnkomilný živočích vyžadujúci k životu 
dostatok slnečného svetelného žiarenia. Tiež → fo-
tofilný. Opak → heliofóbny.             MH

heliofóbny – živočích, ktorý pred slnečným žiarením 
prchá do tieňa. Tiež → fotofóbny.            MH

helmintózy – ochorenia vyvolané parazitickými červo-
vitými živočíchmi z → kmeňov ploskavce, hlístov-
ce, tŕnistohlavce.               ET

hematofág (hematosúg) – živočích živiaci sa krvou 
iných živočíchov najčastejšie vyciciavaním (napr. 
komáre, ovady, kliešte, pijavice, ojedinele netopie-
re).                MH

hemerofilný → synantropný
hemerofóbny – živočích, ktorý citlivo reaguje na antro-

pogénne zmeny prírodného prostredia a ustupuje do 
nenarušených oblastí (napr. bocian čierny, hlucháň 
tetrov, jariabok hôrny).              MH

hemiedafón – živočíchy vyskytujúce sa v pôde len prí-
ležitostne, pôda nie je ich hlavným a jediným život-
ným prostredím. Sú to buď euryekné druhy žijúce 
v rôznom prostredí alebo stenoekné druhy z prízem-
ných etáží vegetácie.               MH

hemielytrum → krídlo hmyzu
hemimetabólia → 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 
mäkkýšov, kôrovcov a klepietkavcov.              JS

hemocyty – bunky mezodermálneho pôvodu, ktoré za 
normálnych fyziologických podmienok sedia na po-
vrchu orgánov alebo ich časť cirkuluje v hemolymfe 
hmyzu a i. článkonožcov. Podobne ako → leukocyty 
stavovcov majú schopnosť → fagocytózy. Existuje 
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viacero typov hemocytov – napr. mikronukleocyty, 
makronukleocyty, prohemocyty, plazmocyty, granu-
lárne hemocyty, énocytoidy, adipohemocyty a podo-
cyty.                MH

hemoglobín – červené krvné farbivo, patriace medzi 
chromoproteidy. Nachádza sa v krvi stavovcov, 
obrúčkavcov (Annelida), v hemolymfe niektorých 
ulitníkov (Gastropoda), niektorých druhov hmyzu 
(larvy pakomárovitých – Chironomidae). Skladá sa z 
dvoch zložiek: 1. z bielkovinovej zložky – globulínu 
a 2. z nebielkovinovej zložky viazanej s dvojmoc-
ným železom – hemu. Pri dýchaní viaže hemoglobín 
na seba kyslík za vzniku oxyhemoglobínu, z ktorého 
sa potom v tkanivách uvoľňuje kyslík a na hemo-
globín sa naviaže oxid uhličitý(CO2). Hemoglobín 
môže viazať i ďalšie plyny, ako napr. oxid uhoľnatý 
(CO). Jeho afinita k oxidu uhoľnatému je asi 300–
krát vyššia ako ku kyslíku. Stačí i malé množstvo 
CO a vzniká karboxyhemoglobín, ktorý znemožňuje 
hemoglobínu viazať kyslík. Väzba kyslíka na hemo-
globín závisí na parciálnom tlaku kyslíka, na množ-
stve CO2 v krvi, na obsahu solí a na teplote. Znížený 
obsah hemoglobulínu sa nazýva hypochrómia, zvý-
šený obsah – hyperchrómia.               JS

hemolymfa (krvomiazga) – telová tekutina, ktorá prúdi v 
otvorenej obehovej sústave niektorých bezstavovcov 
(napr. mäkkýšov, článkonožcov). Pri dýchaní vzduš-
nicovcov nie je dôležitá. Jej hlavnou súčasťou je 
voda, ktorá tvorí približne 3/4 jej obsahu. Okrem nej 
sa v hemolymfe nachádzajú rozmanité anorganické 
soli, organické zlúčeniny, minerálne látky i niektoré 
kovy (Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe), plyny (O2, CO2), 
→ enzýmy (proteáza, maltáza, amyláza a i.), pig-
menty, ktoré spôsobujú jej sfarbenie. Je nosičom 
výživných látok, exkréčnych látok, hormónov. V he-
molymfe sú prítomné i rozmanité bunky – → hemo-
cyty so schopnosťou fagocytózy. Sfarbenie môže byť 
rôzne 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 (nastá-
va v hypotonickom prostredí), fyzikálna hemolýza 
(napr. pri silnom trepaní, pôsobení ultrazvuku, vy-
sokej alebo nízkej teplote a i.), chemická hemolýza 
(spočíva v účinku látok, ktoré rozpúšťajú alebo che-
micky reagujú s lipidmi v membráne erytrocytov), 
toxická hemolýza (môžu spôsobiť niektoré bakteriál-
ne 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 Bon-

ne a Heidelbergu. Bol profesorom anatómie v Züri-
chu, Heidelbergu a Göttingene. Zaslúžil sa o pozna-
nie mikroskopickej stavby tkanív, najmä → epitelov 
(pojem „epitel“ zaviedol Henle), zrakových orgánov 
a urogenitálnej sústavy. Opísal strednú časť kanáli-
ka → nefrónu (funkčná jednotka obličky), ktorá je 
medzi stočeným kanálikom I. radu a stočeným ka-
nálikom II. radu. Na počesť objaviteľa sa stredná 
časť kanálika nazýva „Henleova kľučka“, je vyvinu-
tá v obličkách vtákov a cicavcov. K jeho významný 
dielam patria Allgemeine Anatomie (1841) a Han-
dbuch der rationellen Pathologie (1846 – 1853). IO

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
herbikolný – živočích žijúci na zelených rastlinách, 

ktoré im slúžia ako potrava a úkryt.            MH
herbivorný – živočích konzumujúci výhradne zelené 

rastliny (byliny a trávy).            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 oddelených pohlavných žľazách alebo v jednej, → 
obojpohlavnej (hermafroditickej) žľaze (napr. sli-
mák záhradný).                JS

hermafroditická žľaza – žľaza obojpohlavných mäk-
kýšov (Pulmonata a Opistobranchia) produkujúca 
spermie aj vajíčka, pre každé z nich existuje vlastný 
oddiel. Počas kopulácie nastáva iba vzájomná výme-
na spermií.               TC

hermafroditizmus (obojpohlavnosť) – jav, keď sa v tom 
istom jedincovi vyskytujú samčie aj samičie pohlav-
né žľazy (gonády). Pohlavné bunky sa môžu vyvíjať 
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 po-
stupnom (sukcedánnom) hermafroditizme nastávajú 
dve možnosti: 1. najprv dozrievajú samčie pohlavné 
bunky a potom samičie – → proterandria; 2. najprv 
dozrievajú samičie pohlavné bunky a potom samčie 
– proterogynia. Medzi zvláštne prípady hermafro-
ditizmu patrí tzv. sukcesívny hermafroditizmus, pri 
ktorom sa počas života jedinca mení jedno pohlavie 
na druhé (niektoré obojživelníky).              JS 

hermafroditizmus postupný → hermafroditizmus
hermafroditizmus simultánny → hermafroditizmus
hermafroditizmus súčasný → hermafroditizmus
hermafroditizmus sukcedánny → hermafroditizmus
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hermafroditizmus sukcesívny → hermafroditizmus
heterocerkná chvostová plutva – typ chvostovej plut-

vy, ktorej horný lalok je dlhší ako dolný lalok. Je 
nesúmerná, → chrbtica pokračuje až do horného la-
loku chvostovej plutvy, napr. jeseterovité (Acipense-
ridae).                 HI

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 ži-
votnom cykle jedného druhu (napr. vírniky, vošky, 
kôrovce a pod.).               ET

heterometabólia → 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 odli-
šuje morfológiou i sfarbením od tzv. atóknej časti ži-
júcej na dne, a ktorá nie je nositeľom → gamét.   MH

heteronómna metaméria → metaméria
heteronómna segmentácia – nerovnomerná článkova-

nosť, pri ktorej sú jednotlivé články osobité, tvarovo 
a funkčne špecifické. Segmentácia u článkonožcov. 
Homonómna segementácia (existencia rovnocen-
ných článkov, napr. u obrúčkavcov) je aj u hetero-
nómne článkovaných organizmov zachovaná v em-
bryonálnom vývine. Postupne nastupuje proces 
oligomerizácie (zmenšovania počtu článkov) a tag-
matizácie (združovania článkov do väčších celkov) 
s osobitným fenoménom cefalizácie (vznik hlavy). 
Telo tak pozostáva z väčších, viac-menej kompakt-
ných celkov ako hlava (caput), hruď (thorax) a bruš-
ko (abdomen) u hmyzu alebo → prozóma a opisto-
zóma u mnohých klepietkavcov.  Jednotlivé celky sú 
adaptované na vykonávanie nosných, špecifických 
funkcií, napr. hruď je centrom pohybu (je bohatá na 
svalové tkanivá, nesie nohy a krídla).              PF

heterotermné živočíchy – špecifická skupina cicavcov, 
ktoré sú za priaznivých podmienok endotermné, za 
nepriaznivých – ektotermné.          MKB

heterotermný – teplokrvný živočích, prechádzajúci v 
období chladu do fyziologického útlmu, strnulosti. 
Znižuje svoju telesnú teplotu, niekedy až na teplotu 
okolia, ale dokáže ju opäť aktívne zvýšiť a udržať na 
potrebnej úrovni.              MH

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

heterotypické sociálne skupiny – zoskupovanie živo-
číchov v čase párenia alebo v mimoriadnych situ-
áciach, keď starostlivosť o mláďatá preberá jeden 
alebo obaja rodičia.           MKA

heterotypický – druhovo rôzny, zhluk, → agregácia 

zložená z jedincov viacerých druhov (napr. pri napá-
jadlách, zdroji potravy, hmyz naviaty vetrom, vypla-
vený vodou a i.).              MH

hibernácia (zimný spánok) – typ letargie, pomocou 
ktorej dokážu živočíchy prekonať nepriaznivé pod-
mienky prostredia pri nízkych teplotách. Počas hi-
bernácie klesá telesná teplota živočícha, spomaľujú 
sa fyziologické pochody v organizme, a s tým súvi-
siace chemické procesy. Vplyvom zmien prostredia 
sa organizmus pripravuje na postupný pokles teles-
nej teploty, pretože náhly pokles teploty zapne ter-
moregulačné mechanizmy a telesná teplota sa zvýši. 
Príprava na hibernáciu je dlhodobá, trvá niekoľko 
týždňov a vlastné zaspávanie trvá niekoľko hodín. 
V priebehu zimného spánku sa znižuje telesná tep-
lota, srdcová frekvencia, frekvencia dýchania, ale 
aj intenzita látkovej premeny. Z našich živočíchov 
k nim patria napr. syseľ, chrčok, svišť, plch. Pri med-
veďovi a jazvecovi sa nejedná o pravý zimný spá-
nok, ale hovoríme o zimnom odpočinku, pretože po-
kles ich telesnej teploty je len mierny. Pri vysokých 
teplotách prostredia upadajú do iného typu letargie 
letného spánku (→ estivácia).              ZO

hiemálny (zimný) → aspekt
hierarchia → inštinktívneho správania – ide o inštink-

tívne aktivity, zoradené do hierarchického systému 
podľa ich významnosti. V takejto štruktúre rozlišu-
jeme viacero stupňov, ktoré sa postupne, nadväzujúc 
jeden na druhý prejavujú od najvyššieho stupňa po 
najnižší. V tomto zmysle inštinktívne správanie je 
hierarchicky usporiadané a na základe hierarchicky 
organizovaného neurohumorálneho mechanizmu 
koordinované a regulované správanie. Vyvolávajú 
ho určité vonkajšie a vnútorné podnetové štruktúry, 
ktoré etológovia nazvali vrodené spúšťacie schémy. 
Vlastné inštinktívne správanie pozostáva z koordi-
novaných a situácii zodpovedajúcich čiastkových 
pohybov – inštinktívnych automatizmov. Hierarchia 
inštinktívneho správania zohľadňuje postupnosť od-
povedí živočíchov na tie kľúčové → podnety, ktoré 
sú z biologického hľadiska a celkovej stratégie pre-
žívania významnejšie, ako iné. Napr. útek a obrana 
sú pri objavení sa → predátora dôležitejšie, ako sna-
ha o získanie potravy a pod.             MN

hierarchické usporiadanie v sociálnej skupine – hod-
nostné poradie zvierat, ktoré sa vytvára na základe 
viac alebo menej intenzívnych agonistických in-
terakcii, využitím prejavov dominancie a submi-
sivity. Postavenie v sociálnej skupine je dôležitým 
mechanizmom, ktorý bráni útočným stretnutiam 
medzi príslušníkmi skupiny. Rozlišujeme labilné 
postavenie s častým striedaním hodnostného pora-
dia a relatívne stále poradie s absolútnou dominan-
ciou jedinca nad ostatnými (tzv. alfa zviera). Nad-
radenosť a podradenosť môže byť lineárna – zviera 
A je nadradené zvieraťu B, zviera B je nadradené 
zvieraťu C alebo zložitejšia, trojuholníková. Môže 
existovať nezávislá hierarchia medzi samcami a sa-
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micami alebo sa hierarchia môže týkať len jedného 
pohlavia. U vlkov dominuje svorke dvojica rozmno-
žujúceho sa samca a samice. Hierarchické vzťahy sa 
väčšinou riešia ritualizovaným spôsobom. Boje sú 
druhovo špecifické a zvieratá dodržujú pravidlá ri-
tualizovaného správania. Známe sú rôzne kontaktné 
stretnutia, súboje, pretláčanie, zaháňanie, ale aj pre-
meriavanie síl na diaľku, kde sa uplatňuje optická 
komunikácia a rôzne prejavy imponovania.       MN

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 rozlišova-
né skupiny staviame nad sebou, napr. Lepidoptera, 
motýle predstavujú → taxón vyššej úrovne (úrovne 
radu) ako Parnassius apollo, jasoň červenooký, ktorý 
predstavuje taxón nižšej úrovne (úrovne druhu).  IO

histológia – biologická disciplína pojednávajúca o živo-
číšnych tkanivách a rastlinných pletivách. Hlavným 
podnetom pre jej etablovanie bolo formulovanie 
bunkovej teórie, podľa ktorej sa jednotlivé bunky 
spájajú do zložitejších sústav s charakteristickou 
špecifickou stavbou a funkciou. Počas embryogené-
zy dochádza k diferenciácii, pri ktorej bunka realizu-
je istú časť svojej genetickej informácie. Medzibun-
kové priestory sú vyplnené extracelulárnou matrix. 
Súčasná histológia klasifikuje tkanivá na epitelové 
(krycie), spojivové (napr. krv), svalové a nervové. 
Pri rastlinách rozoznáva pletivá delivé, krycie, vo-
divé a základné. Spolu s cytológiou, organológiou či 
promorfológiou patrí histológia k základným (kom-
paratívnym) zoologickým a botanickým vedám.  PF

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

vretenovitých buniek (myocytov), s centrálne ulo-s centrálne ulo-
ženým paličkovitým → jadrom. Bunky hladkého 
svalového tkaniva sú navzájom pospájané jemným 
väzivom. Bunky hladkej svaloviny obsahujú vo svo-
jej cytoplazme myofibrily, ktorých kontrakciou sa 
skracuje i celá bunka. Tento typ svaloviny prevláda 
u bezstavovcov, kde tvorí predovšetkým pohybový 
aparát. U stavovcov sa nachádza v stenách tráviace-
ho traktu, v dýchacom, vylučovacom a rozmnožova-
com systéme, v stenách ciev, v koži a tiež v slzových 
vývodoch. Snopčeky hladkých svalov sa nachádzajú 
aj v koži, ako vzpriamovače chlpov a spôsobujú zje-
ženie srsti alebo vlasov. Ich činnosťou sa uskutočňu-Ich činnosťou sa uskutočňu-
je pohyb potravy 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 kon-
trakcie, ktorý nazývame svalový tonus. Z tohto stavu 
sa može sťahovať (kontrahovať) i uvoľňovať (rela-
xovať). V určitých orgánoch môže mať táto činnosť 
rytmický charakter. Všeobecne platí, že sa hladký 
sval sťahuje i uvoľňuje pomaly a prakticky nepod-
lieha únave.                SN

hlasový orgán (syrinx) – je vlastným hlasovým orgá-

nom vtákov a najdokonalejší je pri spevavcoch. 
Skladá sa z troch morfologicky rozdielnych častí: 
z chrupavkovitej alebo kostenej kostry, bubienko-
vých membrán a zo syringeálnych svalov. Podľa ich 
usporiadania a zastúpenia jednotlivých častí syrinxu 
môžeme hlasový orgán vtákov rozdeliť na tri typy: 
1. tracheálny syrinx, 2. tracheobronchiálny syrinx a 
3. bronchiálny syrinx. Najčastejšie sa vyskytuje tra-
cheobronchiálny syrinx. Je vytvorený na bifurkácii 
priedušiek a na jeho stavbe sa podieľa ako → prie-
dušnica (trachea), tak aj priedušky (bronchi). Jeho 
kostru tvoria zvyčajne celkom osifikované chru-
pavky. Spodné (kaudálne) prstence sú veľmi tesne 
k sebe priložené alebo zrastajú a vytvárajú trache-
álnu časť syrinxu, označovanú ako bubienok (tym-
panum). V mieste, kde priedušky splývajú je chru-
pavkovitý trámec, môstik (pessulus), smerujúci dor-
zoventrálne a rozdeľujúci jednotnú vzduchovú cestu 
na dve, ktoré vedú vzduch samostatnými otvormi do 
primárnych priedušiek (bronchi primarii). Za môsti-
kom tvoria stenu syrinxu dve bubienkové väzivové 
membrány (membrana tympaniformis medialis a 
m. t. lateralis), ktoré sú natiahnuté medzi poslednou 
chrupavkou priedušnice a prvou chrupavkou prie-
dušky. Tieto membrány tvoria vlastný hlasový or-
gán. Svaly syrinxu (musculi syringeales) sú veľmi 
dobre vyvinuté predovšetkým pri spevavcoch, ktoré 
ich majú až 5 párov. Domáce vtáky svaly syrinxu 
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 frekvenciou kmitov týchto membrán. Dutina bu-
bienka je vystlaná sliznicou, ktorá v mieste prechodu 
cez môstik vybieha do polmesiačikovitej riasy, hla-
sivky (membrana semilunaris). Hlas, ktorý vzniká 
na princípe dvoch kmitajúcich hlasivkových mem-
brán, postavených rovnobežne s prúdením vzduchu 
je zosilňovaný vzduchovými vakmi. Kačice majú 
priedušnicu, ktorá je na bifurkácii priedušiek bubien-
kovito rozšírená a krytá tenkým bubienkom (na zo-
silnenie hlasu). Syrinx chýba bocianovi.    ZO

hlava článkonožcov (caput, cephalon) – prvý oddiel 
tela článkonožcov, ktorý sa sformoval v procese 
→ cefalizácie. Hlava vznikla spojením → akrónu a 
predných článkov (segmentov) tela. Je to evolučne 
najstaršia tegma. Ani u lariev, ani u pohlavne zrelých 
štádií nevykazuje stopy segmentácie. Počet článkov, 
z ktorých vznikla hlava, možno určiť len v embry-
onálnom štádiu na základe párových nervových 
ganglií, párov célomových vačkov a párov → so-
mitov (→ organogenéza). Prvou časťou hlavy je → 
akrón (acron, tiež predústny lalok), ktorý zodpovedá 
prostómiu (predústnemu laloku) obrúčkavcov (An-
nelida). Na ostatných článkoch hlavy sa nachádzajú 
párové prívesky (končatiny), ktoré sa v rôznej miere 
zachovávajú aj v postembryonálnom štádiu. Nepo-
známe presný počet článkov, z ktorých vznikla hlava 
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trilobitov (Trilobitomorpha) (predpokladá sa, že to 
bol akron plus 5 až 6 predných článkov). Kôrovce 
(Branchiata, Diantennata) a vzdušnicovce (Trache-
ata, Antennata) majú hlavu zloženú z akrónu a 6 
článkov: 1. predtykadlový článok; 2. článok 1. páru  
tykadiel kôrovcov, tykadlový článok vzdušnicov-
cov; 3. článok 2. páru tykadiel kôrovcov, vmedze-
rený článok vzdušnicovcov; 4. hryzadlový článok; 
5. článok 1. páru čeľustí; 6. článok 2. páru čeľustí 
(článok spodnoperový). Klepietkavce (Chelicerata) 
nemajú odlíšenú hlavu.  Hlavovú časť prednej tagmy  
prozómy (prosoma) tvoria akrón plus článok cheli-
cer 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 konča-
tín, ktoré sú stavbou viac-menej identické s hrudný-
mi lokomočnými končatinami. V hlave je sústredená 
väčšia časť CNS. Nachádzajú sa tu mozgové gangliá 
(nadpažeráková uzlina), ktoré sú okolohltanovou 
obrúčkou spojené s podpažerákovou uzlinou. Podľa 
polohy ústnych orgánov a ústneho otvoru u článko-
nožcov a najmä u vzdušnicovcov tri typy hlavy: 1. 
prognátna hlava (caput prognathale) – ústny otvor a 
ústne orgány 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, blanokrídlovce); 
3. opistognátna (hypognátna) hlava (caput opis-
tognathale) – ústny otvor a ústne orgány smerujú do-
zadu ku koxám prvého páru končatín (napr. šváby, 
bzdochy, cikádky, vošky).      MH, IO 

hlavička pásomnice → scolex
hlavičkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
hlavná telová → tepna (= ľavá aorta) – aorta = ci-

cavcov 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 väč-
šiny cicavcov 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 aorty sa elasticky rozšíria a dôjde v nej 
k prechodnému zvýšeniu tlaku, ten nazývame tlako-
vý pulz. Najvyššia hodnota tlaku dosiahnutá počas 
sťahu (systoly) sa volá systolický tlak, najnižšia hod-
nota, na ktorú tlak klesne počas ochabnutia = diasto-
lický tlak.                SN 

hlavohruď (cephalothorax) – jedna zo základných, 

morfologicky a funkčne špecifických častí tela 
niektorých kôrovcov, ktorá vzniká zrastaním hlavy 
s jedným alebo viacerými hrudnými článkami. Evo-
lučne sa formuje v zložitom procese oligomerizácie 
(zmenšovania počtu článkov) a tagmatizácie (zdru-
žovania článkov do väčších celkov) v intenciách 
heteronómnej segmentácie. Hlavová časť sa zakladá 
zo šiestich článkov (vrátane akronu), hrudná časť 
má nestály počet segmentov (napr. u rakovcov je 
ich 14). Okrem hlavových končatín (tykadlá a tyka-
dielka, hryzadlá a dva páry čeľustí) nesie hlavohruď 
hrudné nohy (thorakopody), v užšom slova zmysle 
predovšetkým peraeopody (na pareone – zadnej čas-
ti hrude), hoci jej súčasťou sú aj maxilipedy (príust-
né nôžky).                 PF

hlavové nervy (nervi craniales) – 12 párov nervov, 
vybiehajúcich z mozgu. Hlavové nervy sa označu-
jú rímskymi číslami. Nie všetky stavovce majú 12 
párov hlavových nervov, napr. cicavce majú okrem 
nich aj nultý, nultý majú aj lúčoplutvovce, ktorým 
však chýbajú XI. a XII. 0.– nervus terminalis (kon-
cový nerv) inervuje cievy (nemajú ho kruhoústnice, 
sliznatky a vtáky). I. – čuchový nerv (nervus olpfac-
torius) vybieha z prednej časti čuchového laloku 
do čuchovej sliznice, majú ho všetky stavovce. II. 
– zrakový nerv (nervus opticus) vybieha z medzi-
mozgu a inervuje sietnicu oka, majú ho všetky sta-
vovce. Na báze medzimozgu vytvára skríženie zra-
kového nervu (chiasma opticum). III. – okohybný 
nerv (nervus oculomotorius) vybieha zo stredného 
mozgu a inervuje očné svaly a pri vyšších stavov-
coch aj riasnaté teliesko a sietnicu. IV. – kladkový 
nerv (nervus trochlearis) vybieha tiež zo stredného 
mozgu a inervuje jeden z očných svalov. Ostatné 
nervy vybiehajú z predĺženej miechy. V. – trojklaný 
nerv (nervus trigeminus) inervuje prednú časť hla-
vy, ústnu dutinu a svaly čeľustí. VI. – odťahujúci 
nerv (nervus abducens) inervuje šiesty očný svalebo 
VII. – tvárový nerv (nervus facialis) inervuje orgány 
bočnej čiary, svaly krku a tváre (aj mimické svaly 
cicavcov). VIII. – polohovosluchový/statoakustický 
nerv (nervus statoacusticus/n. vestibulocochlearis) 
inervuje vnútorné ucho, bočnú čiaru a chuťové bun-
ky v ústach. IX. – jazykovohltanový nerv (nervus 
glossopharyngeus) inervuje prvý žiabrový oblúk 
a sliznicu hltana, svaly jazyka, časť slinných žliaz. 
X. – blúdivý nerv (nervus vagus) inervuje žiabre 
a vnútorné orgány. XI. – vedľajší nerv (nervus ac-
cessorius) inervuje svaly lopatkového pásma. Pri 
nižších stavovcoch je len odbočkou blúdivého ner-
vu. Samostaným hlavovým nervom je len pri cicav-
coch. XII. podjazykový nerv (nervus hypoglossus) 
inervuje aparát jazylky tetrapódnych stavovcov. Pri 
vodných inervuje svaly.      SN, ZO

hlienové kožné žľazy (glandulae mucosae) – sa nachá-
dzajú na hlave, tele, končatinách obojživelníkov. Sú 
nerovnomerne rozložené, viacbunkové fľaškovité-
ho tvaru. Rozloženie hlienových žliaz (glandulae 
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mucosae) v koži je približne 10–krát hustejšie ako 
granulóznych. Neustále vylučujú číry sliz, ktorý 
vytvára na pokožke jemný film, slúžia ako ochrana 
pred vysychaním, maceráciou, umožňujú kožné dý-
chanie.                ZO

hlístovce hospodárskych rastlín – parazitické väčši-
nou mikroskopické červovité živočíchy (do 5 mm). 
V ústach majú bodavý orgán (stylet). Vajíčka sa vy-
víjajú v pôde alebo v rastlinách, vývin trvá niekoľko 
dní až týždňov. Dospelé v pôde môžu prežívať v sta-
ve → anabiózy i viac rokov. Sú veľmi odolné voči 
nepriaznivým vplyvom (teplota, chemikálie a pod.). 
K významným  škodcom kultúrnych rastlín patrí há-
ďatko pšeničné (Anguina tritici) – žije v pazuchách 
listov pšenice, háďatko repné (Heterodera schachtii)  
spôsobuje vážne škody na cukrovej repe, háďatko 
zemiakové (Heterodera rostochiensis) parazituje v 
hľúzach zemiakov. Na koreňoch obilnín parazituje 
háďatko koreňové (Heterodera radicicola), stiletka 
zhubná (Ditylenchus dipsacii) napadá cesnak, cibu-
ľu, fazuľu, kŕmnu repu a ďalšie rastliny.             ET

hlísty mačiek a psov – parazity mačiek a psov. Medzi 
najčastejšie hlísty mačiek a psov patria škrkavka psia 
(Toxocara canis) a škrkavka mačacia (T. cati). Sam-
čeky dosahujú veľkosť 10 cm, samičky až 18 cm. 
Dospelé hlísty parazitujú v tráviacom trakte psa ale-
bo mačky a ich vajíčka sú vylučované do prostredia. 
Vajíčkami týchto hlíst sa môže nakaziť aj človek. 
Nákaza človeka je viazaná na → geofágiu (detské 
pieskoviská  znečistené exkrementami psov alebo 
mačiek). Po prehltnutí vajíčok sa za 2 týždne až 7 
týždňov vyvinú infekčné larvy, ktoré sa cez stenu čre-
va krvnou cestou dostávajú do rôznych orgánov (→ 
pečeň, → pľúca, CNS). Ochorenie sa nazýva toxo-
karóza. V ostatnom čase je zaznamenaný jej zvýšený 
výskyt, čo súvisí so zvýšeným záujmom o chov psov 
a mačiek. Preto je dôležité pravidelné odčervovanie 
týchto zvierat, odstraňovanie výkalov z verejných 
miest, pravidelné čistenie a údržba detských piesko-
vísk.                  JS

hltan (pharynx) – časť tráviacej a dýchacej sústavy ži-
vočíchov. Môže vznikať vliačením 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 vy-
skytuje u väčšiny rozvinutejších živočíchov a majú 
ho aj chordáty. Pri nižších chordátoch (plášťovce 
– Tunicata, kopijovce – Cephalochordata, Mihule 
– Petromyzontida, sliznatky – Mixiny) je predera-
vený žiabrovými štrbinami a slúži nielen na príjem 
potravy, ale aj na dýchanie. Pri vyšších, hltan tvorí 
lievikovito rozšírená rúra, ktorá je súčasťou tráviacej 
aj dýchacej sústavy. Delí sa na nosovú časť (nosohl-
tan), ústnu časť a hrtanovú časť. Medzi hrtanom a hl-
tanom 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
hmatadlá (pedipalpy) – druhý pár končatín klepiet-

kavcov (Chelicerata) umiestnený medzi klepiet-
kami (→ chelicerami) a prvým párom kráčavých 
končatín, a ktoré sú tiež rôzne modifikované. Plnia 
väčšinou zmyslovú funkciu a slúžia i k lovu potra-
vy. Pôvodne sú šesťčlánkové a často sú využívané 
ako hmatové orgány (palpigradi), vtedy sú tvarom 
podobné kráčavým nohám. U škorpiónov sú nápad-
né, zakončené klepietkom a slúžia na chytanie ko-
risti. Väčšina samcov pavúkov má koncový článok 
hmatadiel premenený 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 predpo-
vedať zemetrasenie, výbuch sopky, či blízkosť tor-
náda. Hmatové fúzy sú prítomné aj u rýb, po bokoch 
ústneho otvoru. Napríklad u sumca sú nad hornou 
čeľusťou umiestnené dva dlhé fúzy, ktorými dokáže 
sumec veľmi dobre pohybovať. Sú v nich uložené 
hmatové bunky, pomáhajúce pri hľadaní potravy a 
pri orientácii. Pod spodnou čeľusťou sú dva páry 
menších nepohyblivých fúzikov.         MKB

hmatové fúzy – sa nachádzajú v hlavovej časti tela rýb 
najmä v oblasti rypáka a ústneho otvoru. Ryby môžu 
mať párny počet hmatových fúzov, napr. dva páry 
má kapor pontokaspický (Cyprinus carpio) alebo 
nepárny počet, napr. jeden fúz má na brade mieň 
sladkovodný (Lota lota) a slúžia ako hmatový, ču-
chový orgán.                 HI

hmatové orgány bezchordátov – patria do skupiny 
mechanoreceptorov, t. j. orgánov na tele živočíchov, 
ktoré sú dôležité pre orientáciu. Ich štruktúra je po-
merne zložitá. Jedná sa o voľné nervové zakonče-
nia a primárne zmyslové bunky. Bezchordáty ich 
majú umiestnené na exponovaných miestach tela 
(napr. ramená nezmara, hlava dážďovky, tykadlá a 
→ hmatadlá hmyzu, nohy článkonožcov a p.). Hmat 
bezchordátov je predovšetkým sústredený v → sen-
zilách, ktoré môžu byť rozmiestnené po celom povr-
chu tela (ulitníky) alebo na ramenách (hlavonožce). 
Pavúkovce majú hmatové senzily a → trichobotrie 
na bazálnych článkoch nôh a na pedipalpách. Môžu 
byť jednoduché alebo rozvetvené. Pri hmyze je to 
najmä trichiová → senzila, ktorá má tvar štetiny (sa-
eta), spojenej s jednou alebo viacerými zmyslovými 
bunkami. Senzila je ponorená do lôžka (alveolus), 
ktoré tvorí malú priehlbinku a v ktorom sa štetina 
môže pohybovať. Veľmi dobre majú hmatové sen-
zily a trichobotrie vyvinuté jaskynné druhy a dru-
hy žijúce hlboko v pôde, prípadne v podzemných 
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chodbičkách. Ich hmatové senzily a trichobotrie sú 
prispôsobené aj na vnímanie otrasov (seizmorecep-
tory), prípadne zemskej gravitácie. Veľmi presne sa 
orientujú v tmavých podzemných priestoroch.   MH

hmatové telieska – → receptory kože, voľne roztrúse-
né pod povrchom tela v koži. Sú to vlastne nervové 
zakončenia, často obalené prídatnými štruktúrami, 
ktoré zvyšujú ich citlivosť. Reagujú na dotyk a tlak. 
Ak pôsobí na kožu → podnet malej intenzity, tak vy-
voláva pocit dotyku. Pri väčšej intenzite vzniká pocit 
tlaku. Vnímanie tepla zabezpečujú kožné receptory 
nazývané Ruffiniho telieska a vnímanie chladu za-
bezpečujú Krauseho telieska. Najpočetnejšie zastú-
pené sú body citlivé na bolesť, nasledujú body cit-
livé 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 oblas-
ti úst kopijovcov (Cephalochordata). Ústny otvor, 
umiestnený na ventrálnej strane rostra je obkolesený 
vencom 30 hmatových tykadiel (cirry). Je vystuže-
ný pevným tkanivom, preto je neustále otvorený. 
Interiér ústnej dutiny je vystlaný epiteliálnymi bun-
kami s brvami, ktoré zabezpečujú prúdenie vody. 
Veľká ústna dutina má na zadnej strane vírivý orgán 
(usmerňuje prúd vody do hltanovožiabrového vaku) 
a je vzadu zatvorená svalnatou plachtičkou vellum – 
na jej zadnej strane sú vnútorné cirry.             ZO

hnida – vajíčko vší (Anoplura). Mladé vajíčka sú zvy-
čajne biele až špinavobiele s lesklým povrchom, 
staršie (štyri a viacdňové) sú žlté až hnedožlté. Sa-
mička 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 vyliahli sú na hornom konci otvorené a prie-
svitné.                 IO

hniezda vtákov – len málo vtáčích druhov si nestavia 
hniezda. Z našich takto môžu niektoré sovy a soko-
ly hniezdiť v hniezdach postavených inými vtákmi 
(napr. vraních, stračích či bocianích). U ostatných 
existuje celá škála od jednoduchých hniezd po kom-
plikované, tu vyberáme len niektoré. Hniezda si 
nestavajú naše lelky a kladú vajcia priamo na zem. 
Alky inkubujú vajcia na holej skalnej rímse. Na holé 
dno dutín stromov kladú vajcia sovy, krutohlav, du-
dok. Do jednoduchej jamky v zemi znášajú vajíčka 
bahniaky či niektoré tučniaky. Veľké druhy tučnia-
kov postojačky 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 peria. Dokonalejšie sú hniezda 
na zemi vystlané trávou, vetvičkami a perím. Sú 
to hniezda niektorých kačíc, kurovitých, dropov, 
trasochvostovitých, škovránkovitých. Priamo na 
vode, z tlejúcich rastlín si stavajú hniezda potápky. 
V jaskyniach hniezdia niektoré lelky a salangány, v 
dutinách piesčitých či hlinených stien hniezdia ry-

bárikovité, včelárikovité a brehuľa. Jediné vtáky, 
ktoré nesedia na násadách sú tabonovité (Megapo-
didae), čo sa považuje za vývojovo najstarší spôsob 
u vtákov. Tabony vajcia zahrabávajú do piesku alebo 
tlejúcich rastlín a → inkubácia je zabezpečená slneč-
nými lúčmi alebo teplom z tlenia. Ďatle si vysekajú 
hniezda v kmeňoch stromov. Dutiny po nich môžu 
obsadzovať holuby plúžiky, krakle, sýkorky, škorce. 
Podobne v dutinách stromov hniezdi aj brhlík, ten-
to si však otvor zmenšuje hlinou. Zobákorožec za-
muruje 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 halúzok na vetvách stromov si stava-
jú hniezda holuby hrivnáky a hrdličky. Zložitejšie 
hniezda majú pinky, drozdy, stehlíky, z nich drozd 
plavý vnútro hniezda vymazáva blatom a slinami. 
Vlhy majú košíkové hniezda vo vidliciach konárov. 
Podobne košíkové až čašovité hniezda majú trste-
niariky, zavesené na niekoľkých steblách trstiny. Z 
našich druhov si najzložitejšie hniezdo stavia kúdeľ-
níčka. 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 stavajú tropické 
pletiarkovité, ktoré sú zložite upletené ako spoloč-
né 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 Ptiloris 
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 stav-
ba hniezda môže trvať niekoľko dní a je používané 
len pre jedno hniezdenie (malé druhy) alebo až nie-
koľko týždňov a môže byť používané veľa rokov až 
generácií (veľké druhy, napr. bocian biely).        ĽK

hniezdny okrsok vtákov – v čase rozmnožovania plo-
cha chránená hniezdnym párom pred inými jedinca-
mi 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 potravnej ponuky. U veľkých vtákov (mnohé 
orly, veľké sokoly) hniezdny okrsok má niekoľko 
kilometrov štvorcových, u ďatľov niekoľko hektá-
rov, u malých spevavcov niekoľko árov. Hniezdnym 
párom je vyznačovaný a bránený pomocou spevu, 
kriku, bubnovaním do dreva (ďatle) či určitými po-
stojmi.                ĽK

hniezdny parazitizmus vtákov – prenesenie starostli-
vosti o hniezdenie na iný vtáčí druh. Vyskytuje sa asi 
u 1 % vtákov, napr. niektorých druhov z čeľadí: ka-
čicovitých, kukučkovitých (tu je parazitická asi po-
lovica zo 130 druhov), medozvestkovitých, trupiálo-
vitých, pletiarkovitých. Pri najjednoduchšom stupni 
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vtáky stavajú svoje hniezda, aj sa starajú o násady. 
Popritom však môžu klásť vajcia do hniezd rôznych 
→ hostiteľov. Sfarbením sa ich vajcia nepodobajú 
na vajcia hostiteľa, mláďa parazita je odchovávané 
pestúnmi spoločne s ich mláďatami. Pri najvyššom 
stupni (kukučky) hniezdneho parazitizmu sa u pa-
razita 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 inku-
bácie. Vajíčko parazita má tiež silnejšiu škrupinu, 
ktorá ho lepšie chráni, keď ho samica kladie z väčšej 
výšky. Samica parazita odstráni toľko vajec hostiteľa 
z jeho hniezda koľko sama do neho znesie a vyliah-
nuté mláďa parazita vyhodí ďalšie vajcia, či mláďatá 
hostiteľa z hniezda.               ĽK 

hodváb (sericum) – produkt hodvábotvorných žliaz. 
Vzniká z pružnej bielkoviny fibroínu a z gélovitej 
bielkoviny sericínu, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu 
hodvábneho vlákna. Na povrchu je hodvábne vlák-
no pokryté jemným voskovým povlakom, ktorého 
zloženie je podobné kutikulínu. U priadky morušo-
vej vychádza zo spodnoperových žliaz. Najprv je to 
kvapka tekutiny, ktorá prechádza spoločným vývo-
dom, vtláča sa do osobitného sieťkovitého sfinkteru, 
kde tuhne, odtiaľ vychádzajú pôvodne dve vlákna, 
ktoré na vzduchu ešte rýchlejšie tuhnú. Počas pre-
chodu spoločným vývodom sa obe vlákna obaľujú 
sekrétom, ktorý ich k sebe zlepuje. Dôležitú úlohu 
pri tvorbe hodvábu zohrávajú sferulocyty – špecia-
lizované bunky → hemolymfy, ktoré aktivizujú ty-
rozinázu dôležitú pre produkciu hodvábneho vlákna 
húseníc motýľov.              MH

hodvábnička – plemeno kury domácej, ktoré má → 
beháky s piatimi prstami a modrú pokožku. Najcha-
rakteristickejším plemenným znakom je mäkké, vla-
sovité 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 
(tibia) a tenšia lýtková kosť (fibula). Chvostnaté 
obojživelníky (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 distálnej časti môžu navzájom zrastať 
(králik – Oryctolagus cuniculus).             ZO

holofyletický taxón → monofyletický taxón
holometabólia → premena 
holopneustický → vzdušnicová sústava 
holubie mlieko – rodičom mladých holubov sa v ob-

dobí rozmnožovania vytvára v hrvoli zvláštna tva-
rohovitá hmota, ktorou kŕmia mláďatá. Obsahuje 
tuk, bielkoviny a vodu (mlieko cicavcov obsahuje aj 
cukor a vápnik). Jeho produkciu podporuje hormón 

prolaktín, ktorý aj v tele cicavcov reguluje produk-
ciu mlieka.  ZO

homeostáza – je udržovanie biochemických a fyzio-
logických procesov organizmu v stave dynamickej 
rovnováhy s vonkajším prostredím. U vyšších orga-
nizmov je kontrolovaná endokrinným, imunitným 
a nervovým systémom.            MM

homeostáza organizmu – stálosť vnútorného prostre-
dia organizmu. Vychádza z teórie systémov, podľa 
ktorej sú všetky zložky systému, tzv. subsystémy 
(bunky, tkanivá, orgány, sústavy orgánov) návzajom 
intenzívne prepojené a zmena akejkoľvek z nich sa 
skôr alebo neskôr prejaví na všetkých ostatných ale 
aj organizme ako celku. Homeostáza je dynamická 
(kvázistacionárna) vlastnosť, ktorá na základe zloži-
tých mechanizmov tlmí účinky stresu (pevnosť) ale-
bo po narušení privádza systém do pôvodného stavu 
(pružnosť). Telo prichádza do kontaktu so širokým 
spektrom faktorov, vrátane negatívneho impaktu, 
napr. stres. Regulácia vnútorného prostredia je za-
bezpečená neurohormonálne cez fenomén spätnej 
väzby. Homeostáza organizmu je objektom výsku-
mu fyziológie.                PF

homocerkná chvostová plutva – typ chvostovej plutvy, 
ktorá je vykrojená a obidva laloky sú rovnako dlhé. 
Je súmerná; → chrbtica končí pred chvostovou plut-
vou. Charakteristická pre väčšinu našich rýb.       HI

homodynamické orgány  – orgány, ktoré sa opakujú v 
každom telovom článku jednotlivo alebo vo väčšom 
počte (napr. nervové uzliny, → metanefrídie a para-
pódie obrúčkavcov, → stavce v chrbtici).              JS

homogenita – 1. rovnorodosť vo vzorke ekologického 
materiálu, dát a pod., 2. v biocenológii (zoocenoló-
gii) vzťah medzi počtom druhov a ich frekvenciou 
vo vzorkách. Čím viac druhov má vysokú frekven-
ciu výskytu, tým je → biocenóza (zooceóza) rovno-
rodejšia (má vyššiu homogenitu).            MH

homochromia – sfarbenie živočícha, ktoré je rovnaké 
ako jeho okolie; krycie (kryptické) sfarbenie, ochra-
na pred → predátormi.                           MH

homoiotermné živočíchy – živočíchy schopné vlast-
nými 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 prostre-
dia. Zaraďujeme sem vtáky (Aves) a cicavce (Mam-
malia). Niektorým druhom môže počas dňa kolísať 
telesná teplota v rozsahu 10 °C. Telesná teplota 
rôznych druhov 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, kačica – 42 °C. Regulátorom telesnej tep-
loty sú nervové bunky v spodnej časti medzimoz-
gu hypotalamuse. Pri malom poškodení tejto časti 
mozgu nastáva pri cicavcoch rovnaký stav ako pri 
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studenokrvných živočíchoch, ktoré svoju telesnú 
teplotu nemôžu regulovať. Regulátor sa skladá z 
1/ prednej časti, ktorá slúži ako senzor a integrátor 
teplotných → podnetov prichádzajúcich z rôznych 
častí tela, zatiaľ čo 2/ zadná časť hypotalamusu ob-
sahuje výkonné centrum, ktoré riadi termoregulačné 
mechanizmy vstupujúce do činnosti, keď je organiz-
mus vystavený chladu alebo teplu. Keď sa podráž-
di centrum chladu, telesná teplota klesne a naopak. 
Predná časť hypotalamusu je teda predovšetkým 
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 fyzikálne. 
Preto rozlišujeme reguláciu teploty chemickú a fyzi-
kálnu. Chemické efektory (svaly, → pečeň) zvyšujú 
tvorbu tepla – termogenézu, nemôžu však organiz-
mus pri prehriatí ochladiť. Fyzikálne efektory (→ 
cievy, srsť, → perie) môžu zadržať teplo v tele a aj 
vo zvýšenej miere teplo uvoľniť (zúženie ciev, roz-
šírenie ciev, naježenie srsti sťažuje ochladzovanie). 
Potné žľazy podporujú len ochladzovanie, pretože 
odparujúci sa pot odoberá teplo z kože. Podobne 
dýchanie s vyplazeným jazykom (cicavce, vtáky). 
Živý termostat v tele organizmov dokáže teplo vy-
tvoriť a potom ho konzervovať, alebo vydať. Celý 
tento termoregulačný systém funguje nepretržite 
a vytvára tak konštantnú teplotu telesného vnútra 
tzv. tepelného jadra. Patrí k nemu → mozog, hrudné 
a brušné vnútornosti a svalové časti ramien 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 teplo-
tu 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 
funkcia, napr. nohy kopytníkov, krídla vtákov a pá-
rové plutvy rýb. V mnohých prípadoch majú okrem 
spoločného pôvodu (zhodnej embryogenézy) aj rov-
nakú, resp. príbuznú funkciu, napr. → semenníky 
a vaječníky. Stávajú sa predmetom záujmu kompara-
tívnej anatómie. Sú opakom analogických orgánov, 
ktoré vznikli z rozdielnych zárodočných listov, majú 
však rovnakú funkciu (krídla vtákov a krídla hmy-
zu). V priebehu 19. a 20. storočia sa postupne upus-
tilo od Darwinovho názoru, že organizmy s homolo-
gickými orgánmi musia byť zákonite fylogeneticky 
príbuzné.                 PF

homometabólia → premena 
homonómna metaméria → metaméria
homonómna/rovnomerná článkovanosť – typická pre 

→ kmeň obrúčkavce (Annelida). Znamená, že živo-
čích má všetky články tela rovnaké. Článkovanosť 

sa prejavuje aj v usporiadaní nervovej, vylučovacej 
a cievnej sústavy.           MKB

homotypické orgány  – párovito vyvinuté orgány (napr. 
u človeka ruky, nohy, uši, obličky a pod.).             JS

homotypické sociálne skupiny – delí sa na homomor-
fologickú – zoskupenie zvierat rovnakej telesnej 
stavby, pohlavia a ontogenetickej úrovne, sú v nej 
len samce alebo len samice, prípadne iba mláďatá, 
heteromorfologická skupina je tvorená samcami aj 
samicami, samicami a mláďatami, rodičmi a ich 
mláďatami, takéto skupiny vytvára väčšina druhov 
stavovcov, ale aj sociálny hmyz.         MKA

homotypický – druhovo rovnaký, zhluk alebo iná → 
societa živočíchov zložená z jedincov rovnakého 
druhu (→ rodina, stádo, roj, kŕdeľ).            MH

hormón – názov „hormón“ má svoj pôvod v gréckom 
slove „hormaó,“ ktoré znamená poháňam, ale aj po-
vzbudzujem. Hormóny sú organické látky, ktoré v 
živom organizme vytvárajú žľazy s vnútornou sek-
réciou (v endokrinných žľazách): v hypofýze, nad-
obličkách, semenníkoch, vaječníkoch, štítnej žľaze, 
→ pankrease a prištítnych telieskach. Vylučujú sa do 
krvi, miechy a mozgovomiechového moku (inkrét). 
Sú látkami a nositeľmi informácií pre cieľové orgá-
ny a tkanivá. Vyznačujú sa cieleným účinkom už aj 
pri veľmi nízkych koncentráciach a v tele pôsobia 
ako chemické regulátory a biokatalyzátory. Hypofý-
za a hypotalamus okrem svojej práce vykonávajú aj 
kontrolu endokrinného systému. Pomocou chemic-
kého dorozumievania riadia činnosť ostatných žliaz: 
vylučujú hormóny, ktoré 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 
funkciou je zabezpečenie stálosti vnútorného prostre-
dia – → 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 
nazýva aj vyzliekací hormón, lebo spôsobuje vyzlie-
kanie starej kože. V procese premeny pôsobí s ju-
venilným hormónom. Juvenilný hormón spomaľuje 
prechod do dospelosti v čase larválneho vývinu hmy-
zu. Na konci larválneho vývinu sa prestane vylučovať 
a jeho nedostatok je → podnetom na premenu hmy-
zu. Oba hormóny sa tvoria v hrudi hmyzu.          MKB

horná pera (labrum) – nepárový doštičkovitý sklerit, 
ktorý je súčasťou hlavy hmyzu. Zhora kryje bázu  
hryzadiel. Švom je spojená s čelovým štítkom (clype-
us). Je schopná minimálneho pohybu smerom nahor-
nadol. Spodná plocha (vnútorná strana) hornej pery 
je krytá blanitou  výstelkou, nazýva sa epipharynx. 
Horná pera môže byť predĺžená až ihlicovitá (boda-
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vo-cicavé ústne orgány bzdôch, komárov a i.).      IO
horúčka (febris) – zvýšená telesná teplota organizmu 

nad fyziologickú hranicu, ktorá je reakciou orga-
nizmu na infekcie, zápalové ochorenia, poškodenie 
tkanív, imunitná reakcia a pod. Telesná teplota živo-
číchov 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 tep-
lota ktorého môže byť až o 20 ºC vyššia. Krokodíl 
morský (Cocodylus porosus) má telesnú teplotu 
v rozsahu 30 – 32 ºC, vtáky 36 – 39 ºC, cicavce oko-
lo 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 podmien-
kach za účelom získania poľnohospodárskych pro-
duktov živočíšneho pôvodu. Hospodárske zvieratá 
tvoria početnú skupinu v rámci domácich zvierat 
chovaných človekom. Medzi ne zaraďujeme nasle-
dovné 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 vo svo-
jom tele hostí parazita. Parazit na hostiteľovi alebo v 
hostiteľovi prekonáva časť alebo celý vývin (ontoge-
nézu), na hostiteľa je dočasne alebo trvale viazaný. 
Poznáme definitívnych hostiteľov, v ktorých prebie-
ha pohlavný spôsob rozmnožovania parazita; medzi-
hostiteľov, v ktorých prebieha nepohlavné rozmno-
žovanie parazitov a paratenických (rezervoárových) 
hostiteľov, v ktorých dochádza ku kumulácií zvyčaj-
ne larválnych štádií parazitov. Pri vtákoch preberá 
hostiteľský druh vtáka starostlivosť  o → postem-
bryonálny vývin mláďat parazitického vtáka. IO

hrabavé nohy (pedes fossorii) – má hmyz žijúci v dre-
ve, v zemi alebo hrabajúci v pôde, či detrite (napr. 
medvedíkovité – Gryllotalpidae, skarabeusovité  – 
Scarabaeidae). Sú charakteristické rozšírenými ho-
leňami (→ nohy článkonožcov), ktorých vonkajší 
okraj je ozubený.                JS

hradovanie vtákov – spôsob udržania sa na konári. Na 
nohe stromových druhov časť lýtkových svalov, kto-
ré sa volajú ohýbače prstov (muscules flexores per-
forantes) postupne prechádzajú cez pätu do zväzku 
šliach ovládajúcich pohyb jednotlivých prstov. Ich 
ťahom nastáva zovretie prstov (dochádza k nemu 
sťahom lýtkových svalov alebo dosadnutím na ko-
nár). Tieto svaly sa delia na ohýbače prstov prevŕta-
vajúce (mm. flexores perforantes) a ohýbače prstov 
prevŕtané (mm. flexores perforati). Chodidlové šľa-
chy ohybačov prstov prevŕtavajúcich majú na povr-
chu tvrdé hrbolaté chrupavkovité tkanivo z veľkých 
guľovitých buniek, ktoré zapadajú do jamiek na na 
ohýbačoch prstov prevŕtaných. Tým sa navzájom za-
chytia, a čím je tlak hmotnosti tela väčší, tým je ich 
vzájomné zachytenie pevnejšie a väčšie aj zovretie 

prstov. Šľachy uvoľňuje naťahovač prstov (muscu-
lus extensor digitorum).              ZO  

hravé správanie – osobitný typ správania živočíchov, 
ktoré je predmetom štúdia etológie. Súvisí s formo-
vaním vlastných skúseností jedinca počas dospieva-
nia. Utvára modelové prostredie, ktoré je predpokla-
dom pre vývin pohybových schopností a zložitého 
behaviorálneho komplexu. Jeho intenzita má súvis-
losť s mierou sociability (u sociálne žijúcich zvierat 
je hravá → aktivita významnejšia). Počas hravého 
správania sa uvoľňujú aj vrodené → inštinktívne 
mechanizmy, realizuje sa zvedavosť a orientačno – 
pátracie aktivity. Hra má pozitívny impakt na emoci-
onálnu stránku jedinca. Určité náznaky sa objavujú aj 
u bezstavovcov, napr. u sociálne žijúcich blanokríd-
lovcov, hravé správanie je však doménou vyšších 
stavovcov (najmä vtákov a cicavcov).                  PF

hravé správanie zvierat – → aktivita s charakteristic-
kým pozitívnym emocionálnym naladením, ktorá 
súbežne s inými aktivitami sociálne žijúcich živočí-
chov pretrváva celý život. Pri mláďatách má funkciu 
koordinovať pohybové aktivity, ako aj ritualizované 
postoje a gestá vyjadrujúce naladenie v neskorších 
štádiách dospelosti v rámci bojovo-obranného sprá-
vania. Hravé správanie zvierat charakterizujú loko-
močné hry, naháňačky, zápasenie a emocionálne po-
zitívne naladené kontaktové správanie matiek a mlá-
ďat v ranom veku. Je špecifické takmer pre každý 
živočíšny druh. Najdokonalejšie prejavy však mož-
no pozorovať pri cicavcoch. Hry sú predprípravou 
na obdobie dospelosti a zvieratá sa prostredníctvom 
hier napr. učia ako dobehnúť a získať korisť, ako 
nadviazať sociálny kontakt v rámci vnútrodruhovej 
sociálnej komunikácie a vytvárať pozitívne sociálne 
väzby v sociálnych skupinách.            MN

hrebeň prsnej kosti (crista sterni) – výbežok prsnej 
kosti. Prsná kosť (sternum) vtákov, ktorá je v tvare 
korýtka, má na ventrálnej strane mohutný kýl – hre-
beň prsnej kosti. Ten slúži na úpon mohutných lieta-
cích svalov.                ZO

hrebeňovité tykadlá → tykadlá hmyzu
hrebienok (pecten) – útvar, ktorý vyrastá z cievovky 

oka vtáka v blízkosti vstupu zrakového nervu a vy-
čnieva do priestoru vyplneného sklovcom. Tvorený 
je z pozmenených krvných ciev, podporného nervo-
vého tkaniva a melanocytov. Pravdepodobne má vy-
živovaciu funkciu, ale pripisujú sa mu aj iné funkcie 
– zvyšovanie ostrosti videnia vrhaním tieňa na siet-
nicu, regulácia vnútroočného tlaku, do určitej miery 
zabraňuje oslneniu.               TL

hrozba/vyhrážanie – špecifický spôsob správania zvie-
rat, ktorý má zabrániť ich vzájomnému stretnutiu v 
súbojoch a konfliktoch. Ide o rôzne zastrašovacie 
formy správania, napr. vycieranie zubov, zdanlivé 
zväčšovanie tela našuchorením peria vtákov, naje-
žením srsti, nafukovaním hrdelných vzduchových 
vakov (napr. u leguán). Patrí sem aj rôzne prezento-
vanie „zbraní“ – zobákov, rohov a parohov. Niekedy 
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sú prejavy hrozby spojené s pôsobením a využitím 
farebných signálov. Napr. niektorým opiciam očer-
venie koža na tvári a na slabinách, alebo mozoľoch 
na sedacej časti. Akustické prejavy jeleňov – známe 
trúbenie v ruji je hrozba na diaľku. Podobným pre-
javom je aj imponovanie, zaujímanie imponujúcich 
postojov (imponovanie), vyhľadávanie najvýhodnej-
šieho miesta na prezentáciu svojho tela, zdvíhanie 
hlavy a „vyťahovanie“ tela do výšky. Hrozbu možno 
pozorovať v sociálnych skupinách rôznych typov, 
najčastejšie pri individuálnych neanonymných uzav-
retých skupinách zvierat.            MN

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 
dolných 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 poško-
dením, ktoré by mohlo nastať vdýchnutím potravy 
alebo nečistôt. Ďalšou funkciou hrtanu je tvorba 
zvuku (hlasu), ktorý vzniká pomocou väzív, svalov 
a blán v hrtane. Hrtan majú už aj obojživelníky, ale 
po prvý krát je dýchacia sústava zreteľne rozčlenená 
na hrtan, priedušnicu a dve priedušky až pri plazoch. 
Pri plazoch sa začína vytvárať aj hrtanová príklop-
ka (epiglottis) oddeľujúca tráviace a dýchacie cesty. 
Pri vtákoch sa na tvorbe hlasu nepodieľa hrtan, ale 
hlasový orgán (syrinx). Hrtan cicavcov je nielen prí-
vodnou dýchacou cestou, ale i zvukotvorným orgá-
nom. Na tvorbe zvuku sa zúčastňujú tri chrupavky: 
nepárová štítna → chrupavka (cartilago thyreoidea), 
prstienkovitá chrupavka (cartilago cricoidea), pá-
rová krhlovitá chrupavka (cartilago arritenoidea). 
Hlasivky (ligamenta vocalia) sú napnuté medzi štít-
nou chrupavkou a dvoma krhlovitými chrupavkami. 
Ovládané sú hlasivkovým svalom (musculus voca-
lis). Hrtan od hltana je oddelený hrtanovou príklop-
kou.             MKA

hrubé črevo – je trubicovitý orgán, ktorý je pokračo-
vaním tenkého čreva a ústi do konečníka (rectum). 
Črevo (intestinum) je funkčne najdôležitejšia 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 (typhlosolis) alebo 
rôznymi klučkami a záhybmi. Pri obojživelníkoch, 
plazoch, vtákoch a cicavcoch sa črevo ďalej predl-
žuje a morfologicky člení, najčastejšie na dva úse-
ky: 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. MKA

hruď článkonožcov (thorax) – druhý oddiel tela člán-
konožcov, ktorý sa diferencoval v procese → oli-
gomerizácie. Nachádza sa za hlavou. Nesie najmä 
pohybové orgány (nohy a krídla). Trilobity (Trilo-

bitomorpha) mali hruď zloženú z 2 – 20 článkov, 
pričom každý niesol 1 pár dvojvetvových konča-
tín. Hruď klepietkavcov (Chelicerata) tvorí spolu s 
hlavou jednotnú tegmu tzv. → hlavohruď (proso-
ma), ktorá sa skladá z → akrónu a 6 – 7 článkov 
(pričom 2 sú pôvodne hlavové a 4 – 5 hrudných). 
Hlavohruď hrotnáčov (Merostomata) nesie okrem 
páru chelicer a pedipalp, ktoré patria k hlavovým 
článkom, ešte 4 páry lokomočných končatín a 1 pár 
končatín zmodifikovaných na chiláriá. Prosoma pa-
vúkovcov  (Arachnoidea) nesie 2 páry končatín hla-
vových článkov (chelicery a → pedipalpy) a 4 páry 
lokomočných končatín, ktoré patria k pôvodne hrud-
ným článkom jednotnej hlavohrude. Hruď nohatiek 
(Pantopoda) je zložená z 3 – 6 výrazne odlíšiteľných 
článkov, na ktorých sa nachádzajú 8-článkové loko-
močné končatiny. Pri väčšine kôrovcov (Crustacea) 
6 pôvodných hlavových článkov splýva s 1 – 5 hrud-
nými článkami, pričom vytvárajú jednotnú tegmu 
– hlavohruď (cephalothorax). Končatiny pripojené 
k hrudným segmentom napomáhajú hlavovým kon-
čatinám (ústnym orgánom) pri chytaní a spracova-
ní potravy, ich bazálne časti majú vyvinuté žuvacie 
plôšky a tento typ hrudných končatín sa nazýva 
priústne nožičky (maxillipedes), pričom končatiny 
zvyšných hrudných článkov, ktoré nie sú zlúčené s 
hlavou majú lokomočnú funkciu a nazývajú sa pe-
reiopody (→ nohy článkonožcov). U vzdušnicovcov 
(Tracheata, Antennata) je hruď zložená z 3 článkov 
– predohrude (prothorax), stredohrude (mesothorax) 
a zadohrude (metathorax), pričom hrudné končatiny 
plnia lokomočnú funkciu. U  krídlovcov (Pterygota) 
stredo- a zadohruď nesie pôvodne 2 páry rôzne mo-
difikovaných → krídel.                                        MH

hrudný kôš – hrudník (thorax) ohraničuje hrudníkovú 
dutinu, chráni srdce a → pľúca. Tvorí ho 12 hrudní-
kových stavcov, 12 párov rebier a hrudná kosť. Ci-
cavce majú dobre vyvinuté hrudníkové rebrá, ktoré 
nasadajú na telá a priečne výbežky hrudných stavcov 
a sú nedelené. Ich ventrálne konce sa napájajú na prs-
nú kosť (sternum). Podobne ako u plazov môžu byť 
zadné rebrá pripojené k hrudnej kosti nepriamo alebo 
mať ventrálne konce úplne voľné. Sternum je oby-
čajne ploché a pretiahnuté a je zložené z troch častí 
(manubrium, corpus, processus xiphoideus).        SN 

hrudný oddiel chrbtice – hrudný oddiel chrbtice cicav-
cov je tvorený 12 – 15 hrudníkovými stavcami, kto-
ré majú mohutné tŕňovité a bočné výbežky. Cicavce 
majú dobre vytvorené hrudníkové rebrá, ktoré nasa-
dajú na telá a priečne výbežky hrudníkových stav-
cov a sú nedelené. Ich ventrálne konce sa napájajú 
na sternum, podobne ako u plazov môžu byť zadné 
rebrá pripojené k hrudnej kosti nepriamo alebo môžu 
mať ventrálne konce úplne voľné. Sternum je obvyk-
le 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-
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mes, kukučky – Cuculiformes, sovy – Strigiformes, 
krakľovce – Coraciiformes). Spodný koniec dlhého 
→ pažeráka (oesophagus) vtákov je rozšírený a vy-
tvára hrvoľ (ingluvies), ktorý slúži na uskladnenie, 
prípadne zmäkčenie potravy (dravce, kury). Niekto-
rým vtákom (holuby, plameniaky) sa v ňom v období 
výchovy mláďat vytvára výživný sekrét tzv. vtáčie 
mlieko, ktorým kŕmia mláďatá. Hoazínom (Opistho-
comiformes), živiacim sa rastlinnou potravou, na roz-
diel od iných vtákov slúži hrvoľ nielen na uskladnenie, 
ale aj na spracovanie potravy (nachádzajú sa v ňom 
mikroorganizmy, pomáhajúce štiepiť celulózu). ZO

hrvoľ → tráviaca sústava bezchordátov
hryzadlá (mandibullae) – prvý pár tvarom i funkč-

ne premenených končatín. Párový orgán, základná 
súčasť → hryzavých ústnych orgánov u hmyzu. 
Väčšina článkonožcov má hryzadlá jednoliate ne-
článkované, segmentácia hryzadiel sa zachovala len 
pri niektorých, napr. mnohonôžok (Diplopoda). V 
modifikovanej podobe sa nachádza aj u iných typov 
→ ústnych orgánov hmyzu. Silno sklerotizovaný 
útvar, ktorý slúži na prichytenie a mechanické spra-
covanie potravy. Jeho bazálna časť má tvar trojuhol-
níka a je kĺbovito spojené s hlavovou kapsulou (2 
kĺbmi u švehiel – Thysanura a všetkých krídlovcov 
– Pterygota, 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 

modifikované na dlhý bodcovitý útvar, ktorý môže 
byť na distálnom konci ozubený a pokrytý tuhými 
štetinami alebo hladký a čepeľovitý. Vyskytuje sa u 
hmyzu s bodavo-cicavými ústnymi orgánmi (napr. 
bzdochy, cikádky, vošky, červce, niektoré dvojkríd-
lovce a pod.).              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 africké-
ho môžu merať až 330 cm. Samice ich majú krát-
ke alebo ich nemajú. Hryzáky nepárnokopytníkov 
(Peryssodactyla) sa síce používaním obrusujú, ale 
nedorastajú. Preto podľa stupňa ich obrúsenia mož-
no odhadnúť vek živočícha. Damany (Hyracoidea) 
majú dva horné hryzáky, podobne ako slony, pre-
menené na kly, ktoré sú trojboké, neustále dorastajú 
a sklovinu majú len na prednej časti. Starým sam-

com z úst vyčnievajú asi 1 cm. Hrabáčom (Tubuli-
dentata) 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 vymizli. Chrup hlodavcov je 
redukovaný, v každej čeľusti sú len 2 dlátovité, stále 
rastúce hryzáky, ktoré majú sklovinu len na prednej 
strane, preto sa zadná časť zubov rýchlejšie dlátovito 
obrusuje. Sú to hlodavé zuby, ktoré im bez výmeny 
dorastajú celý život. Slepec malý (Nannospalax leu-
codon), ktorý žije v Dunajskej kotline a Balkánskom 
polostrove a vedie podzemný život, používa mohut-
né spodné hryzáky na hrabanie.              ZO

hryzavé ústne orgány (trophi mastigatorii) – typ úst-
nych orgánov článkonožcov, zložený z páru hryza-
diel (mandibulae), dvoch párov čeľustí (maxillae). 
Druhý pár čeľustí môže byť premenený (napr. 
u hmyzu) na spodnú peru (labium) rôzneho tvaru. 
Vyskytuje sa napr. u švábov, ucholakov, termitov, 
kobyliek, koníkov, chrobákov, lariev motýľov, la-
riev blanokrídlovcov a i. Zhora sú chránené nepár-
nou vrchnou perou (labrum), ktorá predstavuje ši-
rokú vypuklú platničku, utvárajúcu prednú plochu 
predústnej dutiny. Nie je končatinovým príveskom, 
ale patrí k prednej časti hlavy (inervovaná zo zad-
nej časti mozgu – tritocerebrum). Ostatné časti sú 
pôvodne končatinovými príveskami (inervované z 
podpažerákovej nervovej uzliny). Patria k nim pá-
rové → hryzadlá (mandibulae), → čeľuste (maxil-
lae), nepárna → spodná pera (labium), ktorá vznikla 
zrastením 2. páru čeľustí. Ich súčasťou sú aj → če-
ľustné hmatadlá (palpi maxillares) a → spodnopero-
vé 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 súčasťou je maxi-
lolabiálny komplex, ktorý je prispôsobený na príjem 
tekutej potravy. Je to vlastne spojená čeľusť a spod-
ná pera. Čapy (cardines) → čeľustí sú krátke, me-
dzi nimi je osobitný → sklerit lórum (lorum), ktorý 
pravdepodobne morfologicky zodpovedá podbradku 
(submentum). → Spodná pera sa skladá z trojuhol-
níkovitej brady (mentum), z glos (glossae), ktoré sa 
spájajú v cuciak (proboscis), zakončený labelom (la-
bellum), ďalej z krátkych paraglos (paraglossae) a zo 
→ spodnoperových hmatadiel. Na ventrálnej strane 
vzniká brázda, ktorou prúdia sliny zo slinovníka (sa-
livarium) na koniec labela. Tekutá potrava sa čerpá 
z labela do hltana striedavou kontrakciou svalov hl-
tana – otáčačov (dilatatores) a antagonistických stla-
čovačov (compressores). Potrava sa zhromažďuje v 
dutom priestore, ktorý utvára okolo glos spodnope-
rové hmatadlo s galeou.             MH

hubovité telesá (corpora pedunculata) – asociačné cen-
trum CNS u hmyzu. Nachádzajú sa v strede proto-
cerebrálnych lalôčikov. Protocerebrálnou spojkou sa 
spájajú s ventrálnym telesom. Je v nich sústredená 
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psychická činnosť, najmä sociálne žijúceho hmyzu, 
ktorý je schopný habituácie, ako aj jednoduchého 
učenia.                MH

húf – otvorená sociálna skupina zvierat, v ktorej žijú 
mnohé druhy rýb, vodné morské cicavce delfíny, 
veľryby a pod.              MN

humánna etológia – je vedecký odbor etológie, ktorý 
využíva etologické metódy vo výskume rôznych 
kategórii ľudského správania. Zaoberá sa problema-
tikou správania človeka v najrôznejších životných 
situáciách. Stredobodom záujmu je problematika 
vplyvu sociálnej izolácie na sociálne správanie v 
dospelosti, problematika etológie detí raného veku, 
vplyvu sociálneho prostredia a sociálnych pozitív-
nych interakcií na priaznivý sociálny vývin správa-
nia človeka. Známe sú originálne práce nemeckého 
etológa I. Eibl-Eibesfeldta (1976), ktorý skúmal ma-
terské správanie a sociálne interakcie medzi matkou 
a deťmi, ako aj vzťahy nadradenosti a podradenosti 
dospelých príslušníkov kmeňa Waiki na Novej Gu-
inei a juhoamerických indiánov z povodia Amazon-
ky. Vypracoval etologické štúdie imponovania, tri-
umfálneho ceremoniálu, agresívneho a teritoriálne-
ho správania, mimických výrazových prostriedkov v 
sociálnej interakcii človeka.             MN

humerálna doštička → krídlo hmyzu
húsenica (eruca) – juvenilné štádium, larva motýľov s 

tromi pármi nôh na hrudi a najviac s 10 panôžka-
mi na brušku (prvé štyri páry – propedes, posledný 
pár – → posuvky, postpedes alebo análne nôžky). 
Nohy hrudných článkov sú zakončené pazúrikmi; 
panôžky sú na konci opatrené háčikmi slúžiacimi na 
zachytávanie o podklad. Niektoré mínujúce druhy 
nemajú panôžky na bruškových článkoch (druhot-
ný jav v dôsledku adaptácie). Suchozemské druhy 
dýchajú pomocou jedného páru prieduchov na hrudi 
a ôsmich párov brušných prieduchov. Druhy žijúce 
vo vodnom prostredí sa vyznačujú tracheálnym dý-
chaním, dýchaním povrchom tela, pomocou krvných 
žiaber a tracheobranchiálnym dýchaním, kedy sú vy-
vinuté pravé tracheálne žiabre.          MKU

húsenica → larvy hmyzu
hustá vrstva → kutikula hmyzu
hustota druhov – počet druhov rastlín alebo živočí-

chov, vyskytujúcich sa na jednotku plochy alebo 
objemu (pôdy, vody). Ak zväčšujeme veľkosť po-
kusnej plochy (napr. v lese, na lúke), rastie aj počet 
druhov. Rast je spočiatku prudký, potom sa krivka 
ohýba a vyrovnáva a ďalej už nerastie. Bod vyrov-
nania zodpovedá minimálnemu → areálu, na ktorom 
zistíme celé druhové spektrum sledovanej → bioce-
nózy (→ zoocenózy, → taxocenózy).            MH

hustota populácie – abundancia, denzita, počet jedin-
cov určitého druhu na jednotku plochy alebo objemu 
(vody, pôdy).               MH

hviezdny kompas – spôsob orientácie vtákov podľa 
hviezd najmä počas nočných migrácií. Tak ako sl-
nečný aj hviezdny kompas je naučený. Už mláďatá 

v hniezdach sa učia rozoznávať najmenej rotujúcu 
časť oblohy. Pokusy v planetáriu však ukázali, že 
vtáky sa dokážu orientovať podľa celkového obrazu 
hviezdnej oblohy a správny smer našli aj po experi-
mentálnom zhasnutí niektorých hviezd (aj tých naj-
jasnejších).                TL

hybridogenéza – osobitý spôsob reprodukcie a gameto-
genézy (tvorby pohlavných buniek), známy u niekto-
rých hybridných (vzniklých hybridizáciou dvoch 
druhov) → taxónov rýb, obojživelníkov a hmyzu. 
V priebehu gametogenézy dochádza u medzidruho-
vých hybridov k eliminácii genómu jedného rodi-
čovského druhu, pričom sa tvoria → gaméty nesúce 
kompletný genóm druhého rodičovského druhu. Ta-
kéto hybridy sa spätne krížia s tým rodičom, ktorého 
chromozómy počas gametogenézy odstránili. Vý-
sledkom kríženia je opäť hybridné potomstvo nesú-
ce oba rodičovské genómy.            PMI

hybridogenéza vodných skokanov – osobitný spôsob 
reprodukcie a gametogenézy (tvorby pohlavných 
buniek) prebiehajúci v hybridných líniach skokana 
zeleného (Rana esculenta). Skokan zelený vznikol 
(resp. vzniká) medzidruhovým krížením skokana 
rapotavého (Rana ridibunda) a skokana krátkono-
hého (Rana lessonae). V priebehu gametogenézy, 
pred meiotickým delením, Rana esculenta eliminuje 
spravidla genóm R. lessonae. Vznikajú haploidné 
bunky nesúce genóm R. ridibunda. V ďalšom kroku 
sa uskutoční duplikácia chromozómov R. ridibun-
da, po ktorej nenasleduje delenie buniek (cytokiné-
za). Vzniknuté diploidné bunky majú dve identické 
chromozómové sady a vstupujú do meiózy. Výsled-
kom meiotického delenia sú vajíčka alebo spermie 
obsahujúce výlučne genóm R. ridibunda. V dôsled-
ku premeiotickej eliminácie genómu R. lessonae, 
nevedie crossing-over k rekombináciam medzi 
oboma rodičovskými genómami, lebo homologické 
chromozómy tvoriace bivalenty sú identické. Sko-
kan zelený tak z generácie na generáciu klonálne 
prenáša nezmenený (t. j. nerekombinovaný) genóm 
R. ridibunda. Spätne sa pritom kríži s druhým rodi-
čovským druhom – skokanom krátkonohým. Vý-
sledkom tohto kríženia je opäť hybridné potomstvo 
skokana zeleného. V niektorých hybridných líniách 
spoločne sa vyskytujúcich 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 nesúce oba rodičovské ge-
nómy alebo diploidné gaméty s dvoma chromozó-
movými sadami R. ridibunda alebo dvoma chromo-
zómovými sadami R. lessonae. Pri krížení jedinca, 
ktorý produkuje takéto diploidné gaméty s jedincom, 
ktorý tvorí haploidné gaméty, vznikajú triploidné 
jedince R. esculenta. Skokan zelený sa správa ako 
”sexuálny parazit”, ktorý využíva gaméty jedného 
alebo druhého rodičovského druhu na zabezpečenie 
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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 úžit-
kový a záujmovo-športový. V úžitkovom chove sa 
pozornosť zameriava na najhospodárnejšie získa-
vanie vajec a mäsa. Športový chov je motivovaný 
záujmami drobnochovateľov a slúži na uspokojenie 
ich sociálno-spoločenských potrieb. Výsledky ich 
chovateľskej práce sú predmetom obdivu návštevní-
kov výstav. Medzi hrabavú hydinu patria napr. kury, 
perličky a morky domáce. Hydina vodná – sem pat-
ria napr. husi a kačice domáce.               HI

hydrémia → krvná plazma 
hydrobiológia – vedná disciplína zaoberajúca sa orga-

nizmami žijúcimi vo vode. Je súčasťou ekologických 
disciplín.                ET

hydrobiont – organizmus žijúci vo vode.            MH
hydrochória – forma pasívneho pohybu, pri ktorom 

prebieha náhodné rozširovanie živočíchov pomocou 
vodných prúdov. Napr. počas povodní sú vodným 
prúdom vyvrátené a strhávané kmene stromov so 
zeminou, s trsmi bylinnej vegetácie a často na nich 
sú unášané i rôzne živočíchy (drobné cicavce, plazy, 
mäkkýše a pod.).                JS

hydrolymfa – svojím zložením veľmi blízka vodnému 
prostrediu, ktoré živočícha obklopuje. V hydrolym-
fe sa môžu v malom množstve nachádzať bielkovi-
ny, obsahuje stopy solí a málo voľne pohyblivých 
amébocytov. Vyskytuje sa v tele niektorých vodných 
organizmov, napr. mechúrnikov (Cnidaria, Acnida-
ria), niektorých ploskavcov (Plathelminthes), ostna-
tokožcov (Echinodermata) a i.               IO

hydromedúza – pohlavné štádium → metagenézy po-
lypovcov, → kmeňa pŕhlivcov. Väčšinou sú men-
šie ako → scyfomedúzy, po obvode klobúka majú 
plachtičku (vellum) umiestnenú kolmo k okraju zvo-
na, čím sa zmenšuje otvor na spodnej strane medúzy. 
Väčšinou nemajú zmyslové centrá → ropáliá.     ET

hydrorhiza → hydroríza
hydroríza (hydrorhiza) – súbor stolónov (výbežkov), 

ktoré zabezpečujú v kolóniách napr. polypovcov, 
koralov upevnenie o podklad. Možno ich prirovnať 
k spoločným koreňom kolónie.             MH

hydrotaxia – pohyb živočíchov smerom k vode, napr. 
vyhľadávanie vody obojživelníkmi, pohyb cicavcov 
k vodným zdrojom, napájadlám.            MH 

hygrofilný – vlhkomilný organizmus. Opak → xerofil-
ný.                MH

hygrotaxia – usmernený pohyb živočíchov vyvolaný 
vlhkosťou vzduchu (pozitívna, negatívna).         MH

hyperabysál – superhlbiny, morské priekopy hĺbky 
okolo 10 000 m, miestami s vývermi horúcich vôd 
nasýtených sirovodíkom, kde sirovodíkové baktérie 
dávajú vznik potravným reťazcom od baktérií až po 

hlbinné ryby.               MH
hyperhydrémia → krvná plazma
hypermetabólia → premena
hyperparazitizmus – potravný vzťah, pri ktorom živo-

číšny parazit v tele → hostiteľa je sám napadnutý 
ďalším parazitom, napr. prvokmi, blanokrídlovcami 
a pod.               MH

hypertermia – stav strnulosti, do ktorého sa dostávajú 
živočíchy pod vplyvom vysokých teplôt (okolo 45 – 
50 ºC).               MH

hypocerkná chvostová plutva – typ chvostovej plutvy, 
ktorej dolný lalok je dlhší ako horný lalok. Je nesú-
merná; → chrbtica pokračuje až do dolného laloku 
chvostovej plutvy.                HI

hypoderma (hypodermis) → integument bezchordátov.
hypofarynx → spodná pera 
hypofýza – centrálna endokrinná žľaza, nadradená 

všetkým ostatným žľazám s vnútorným vylučova-
ním, má tvar malého nepárového oválneho telieska 
(asi 1 cm) uloženého na lebečnej spodine. Jej hmot-
nosť sa pohybuje v rozmedzí 0,5 – 0,7 g, u žien je 
väčšia ako u mužov a počas tehotenstva sa ešte zväč-
šuje. Anatomicky sa hypofýza delí na dva laloky s 
rôznym pôvodom, na adenohypofýzu a na neurohy-
pofýzu.            MKB

hypoglykemický šok – ochorenie zistené v premnože-
ných populáciách hlodavcov a zajacov. Pri premno-
žení sa jedince vzájomne trvale znepokojujú (boj 
o potravu, úkryt), čo vyvoláva stres vyvažovaný od-
búravaním cukrov v krvi a glykogénu v pečeni. Po 
ich vyčerpaní jedince umierajú v kŕčoch.            MH

hypohydrémia → krvná plazma
hypochrómia → hemoglobín
hypolimnion – spodná vrstva vody v jazerách a i. nádr-

žiach, nachádzajúca sa pod skočnou vrstvou (s náhlou 
zmenou teploty). Má nižšiu teplotu (obvykle okolo 4 
ºC) ako horná vrstva vody (epilimnion).            MH

hypomerae → penis hmyzu
hypoméry → penis hmyzu
hyponeustón – vodné živočíchy, ktoré sa pri čerpaní 

vzduchu zavesujú alebo opierajú o povrchovú vodnú 
blanku zospodu (larvy komárov, potápniky, vodomi-
ly).                MH

hyponom → mína
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 štádi-
om. Má obmedzenú pohyblivosť, neprijíma potravu 
a kvôli značnej rezistencii k rôznym negatívnym 
faktorom slúži k prečkaniu nevhodných životných 
podmienok. Má rôzne špeciálne príchytné adaptácie 
k foretickému rozširovaniu na hmyze a cicavcoch, 
a to v podobe rôznych prísaviek, prísavných diskov 
a háčikov. Charakteristickým znakom je zakrpatená 
→ gnathosoma, ktorá je prítomná iba v tvare dvojve-
tvovej vidlice (tzv. paplosoma). Hypopus sa v život-
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nom cykle mnohých druhov nevytvára obligátne, ale 
iba v nepriaznivých životných podmienkach.   PMA 

hyporhachis → paosteň
hypostom – úzky kožovitý oddiel, ktorý spája panvič-

ky hmatadiel roztočov a je súčasťou → gnathosomy. 
Pozostáva z prednej časti zvanej protosternum a zad-
nej 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 modifikovaný na valcovitý a 
spätné zúbky nesúci útvar, ktorý slúži na uchytenie 
jedinca v koži → hostiteľa.           PMA 

hypostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
hypostrakum → schránky mäkkýšov
hypotalamus – nazýva sa aj podlôžko, je spodná časť 

medzimozgu tvoriaca dno tretej mozgovej komory. 
Je centrom autonómneho riadenia, t. j. parasympa-
tika a sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, 
extrapyramídových motorických dráh a limbického 
systému. Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie 
ľudského organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne 
v zlaďovaní jednotlivých vnútorných orgánov do 
komplexnej odpovede. Napríklad pripravuje všetky 
orgánové sústavy na zvýšenú fyzickú alebo psychic-
kú záťaž. V hypotalame sa tvoria hormóny vazopre-
sín (antidiuretický hormón, ADH) a oxytocín, ktoré 
sú po neurosekrečných dráhach dopravované do ne-
urohypofýzy, z ktorej sú potom uvoľňované podľa 
potreby do krvi. Ďalej uvoľňuje súbor látok nazý-
vaný hypotalamické uvoľňovacie faktory (liberíny a 
statíny), ktoré riadia činnosť adenohypofýzy. Okrem 
iného, riadi hypotalamus pocity hladu, smädu, regu-
luje telesnú teplotu, podieľa sa na kontrole emócií a 
sexuálnej aktivite.           MKB

hypotermia – podchladenie, stav strnulosti pri poklese 
telesnej teploty teplokrvných živočíchov, napr. ci-
cavce pod +20 ºC, človek pod +28 ºC. Má škodlivé 
následky a pri dlhodobejšom pôsobení obvykle kon-
čí smrťou.              MH 

chaeta → makrotrichia
Chagasova choroba – ochorenie, ktoré prenáša para-

zitický bičíkovec  trypanozóma šagasova (Trypano-
soma cruzi). Prenášačom sú bzdochy z čeľade zá-
kernicovité (Reduviidae). Infikovaná bzdocha  môže 
prenášať trypanozómy počas svojho celého života. 
Prenos sa uskutočňuje výkalmi, ktoré si človek škria-
baním, po podráždení spôsobenom cicaním bzdochy, 
zatiera do kože. Rezervoárom sú napr. pes a rôzne 
iné domáce cicavce. Inkubačná doba 1 – 4 týždne. 
Najskôr sa prejavujú lokálne reakcie v mieste vpi-
chu, zdurenie viečok a lymfatických uzlín, horúčky, 
kardiovaskulárne poruchy, smrť nastáva zlyhaním 
srdcovo cievnej činnosti. Rozšírená je v miernom, 
subtropickom a tropickom pásme Južnej a Strednej 
Ameriky od severnej Argentíny až po Texas. ET, JS

chalazae → vajíčko stavovcov
chalazae → žĺtkové pútka

chápadlá/uchopovacie ramená hlavonožcov – nachá-
dzajú sa okolo ústneho otvoru v rôznom počte (až 
90 – Nautilus). Môžu obsahovať prísavky (napr. 
chobotnice) alebo sú bez prísaviek (Nautilus). Slúžia 
na chytanie a spracovávanie potravy, na ochranu a 
pohyb.                ET

charakter výskytu vtákov – obdobie výskytu. Ako stá-
le (sedentárne) druhy vtákov označujeme tie, ktoré 
sa zdržiavajú celoročne v oblasti hniezdenia (napr. 
vrabec domový, sýkorka veľká, straka obyčajná 
atď.). Ako sťahovavé (→ migrujúce) druhy ozna-
čujeme tie druhy, ktoré hniezdia v jednej oblasti 
a v čase mimo hniezdenia odlietajú do inej oblas-
ti s vhodnejšími klimatickými podmienkami (napr. 
lastovička domová, dážďovník hnedý). Niektoré 
druhy sa v istých oblastiach vyskytujú iba v istom 
období roka, napríklad u nás na jar a na jeseň a po 
krátkom prechodnom pobyte opäť odletia (napr. že-
riav popolavý). Takéto druhy nazývame preletujúce 
(transmigrujúce). Druhy, ktoré sa vyskytujú niekde 
iba v zime (napr. chochláč severský), nazývame zi-
mujúce (hibernatné, zimní hostia). Niekedy sa časť 
populácie presúva do iných oblastí často vzdiale-
ných od miesta svojho pôvodu. Tieto nepravidelné 
presuny (invázie, irupcie) pravdepodobne súvisia 
s kolísaním potravnej ponuky, predovšetkým semien 
a hlodavcov. Tieto druhy nazývame invázne (napr. 
pastier ružový). Ak sa vtáky pri migračnom pohybe 
ocitnú v dôsledku faktorov počasia na netypickom 
mieste, označujeme ich ako eratické (zablúdenci). 
Zvláštnu skupinu predstavujú introdukované druhy. 
Tieto sa nerozšírili prirodzenou cestou, ale boli zvy-
čajne človekom (prípadne jeho činnosťou) dovezené 
a postupne sa aklimatizovali (napr. bažant obyčajný, 
Myiopsitta monachus).               ZO

chelicery – premenený prvý pár končatín prosomy (me-
nej správne hlavohrude) klepietkavcov (Chelicerata), 
majú zachovanú segmentáciu, môžu byť zakončené 
klepietkami.                 IO

chelicery → klepietka
chemická termoregulácia (metabolická termoregu-

lácia) – zohrievanie organizmu vďaka neprestajne 
prebiehajúcim metabolickým dejom. Tvorenie tep-
la sa môže zvýšiť: 1. triaškovou termogenézou, ak-
tívnejšie sa pohybujúcimi svalmi a 2. netriaškovou 
termogenézou, ktorá je humorálneho pôvodu a je 
podmienená termogénnym účinkom noradrenalínu. 
Triašková termogenéza je podmienená aktiváciou 
kostrových svalov, bez výkonu mechanickej práce. 
Pri klesajúcej teplote sa najprv zvyšuje svalový to-
nus (napätie) a neskôr dochádza k svalovej triaške 
vďaka čomu stúpne produkcia tepla v svale. Schop-
nosťou triaškovej produkcie tepla sa vyznačujú 
takmer všetky svaly. Tvorbu tepla trasením svalov 
môžu zvyšovať niektoré hormóny, napr. → tyroxín, 
→ adrenalín, bradykinín. Počas svalovej triašky na-
rastá spotreba kyslíka na dvojnásobok a dochádza 
k zvýšeniu minútového objemu srdca asi o 50 %. 
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Prietok krvi sa zvyšuje predovšetkým v svalových 
orgánoch, a to viac ako o 100 %, zatiaľ čo v ostat-
ných orgánoch sa prietok krvi nemení. Straty tepla 
kožou sú teda obmedzené. Netriašková termogenéza 
je aktuálna v situáciách, kedy treba dodať organizmu 
dostatok tepla v krátkom časovom intervale za vý-
raznejšieho podchladenia organizmu (napr. pri pre-
búdzaní sa zo zimného spánku u hibernantov, alebo 
u podchladených malých detí). Je to fyziologický dej 
vyskytujúci sa u mláďat všetkých cicavcov. V do-
spelosti 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 roztrú-
sené na viacerých iných miestach tela. Po vystave-
ní živočícha chladu sa v hnedom tukovom tkanive 
zvyšuje teplota až stokrát viac ako v iných orgánoch. 
Príčinou je množstvo mitochondrií a oxidačných → 
enzýmov.                 IO

chemické signály – individuálne pachové vzorce sa 
uplatňujú pri identifikácii zástupcov druhu, skupín 
alebo spoločenstiev. Mnohé druhy živočíchov sú 
schopné rozlišovať aj minimálne rozdiely medzi 
jednotlivými pachmi. Mimoriadne schopnosti majú 
psy, čo sa využíva aj v praxi pri vodiacich, vyhľadá-
vacích a poľovníckych aktivitách špecializovaných 
plemien. Chemické signály sa uplatňujú pri komu-
nikácii živočíchov a šíria sa v priestore všetkými 
smermi. Ich základom sú chemické látky, niekedy 
aj ich kombinácie, ktoré produkujú špeciálne žľazy 
živočíchov. Kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie 
určitých látok alebo ich neprítomnosť určuje pô-
sobivosť špecifickej chemickej informácie. Samce 
niektorých druhov motýľov reagujú na chemické 
látky, ktoré vylučujú samice vlastného druhu. Ide 
o → feromóny (atraktanty), ktoré sprostredkúvajú 
hormonálnu koordináciu medzi jedincami, pôsobia 
ako komunikačný prostriedok a sexuálne lákadlá. 
U samíc priadky morušovej (Bombyx mori) sa zistil 
účinný bombykol, ktorý láka samcov aj na vzdiale-
nosť viacerých km. U východoázijského druhu mo-
týľa Actias selene (Saturniidae) sa dokázali schop-
nosti samcov nájsť klietku so samičkou zo vzdia-
lenosti 4,1 km (40 % ) a 11 km (26 % ). Účinne 
pôsobiace sexuálne feromóny sa zistili aj u mníšky 
veľkohlavej (Lymantria dispar), belostómy indickej 
(Belostoma indica) a mnohých ďalších druhov hmy-
zu. U niektorých druhov mravcov (Formica) sa izo-
lovali látky (metyleptén, propylizobutylketón a iri-
domyrmecín), ktoré majú význam pri ich sociálnom 
správaní, pri značkovaní chodníkov v mravenisku a 
pod. Pôsobenie chemických signálov sa zistilo aj pri 
cicavcoch.              MN

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. 
Vtedy hovoríme o 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 
je interpretovaný ako komplex účinných nástrojov, 
tzv. integrovaná ochrana rastlín, ktorá kombinuje 
výhody biologických (biologický boj) a chemických 
metód (pesticídy). Podľa špecifického účinku mož-
no spomenúť napr. insekticídy (látky likvidujúce 
hmyz), fungicídy (látky likvidujúce hubové organiz-
my), či herbicídy (látky likvidujúce vybrané rastlin-
né organizmy). Osobitnú skupiny tvoria substancie 
s výsostne atrakčným účinkom, napr. → feromóny, 
bežne využívané na ochranu lesa. Aplikované sub-
stancie môžu pôsobiť ako repelenty (pri prevencii) 
alebo ako kontaktné pesticídy spôsobujúce priamy 
úhyn škodcov, napr. DDT.               PF

chemoreceptory – adekvátnym → podnetom je che-
mická látka v ovzduší (čuch) alebo rozpustená v 
tekutine (chuť). Prítomnosť chemických látok v 
ovzduší a vo vode analyzujú čuchové → receptory 
umiestnené v čuchovej sliznici na začiatku dýchacej 
sústavy. Čuchové receptory ležia v malých plôškach 
sliznice v hornej časti nosovej dutiny. Čuchové re-
ceptory zachytávajú chemické podnety aj na veľké 
vzdialenosti a sú dôležité na orientáciu v prostredí. 
Informujú o nebezpečenstve, potrave a pod. Chuťové 
receptory sú uložené v chuťových pohárikoch na za-
čiatku tráviacej sústavy, najčastejšie v ústnej dutine 
a v jej blízkosti. Poznáme 4 základné chute – sladká, 
slaná, horká a kyslá. Ostatné vznikajú kombináciou 
týchto štyroch chutí. Ich úlohou je analyzovať chuť 
potravy, ktorá je kombináciou rôznych chemických 
látok rozpustených vo vode alebo v slinách. Tým 
zabezpečujú správny výber potravy, ochranu pred 
škodlivinami, ale aj začatie reflexného vylučovania 
tráviacich štiav. Citlivosť chuťových 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. Ne-
zriedka sa využívajú na determináciu larválneho štá-
dia motýľov.             MKU

chiastoneuria – prekríženie nervovej sústavy niektorých 
ulitníkov. Vzniká počas vývinu jedinca na základe 
pretočenia (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 
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sústava sa pretočí.               TC 
chionofilný – snehomilný druh žijúci v arktických alebo 

vysokohorských územiach.             MH
chiropterofília – opeľovanie kvetov netopiermi v sub-

tropických alebo tropických oblastiach sveta. Kvety 
sa otvárajú obvykle v noci.             MH

chitín – mikrokryštalická bezfarebná látka. Polysacharid 
zložený z veľkého množstva N-acetylglukozamíno-
vých jednotiek spojených 1,4–β–väzbami. Tieto dlhé 
reťazce tvoria micely. Chitín je jeden z hlav. kom-
ponentov exoskeletu článkonožcov a je produkova-
ný bunkami ektodermálneho pôvodu. Nachádza sa v 
→ kutikule na povrchu tela, vystiela predné a zadné 
črevo, väčšiu časť → vzdušníc, obsahuje ho aj → pe-
ritrofická membrána. Najmenej chitínu obsahujú naj-
tvrdšie časti kutikuly. Chitín je veľmi vzdorný voči 
vplyvom prostredia. Rozpustný je v koncentrova-
ných minerálnych kyselinách a v bezvodej kyseline 
mravčej. Rozkladajú ho → enzýmy niektorých dru-
hov hmyzu a najmä enzýmy baktérií, voči enzýmom 
cicavcov je odolný. Pri hydrolýze vzniká acetylglu-
kozamín, kyselina 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 upí-
najú svaly a vnútorná kostra hlavovej kapsuly (ten-
torium). Chitinózna kostra môže byť inkrustovaná 
uhličitanom vápenatým, napr. kôrovce (Crustacea), 
mnohonôžky (Diplopoda).               IO

chlopnička stredného čreva → tráviaca sústava bez-
chordátov

chloragogénne bunky  – bunky voľne sa vznášajúce v 
célomovej dutine. Podieľajú sa na vylučovaní, pohl-
cujú splodiny látkového metabolizmu a následne sú 
vylučované → metanefrídiami.               JS

chloragogénne bunky → vylučovacia sústava bezchor-
dátov

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 
prípadoch (Sarcopterygii – násadcoplutvovce) sa 
vyvinuli aj vnútorné nozdry – choány, ktoré spoju-
jú čuchové vrecká s ústnou dutinou. Choány majú 
vyvinuté všetky štvornožce (obojživelníky, plazy, 
vtáky, cicavce), ktoré dýchajú vzdušný kyslík. Počas 
fylogenetického vývoja sa choány posúvajú smerom 
do zadnej časti, nikdy sa však nenapoja na samotnú 
dýchaciu trubicu.               ZO

chodidlo → nohy článkonožcov
chocholček → nohy článkonožcov
chorda (chorda dorsalis) – chrbtová struna. Chordáty 

majú vnútornú kostru, základom ktorej je  chrbto-
vá struna. Chorda dorsalis je pružný, nečlánkovaný 
povrazec, ktorý vzniká odškrcovaním z chrbtovej 
strany prvočreva. Chrbtová struna je endodermál-

neho pôvodu a je dlhšia ako nervová trubica. Tiah-
ne sa pozdĺž celého tela, s výnimkou jeho prednej 
časti. Pri kopijovcoch začína v rostrálnej časti tela 
(v hlave, preto meno 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 smerom predĺžená, z bokov 
trochu sploštená, čo vysvetľuje značnú ohybnosť 
tela v laterálnom smere. Táto jej pasívna elasticita je 
pri pohybe kopijovcov v protiklade k ohybom, kto-
ré vyvolávajú svaly. Chordu tvoria tenké doštičky, 
hlavnou zložkou ktorých je svalové tkanivo podob-
né tkanivu bezchordátov. Jednej svalovej myomére 
zodpovedá asi 20 – 40 doštičiek. Doštičky sa vzá-
jomne striedajú v pozdĺžnej osi: doštičky bez štruk-
túry 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 izo-
lovať maceráciou vo vode. Dorzálne a ventrálne 
časti doštičiek sú mierne preliačené, a preto po ce-
lej dĺžke tela na dorzálnej i ventrálnej časti vznikajú 
žliabky (canalis chordalis dorsalis a c. ch. ventralis), 
ktoré sú vyplnené plazmou s jadrami tzv. Müllero-
vo tkanivo. Doštičky chordy a Müllerovo tkanivo sú 
v celom priebehu chordy obalené tenkou vnútornou 
pošvou membrana elastica interna a na nej je von-
kajšia 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, obaľujúce nervovú trubicu, ventrálnym sme-
rom v lišty, obaľujúce peribranchiálnu a célomovú 
dutinu. Okrem toho sa k vonkajšej pošve pripájajú 
tkanivové lišty tvoriace myoseptá.             ZO

chordoidná larva – larva, ktorá je produktom sexuálnej 
generácie → kmeňa brvoústovcov (Cycliophora), 
ustanoveného až v r. 1995. Samčie a samičie jedin-
ce sú vyprodukované v hniezdnej komôrke – mar-
supium. Samička sa potom usadí blízko pri svojom 
rodičovskom jedincovi. Vytvorí typ larvy nazývaný 
chordoidná, ktorá vyžerie všetky tkanivá rodiča, 
vyhryzie sa z jeho tela a odpláva. Chordoidná lar-
va 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, ktorá ne-
skôr produkuje asexuálne → pandorine larvy.    MH

chordotonálny orgán (organum chordotonale) – propri-
oreceptor hmyzu. Strunovitý útvar, napnutý naprieč 
telesnými dutinami (napr. dutinami článkov). Svojimi 
koncami je uchytený na vnútornej ploche ohybných 
častí kutikuly medzi článkami. Skladá sa z niekoľ-
kých podporných buniek, z krycích buniek a zmyslo-
vej bunky. Zmyslová bunka je svojím citlivým výbež-
kom vtesnaná medzi krycie bunky. Podporné bunky 
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slúžia k uchyteniu ústroja v dutine článku. Celú ta-
kúto jednotku chordotonálnych orgánov označujeme 
ako skolopofór. Vyskytuje sa v článkoch končatín, 
pri báze krídel, aj vnútri telových článkov. Osobitné 
postavenie má → pedicelový orgán, ktorý sa vysky-
tuje v druhom tykadlovom článku krídlovcov. MH

chorion → vaječné obaly
chorológia  – náuka o → areáli, o miestnom a zemepis-

nom rozšírení organizmov.               JS
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-
vy. Podobne aj ich dorzálne oblúky môžu byť pre-
menené na epiuralia. Podľa tvaru hlavových/krani-
álnych a chvostových/kaudálnych plôch stavca, → 
stavce rozdeľujeme na niekoľko typov. Amficélne 
stavce (dvojduté) majú hlavovú aj chvostovú plochu 
jamkovitú. Procélne stavce majú hlavovú plochu 
jamkovitú a chvostovú plochu vypuklú. Opistocél-
ne 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 chvos-
ta. Chrbticu suchozemských stavovcov tvoria krčné 
stavce (vertebrae cervicales), hrudníkové → stavce 
(v. thoracicae), driekové/bedrové stavce (v. lumba-
les), krížové stavce (v. sacrales) a chvostové stavce 
(v. caudales).                ZO

chrbtová plutva (pinna dorsalis) – je nepárový telo-
vý 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 chrbta, môže byť však posunutá dozadu nad 
análnu (šťuka holarktická – Esox lucius), môže byť 
veľmi malá (sumec západný – Silurus glanis), prí-
padne môže byť rozdelená na dve alebo viac častí 

(bichir nílsky – Polypterus bichir).             ZO
chrupavka (cartilago) – typ spojivového tkaniva, vy-

značujúce sa silným rozvojom medzibunkovej hmo-
ty, ktorá je polopriesvitná, veľmi pružná a pevná. 
Bežne sa vyskytuje u stavovcov, kde chrupavka po-
čas embryonálneho vývinu tvorí väčšiu časť skele-
tu tela. V dospelosti sa stavovcom z nej zachováva 
len časť na niektorých miestach, hlavne tam, kde sa 
kladú zvýšené 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). 
Kruhoústniciam, žralokom a niektorým rybám zo-
stáva kostra chrupavkovitá i v dospelosti. Chrupav-
ka sa vyskytuje i u bezstavovcov (napr. mnohošteti-
navce – podporná chrupavka v žiabrach, mäkkýše – 
subradulárna chrupavka, roztrúsená chrupavka v tele 
hlavonožcov). Podľa zloženia medzibunkovej hmo-
ty rozlišujeme niekoľko typov chrupavky: chondro-
idná, parenchýmová, hyalinná, elastická, väzivová 
(vláknitá, kolagénna).                JS

chrupavka (ochrana mozgu hlavonožcov) – nervové 
gangliá hlavonožcov sú sústredené v hlavovej časti a 
sú umiestnené v chrupavkovitom puzdre, ktoré tieto 
gangliá chráni.               ET

chuťové orgány bezchordátov (organa gustati) – patria 
k chemoreceptorom. Chuť je zmysel pre chemické 
látky rozpustné v tekutinách. Teda jedná sa o che-
mický zmysel kontaktný. Citlivosť chuťových orgá-
nov sa mení v závislosti od vonkajších podmienok, 
fyziologického stavu organizmu a od jeho vzrastu. 
U organizmov žijúcich vo vodnom prostredí je dosť 
ťažké odlíšiť orgány čuchu a chuti. Chuťové bun-
ky sa nachádzajú často v okolí úst, v ústnej dutine. 
U hlavonožcov sú roztrúsené po celom vnútornom 
povrchu ramien. Článkonožce majú kontaktné che-
moreceptory uložené v ústnej dutine, na tykadlách, 
hmatadlách, ústnych orgánoch a tarzálnych článkoch 
nôh. U hmyzu sú to najmä rôzne typy → senzíl (napr. 
bazikónická, celokónická, ampulovitá s.).          MH

chuťové receptory – → chemoreceptory
chvostová plutva (pinna caudalis) – je nepárový telo-

vý prívesok rýb, aj vodných cicavcov, slúžiaci na 
pohyb a udržanie rovnováhy. Chvostová plutva (p. 
caudalis) je hlavným orgánom pohybu rýb. Podľa 
tvaru poznáme niekoľko typov chvostových plutiev. 
Najčastejšie majú ryby plutvu → homocerknú, kto-
rá má obidva laloky 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 (jeseter malý – Acipenser 
ruthenus).                ZO

chýlus – črevná lymfa, mliečne skalená tuková emulzia 
prúdiaca lymfatickými cievami a obsahujúca živiny, 
ktoré boli vstrebané v tenkom čreve.              JS

chytacie nohy (pedes raptorii)  – charakteristické dlhšou 
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štíhlou holeňou a stehnom (→ nohy článkonožcov), 
ktorého vnútorné strany sú pokryté tŕňmi. Najtypic-
kejšie sú vyvinuté u modliviek, ktorých prvý pár nôh 
je prispôsobený na chytanie koristi. Ich vnútorná 
strana stehien je pokrytú tŕňmi, medzi nimi je žlia-
bok, do ktorého tenká holeň presne zapadá. Korisť 
tak chytajú medzi stehno a holeň, ktoré sa klieštiko-
vito zatvárajú.          IO, JS

identita druhového zastúpenia – zhoda druhového zlo-
ženia dvoch porovnávaných spoločenstiev. Počíta sa 
za pomoci rôznych indexov, najčastejšie podľa Jac-
carda (Ja) alebo Sörensena (Sö): Ja=100.s/(s1+s2-s), 
alebo Sö=200.s/(s1+s2), kde s = počet druhov spoloč-
ných v oboch porovnávaných cenózach, s1, s2 = počet 
všetkých druhov v jednej a druhej cenóze.         MH

idiosoma – predstavuje vlastný telový oddiel roztočov. 
Jednotlivé taxonomické skupiny ju majú rôzne utvá-
ranú. Najčastejšie je oválna až guľovitá, ale pri para-
zitických druhoch je červovito predĺžená. Predná časť 
idiosomy sa nazýva podosoma a zadná časť hyste-
rosoma. Obe môžu byť oddelené výraznou ryhou 
alebo švom. Nesie lokomočné, dýchacie, zmyslové 
a kopulačné orgány, na jej brušnej strane vyúsťuje 
genitálny a análny otvor. Niektoré skupiny ju majú 
krytú rôzne utváranými a sklerotizovanými štítmi, 
ktoré majú význam ochranný alebo slúžia k úponu 
svalov. Povrch idiosomy je často rôzne štruktúrova-
ný a bohato porastený štetinami a brvami, ktoré majú 
funkciu zmyslových → receptorov.                 PMA 

idiozóm – štruktúra podieľajúca sa na stavbe schránky. 
Je produktom bunky prvoka (napr. Testacea) alebo 
povrchu tela mnohobunkového organizmu (napr. 
niektoré vírniky).              ET

ihlica (fibula) – jedna z kostí predkolenia. Vlastnú 
panvovú (zadnú) končatinu tvorí stehnová kosť 
(femur), kosti predkolenia t. j. píšťala (tibia) a ih-
lica (fibula), ktoré môžu v distálnej časti navzá-
jom zrastať (králik). Párnokopytníky (Artiodac-
tyla) majú ihlicu silno redukovanú a mohutne 
vyvinutú majú píšťalu. Plášť niektorých ascí-
dií (Ascidiacea) môže byť spevnený vápenatý-
mi ihlicami (spikuly) rôznej veľkosti a tvaru. ZO

ihlica hubiek/spikula (spicula) – lokalizovaná v me-
zogley vo veľkom počte. Ihlice tvoria vnútornú 
kostru hubiek. Tvoria sa v → skleroblastoch. Môžu 
byť vápenaté (CaCO3), kremičité (SiO2) alebo vy-
tvárajú sieť zo spongínu (pružná organická látka). 
V protoplazme skleroblastu vznikne kryštalické zrn-
ko, ktoré sa zväčšuje až vznikne ihlica. Keď ihlica 
dosiahne určitú veľkosť, prestane rásť, skleroblast 
odumiera a ihlica zostáva voľne ležať v mezogley. 
V najjednoduchšom prípade sú ihlice umiestnené 
nezávislé na sebe, inokedy sa dotýkajú, sú navzájom 
pospájané a vytvárajú pevnú kostru. Majú systema-
tický význam (jednoosé, dvojosé, trojosé, štvorosé, 
mnohoosé). Jeden druh môže mať 1 – 3 i viac ty-
pov ihlíc. Existujú hubky i bez kostry, sú však veľmi 
malé.                ET

ichtyofágny, piscivorný – → predátor živiaci sa ryba-
mi.               MH

ichtyológia – veda o rybách (gr. ichthys = ryba; logos = 
veda).                 HI

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 listy, 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 
ontogenézy prechádza cez komplexnú sériu zmien 
(metamorfózu – premenu). Premena sa dotýka ako 
vonkajších, tak aj vnútorných štruktúr. U hmyzu sa 
imágo objavuje po ukončení heterometabolie – neú-
plnej premeny, bez štádia typickej kukly (napr. rov-
nokrídlovce, ucholaky, modlivky, šváby, vši alebo 
bzdochy) alebo holometabolie – úplnej premeny, 
v ktorej larválna fáza pokračuje vytvorením pasív-
neho štádia – kukly (napr. chrobáky, motýle, bla-
nokrídlovce, dvojkrídlovce alebo sieťokrídlovce). 
Na štádium imága je viazaná schopnosť reprodukcie 
(rozmnožovania), s výnimkou niekoľkých prípadov 
neoténie (pohlavnej dospelosti lariev).              PF

imigrácia – prisťahovanie, jednosmerný pohyb jedincov 
do priestoru populácie; zvyšuje → početnosť a roz-
manitosť populácie a pri minimálnych stavoch môže 
zabrániť jej vymretiu. Imigráciou je aj jednosmerný 
pohyb živočíchov na nové neobývané územia (hrd-
lička záhradná – Streptopelia decaocto, kanárik poľ-
ný – Serinus serinus).        MH, JS

immigrácia – spôsob vzniku gastruly z blastuly, pri kto-
rom sa určité bunky na → vegetatívnom póle pre-
miestnia z povrchového zárodočného listu – blasto-
dermu do dutiny blastuly – blastocélu (immigrácia 
unipolárna) alebo sa premiestnia do blastocélu bunky 
na celom vnútornom povrchu (immigrácia multipo-
lárna). → Prvoústa a prvočrevo vznikajú dodatočne 
(sekundárne).               MH

imponovanie – forma vizuálnej komunikácie medzi 
živočíchmi, prejav agonistického správania, kto-
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rým dominantný jedinec zastrašuje soka a zároveň 
pôsobí na iného jedinca, napr. samicu. Patrí medzi 
druh optickej signalizácie. Významnú úlohu pri im-
ponovaní majú osobitné postoje tela a pohyb zvie-
rat, rôzne vonkajšie telesné znaky, ich veľkosť a 
tvar, sfarbenie alebo imponujúce postoje a pozície. 
Pri imponovaní signálne znaky môžu byť súčasťou 
vzhľadu zvieraťa dlhší čas alebo len určité vyme-
dzené obdobie. Charakteristické sú napr. hrebeňo-
vité výrastky na hlave niektorých plazov a vtákov 
alebo rôzne farebné škvrny na viditeľných častiach 
tela stavovcov, podkožné vzduchové vaky niekto-
rých druhov jašterov (agamy), vztyčovanie, alebo 
vysúvanie rôznych výrastkov a kožných záhybov, 
našuchorenie peria, zježenie srsti, alebo zmena fa-
rebnosti. Imponovanie je dôležitou súčasťou rituali-
zovaných prejavov, ktoré sa uplatňujú v sociálnom 
živote zvierat.            MN

impregnácia – presýtenie štruktúry, napr. kutikuly lát-
kami organického pôvodu.            MH

imunita – vyjadruje schopnosť organizmu odolávať 
škodlivému pôsobeniu biologických alebo fyziolo-
gických faktorov vonkajšieho prostredia (napr. mik-
róby, mechanické poškodenia) a voči nepriaznivým 
vnútorným zmenám v organizme (napr. nádorové 
bujnenie). Podľa mechanizmov imunitnej odpovede 
ju rozdeľujeme na → nešpecifickú a → špecifickú. 
Ich mechanizmy nepôsobia izolovane, ale sú pre-
pojené na viacerých úrovniach. Prvú obrannú líniu 
tvorí prirodzená imunita, ktorá je daná geneticky. 
Umožňuje organizmu brániť sa proti škodlivinám 
vonkajšieho prostredia a rôznym choroboplodným 
zárodkom už od narodenia. Základnými bariérami s 
vrodenou obrannou schopnosťou sú koža a sliznice. 
Prirodzenej imunite pomáhajú i niektoré bunky v → 
krvi – keď telu cudzí mikroorganizmus prenikne uve-
denými bariérami, dokážu rýchlo zasiahnuť. Druhú 
obrannú líniu predstavuje získaná imunita. Formuje 
sa v priebehu života na základe kontaktu s cudzoro-
dými látkami, napr.baktériami, ktoré nezlikvidovala 
prvá (prirodzená) obranná línia. Druhú obrannú líniu 
predstavuje získaná imunita. Formuje sa v priebehu 
života na základe kontaktu s cudzorodými látkami 
(napr.baktériami), ktoré nezlikvidovala prvá (priro-
dzená) obranná línia. Fungovanie získanej imunity 
zabezpečuje zložitá sústava buniek a rôznych látok. 
„Výkonnými orgánmi“ tohto systému sú špecializo-
vané bunky a bielkoviny – → protilátky. Po prvom 
stretnutí s novým mikróbom špecializované bunky 
(tzv. B-lymfocyty) sprostredkujú tvorbu protilátok a 
spúšťajú celý rad mechanizmov, ktorých výsledkom 
je pohltenie a likvidácia telu cudzích buniek. Ten-
to proces sa nazýva → fagocytóza. Zabezpečujú ju 
dôležité bunky imunitného systému, tzv. makrofágy. 
B-lymfocyty majú „pamäť“ a pri ďalšom kontakte s 
nepriateľom sú schopné reagovať rýchlejšie. Zlož-
ka imunity založená na tvorbe protilátok sa nazýva 
látková imunita. Druhú zložku, bunkovú imunitu, 

zabezpečujú dva typy buniek: tzv. T-lymfocyty ale-
bo 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, MM

imunitný systém – je tvorený sústavou orgánov, tkanív, 
buniek a sekretovaných proteínov, ktoré svojim ko-
ordinovaným účinkom → imunitu zabezpečujú, t. j. 
udržiavajú celistvosť organizmu alebo obnovujú fy-
ziologickú → homeostázu v prípade jej narušenia. 
Imunitný systém plní svoju úlohu v tesnom prepoje-
ní s nervovým a endokrinným systémom.          MM

imunizácia – je navodenie stavu imunity v organizme. 
Rozdeľujeme ju na → aktívnu a → pasívnu.     MM

imunoglobulíny → protilátky
imunológia – je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá imu-

nitným systémom živých organizmov. Študuje jeho 
vývoj, stavbu a organizáciu, jednotlivé prvky a me-
chanizmy imunitných reakcií.            MM

inbreeding – kríženie blízko príbuzných jedincov, kto-
ré obvykle vedie k zníženiu životnosti potomstva, 
k poklesu genetickej rozmanitosti alebo ku vzniku 
jedincov neobvyklých vlastností (napr. biele, straka-
té a lysé inbredné kmene laboratórnych myší).   MH

indiferentný druh ryby – druh ryby, ktorý nie je ná-
ročný z hľadiska miesta neresenia, môže sa neresiť, 
napr. na potopených konároch, ako ostriež zelenka-
vý (Perca fluviatilis).                HI

individuálna vzdialenosť medzi zvieratami – má 
význam z hľadiska stratégie spolunažívania živočí-
chov žijúcich samotársky i v sociálnych skupinách. 
Individuálna vzdialenosť medzi zvieratami je vro-
dená vlastnosť, charakteristická pre každý živočíš-
ny druh a súvisí s typom sociálneho spoločenstva. 
U tzv. kontaktných živočíchov, ktoré žijú v sociál-
nych skupinách je individuálna vzdialenosť medzi 
zvieratami malá a objavuje sa iba pri riešení vnút-
rodruhových sociálnych interakcií (psovité šelmy, z 
mačkovitých šeliem lev púšťový – Panthera leo, ľu-
doopice a pod.). U tzv. dištančných živočíchov, ktoré 
preferujú väčšinou vzájomný odstup, je vzdialenosť 
medzi zvieratami špecifická pre každý živočíšny 
druh. Individuálna vzdialenosť môže byť vždy indi-
kátorom približujúcich sa konfliktových situácii, ne-
vyhnutnosti ritualizovaného riešenia hierarchických 
vzťahov v sociálnych skupinách, ale aj všeobecného 
upokojenia zvierat a komfortného správania v → so-
cietach. Z hľadiska obranných foriem správania má 
mimoriadny význam tzv. úteková vzdialenosť, kedy 
po priblížení sa → predátora zvieratá hľadajú úni-
kovú cestu a ochranu útekom. Kritická vzdialenosť 
má význam v sociálnych interakciách v skupine a 
predchádza priamemu fyzickému stretnutiu dvoch 
partnerov, súťažiacich o dominantné postavenie. 
Schopnosť vyhnúť sa priamemu kontaktu a predĺžiť 
kritickú vzdialenosť medzi zvieratami je dôležitou 
vlastnosťou ritualizovaného správania.            MN

individuálna vzrušivosť (excitabilita) – CNS je jednou 
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zo základných vlastností nervovej sústavy a súvisí s 
mnohými funkciami, ktoré umožňujú zisťovať in-
dividuálne vlastnosti jedincov určitého živočíšneho 
druhu alebo plemena. Individuálne excitačné vlast-
nosti CNS možno hodnotiť prostredníctvom metódy 
habituačného testu v tzv. otvorenom poli (open field 
experiment). Základom tejto metódy je zisťovanie 
úrovne individuálnej vzrušivosti CNS jedincov tak, 
že sa sleduje priebeh habituácie – postupného zni-
žovania citlivosti organizmu na → podnety. Rôzne 
podnetové situácie, ktoré zo začiatku vyvolávajú 
aktívnu odpoveď, postupne túto schopnosť strácajú. 
Excitačné vlastnosti jednotlivých zvierat, vyjadrené 
kvantifikáciou výskytu indikátorov správania (moto-
rická → aktivita, oňuchávanie, značkovanie teritó-
ria, čistenie, akustické prejavy a pod.) sú rozdielne. 
Potvrdili sa rozdiely v individuálnej vzrušivosti švá-
bov, rýb, laboratórnych potkanov, psov, ošípaných a 
koní.               MN

individuálny vývin živočíchov (ontogenéza) – začína 
spravidla oplodnením vajíčka a končí smrťou živočí-
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, 
ktoré sa líšia životnými podmienkami: 1. embryo-
nálne obdobie – vyvíjajúci živočích je relatívne ne-
závislý od vplyvov vonkajšieho okolia, je chránený 
vajcovými alebo zárodočnými obalmi, končí vy-
liahnutím, narodením (opustením vajcových alebo 
zárodočných obalov) a 2. postembryonálne obdobie 
– obdobie od vyliahnutia, narodenia až po dosiahnu-
tie pohlavnej zrelosti. Živočích v tomto období sa sa-
mostatne pohybuje, 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 nezrelosťou.               JS

inekválne delenie → delenie
infantilné správanie zvierat – napodobňovanie sprá-

vania mláďat dospelými zvieratami, kedy zvieratá 
mňaukajú, vyžadujú si starostlivosť, neustále hla-
denie a hravé zaobchádzanie. Najčastejšie sa vy-
skytuje v laboratórnych podmienkach pri pokusoch, 
zameraných na vyvolávanie experimentálnych neu-
róz.              MN

infekcia – preniknutie (→ invázia) choroboplodných 
mikroorganizmov (jedno- i viacbunkových) do tela 
iného organizmu. Predpokladom jej vzniku sú exis-
tencia prameňa nákazy, cesty prenosu a vnímavý or-
ganizmus.                 IO

ingluvies → tráviaca sústava bezchordátov
inhibítor – brzdiaci faktor, jav, látka alebo organizmus 

negatívne ovplyvňujúci iný proces, napr. rast orga-
nizmu alebo jeho populácie.             MH

inkrustácia – presýtenie morfologickej štruktúry anor-
ganickými látkami, napr. CaCO3.                   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 hmot-
nosti. Stav nasedenia vajíčok sa dá zistiť ponorením 
do vody. Čerstvo znesené vajíčko klesá ku dnu a va-
jíčko s už vyvinutým zárodkom sa vznáša na hladi-
ne. Inkubácia začína u väčšiny spevavcov po znesení 
posledného vajíčka, ale u niektorých druhov z iných 
radov môže začať už skôr. Trvanie inkubácie je dru-
hovo špecifické. Najkratšiu dobu inkubácie majú dru-
hy čeľade Zosteropidae z radu spevavcov – 10 dní (u 
našich druhov trvá približne 11 až 18 dní). Najdlhšie 
trvá inkubácia albatrosov a veľkých druhov tučnia-
kov, ktoré zahrievajú vajíčka až 80 dní. Doba, počas 
ktorej má prebiehať inkubácia je vrodená. Niektoré 
vtáky po skončení doby inkubácie znášku opúšťajú 
(holuby), 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 určitý čas opustená, pretože embryo sa za-
hrieva vlastným krvným obehom. Vajíčka musia byť 
počas inkubácie v určitých intervaloch aj obracané. 
Samici sa počas tohto obdobia vytvára hniezdna ho-
lina, ktorá slúži na priamy kontakt pokožky s vajíč-
kami.                 PP

inkvilin – živočích žijúci v hálke, hniezde, nore, brlohu 
iného živočícha bez toho, aby svojmu → hostiteľovi 
škodil (napr. hmyz v norách hlodavcov).            MH 

insektivorný – živočích konzumujúci hmyz a iné člán-
konožce.               MH

inseminácia → oplodnenie
inštinkt – hierarchicky organizovaný vrodený nervo-

vý mechanizmus, ktorý reaguje na určité signálne, 
spúšťacie → podnety endogénneho a exogénneho 
charakteru. Je to vrodená reakcia živočícha na určité 
vonkajšie, alebo vnútorné podráždenie. Je to účel-
ná zdedená forma správania. Inštinkt živočíchov na 
vyššom stupni fylogenetického vývoja závisí najmä 
od vlastností a stupňa vývoja centrálnej nervovej sú-
stavy.              MN

inštinkt → inštinktívne správanie
inštinktívne správanie zvierat – vrodené druhovo 

špecifické správanie zvierat. Inštinktívne správanie 
zvierat má hodnotu morf. znaku. Každé inštinktívne 
správanie zvierat zahŕňa komplex druhovo špecific-
kých pohybových koordinácii, ktoré sú dedične odo-
vzdávanými vzormi inštinktívnych aktivít. Inštink-
tívne správanie je teda hierarchicky usporiadané a na 
základe hierarchicky organizovaného neurohumorál-
neho mechanizmu koordinované a regulované sprá-
vanie. Vyvolávajú ho vonkajšie a vnútorné podnetové 
štruktúry, ktoré etológovia nazvali vrodené spúšťacie 
schémy. Vlastné inštinktívne správanie pozostáva z 
koordinovaných a situácii zodpovedajúcich čiastko-
vých pohybov – inštinktívnych automatizmov – naj-
základnejších prvkov inštinktívneho správania.     MN
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inštinktívne správanie/inštinkt – zložitá druhovo špe-
cifická schéma správania, zakódovaná vo vrodenej 
genetickej informácii. Pomerne spontánna → aktivi-
ta a funkčne relatívne jednoduchý systém chovania. 
Pri kľúčových → podnetoch sa spustia adekvátne 
inštinktívne automatizmy smerom k výslednej re-
akcii. Iniciáciu procesu nemusí živočích senzoricky 
vnímať. Ku kľúčovým podnetom možno zaradiť ši-
roké 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. Obzvlášť u fylogeneticky vyššie po-
stavených živočíchov majú inštinkty len parciálny 
význam popri ostatných typoch správania.           PF

inštinktívny automatizmus – je najzákladnejším prv-
kom inštinktívneho správania. Nevyžaduje si pred-
chádzajúce učenie a zdokonaľovanie a možno ho 
pozorovať ako druhovo špecifické správanie prísluš-
níkov toho istého druhu. Pripravenosť organizmu 
živočícha na spustenie inštinktívneho správania sa 
nazýva vnútorná naladenosť. Túto vyvoláva neu-
rohumorálny mechanizmus (endogénne faktory) a 
vonkajšie podmienky – teritórium, klimatické fakto-
ry (exogénne faktory). Vnútorná naladenosť zvieraťa 
vyvoláva orientačno-pátracie správanie, ktorého cie-
ľom je, aby sa zviera dostalo do blízkosti vhodných 
kľúčových → podnetov – vrodenej spúšťacej sché-
my. Kľúčové podnety vyvolávajú inštinktívny auto-
matizmus, ktoré predstavujú inštinktívne správanie, 
zakončené ukončujúcim (konzumačným) aktom. 
Inštinktívny automatizmus sú teda čiastkové prvky 
určitého typu inštinktívneho správania, napr. stavba 
hniezda, bojové aktivity, rozmnožovanie a pod. MN

integrovaný boj, integrovaná ochrana rastlín – súbor 
opatrení proti hmyzu a ostatným škodcom rastlín, 
ktorý spočíta v spojení biologického a chemického 
boja, aby sa obmedzili nepriaznivé vedľajšie účinky 
chemických prostriedkov (insekticídov) na životné 
prostredie. Jeho základom je dobré poznanie bionómie 
a ekológie škodcu a jeho prirodzených nepriateľov. MH

integument bezchordátov – chráni telo pred vonkajší-
mi vplyvmi. Pomocou zmyslových orgánov prijíma 
podnety z vonkajšieho prostredia. Zabraňuje nad-
mernému vyparovaniu a strate vody z tela. Zúčast-
ňuje sa na dýchaní a vylučovaní odpadových látok. 
Je nositeľom rôznych integumentálnych útvarov. 
Pokožka (epidermis) bezchordátov je jednovrstvová 
a ektodermálneho pôvodu. Po stránke histologickej 
rozoznávame tri základné typy → epitelov. 1. Vno-
rený epitel je charakteristický pre mnohé ploskulice, 
motolice a pásomnice. Apikálne časti buniek splýva-
jú v syncýtium, bazálne časti sú oddelené a neostro 
ohraničené. Na povrchu sa často nachádzajú riasin-
ky. 2. Nemertinový epitel je charakteristický pre pás-
kovce (Nemertini) a niektoré primitívne ploskulice 
(Turbellaria).  Apikálne časti buniek sú rozšírené a 

cylindrického tvaru, bazálne nasadajúce na bazálnu 
membránu sa zužujú. Na povrchu sú početné riasin-
ky. 3. Jednovrstvový epitel je charakteristický pre 
ostatné bezchordáty. Môže byť obrvený, nahý alebo 
kutikulárny. Pŕhlivce (Cnidaria) majú v → ektoder-
me okrem pokožkových a svalových buniek aj 3 dru-
hy špeciálnych buniek – → nematocytov (→ pene-
tranty, → glutinanty, → volventy). Rebrovky (Cte-
nophora) majú na ramenách a okolo ústneho otvoru 
lepivé bunky koloblasty, ktoré slúžia na obranu a 
chytanie koristi. Ploskavce (Plathelminthes) majú na 
povrchu tela jednovrstvový riasinkový epitel s po-
četnými slizovými žliazkami. V pokožke sú aj tyčin-
kovité telieska – → rabdity. Sú zložené z bielkovino-
vej hmoty, po vytlačení do vody napuchnú a pokryjú 
telo hrubou vrstvou slizu, po ktorom sa živočích kĺže. 
Páskovce  (Nemertini) majú charakteristický nemer-
tinový epitel (viacradý s riasinkami) pripájajúci sa 
na bazálnu membránu. Pod ňou je kožno-svalový 
vak. Pokožka hlístovcov (Nematoda) a príbuzných 
skupín má na svojom povrchu kutikulu (nebunkový 
útvar, ktorý je produktom pokožky). U mäkkýšov 
(Mollusca) sa v pokožke nachádzajú početné žľa-
zy (hlienové, bielkovinové, vápenité). Obrúčkavce 
(Annelida) majú pokožku s početnými slizovými 
žľazami a na povrchu tela kutikulu. Integument 
článkonožcov je zložený z troch základných vrstiev: 
kutikuly, epidermy a bazálnej membrány. Epiderma 
je vždy z jednej vrstvy buniek. → Kutikula a bazálna 
membrána sú nebunkové útvary a sú produktami epi-
dermy. Kutikula sa skladá z epikutikuly, exokutikuly 
a endokutikuly (→ kutikula hmyzu), ktoré v rôznej 
miere podliehajú procesu → sklerotizácie. Povrch 
kutikuly je zriedka hladký. Zvyčajne má vzory a 
charakteristickú skulptúru. Okrem toho na povrchu 
sú prítomné rôzne → mikrotrichie, → makrotrichie 
a zmyslové → senzily. V pokožke, ktorá leží pod ku-
tikulou, rozlišujeme niekoľko typov buniek ( napr. 
krycie, žľazové, zmyslové). Ostnatokožce (Echino-
dermata) majú integument zložený z dvoch vrstiev. 
Na povrchu je tenká pokožka (epidermis) a pod ňou 
mezenchýmová vrstva – zamša, v ktorej sa nachádza-
jú 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 fibroblas-
tov jeho pravým opakom, prirodzeným, brzdiacim 
atagonistom.            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

interšpecifické vzťahy → medzidruhové vzťahy
intertarzálny kĺb – kĺb zadnej končatiny vtákov medzi 

holennou kosťou, ktorá zrastá s 2 tarzálnymi kostič-
kami do tarsometatarsusu a → behákom (tibiotar-
sus).                 ZO
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intestinum → tráviaca sústava bezchordátov
intestinum caecum → slepé črevo
intracelulárne trávenie → vnútrobunkové trávenie
introdukcia – zavlečenie druhu mimo svojho prírodné-

ho → areálu, kde sa vyskytoval. Môže byť úmysel-
ná, vykonaná priamo človekom zámerne s cieľom 
využitia druhu alebo neúmyselná, kedy druh využí-
va človeka a jeho dopravné systémy na rozširovanie 
mimo svoj prirodzený → areál. Neuvážená introduk-
cia a následná → aklimatizácia organizmov môže 
zapríčiniť v autochtómnych → biocenózach priam 
pohromu, napr. introdukcia ropuchy Bufo marinus 
do Austrálie, ktorá začala v tridsiatych rokoch 20. 
storočia s cieľom, aby zničila škodlivý hmyz na plan-
tážach cukrovej trstiny. Ropucha pochádza z Južnej 
Ameriky, dorastá do veľkosti až 25 cm a jej jedovatý 
sekrét je nebezpečný i pre drobné a stredne veľké 
cicavce. Po niekoľkých rokoch sa ropucha stala pli-
agou štátu Queensland a pri jej súčasnom premnože-
ní vzniká obava, že prispeje k záhube vtákopyskov. 
V našich podmienkach medzi úspešné introdukcie 
patrí introdukcia bažanta, muflóna (Ovis musimin), 
králika (Oryctolagus cuniculus), ondatry (Ondatra 
zibethica).                 JS

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 
→ ektoderm. Je to najjednoduchšia, najrozšírenejšia 
a fylogeneticky najstaršia forma vzniku gastruly. MH

invázia – náhle hromadné presuny populácií živočíchov 
(menej často i rastlín) z miesta premnoženia do ob-
lasti s nižšou populačnou hustotou (lumíky, koník 
sťahovavý) alebo aj mimo → areál druhu (belaňa 
tundrová). Invázne druhy majú veľkú kompetičnú 
schopnosť uspieť v súťaži o dominanciu, sú schopné 
prežívať počas nepriaznivých období, reagovať na 
ekologické → podnety, napr. sezónne zmeny fotope-
riódy, intenzity svetla a teploty. V novom prostredí 
často chýbajú ich konkurenti a prirodzení nepriate-
lia. Invázne druhy ľahšie prenikajú a obsadzujú → 
ekosystémy, → biotopy vytvorené, pozmenené ale-
bo narušené činnosťou človeka.       JS, MH

invázijné vtáky – označenie pre vtáky, ktoré vykoná-
vajú nepravidelné migrácie. V niektorých rokoch sa 
tak vyskytujú vo veľkých počtoch na miestach mimo 
svojho bežného → areálu rozšírenia. Príčinou tých-
to migrácií je kolísanie potravnej ponuky v niekto-
rých rokoch (hlavne pri vtákoch, špecializovaných 
na určitý druh potravy). Invázie sú charakteristické 
pre vtáky vyšších zemepisných šírok, napr. orešnica 
perlavá (Nucifraga caryocatactes), pinka severská 
(Fringilla montifingilla).               TL

inverzné oči → zrakové orgány bezchordátov
inzulín  – hormón, ktorý sa tvorí sa v → pankrease, od-

tiaľ sa vylučuje do → krvi a potom sa naviaže na 
inzulínové → receptory na povrchu rôznych buniek 

(napr. svalových, tukových, pečeňových buniek). 
Keď sa inzulínová molekula naviaže na receptor, 
cukor môže vstúpiť do bunky. Inzulín možno pova-
žovať 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 vy-
chytá do buniek. → Pečeň zastaví 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 vy-
chytávajú tukové bunky a menia ho na tuk.        MKB

iritabilita – dráždivosť, bezprostredná a zjavná reakcia 
živej hmoty na podráždenie, vyvinutá u všetkých ži-
vočíchov.               MH

ischium → končatiny kôrovcov
IUCN (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources) – najvýznamnejšia organi-
zácia ochrany prírody na svete. Publikuje Červené 
zoznamy a Knihy ohrozených druhov.            MH

izogamia – splývanie morfologicky neodlíšených po-
hlavných buniek (izogaméty).              ET

izolácia – oddelenie jedincov od ostatných členov popu-
lácie. 1. Izolácia u sociálneho hmyzu (včely. mravce, 
termity) vedie k uhynutiu izolovaného jedinca. 2. 
Izolácia jedincov v populácii, dodržovanie vzájom-
ného odstupu (napr. lastovičky sediace na drôte sa 
navzájom nedotýkajú). 3. Geografická izolácia časti 
populácie môže viesť ku vzniku zemepisných rás, 
u ostrovných biocenóz ku vzniku špecializovaných 
cenóz, konvergencií alebo divergencií druhov.   MH

izolácia zvierat – ide o metodické experimentálne po-
stupy vo výskume správania zvierat, ktoré využí-
vajú rôzne podmienky izolácie zvierat rozličného 
časového trvania v rôznych fázach ontogenetického 
vývinu. Zisťuje sa vplyv izolácie na behaviorálny 
vývin jedinca. V pokusoch sa využívajú také zvie-
ratá, ktoré žijú v sociálnych skupinách a pre vývin 
ich optimálnych sociálnych väzieb s rodičmi a inými 
sociálnymi partnermi je životne dôležitá prítomnosť 
sociálnej situácie s týmito partnermi, najmä v kri-
tických vývinových socializačných fázach. Jednou 
z najpoužívanejších a najstarších metód pre výskum 
vplyvu izolácie na sociálne správanie je metóda 
„Gašpar Hauzer“, pri ktorej rozlišujeme niekoľko 
úrovní podľa toho, o akú intenzívnu formu izolácie 
ide. Gašpar Hauzer I. stupňa – ide o typ izolácie, keď 
boli zvieratá z umelo oplodneného vajíčka vychova-
né v izolácii. Gašpar Hauzer II. stupňa – pokusné 
zvieratá sa izolujú hneď po narodení. Gašpar Hauzer 
III. stupňa – pokusné zvieratá sú izolované dovtedy, 
keď začína funkčná činnosť ich jednotlivých senzo-
rických orgánov.              MN

Jacobson, Ludwig Levin (1783 – 1843) – dánsky ana-
tóm a lekár, patril do skupiny najvýznamnejších ana-
tómov 19. st. Opísal vomeronazálny orgán (1809), 
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známy tiež pod názvom Jacobsonov orgán. Ide o 
osobitný čuchový orgán obojživelníkov, viacerých 
plazov a niektorých cicavcov. Najlepšie je vyvinutý 
u hadov a varanov. Ide o párový orgán tvorený slepo 
zakončenými dutinami – vačkami s čuchovou slizni-
cou otvárajúce 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 
orgán obojživelníkov, viacerých plazov a niektorých 
cicavcov. Najlepšie ho majú vyvinutý hady a varany. 
Ide o párový orgán tvorený slepo zakončenými du-
tinami s čuchovou sliznicou otvárajúce sa do ústnej 
alebo nosovej 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 ja-
dier spôsobený rôznym zvinutím chromozómov 
v interfázovom jadre a rôznymi proporciami rôznych 
štrukturálnych zložiek ( počet chromozómov, jadro-
vá substancia, jadrový obal a pod.). Najčastejším tva-
rom je tvar sférický, elipsovitý ale vyskytuje sa i klo-
básovitý, ružencovitý a pod. Najväčšiu variabilitu 
v tvare vykazuje → makronukleus u nálevníkov. ET

jadrový dualizmus – morfologické, no najmä fyziolo-
gické členenie jadier niektorých prvokov. Rozlišuje-
me 2 typy jadier → makronukleus (vegetatívne → 
jadro) a → mikronukleus (generatívne jadro). Bol 
zistený u 2 skupín prvokov – niektoré dierkavce a 
všetky nálevníky.               ET

jarmo (jugum) – úzky prstovitý výrastok zadného okra-
ja predného krídla motýľov podradu jarmokrídle 
(Homoneura), za ktorý sa zachytí predný okraj zad-
ného krídla. Jarmo počas letu pridržiava zvrchu zad-
né krídlo.            MKU

jazyk (lingua) – svalnatý, dobre pohyblivý útvar v ústnej 
dutine, jeho úlohou je premiešavať potravu, posúvať 
ju pri hryzení a zatlačovať do hltana pri prehĺtaní. 
Pomocou buniek, ktoré sú sústredené predovšetkým 
na jazyku, menej často na sliznici úst alebo hrdla 
sústredených na pupeňoch alebo chuťových pohári-
koch, živočíchy registrujú chuť. Jazyk vznikol ako 
druhotný orgán, pôvodný je zachovaný ako podja-
zyk (sublingua) pri vačkovcoch (Metatheria/Marsu-
pialia), netopieroch (Chiroptera) z čeľade kaloňovité 
(Pteropodidae), poloopiciach (Prosimiae).           ZO

jedinec, indivíduum – samostatný organizmus, schop-
ný samostatnej existencie za pomoci výmeny lá-
tok a energie (metabolizmu) s vonkajším okolím. 

V zbierkach býva označovaný ako exemplár.     MH
jedová žľaza pavúkov  – je ektodermálneho pôvodu; 

ústi do pazúrika, ktorým je zakončený bazálny člá-
nok chelicer (klepietok). Umiestnenie jedovej žľazy 
v tele pavúka súvisí s postavením chelicer, ktoré je 
dvojakého typu: 1. orthognátne chelicery sú otoče-
né dolu a dozadu, vtedy je jedová žľaza umiestnená 
v chelicerách; tento typ majú vtáčkare; 2. labidognát-
ne chelicery smerujú kolmo k brušnej strane a ich 
pazúry sú kliešťovito otočené k sebe, jedová žľaza je 
v hlavohrudi; charakteristické pre väčšinu pavúkov. 
Jed rôznych druhov pavúkov má odlišné účinky, pô-
sobí buď na nervovú sústavu (neurotoxíny) alebo na 
→ krv a tkanivá, väčšinou v najbližšom okolí uhryz-
nutia (histologické toxíny). Toxíny pavúkov pôso-
bia 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 pavú-
ky jedovú žľazu. Pre človeka sú najnebezpečnejšie 
niektoré druhy rodov Argiope, Loxosceles, Latro-
dectus, Atrax, Hadronyche a Phoneutria.              JS

jedová žľaza stonôžky – v pozmenených končatinách 
(forcipuly, maxillipedy) prvého článku trupu sto-
nožiek je uložená mechúriková jedová žľaza, ktorá 
vyúsťuje drobnými pórmi na konci končatiny na 
jedovom pazúriku. Vlastná jedová žľaza je v člán-
ku, 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 vstreknutiu jedu do kristi.              IO

jedová žľaza škorpiónov (Scorpionidea) – ústi do 
ostrého hrotu, ktorý sa nachádza v zadnej užšej čas-
ti bruška (postabdomen), často ľudovo označovanej 
ako chvost. Jedový hrot je spojený s jedovým vač-
kom, ktorý obsahuje dve jedové žľazy vybavené 
silnou svalovinou. Škorpión sa zmocňuje svojej ko-
risti klepetami hmatadiel (→ pedipalpy), ohýba po-
stabdomen 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 hyaluronidáza. Škorpión ho 
používa na sebaobranu a na paralyzovanie a usmr-
tenie koristi. Medzi najnebezpečnejšie patria škorpi-
óny Androctonus australis (severozápadná Afrika), 
Scorpio maurus palmatus (Maroko, Alžírsko), Lei-
urus quinquestriatus (Egypt, Líbya), na americkom 
kontinente druhy rodu Centruroides (obýva americ-
ký kontinent) a i. Jed škorpióna karpatského (Eus-
corpius 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 če-
ľade homôlkovitých (Conidae). → Radulu majú ho-
môlky značne zredukovanú, jednotlivé zúbky sú pri-
spôsobené na lov a usmrtenie koristi. Jedový aparát 
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sa skladá z jedovej žľazy, kanálika, zásobného vač-
ku, v ktorom sú uložené radulárne zúbky, a zatiahnu-
teľný chobot (proboscis), ktorý zúbky premiestňuje 
a vbodáva alebo vstreľuje do tela koristi. Podstata 
jedu produkovaného homôlkami nie je doposiaľ 
známa. Väčšinou ide o neurotoxíny. Toxín indopaci-
fickej homôlky smrtiacej (Conus geographus), ktorá 
je považovaná za najnebezbečnejšiu, spôsobuje sva-
lovú paralýzu priamym pôsobením na svalstvo (nie 
blokáciou nervovosvalových platničiek). Hoci h. 
smrtiaca meria len 10 cm, usmrtila do r. 1980 okolo 
desať ľudí. Neurotoxíny produkujú slinné žľazy hel-
moviek (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 panciernatkami (Dinoflagellida). Toxín 
panciernatiek je totožný s toxínom kalifornských las-
túrnikov rodu Mytilus a Saxidomus a označuje sa ako 
mytilotoxín alebo saxitoxín. Mytilotoxín spôsobuje 
blokádu nervovosvalovej platničky zatiaľ nezná-
mym mechanizmom. Pri silnom zamorení planktónu 
panciernatkami môže byť smrteľná dávka obsiahnu-
tá už v piatich jedincoch slávok. Smrteľné otravy sú 
známe z Británie, Írska, Belgicka, Francúzska, juž. 
Afriky, atlantického pobrežia USA, Austrálie, N. Zé-
landu a Japonska. Pre človeka môžu byť nebezpečné 
aj niektoré jedovaté hlavonožce, napr. Octopus fitchi, 
Ozaena moschata, smrteľne nebezpečný je osmonoh 
Hapalochlaena maculosa, žijúci pri austrálskom po-
breží.                TC 

jedové zuby hadov →  tráviaca sústava plazov
jedové žľazy bezchordátov – typ exokrinných žliaz, 

ktoré živočíchom slúžia na obranu a usmrcovanie 
koristi. V tejto typickej podobe sa nachádzajú v → 
telzóne 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 obra-
nu, omráčenie, príp. usmrtenie koristi slúžia napr. 
aj pŕhlivé bunky pŕhlivcov, výlučky → repugnato-
rických žliaz niektorých skupín hmyzu a pavúkov-
cov, ako aj výlučky hemolymfy chrobákov čeľade 
májkovitých, ktorá obsahuje prudko jedovatú látku 
kantaridín.              MH

Johnstonov orgán → pedicelový orgán
jugum → jarmo
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 
dospelých jedincov. Veľa druhom hmyzu spôsobuje 
sterilitu samičiek.             MKB

juvenilný hormón → endokrinná sústava bezchordá-
tov

kalcifilný, vápnomilný – organizmus vyskytujúci sa na 
vápnitých pôdach alebo podkladoch (niektoré ulitní-
ky, mnononôžky). Opak → kalcifóbny.            MH

kalkoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
kampódeovitá larva → larvy hmyzu
kanibalizmus – špecifický agresívny spôsob správania 

voči jedincom vlastného druhu. Forma abnormál-
neho – neprimeraného správania živočíchov, ktorú 
možno najčastejšie pozorovať v rôznych kritických 
situáciách a zložitých životných podmienkach. Je 
to prejav zvýšenej agresivity zvierat, ktorá sa končí 
konzumovaním zabitého, prípadne chorobou oslabe-
ného jedinca vlastného druhu. Vyskytuje sa v ZOO, 
v oborách, vo veľkokapacitných veľkochovoch 
hospodárskych druhov zvierat, predovšetkým oší-
paných, ako aj v laboratórnych chovoch pokusných 
zvierat (chrčkov, myší, potkanov, pieskomilov). Vy-
svetlením tohto javu je problematické realizovanie 
vrodeného ritualizovaného správania medzi zviera-
tami v uzavretom prostredí, prehustenosť zvierat, 
kritická vzdialenosť medzi zvieratami a konfliktové 
riešenie hierarchických vzťahov. Prípady usmrtenia 
a konzumovania príslušníkov vlastného druhu exis-
tujú aj v prirodzených podmienkach. Kanibalizmus 
pozorovala aj J. Goodallová pri šimpanzoch vo voľ-
nej prírode.              MN

kantarofília → opeľovače
kapacita prostredia únosná, K – množstvo jedin-

cov sledovanej populácie, ktoré je určité stanovište 
schopné uživiť. Je premenlivá v čase i priestore, rast 
početnosti populácie nad hranicu K vedie k premno-
ženiu, k zvýšeniu úmrtnosti, prípadne k zlomu popu-
lácie.               MH 

kapacita reprodukčná – u živočíchov počet vajíčok, 
prípadne mláďat. Všeobecne množstvo nových je-
dincov vyprodukovaných za rok.            MH

kapiláry – sú vlásočnice, najmenej nápadná, ale dôležitá 
súčasť krvného obehu. Vlásočnice nie sú v organiz-
me rovnomerne rozložené. Na začiatku vlásočnice 
prestupuje tekutina obsahujúca kyslík a živiny z → 
krvi do medzibunkových priestorov a na konci vlá-
sočnice sa do krvi vracia tekutina obsahujúca splodi-
ny látkovej výmeny.               SN 

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 pavúkov-
cov). Niektorým kôrovcom môže chýbať (Bathy-
nellacea).               MKR, ZKR

karapax kôrovcov → vonkajšia stavba tela kôrovcov
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 
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vitamín A pôsobením → enzýmu karotenázy v peče-
ni (často sa nazývajú aj provitamíny A). V pancieri 
mnohých kôrovcov sa vyskytuje karotenoid astaxan-
tín, ktorý teplom sčervenie. Vtáky majú napr. v po-
kožke pigmenty nazvané karotenoidy – žlté a čer-
vené. Ružovú farbu svaloviny lososov podmieňuje 
astacín, v žĺtku vtáčích vajec sú karotenoidy luteín 
a zeaxantín, niektorým vtákom sa tieto farbivá ukla-
dajú aj do kožných útvarov.              SN 

karyomastigont → cytoskeletárny systém pozostávajú-
ci z mikrotubulov obklopujúci → jadro bunky a na-
pájajúci 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

kasty – skupiny jedincov u sociálneho hmyzu (včiel, mrav-
cov, termitov), diferencované tvarovo, fyziologicky aj 
etologicky k výkonu určitých funkcií v hniezde (krá-
ľovné, robotnice, vojaci, samce). Tiež známe u hlo-
davca rypoša lysého (Heterocephalus glaber). MH

katadrómne ryby – ryby, ktoré sa sťahujú zo sladkej 
vody do mora kvôli nereseniu (rozmnožovaniu), 
napr. úhor európsky (Anguilla anguilla).              HI

kavernikolný – živočích žijúci v jaskyniach, často sle-
pý, bez pigmentu. Živočích žijúci v dutinách a štr-
binách skál alebo v priestoroch medzi kameňmi sa 
nazýva mikrokavernikolný.             MH

kazeín – je to bielkovina kyslej povahy, vyskytuje sa 
v mlieku (všeobecne nazývaná tvaroh). Proteolytic-
kým → enzýmom žalúdočnej šťavy je chymozín, kto-
rý zráža rozpustný parakazeín na nerozpustný kazeín 
za spolupôsobenia iónov vápnika. Tým sa najmä u ci-
cajúcich mláďať zadržiava mlieko v tráviacej rúre. SN

keratín – jednoduchá bielkovina nachádzajúca sa v po-
kožke a v kožných útvaroch (srsť, vlasy, → perie, 
nechty, → kopytá a i.), preto sa tieto útvary nazývajú 
keratinózne. Keratíny sú bielkoviny telových povr-
chových útvarov. Čím makromolekuly keratínov 
obsahujú viac disulfidických väzieb, tým sú pevnej-
šie 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. ovo-
keratín z blán slepačích vajec).              SN 

keratofág – živočích konzumujúci rohovinu, vlasy, 
→ perie a iné deriváty pokožky (napr. pavši, mole 
šatové).                                                MH

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 mi-
tochondrie a v bunke sa vyskytuje vždy len jeden. 
Lokalizovaný je priamo za bazálnym telieskom bi-
číka. Sú to autoreduplikujúce sa telieska, ich delenie 
predchádza deleniu jadra. Sú charakteristické pre 
triedu bičíkovcov Kinetoplastidea.             ET

kinetozóm → bičík

kinéza – pohyb organizmov vyvolaný zmenou intenzity 
vonkajšieho faktoru, spôsobuje zmenu rýchlosti po-
hybu, nie jeho smeru (napr. fotokinéza, termokinéza 
a pod.).               MH

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. exponova-
nie listov ku slnku v prípade fototropizmu). Taxia sa 
prejavuje priamočiarym pohybom smerom ku zdroju 
(napr. nálet niektorých druhov hmyzu s nočnou akti-
vitou ku umelému zdroju svetla v prípade pozitívnej 
fototaxie). Pri pohybe organizmu za zdrojom pod 
určitým uhlom hovoríme o menotaxii. Kinetická re-
akcia môže byť pozitívna (smerom ku zdroju) a ne-
gatívna (smerom od zdroja).               PF

kladielko (ovipositor) – orgán samičiek hmyzu, ktorým 
znášajú vajíčka. V typickej podobe sa nachádza u 
krídlovcov (Pterygota). Skladá sa z 2 párov valvi-
ferov a 3 párov valvúl (modifikované končatinové 
prívesky bruška). Predný valvifer sa nachádza na 8. 
článku bruška a má pár predných gonapofýz (gona-
pophyses anteriores). Na 9. sternite je 2. valvifer a k 
nemu sa pripája 1 pár zadných stredných gonapofýz 
(gonapophyses posteriores mediales) a vzadu pár 
zadných bočných gonapofýz (gonapophyses poste-
riores laterales). Niektoré motýle, dvojkrídlovce a 
chrobáky majú vyvinuté nepravé kladielko, ktoré 
vzniká z posledných teleskopicky zasúvateľných 
článkov bruška. Na konci je pohlavný otvor.      MH

kladistika – jeden zo smerov fylogenetickej systema-
tiky, zakladateľom je nemecký entomológ Willy 
Hennig (1913 – 1976). Kladistika zostavuje schémy 
príbuznosti zástupcov (druhov) študovaných skupín 
len podľa výsledkov analýz homologických znakov 
urobených predpísaným formálnym spôsobom. Vý-
sledok vyjadrí v schéme v podobe sukcesie dichoto-
mických vetvení, ktoré minimálnym počtom krokov 
vedú k výslednej diverzite (princíp parsimonie). Ta-
káto schéma sa nazýva kladogram, podľa ktorého  
potom kladista klasifikuje študovanú skupinu opäť 
predpísaným formálnym spôsobom. Procedurál-
na presnosť zaručuje kladistike opakovateľnosť 
klasifikačného postupu a výlučenie subjektívnych 
názorov.                 IO

klasifikácia – v biológii ide o 1. triedenie organizmov 
podľa znakov a vlastnosti do → taxónov rôznej 
úrovne, o 2. zaradenie novoopisovaného taxónu do 
existujúceho systému recentných alebo fosílnych or-
ganizmov.                 IO

kĺb – pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kostí, 
ktoré sa vo vnútri väzivového puzdra dotýkajú plo-
chami pokrytými chrupavkou. Tieto plochy sú väč-
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šinou v podobe kĺbovej jamky a kĺbovej hlavice. Ich 
→ chrupavka je zväčša hyalinná, len v kĺboch, kto-
ré sú 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 (kle-
petom), ktorý pozostáva z nepohyblivej časti (pro-
topodit) 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
klimatické pásma → pásma klimatické
klinotaxia – pohyb živočícha z jednej strany na druhú, 

je to taxia určená smerom pohybu.         MKA
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 
chýba sliznatkám (Myxini), mihuliam (Petromyzon-
tida), lúčoplutvovcom (Actinopterygii) a placentov-
com (Eutheria). Kloaka vtákov tvorí spoločný vývod 
pre tráviacu, pohlavnú a vylučovaciu sústavu a má 
tri časti: coprodeum, kde sa hromadia exkrementy, 
urodeum, kam ústia → močovody a pohlavné vývo-
dy a proctodeum, kde majú mladé vtáky Fabriciovu 
kapsu (bursa Fabricii) a pštrosy a kačice tu majú ulo-
žený kopulačný orgán . Nadväzuje na konečník a má 
tvar nálevkovitej dutiny. Spomínané tri za sebou 
nasledujúce časti sú navzájom oddelené priečnymi 
riasami sliznice. Kloaku majú aj vajcorodce (Pro-
totheia) a vačkovce (Metatheria). Vačkovce majú, 
ale oddelený vývod genitálií.              ZO

kloakové vaky – niektoré vodné korytnačky majú vy-
tvorený pár prídavných vakov, ktoré sú spojené 
s kloakou (análne vaky) a slúžia ako prídatný dýcha-
cí orgán.                ZO

kľúčna kosť (clavicula) – kosť pásma hrudníkových 
končatín. Prvýkrát sa objavuje pri rybách, jej väč-
ší rozvoj nastal až pri suchozemských stavovcoch. 
Z vtákov nemajú kľúčnu kosť kivi (Apteygidae). 
Rudimentárnu kľúčnu kosť majú mäsožravce, zaja-
ce, králiky a úplne chýba kopytníkom, ktoré majú 
lopatku fixovanú k hrudnej kosti len svalmi a väz-
mi, čo je výhodné pri rýchlom pohybe. Kľúčna kosť 
chýba aj veľrybám (Cetacea).              ZO

kľúčové → podnety – špecifické podnetové znaky, ktoré 
vyvolávajú vrodené odpovede zvierat. Objekty, kto-
ré ich vlastnia a odovzdávajú, sú „spúšťače“, ktoré 
uvoľňujú → inštinktívnu aktivitu. Kľúčovými pod-
netmi môžu byť špecifické tvary, sfarbenie, rytmicita 
a následnosť ich výskytu. Zistilo sa, že abnormálne 
kľúčové podnety kontrastnejšími znakmi vyvolávajú 
→ vrodené reakcie zvierat účinnejšie, ako prirodzené 
kľúčové podnety. Napríklad vtáky v období hniez-
denia dajú prednosť väčším, nápadnejším a kontrast-
nejším atrapám vajíčok pred vlastnými prirodzený-
mi vajíčkami.              MN

kľúčový druh – druh, ktorý ovplyvňuje prežitie a hoj-
nosť ďalších druhov v spoločenstve. Jeho odstrá-
nenie alebo zavedenie vedie k významnej zmene v 
zložení spoločenstva.              MH

kmeň – reálne najvyššie postavená základná systematic-
ká kategória (i keď sa niekedy za najvyššiu kategóriu 
považuje → ríša – regnum) ležiaca v hierarchicky 
usporiadanom systéme nad triedou (classis).        IO

kmeň → čeľusť hmyzu
knidocil → knidoblast
kniha (omasum) – jeden z predžalúdkov prežúvavcov. 

Prežúvavce (Ruminantia) majú okrem vlastného ža-
lúdku aj predžalúdky: → bachor (rumen), → čepiec 
(reticulum), kniha (omasum) a vlastný žalúdok slez 
(abomasum).                            ZO

koevolúcia – súbežná → evolúcia dvoch alebo via-
cerých druhov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú; napr. 
mnoho druhov vyšších rastlín a ich hmyzích → ope-
ľovačov prešlo koevolúciou, pri ktorej sa zdokonalil 
ich vzájomne výhodný vzťah.             MH

kohorta – 1. pomocná taxonomická jednotka, ktorá 
združuje príbuzné čeľade, 2. súbor jedincov v popu-
lácii narodených v určitom časovom úseku. Používa 
sa pri stanovení vekovej štruktúry populácie, keď nie 
je známy presný vek jedincov, avšak je známe ob-
dobie, kedy sa narodili. Označuje sa symbolom K1, 
K2, K3 atď.               MH

koincidencia – súčasný výskyt dvoch alebo viacerých de-
jov, javov a faktorov v tom istom priestore a čase. Žiad-
ny činiteľ nepôsobí na živočíchy osamotene, ale spolu 
s ostatnými vnútornými a vonkajšími faktormi. MH

kokcidióza – závažné až smrteľné ochorenia vtákov a 
cicavcov spôsobené rôznymi druhmi kokcídií. Pre-
javuje sa vodnatými, hlienovitými hnačkami, nechu-
tenstvom a ďalšími patologickými príznakmi. Na 
tkanivách sú viditeľné belavo-žlté až tmavočervené 
fľaky. Po prekonaní nákazy určitého druhu kokcídie 
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organizmus získava na tento druh imunitu.          ET
kokón → zámotok
koleno → nohy článkonožcov
koloblast – lepivá bunka nepŕhlivcov/rebroviek (Acni-

daria/Ctenophora). Lepivé bunky sú umiestnené na 
ramenách a okolo ústneho otvoru. Majú mezoder-
málne upínacie vlákno, špirálovito stočené vlákno 
a pologuľovito usporiadaný veniec cisterien vyluču-
júcich sekrét. Pri podráždení sa vystiera špirálovito 
stočené vlákno a lepivým výlučkom sa prichytáva na 
korisť. Chýbajú u Beroida, kde chytanie je nahrade-
né širokým ústnym otvorom.               JS 

koloblast → integument bezchordátov
kolónia – zoskupenie viacerých jedincov istého druhu 

(homotypická → societa), ktorá vzniká za účelom 
účinnejšej ochrany, získavania potravy, rozmnožo-
vania alebo istejšieho prežitia nepriaznivých pod-
mienok. Často sa viaže na populáciu → sesilných 
(prisadnutých) organizmov s limitovanou lokomoč-
nou schopnosťou. V takom prípade je rast kolónie 
monopodiálny (s jedným dominantným jedincom) 
alebo sympodiálny (s rovnocennými jedincami). 
V prípade vagilných druhov môže kolónia → in-
štinktívne vznikať napr. pri spoločnom hniezdení 
(hniezdna kolónia) za účelom zvýšenej bezpečnosti. 
Osobitne sa etabluje kolónia sociálne žijúceho hmy-
zu, napr. včelstvo, v ktorej platí osobitná hierarchi-
zácia jedincov na kasty, napr. kráľovná, robotnice, 
trúdy. Systém je v takom prípade riadený na báze → 
feromónovej komunikácie.               PF

koloniálne bezstavovce – žijú vo vodnom prostredí, 
väčšinou prisadlým spôsobom života. Výnimku tvo-
ria rúrkovníky, ktoré tvoria plávajúce kolónie. Koló-
nie sú zložené z jedincov (tzv. → zooidov). Všetky 
zooidy vznikajú → nepohlavným rozmnožovaním 
(pučaním, pozdĺžnym, priečnym delením a pod.). 
Zooidy kolónie sú medzi sebou v organickom spoje-
ní, často majú spoločnú výživu i metabolizmus. Níz-
ka úroveň koloniálnosti spočíva v slabom spojení 
zooidov medzi sebou a v chýbaní diferenciácie zoo-
idov. U vysoko organizovaných kolónií dochádza k 
integrácii kolónie do jedného celku, potlačením indi-
viduality jednotlivých zooidov. Vzniká tým spoločné 
koloniálne telo (napr. u koralovcov tzv. cenosark). V 
mnohých kolóniách bezchordátov sa jednotlivé zoo-
idy začínajú špecializovať na vykonávanie rôznych 
funkcií (príjem potravy, vylučovanie, vyrovnávanie 
osmotického tlaku v kolónii, obrana, chytanie po-
travy, rozmnožovanie). S koloniálnymi formami sa 
stretávame napr. u polypovcov (Hydrozoa), koralov-
cov (Anthozoa), pamachoviek (Camptozoa), macho-
viek (Bryozoa), ľalioviek (Crinoidea), plášťovcov 
(Tunicata).               MH

kolónie jednobunkovcov – zoskupenie určitého počtu 
buniek vzniknuté delením materskej bunky. Vysky-
tujú sa u bičíkovcov a nálevníkov. Stupeň organizá-
cie kolónie môže byť rôzny. V najjednoduchšom prí-
pade predstavuje kolónia zhluk voľne spojených bu-

niek, môže dochádzať k vytváraniu slizových obalov, 
prípadne pevných schránok, pričom bunky v kolónii 
sú identické. Väčšinou však dochádza v kolónii k di-
ferenciácii na „somatické“ a „generatívne bunky“ 
(ktoré dajú základ novej kolónii). U čeľade váľačo-
vitých (Volvocidae) jednotlivé bunky ležia v spoloč-
nej rôsolovitej hmote usporiadané charakteristicky 
pre jednotlivé druhy. Sférické kolónie sú polarizo-
vané. 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 roztrúse-
ných niekoľko generatívnych buniek, ktoré dávajú 
pri → nepohlavnom rozmnožovaní vznik dcérskym 
kolóniám 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 Carchesium, Epistylis). Môžu sa oddeliť a opa-
kovaným delením dať vznik novej kolónii. U dru-
hov rodu Zoothamnium boli zistené 2 bunkové typy 
– malé mikrozoidy a veľké makrozoidy umiestnené 
v miestach vetvenia. I keď sú mikrozoidy ešte schop-
né delenia, nemôžu sa oddeliť a vytvoriť novú koló-
niu. Nová kolónia vzniká iba z makrozoidov.      ET

kolónie mnohobunkovcov – zoskupenie určitého poč-
tu jedincov vzniknuté delením materského jedinca. 
Vyskytujú sa napr. u pŕhlivcov, machoviek a pod. 
Jedince v kolónii môžu byť rovnaké (monomorfné 
kolónie) alebo sa jedince morfologicky i funkčne 
odlišujú (polymorfné kolónie). Jedince v kolónii 
sú na sebe závislé, sú zvyčajne pospájané tráviaci-
mi trubicami, čím sa delia o potravu. V polymorf-
ných kolóniách dochádza k ďalším špecializáciám 
a vytváraniu jedincov na zabezpečenie špecifických 
funkcií (chytanie potravy, ochrana, rozmnožovanie 
a pod.). Ak sú jedince v kolónii nezávislé, hovoríme 
o pseudokolóniách (napr. chytadlovky).             ET

komenzalizmus – vzájomné spolužitie dvoch druhov 
organizmov, z ktorých jeden (komenzál) má úžitok 
zo vzájomného spolužitia s → hostiteľom (na tele 
alebo v jeho okolí), využíva jeho zvyšky potravy, 
úkryt alebo ochranu bez toho, aby ho nepriaznivo 
ovplyvňoval (napr. združovanie hyen, šakalov alebo 
supov s veľkými šelmami; niekoľko druhov parazi-
tov na tom istom hostiteľovi a i.).      MH, JS

komfortné správanie – rôzne formy správania, ktoré 
súvisia s individuálnou alebo skupinovou starostli-
vosťou o telo. Ide o škrabanie, česanie, lízanie, obli-
zovanie a čistenie, vyhrýzanie srsti a nečistôt, kúpa-
nie vo vode, váľanie sa v piesku a v bahne a v blate, 
otriasanie, odpočinkové postoje, pokoj a spánok, 
vzájomné preťahovanie dvojíc a viacerých zvierat 
v sociálnej skupine a pod. Vzájomné čistenie srsti a 
škrabkanie (mnohé cicavce, predovšetkým primáty) 
má prioritný sociálny význam z hľadiska udržova-
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nia stability sociálnej skupiny. Komfortné správanie 
často nadobúda sociálnu a komunikačnú funkciu, 
zvieratá vzájomným čistením nadväzujú pozitívny 
kontakt s druhými. Vzájomné čistenie znižuje útočnú 
náladu vyššie postaveného zvieraťa. Primáty signa-
lizujú svoju ochotu čistiť druhé zviera výrazom tvá-
re, mľaskaním a vystrkovaním jazyka (ide o signály 
vnútrodruhovej komunikácie).                            MN

komisúry (commissurae) – priečne nervové vlák-
na, ktoré 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 
cordis), ktorá krv vháňa do ciev. Počet predsiení 
a komôr je pri jednotlivých skupinách stavovcov rôz-
ny. V najjednoduchšom prípade, napr. pri mihuliach 
(Petromyzontida), sliznatkách (Myxini), drsnokož-
coch (Chondrichthyes) a lúčoplutvovcoch (Actinop-
terygii) je to jedna predsieň a jedna komora. Obojži-
velníky a plazy majú jednu komoru, ale predsieň je 
rozdelená priehradkou na dve samostatné časti. Srdce 
krokodílov (Crocodylia), vtákov (Aves) a cicavcov 
(Mammalia) má dve komory a dve predsiene. ZO

komorové oko – majú ho všetky stavovce, aj človek. 
Prijíma svetelné → podnety alebo elektromagne-
tické vlnenie. Je uložené v očnici (otvor v lebke) 
na tukovom vankúšiku. Očná bulva – je uložená v 
očnici. Oko pozostáva z troch vrstiev: 1. Vonkajšia 
vrstva tvorí obal a jeho ochranu. Patrí sem bielko – 
veľmi pevná, tenká väzivová blana, ktorá je veľmi 
málo prestúpená → cievami, v mladosti je namodra-
lá kvôli priesvitnej vrstve, ktorá sa nachádza pod ňou 
– cievnatka, v starobe sa tu ukladá tuk, preto biel-
ko žltne. Nadmerné ukladanie tuku môže spôsobiť 
stareckú šerosplepotu. Bielko vpredu prechádza do 
rohovky – je to priezračná, sklovitá hmota (blana) a 
je vypuklá smerom dopredu. 2. Stredná vrstva tvorí 
ju dúhovka (iris) farebná, v strede dúhovky je čier-
ny otvor – zrenica. Dúhovka má 6 vrstiev a farba 
oka závisí na tom, v ktorej vrstve sa pigment ulo-
ží, 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 mokom. K bielku sa prikladá blana – cievnat-
ka, ktorá je husto popretkávaná cievami – zabezpe-
čuje výživu oka. 3. Vnútornú vrstvu tvorí 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 farebné videnie. Miesto, kde do oka vstupujú cie-
vy 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 rozlo-
žené tyčinky a čapíky, je to miesto najdokonalejšieho 

videnia. Pre normálnu činnosť tyčiniek a čapíkov je 
potrebný vitamín A a → enzým rodoxín.         MKB

kompenzácia – náhrada niektorej vlastnosti, funkcie ale-
bo orgánu, aby sa získal vyvážený stav živého systé-
mu. Napr. pri vyššej úmrtnosti jedincov vzrastá plod-
nosť samíc, prípadne sa znižuje → emigrácia, čím sa 
vyrovnáva (kompenzuje) → početnosť.           MH 

kompetícia/konkurencia – záporný vzťah medzi dvomi 
a viacerými organizmami, ktoré využívajú rovnaké 
zdroje. U živočíchov kompetícia o potravu, priestor 
a úkryt. Konkurencia je vnútrodruhová (intrašpecific-
ká) alebo medzidruhová (interšpecifická). Môže viesť 
k ústupu až vyhynutiu niektorého → druhu.        MH

komplement – je súbor sérových glykoproteínov vy-
tvárajúcich jeden zo základných efektorových systé-
mov vrodenej imunity. Po jeho aktivácii sa vytvárajú 
efektorové molekuly zapojené v zápale, fagocytóze 
a rozklade buniek.             MM

komunikácia živočíchov – dôležitá súčasť sociálnych 
prejavov a vytvárania pozitívnych sociálnych väzieb 
medzi zvieratami. Živočích je schopný poskytovať 
informáciu iným zvieratám pohybom, gestom, po-
stojom, chemickým alebo akustickým signálom. 
Každý prejav, ktorým jedno zviera navodí zmenu v 
správaní iného jedinca nadobúda funkciu sprostred-
kovateľa k. Na prijímaní jednotlivých signálov ko-
munikácie, sa v závislosti od ich kvality, zúčastňujú 
všetky senzorické orgány a spôsoby správania da-
ného živočíšneho druhu. Podľa toho, ktoré signály 
sú prostriedkom komunikácie rozlišujeme zrakové, 
sluchové a chemické signály. Vždy sa však mení aj 
ich dynamika, intenzita pôsobenia, následnosť, ryt-
mus a časové trvanie.             MN

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 
klepetá (rak, homar). Fylogeneticky je článkovaná 
končatina odvodená od štruktúr podobných parapó-
diam mnohoštetinavcov (obrúčkavce). Na protopo-
dit, ktorý komunikuje s telom, sa napája endopodit a 
exopodit. U rakovcov sa na hrudi vyskytujú dvojvet-
vové končatiny – fylopody (nebálie), ale vo väčšine 
prípadov jednovetvové nohy (stenopody). Peraeo-
pody terestrických rovnakonôžok slúžia na chôdzu. 
U akvatických rakovcov bežne nesú žiabre.         PF

končatiny kôrovcov – pôvodný základ končatiny tvo-
rí dvojčlánkový protopodit (bazálny čl. koxopodit a 
distálny článok bazipodit) na konci je rozdelený na 
dve vetvy – vnútornú (endopodit) a vonkajšiu (exo-
podit). Na vonkajšej strane protopoditu bývajú vy-
vinuté 1 a viac lupeňovitých výrastkov (epipodity) 
s dýchacou funkciou, na vnútorne strane protopodi-
tov bývajú vyvinuté výrastky (endity) s rôznou funk-
ciou podľa polohy končatiny na tele. Exopodit, ak je 
vyvinutý vyrastá v bičovitý mnohočlánkový útvar. 
Endopodit má dosť komplikované stavbu a jeho jed-
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notlivé články sa menujú v poradí: ischium, merus, 
carpus, propus, dactylus. Z endopoditu sa rakom vy-
vinuli klepetá → klepetá rakov.               IH

konečník (rectum) – koncová časť zadného čreva. Od 
tenkého čreva ho oddeľuje malý záhyb, chlopnička 
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 otvo-
rom (anus). Hromadia sa v ňom nestrávené zvyšky 
potravy a vstrebáva sa voda. Pri hmyze sa na konci 
konečníka nachádzajú 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. vnú-
torný a 2. vonkajší. Vnútorný zvierač je z hladkej 
svaloviny, je pod kontrolou parasympatika (stimuluje 
ochabnutie vnútorného zvierača) a sympatika (zvy-
šuje tonus). Vonkajší zvierač je z priečne pruhovanej 
svaloviny, inervujú ju somatické nervy.                 JS

konečník → tráviaca sústava bezchordátov
konečníkové papily → tráviaca sústava bezchordátov
konečníkové podušky → tráviaca sústava bezchordátov
konektívy (connectivae) – pozdĺžne nervové vlákna spá-

jajúce predchádzajúce a nasledujúce → gangliá. MH
konfliktové správanie – sa u zvierat objavuje v situá-

cii pôsobenia dvoch protikladných tendencii, medzi 
ktorými si má zviera vybrať. Princípy konfliktové-
ho správania charakterizuje tendencia priblížiť sa k 
žiadanému cieľu. S približovaním k cieľu sa však 
zvyšuje tendencia vyhnúť sa negatívnemu → pod-
netu (averzia). Táto sa s približovaním k negatívne-
mu podnetu zintenzívňuje rýchlejšie, ako tendencia 
priblíženia sa k pozitívnemu cieľu (apetencia). Pri 
stretnutí apetencie a averzie dochádza ku konflik-
tu. Známe sú tieto typy pokusných konfliktových 
situácii: 1. konflikt priblíženie – priblíženie, kedy 
zviera môže na obidvoch koncoch bludiska (→ rov-
novážny orgán) získať potravu – ide o výber medzi 
dvoma kladnými podnetmi, 2. konflikt vyhýbanie – 
vyhýbanie, keď zviera dostane na obidvoch koncoch 
bludiska negatívny podnet – elektrický prúd, zviera 
v takomto prípade ostane zmrazené v jeho strede, 
3. konflikt priblíženie – vyhýbanie, keď je zviera 
odmenené a potrestané súčasne v spoločnom cieli. 
Týmito typmi konfliktových situácii sa vyvolávajú 
aj všetky typy experimentálnych neuróz.           MN

konglobácia – nahromadenie živočíchov toho istého 
druhu na vhodnom mieste, najčastejšie k spoloč-
nému hniezdeniu (lastovičiek, samotárskych včiel 
a pod.).               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 

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 ktorých 3 zaniknú a je-
den, ktorý zostal sa opäť delí a dáva vznik stacio-
nárnemu a migračnému jadru. Jedince si navzájom 
vymenia migračné → jadro, ktoré splýva so stacio-
nárnym v pôvodných jedincoch, vzniká synkaryon. 
Bunky sa oddelia a synkaryon sa ďalej delí, pričom 
vznikajú 2 dcérske jadrá, z ktorých jedno sa stane 
makronukleusom (polyploidizáciou) a druhé mikro-
nukleusom (uvedený príklad je typický pre črievičku 
končistú). Existujú početné odchýlky, pretože väč-
šina nálevníkov má viac ako 1 mikronukleus (napr. 
Bursaria truncatela až 1 317). Vo všetkých týchto 
prípadoch bývajú úvodné delenia zahájené všetký-
mi mikronukleusami, spravidla však iba 1 z týchto 
mikronukleusov je funkčný po prvých 2 deleniach. 
Počty mikronukleusov sa doplnia následnými dele-
niami synkaryonu.               ET

konkurencia → kompetícia
konoid → apikálny komplex
konopódie → subpseudopódie
konsorcium – súbor rôznych druhov rastlín a živočí-

chov združených priestorovo a ekologicky okolo 
určitej ekologickej dominanty (okolo kríku, stromu, 
veľkého cicavca).              MH

konštantnosť – stálosť výskytu, vyjadruje sa v % a udá-
va na koľkých vzorkovacích plochách jedného ce-
notického typu sa sledovaný druh vyskytuje (bez 
ohľadu na jeho → početnosť). Pri výskyte 0 – 25 
% ide o druh náhodný (akcidentálny), pri 25 – 50 % 
prídatný (akcesorický), pri 50 – 75 % konštantný, pri 
75 – 100 % eukonštantný.             MH

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, pokrývajúce 
telo. Kontúrové → perie – pennae conturae môžeme 
podľa jeho použitia rozdeliť na: a) → letky – remig-
es, 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

konvergencia – v priebehu evolúcie narastajúca podob-
nosť dvoch alebo viacerých nepríbuzných druhov, 
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napr. placentálny vlk severnej pologule a jemu po-
dobný austrálsky vakovlk.             MH

konzumačný akt (ukončovací akt) – nasleduje po re-
akcii na príslušné → podnety, ktoré vyvolávajú → 
inštinktívne správanie. Redukuje pohotovosť orga-
nizmu odpovedať na nové kľúčové podnety. Po ich 
odznení sa znižuje schopnosť reagovať na podnety aj 
v takom prípade, keď živočích nedosiahol adekvát-
ny cieľ. Napr. hladné mláďa čajky striebristej (Larus 
argentatus) prestane opakovať žiadavé pohyby k 
atrape potravy, hoci vôbec nebolo nasýtené. Koneč-
ným cieľom nemusí byť skutočné získanie potravy, 
ale skôr realizácia samotného konzumačného aktu. 
Konzumačný akt je statický a nevariabilný systém 
vrodeného správania, ktorý ukončuje inštinktívne 
správanie.              MN

konzument – organizmus konzumujúci organické lát-
ky vytvorené inými organizmami (producentami), 
predovšetkým živočíchy, ale aj → heterotrofné rast-
liny a huby. V trofickej ekológii majú konzumenty 
osobitné postavenie v potravných reťazcoch hneď za 
producentami a podľa typu potravy sa ďalej klasifi-
kujú na primárne (→ fytofágne), živiace sa telami 
producentov (rastlín) a sekundárne (zoofágne), kto-
rých potravou sú iné konzumenty (živočíchy). Ako 
heterotrofné organizmny nedokážu konzumenty via-
zať slnečnú energiu do chemickej väzby. Objavujú 
sa ako v pastevno-koristníckych reťazcoch, napr. ako 
vrcholové → predátory (orol, lev, jaguár) tak aj v de-
tritických (rozkladných), napr. ako nekrofágy (hro-
bárik) a → koprofágy (lajniak). Efektívnosť prenosu 
energie konzumentami (sekundárna produkcia) je 
vyššia ako u producentov (primárna produkcia).  PF

kopepoditová larva (kopepodit) → vývin (ontogenéza) 
kôrovocov

koprofág – živočích živiaci sa trusom iných živočíchov 
(lajniaky, larvy múch).              MH

koprofil – živočích žijúci v truse živočíchov, často sa 
ním neživí, ale prenasleduje larvy → koprofágneho 
hmyzu, ktoré požiera (napr. niektoré drobčíky). MH

kopulácia – spôsob párenia, pri ktorom jeden z po-
hlavných partnerov, vpravuje spermie do samičích 
pohlavných ciest druhého z partnerov. Po ňom na-
stáva 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

kopyto (ungula) – rohovinové ukončenie prsta alebo 
prstov pri kopytníkoch. Kopyto je modifikáciou → 
pazúrov, ktoré pokrýva väčšiu časť posledného člán-
ku prsta kopytníkov. Kopyto je podložené väzivo-
vým vankúšikom (strelka). Pazúry, nechty a kopytá 
permanentne rastú.               ZO 

koracídium – larválne štádium pásomníc vznikajú-
ce z vajíčka u druhov vyvíjajúcich sa vo vodnom 
prostredí.                ET

koralový útes – špecifický → biotop, ktorý vzniká 

hromadením 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 (najznámejší je útes pozdĺž celého severový-
chodného pobrežia Austrálie až 2000 km). Ploché sú 
obklopené vodou rovnakej hĺbky a → atoly.        ET

kormídium – súbor všetkých jedincov polymorfnej ko-
lónie morských polypovcov – rúrkovníkov (Sipho-
nophorida).                 JS

koronárne → tepny – inak nazývané aj vencovité tep-
ny, vystupujú z aorty hneď za polmesiačikovitými 
chlopňami. Vencovitými tepnami sa zabezpečuje 
vlastný srdcový obeh, pretože pri pracovnom cykle 
má srdce len minimálnu oddychovú fázu, preto vy-
žaduje 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 peliku-
lou 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. kine-
todezmálne, nematodezmálne, postciliárne fibrily – 
majú taxonomický význam). V rámci kortexu sa na-
chádza 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

korticikolný – živočích žijúci dočasne alebo trvale 
v kôre drevín.               MH

korticivorný – živočích požierajúci kôru drevín.    MH
kosieriky – sú dlhšie, lírové perá v hlavovej, chrbtovej 

a v chvostovej časti kohúta.               HI
kosť (os) – je tvrdé spojivo s opornou a ochrannou funk-

ciou. Tvorí vnútornú kostru (endoskelet) stavovcov, 
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 organic-
ká zložka – oseín (kolagénne vlákna, amorfné gly-
koproteíny) – pružnosť. Počas ontogenézy sa pomer 
anorganickej a organickej zložky mení v prospech 
anorganickej a kosť sa stáva krehkejšou. Kosť je pre-
stúpená mikroskopickými Haversovými kanálikmi, 
v ktorých prebiehajú nervy a cievy umožňujúce iner-
váciu a výživu kostí. Okolo nich je základná hmota 
upravená do sústredených vrstvičiek (lamely). Na 
zvisle prebiehajúce Haversove kanáliky sa kolmo 
napájajú Volkmanove kanáliky. Systém lamiel okolo 
Haversových kanálikov sa nazýva osteón (Haversov 
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systém). Kosť je na povrchu krytá prekrveným a iner-
vovaným tuhým kolagénnym väzivom – → okostica 
(periost). S kosťou je okostica spojená zväzkami ko-
lagénnych vláken (Sharpeyové vlákna). Z okostice 
vystupujú cievy a nervy do Volkmannových kanáli-
kov a nimi sa dostávajú do Haversových kanálikov. 
Podľa štruktúry poznáme kosť vláknitú a lamelárnu, 
a tú rozlišujeme na kompaktnú a špongióznu. Pro-
ces tvorby kosti sa všeobecne nazýva osteogenéza, 
proces premeny tkaniva na kosť – osifikácia, 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. bruš-
né rebrá, čo sú kostené dosky na bruchu (gastralia), 
usporiadané do niekoľkých radov. V koži mnohých 
jašterov sú zvyšky kožných kostičiek v podobe drob-
ných 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 kostené 
útvary. Typickým je pancier korytnačiek, chrbtová 
časť ktorého (carapax) vznikla splynutím dermál-
nych kostí, rebier a stavcov a brušná časť (plastrón) 
splynutím brušných dermálnych kostí, prípadne 
brušných rebier. Ich telo je krátke s kosteným pan-
cierom, ktorý je vpredu a vzadu otvorený, nemajú 
sternum. Pancier sa skladá z dvoch častí, jeho chrb-
tovú časť tvorí vyklenutý štít karapax (carapax) a 
brušnú časť tvorí plochý štít – plastrón. Karapax 
a plastrón sú na bokoch zrastené, vpredu je otvor 
pre hlavu a predné končatiny, vzadu je otvor pre 
chvost a zadné končatiny. Niektoré druhy korytna-
čiek môžu hlavu a končatiny vtiahnuť pod pancier. 
Karapax sa skladá z piatich radov kostených 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 pancie-
ru 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 lo-
patkou (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 ob-
rysy sa však nekryjú s obrysmi kostených štítkov, 

čím sa pancier spevňuje.              ZO
kostná dreň – krvotvorné tkanivo, vypĺňa dreňovú 

dutinu vo vnútri tela dlhých kostí a dutinky medzi 
trámikmi hubovitej kosti v koncoch dlhých kostí, 
v krátkych a v plochých kostiach.             SN 

kostra – tvorí opornú sústavu živočíchov. Slúži živočí-
chom 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 po-
kryvom určuje tvar tela. Podľa umiestnenia rozlišuje-
me 1. vonkajšiu kostru (ectosceletum). ktorá je ekto-
dermálneho pôvodu; tvoria ju schránky, chitínová → 
kutikula článkonožcov, panciere niektorých stavov-
cov a 2. vnútornú kostru (endosceletum) – je kostra 
v pravom slova zmysle, je → mezodermálneho pô-
vodu alebo môže vznikať aj z → mezenchýmu a me-
zogley (pri hubkách – Porifera a mechúrnikoch – Co-
elenterata).                 JS

kostra cicavcov – → chrupavka v skelete dospelých ci-
cavcov je slabo zastúpená, no v embryonálnom ob-
dobí vytvára jeho hlavnú časť a tiež má svoj význam 
v období intenzívneho rastu. U dospelých cicavcov 
sú základnou stavbou kostry kosti a chrupavka sa na-
chádza hlavne v skelete dýchacích ciest, ucha, či pri-
pája rebrá k hrudnej kosti. Na rozdiel od vtákov sú 
kosti vyplnené kostnou dreňou a pneumatizácia sa 
vyskytuje iba u niektorých lebečných útvarov (os 
frontale, os maxillare). Kosti na lebke zrastajú, no sú 
viditeľné švy (suturae). Ináč je to jednoliaty útvar, 
jedine dolná čeľusť (mandibula, presnejšie dentale) 
je so spánkovou kosťou (os temporale) kĺbovite pre-
pojená druhotným čeľustným kĺbom (articulatio 
squamosodentalis). Lebka cicavcov má svoj pôvod 
v plazej lebke synanpsidného typu a zároveň je pla-
tybazická a bikondylná. Zo štvorcovej kosti (os qu-
adratum) vzniká jedna zo sluchových kôstok umiest-
nených v strednom uchu, nákovka (incus). Druhot-
ným podnebím je dobre oddelená časť nosová a úst-
na, čo dovoľuje dýchanie v čase konzumovania po-
travy a hlavne počas cicania mlieka. U kloakovcov 
(Monotremata) krkavčia kosť (os coracoideum) je 
dobre vyvinutá, u vačkovcov (Marsupialia) sa v em-
bryonálnom vývine vytvára samostatne a až neskôr 
sa spája s lopatkou, u placentálnych cicavcov (Pla-
centalia) krkavčia kosť, presnejšie metakoracoid, 
zrastá s lopatkou (scapula) a vytvára na nej zobáko-
vitý výbežok (processus coracoideus). → Kľúčna 
kosť (clavicula) je dobre vyvinutá u tých skupín ci-
cavcov, ktoré majú končatiny na chytanie, lietanie či 
hrabanie, teda vykonávajúce pohyby v rôznych rovi-
nách. Tam, kde sú len kyvadlové pohyby (kráčanie, 
beh), kľúčna kosť je redukovaná, prípadne zaniká 
(nemajú ju mnohé vačkovce, z hmyzožravcov vy-
drík veľký (Potamogale velox), mäsožravce, šupi-
navce a hlavne kopytníky). Rebrá sa diferencovali 
na pravé (costae verae) – pripájajú sa priamo na prs-



             K                                                                                                                             

85

nú kosť a je ich 5 – 7 a na nepravé (costae spuriae), z 
ktorých prvé sa pripájajú s pravými rebrami chru-
pavkou, ďalšie končia voľne vo svalovine (costae 
fluctuantes). Počet nepravých rebier je rozličný. 
Hrudná kosť (sternum) je najprv tvorená z viacerých 
článkov hrudnej kosti (sternebrae), u dospelých sa 
delí na rukoväť hrudnej kosti (manubrium sterni), 
telo hrudnej kosti (corpus sterni) a mečovitý výbe-
žok (processus xiphoideus). U netopierov je na ňom 
ešte hrebeň hrudnej kosti (crista sterni). U veľrýb je 
hrudná kosť silne redukovaná, rebrá rozvoľňujú spo-
jenie s chrbticou a ich počet sa zmenšuje. Konkrétne 
u bezzubých 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 ver-
tebralis) sa skladá zo stavcov (vertebrae), ktoré sú 
ploské a navzájom sa dotýkajú (acelne → stavce). 
Cicavce majú 7 krčných stavcov (vertebrae cervica-
les), tento počet je stabilný, výnimkou sú niektoré 
lamantínovité (iba 6 stavcov), leňochy z rodu Choe-
lopus (6 stavcov) a z rodu Bradypus (9 – 10 stavcov). 
Prvé dva krčné stavce sú tvarom aj funkčne diferen-
cované (→ nosič – atlas, čapovec – epistropheus ale-
bo axis). Hrudníkových stavcov (vertebrae thoraci-
cae) je 9 – 25, bedrových (vertebrae lumbales) u klo-
akovcov a niektorých slabozubcov je 2 – 3, u niekto-
rých vačkovcov, hmyzožravcov, nosorožcov a slo-
nov je 4 a u ostatných cicavcov 5 – 7, niekedy až 8 
– 9. U veľrýb ich je ešte viacej. Krížové stavce (ver-
tebrae sacrales) zrastajú do krížovej kosti (os sac-
rum), ktorá chýba sirénam a veľrybám. Počet chvos-
tových stavcov (vertebrae caudales) varíruje podľa 
dĺžky chvosta, u niektorých ľudoopov sú 3, u šupi-
navcov až 49. Kostra prednej končatiny sa skladá z 
ramennej kosti (humerus), ktorá je predĺžená u neto-
pierov a opíc. Naopak, u cicavcov ryjúcich v zemi je 
krátka, s viacerými výrastkami. Vretenná kosť (ra-
dius) je zvyčajne masívnejšia ako lakťová (ulna), no 
u kloakovcov, slabozubcov, krtov, mnohých mäso-
žravcov 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), inter-
medium (os lunatum, prostredná zápästná kosť, ale-
bo mesiačikovitá kosť). Tieto dve kosti často zrasta-
jú (napr. u väčšiny mäsožravcov, hlodavcov) do os 
scapholunatum. Posledná kosť v tomto rade je ulnare 
(os triquetrum, lakťová zápästná kosť, alebo troj-
hranná kosť). V druhom rade je centrale (os carpi 
centrale, centrálna zápästná kosť). Táto zaniká kloa-
kovcov, 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 tra-
pezoideum, os capitatum, os hamatum). Ako prídav-
ná kosť sa vyskytuje os carpi accessorium s. os pisi-
forme (hráškovitá kosť) a často tiež praepollex. 
U niektorých cicavcov však tieto kosti môžu zanikať 
alebo zrastať. Záprstie (metacarpus) sa pôvodne 
skladá z 5 predĺžených kostí, ktoré zodpovedajú pia-
tim prstom. Redukcia prstov, najmä u behajúcich ci-
cavcov spôsobuje, že redukujú aj konkrétne kosti 
záprstia. Kosti prstov (phalanges) majú po 3 články, 
palec 2. Sú krátke u hrabúcich cicavcov, či u slonov, 
naopak veľmi sú predĺžené 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 posta-
vené vakové kosti (ossa marsupii, s. ossa praepubi-
ca). Vyvíjajú sa z chrupavkovitých výrastkov lono-
vých kostí a sú pravdepodobne homologické s vý-
rastkom processus epipubici u obojživelníkov. Na-
priek názvu, nemajú nič spoločného s vakom týchto 
skupín cicavcov, sú v brušnej dutine a vystupujú 
u oboch pohlaví. Kostra zadnej končatiny má steh-
novú (femur), holennú (tibia) a lýtkovú (fibula) kosť. 
Lýtková kosť je buď samostatná (primáty, väčšina 
mäsožravcov), alebo zrastená spodným koncom k 
holennej (zajace, tarbíkovité, klokany), prípadne len 
horným koncom (kopytníky, no u koňa a prežúvav-
cov telo kosti zaniká). Lýtková môže tiež zrásť s ho-
lennou, a to na oboch koncoch, pričom stredná časť 
je voľná (plutvonožce, slabozubce, hrabáče, hmyzo-
žravce, hlodavce). U netopierov je silne redukovaná 
v jej hornej časti. Pokračujú kôstky predpätia (ossa 
tarsi), ktoré pôvodne mali analogickú stavbu ako zá-
pästie. Predpätie cicavcov má 7 kostí, v prvom rade 
sú členková kosť (talus) a pätová kosť (calcaneus), 
stredný rad je z jednej strednej tarzalnej kosti (os na-
viculare), 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 premiestne-
nie 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. Spravi-
dla najsilnejší je 3. prst, niekedy 3. aj 4. (zajace, pár-
nokopytníky, viaceré mäsožravce, hmyzožravce), 
zriedkavo 4. prst (niektoré vačkovce, lemurovité). 
U niektorých vačkovcov (Peramelemorphia, Dipro-
todontia) je na zadných končatinách syndaktýlia. 
Rôzne môžu byť redukované počty prstov, v extrém-
nom prípade len na jediný, tretí (koňovité). U cicav-
cov sa môžu vyskytovať aj kostené elementy nezvia-
zané priamo s kostrou. U mnohých samcov (napr. 
mäsožravce, hmyzožravce, hlodavce, netopiere, le-
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tuchy, niektoré primáty) sa môže vyskytovať kosť 
penisu (os penis, baculum) ktorého stavba sa často 
používa pri druhovej determinácii. Nachádza sa nad 
močovou rúrou. Zriedkavejšie sa vyskytuje kosť 
dráždca (os clitoridis), ktorá je neveľká a môže sa 
vyskytovať u niektorých samíc mäsožravcov, hlo-
davcov, plutvonožcov, primátov. V srdci párnoko-
pytníkov, 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 ši-
roká a plochá s rozostúpenými očnicami (platytra-
bická), s prvým stavcom chrbtice komunikuje dvo-
mi kondylmi (bikondylná). Horná čeľusť je zrastená 
s neurokrániom (autostýlia). → Chorda (chorda 
dorsalis) je silno zatlačená telami stavcov. Stavce 
sú podľa morfológie ich tela amficélne (evolučne 
staršie skupiny), opistocélne (väčšina chvostnatých 
obojživelníkov) alebo procélne (väčšina žiab). Am-
ficélne stavce majú kraniálnu (prednú) aj kaudálnu 
(zadnú) časť tela konkávnu (vydutú smerom dnu), 
opistocélne stavce majú kraniálnu časť tela konvex-
nú (vydutú smerom von) a kaudálnu časť konkávnu, 
procélne stavce majú kraniálnu časť tela konkávnu 
a kaudálnu konvexnú. Stavce sa diferencujú na krč-
né, trupové, krížové a chvostové. Všetky stavce pred 
stavcom krížovým sa označujú ako presakrálne. Je-
diný krčný stavec (atlas) má na prednom okraji dve 
jamky, do ktorých zapadajú kondyly (hrbole) lebky. 
Krížový stavec kĺbovo komunikuje s kosťami panvy. 
Chvostové stavce chvostnatých obojživelníkov si za-
chovávajú, ako pri jediných štvornožcoch, ventrálne 
hemálne oblúky, ktorými prechádzajú chvostová → 
tepna a žila. Žabám zrastajú chvostové stavce do ty-
činkovitého útvaru → urostylu (šabľovitá kosť; os 
coccygis), ktorý buď priamo zrastá, alebo jedným či 
dvomi kĺbmi komunikuje s krížovým stavcom. Počet 
stavcov červoňov môže dosahovať až 250, chvostna-
tých obojživelníkov 30 až 100, pri žabách je redu-
kovaný na 6 až 10. Najlepšie vyvinuté rebrá majú 
červone, veľmi krátke rebrá majú chvostnaté oboj-
živelníky a úplne chýbajú väčšine žiab (s výnimkou 
čeľadí chvostovcovitých; Leiopelmatidae, kunkovi-
tých; Bombinatoridae a lariev pipovitých; Pipidae). 
Niektorým druhom chvostnatých obojživelníkov 
(rody Pleurodeles, Echinotriton) môžu konce rebier 
prenikať cez kožu na bokoch tela, a vytvárať tak 
ochranu proti → predátorom. Žaby a niektoré chvost-
naté obojživelníky 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 čer-
vone, ktorým chýba kostra pletencov oboch končatín 
aj kostra vlastných končatín. Niektorým skupinám 
chvostnatých obojživelníkov predný pár končatín 
buď úplne chýba (sirenovité; Sirenidae) alebo je re-

dukovaný (úhorík; Amphiuma). 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 nadlopatka (suprascapula); ventrálne 
je uložená kosť kľúčna (clavicula), krkavčia (cora-
coid) a epikorakoid (epicoracoid). Pletenec zadných 
končatín tvoria tri párové kosti – sedacia (ischium), 
bedrová (ilium) a lonová (pubis). V mieste ich spoje-
nia sa tvorí panvička (acetabulum), do ktorej zapadá 
hlavica stehnovej kosti (femur). Žaby majú bedrovú 
kosť výrazne predĺženú a spolu s rovnobežne ležia-
cim → urostylom predstavuje adaptáciu na skákanie. 
Kostru prednej končatiny tvorí proximálne kosť ra-
menná (humerus), distálne vretenná (radius) a lak-
ťová (ulna); posledné dve zrastajú žabám do jedinej 
kosti radioulnare (= os antebrachii). Predná konča-
tina je zakončená kostičkami zápästnými (carpalia), 
záprstnými (metacarpalia) a článkami prstov (pha-
langi digitorum). Kostra zadnej končatiny pozostáva 
z kosti stehnovej (femur), píšťaly (tibia) a ihlice (fi-
bula). Posledné dve menované kosti žabám zrastajú 
do tibiofibulare (= os cruris). Zadná noha žiab sa pre-
dlžuje vďaka pretiahnutiu proximálnych priehlavko-
vých (tarzálnych) kostičiek tibiale (= astragalus) a 
fibulare (= calcaneum), ktoré proximálne a distálne 
zrastajú. Distálne od nich ležia zvyšné priehlavkové 
kosti (tarsalia), predpriehlavkové kosti (metatarsa-
lia) a články prstov (phalangi digitorum.          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 tvo-
ria tri párové kosti – lopatka (scapula), zobákovitá 
alebo krkavčia kosť (coracoideum ) a kľúčna kosť 
(clavicula), ktorá mediálne zrastá a vytvára vidlicu 
(furcula). Krídlo sa skladá z ramennej kosti (hume-
rus), lakťovej (ulna), vretennej (radius) kosti, ďalej 
z kostí zápästia (ossa carpi), karpometakarpálnych 
(ossa carpometacarpalia) a prstových kostí (ossa di-
gitorum). Panvová časť sa skladá z bedrovej kosti 
(ilium), sedacej kosti (ischii) a lonovej kosti (pubis). 
Zadnú končatinu tvorí stehnová kosť (femur), holen-
ná kosť (tibia) a čiastočne vyvinutá (ihlici podobná) 
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lýtková kosť (fibula). Ďalšie kosti zrastajú: predpäto-
vé (ossa tarsi) splývajú s distálnym koncom holennej 
kosti a vzniká tibiotarsus. Spodná časť predpätových 
kostí zrástla s podpätovými kosťami (ossa metatar-
salia) a vzniká typická vtáčia kosť – → behák (tarso-
metatarsus). Podľa postavenia prstov rozoznávame 
rôzne → typy nôh – anizodaktylné, zygodaktylné, 
heterodaktylné a pamprodaktylné. Stavce majú sed-
lovité kĺbne plochy (sú heterocélne) a hrudné nieke-
dy zrastajú do chrbtovej kosti (notarium, os dorsale), 
ďalej zrastajú posledné hrudné stavce, všetky bed-
rové, krížové a prvé chvostové stavce do samostat-
nej 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 hrebeň hrudnej 
kosti (crista sterni). Slúži na úpon prsných 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 sternale).        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), umiest-
nenou 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 kostr-
čovú žľazu, ju nahrádza prachové → perie.     ZO

košíčky včely (corbiculae) – priehlbeniny na vonkajších 
stranách holení zadných nôh (napr. včely medonos-
nej) lemované zahnutými štetinkami.              JS

koxálne žľazy → vylučovacia sústava bezchordátov
koža – plošne najväčší telesný orgán. Koža má rôzne 

funkcie: ochrannú, termoregulačnú, vylučovaciu, 
imunitnú a zmyslovú. Hrúbka kože sa pohybuje od 
0,5 mm do 5 mm. Je tenšia na miestach, ktoré nie 
sú príliš vystavované odreniam alebo tlaku, napr. na 
vnútornej strane predlaktia, a silnejšie na viac namá-
haných plochách, napr. na chodidlách. Koža je tvore-
ná z troch vrstiev: → pokožka, zamša a podkožné vä-
zivo. Vonkajšia vrstva sa nazýva epidermis (pokož-
ka) a obsahuje 20 – 30 vrstiev odumretých buniek. 
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 
neustále delia. Každá nová bunka sa postupne na-
plňuje hustou ochrannou látkou, zvanou → keratín. 
Tieto bunky sú vytlačované k povrchu, zatiaľ čo sa 
pod nimi tvoria ďalšie nové bunky. Bunke trvá 3 až 

4 týždne, kým dosiahne povrchu. Za ten čas je však 
už odumretá. Odumreté bunky kože sú odierané ako 
drobné, ťažko viditeľné šupinky. Hlbšie v pokožke 
sú roztrúsené melanocyty. Produkujú pigment, ktorý 
chráni pokožku ak je vystavená slnečnému žiareniu. 
Pigment absorbuje svetelnú energiu a koža dostane 
tmavšiu farbu. Pigment je dopravovaný medzi od-
umreté bunky a je spolu s nimi postupne stieraný. 
Pod pokožkou sa nachádza silnejšia vrstva – zamša. 
Vrchná časť zamše obsahuje prepletené vlákienka 
špeciálnych bielkovín, ktoré sa nazývajú kolagény a 
elastíny. Spôsobujú pružnosť a elastickosť kože. Za-
mša tiež obsahuje tisícky drobných krvných cievok a 
rôzne nervové zakončenia spojené s mozgom, ktoré 
nám umožňujú nadviazať kontakt s okolím pomocou 
hmatu. Nervové zakončenia alebo → receptory sa vet-
via v zamši a reagujú na bolesť. V tejto vrstve kože sa 
nachádzajú potné a mazové žľazy, početné receptory 
na vnímanie tlaku, dotyku, bolesti, tepla a chladu. 
Zo zamše vyrastajú aj vlasy a chlpy. V najspodnejšej 
vrstve kože sa nachádza podkožné a tukové tkanivo, 
ktoré zabezpečuje tepelnú a mechanickú izoláciu a je 
energetickou zásobárňou organizmu.         MKB, SN

koža cicavcov (integument) – telový pokryv. → Pokož-
ka (epidermis) cicavcov predstavuje viacvrstvový 
zrohovatelý → epitel, ktorý má na povrchu rohovi-
novú vrstvu (stratum corneum). Zamša (corium/der-
mis) je tiež niekoľkovrstvová. Pod ňou je podkožné 
väzivo (tela subcutanea) spája kožu so svalmi, môže 
obsahovať 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 šu-
piny 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 srs-
ti 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 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 vonkaj-
šieho prostredia. Vzniká z epidermálnej papily, do 
jej rozšírenej spodnej časti vniká zamša malou papil-
kou, 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 
(toxické sekréty, sfarbenie, farbozmena) alebo po-
ranením. → 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 obojži-
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velníkov čeľade sirenovitých (Sirenidae), → páriace 
mozolčeky samcov žiab, zrohovatené hrbolčeky na 
končatinách hrabaviek uľahčujúce hrabanie, rohovi-
nové zúbky žubrienok). Zamša (dermis) je silne pre-
krvená, čím uľahčuje intenzívnu výmenu dýchacích 
plynov. Obsahuje žľazy dvoch typov: malé slizové 
(mukózne) žľazy rozptýlené po povrchu tela pro-
dukujú sekrét, ktorý zabraňuje vyschnutiu kože na 
súši, udržiava kožu slizkú vo vode a uľahčuje kožné 
dýchanie; veľké jedové (tzv. granulárne) žľazy pro-
dukujú 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 prítomnos-
ti pigmentových buniek (chromatofórov) v zamši a 
od rozloženia pigmentu v týchto bunkách. Najhlb-
šie sú uložené melanofóry s čiernym alebo hnedým 
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, kto-
ré sa vďaka neustálemu deleniu buniek hlbšie ležia-
cej zárodočnej vrstvy pokožky permanentne obno-
vujú. Krokodílom a korytnačkám sa vrchná zroho-
vatená 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 jaštery 
sa zvliekajú vcelku, väčšina jašterov po útržkoch. 
Dospelé jedince sa zvyčajne zvliekajú niekoľkokrát 
do roka, v mladosti a pri niektorých ochoreniach je 
zvliekanie častejšie. S výnimkou niektorých korytna-
čiek (napr. kožatkovité) sú pre plazy charakteristické 
aj epidermálne → šupiny (malé, granulovité alebo 
väčšie, strechovite sa prekrývajúce) alebo väčšie 
neprekrývajúce sa štítky. Štítky pokrývajúce vrchnú 
stranu hlavy šupináčov tvoria tzv. pileus. Usporia-
danie, veľkosť a tvar štítkov pilea, ako aj tvar a roz-
loženie štítkov či šupín tela, teda tzv. folidóza (pho-
lidosis), je veľmi často dôležitým determinačným 
znakom. Pod pokožkou plazov leží zamša (corium), 
v ktorej sa procesom dezmogénnej osifikácie často 
tvoria kostené útvary. Dôsledkom takejto osifikácie 
je napr. vznik panciera korytnačiek, tvorba tzv. bruš-
ných rebier (gastralia – vyvinuté ich majú krokodíly 
a hatéria bodkovaná) alebo plošne menších útvarov 
v koži mnohých jašterov (tzv. osteodermy). Kožné 
žľazy plazov sú slabo vyvinuté. Najvýznamnejšie sú 
pachové žľazy, ktorých sekréty hrajú úlohu pri sexu-
álnych aktivitách. Túto funkciu majú napr. “pižmové 
žľazy” krokodílov (na hrdle a v oblasti → kloaky) 

či žľazy v zátylku niektorých hadov. Význam žliaz, 
ktorých vývody (umiestnené pred kloakou resp. na 
spodnej strane stehien mnohých jašterov) sú známe 
ako tzv. preanálne a femorálne póry nie je celkom 
jasný. V koži plazov sa vyskytujú štyri druhy špe-
cializovaných buniek – chromatofórov, v ktorých 
sa ukladajú farbivá (pigmenty). Rozptýlenie alebo 
koncentrácia týchto farbív (najmä tmavého → mela-
nínu) v bunke spôsobuje zmenu sfarbenia pokožky. 
Tento systém môže byť nezávislý, ale v mnohých 
prípadoch je kontrolovaný samotným jedincom, nie-
kedy veľmi dokonale (chameleónovité).        IB, DJ

kožné deriváty – koža je zložená z viacvrstvovej po-
kožky (epidermis) ektodermálneho pôvodu, povr-
chové bunky ktorej rohovatejú a postupne odumiera-
jú a vytvárajú rohovinovú vrstvu (stratum corneum). 
Tieto povrchové vrstvy sa postupne odlupujú buď po 
častiach (Mammalia – cicavce) alebo vcelku (Rep-
tilia – plazy). V tejto vrstve pokožky sa vytvárajú 
aj rôzne deriváty pokožky ako sú šupiny lúčoplut-
vovcov, pancier plazov, → perie, ramphotheca a po-
dotheca vtákov, srsť, ostne, šupiny, rohy i roh noso-
rožca, 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 zachytáva-
nie koristi, ale aj na obranu. Môžu byť nezatiahnu-
teľné (Sciurus vulgaris – veverica obyčajná) alebo 
zatianuteľné (Felis lynx – rys ostrovid). Pazúry sa 
skladajú z dvoch doštičiek: z vrchnej (lamina dorsa-
lis) a spodnej (lamina plantaris). Pazúry a kopytá 
majú dobre vyvinutú vrchnú aj spodnú doštičku, 
nechty majú vyvinutú len vrchnú. Modifikáciou pa-
zúrov sú nechty (ungues), vyrastajúce na koncových 
článkoch prstov všetkých končatín a sú charakte-
ristické pre primátov (Primates). Pod nechtom je 
nechtové lôžko (matrix unguis). Modifikáciou pazú-
rov sú aj kopytá (ungulae), ktoré pokrývajú väčšiu 
časť posledného článku prsta kopytníkov. Kopyto 
je podložené väzivovým vankúšikom (strelka). Pa-
zúry, nechty a kopytá permanentne rastú. Rovnako 
aj roh (cornu) je derivátom kože. Základom rohu je 
kostený výbežok čelovej kosti, rohová kosť (pro-
cessus cornualis), ktorý je trvalo pokrytý rohovitým 
násadcom tuľajkou. Rohová kosť má vysoký kuže-
ľovitý 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 ras-
te neskôr prerastá. V kostenej časti rohu sa vytvára 
dutina, ktorá sekundárne splýva s čelovou kosťou. 
Rohovatenie postupuje odspodu a staršie časti sú vy-
tlačované navrch. Rohy sú útvary trvalé, dorastajú 
počas celého života rôzne rýchlo a podľa prstencov 
rohu je možné určiť vek zvieraťa. Sú duté, spravi-
dla narastajú obom pohlaviam a nezhadzujú ich, 
s výnimkou druhu Antilocapra americana (vidloroh 
americký). Vidloroh však každoročne zhadzuje len 
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rohovinový obal, a nie rohy. Skupina párnokopytní-
kov, 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 (Actinopte-
rygii) takmer nerohovatie a na povrchu má živé bun-
ky, jednobunkové 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 jedince. Obojživelníky (Amphibia) 
majú niekoľko typov epidermálnych žliaz. Hlie-
nové a granulózne (jedové), ktoré sa vyskytujú pri 
všetkých postmetamorfóznych štádiách (juvenilné, 
adultné). Nachádzajú sa na hlave, tele, končatinách. 
Sú nerovnomerne rozložené, viacbunkové fľaškovi-
tého tvaru. Hlienové žľazy (glandulae mucosae) sú 
približne 10-krát hustejšie. Neustále vylučujú číry 
sliz, ktorý vytvára na pokožke jemný film, slúžia 
ako ochrana pred vysychaním, maceráciou, umož-
ňujú kožné dýchanie. Granulárne žľazy sú zvyčajne 
umiestnené na hlave a ramenách, ich jedový alebo 
nepríjemný sekrét slúži ako ochrana pred → predá-
tormi. Granulárne žľazy môžu byť v podobe väčších 
zhlukov, vtedy tvoria parotické žľazy (niektoré žaby, 
salamandry). Zvyčajne je tento komplex tvorený 
samostatnými žľazami. Larvy obojživelníkov majú 
viac druhov žliaz. Môžu byť jednobunkové v rôz-
nych oblastiach tela. Ich sekrét im slúži ako „ma-
zadlo“ pri ich pohybe vo vode, pri plávaní. Koža 
vtákov (Aves) menej rohovatie, je suchá a tenká, bez 
potných žliaz, len s jedinou kožnou žľazou kostrčo-
vou žľazou (glandula uropygii), umiestnenou vo sva-
lovine nad posledným chvostovým stavcom (nemajú 
ju pštrosy, tinamy, holuby, papagáje). Je párová, ústi 
jedným alebo niekoľkými vývodmi na povrch. Sek-
rét je vylučovaný samovoľne alebo si ho vtáky vytlá-
čajú zobákom, ktorým si ho následne rozotierajú do 
peria. Úlohou kostrčovej žľazy je zabrániť premoče-
niu peria, preto ju majú dobre vyvinutú hlavne vodné 
vtáky. Vtákom, ktoré nemajú kostrčovú žľazu, ju na-
hrádza prachové → perie. Plazy (Reptilia) majú kož-
né žľazy slabo vyvinuté. Najdôležitejšie sú pachové, 
ktoré majú význam pri rozmnožovaní. Krokodíly 
majú tzv. pižmové žľazy na hrdle a v okolí → kloa-
ky, korytnačky majú kožné žľazy na spodnej čeľus-
ti, 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 žľazy (glandulae 
sebacae), zvyčajne ústia pri chlpe a ich sekrétom je 
srsť chránená. Modifikáciou potných alebo mazo-
vých žliaz vznikli pachové žľazy, modifikáciou pot-

ných žliaz vznikli mliečne žľazy (glandulae mam-
mae). Vajcorodé (Prototheria) majú väčší počet sa-
mostatných 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. Živo-
rodým (Eutheria) ústia koncové vývody mliečnych 
žliaz na povrch buď mliečnou (prsnou) bradavkou 
(papilla mammae) alebo strukom. Bradavka má väč-
ší 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

kožno-svalový vak – sústava svalov ektodermálneho pô-
vodu. Vyskytuje sa napr. u → kmeňov ploskavce, hlís-
tovce atď. Pozostáva z pozdĺžneho, okružného a prieč-
neho (dorzo-ventrálneho) svalstva. V rámci jednotli-
vých skupín môžu niektoré vrstvy redukovať.          ET

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

kráčavé nohy (pedes gressorii) → nohy článkonožcov – 
jeden z morfologických typov končatín hmyzu uspô-
sobených k pohybu po zemi. Vyskytujú sa u hmyzu s 
pravidelným spôsobom chôdze, napr. chrobáky z če-
ľade liskavkovité (Chrysomelidae). Sú umiestnené 
na hrudi hmyzu, sú charakteristické širokými plo-
chými chodidlovými článkami, na ventrálnej stra-
ne ktorých je množstvo štetiniek, vankúšikovitých 
zhrubnutín alebo žľaznatých chĺpkov vylučujúcich 
lepkavý sekrét. Zvláštnym typom kráčavých nôh sú 
predné nohy samcov niektorých vodných chrobákov, 
napr. potápnikov. Ich prvý, druhý a tretí chodidlový 
článok sú silno roztiahnuté do plochy a vytvárajú 
okrúhly útvar na spodnej strane s prísavkami, ktoré 
slúžia na pevné prichytenie sa na štíte samice počas 
kopulácie.                 JS

kreatínfosfát – predstavuje energetickú rezervu svalu na 
krátkodobé špičkové výkony do vyčerpania rezervy. 
Je to vysokoenergetická forma kreatínu obohatená o 
fosfátovú skupinu. Vo svalovej bunke je jeho hlav-
nou funkciou odovzdávať svoju fosfátovú skupinu 
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 
alebo tŕňmi. Slúži na uchytenie a oporu kukly pri vy-
chádzaní zo zemnej dutiny najmä v čase opúšťania 
kukly motýľom. Kukly niektorých „denných“ druhov 
motýľov bývajú zavesené za kremaster. Kremaster a 
jeho štruktúry sú dôležité determinačné znaky. MKU

kremaster → kukla
kremičité schránky – schránky inkrustované SiO2, vy-

skytujúce sa najmä u morských jednobunkovcov hlav-
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ne v skupine dierkavce, mrežovce, ale aj u niektorých 
sladkovodných Rhizopoda. Podieľajú sa na tvorbe 
hornín (morské), keďže sa po odumretí nerozkladajú 
a hromadia sa vo veľkých množstvách na dne.           ET 

krenál – pramenisko a jeho najbližšie okolie, často za-
mokrené s výtokom z prameňa.             MH

krídielko (alula) – prvý prst hrudníkovej končatiny vtá-
kov, ktorý sa pripája na distálnu (ďalej od tela) časť 
záprstia (carpometacarpus) a má len dva články. Jeho 
→ letky (remiges alulares) sú 4, a sú umiestnené na 
jedinom článku prvého prstu.                         ZO

krídla vtákov – hrudníkové končatiny vtákov modifi-
kované na lietanie. Vtáky majú zo všetkých štvor-
nožcov najviac modifikovanú kostru končatín. Lo-
patkové pásmo je zložené z tenkej šabľovitej lopatky 
(scapula), mohutnej zobákovitej kosti (os coracoi-
des), spájajúcej pásmo s hrudnou kosťou a kľúčnej 
kosti (clavicula). S výnimkou niektorých papagájov 
a tukanov kľúčne kosti na distálnom konci zrastajú 
a vytvárajú charakteristickú vidlicu (furcula). Hrud-
níková končatina sa skladá z ramennej kosti (hume-
rus), 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 zápästnou kosťou (ulnare), ktorá 
je premenenou záprstnou kosťou 5. prsta. Nasleduje 
záprstie (carpometacarpus), v ktorom zrastá väčšina 
zápästných (carpus) a záprstných (metacarpus) kos-
tičiek a jeho súčasťou je aj voľná mohutná zápästná 
kosť 3. prsta. Prsty (phalanges) sú vytvorené štyri, 1. 
prst je na proximálnej časti záprstia (carpometacar-
pus) a má 2 články. Tento prst tvorí krídielko (alula). 
Na distálnu časť záprstia nasadajú 2. prst (má 2 – 3 
články) a 3. prst (1 článok).              ZO

krídlo hmyzu (ala) – plochá duplikatúra vznikajúca vy-
liačením tenkej telovej steny z miesta pohyblivého 
spojenia nóta (→ sklerit pokrývajúci chrbtovú stranu 
hrudného článku) s horným okrajom pleury stredohru-
de a zadohrude. Vnútorný priestor krídla je v priamom 
kontakte s telovou dutinou → mixocélom. Vnikajú 
sem vzdušnice, nervy i hemolymfa. Tvar krídla mož-
no 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 doš-
tička, humerálna doštička, axilárne pútko). Artikulá-
ciu 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 (Cole-
optera) majú → krovky (elytrae), ktoré sú u väčšiny 
druhov tuhé, silno sklerotizované krídla s viac alebo 
úplne zotretou žilnatinou, na dorzálnej strane často 
s charakteristickou štruktúrou. Polokrovky (hemie-
lytrae) sú krídla prvého páru bzdôch (Heteroptera). 
Majú tvrdú sklerotizovanú proximálnu časť a blanitú, 
membranóznu distálnu časť. Tegminy (tegmina) sú 
krídla prvého páru kobyliek (Ensifera), koníkov (Ca-
elifera), švábov (Blattodea), modliviek (Mantodea) a 
i . Sú viac sklerotizované, ako druhý blanitý pár, na 
rozdiel od kroviek chrobákov majú viac-menej za-
chovanú žilnatinu. Rudimenty krídel predného páru 
samčekov riasavcov (Strepsiptera), zadného páru → 
dvojkrídlovcov (Diptera) a samčekov červcov (Coc-
cinea) sa nazývajú → kyvadielka (haltery) (→ rovno-
vážne orgány bezchordátov). Niektoré druhy hmyzu 
sú charakteristické pterygopolymorfizmom, jedince 
istého druhu (v → areáli rozšírenia, niekedy i v rámci 
lokálnej populácie) môžu mať krídla vyvinuté v rôz-
nom stupni od plne vyvinutých až po silno redukova-
né, napr. viaceré druhy bzdôch (Heteroptera). V rámci 
krídlovcov (Pterygota) poznáme tiež sekundárne bez-
krídle druhy. Sekundárnu aptériu chápeme ako adap-
táciu na prostredie, spôsob života, napr. vši (Anoplu-
ra), blchy (Siphonaptera) a i.       IO, MH

krídlová formula – kvantitatívny popis, predovšetkým 
relatívnej dĺžky ručných letiek navzájom a hodnoty 
veľkosti zúženia vonkajších ručných letiek na vnú-
tornej alebo vonkajšej zástavici. Krídlová formula 
má relatívne malý význam na rozlíšenie podobných 
druhov. Je však dôležitá pri porovnaní rôznych po-
pulácií jedného druhu.               ZO

kritická vzdialenosť – etologický pojem, ktorý označu-
je vzdialenosť, pri ktorej je zviera pripravené k obra-
ne a k útoku. Objavuje sa po prekročení tzv. útekovej 
vzdialenosti a najčastejšie sa vyskytuje u zvierat v 
uzavretom prostredí ZOO pri mačkovitých, psovitých 
a medveďovitých šelmách alebo neadaptovaných la-
boratórnych zvierat. Dĺžka kritickej vzdialenosti je 
charakteristická pre každý živočíšny druh.          MN

kritické obdobia v správaní zvierat – možno pozo-
rovať vo voľnej prírode a v laboratóriách v ranom 
veku mláďat, kedy sú schopné naučiť sa spoznávať 
svojho rodiča alebo náhradného rodiča a vytvoriť si 
s ním pozitívnu sociálnu väzbu (obligatórne učenie 
– → vpečatenie). Uskutočňuje sa vždy v určitých 
pevne fixovaných životných senzitívnych obdobiach 
vnímavosti, v ktorých živočíšny organizmus citlivo 
vníma a pohotovo akceptuje rodiča. Dĺžka kritického 
obdobia je špecifická pre každý živočíšny druh. MN
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krkavčia kosť (coracoideum) – jedna z kostí pásma 
hrudníkovej končatiny. Kým chvostnaté obojži-
velníky (Caudata) majú lopatkové pásmo väčšinou 
chrupavkovité, zložené len z troch kostí lopatka 
(scapula), krkavčia kosť (coracoideum) a predkr-
kavčia kosť (praecoracoideum), žaby (Salientia) ho 
majú viac skostnatené a komlikovanejšie. Dorzálnu 
stranu tvorí lopatka (scapula), nad ňou je kleitrum 
(cleithrum) a nadlopatka (suprascapulare). Na ven-
trálnej strane je → kľúčna kosť (clavicula), krkavčia 
kosť (coracoideum) s mediálne ležiacim epikorako-
idom (epicoracoideum). Plazy (Reptilia) však majú 
vždy vyvinutý pletenec hrudníkovej končatiny (lo-
patkové pásmo) (cingulum membri thoracici), kto-
rý je tvorený párovými kosťami: lopatka (scapula), 
kľúčna kosť (clavicula), krkavčia kosť (coracoide-
um), nadkrkavčia kosť (epicoracoideum) a nepárová 
medzikľúčna kosť (interclavicula), ktorá má podobu 
kríža a spája kľúčnu kosť s hrudnou kosťou. Lopat-
kové pásmo vtákov (Aves) je zložené z tenkej šabľo-
vitej lopatky (scapula), mohutnej zobákovitej kosti, 
nazývanej tiež krkavčia, (os coracoides), spájajúcej 
pásmo s hrudnou kosťou a kľúčnej kosti (clavicula). 
Cicavcom (Mammalia) z krkavčej kosti (coracoide-
um), ktorá sa embryonálne zakladá, ostáva v dospe-
losti len zobákovitý výbežok (processus coracoide-
us) prirastený k lopatke. Len vajcorodé (Prototheria) 
majú v lopatkovom pásme mohutný procoracoid, 
coracoid a interclaviculu.              ZO

krovka → krídlo hmyzu
krovky – tvrdé silno sklerotizované krídla prvého páru 

chrobákov (Coleoptera). Na krovkách väčšiny dru-
hov chrobákov nie je zachovaná žilnatina. Viaceré 
druhy majú na povrchu kroviek charakteristickú 
skulptúru, napr. bystruškovité (Carabidae).           IO

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 
organizme niekoľko dôležitých funkcií: privádza 
kyslík a výživné látky ku tkanivám a odvádza splo-
diny látkovej premeny z tkanív k orgánom vylučo-
vania; prenáša fyziologicky účinné látky (hormóny); 
zúčastňuje sa termoregulácie organizmu; zúčastňuje 
sa pri regulácii pH a osmotického tlaku a plní i ob-
ranné funkcie.                JS

krv kôrovcov – obsahuje malé hyalínne alebo väčšie 
granulárne amoebocyty, a tiež fagocyty. Pri ampu-
tácii končatín sa uplatňujú explozívne amoebocyty, 
ktoré menia plazmatický → fibrinogén na fibrín. 
Kyslík sa transportuje buď jednoducho rozpustený 
v plazme, alebo sa viaže na krvné farbivo. Krvné far-
bivo kôrovcov je buď hemoglobín (väčšinou nižšie 
kôrovce) alebo hemocyanín (majú ho jedine vyššie 
kôrovce).                 IH

krvná plazma – tekutá zložka → krvi bledožltej farby 

obsahujúca asi 90 – 92 % vody. Ostatok (8 – 10 %) je 
sušina, ktorú tvoria najmä bielkoviny a rôzne organic-
ké (cukry, tuky, vitamíny hormóny, → keratín, mine-
rálne látky) a anorganické látky. Z anorganických lá-
tok je to najmä chlorid sodný a uhličitan sodný, ktoré 
majú význam pre osmotický tlak a reakciu krvi, kto-
rá činí pH 7,4. Z bielkovinovej zložky značný podiel 
pripadá na → fibrinogén, ktorý spôsobuje zrážanie 
krvi. Bezstavovce majú v krvnej plazme rozpustené 
krvné farbivá. Množstvo vody v krvnej plazme – hyd-
rémia, zvýšenie vody v krvnej plazme – hyperhyd-
rémia (hemodilúcia), úbytok vody v krvnej plazme 
– hypohydrémia (hemokoncentrácia).              JS

krvné telieska – predstavujú → červené krvinky (eryt-
rocyty), biele krvinky (→ leukocyty) a krvné plat-
ničky (→ trombocyty). V → krvi sa často okrem 
nich nachádza aj krvný prach (hemokónie). Sú to 
drobné častice, ktoré vznikli z poškodených krviniek 
a endotelových buniek ciev.               JS

krvné žiabre – dýchacie orgány vodných lariev niekto-
rých radov hmyzu. Žiabre nemajú vyvinuté trachey 
a prijímajú vzduch a kyslík z vody osmoticky a jeho 
nosičom je krvná tekutina, ktorá rozvádza vzduch 
a kyslík ďalej do tela. Majú rozmanitý tvar (ten-
kostenné, duté výbežky). Vyskytujú sa pri niektorých 
druhoch dvojkrídlovcov, pakomárov (Chironomus), 
blanokrídlovcov, potočníkov a chrobákov.       MKU

kryobiológia – náuka o pôsobení chladu a nízkych tep-
lôt na organizmy a ich prispôsobenia k týmto pod-
mienkam.               MH

kryoplanktón – drobné organizmy žijúce na snehu 
a ľade.               MH

kryptické sfarbenie → homochromia
kryptobióza – skrytý spôsob života živočíchov v úkry-

toch biotického i abiotického pôvodu. K tomu sú 
živočíchy prispôsobené morfologicky (ploché telo, 
nenápadné sfarbenie, krátke končatiny a pod.), fy-
ziologicky (negatívna → fototaxia, adaptácia zraku 
a ostatných zmyslov) a etologicky (správaním – ob-
medzeným pohybom, → tanatózou).            MH

kryptometabólia → premena
krytka → krídlo hmyzu
K-stratégovia – druhy, u ktorých prirodzený výber zvý-

hodňuje jedincov, ktoré rastú a dospievajú pomalšie, 
majú menší počet potomstva, sú dlhoveké, môžu žiť 
trvale vo vysokej populačnej hustote pri únosnej ka-
pacite prostredia (K). Ich → populácia je stabilná, 
vytláčajú konkurenčné druhy, do nových priestorov 
prenikajú pozvoľne, osídlenie je však trvalé (napr. 
slon a veľké kopytníky). Opak → r-stratégovia. MH

ktenídium → dýchacia sústava bezchordátov
ktenoidné šupiny – šupiny, vyčnievajúci okraj ktorých 

je pokrytý drobnými zúbkami (→ cykloidné šupi-
ny).                 ZO

kubitálna žilka → krídlo hmyzu
kukla (pupa) – vývinové štádium hmyzu s úplnou → 

premenou, často označované ako pokojové. V sku-
točnosti však v štádiu kukly prebieha rozsiahla 



K

92

prestavba larválneho organizmu na → imágo. Túto 
premenu označujeme ako vnútorná metamorfóza. 
Každý orgán sa rozrušuje (histolýza) a znovu utvá-
ra (histogenéza). Centrá, okolo ktorých sa formujú 
nové tkanivá a orgány, sú imaginálne terčíky tzv. 
histoblasty. Poznáme dva základné morfologické 
typy kukiel. 1. Kukla s nepohyblivými hryzadlami 
(pupa adectica). Môže sa vyskytovať ako voľná kuk-
la (pupa libera). Sú na nej zreteľné obrysy tela, voľ-
né 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. Vlast-
ná kukla sa nachádza vnútri pupária (muchy sekcie 
kruhošvé – Cyclorapha). Ako múmiová kukla (pupa 
obtecta), ktorá na svojom povrchu len naznačuje ob-
rysy budúceho → imága (motýle, komáre). 2. Kukla 
s pohyblivými hryzadlami (pupa dectica) má dobre 
vyvinuté hryzadlá schopné funkcie, ktoré umožňu-
jú prehryznúť zámotok kukly. V podstate sa jedná 
o voľnú kuklu (potočníky, sieťokrídlovce). Kukly 
viacerých motýľov majú na konci výrastok – tzv. 
kremaster (cremaster), ktorý slúži na pevnejšie pri-
chytenie alebo opretie sa o podklad.            MH

kukla s nepohyblivými hryzadlami → kukla
kukla s pohyblivými hryzadlami → kukla
kulminácia → gradácia
kunčí reflex – typ obranného správania kuniek (Bom-

bina). Pri ohrození žaba zdvihne zadné končatiny 
k chrbtu a prednými končatinami si zakrýva oči. Zá-
roveň prehne prednú a zadnú časť trupu dohora. Do-
chádza 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 → pod-
nete sa žaba často snaží pred nebezpečenstvom skôr 
uniknúť. V modifikovanej podobe sa takéto obranné 
správanie (zakrývanie očí prednými končatinami, 
expozícia kontrastného sfarbenia ventrálnej časti 
tela) môže vyskytnúť aj pri iných obojživelníkoch. 
Napríklad salamandra okuliarnatá (salamandrovité) 
má zospodu červeno sfarbené končatiny a chvost. V 
nebezpečenstve zakláňa hlavu dozadu, zdvíha pred-
né končatiny a chvost pretáča ponad chrbát.        VV

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), vosko-
vú (zmes parafínov a esterov), kutikulínovú (na báze 
kutikulínu), príp. hustú vrstvu. Hrubšia prokutikula 
pozostáva z tvrdšej exokutikuly a mäkšej priezrač-
nej endokutikuly. U hmyzu tvorí kutikula vonkajšiu 

kostru (exoskelet), ktorá plní úlohu mechanickej 
opory tela. Počas postembryonálneho vývinu sa pri 
hormonálne regulovanom zvliekaní uvoľňuje sta-
rá kutikula (okrem endokutikuly) a integument je 
čoskoro doplnený novou štruktúrou. Počas tvrdnu-
tia (sklerotizácie) môže organizmus etapovite rásť. 
U parazitických červov má kutikula ochrannú che-
mickú ochrannú funkciu.               PF

kutikula hmyzu – vonkajšia časť integumentu. Nemá 
bunkovú štruktúru. Je produktom pokožky (epider-
mis). Základom kutikuly je → chitín, ktorý môže 
byť inkrustovaný uhličitanom vápenatým. Chitín je 
organická látka odolná voči kyselinám a zásadám. 
Kutikula presiaknutá chitínom chráni telo hmyzu a 
ostatných článkonožcov pred vyschnutím, preto sa 
mohli prispôsobiť aj suchozemskému životu. Chi-
tín v kutikule nedovoľuje článkonožcom rásť, pre-
to sa musia lieniť. Kutikula je mäkká a pružná a až 
po zvliekaní často na veľkých plochách tvrdne. Je 
to proces → sklerotizácie. Kutikula sa skladá z epi-
kutikuly, exokutikuly a endokutikuly. Epikutikula je 
vrchná časť kutikuly, neosahuje → chitín. Je zložená 
z 5 vrstiev (smerom od povrchu do vnútra tela – ce-
mentová, vosková, polyfenolová, kutikulínová, hus-
tá vrstva). Exokutikula je tvrdá, jantárovo sfarbená. 
Prebehol v nej proces → sklerotizácie. Endokutikula 
je spodná, mäkká, viac–menej priezračná. Exoku-
tikula a endokutikula sa nazýva aj prokutikula. Jej 
základnou zložkou je → chitín. Molekuly chitínu sú 
usporiadané v reťazcoch a pospájané do micél, uzav-
retých v matrixe nechitinóznej povahy. Matrix ob-
sahuje bielkoviny, ktorých podiel na sušine kutikuly 
je 25 – 40 %. Extrahovaná bielkovina je artropodín, 
ktorý je rozpustný v horúcej vode. Prokutikula je 
preniknutá jemnými, pórovitými kanálmi, ktoré sa 
tiahnu od epidermy do epikutikuly. Obsahujú cyto-
plazmatické výbežky epidermových buniek. Nieke-
dy sú v kanálikoch jemné chitínové vlákna.       MH 

kutikulínová vrstva → kutikula hmyzu
kviescencia – najčastejší spôsob útlmu metabolizmu 

a životných dejov, najmä u poikiotermných živočí-
chov. Je vyvolaná nástupom nepriaznivých činiteľov 
(vysoká alebo nízka teplota, sucho a pod.). Dosta-
vuje sa v akejkoľvek ontogenetickej fáze živočícha 
a mizne ihneď po návrate priaznivých podmienok. 
Pozri → diapauza, → estivácia, → hibernácia. MH

kyselina močová – dusíkatá organická zlúčenina, ktorá 
predstavuje konečný produkt dusíkatého metaboliz-
mu viacerých suchozemských živočíchov (hmyz, 
plazy, vtáky, niektoré cicavce – primáty a človek). 
Vzniká katabolizmom amínokyselín, ako aj puríno-
vých báz.                 JS

kyvadielka (haltery) – silno redukované krídla druhého 
páru dvojkrídlovcov (Diptera), zvyčajne majú podo-
bu malej šupiny. Pri ich báze sú zmyslové orgány, 
ktoré sa podieľajú na kontrole rovnováhy dvojkríd-
lovca počas letu.                IO

kyvadielko, halter → krídla hmyzu, → rovnovážne or-
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gány bezchordátov
labellum → hryzavo-lízavé ústne orgány, → lízavé úst-

ne orgány
labium → spodná pera
labrum → horná pera 
lacínia → čeľusť hmyzu
lakové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
lakťová kosť (ulna) – jedna z kostí predlaktia. Prednú 

končatinu (hrudníková končatina, membrum thora-
cicum) tvorí ramenná kosť (humerus), ktorá je spo-
jená 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 predlakťovej kosti (os antebrachii, radioul-
nare). Párnokopytníky (Artiodactyla) majú lakťovú 
kosť redukovanú.               ZO

larva – vývinové štádium mnohobunkových organiz-
mov schopné samostatnej existencie. Larvy môžu 
byť primárne → planula, → trochofóra, → dipleu-
rula alebo odvodené (sekundárne) napr. → larvy pá-
somníc, 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 (glo-

chídium) veľkých lastúrnikov čeľ. Unionidae (Ano-
donta, Unio). Liahne sa z vajíčka, má embryonálne 
lastúrky s prichytávacími háčikmi. → Glochídiá pa-
razitujú na rybách (g. škľabiek na koži, plutvách, g. 
korýtok na žiabrach). Tam obrastú pokožkovým → 
epitelom a vykonajú postupnú premenu, až do tvaru 
dospelca. Potom 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 rámci 

ontogenézy hmyzu. Komplexná séria zmien [štá-
dium vajíčka, š. larvy, š. kukly (len Holometabola) 
a š. imága] vo vývine na → imágo (dospelého je-
dinca) sa označuje ako metamorfóza (→ premena). 
U hmyzu sa realizuje ako hemimetabolia – neúpl-
ná premena bez štádia typickej kukly (napr. rov-
nokrídlovce, ucholaky, modlivky, šváby, vši alebo 
bzdochy) a holometabolia – úplná premena, v ktorej 
larválna fáza pokračuje vytvorením pasívneho štá-
dia – kukly (napr. chrobáky, motýle, blanokrídlovce, 
dvojkrídlovce alebo sieťokrídlovce). Počas larválne-
ho vývinu dochádza ku zvliekaniu (ekdýzii), teda k 
hormonálne riadenému procesu výmeny povrchovej 
vrstvy integumentu. Larvy hemimetabolného hmyzu 
nazývame aj ako nymfy alebo najady (akvatické dru-
hy). Druhy hmyzu s premenou úplnou (Holometabo-
la) majú larvy protopódne (niektoré parazitické bla-
nokrídlovce), polypódne, oligopódne (napr. niektoré 

chrobáky) a apódne (napr. komárovité).              PF
larviparia → vajcoživorodosť
larvocysta → larvy pásomníc
larvy hmyzu – rozdeľujeme do dvoch základných sku-

pín. 1. Larvy hmyzu s neúplnou premenou (Hetero-1. Larvy hmyzu s neúplnou premenou (Hetero-
metabola). Larválne štádium sa nazýva nymfa, kto-
rá sa niekoľkokrát zvlieka a postupne sa stále viac 
podobá imágu, na ktoré sa mení po poslednom → 
zvliekaní (napr. kobylky, koníky, vošky, bzdochy, 
šváby a i.). U strapiek sa vyskytujú dve larválne 
štádiá (mladá a stará larva) bez základov krídel a dve 
nymfálne štádiá (pronymfa a nymfa), ktoré 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, ktorá je po celý život viazaná na pôdne 
prostredie. Podobá sa dospelému jedincovi, líši sa iba 
stupňom vývinu pohlavných orgánov. U niektorých 
skupín nasleduje po niekoľkých nymfálnych instaro-
ch tzv. subimágo, ktoré sa podobá dospelému jedin-
covi, ale nemá ešte dozreté gonády (podenky). Až 
neskôr po zvliekaní sa subimágo mení na → imá-→ imá-imá-
go. U niektorých 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), 
ktoré 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 procese metamorfózy. → Sekundár-
ne larvy Holometabola majú popri tzv. palingeneti-
ckých znakoch zdedených po predkoch (napr. 3 páry 
hrudných končatín, pomerne homonómna segmen-
tácia tela), aj cenogenetické znaky, ktoré sa u ich 
predchodcov ani imág nevyskytujú, ale slúžia larve 
ako adaptívny znak umožňujúci jej prežiť v inom 
prostredí ako budúce imágo (napr. tracheálne žiabre 
u vodných lariev, vajcový zub slúžiaci na uvoľnenie 
larvy z vaječných obalov a pod.). Podľa lokalizácie 
končatín poznáme 3 základné typy lariev. 1. Pro-
topódna larva (larva protopoda) má nečlánkované 
alebo neúplné bruško. Na hrudnej časti trupu sú 
iba rudimentárne končatiny. Má vyvinuté iba háko-
vité hryzadlá, ostatné ústne orgány sú redukované. 
Vyskytuje sa u parazitických blanokrídlovcov (Proc-
totrupoidea). 2. Polypódna larva (larva polypoda) má 
okrem hrudných končatín aj prívesky na bruškových 
článkoch, ktoré plnia úlohu vzdušnicových žiabier 
(napr. suberuciformná larva – larva suberuciformis 
potočníkov), alebo pohybových orgánov – panôžok 
(napr. → húsenica – eruca motýľov, pahúsenica pi-→ húsenica – eruca motýľov, pahúsenica pi-húsenica – eruca motýľov, pahúsenica pi-
liarok). 3. Oligopódna larva (larva oligopoda) sa 
vyznačuje tromi pármi nôh na hrudi, ktoré majú 
rôzny tvar. Larvy tohto typu rozdeľujeme do via-
cerých skupín. 3. 1. Kampódeovitá larva (larva 
campodeiformis)– pohyblivá larva s prognátnou 
hlavou a s hryzavými ústnymi orgánmi (napr. larvy 
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bystruškovitých). 3. 2. → Pandrava (tarmes) – za-
valitá, oblúkovito prehnutá larva chrobákov skupiny 
Lamellicornia (skarabeusovité, roháčovité) so silne 
sklerotizovanou hlavou a slabo sklerotizovaným 
zvyškom tela. 3. 3. Drôtovec – štíhla, valcovitá lar-
va 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. Triunguli-
noid – larva 1. instaru riasavcov (Strepsiptera), chro-
bákov čeľade Rhipiphoridae a dvojkrídlovcov čeľade 
chlpačkovitých (Bombyliidae). 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), alebo je nezreteľná a vtiahnutá do pred-
nej časti trupu. Sú u nej vyvinuté sekundárne ústne 
orgány a sekundárny ústny otvor. Takýto typ nazýva-
me 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 meta-
morfovaných dospelých jedincov. Larvy väčšiny 
druhov sa vyvíjajú vo vode. Larvy mlokov, červoňov 
a žiab sa od seba morfologicky značne líšia. Spoloč-
ný majú predĺžený tvar tela s chvostom, → plutvový 
lem umožňujúci plávanie, slabo osifikovanú kostru, 
bočnú čiaru (linea lateralis → zmyslové orgány oboj-
živelníkov) a nevyvinuté očné viečka. Larvy červo-
ňov a mlokov majú funkčné čeľuste a zuby. Sú dravé 
a ich tráviaca sústava sa podobá tráviacej sústave 
metamorfovaných dospelých jedincov. Larvy červo-
ňov nemajú vyvinuté vonkajšie žiabre, majú len 1 – 
2 páry žiabrových štrbín. Oči majú prekryté kosťou a 
kožou. Ozubenie majú rovnaké ako dospelé jedince. 
Larvy mlokov majú vyvinuté vonkajšie žiabre, úpl-
ne vyvinuté oba páry končatín (okrem lariev čeľade 
sirenovité; Sirenidae) a po vyliahnutí aj balančné 
(Rusconiho) tykadielka. Larvy väčšiny druhov žiab 
(označované ako žubrienky) majú ústa obklopené 
systémom papíl, rohovinovými doštičkami a radmi 
rohovinových zúbkov. Sú spravidla herbivorné. Ich 
tráviaca sústava sa výrazne líši od tráviacej sústavy 
dospelých jedincov. V ústnej dutine nemajú zuby. Na 
trávenie rastlinnej potravy sú prispôsobené dlhým 
črevom. Vonkajšie žiabre, zreteľné bezprostredne 
po vyliahnutí, sú čoskoro prekryté kožným záhybom 
(operkulom), pričom sa vytvorí žiabrová komôrka 
komunikujúca s vonkajším prostredím párovým ale-
bo nepárovým → spirákulom. Najskôr sa objavujú 
zadné končatiny, predné sú viditeľné až neskôr pred 
metamorfózou. Pri žabách rozlišujeme štyri morfo-
logické typy lariev, ktoré sa líšia počtom a polohou 

→ spirákula a utváraním okolia úst. Typy I (čeľade 
pipovité; Pipidae a veľkonosé; Rhinophrynidae) a II 
(→ čeľaď parosničkovité; Microhylidae) sú charak-
teristické absenciou rohovinových zúbkov a došti-
čiek v okolí úst. Typ I má žiabrovú komôrku rozde-
lenú na dve časti, pričom každá časť má vlastné ven-
trolaterálne orientované spirákulum. Typ II má jed-
nu žiabrovú komôrku so spirákulom umiestneným 
posteroventrálne. Typy III (čeľade chvostovcovité; 
Leiopelmatidae, kunkovité; Bombinatoridae a Aly-
tidae) a IV (všetky ostatné čeľade žiab) sú typické 
prítomnosťou papíl a rohovinových štruktúr v okolí 
úst a nerozdelenou žiabrovou komôrkou s jedným 
spirákulom. Typ III má spirákulum umiestnené ven-
tromediálne, typ IV na ľavom boku tela.            PMI

larvy pásomníc – z vajíčka pásomníc, ktoré sa dostane 
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 dostá-
va do vnútorných orgánov (svalstvo, → pečeň, mo-
zog atď). Tu sa vytvára kľudové štádium larvocysta 
(úhor). Je to nečlánkovaná larva pásomníc (Euces-
toda) s funkčne pripraveným skolexom vliačeným 
do zadnej časti larvy, ktorá skolex a kŕčok obaľuje 
a chráni. Uhry môžu dosiahnuť veľkosť hrachového 
zrna, v extrémnych prípadoch veľkosť vlašského ore-
cha. Ide o typ larvy charakteristický pre ontogenézu 
väčšiny pásomníc patriacich do radu Cyclophylli-
dea. Uhry sa môžu rôzne diferencovať. Cysticerkus 
je vačkovitý oválny útvar s vliačenou 1 hlavičkou 
(rody Taenia, Taeniarhynchus). Cysticerkoid, po-
dobný s vliačenou hlavičkou a s chvostíkom, čo mu 
umožňuje pohyblivosť. Je charakteristický najmä pre 
pásomnice, ktorých → medzihostiteľmi sú bezsta-
vovce. Za špecifické úhorovité štádiá považujeme aj 
coenurus, echinokok a alvelokok. Coenurus je vačok 
vyplnený tekutinou. Z jeho vnútornej steny sa vliaču-
jú dovnútra hlavičky pásomníc. Po jeho konzumácii 
sa hostiteľ nakazí naraz väčším počtom pásomníc 
(multiceps). Echinokok má najzložitejšiu stavbu. Na 
jeho povrchu sa nachádza niekoľkovrstvové väzivo-
vé puzdro. Z jeho vnútornej strany sa odchlipujú gu-
ľovité vačky, vyplnené hlavičkami pásomníc (1 cm3 
obsahuje až 400 000 hlavičiek). Echinokok rastie celý 
život, môže dosiahnuť až veľkosť lopty. Alveokok 
vzniká vonkajším pučaním vačkovitého útvaru, ktorý 
vznikol z onkosféry. Uvedené larvocysty sú charak-
teristické pre teplokrvné stavovce. U studenokrvných 
stavovcov a bezstavovcov sa môže tvoriť procerkoid 
a plerocerkoid (obsahujú len 1 hlavičku). Po konzu-
mácii larvocysty nedostatočne tepelne upraveným 
mäsom (alebo vnútornými orgánmi) sa v definitív-
nom hostiteľovi vyvíja dospelá pásomnica.    ET, IO 

lastúra – schránka lastúrnikov (→ trieda mäkkýšov). Je 
dvojchlopňová; obe lastúry môžu byť rovnako veľké 
i rovnakého tvaru (korýtko – Anodonta, Unio, srd-
covka – Cardium) alebo sa môžu líšiť buď len veľ-



              L                                                                                                                           

95

kosťou (jedna je väčšia, druhá menšia) alebo môžu 
mať rôzny tvar (väčšia je spravidla vypuklá a na 
povrchu rôzne zdobená, menšia je plochá, doskovitá 
s povrchom rovným alebo podobne zdobeným ako 
väčšia lastúra, napr. hrebenatka  – Pecten, ustrica  – 
Ostrea). Najstaršia vrcholová časť lastúry sa nazýva 
umbo. Na povrchu lastúry sú viditeľné prírastkové 
zóny. Lastúry sú na chrbtovej strane spojené pruž-
ným väzom (ligament), ktorý ich od seba odtláča. 
Spolu ich držia dva silné sťahovače, upínajúce sa na 
ich vnútorné plochy. V pokoji sú lastúry pootvorené 
a v nebezpečenstve sa rýchlo zatvoria. Niektoré dru-
hy majú zámok (cardo)  – súbor zubov na chrbtovej 
strane jednej lastúry a rýh a priehlbiniek na druhej 
lastúre. Oboje do seba zapadá a spevňuje spojenie 
oboch lastúr. Poznáme 2 typy zámkov: 1. taxodontný 
– pôvodnejší, so značným počtom zubov rovnakej 
veľkosti a tvaru 2. heterodontný – s menším počtom 
zubov rôzneho tvaru. Niektorým lastúrnikom zámok 
chýba a lastúry sú spojené len s väzom (→ schránka 
mäkkýšov).                 JS

latencia → dynamika populácie, gradácia.
laterálne doštičky → organogenéza
lebka (cranium) – schránka, v ktorej sú uložené najdô-

ležitejšie 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 tvo-
rí lebka (cranium), je najzložitejšou časťou kostry 
stavovcov. Lebka stavovcov (sa skladá z mozgovej 
časti (neurocranium) a tvárovej časti (viscerocra-
nium).                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 (autostý-
lia). Starobylé obojživelníky mali → lebku úplne 
krytú kosťami dermatokránia (ploché kosti vznika-
júce 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. Neurokránium, ktoré sa pôvodne v 
ontogenéze zakladá ako chrupavková ochrana moz-
gu a niektorých zmyslových orgánov, tvoria kosti 
sphenethmoideum, párové prooticum (tvorí slucho-
vé puzdro) a exoccipitale (obklopuje veľký záhla-
vový otvor – foramen magnum – a tvorí záhlavové 
hrbole zapadajúce do jamiek krčného stavca). Kosti 
dermatokránia (dermálne kosti neurálneho a visce-
rálneho exokránia) sa podieľajú na stavbe dorzálnej 
časti lebky (nasale, frontoparietale – ktoré vzniká 
zrastením pôvodných kostí frontale a parietale – a 
squamosum), hornej čeľuste (praemaxillare, maxil-
lare 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 pr-
votného podne bia redukované, vďaka čomu vznikli 
v podnebí otvory, umožňujúce pri prehĺtaní zatiah-
nuť očné buľvy do ústnej dutiny. Žaby si takto uľah-
čujú prijímanie potravy. Sekundárne pod nebie nie je 
vytvorené. Na dolnej čeľusti, ktorá sa pôvodne za-
kladá ako Meckelova → chrupavka, osifikujú kosti 
mentomandibulare, dentale a angulospleniale. Dol-
ná čeľusť je prostredníc tvom angulospleniale kĺbo-
vo napojená na quad ratum. Hyobranchiálna kostra 
pozostáva z jazylky (hyoideum) a hrtanových chru-
paviek. V sluchovom orgáne sa nachádza sluchová 
kostička columella, ktorá sprostredkúva prenos zvu-
ku od bubienka do vnútorného ucha a chrupavkové 
operculum, ktoré prenáša vibrácie z lopatky na ovál-
ne 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 
väčšej či menšej miere sa o ne opiera väčšina systé-
mov plazov). Pokiaľ ide o recentné skupiny, mnohé 
korytnačky majú anapsidnú lebku (bez spánkových 
jám a teda i bez jarmových oblúkov, ide však prav-
depodobne o sekundárny stav), na základe čoho sú 
považované za príslušníkov fylogenetickej línie 
(podtriedy) Anapsida. Ostatné recentné plazy, t. j. 
krokodíly, hatérie a šupináče majú diapsidnú lebku 
s dvoma nad sebou ležiacimi spánkovými jamami a 
dvoma jarmovými oblúkmi, z ktorých jeden (väčši-
na 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 fosíl-
nych 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. Vyrasta-
jú na čeľustiach, prípadne i na podnebných kostiach. 
→ Lebka korytnačiek, krokodílov, hatérií a jašterov 
je pevná a kompaktná, naopak hady majú čeľuste a 
podnebné kosti spojené s lebkou veľmi voľne a na-
vyše 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, ze-
memerač a výrobca dobových mikroskopov. Praco-
val v Amsterdame v obchode s látkami. Vo svojich 
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22 rokoch si založil vlastný obchod v rodnom Delf-
te a zostal tu celých 70 rokov. Bádaniu sa venoval 
len ako amatér, dosiahol však výsledky prvoradej 
dôležitosti. Stal sa objaviteľom mikroorganizmov, 
krviniek človeka a žiab, spermií, svalových vlákien 
a ďalších mikroskopických útvarov, často je nazý-
vaný ako „otec mikrobiológie“. Mikroskopy si vy-
rábal sám, dochované kusy dosahovali zväčšenie až 
275x. Objavil jednoduchú metódu, ako brúsiť pres-
né šošovky nepatrných rozmerov, ktoré používal 
vo svojich prístrojoch. Svojou zručnosťou prekonal 
úroveň vtedy dostupnej mikroskopickej techniky. 
Tajomstvo brúsenia šošoviek si po celý život udržal 
pre seba. Mikroskopom skúmal listy kvetín, drobné 
druhy hmyzu, vlasy, → krv, kožu, sliny, vodu, pre-
zeral priesvitné štruktúry živých organizmov, 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)“. 
Výsledky svojich pozorovaní, doplnené kresbami 
mikroskopických preparátov publikoval od roku 
1673 v časopise Philosophical Transactions Kráľov-
skej spoločnosti v Londýne (The Royal Society). IO

lenitický/lentický – → biotop stojatých sladkých vôd. 
Opak → lotický.              MH

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 dochá-
dza k vylúčeniu sekrétu a prilepeniu (koristi).      ET

let hmyzu – reflexná odpoveď na stratu kontaktu me-
dzi končatinami a substrátom. Centrum reflexu je 
v predo- a stredohrudi a zmyslové → receptory v 
chodidlách zadných nôh. Pohyb krídla pri lete je 
kombináciou pohybu krídla rovno hore, rovno dole, 
dopredu, dozadu a rotácie krídla podľa pozdĺžnej osi 
spojená s pohybom dopredu a dozadu. Podľa toho, 
ktorý pár krídel je pri lete viac používaný alebo má 
vedúcu funkciu, delíme krídlovce (Pterygota) do 
troch skupín: Anteromotoria – používajú za letu viac 
prvý pár krídel (napr. podenky, sieťokrídlovce, srpi-
ce, blanokrídlovce a pod.); Posteromotoria – vedúcu 
úlohu pri lete má zadný pár krídel (napr. chrobáky, 
bzdochy, kobylky, koníky); Bimotoria – obidva páry 
krídel počas letu sú rovnocenné (vážky).            MH

letálne faktory – ekologické faktory, ktorých nedosta-
tok alebo nadbytok spôsobuje úhyn organizmov, tiež 
tzv. limitujúce faktory.              MH

letargia – prispôsobenie niektorých teplokrvných živo-
číchov nepriaznivým klimatickým pomerom a pre-
chodnému nedostatku potravy. Zviera upadá do stavu 
strnulosti, znižuje sa jeho telesná teplota a všetky dô-
ležité fyziologické pochody (tep srdca, dýchanie) sa 
utlmujú na minimum. Akonáhle však telesná teplota 
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 organiz-
mu, napr. u svišta vrchovského (Marmota marmota), 
sysľa pasienkového (Citellus citellus), ježa bledého 
(Erinaceus concolor), plchov a u niektorých druhov 
netopierov.            MKB

letky (remiges) – → perá na krídlach vtákov, slúžia-
ce na lietanie. Podľa funkcie delíme → kontúrové 
perie na krycie (tectrices), letky (remiges) a kor-
midlové 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. Vonkaj-
šia časť pera je užšia a pevnejšia, kým vnútorná 
časť je širšia a mäkšia. Niektoré vtáky, ako kazuá-
rovité (Casuariidae), nemajú typické ručné letky. 
Letky majú zmenené na dlhé, ostré – ostňom po-
dobné útvary, ktoré predstavujú ochranu.        ZO

leukocyty – biele krvinky, u všetkých živočíšnych skupín 
stavovcov majú počas celého svojho života → jadro, 
v → krvi ich je o veľa menej v porovnaní s počtom 
červených krviniek. Ich počet značne kolíše a závisí 
od fyziologického stavu organizmu. Zásadne sa odli-
šujú od červených krviniek najmä spôsobom vzniku, 
zložením, početným zastúpením, rozložením v orga-
nizme, metabolizmom, dĺžkou života a funkciami. 
Ich hlavnou úlohou je ochrana organizmu proti cu-
dzorodým látkam a vlastným zmeneným bunkám. Na 
ich membránach sa nachádzajú → receptory, ktorý-
mi rozpoznávajú zdravé bunky vlastného organizmu 
od zmenených buniek. Počet bielych krviniek je pre 
určitý živočíšny druh charakteristický. Leukocyty 
podľa štruktúry ich cytoplazmy delíme na 2 základ-
né skupiny – → agranulocyty a → granulocyty.  SN

liahnutie vtákov – liahnuce mláďatá vtákov presekávajú 
škrupinku na tupom póle vajíčka pomocou vaječného 
zubu. Po každom zaseknutí sa vo vajíčku pootočia až 
vytvoria na tupom póle viečko. Následne pohybom 
hlavy viečko odklopia a dostanú sa von z vajíčka. 
Liahnutie môže trvať niekoľko hodín a v extrém-
nych prípadoch aj niekoľko dní. Vo väčšine prípadov 
sú škrupinky rodičmi odnesené na vzdialené miesta, 
aby sa zabránilo prezradeniu umiestnenia hniezda 
zvyškami škrupiniek v jeho blízkosti. Pri prekociál-
nych vtákov sa vyskytuje synchrónne liahnutie, kedy 
sa zárodky vo vajíčkach hlasom navzájom dorozu-
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mievajú a liahnu sa súčasne. Samica môže takto svo-
je mláďatá čo najskôr po vyliahnutí odviezť do iného 
úkrytu, čo znižuje riziko predácie. Táto synchronizá-
cia spomaľuje rast najvyvinutejších a urýchľuje rast 
menej vyvinutých mláďat.              TL

lienenie/zvliekanie (ecdysis) – hormonálne riadený 
proces výmeny povrchovej vrstvy integumentu, 
predovšetkým u článkonožcov. Súvisí s etapovitým 
rastom tela počas obdobia medzi uvoľnením starej 
a vytvorením novej kutikuly. Integument sa formuje 
už pod starou kutikulou, po jej zvlečení nastupuje 
sklerotizácia riadená mozgovým neuruhormónom 
– bursikónom. Počas postembryonálneho vývinu sa 
proces zvliekania viacnásobne opakuje (okrem dru-
hovej špecificity môže počet zvliekaní závisieť aj od 
aktuálnych ekologických podmienok) a je riadený ju-
venilným hormónom prímozgových žliaz. Zvlečená 
→ kutikula (exuvium) pozostáva z exokutikuly, epi-
kutikuly a len v malej miere aj endokutikuly.       PF

lietacie svaly – umožňujú mávanie prednými končati-
nami a tým aj lietanie. Hrudná kosť vtákov (Aves) je 
mohutná kosť v tvare korýtka, ktoré má na ventrál-
nej strane nápadný kýl, hrebeň prsnej kosti (crista 
sterni), na ktorý sa upínajú mohutné lietacie svaly. 
K najdôležitejším lietacím svalom patria: musculus 
pectoralis (sval s najväčšou svalovou hmotou, zlože-
ný zo štyroch častí), ktorý ťahá krídlo smerom dole 
a pod ním ležiaci m. supracoracoideus, ktorý krídlo 
zdvíha nahor.                ZO

lignivorný, tiež xylofágny – živočích požierajúci dre-
vo.               MH

lichenofág – živočích konzumujúci lišajníky.          MH
limikolný – živočích žijúci v bahne alebo na ňom.  MH
limitujúce faktory → letálne faktory
limnický – sladkovodný.              MH
limnion – ekologické prostredie v sladkých vodách. MH
limnobentos – organizmy žijúce na dne sladkovodných 

nádrží.               MH
limnológia – náuka o životnom prostredí a organizmoch 

v sladkých vodách.              MH
linea lateralis → bočná čiara
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 kla-
sifikáciu a binominálnu nomenklatúru (dvojslov-
né mená) druhov. K jeho dôležitým dielam patrí 
Philosophia botanica (1751), v ktorom vysvetlil 
teoretické princípy systematiky, za základ botani-
ky považoval zatriedenie rastliny do systému a jej 
pomenovanie, uvedené konštatovanie platí aj pre 
zoológiu. Práca Species plantarum (1753) je vý-
chodzím dielom vedeckej (latinskej) nomenklatúry 
rastlín. Mená živočíchov v prvom zväzku jeho diela 
Systema naturae 10. vydanie z roku 1758 tvoria zá-
klad 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 orga-
nizme sa spája s vysokým obsahom cholesterolu, s 
vysokým obsahom cukru v moči a vyšším rizikom 
vzniku cukrovky.           MKB

lipidy – prírodné látky rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu. Majú hydrofóbne (vode odpudzujúce) a 
lipofilné (rozpustné v organických rozpúšťadlách) 
vlastnosti. Majú zásobnú funkciu (ako zdroj energie), 
energetickú funkciu (môžu sa katabolizovať a ná-
slednou metabolizáciou uvoľňovať veľké množstvo 
Gibssovej energie – G). Lipidy, resp. ich derivova-
né formy majú taktiež stavebnú funkciu (ako súčasť 
membrán), takisto súbory tukových tkanív (depá) 
majú obrannú funkciu, najmä abdominálnej dutiny 
(väzivový renálny obal). Tvoria hlavný štruktúrny 
základ podkožného tuku v podkožnom väzive, a tým 
majú termoregulačnú funkciu (funkciu tepelnej izo-
lácie). 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 nachádzajú v 
tukoch a olejoch prirodzených potravín. V tele slú-
ži tuk ako účinný zdroj energie buď priamo, tak aj 
potenciálne, ak je uložený v tukovom tkanive. Ako 
živiny je označovaná skupina látok, ktoré pre orga-
nizmus predstavujú zdroj energie a substrátov alebo 
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 
organizme.           MKB

litofilné ryby – ryby, ktoré uprednostňujú ako miesto ne-
resenia (rozmnožovania) štrkové dno, napr. pstruho-
vité (Salmonidae) a jeseterovité (Acipenseridae).  HI

litorál – pobrežná časť vodných nádrží. Jeho hranica je 
podmienená morfológiou pobrežia a kolísaním stavu 
vody.               MH

litorálny – pobrežné pásmo na okrajoch vodných nádrží 
zarastené vyššími rastlinami. Je vymedzené hĺbkou 
vody a presvetlené slnečným žiarením.            MH

litotelma – dočasná, obvykle periodická vodná nádržka 
v skalných priehlbinách, často obsahuje špecifickú 
faunu.               MH

lízadlo → lízavé ústne orgány
lízavé ústne orgány (trophi linctiles) – charakteristické 

pre takmer všetky dvojkrídlovce podradu Brachy-
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cera. → Horná pera spolu s hypofarynxom utvára 
krátky rúrkovitý útvar – rostrum. → Spodná pera je 
rozdelená na dve časti: lízadlo (haustellum) a labe-
lum (labellum). Zadnú stranu lízadla kryje → sklerit, 
ktorý morfologicky zodpovedá prementu (→ spodná 
pera). Na prednej strane lízadla je žliabok krytý hor-
nou perou. Takto vzniká cicavý kanálik ústiaci me-
dzi labelom. Vnútri hypofarynxu je slinový kanálik. 
→ Hryzadlá sú redukované, → čeľuste zachované v 
tvare malých skleritov na prednej strane rostra. → 
Čeľustné hmatadlá sú jednočlánkové.            MH

lízavé ústne orgány hmyzu – horná pera (labrum) 
spolu s hypofaryngom tvorí krátky rúrkovitý útvar 
– rostrum. Spodná pera (labium) je rozdelená na lí-
zadlo a labelum. Na prednej strane lízadla je žliabok 
krytý hornou perou, ktorý predstavuje cicavý kaná-
lik. Vnútri hypofaryngu je slinový kanálik. Hryza-
dlá a čeľuste sú viac-menej redukované. Zachovali 
sa malé jednočlánkové čeľusťové hmatadlá. Lízavé 
ústne orgány sú charakteristické pre mnohé dvojkríd-
lovce (Diptera) patriace do podradu Brachycera. IO

lízavo-cicavé ústne orgány (trophi linctilosuctiles) 
– charakteristické pre imága motýľov. Možno ich 
odvodiť od základného hryzavého typu. Sú tvorené 
párovitými galeami → čeľustí, ktoré sú predĺžené 
so žliabkom na vnútornej strane. Tvoria cuciak. Ich 
vzájomným priložením k sebe vzniká kanálik. Kon-
trakciou 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 za-
chováva len malá bazálna platnička. → Spodnope-
rové hmatadlo je trojčlánkové.             MH

lobopodium → panôžky 
lokalita – miesto výskytu živočícha, ktoré je určené ze-

mepisnou dĺžkou a šírkou, ako aj nadmorskou výš-
kou. V zbierkach prírodnín musí byť uvedená u kaž-
dého exempláru.              MH

lonová kosť (os pubis) – jedna z kostí panvového 
pásma. Panvové pásmo (pletenec panvovej končati-
ny, cingulum membri pelvini) je zložené z troch pá-
rových kostí: → bedrová kosť (ilium), sedacia kosť 
(ischium), lonová kosť (pubis), v mieste ich spoje-
nia je vytvorená panvička (kĺbová jamka, acetabu-
lum), do ktorej zapadá hlava stehnovej kosti (caput 
femoris). Pri vtákoch kosti panvového pásma – → 
bedrová kosť (ilium), sedacia kosť (ischium), lono-
vá kosť (pubis) tvoria spolu so stavcami synsakrum 
(synsacrum). Vačkovcom (Metatheria) a vajcorod-
com (Prototheria) od lonovej kosti smerom dopredu 
vybiehajú vakové 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 (Pe-
rissodactyla) je dlhá a štíhla, so silne vyvinutým 
hrebeňom, ktorý však nevybieha v nadplecok. Lo-

patka kiviho (Apterygidae) zrástla s krkavčou kos-
ťou vytvoriac korakoskapulu (os coracoscapulare). 
Lopatkové pásmo drsnokožcov (Chondrichthyes) je 
tvorené na každej strane jednou oblúkovitou chru-
pavkou (coracoscapulare), ku ktorej sa kĺbovito pri-
pája 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 prostred-
níctvom pásiem s chrbticou. Lopatkové pásmo drs-
nokožcov (Chondrichthyes) je tvorené na každej 
strane jednou oblúkovitou chrupavkou (coracosca-
pulare), ku ktorej sa kĺbovito pripája prsná plutva. 
Lopatkové pásmo lúčoplutvovcov (Actinopterygii) 
má niekoľkodielne cleithrum, nasleduje kľúčová 
kosť (clavicula), lopatka (scapula) a niekoľkodielny 
coracoid. Kým chvostnaté obojživelníky (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 skostnate-
né a komlikovanejšie. Dorzálnu stranu tvorí lopatka 
(scapula), nad ňou je kleitrum (cleithrum) a nadlo-
patka (suprascapulare). Na ventrálnej strane je → 
kľúčna kosť (clavicula), krkavčia kosť (coracoide-
um) s mediálne ležiacim epikorakoidom (epicoraco-
ideum). Lopatkové pásmo plazov tvorí nadkrkavčia 
kosť (epicoracoideum) a nepárová medzikľúčna 
kosť (interclavicula), ktorá má podobu kríža a spája 
kľúčnu kosť s hrudnou kosťou, ale korytnačky (Che-
lonia) majú lopatkové pásmo tvorené len lopatkou 
(scapula) a krkavčou kosťou (coracoideum). Vtáky 
(Aves) majú lopatkové pásmo zložené z tenkej šab-
ľovitej lopatky (scapula), mohutnej zobákovitej kos-
ti (os coracoides), spájajúcej pásmo s hrudnou kos-
ťou a kľúčnej kosti (clavicula). S výnimkou niekto-
rých papagájov a tukanov kľúčne kosti na distálnom 
konci zrastajú a vytvárajú charakteristickú vidlicu 
(furcula). Lopatkové pásmo vajcorodých cicavcov 
(Prototheria) je zložené s viacerých kostí, živoro-
dé (Theria) majú v lopatkovom pásme hrudníkovej 
(prednej) končatiny plochú, širokú trojuholníkovú 
lopatku (scapula) s lopatkovým hrebeňom (spina 
scapulae). Ten vybieha do nadplecku (acromion). Z 
krkavčej kosti (coracoideum), ktorá sa embryonálne 
zakladá, ostáva v dospelosti len zobákovitý výbežok 
(processus coracoideus) prirastený k lopatke. Pokiaľ 
majú vyvinutú kľúčnu kosť (clavicula), táto spája 
prednú končatinu s hrudnou kosťou (sternum).   ZO

Lorenz, Konrad Zacharias – rakúsky ornitológ, zakla-
dateľ etológie, nar. 7. 11. 1903 v Altenbergu pri Vied-
ni v Rakúsku, zomrel na tom istom mieste dňa 27. 
2. 1989. Objaviteľ zákonitostí a princípov etológie. 
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Autor základných a významných publikácii o eto-
lógii: Prsteň kráľa Šalamúna, Zo sveta etológov, 
Druhá strana zrkadla, Základy etológie, Osem 
hriechov civilizovaného človeka, Takzvané zlo, 
Rok husi divej a mnohých iných. V r. 1973 dostal 
Konrad Lorenz Nobelovu cenu spolu s holandským 
bádateľom ornitológom a etológom Niko Tinberge-
nom a nemeckým vedcom fyziológom a etológom 
Karlom von Frischom za objavy, ktoré viedli ku vzni-
ku novej vedeckej biologickej disciplíny – etológie. 
Významné sú jeho práce v oblasti výskumu vplyvu 
kľúčových → podnetov a vrodenej spúšťacej sché-
my na vyvolanie → inštinktívnych automatizmov a 
vrodeného inštinktívneho správania. Jedným z naj-
obľúbenejších pokusných modelov Konrada Loren-
za bola po celý život hus divá (Anser anser).         MN

Lorenzini, Stefano (1652 – ?) – taliansky lekár, štu-
doval medicínu na univerzite v Pise. V roku 1678 
opísal v svojej knihe Osservazioni intorno alle tor-
pedini fatte da Stefano Lorenzini Fiorentino izo-
lované a pozmenené neuromasty (skupinky zmyslo-
vých buniek uložené hlbšie pod kožou) uložené na 
hlave pásožiabrovcov (Elasmobranchii) žralokov 
a rají. V druhej polovici 19. st. pomenoval tieto or-
gány nemecký anatóm F. Boll na počest Lorenziniho 
ako Lorenziniho ampule. Uvedenému orgánu boli 
pripisované rôzne funkcie. V súčasnej dobe prevláda 
názor, že ide o orgány, ktoré citlivo reagujú na elek-
trické 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 citli-
vo reagujú na elektrické pole a jeho narušenie.     IO

lorum → hryzavo-lízavé ústne orgány
lotický – → biotop prúdiacej sladkej vody (prameň, po-

toka, rieka). Opak → lenitický.             MH
lovecké správanie – typ potravového správania, ktoré 

súvisí s hľadaním a získaním potravy. Objekt záuj-
mu etológie (vedy o správaní živočíchov). Je výraz-
ne druhovo špecifické v kvalite aj intenzite. Jeden 
z početných typov vrodeného správania, ktoré sa 
dedí generačne a u všetkých jedincov druhu má po-
merne rovnaké prejavy. Je ovplyvnené enogénnymi 
(vlastná pripravenosť) a exogénnymi (napr. prítom-
nosť potenciálnej koristi) faktormi. Vnútorné nala-
denie → predátora (napr. hlad) spúšťa vyhľadávacie 
mechanizmy a po zaregistrovaní → podnetu sa ini-
ciuje inštinktívny automatizmus, ktorý vedie k ulo-
venie koristi. Lovecké správanie je rozvinuté v celej 
živočíšnej ríši, často vychádza z ekologických adap-
tácií (prispôsobenie sa na lov určitej koristi) a býva 
umocňované vnútropopulačnými aspektami, napr. 
sociabilitou (lovecké skupiny).               PF

lovná miera ryby – najmenšia dĺžka ryby (od začiatku 
rypáka po koniec chvostovej plutvy), ktorú si môže 

rybár s platným rybárskym lístkom privlastniť.    HI
lúčovitá súmernosť tela/radiálna symetria – symet-

ria, pri ktorej existuje niekoľko (2 a viac) rovín 
súmernosti (na rozdiel od bilaterálnej symetrie, pri 
ktorej je jediná mediánna rovina) a telo je súmerne 
organizované okolo centrálnej osi súmernosti. Ta-
káto štruktúra umožňuje telu etablovať interakcie 
s okolitým prostredím vo všetkých smeroch. Bežne 
sa vyskytuje u rastlín, ale objavuje sa aj u s → esil-
ných (prisadnutých) živočíchov, ktoré majú často 
obmedzené lokomočné schopnosti. Lúčovitá súmer-
nosť sa dotýka ako celkového tvaru tela, tak aj jeho 
vnútornej organizácie (anatómie), vrátane orgánov a 
orgánových sústav. U radiálne symetrických živočí-
chov (napr. niektoré pŕhlivce, či ostnatokožce) mož-
no na povrchu rozoznať ventrálnu (brušnú) a dorzál-
nu (chrbtovú) časť, resp. orálny a aborálny pól.  PF

lupienkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
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 medzibun-
kových priestoroch. Je to bezfarebná viskózna teku-
tina, ktorá má podobné zloženie ako tkanivový mok. 
Lymfa obsahuje veľa → enzýmov, biele krvinky, 
a menšie množstvo bielkovín, najmä → fibrinogénu 
a protrombínu.               SN

lymfatická sústava – je tvorená osobitnými lymfatický-
mi orgánmi, u stavovcov sú to: slezina, týmus, čer-
vovitý 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 
zachytávanie → patogénnych mikróbov, zneškod-
ňovaní nádorových buniek, na tvorbe špecifických 
protilátok. Obrannú funkciu lymfatickej sústavy na-
zývame bariérofixačná funkcia.              SN

lymfatické cievy – v nich prúdi → lymfa. Spätnému 
toku lymfy v lymfatických cievach zabraňujú chlop-
ne. Pulzáciou lymfatických ciev sa uskutočňuje po-
hyb lymfy (okrem toho pohybu napomáha aj pohyb 
okolitej svaloviny). U obojživelníkov a plazov prúd 
lymfy udržiavajú osobitné lymfatické srdcia. Pulzá-
cia 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 zachy-
távaní infekcie, sú umiestnené na začiatku tráviacej 
rúry (napr. mandle, v žalúdku a črevách). Niektorým 
vtákom (husy, labute, pštrosy) lymfatické uzliny vý-
razne pulzujú tak, že pripomínajú pulzáciu lymfatic-
kých sŕdc.                SN 

lymfatický systém vtákov – morfologicky aj funkčne 
sa → imunitný systém vtákov výrazne približuje 
imunitnému systému cicavcov. Periférne lymfatic-
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ké tkanivo je však u vtákov, na rozdiel od cicavcov, 
organizované skôr difúzne a miazgové uzliny u väč-
šiny druhov chýbajú. V malom počte sú prítomné 
iba u radu Anseriformes. Namiesto toho majú vtáky 
malé ohniská lymfatického tkaniva s germinálnymi 
centrami takmer vo všetkých orgánoch vrátane my-
okardu, endokrinných orgánov, pečene, obličiek, → 
pankreasu, a v svalovine. Lymfatické tkanivo je dob-
re vyvinuté v črevách v podobe Peyerovych plakov 
a cekálnych tonzíl (označované ako ileocekálne ton-
zily) v slepom čreve. Nad očnicou sa nachádza tzv. 
Harderova žľaza s podobnou funkciou, ďalšie lym-
fatické tkanivo je lokalizované v oblasti priedušiek. 
Zvláštnosťou lymfatického systému vtákov je žľaza 
bursa Fabricii, ktorá sa objavuje v 4. dni embryoge-
nézy ako výrastok hornej steny kloakálnej membrá-
ny. Postupne sa sformuje vrstva epiteliálnych buniek 
obklopujúca centrálny lumen. V tejto žľaze dozrie-
vajú B-lymfocyty, ktoré zaisťujú humorálnu imuni-
tu. Na svojom povrchu majú → receptory pre anti-
gén, voči ktorému vytvárajú → protilátky. Naopak 
tymus, patriaci k lymfatickému systému, je miestom 
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 aktivu-
je, zväčšuje sa a mení sa na plazmatické bunky lym-
foblasty. 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 plazma-
tickej membráne lymfocytu. Pri prvom stretnutí s ur-
čitým antigénom organizmus reaguje prvotnou imu-
nitnou odpoveďou, po niekoľkých dňoch je možné 
v krvi dokázať protilátky, ale ich hladina rýchlo kle-
sá. Niektoré B-lymfocyty sa po aktivácii nepremenia 
na plazmatické bunky, ale žijú veľmi dlho a rozmno-
žujú sa. Sú to pamäťové bunky, ktoré dokážu po dlh-
šom čase pri opakovanom stretnutí s tým istým an-
tigénom reagovať tvorbou protilátok. 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 systé-
mu. V primitívnej forme sa vyskytujú už od člán-
konožcov. Pri tomto type obranných mechanizmov 
dochádza k špecifickej reakcii len pri stretnutí s ur-
čitým typom antigénu. Tým je daná ich špecifickosť. 
Imunitná reakcia je dvojaká: bunková (výkonnou 
zložkou je bunka) a protilátková (výkonnou zložkou 
je krvné sérum). Obidva typy reakcií sprostredkúva-
jú dve morfologicky neodlíšiteľné populácie lymfo-
cytov – B-lymfocyty a T-lymfocyty.             SN

lymfocyty → bunky imunitného systému
lýtková kosť (fibula) – kosť zadnej končatiny stavov-

cov. Žabám holenná a lýtková kosť zrastajú do pred-

kolenia (tibiofibulare, os cruris). Vtáky majú lýtkovú 
kosť veľmi tenkú. Nepárnokopytníkom (Perissodac-
tyla) lýtková kosť zrastá s holennou (tibia).         ZO 

macropteria → makroptéria
macrotrichium → makrotrichia
madreporofágny druh ryby – druh živiaci sa koralmi, 

napr. štvorzubce (Tetradontidae).              HI
madreporová doštička → tráviaca sústava bezchordátov
magnetický kompas – vrodený spôsob orientácie vtá-

kov podľa magnetického poľa Zeme využívaný 
počas migrácií, ktorý je dopĺňaný naučenými kom-
pasmi – slnečným a hviezdnym. Tie sa dajú pomo-
cou magnetického kompasu kalibrovať. Vtáky sa 
orientujú pomocou magnetickej inklinácie, čo je 
uhol, ktorý zvierajú línie magnetického poľa v da-
nom mieste na povrchu Zeme s príslušnou vodorov-
nou rovinou; na póloch je tento uhol najostrejší a na 
rovníku dosahuje 90°. Vnímanie magnetického poľa 
u vtákov pravdepodobne zabezpečuje epifýza a do 
značnej miery súvisí so svetlom.             TL

makrofauna – pôdne živočíchy s veľkosťou tela 2 – 20 
mm. Patria sem článkonožce, drobné červy, mäkký-
še a i. zložky → edafónu.             MH

makrokonzument → fagotrof
makroméry → blastoméry
makroméry → brázdenie vajíčka
makronukleus → vegetatívne jadro
makroparazity  – veľké cudzopasníky, ktoré rastú v tele 

svojho → hostiteľa, ale sa tam nemnožia. Vytvárajú 
infekčné štádiá, ktoré sa uvoľňujú do okolia, aby na-
kazili nových hostiteľov. Žijú väčšinou na tele alebo 
v telových dutinách hostiteľa (hlísty, článkonožce).JS

makroptéria (macropteria) – normálne vyvinuté krídla 
hmyzu, schopné letu.              MH

makrotrichia (macrotrichium) – kutikulárny útvar in-
tegumentu hmyzu, zložený z epikutikuly a exokuti-
kuly. Je produktom trichogénnej bunky, ktorá je od 
ostatných pokožkových buniek izolovaná tormogén-
nou bunkou. Počas diferenciácie makrotrichie výbe-
žok trichogénnej bunky preniká cez tormogénnu b. 
ako prst prsteňom. Okolo makrotrichie sa nachádza 
pružné kutikulárne lôžko (alveolus) a v jeho strede je 
kĺbovité spojenie makrotrichie s kutikulou, čo umož-
ňuje jej pohyblivosť na všetky strany. Makrotrichia, 
ktorá je → senzilou, má inerváciu. Jej proximálny 
koniec je napojený na zmyslovú bunku – neurón. 
Tvar makrotrichií 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

malakocenóza – → spoločenstvo mäkkýšov.          MH
malakofília → opeľovače
malária – horúčkovité ochorenie vyvolané prvokom 
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rodu Plasmodium (maláriovec) patriacim medzi kr-
vinovky, do → kmeňa výtrusovce. Prenášačom sú 
samičky komára rodu Anopheles (z viac ako 200 dru-
hov je asi 50 schopných prenosu). Ochorenie je cha-
rakterizované periodicky sa opakujúcimi horúčkovi-
tými záchvatmi, ktoré vznikajú ako následok praska-
nia erytrocytov (→ schizogónia) a uvoľnenia toxínu 
(hemozoín). Maláriu u ľudí vyvolávajú 4 druhy rodu 
Plasmodium: P. vivax a P. ovale spôsobujú tzv. ter-
cianu – trojdňovú maláriu (záchvaty sa opakujú po 
48 hodinách), P. malariae spôsobuje tzv. kvartanu 
– štvordňovú maláriu (po 72 hodinách). Najnebez-
pečnejšia je malária vyvolaná druhom P. falciparum, 
záchvaty sa môžu opakovať každý deň. Nákaza spô-
sobuje ťažké črevné a mozgové poškodenia a často 
končí smrťou. Malária je jedno z najrozšírenejších 
ochorení najmä v trópoch a subtrópoch, 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 chinínu. Okrem človeka sa malária 
vyskytuje i u iných živočíchov. Vtáčie malárie spô-
sobujú napr. druhy Palsmodium 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

malé → jadro (mikronukleus) – generatívne jadro ná-
levníkov a niektorých dierkavcov, podieľajúce sa na 
pohlavnom rozmnožovaní.                ET

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$ živočí-
chov. Doplnil W. Harveyove (1578 – 1657) poznatky 
o obehovej sústave štúdiom → kapilár pľúcneho tka-
niva, ktoré uverejnil v práci De pulmonibus (1661). 
Prispel k poznaniu mikroskopickej štruktúry žliaz, 
mozgu, sleziny, pečene, obličiek, preštudoval ana-
tómiu húsenice priadky morušovej (Bombyx mori), 
→ embryonálny vývin sliepky, rastlinné pletivá a i. 
Niekoľko anatomických štruktúr (častí, orgánov) ne-
sie jeho meno, napr. Malpighiho rúrky (vasa Malpi-
ghi), zárodočná vrstva pokožky, epidermy (stratum 
germinativum Malpighii), Malpighiho telieska (ob-
ličkové teliesko) a i. V embryológii bol zástancom 
preformizmu domnieval sa, že časti zárodku sú vo 
vajíčku už v miniaturnej podobe a stavajú sa zreteľ-
nými až počas rastu embrya. Najznámejším zoolo-
gickým dielom Mapighiho je Dissertacio epistolica 
de bombyce (1669) venované anatómii priadky mo-
rušovej. Je považovaný za objaviteľa partenogenézy 
– vývin vajíčka bez oplodnenia. Partenogenézu zistil 
pri štúdiu ontogenézy vošiek (Aphidoidea). Veľkú 
pozornosť venoval mikroskopickému štúdiu rast-
lín, zistil, že všetky časti rastlinného tela sú zlože-

né z drobných bublinkám podobných útvarov, ktoré 
nazval „utriculi“. Tieto útvary s veľkou pravdepo-
dobnosťou môžeme považovať za bunky, ktoré boli 
opísané až v 19. st.                IO

Malpighiho rúrky (vasa Malpighii) – jednoduché tubu-
lózne žľazy. Vylučovací orgán niektorých pavúkov-
cov a hmyzu. Ležia na rozhraní stredného a zadného 
čreva. U pavúkovcov sú endodermálneho, u hmyzu 
ektodermálneho pôvodu. Ležia voľne v → mixocéli 
a odoberajú z hemolymfy exkréty, ktoré sú črevom 
odvádzané z tela von. Histologicky sa skladajú z jed-
novrstvového → epitelu, pod ním je útrobná blanka, 
okružné a pozdĺžne svalové vlákna. Na vnútornej 
strane epitelových buniek sú chĺpky (mikrovilli). 
Malpighiho rúrky vylučujú kyselinu močovú, ióny 
Na+, K+ a amónne soli. Konečným produktom je 
moč. Ich počet býva pre jednotlivé skupiny charak-
teristický a kolíše v rozmedzí od 4 do 100.         MH

Malpighiho žľaza → Malpighiho rúrky
mandibula → hryzadlo
maska (persona) – → spodná pera, vymrštiteľná dopre-

du a pozmenená na chytavý orgán. Je charakteristic-
ká pre nymfy vážok a vyskytuje sa u imág chrobákov 
rodu Stenus (drobčíkovité). Jej podbradok a brada sú 
predĺžené a majú tvar sklopného ramena. Brada má 
po bokoch kliešťovité a ozubené bočné laloky, ktoré 
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 štruktú-
ra je vybavená ozubenými kliešťovito pohyblivými 
bočnými lalokmi, ktoré slúžia na uchytenie koris-
ti. Objavuje sa predovšetkým u najád vážok ale aj 
u imág niektorých chrobákov. Larvy vážok patria 
medzi najvýznamnejšie akvatické → predátory a na 
lov koristi sú dostatočne morfologicky adaptované. 
Často nehybne striehnu na dne a korisť (niekedy aj 
menšie ryby) ulovia maskou vymrštenou vysokou 
rýchlosťou (za 25 milisekúnd). Pohyb ramena za-
bezpečuje tlak hemolymfy (vymrštenie) a kontrak-
cia 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 
väčšinou na konci ústnej dutiny (začiatok hltanu). 
Tvorí ho svalnatý vak vystlaný kutikulou, v ktorom 
sa nachádzajú kutikulárne tyčinky a doštičky. Je tvo-
rený mohutnou svalovinou (priečne pruhovaná) a 
vyúsťujú do neho slinné žľazy.              ET

mastigonémy – jemné štruktúry chĺpkovitého alebo šu-
pinovitého 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 sa-
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mostatné časti, časť najbližšia k vaječníku sa ozna-
čuje ako vajcovod (tuba uterina), iná časť ako mater-
nica (uterus). Obojživelníkom sa pred ústím do → 
kloaky vajcovod rozširuje na maternicu (uterus). Pra-
vý 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 oplod-
nenie, splývajú oba vajcovody ešte skôr, čím sa vy-
tvorí dvojrohá maternica (uterus bicornis), v ktorej 
prebieha larválny vývin. Živorodé plazy (Reptilia) 
majú dolnú časť vajcovodov premenenú na materni-
cu (uterus), vajcovody ústia do kloaky. V maternici 
vtákov (Aves) preniká cez papierové blany do vajíč-
ka riedky bielok a na jeho povrch sa ukladá vápenatá 
kaša, ktorá tuhne na škrupinu. Okrem toho obsahuje 
zvláštne žľazy, ktoré farbia škrupinu vajíčka. Po-
sledná 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. Dolná časť → vaj-
covodu vajcorodcov (Prototheria) je rozšírená a slú-
ži na tvorbu vajcových obalov. Živorodým (Theria) 
maternice v rôznej miere splývajú a tvoria dvojitú 
m. uterus duplex (Rodentia), dvojdielnu m. u. bipar-
titus (Insectivora, Chiroptera), dvojrohú m. u. bicor-
nis (Carnivora, Cetacea), jednoduchú m. u. simplex 
(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 
kašička je smotanového vzhľadu a konzistencie. 
Včely ju využívajú na kŕmenie lariev robotníc počas 
prvých troch dní života, lariev budúcich matiek po 
celé larválne štádium, matky – včelej kráľovnej po 
celý život. Je to vysoko výživný produkt s veľkým 
obsahom vitamínov, minerálov a proteínov. Obsahu-
je vodu, minerály K, Ca, Na, Fe, Cu, tuky, cukry, 
bielkoviny a vitamíny (A, C, D, H, E a najmä vita-
míny skupiny B). Materská kašička obsahuje najmä 
vodu, cukry, tuky, 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 kozmetic-
kom priemysle (krémy s omladzujúcimi účinkami), 
k regenerácii pokožky po úrazoch.              JS

materské správanie zvierat – sa uplatňuje v mater-
skom type rodiny, keď sa o výchovu mláďat stará len 
samica – matka. Ide o materské správanie väčšiny 
cicavcov, ale známe je aj u väčšiny druhov vtákov. 
Materské správanie sa vyznačuje pretrvávajúcou 
starostlivosťou o mláďatá, poskytovaním potravy, 
tepla, ochrany pred → predátormi, o rozvoj ich po-
hybových schopností. Matky poskytujú mláďatám 
m. starostlivosť v rôzne dlhom čase podľa živočíš-
neho druhu. Vo vzťahu matka a mláďatá možno po-
zorovať epimeletické (poskytovanie starostlivosti) a 
et-epimeletické (vyžadovanie si starostlivosti) soci-

álne prejavy.              MN
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 
trúdy a robotnice), jej vývin trvá 15 – 16 dní. Mat-
ka 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 žihadlový aparát, ktorý je vyvinutejší 
ako u robotníc. Je stálou obyvateľkou včelstva. Žije 
3 – 4 roky. Jej úlohou je klásť vajíčka všetkých fo-
riem včiel, čím zabezpečuje rast včelstva. V letnom 
období kladie 1 500 – 2 000 vajíčok denne. Z ne-
oplodnených 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 viacerými trúdmi. Samčie 
pohlavné bunky získané počas tohto letu si uloží do 
semenného vaku, kde ich pomocou semennej žľazy 
zásobuje kyslíkom a živinami a udržuje ich pri živo-
te aj niekoľko rokov.                                              JS

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

rovcov
maxilipedy → telové prívesky kôrovcov
maxilla → čeľusť hmyzu
maxiluly → telové prívesky kôrovcov
maxily → telové prívesky kôrovcov
Mayr, Ernst (1904 – 2005) – významný nemecko-ame-

rický ornitológ, evolučný biológ a historik biológie. 
Študoval medicínu na univerzite v Greifswalde a zo-
ológiu na univerzite v Berlíne. K zmene odboru štú-
dia ho prehovoril významný ornitológ 20. st. Erwin 
Stresemann (1889 – 1972) tým, že mu prisľúbil účasť 
na výskumnej expedícii. Po skončení štúdia (1926) 
sa Mayr stal asistentom v Zoologickom múzeu v 
Berlíne, kde pracoval i Stresemann. O dva roky ne-
skôr sám podnikol výpravu do vtedajšej holandskej 
kolónie na Novej Guinei. Pobyt Mayra na expedícii 
sa predĺžil po tom čo sa pripojil k expedičnému tímu 
Amerického prírodovedeckého múzea z New Yor-
ku smerujúceho na Šalamúnové ostrovy (Whitney 
Expedition). V roku 1932 nastúpil do Amerického 
prírodovedeckého múzea ako pomocný kurátor s 
povinnosťou usporiadať získaný materiál zo Šala-
múnových ostrovov. V tom čase múzeum odkúpilo 
významnú zbierku vtákov rodiny Rothschildovcov 
(obsahovala okolo 280 000 exemplárov), Mayrovou 
ďalšou úlohou bolo jej spracovanie a začlenenie do 
existujúcich zbierok múzea. Splnenie tejto úlohy sa 
pretiahlo až do rokov druhej svetovej vojny. V roku 
1944 postúpil na miesto riadneho kurátora múzea. 
Po vojne zostal v Spojených štátoch a koncom roka 
1950 získal americké občianstvo. Veľkú časť svoj-
ho tvorivého života venoval teoretickým základom 
systematickej zoológie, problematike živočíšneho 
druhu, procesu speciácie a dejinám biológie. Zomrel 
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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 Zoo-
logy (1969), The Growth of Biological Thought. 
Diversity, Evolution, and Inheritance (1982). IO

mazová žľaza – žľaza tvoriaca olejovitú hmotu, ktorá je 
za normálnych okolností otvorom vo folikule vylu-
čovaná na povrch pokožky. Mazové žľazy sa nachá-
dzajú na povrchu väčšiny tela, sú napojené na vlaso-
vý kanálik – folikul, najviac ich je na tvári, v hornej 
časti chrbta a hrudníka. Ak dôjde k zmenám vo vý-
stelke folikulu, je zabránené prietoku mazu. Bunky 
vystieľajúce folikul sa odlupujú a zhlukujú, následne 
upchajú otvor folikulu a maz sa nemôže dostať von. 
Zmes mazu a buniek vedie k množeniu baktérií, kto-
ré produkujú → enzýmy spôsobujúce zápal. MKB

mečovité tykadlá → tykadlá hmyzu
med – produkt činnosti včiel. Žltá hustá kvapalina, sla-

bej vône a sladkastej chuti. Podľa pôvodu poznáme: 
med kvetný z kvetného nektáru; medovicový z me-
dovice vošiek cudzopasiacich na ihličnatých a list-
natých stromoch a cukrový, ktorý produkujú včely 
dokrmované repným cukrom. Z hľadiska chemické-
ho zloženia je med zmesou ovocného a hroznového 
cukru, s malým obsahom sacharózy, dextrínu a kyse-
liny mravčej. Obsahuje 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 ak-
tivity. Pôsobia cielene prostredníctvom → recepto-
rov, ktoré sú prítomné na subsynaptickej membráne. 
Medzi najznámejšie mediátory patria acetylcholín 
a anoradrenalín.           MKB

medovica – exkrementy početných druhov vošiek a i. hmy-
zu cicajúceho na rastlinách. Obsahuje značné množ-
stvo cukru, slúži ako potrava mravcov a včiel, oboha-
cuje cukrom pôdu pod rastlinami, a tým zvyšuje čin-
nosť pôdnych baktérií, ktoré viažu vzdušný dusík. MH

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 choboto-
vitý výrastok (manubrium), na dne ktorého sú ústa. 
→ Gastrovaskulárna sústava je tvorená centrálnou 
gastrálnou dutinou a 4 (alebo ich násobkom) radi-
álnymi chodbami, ktoré ústia do okružnej chodby. 
Po obvode klobúka sa nachádza rôzny počet ramien 
rôznej dĺžky s → pŕhlivými bunkami. Okrem difúz-
nej nervovej 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 

→ hydromedúzy a → scyfomedúzy.             ET
meduzoid – rozmnožovací útvar kolóniových, poly-

morfných polypovcov (pŕhlivce – niektoré Leptoli-
da, Siphonophorida, → kolónie mnohobunkovcov). 
Na určitých miestach kolónie sa objavuje výrastok 
pripomínajúci → polypa. Rýchle rastie a mení sa na 
tyčinkovitý 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 
vyvinuté ústa ani zmyslové orgány a priamo produ-
kujú pohlavné bunky, sú súčasťou blastostylu (volá-
me ich meduzoidy), tým dochádza k redukcii medú-
zovej generácie v životnom cykle.             ET

meduzoid → sporosark
medzidruhové vzťahy (interšpecifické vzťahy) – vply-

vy a väzby medzi jedincami dvoch alebo viacerých 
druhov. Vyhodnocujú sa obvykle na úrovni populá-
cie; môžu byť kladné (komenzalismus, protokoo-
perácia, → symbióza), alebo záporné (→ amenza-
lismus, konkurencia, parazitismus, predácia).    MH

medzihostiteľ – živočíšny organizmus, v ktorom pre-
bieha nepohlavné rozmnožovanie parazita. Niekto-
ré druhy parazitov majú aj viac ako 1 medzihosti-
teľa.           IO, JS

medzihostiteľ pásomnice – živočích (vrátane človeka), 
v ktorom sa vyvíja larválne štádium pásomnice → 
larvocysta (kľudové štádium lokalizované v svalovi-
ne 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 otvor-
mi spojená s mozgovými komorami v pravej i ľavej 
hemisfére predného mozgu. Medzimozog tvoria lôž-
ko a podlôžko. Lôžko (thalamus) je dôležitou „pre-
pájacou stanicou“. Križujú sa v ňom všetky senzitív-
ne dráhy (vzostupné dráhy), ktoré vedú do mozgovej 
kôry. Podnety prichádzajúce do medzimozgu lôžko 
buď prepustí do mozgovej kôry alebo ich utlmí. 
Lôžko preto nazývame „bránou vedomia“. Lôžko 
takto sprostredkúva reakcie na rozličné podnety (ču-
chové, 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 po-
mocou ciev a nervových 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 autonómnych nervov, a tým činnosti 
viacerých vnútorných orgánov a priebehu dôležitých 
životných funkcií: termoregulácia, funkcia srdca, 
ciev a iné. V podlôžku sú centrá nasýtenia, hladu a 
centrum spánku.           MKB
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megafauna, megaedafón – pôdne živočíchy s veľkosťou 
tela 20 – 200 mm. Patria sem dážďovky, drobné ci-
cavce a i. zložky → edafónu.             MH

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

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 špeci-
álnych transportných mechanizmov (melanozómy) 
do keratínocytov. V keratínocytoch sa ukladá mela-
nín ponad bunkové → jadro. Tým je bunkové jadro 
chránené pred UV-žiarením, najmä jeho kyselina 
DNA. Tento melanín je zodpovedný za zhnednutie. 
Pri procese okamžitej pigmentácie sa melanín tvo-
rí v malom množstve nanovo, ale do spomínaných 
keratínocytov sa transportuje najmä ten, ktorý je 
už k dispozícii. Neskoršia pigmentácia pozostáva – 
hlavne po viacerých slnečných kúpeľoch – zo silnej-
šieho nového tvorenia melanínu a jeho následného 
odtransportovania. Tento proces môže trvať až nie-
koľko dní.              MKB

melanotropný hormón – hormón strednej časti hypo-
fýzy. Hlavný efekt tohto hormónu je zmena v zafar-
bení 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 šuško-
vitom teliesku (epifýza), ale aj v sietnici a gastro-
intestinálnom trakte. Tvorbu melatonínu v epifýze 
ovplyvňuje intenzita svetla: svetlo brzdí jeho tvorbu. 
Tvorí sa ho osem až desať krátviac v noci ako cez 
deň, a tak melatonín podmieňuje denný (cirkadián-
ny) 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 hladiny je tak signálom o aktuálnom 
„čase v roku“. To má zásadný význam najmä u se-
zónnych zvierat. Má vplyv na transportné procesy v 
tráviacom systéme, ovplyvňuje motilitu čriev. Jeho 
tvorbu ovplyvňuje elektromagnetické žiarenie a má 
aj antigonadotropný účinok – brzdí tvorbu pohlav-
ných hormónov (je antagonistom gonadotropínov 

hypofýzy).            MKB
mellifágny – živočích konzumujúci med.            MH
mellitofília → opeľovače
membrana nicticans → žmurka
membrana vitellina → vaječné obaly
meňavkovitá bunka (archeocyt) – bunka hubiek, z kto-

rej 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 

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 cytoplaz-
ma v jej centrálnej časti dopredu (stav sol) v okrajo-
vej časti je cytoplazma stacionárna v stave gel. Po 
dosiahnutí vrcholu panôžky sa centrálna časť rozlie-
va do kortikálnej oblasti a na základe aktín-myozíno-
vého komplexu dochádza k zmenám stavu. Mnohé 
meňavky vykazujú polaritu v pohybe.                   ET

meňavky – všeobecný termín pre jednobunkovce, pohy-
bujúce sa pomocou → panôžok. V starších systémoch 
boli týmto termínom väčšinou označované bezschrán-
katé koreňonožce z radu meňavkotvaré.              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 pochovaný 
na brnianskom ústrednom cintoríne v hrobke augus-
tiniánov. Mendel je považovaný za zakladateľa ge-
netiky – náuky o dedičnosti, ktorej korene siahajú do 
dávnych praktických chovateľských skúseností. Za-
oberal sa krížením rastlinných odrôd. V období svo-
jich 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 znakov 
(vlastností). Z kvantitatívneho hľadiska a na zákla-
de 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 
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v rozpravách Prírodovedeckej spoločnosti v Brne 
pod názvom Versuche über Pflanzenhybriden (Po-
kusy s rastlinnými hybridmi). Jeho práca v dobe 
vydania zostala bez povšimnutia, až koncom 19. st. 
bola „objavená“ súčasne tromi významnými báda-
teľmi. Boli to Correns (1864 – 1933) v Nemecku, de 
Vries (1848 – 1935) v Holandsku a von Tschermak-
Seysenegg (1871 – 1962) v Rakúsku, ktorí Mende-
love zákony dedičnosti potvrdili a ukázali, že platia 
pre rastliny aj živočíchy. Mendelove zákony sa stali 
základom nového názoru na podstatu dedičnosti. IO

menotaxia – → orientácia alebo pohyb živočícha vždy 
pod určitým uhlom, je to taxia určená smerom po-
hybu.            MKA

merocenóza – čiastkové → spoločenstvo, časť biocenó-
zy (zoocenózy) osídľujúca malú, ale vyhranenú časť 
stanovišťa (→ merotop).             MH

merogónia – schizogónia mikrosporídií alebo výtrusov-
cov, pri ktorej sa materská bunka – meront delí (väčši-
nou viacnásobne) na dcérske bunky merozoity.   MMR

meroistická ovariola → ovariola hmyzu
meront → merogónia
meropodit → nohy článkonožcov
merospermia – typ pohlavného rozmnožovania a zá-

roveň zvláštna forma → partenogenézy. Pri tomto 
spôsobe rozmnožovania je vajíčko schopné sa začať 
vyvíjať len pri oplodnení spermiou, ktorá sa však ne-
podieľa na jeho genetickej výbave. Merospermia sa 
vyskytuje u niektorých druhov hlíst a ploskúľ.      JS

merotop – malá časť stanovišťa, líšiaca sa výraznými 
štrukturálnymi znakmi (listy, korene, kôra stromov, 
plody, peň, kôpka trusu a pod.).             MH

merozoit – štádium v cykle niektorých parazitických 
jednobunkovcov – výtrusovcov (Apicomplexa), kto-
ré vzniká nepohlavným rozmnožovaním merogóniou 
v bunke → hostiteľa.          MMR

merus → končatiny kôrovcov
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 
krvných → kapilár už vtláča do vnútra kanálika. Am-
niotám sa opistonefros ďalej diferencuje na: hlavovú 
časť (mesonefros) a chvostovú časť (metanefros). 
Mesonefros – zhodné s opistonefrosom fungujú iba 
embryonálne – neskôr sa samcom menia na vývody 
semenníkov a samiciam zanikajú. Vylučovacím or-
gánom vyšších stavovcov v dospelosti je metanefros 
(pravá oblička).               SN

mesothorax → hruď článkonožcov
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 dráhy. 
Niekedy sa rozlišuje tzv. celkový metabolizmus, kto-
rý 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 
sekundárny. Primárny metabolizmus zahŕňa základ-
né chemické premeny, od ktorých priamo závisí ži-
vot a rast organizmu. Tieto procesy sú viac-menej 
podobné vo všetkých živých organizmoch alebo as-
poň pre veľkú skupinu z nich. Patrí sem hlavne meta-
bolizmus cukrov, tukov, aminokyselín a nukleových 
kyselín. Sekundárny metabolizmus zahŕňa chemické 
procesy v jednotlivých skupinách organizmov, kto-
rými sa produkujú a odbúravajú špecifické, nebielko-
vinové chemické látky (tvz. sekundárne metabolity). 
Môžu to byť rôzne obranné látky, signálne molekuly 
(hormóny), pigmenty, stavebné molekuly, ktoré vy-
tvárajú skelet pre organizmus a podobne.         MKB

metacerkária → cerkária
metagenéza → rodozmena
metaméra → metaméria
metaméria – osobitný typ symetrie živočíchov. Telo 

je zložené z častí, ktoré sa nazývajú metaméry, sú 
uložené za sebou a opakujú sa. Je typická pre člán-
kované živočíchy (Articulata), napr. obrúčkavce a 
článkonožce. Typická forma metamérie je célomická 
metaméria, charakteristická pre živočíchy, ktorým 
sa zakladá célom (skupina Coelomata). Metaméria 
živočíchov, ktoré nemajú célom a → mezoderm sa 
nazýva pseudometaméria (napr. strobily pásomníc, 
opakujúce sa záhyby čreva, gonády, skupiny svalov 
niektorých ploskulíc, páskovcov). Metaméria môže 
byť homonómna (metaméry sú identické) a hetero-
nómna (metaméry prestávajú byť zhodné – líšia sa 
napr. v končatinových príveskoch alebo sa postupne 
zväčšujú). Heteronómna metaméria súvisí s proce-
som → tagmatizácie a → oligomerizácie tiel článko-
nožcov. Metaméria môže byť jednoduchá a zložitá 
(kedy je telo tvorené skupinou opakujúcich sa meta-
mér).              MH

metamerická disociácia → nepohlavné rozmnožova-
nie bezchordátov

metamorfóza/premena – komplexná séria zmien vo 
vývine larvy (juvenilného jedinca) na → imágo (do-
spelého jedinca). Premena sa dotýka ako vonkajších, 
tak aj vnútorných štruktúr, teda morfológie, ale aj 
vnútorného usporiadania tela organizmu (anatómie). 
Obzvlášť výrazná zmena sa objavuje v prípade od-
lišných ekologických preferencií (napr. potravných, 
stanovištných). Hoci sa metamorfóza viaže aj na 
niektoré skupiny stavovcov (napr. obojživelníky), 
charakteristická je najmä pre bezstavovce. U hmyzu 
sa realizuje ako hemimetabolia – neúplná preme-
na bez štádia typickej kukly (napr. rovnokrídlov-
ce, ucholaky, modlivky, šváby, vši alebo bzdochy) 
a holometabolia – úplná premena, v ktorej larválna 
fáza pokračuje vytvorením pasívneho štádia – kukly, 
napr. chrobáky, motýle, blanokrídlovce, dvojkríd-
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lovce 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
metasomy → vonkajšia stavba tela kôrovcov
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 metatarzál-
ny 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 kto-

rej sa začína predlžovať jej hyposféra a nastáva aj 
vnútorná prestavba tela. Dva mezodermálne základy 
– tzv. mezoblasty, ktoré ležia po bokoch zadného čre-
va, sa začínajú intenzívne mitoticky deliť a vznikajú 
z nich prúžky → mezodermu. Po určitom čase nastá-
va segmentácia mezodermálnych prúžkov. Dochá-
dza k rozostúpeniu buniek → mezodermu (schizocé-
lii) za vzniku párovitých célomových vačkov vnútri 
mezodermu každého segmentu. Telo v zadnej časti 
hyposféry začína tvoriť články, ktoré sa oddeľujú v 
predanálnej zóne rastu (v zadnej časti tela). Neskôr 
planktonická → metatrochofóra prisadá na dno a 
nastáva metamorfóza v dospelého jedinca.          MH

metóda izolácie Gašpar Hauzer – je jednou z najstar-
ších, ale najčastejšie používaných metód pre výskum 
vplyvu izolácie a deprivácie na sociálne správanie 
živočíchov Je to umelý chov mláďat živočíchov v 
úplnej izolácii, aby ich → vrodené správanie ne-
mohlo byť modifikované učením. Rozlišujeme nie-
koľko úrovní podľa toho, o akú formu izolácie ide: 
l. Gašpar Hauzer I. stupňa – zvieratá z umelo oplod-

neného vajíčka sú vychované v izolácii, 2. Gašpar 
Hauzer II. stupňa – pokusné zvieratá sa izolujú hneď 
po narodení, 3. Gašpar Hauzer III. stupňa – pokusné 
zvieratá sú izolované od začiatku funkčnej činnosti 
zraku, sluchu a čuchu.              MN

metódy etológie – spôsoby získavania poznatkov o 
správaní živočíchov vo voľnej prírode, v polopriro-
dzených podmienkach a v laboratóriách. V prírode 
sa najčastejšie používa tzv. deskriptívna metóda 
priameho pozorovania jednotlivých kategórii sprá-
vania a ich kontinuálneho zaznamenávania pre úče-
ly kvantifikácie. Tak možno získať obraz o cirkadi-
ánnej, sezónnej a ročnej aktivite zvierat. V labora-
tórnych podmienkach sú najpoužívanejšie metódy 
bez použitia nácviku, preferenčná metóda, ktorá 
umožňuje skúmať uprednostňovanie → podnetov 
a metóda skúšky pôsobenia podnetu, ktorá zahŕňa 
diskriminačné techniky, ktoré nepredpokladajú uče-
nie – nácvik. Známe sú aj metódy predpokladajúce 
nácvik: metóda podmieňovania, kedy zvieratá vhod-
nými odpoveďami môžu získať odmenu, metóda 
diskriminačná – kedy zviera porovnáva dva súčasne 
podávané podnety, metóda na meranie reaktívnych 
kapacít: motivačných procesov, metóda všeobecnej 
spontánnej aktivity, metóda výberu, metóda proce-
sov učenia (bludisková metóda, Skinnerova metóda, 
problémová metóda), metóda na meranie inteligenč-
ných schopností živočíchov, metóda na zisťovanie 
vplyvu druhovej a sociálnej izolácie, alebo zrakovej, 
sluchovej a čuchovej izolácie a deprivácie. Známe 
sú aj metódy na meranie individuálnych vlastností 
zvierat (metóda otvoreného poľa).            MN

metódy sčítania vtákov – zisťovanie početnosti vtákov 
má na rozdiel od iných skupín živočíchov isté vý-
hody týkajúce sa predovšetkým možnosti akustickej 
a vizuálnej determinácie registrovaných jedincov, a 
to aj v málo prehľadných a hustých → biotopoch. 
Medzi najčastejšie používané metódy sčítania vtá-
kov patria: 1. mapovacia metóda – jej princíp je v 
mapovaní všetkých hniezdnych okrskov jednotli-
vých druhov vtákov na vybranej ploche. Použitie je 
viazané predovšetkým na obdobie rozmnožovania a 
je výhodné hlavne pre druhy vtákov s teritoriálnym 
správaním (najmä spevavce, sovy, ďatle a iné). Mi-
nimálna veľkosť sledovaného územia je odporúčaná 
v rozsahu 10 – 30 ha v lesnom prostredí a 40 – 100 
ha v nelesných biotopoch. Monitorovaná plocha by 
nemala výrazne zasahovať do okraja zvoleného typu 
prostredia a získané výsledky by nemali byť ovplyv-
nené okrajovým efektom. Jedná sa o jednu z najpres-
nejších mapovacích metód, ktorej výsledky sa pri-
bližujú reálnemu stavu na danom území; 2. líniové 
metódy – jedná sa o metódy, pomocou ktorých sa 
vtáky sčítajú po jednej alebo oboch stranách 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 otvorenej kraji-
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ny; (b) líniová metóda – zaznamenáva sa pravouhlá 
vzdialenosť každého pozorovaného jedinca od línie, 
po ktorej prechádza pozorovateľ; 3. bodový transekt 
– je kombináciou bodových a líniových metód, kedy 
pozorovateľ volí sústavu 20 bodov (vopred zakresle-
né v mape), na ktorých sa uskutočňuje sčítanie. Body 
sú volené tak, aby boli od seba vzdialené minimálne 
300 m.                           KS

mezenchým (parenchým) – riedke embryonálne tkani-
vo (spojivo), vyskytujúce sa medzi ekto- a → endo-
dermom fylogeneticky nižších živočíchov, u ktorých 
sa začína zakladať tretí zárodočný list → mezoderm, 
ktorý však nevytvára súvislú vrstvu, ale sa rozptyľu-
je do prvotnej telovej dutiny Je tvorený rozvetvený-
mi hviezdicovými bunkami a medzibunkovou hmo-
tou. 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 histologic-
kej stavby môže mať tento bunkový materiál charak-
ter parenchýmového spojiva, vtedy ho označujeme 
ako ekto- alebo endomezenchým prípadne sa vyvíja 
ako skutočný epiteliálny zárodočný list – mezob-
last, ktorý vytvára v prvotnej telovej dutine seriálne 
usporiadané célomové vrecká uzatvárajúce druhotnú 
telesnú dutinu (célom). Ektomezoblast má vždy cha-
rakter → mezenchýmu. Napr. u ploskavcov, obrúč-
kavcov a mäkkýšov vzniká z mikromér 2. a 3. mik-
rokvartetu brázdiaceho sa vajíčka. Tieto mikroméry 
vcestujú do prvotnej telovej dutiny a tu sa ďalej delia 
a z tohto materiálu vznikajú spojivové a svalové tka-
nivá lariev a čiastočne aj imág. U stavovcov ektome-
zenchým vzniká z tzv. neurálnych líšt, ktoré ležia po 
bokoch miechy embrya. Z buniek neurálnych líšt sa 
diferencujú spinálne gangliá, melanofóry kože, peri-
tonea a niektorých kostí viscerálneho skeletu. Endo-
mezoblast má zriedkakedy charakter mezenchýmu 
(iba niektoré ostnatokožce). Väčšinou sa vytvára ako 
epiteliálne usporiadaný célomový mezoblast. Vzni-
ká 2 spôsobmi – teloblasticky a enterocélne. Telob-
lastický vznik mezodermu je charakteristický pre pr-
voústovce (Prostomia), v typickej podobe pre obrúč-
kavce. Vzniká z mikroméry 4d – tzv. mezoendoblas-
tu, z ktorého v čase gastrulácie vznikajú 2 dcérske 
bunky – teloblasty. Pri gastrulácii sa premiestňujú do 
zadnej časti zárodku. Ich delením po stranách prvo-
čreva 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 du-
tina (célom). Jednotlivé célomové vačky sa menia 
sa somity, ktoré sú oddelené priehradkami – dissepi-
mentami. V každom článku sa nachádza 1 pár célo-
mových vačkov. Célomové vačky obklopujú črevo a 
v mieste styku s ním vytvárajú dorzálne a ventrálne 
mezentérium. Štrbiny v mezentériu a v priehradkách 

sa podieľajú na vzniku cievnej sústavy. Zo stien cé-
lomových vačkov vzniká smerom k endodermu → 
splanchnopleura a z vonkajších stien priliehajúcich 
k → ektodermu → somatopleura. Pri mäkkýšoch sú 
mezodermálne pásy malé a vpredu sa rozpadnú na 
mezenchým, z célomových vačkov vzniká perikard 
a genitálna dutina. U hmyzu vzniká → mixocél. En-
terocélny vznik mezodermu je charakteristický pre 
druhoústovce (Deuterostomia) – štetinatonoústky, 
polochordáty, ostnatokožce a chordáty. Célomové 
vačky tu vznikajú vyliačovaním a odškrcovaním z 
prvočreva. Neskôr sa jednotlivé časti enterocélneho 
mezodermu diferencujú a vyvíjajú sa z nich jednot-
livé orgány mezodermálneho pôvodu (→ organoge-
néza). Mezoderm je základom vzniku vylučovacej, 
obehovej a pohlavnej sústave a vzniká z neho kostra 
a svalstvo.                     MH, ET

mezofauna - pôdne živočíchy s veľkosťou tela 0,2 – 2,0 
mm, zložka → edafónu (roztoče, pomalky, háďatká 
a i.).                MH

mezoglea – vrstva medzi ekodermom a → endodermom  
mechúrnikov a vrstvou → choanocytov a → pinako-
cytov u hubiek. Môže varírovať v hrúbke i zložení od 
tenkej nebunkovej bazálnej membrány (nezmar) po 
hrubú rôsolovitú až fibróznu vrstvu s bunkami mig-
rujúcimi z ekto resp. endodermu (medúzy, hubky). 
Často obsahuje spevňovacie častice spikuly (hubky), 
sklerity (koraly). Má opornú funkciu.             ET

micropylus → vajíčko
miecha – je priamym pokračovaním, akousi „predĺženou 

rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvorený 
stĺpcom krčných, hrudných a bedrových stavcov a 
zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami 
ľudského tela. → Mozog prostredníctvom miechy 
aktívne reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a 
cez ňu získava i informácie o jeho zmenách. Je 40 
– 45 cm dlhá, 1 cm široká, uložená v chrbticovom 
kanáli, kraniálne prebieha do predĺženej miechy a 
kaudálne končí v 1. – 2. driekovom stavci. Zloženie: 
biela hmota – povrch miechy, tvoria ju nervové drá-
hy, zoskupené do 3 povrazcov: predné (eferenty) – 
širšie, vedú vzruchy z mozgu do výkonného orgánu 
– svaly. Sú tu motorické nervové bunky, obs. axóny; 
odstredivé vlákna, zostupné dráhy zadné (aferenty) 
– užšie, vedú vzruchy z → receptorov do mozgu, ob-
sahujúce dendrity a telá neurónov dostredivé vlákna, 
vzostupné dráhy bočné – obsahujúce vzostupné aj 
zostupné dráhy. Sivá hmota má tvar motýľa sú tu re-
flexné centrá pre pohyby končatín a trupu, bránicové 
centrum, zrenicové a potové centrá, reflexná funkcia. 
Jej stredom prechádza centrálny kanálik, obsahuje 
mozgovomiechový mok. Miecha reflexne reguluje 
vyprázdňovanie močového mechúra a konečníka, je 
aj centrom niektorých pohlavných reflexov, ako aj 
mnohých svalových a šľachových reflexov. Miecho-
vý segment = úsek miechy, z ktorého vystupuje 1 
miechový nerv (miecha ich má 31).         MKB

migrácia – premiestnenie časti alebo všetkých jedin-
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cov daného živočíšneho druhu z jedného územia na 
druhé (väčšinou s aktuálne priaznivejšími životnými 
podmienkami). Poznáme migrácie 1. nepravidelné – 
výskyt druhu mimo svoj stály → areál výskytu v ob-
dobí premnoženia alebo náhodný výskyt (koníky) 
a 2. pravidelné  – pohyb živočíchov z jedného miesta 
na druhé so spätným návratom, sú vyvolané viacerý-
mi príčinami: a) potrava (napr. slede, losy, soby, pre-
suny kopytníkov v Afrike); b) rozmnožovanie (napr. 
losos, úhor); c) striedanie ročných období, obdobia 
dažďov (napr. lastovička, bocian).              JS

migrácie vtákov – pravidelný prelet vtákov medzi dvo-
ma oblasťami nazývame ho aj sťahovanie alebo ťah. 
Jednou z nich je oblasť, kde vtáky hniezdia (hniez-
disko) a druhá (zimovisko), v ktorej sa vtáky pra-
videlne zdržiavajú v mimohniezdnom období, kedy 
sú v oblasti hniezdenia nevhodné podmienky na pre-
žitie. Také druhy vtákov, ktoré migrujú nazývame 
sťahovavé. Sťahovavé vtáky, hniezdiace na sevenej 
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. Väč-
šina vtákov prekonáva vzdialenosť medzi hniezdis-
kami a zimoviskami lietaním, len niektoré plávajú 
(tučniaky) alebo používajú chôdzu (severoamerická 
lyska Fulica americana). Dĺžka migrácií závisí na 
polohe zimovísk. Pravdepodobne najdlhšiu cestu 
na zimoviská (okolo 40 000 km) prekoná rybár dl-
hochvostý (Sterna paradisea), ktorý hniezdi na se-
vere na okraji Arktídy a zimuje na juhu v Antarktíde. 
Vtáky môžu migrovať hromadne (lastovička obyčaj-
ná) alebo individuálne (kukučka jarabá). Sťahova-
nie, 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

mikrofauna – pôdne živočíchy s veľkosťou tela do 0,2 
mm, zložka → edafónu, tzv. mikroedafón (napr. pr-
voky).               MH

mikrofilária – larválne štádium vlasovcov, nachádzajúce 
sa v → krvi stavovcov alebo v krvi a tkanivách pre-
nášača (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) 
alebo v noci (microfilaria nocturna) v závislosti od 
aktivity → medzihostiteľa. Predstavujú infekčné štá-
dium.                ET

mikrohabitat → merotop
mikroklk – útvar v tenkom čreve, ktorý zväčšuje vstre-

bávaciu plochu tenkého čreva.          MKB
mikroméry → blastoméry
mikroméry → brázdenia vajíčka
mikronukleus → malé jadro 
mikroparazity – parazity rozmnožujúce sa priamo v tele 

→ hostiteľa, ale väčšinou nemajú vytvorené špeci-
fické infekčné štádia – vnútrobunkové parazity (bak-
térie, vírusy, huby a prvoky, napr. Plasmodium). JS

mikroptéria – zmenšenie dĺžky a šírky krídel pod zvy-
čajné rozmery.              MH

mikropyle → vajíčko
mikrotrichia – drobný útvar na tele hmyzu kutikulárne-

ho pôvodu, ktorý nemá spojenie s pokožkou. Často 
sa vyskytuje na krídlach dvojkrídlovcov.            MH

mikroživiny – základné prvky tela organizmov podieľa-
júce 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 štruk-
túr, napr. u mäkkýšov alebo kôrovcov. Prítomnosť 
mikroelementov patrí k limitujúcim faktorom.     PF

mimetické správanie – zahrňuje súbor morfologic-
kých, fyziologických a etologických adaptácií, 
ktoré maskujú a chránia živočícha tým, že oklamú 
zmysly iných živočíchov, prípadne ich na seba upo-
zornia. Mimetické správanie poskytuje ochranu pre-
dovšetkým pred → predátormi. Patrí sem ochranné 
sfarbenie, napodobňovanie neživých predmetov, 
častí rastlín, iných živočíchov.            MN

mimické výrazové prostriedky – majú význam v so-
ciálnom správaní zvierat. Možno ich pozorovať u 
mačkovitých a psovitých šeliem, u opíc a ľudoopíc, 
u kopytníkov zvierat a mnohých iných. Sú dôležitou 
súčasťou ritualizovaného správania a optickej ko-
munikácie. Prostredníctvom mimických výrazových 
prostriedkov zvieratá môžu presnejšie a účinnejšie 
informovať o svojej dominantnosti a podradenosti 
v hierarchii sociálnych spoločenstiev. Typické mi-
mické výrazové prostriedky sú pri hrozbe, ale aj pri 
emocionálne pozitívnych prejavoch sociálnych ži-
vočíchov.               MN

mimikra – ochranná podobnosť v zafarbení, tvare, spô-
sobe pohybu a i. niektorých druhov hmyzu s inými 
druhmi schopnými aktívnej alebo pasívnej obrany, 
napr. dvojkrídlovce čeľade pestricovitých (Syrphi-
dae) napodobňujú tvarom tela, zafarbením i spôso-
bom letu viaceré blanokrídlovce (Hymenoptera), 
napr. osy (Vespidae).                IO

mimikry motýľov – zvláštna ochranná podobnosť 
niektých druhov motýľov s inými druhmi. Tieto 
motýle sa tvarom aj sfarbením tela podobajú inému 
nebezpečnému alebo výstražne sfarbenému druhu, 
ktorý má → žihadlo alebo je jedovatý; napr. motýle 
podobníka sršňovitého sa podobajú sršňom, alebo 
niektoré menšie druhy lišajov s dennou aktivitou 
pripomínajú čmeľov (rod Hemaris). Poznáme aj 
prípady, kedy niektoré nejedovaté druhy motýľov sa 
chránia pestrým výstražným sfarbením jedovatých 
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druhov motýľov; niektoré prevažne tropické zástup-
ce z čeľ. babôčkovité majú veľmi podobnú kresbu 
ako jedovaté danausy.           MKU 

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 bunka-
mi. Trávenie sa väčšinou uskutočňuje v diferencova-
nej časti tráviacej sústavy (žalúdok). Náznaky ex-
tracelulárneho trávenia sa vyskytujú aj u → radiálne 
symetrických živočíchov. Mimobunkové trávenie 
nad vnútrobunkovým prevláda u stavovcov.        ET

mimotelové trávenie – vyskytuje sa u pavúkovcov 
(Arachnoidea). Pri ňom dochádza k vypusteniu trá-
viacich → enzýmov do tela koristi, kde dochádza 
k natráveniu nesklerotizovaných častí. Takto natráve-
nú potravu potom za pomoci tzv. faryngeálnej pumpy 
pavúkovce nasávajú do tráviacej sústavy. MKR, ZKR

mína (hyponomos gr., hyponomium lat.) – charakteris-
tický útvar v liste alebo stonke rastlín, ktorá je vý-
sledkom činnosti mínovačov. Jedná sa o larvy niekto-
rých motýľov, chrobákov a dvojkrídlovcov, ktoré žijú 
v listovom parenchýme (napr. medzi vrchnou a spod-
nou plochou listu). Larvy majú  ploche  telo, drobné 
rozmery a často redukované končatiny.            MH

minimálny areál – najmenšia plocha na stanovišti (lo-
kalite), na ktorom sa vyskytujú všetky druhy rastlín 
a živočíchov (obvykle taxocenózy), zastúpené v štu-
dovanom spoločenstve.             MH

miracídium – prvé vývinové štádium motolíc, uvoľ-
ňujúce sa z vajíčka. Na povrchu je obrvené (riasin-
kový → 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 zmyslo-
vé papily a oči (očné škvrny). Vylučovacia sústava 
je tvorená 2 pármi → plamienkových buniek. Plá-
va voľne vo vode. Po vniknutí do medzihostiteľa sa 
mení na ďalšie štádium → 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 jed-
na alebo viac pigmentových buniek. Do dutiny po-
hárika ústia sietnicové bunky, ktoré majú svetlocitli-
vé → tyčinky. Z buniek vychádzajú nervové vlákna, 
spájajúce sa do zrakového nervu, ktorý smeruje do 
mozgovej uzliny.           MKB

mixocél – telová dutina hmyzu a mäkkýšov. Tvorí 
prechod medzi psedocélomom a célomom. Vzniká 
splynutím zvyškov prvotnej telovej dutiny s dutina-
mi célomových vačkov. Mixocélu chýba epiteliál-
na výstelka, z ktorej sa zachováva iba peritoneum. 
Pôvodná telová dutina je svalovými priehradkami 
rozdelená na tri úseky. Chrbtová priehradka uzatvára 
chrbtový splav, v ktorom je uložená chrbtová cieva a 

prisrdcovnicové žľazy (u hmyzu, → endokrinná sú-
stava bezchordátov). Nad brušnou nervovou páskou 
je brušná priehradka, ktorá uzatvára brušný splav. 
Medzi nimi je útrobný splav, v ktorom je tráviaca 
trubica, → Malpighiho rúrky a vnútorné genitálne 
orgány.               MH 

mixocoel → mixocél
mliečne žľazy (glandulae mammae) – charakteristické 

žľazy cicavcov, slúžiace na výživu mláďat. Modifi-
káciou potných alebo mazových žliaz vznikli pacho-
vé žľazy, modifikáciou potných žliaz vznikli mliečne 
žľazy (glandulae mammae). Vajcorodé (Prototheria) 
majú väčší počet samostatných vývodov na mlieč-
nom políčku na brušnej strane tela. Nemajú bradav-
ky a mláďatá mlieko olizujú. Vačkovce (Metathe-
ria/Marsupialia) majú mliečne bradavky vo dvoch 
radoch vo vaku. Živorodým (Eutheria) ústia konco-
vé vývody mliečnych žliaz na povrch buď mliečnou 
(prsnou) bradavkou (papilla mammae) alebo stru-
kom. Bradavka má väčší počet samostatných vý-
vodov (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

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 rezer-
vy matky.                ZO

močovina – konečný produkt metabolizmu dusíka, kto-
rý s väčším množstvom vody vylučujú tzv. → ureo-
telné živočíchy (kôrovce, väčšina mäkkýšov, ostna-
tokožce, obojživelníky a cicavce). Bola objavená i 
napr. v exkrétoch hmyzu, ako aj v hemolymfe hmy-
zu, kde je prítomná v množstve 3 – 69 mg/100 ml. JS

močovod (ureter) – extrarenálna vývodná cesta → me-
zodermálneho pôvodu. Má tvar kanálika, ktorý vy-
chádza z obličky (ren), ale jeho vyústenie je rôzne: 
1. vyústenie na urogenitálnej bradavici (mihule – 
Petromyzontida, sliznatky – Myxiny, lúčoplutvov-
ce – Actinopterygii), 2. do → kloaky (drsnokožce 
– Chondrichthyes, násadcoplutvovce – Sarcopte-
rygii, obojživelníky – Amphibia, 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 
odtekaniu moču zabraňuje vnútorný a vonkajší zvie-
rač močového mechúra. Vyprázdňovanie (mikcia) 
močového mechúra je zložitý reťazový reflex usmer-
ňovaný vegetatívnou nervovou sústavou i mozgovou 
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kôrou. Močový mechúr majú obojživelníky (Amphi-
bia), plazy (Reptilia, niektorým chýba), vtáky (Aves, 
väčšine chý ba) a cicavce (Mammalia).               JS

monocyklický → monovoltínny
monocyty – je to druh bielych krviniek, resp. agranulo-

cytov (biele krvinky sa delia na agranulocyty a gra-
nulocyty). Agranulocyty majú cytoplazmu bez gra-
nulácie a veľké nečlenené → jadro. Podľa vzhľadu 
a funkcie k nim patria → lymfocyty a monocyty. Sú 
najväčšími spomedzi bielych krviniek, ale ich jadro 
je pomerne malé, obličkovitého tvaru. V tkanivách 
môžu žiť niekoľko mesiacov (aj rokov). Monocyty 
sú najväčšie krvné bunky. Tvoria 3 – 8 % z celkového 
počtu bielych krviniek. Majú schopnosť fagocytózy 
mikroorganizmov, prenikajú tkanivami (diapedéza), 
kde pohlcujú aj veľké častice, baktérie a staré poško-
dené bunky. Prestupujú stenami → kapilár do väziva 
kde sa menia na makrofágy. Jeden monocyt je schop-
ný fagocytovať až 100 mikroorganizmov. Monocyty 
sa tvoria v rozličných častiach retikuloendotelového 
systému. Pre fagocytózu sú vybavené početnými → 
receptormi, pomocou ktorých rozoznávajú častice 
určené na pohltenie a likvidáciu.                          SN 

monoestrický – živočích, obvykle cicavec, ktorý má 
počas roka iba jedinú ruju (estrus), čiže rodí mláďatá 
len raz do roka.              MH

monofág – potravný špecialista, živočích živiaci sa iba 
jedným druhom potravy (napr. jedným druhom rast-
liny).               MH

monofágne živočíchy – živočíchy špecializujúce sa len 
na jeden druh potravy; stenofágne živočíchy s naj-
vyšším stupňom špecializácie na druh potravy (napr. 
voška fyloxéra viničová žije na viniči a patrí medzi 
najnebezpečnejších škodcov viniča; motýľ pestroň 
vlkovcový je výživou húseníc viazaný len na vlko-
vec, medvedík koala konzumuje len listy eukalyptu 
a i.).                  JS

monofázický – živočích, ktorý má za 24 hodín iba jedno 
obdobie pohybovej aktivity.             MH

monofyletický taxón – druh – taxón alebo → taxón 
vyššej hierarchickej úrovne zahrňujúci úseky jed-
notlivých vývojových línií od spoločného miesta 
(miesto predka – ancestora) po istú hranicu, napr. po 
recent. Voči svojim predkom je každý monofyletický 
taxón ohraničený jednou intefragmentárnou hrani-
cou. Taxón, ktorý zarňuje všetkych potomkov (des-
cendentov) nad intefragmentarnou hranicou sa nazý-
va monofyletický holofyletický taxón. Taxón, ktorý 
nezahrňuje všetkých potomkov – descendentov nad 
intefragmentárnou hranicou sa nazýva monofyletic-
ký parafyletický taxón (podrobnejšie pozri hOuša 
1980, 1992; mayr 1969; may & ashlOck 1991). IO

monogamia vtákov – vytvorenie partnerského zväzku 
počas hniezdneho obdobia medzi jedným samcom a 
jednou samicou, kedy sa obaja rodičia podieľajú na 
výchove potomstva. Monogamia je typická pre väč-
šinu druhov vtákov. Tieto partnerské zväzky môžu 
trvať len počas jednej hniezdnej sezóny, alebo sa 

páry vytvárajú na viacero hniezdnych sezón, prípad-
ne môžu spolu zostať počas celého života (tučniaky, 
labute, krkavce). Avšak aj u väčšiny druhov, ktoré 
sa zdajú byť sociálne monogamné, dochádza k mi-
mopárovým kopuláciám. Dokazujú to molekulárne 
metódy využívané pri zisťovaní otcovstva.          TL

monomorfné kolónie → kolónie mnohobunkovcov
monospermné oplodnenie → oplodnenie
monovoltínny, tiež univoltínny, monocyklický – mono-

estrický organizmus, ktorý sa rozmnožuje a vyvíja 
iba raz v priebehu roka, má jednu generáciu. U ci-
cavcov má jednu ruju (estrus) v roku. Opak → poly-
voltínny.               MH

morfológia – náuka zaoberajúca sa štúdiom tvaru or-
gánov a ich vývojom v priebehu vývinu jedinca (→ 
ontogenéza), ako aj v priebehu historického vývoja 
skupín živočíchov (fylogenéza); náuka o vonkajších 
tvaroch a vnútornej stavbe organizmov.              JS

Morgan, Thomas Hunt (1866 – 1945) – americký ex-
perimentálny zoológ, embryológ a genetik. Študoval 
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 bio-
logického 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 štú-
diu embryonálneho vývinu, procesov regenerácie 
živočíchov, experimentálnej zoológii. Pokusmi na 
drozofile (Drosophila melanogaster) spolu so svoji-
mi spolupracovníkmi a žiakmi dospel k významným 
zisteniam o génoch ako nositeľoch dedičných vlast-
ností. Jeho experimenty sa stali základom výskumu 
dedičnosti na úrovni bunky, predovšetkým na úrovni 
počtu a morfológie chromozómov (cytogenetika). 
Morgan zhrnul základné cytogenetické poznatky do 
dvoch zákonov. 1. Gény sú usporiadané v chromozó-
moch za sebou (lineárne), 2. počet väzbových skupín 
(súbor génov v jednom chromozóme) sa rovná počtu 
párov homologických chromozómov. Obidva záko-
ny majú všeobecnú platnosť, tvoria chromozómovú 
teóriu dedičnosti. V roku 1933 dostal Morgan Nobe-
lovu cenu za fyziológiu a medicínu, za objavy, ktoré 
sa týkajú dedičných funkcií chromozómov. K jeho 
významným dielam patria Experimental Zoology 
(1907), Mechanism of Mendelian Heredity (1915), 
Embryology and Genetics (1924), The Theory of 
the Gene (1926) a i.                IO

mortalita - úmrtnosť, počet jedincov uhynutých v po-
pulácii za určitý čas. Rozlišujeme: 1. mortalitu mini-
málnu, čo je teoretická, konštantná mortalita za ide-
álnych podmienok, determinovaná skôr vrodenými 
vlastnosťami druhu a 2. ekologickú, realizovanú za 
daných podmienok prostredia. Od nej sa odvodzuje 
fyziologická alebo ekologická dĺžka života. Niekedy 
sa stanovuje mortalita len z časti populácie, napr. ve-
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kovo špecifická mortalita.             MH
morula – vývinové štádium zárodku živočíchov. Útvar 

podobný plodu moruše alebo maliny, vzniká z jedi-
nej bunky (zygoty) v procese → brázdenia vajíčka. 
Pozostáva z väčšieho počtu zaguľatených buniek → 
blastomér.                                                              ET

motorické funkcie – pohybové funkcie. Funkcie súvi-
siace s pohybovými → aktivitami organizmu. U člo-
veka je osobitný zreteľ kladený na cieľavedomý 
a systematický proces riadený centrálnou nervovou 
sústavou a realizovaný pohybovou sústavou. Moto-
rické funkcie, ktoré vychádzajú z mobility (pohyb-
livosť 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 je-
den zo základných prejavov živých sústav a často sú 
výsledkom reakcie na nervové → podnety z okolité-
ho prostredia.                 PF

mozaikové vajíčka → brázdenie vajíčka
mozaikovitý obraz – v oku hmyzu je množstvo malých 

očiek nazývaných omatídiá. Tieto očká sú na povr-
chu tvorené šošovkou hexagonálneho (šesťuholní-
kového) tvaru. Hmyz vďaka nim vidí predmet ako 
mozaikovitý obraz svetlejších a tmavších škvŕn a je 
schopný vidieť celý priestor okolo seba, t. j. má zor-
né 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 
zväčšuje plochu až na 2 200 cm². Je to najvyššie ria-
diace centrum organizmu. U človeka má analytickú 
a syntetickú schopnosť. Mozgová kôra koncového 
mozgu sa skladá zo 6 vrstiev nervových buniek. V 
kôre sa nachádzajú väčšie alebo menšie oblasti, na-
zývané projekčné kôrové centrá, do ktorých vstupu-
jú informácie z → receptorov. Tu sa analyzujú, syn-
tetizujú a na základe týchto pochodov sa prijímajú 
rozhodnutia o forme reakcie. Okrem senzorických 
kôrových oblastí sú tu aj motorické centrá, ktoré ria-
dia vôľové, vedomé pohyby, formuje sa tu vedomá 
činnosť. Vedomá činnosť je výsledkom myslenia, 
ktoré je produktom kôry v mozgu. Okrem uvedených 
kôrových centier tvoria rozsiahlejšiu časť kôry aso-
ciačné oblasti, ktoré umožňujú prepojenia rôznych 
častí mozgovej kôry a tým koordináciu senzorických 
funkcií s motorickými činnosťami. Napríklad v mi-
nulosti sa hovorilo o Brocovom 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 týchto centier sme schop-
ní nielen hovoriť, ale aj hovorené vnímať a chápať. 

Hoci je stavba obidvoch hemisfér rovnaká, u každé-
ho jedinca je jedna z nich dominantná. U pravákov 
prevláda ľavá hemisféra, a ľavákov pravá. Zistili sa 
aj rozdiely v dominancii hemisfér medzi mužmi a 
ženami, ktoré sa prejavujú napr. tým, že u žien je 
silnejší rozvoj verbálnych prejavov a predstavivosti, 
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 vytvára-
jú predný → mozog. Oddeľuje ich ryha, ktorá ich 
rozdeľuje na ľavú a pravú pologuľu a v jej hĺbke sa 
vyskytuje svorové teleso, ktoré ich spája. Hemisfé-
ry mozgu sa skladajú z rozsiahlej vonkajšej sivej 
hmoty, z čuchového mozgu, z vnútornej sivej hmoty, 
z bielej hmoty a z postranných komôr. Povrch he-
misfér je pokrytý mozgovou kôrou.         MKB

mozgovňa – časť lebky, v ktorej je umiestnený → mo-
zog stavovcov.           MKB

mozgovomiechový mok – číra bezfarebná tekutina, 
takmer bez buniek. Obsahuje malé množstvo roz-
pustených bielkovín, glukózy a lipidov, dalej ióny 
Na+, Cl–, Mg2+, Ca2+ Jeho funkcia je ochranná, tlmí 
nárazy, udržiava vlhkosť, vyživovacia. Neustále sa 
tvorí v mozgových komorách (hlavne v bočných), 
jeho prebytok sa vstrebáva do mozgových žíl. Patrí 
medzi mimobunkové tekutiny.            MKB

mozgový kmeň – označenie pre oblasti mozgu pod mo-
zočkom a predným mozgom (ktoré nie sú rozdelené 
na dve hemisféry), čiže stredný → mozog, Varolov 
most, predĺžená miecha. Niektorí autori však do 
mozgového kmeňa zaraďujú aj medzimozog a prí-
padne aj bazálne gangliá koncového mozgu, či do-
konca 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 sva-
lov, podieľa sa na udržiavaní vzpriamenej polohy tela 
a na vzájomnej súhre pohybov tela. Do mozočka pri-
chádzajú 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 
dotyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schop-
nosť udržania rovnováhy, umožňuje nám napríklad 
hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. Preto poško-
denie určitej oblasti mozgu môže ovplyvniť funkcie, 
ktoré daná časť zabezpečuje a kontroluje.        MKB

mozog článkonožcov (cerebrum) – centrum nervových 
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ganglií hlavy. Vznikol splynutím troch párov nervo-
vých uzlov. Skladá sa z troch častí: predného (pro-
tocerebrum), stredného (deutocerebrum) a zadného 
mozgu (tritocerebrum). Spolu tvoria nadhltanový 
nervový uzol, ktorý je spojený okolohltanovou spoj-
kou s podhltanovým nervovým uzlom. Predný mozog 
inervuje zložené oči, očká. Nachádzajú sa tu zrakové 
lalôčiky (lobi optici). Ústia do nich axóny zmyslo-
vých buniek zložených očí, je tu centrum videnia. 
U hmyzu sa tu nachádzajú hubovité telesá (corpora 
pedunculata), v ktorých je sústredená psychická čin-
nosť, najmä u spoločensky žijúcich skupín. Stredný 
mozog po bokoch utvára čuchové lalôčiky (lobi ol-
phactorii), z ktorých vychádzajú nervy inervujúce 
tykadlá vzdušnicovcov a tykadlá 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. (pro-
tocerebrum) a zadný m. (tritocerebrum). Stredný m. 
(deutocerebrum) u nich v priebehu evolúcie zanikol 
v dôsledku absencie tykadiel.             MH 

mozog hmyzu → mozog článkonožcov
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. niekto-
ré drevokazné chrobáky v odumretom strome). PF

mucín – zložená bielkovina vyskytujúca sa v živočíš-
nych hlienoch, slizoch a pod.               JS

mukocysty → extruzómy
Müllerova larva – larválne štádium niektorých mor-

ských ploskulíc (Turbellaria). V prednej časti tela 
sa nachádza 8 chlopňovitých obrvených výrastkov, 
ktoré slúžia na plávanie. Larva planulového typu → 
planula.                ET

múmiová kukla → kukla
mutualizmus – trvalé a nevyhnutné spolužitie dvoch 

druhov organizmov, ktoré majú zo spolužitia pro-
spech a sú na sebe závislé, tiež → symbióza. Napr. 
morská sasanka na ulite kraba pustovníka, prvoky 
žijúce v tráviacom trakte xylofágneho hmyzu (ktoré 
napomáhajú tráviť celulózu), kvasinky v → mycetó-
moch hmyzu, atď.              MH

mycetocyty → tukové teleso
mycetofág – živočích konzumujúci huby alebo plesne 

(rôzne druhy hmyzu, mäkkýšov a hlodavcov).   MH 

mycetómy → tukové teleso
mykofágy – → konzumenty húb, vrátane vláknitých 

plesní, napr. niektoré larvy dvojkrídlovcov (Dipte-
ra), niektoré druhy mravcov, chrobákov, roztočov, 
chvostoskokov.                JS 

myofibrila – fibrilárne štruktúry svalových buniek a sva-
lových vlákien, ktoré zabezpečujú ich kontraktilitu. 
Sú hrubé 0,5 až 1,0 µm a pozostávajú z proteínov 
aktínu, myozínu a tropomyozínu. Ich charakteristic-
kými subštruktúrami sú 5 nm 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 dvojlom-
ný prúžok – telofragma (T-prúžok alebo Z-prúžok). 
Úsek myofibrily ohraničený dvoma Z-prúžkami sa 
nazýva sarkoméra (S, → myoméra) a je funkčnou 
morfologickou jednotkou myofibrily.              JS

myofília → opeľovače
myoglobín – červené svalové farbivo; je rezervným dý-

chacím 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 lí-
nie, ktoré vznikajú usporiadaním silných, myozíno-
vých a slabých, aktínových vlákien.              JS

myoméry – segmentované oddiely bočného svalu rýb, 
ktoré sú od seba oddelené prepážkami (myosepta-
mi). Majú tvar W, hroty ktorého smerujú k chvostu 
a sú navzájom do seba zasunuté.              HI

myosepty – priehradky, ktoré rozdeľujú bočný sval rýb 
na segmenotované oddiely (→ myoméry).             HI

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, ktorou sa pripájajú za účasti Ca2+ na biel-
kovinu aktín a pri fosforylácií sa vlákno hlavy stáča 
a posúva prichytené vlákno aktínu. Tým sa komplex 
paralelne prebiehajúcich vlákien skracuje (základ 
svalového sťahu).                JS

myozínový mostík – zohráva dôležitú úlohu pri svalo-
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vej kontrakcii, ktorej podstatou je posun tenkých ak-
tínových myofilamentov do štrbín medzi myozínové 
filamenty za vzniku aktinomyozínového komplexu 
A –M. Z myozínových filamentov vychádzajú sme-
rom k aktínovým filamentom priečne myozínové 
mostíky. Sú z bielkovín meromyozínu, opakujú sa 
pravidelne po 37,4 nm vzdialenosti. Na konci myo-
zínových mostíkov sú myozínové hlavice obsahujú-
ce → enzým ATP-ázu (adenotrifosfatázu). Pri vyso-
kej koncentrácií vápenatých katiónov Ca2+ sa hlavice 
myozínu spájajú s aktínom. Aktín aktivuje ATP-ázu 
hlavíc, takže ATP viazaný na hlavicu sa štiepi na AD-
P+P. Uvoľnením anorganického fosfátu (P) sa myo-
zínové hlavice preklopia z 90˚ polohy do 50˚ polohy. 
To má za následok posunutie aktínových filamentov 
do myozínových. Posun aktínových filamentov vzni-
ká cyklickou činnosťou priečnych mostíkov.      JS

myrmekofág – živočích živiaci sa mravcami (napr. 
z hmyzu mravcolev, z cicavcov pásovec a mravčiar, 
ktoré majú redukovaný chrup a prispôsobený jazyk 
a ústnu dutinu k príjmu tejto potravy).                MH

myrmekofily – živočíchy (alebo ich vývinové štádiá), 
ktoré žijú takmer výhradne v hniezdach mravcov. 
Ich vzťah k mravcom sa nazýva individuálnou sym-
biózou alebo myrmekofíliou. Podľa spôsobu života 
ich delíme na → symfilov, → synoekentov, → sy-
nechtrov a → trofobiontov.             MH 

myrmekochória – rozširovanie semien niektorých rast-
lín mravcami.               MH

myrmekomorfia – druh → mimikry, pri ktorom niekto-
ré článkonožce napodobňujú tvarom tela a pohybom 
mravce (napr. bzdochy, pavúky a i.).            MH

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 
redukovaná.               MKB

nadobličky – párové žľazy s vnútorným vylučovaním, 
uložené na hornom póle ďalšieho párového orgánu, 
a to obličiek, ako už vlastne vyplýva aj z ich pome-
novania. Majú kužeľovitý alebo trojuholníkovitý 
oploštený tvar. Sú tvorené z dvoch funkčne odliš-
ných častí, z kôry a drene. Dreňová časť je premene-
né nervové ganglium, tvoria sa v nej antagonistické 
hormóny epinefrín (→ adrenalín) a norepinefrín (no-
radrenalín). V kôre nadobličiek sa tvoria hormóny 
zodpovedné za metabolizmus anorganických a or-
ganických látok. Sú to napríklad aldosterón – zvy-
šuje množstvo sodíka a vody v krvi ich spätnou 
resorpciou z obličkových kanálikov kortizón (hyd-
rokortizón alebo kortizol) – zvyšuje odolnosť voči 
stresu, zrýchlením štiepenia živín, taktiež zmierňuje 
zápalové procesy, glukokortikoidy – ovplyvňujú me-

tabolizmus bielkovín, zvyšujú odolnosť organizmu 
proti stresu, ovplyvňujú metabolizmus sacharidov, 
tlmia alergické procesy, zasahujú do metabolickej 
premeny tukov.           MKB

nadoptimálne kľúčové → podnety – etológovia objavili 
pri výskume vrodených spúšťacích schém pomocou 
atráp. Sú to špecifické kľúčové podnety, ktoré majú 
tvarovo výraznejšie, alebo sfarbením kontrastnejšie 
znaky a → inštinktívne reakcie živočíchov vyvoláva-
jú oveľa rýchlejšie a účinnejšie ako prirodzené pod-
netové znaky. Dokázalo sa, že existencia schopnosti 
pôsobenia nadoptimálnych kľúčových podnetov je 
prirodzeným biologickým zabezpečením priebehu 
dôležitých vrodených prejavov, napr. sociálnych in-
terakcii a rozmnožovania.              MN

nadsemenník → pohlavná sústava bezchordátov
náhradné správanie – nazýva sa tiež preskokovým 

alebo preorientovaným správaním. Vzniká pri kon-
flikte dvoch, viac alebo menej podobne zameraných 
aktivít rovnakej intenzity naladenia. Preskokové ak-
tivity sú behaviorálnym „ventilom“ na uvoľnenie ur-
čitej energie v situácii, keď je nevýhodný normálny 
priebeh → inštinktívnej aktivity. Uvoľňujú sociálne 
napätia a nevyjadrujú komunikáciu živočíchov. Je to 
riešenie konfliktnej situácie, kedy živočích namiesto 
adekvátneho jednania vyplývajúceho z jednej či dru-
hej motivácie, objaví iný, často zdanlivo „nezmysel-
ne“ pôsobiaci prejav. Tento prejav však nie je úplne 
náhodný, ale týka sa najčastejšie dvoch najľahšie 
vyvolatelných motivácií, ktoré majú najnižšiu pra-
hovú hodnotu. Sú to motivácie potravné a motivácie 
pre komfortné správanie, ktoré zahrňujú úpravu te-
lesného pokryvu, napr. pri rôznych vnútrodruhových 
potyčkách často dochádza k tomu, že „bojujúci“ 
partneri si náhle navzájom prestanú vyhrážať a „im-
ponovať“ a venujú sa úplne neškodným aktivitám – 
zobú do piesku, ohrýzajú spadnuté drevo, škrabú sa 
a čistia.           MKA

najáda → larvy hmyzu
nanoplanktón – zložka vodného → planktónu pozostá-

vajúca z organizmov menších než 50 μm.           MH
národné plemená Slovenska – sú výsledkom dlho-

dobého 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: komárňanský a košický kotrmeliak, košic-
ký a slovenský letún, piešťanský obor a slovenský 
hrvoliak; u králikov: holíčsky modrý králik, liptov-
ský lysko, nitriansky králik, slovenský sivomodrý 
rex a zemplínsky pastelový králik; u oviec: cigája, 
slovenská merinka a zošľachtená valaška; u kôz: 
biela bezrohá krátkosrstá koza; u koní: slovenský 
teplokrvník; u psov: slovenský čuvač, slovenský ko-
pov, slovenský hrubosrstý stavač a československý 
vlčiak.                 HI

násilný konflikt – ide o špecifický postup terapie ne-
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urotického ochorenia zvierat – experimentálnej ne-
urózy prostredníctvom tzv. behaviorálnej terapie, 
ktorá využíva procesy učenia. Objavil ho nemecký 
neurofyziológ a etológ J. H. Massermann (1943). 
Svoj postup nazval „násilný konflikt“, pri ktorom 
pritláčal neurotizované zviera k otvoreným potravi-
novým nádobám – krmítkam, pri ktorých pôvodne 
dostávali elektrické podráždenie, ktoré vyvolalo ne-
urotické prejavy.             MN

nasýtenosť biocenózy ( zoocenózy, čiastkovej cenózy) 
– všetky ekologické niky sú obsadené adaptovanými 
organizmami. Ďalšie imigrované druhy tu nemôžu 
nájsť svoje existenčné podmienky bez toho, žeby vy-
volali → konkurenčný (kompetičný) tlak.          MH

natalita, množivosť (u človeka pôrodnosť) – počet novo 
vzniknutých alebo narodených jedincov v → popu-
lácii za jednotku času. Rozlišujeme: 1. maximálnu 
natalitu (fyziologickú, teoretickú) za ideálnych pod-
mienok prostredia, ktorá je konštantná a obmedzená 
iba fyziologickými javmi a je špecifická pre každý 
živočíšny druh, 2. realizovanú (ekologickú) natali-
tu, uskutočnenú podľa veľkosti a zloženia populácie 
a meniacu sa podľa podmienok prostredia.         MH

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 
činnosti alebo napodobňovaním dospelých prí-
slušníkov. Naučené správanie živočíchy získavajú 
učením. Učenie rozlišujeme na nutné (obligatórne) 
a na výberové (fakultatívne). Do prvej skupiny patrí 
najmä získavanie vedomostí nutných k obrane, roz-
množovaniu a hľadaniu potravy, teda činnosti nutné 
k úspešnému prežitiu, prebiehajúce v ranom veku, 
kedy živočích zvlášť citlivo vníma určitú konkrét-
nu situáciu alebo prirodzeného rodiča, jeho vzhľad, 
hlasové prejavy, dotykovú komunikáciu a navždy 
si ju zapamätá. Fakultatívne učenie tiež obohacuje 
zdedený program a to činnosťami, ktoré nie sú 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 pria-
my 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 inverzného oka charakteristický 

pre → naupliovú larvu kôrovcov. Odtiaľ je odvode-
ný názov i napriek tomu, že daný typ oka sa môže 
vyskytovať aj u dospelých jedincov. Nachádza sa 
medzi bázami tykadiel a vzniká splynutím 3 – 4 oč-
ných pohárikov s jednou vrstvou sietnicových bu-
niek. Každý očný pohárik je obklopený pigmentový-
mi bunkami. Dutinu pohárika prekrýva svetlolomná 
šošovka, ktorá je obrátená smerom k svetlu. Pigmen-

tovú vrstvu ohraničujú sietnicové bunky, smerujúce 
k šošovke. Zo sietnicových buniek vybiehajú nervo-
vé vlákna do mozgu.                   JS, MKB

navigácia – u živočíchov schopnosť riadiť smer pohybu 
pri ťahoch a iných presunoch. U vtákov kombinácia 
vrodeného časového rytmu a postavenia Slnka, Me-
siaca alebo hviezd na oblohe. Smer ťahu udržujú zme-
nou uhlu ku zdroju svetla, tzv. svetelným kompasom. 
U cicavcov a hmyzu zraková a chemická → orien-
tácia (pach potravy, → feromónové signály). MH

naznačené správanie – osobitný typ spávania živočí-
chov, ktoré je vo všeobecnosti predmetom štúdia 
etológie (veda o správaní živočíchov). Etabluje sa 
v špecifických situáciách, kedy dochádza k potla-
čeniu logického typu správania z rôznych dôvodov. 
Objavuje sa najmä v súvislosti s → inštinktami, kto-
ré sa dedia generačne a u všetkých jedincov druhu 
majú pomerne rovnaké prejavy. Napríklad v prípade 
loveckého správania sú ovplyvnené endogénnymi 
(vlastná pripravenosť) a exogénnymi (napr. prítom-
nosť potenciálnej koristi) faktormi. Vnútorné nala-
denie → predátora, napr. hlad, spúšťa vyhľadávacie 
mechanizmy a po zaregistrovaní → podnetu sa ini-
ciuje inštinktívny automatizmus, ktorý vedie k ulo-
venie koristi. Naznačené správanie sa realizuje v prí-
pade, ak je inštinktívny automatizmus (výpad, útok) 
prerušený.                 PF

nažiny – neoperené plochy na tele vtákov. Suchozem-
ským vtákom zaberajú nažiny približne polovicu 
tela, u vodných sú nažiny len nepatrné, napr. tučnia-
ky nemajú skoro vôbec nažiny, podobne pštrosy. Dô-
vodom, prečo sa väčšine vtákov vyvinuli nažiny je 
uľahčenie pohybu, lebo neoperené plochy umožňu-
jú končatinám väčšiu voľnosť. Nažiny napomáhajú 
udržiavaniu teploty tela. Počas hniezdneho obdobia 
sa veľa vtáčím druhom vytvárajú na bruchu hniezd-
ne nažiny. Prenos telesného tepla holými plochami 
výrazne zlepšuje zahrievanie vajíčok počas inkubá-
cie. Hniezdne nažiny vznikajú buď pôsobením hor-
mónov alebo si ich vtáky vytrhávajú sami. Spevavce 
majú obvykle jednu nažinu uprostred brucha, bah-
niaky majú dve nažiny po stranách brucha a hrabav-
ce majú jednu strednú a dve bočné nažiny. Nažiny 
sa netvoria najmä vodným vtákom, ako sú tučniaky, 
kormorány a zúbkozobce.          MKB

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), me-
dzi slinnými žľazami (larvy čeľade muchovitých – 
Muscidae), v tukovom telese (larvy čeľade vážkovi-
tých – Libelluidae).               JS

nefromixium → vylučovacia sústava bezchordátov
nefromyxie – vylučovacie orgány → metanefrídie, kto-



            N                                                                                                                           

115

ré okrem vylučovania tekutých splodín látkovej vý-
meny 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 kanáli-
kom (tubulus renis). Obličkové teliesko je tvorené 
klbkom → kapilár (glomerulum), ktoré je obalené 
dvojlistovým Bowmannovým puzdrom (capsula 
glomeruli). Kanálik je zložený najmenej z dvoch 
častí: z proximálneho (portio nephroni proximalis) 
a distálneho tubulu (portio nephroni distalis). Vtáky 
a cicavce majú medzi ne vsunutú → Henleovu kľuč-
ku (ansa nephroni). V glomerule obličkového telies-
ka sa pod tlakom filtruje tzv. → primárny moč z krvi 
do tubulov obličiek. Bunky tubulov sú morfologicky 
i funkčne prispôsobené ako pre rezorpciu, tak aj sek-
réciu a svojou činnosťou zabezpečujú tvorbu defini-
tívneho 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 
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), vyrasta-
júce na koncových článkoch prstov všetkých kon-
čatín a sú charakteristické pre primátov (Primates). 
Pod nechtom je nechtové lôžko (matrix unguis). Na 
rozdiel od ostatných párnokopytníkov, ťavy našľa-
pujú nielen na prvý, ale aj na druhý prstový článok, 
preto nemajú na koncovom článku raticu, ale len 
prehnutú rohovinovú doštičku (necht). Kožnými ro-
hovinovými derivátmi cicavcov sú okrem nechtov aj 
srsť, ostne, šupiny, pazúry, kopytá, rohy i roh noso-
rožca. Niektoré vtáky (Aves) majú necht na zobáku. 
Zúbkozobce (Anseriformes) majú na hrote zobáka 
masívnu rohovinovú platničku, tzv. necht. Víchrov-
níkovité (Procellariidae) majú na konci zobáka ostrý 
necht, ktorý používajú na lov koristi.             ZO

nekrofág – živočích živiaci sa odumretou hmotou ži-
vočíšneho pôvodu. Medzi nekrofágy patria hyeny, 
šakaly a iné psovité šelmy, z vtákov  – supy, kondo-
ry, z hmyzu – hrobáriky, viaceré druhy chrobákov 
čeľade zdochlinárovité (Silphidae) a i.              JS

nekróza – lokálne odumretie buniek a tkanív v rámci 
žijúceho organizmu, ktoré presahuje fyziologické 
hranice zanikania a obnovovania buniek v organiz-
me. V mikroskopickom obraze sa proces odumie-
rania buniek 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. Po-
stupne dochádza aj k rozpadnutiu bunkových mem-
brán. Podobné zmeny nastávajú aj v medzibunkovej 
hmote, ku ktorým pristupuje bobtnanie a nakoniec aj 
lýza vláknitých štruktúr. V dôsledku týchto zmien sa 
nekrotický okrsok tkaniva stáva homogénnym, far-

bí sa špinavočerveno a strácajú sa v ňom bunkové 
štruktúry. Miestami v ňom možno pozorovať zbytky 
rozpadnutého jadrového chromatínu. Na ultraštruk-
turálnej úrovni možno pozorovať zmeny na mito-
chondriách, ktoré strácajú kristy, menia sa na vaku-
oly alebo sa zahusťujú a miznú. Postupne sa rozpa-
dáva endoplazmatické retikulum, miznú ribozómy. 
Rozpadávajú sa aj membrány lyzozómov, jadrá sa 
zmenšujú a zahusťuje sa ich chromatín.           MKB

nektofór – plávací zvon (samostatný → zooid) rúrkov-
níkov, ktorý vypučí z meduzoidného uzlíka v pred-
nej časti stolónu kolónie. Má 4 radiálne a 1 kruhový 
kanál gastrovaskulárnej sústavy, často aj ramená. 
Viacero nektofórov tvorí spolu prednú časť kolónie, 
tzv. nektos, pomocou ktorého je kolónia nadnáša-
ná. Zadná časť kolónie, ktorá nesie kormídia (t. j. 
zooidy špecializované na rôzne funkcie) sa nazýva 
sifonos.              MH

nektofóry → polyp
nektochéta – larválne štádium mnohoštetinavcov na 

stupni → metatrochofóry, u ktorej sú vyvinuté zá-
klady parapódií.              MH

nektón – súbor aktívne pohybujúcich sa vodných živo-
číchov v pelagiále; často sú schopné prekonať silné 
prúdenie vody (hlavonožce, vodný hmyz, kôrovce, 
ryby, veľryby a pod.).        JS, MH

nematocyt → integument bezchordátov
nematocyt → knidoblast
neometabólia → 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 rozmno-
žovať sa. Táto vlastnosť je dôsledkom spomalené-
ho somatického vývinu jedinca, počas ktorého sa 
vyvinú funkčné pohlavné žľazy (gonády). Neoténia 
môže byť geneticky fixovaná a druhy môžu byť trva-
le neotenické – tzv. obligátna neoténia (čeľade úho-
ríkovité; Amphiumidae, jaskyniarovité; Proteidae, 
sirenovité; Sirenidae, veľmlokovité; Cryptobranchi-
dae, niektoré druhy čeľadí axolotlovitých; Ambys-
tomatidae a mločíkovitých; Plethodontidae) alebo 
je ovplyvnená podmienkami vonkajšieho prostredia 
– tzv. fakultatívna neoténia. Napríklad niektoré po-
pulácie axolotlovitých (Ambystomatidae) sú za nor-
málnych okolností neotenické, pri zmene vonkajších 
podmienok (vyschnutie nádrže) však metamorfujú. 
Iné chvostnaté obojživelníky (vrátane našich dru-
hov) za normálnych okolností dosiahnu metamorfó-
zu a neoténia sa vyskytne len za istých ekologických 
podmienok (nízka teplota, aridizácia terestrických 
→ biotopov, nedostatok jódu). V takomto prostredí 
je neoténia adaptačným mechanizmom umožňujú-
cim prežitie populácie.             PMI

neoténia/juvenilizácia – pohlavná zrelosť nedospelých 
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štádií (lariev) niektorých druhov živočíchov. Po-
hlavná dospelosť v ranom veku života niektorých → 
druhov rastlín (krátko po vyklíčení). Pri juvenilizácii 
(pedomorfóze) jedince na úrovni lariev predčasne 
dospievajú. Na druhej strane dochádza ku spoma-
leniu somatického vývinu organizmu. Tento jav má 
dôležitú úlohu v evolučnom vývoji. Mnohí autori 
spájajú vznik niektoých hravých plemien psa s ne-
oténiou vlka. Rovnako vznik chordátov ako → ta-
xónu má pravdepodobne znaky neotenicého pôvodu. 
Juvenilizácia sa objavuje napr. u niektorých obojži-
velníkov. Pohlavne dospelé axolotly škvrnité majú 
vyvinuté larválne kríčkovité žiabre, pritom mloky 
v dospelosti dýchajú → pľúcami. Juvenilizácia je 
objektom záujmu vývinovej biológie.             PF

nepárová plutva – kožná duplikatúra, slúžiaca na po-
hyb vo vode. Vodným stavovcom primárne slúžili 
na pohyb nepárové končatiny, ktoré sú v podobe 
plutvového lemu, resp. chvostovej plutvy. → Plut-
vový lem na dorzálnej časti tela majú kopijovce 
(Cephalochordata), nerozdelenú → chrbtovú plutvu 
majú sliznatky (Myxini). Najdôležitejšou nepárovou 
plutvou vodných čeľustnatých (Gnathostomata) je 
→ chvostová plutva (pinna caudalis), kostra ktorej 
je tvorená tenkými lúčmi, napojenými na koniec 
chrbtice. Pri drsnokožcoch (Chondrichthyes) ju tvo-
ria úzke chrupavkovité radialia a rohovinové cera-
totrichia, pri lúčoplutvovcoch (Actinopterygii) sú to 
basalia, radialia a kostené lepidotrichia.             ZO

neplodnosť (sterilita) – fyziologická neschopnosť je-
dinca produkovať potomstvo.             MH

nepodmienené reflexy – → vrodené reakcie organiz-
mu, rovnaké u členov daného druhu. Nepodmienené 
reflexy sa vyznačujú trvalou a jednoznačnou súvis-
losťou medzi pôsobením na ten či onen → receptor 
a určitou odpoveďou, zabezpečujúcou prispôsobe-
nie sa organizmov stabilným podmienkam života. 
Nepodmienené reflexy sa spravidla uskutočňujú 
prostredníctvom miechy a nižších častí mozgu. Zlo-
žité komplexy a reťazce nepodmienených reflexov 
sa nazývajú → inštinktami.          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 hľadiska 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 rodi-
čovským organizmom. Vývin jedinca vzniknutého 
nepohlavným rozmnožovaním (blastogenéza) býva 
jednoduchší ako vývin oplodneného vajíčka (→ em-
bryogenéza) a do určitej miery sa podobá regenerá-
cii. V ontogenéze takto vzniknutého indivídua sa ne-
prejavujú známky fylogenézy (→ E. Haeckel, 1866 
– Biogenetický zákon: „Ontogenéza je skrátenou 
rekapituláciou fylogenézy.“). Tento spôsob rozmno-
žovania dovoľuje, aby určitý druh za priaznivých 
podmienok obsadil v krátkom čase rozsiahle úze-

mie, ale neumožňuje, aby sa takto vzniknuté jedince 
prispôsobili meniacim sa podmienkam, respektíve 
dovoľuje to iba v obmedzenej forme. Nepohlavné 
rozmnožovanie sa vyskytuje u prvokov (Protozoa) 
a jednoduchých bezstavovcov ako sú hubky (Porife-
ra), niektoré pŕhlivce (Cnidaria), ploskavce (Plathel-
minthes), obrúčkavce (Annelida), chytadlovce (Ten-
taculata), plášťovce (Tunicata, Urochordata) a vzác-
ne 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 (bi-
číkovce), priečna (nálevníky), šikmá (niektoré bičí-
kovce). Mnohonásobné delenie je charakteristické 
najmä pre výtrusovce, keď sa materská bunka delí 
na veľký počet dcérskych (→ schizogónia a → spo-
rogónia). Špeciálnym spôsobom nepohlavného de-
lenia je → pučanie, ktoré môže byť vonkajšie (napr. 
niektoré nálevníky najmä koloniálne – Carchesium, 
Zoothamnium a pod.) a vnútorné (napr. cicavky). 
Zvláštnym spôsobom nepohlavného rozmnožovania 
niektorých výtrusovcov je → endodyogenia.       ET

nepohlavné/asexuálne/vegetatívne rozmnožovanie 
bezchordátov – spôsob rozmnožovania, pri ktorom 
vzniká dcérsky jedinec z materského nepohlavným 
spôsobom, buď jeho rozdelením alebo zo skupiny jeho 
somatických buniek. Poznáme niekoľko základných 
typov. 1. Delenie (→ fisipária) – materský jedinec sa 
rozdelí na dve alebo viac častí. Môže byť pozdĺžne 
alebo priečne. Je spojené s vysokou regeneračnou 
schopnosťou. Regenerácia prebieha buď po rozdelení 
(architómia) alebo pred ním (paratómia). 2. → Stro-
bilácia je spôsob nepohlavného rozmnožovania me-
dúzovcov. Je to priečne delenie, pri ktorom polypové 
štádium oddeľuje ústnu časť s ramenami. → Polyp sa 
nazýva scyphostoma. Priečnym rozdeľovaním me-
dúz sa mení na strobilu, z ktorej sa oddeľujú mladé 
medúzy tzv. ephyry, ktoré sa rozmnožujú pohlavne. 
3. Metamerická disociácia je rozpad tela niektorých 
obrúčkavcov na niekoľko skupín článkov, z ktorých 
vzniká nový jedinec. 4. Reprodukčná → autotómia 
je spôsob rozmnožovania hviezdoviek a hadovíc. Pri 
podráždení živočích odhodí rameno alebo sa rozdelí 
na dve až niekoľko častí, ktoré sa následne regeneru-
jú. 5. Polyembryónia je vznik dvoch alebo viacerých 
embryí z jednej zygoty. Známa je u machoviek, pa-
razitických blanokrídlovcov. Podobne vznikajú aj 
jednovaječné dvojčatá cicavcov. 6. Schizogenéza 
(seriálne delenie) – dcérske jedince oddeľujú nové 
indivíduá, skôr ako sa oddelia od materského jedin-
ca. Takto vznikajú celé retiazky vzájomne spojených 
jedincov. 7. Schizogamia je osobitným prípadom 
schizogenézy, pri ktorom novovznikajúce jedince 
sú pohlavné, zatiaľčo materský jedinec je nepohla-
vný. Po splnení pohlavnej funkcie dcérske jedince 
hynú. Vyskytuje sa u mnohoštetinavcov. 8. Epitókia 
je forma schizogamie, pri ktorej už oddelená časť 
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nie je samostatným jedincom, ale má pohlavnú fun-
kciu. Napr. mnohoštetinavec palolo zelený (Eunice 
viridis) oddeľuje epitóknu časť, ktorá obsahuje po-
hlavné bunky. Odškrcovanie proglotídov pásomníc 
je tiež formou epitókie. 9. Pučanie (gemiparia) je 
nepohlavné rozmnožovanie, pri ktorom si materský 
jedinec zachováva svoju stavbu a dcérske jedince 
sa vyvíjajú len z malej skupiny buniek. Púčiky vz-
nikajú buď na povrchu materského tela – vonkajšie 
pučanie (gematio) alebo 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 pre-
bieha kratšie (krátke zárodočné obdobie), z vajíčok 
sa liahnu primárne larvy s pomerne jednoduchou te-
lesnou organizáciou, výrazne sa líšia od dospelého 
organizmu. Až v priebehu larválneho života postup-
ne alebo skokovitými zmenami (rozrušenie orgánov 
larvy a druhotná → organogenéza orgánov dospelca) 
sa larva mení na dospelého živočícha.              IO 

nepriamy vývin → postembryogenéza bezchordátov
neprimerané správanie zvierat – vzniká v ZOO, v 

poloprirodzených a v uzavretých laboratórnych 
podmienkach. Známe sú dva metodické prístupy vo 
výskume neprimeraného správania zvierat: štúdium 
experimentálnych neuróz I. P. Pavlova a skúmanie 
príčinných vzťahov medzi postupnosťou sledova-
ných prvkov v experimente a detailnými zmenami 
v správaní. Zistili sa individuálne rozdiely pri nepri-
meranom správaní zvierat, čo je ovplyvnené indivi-
duálnymi neurofyziologickými vlastnosťami jedin-
ca, rozdielmi v excitabilite CNS a v schopnosti uče-
nia. Československý neurofyziológ a etológ Z. Mar-
tínek (1979) určil kritéria neprimeraného správania 
zvierat: vzniká v dôsledku neprimeraných faktorov 
prostredia, konfliktových a stresových situácii, ide 
o poruchy vrodeného alebo individuálne naučeného 
správania a zmeny v podmienenoreflexívnej činnos-
ti. Poruchy v správaní vyvolávajú: traumatizujúce 
zážitky, dlhodobé konfliktové situácie a pretrváva-
júci stres. Pri neprimeranom správaní zvierat dochá-
dza ku maladaptácii, porucha v správaní sa fixuje a 
ritualizuje a neskoršie sa objavuje nezávisle od pô-
vodných vyvolávajúcich negatívnych činiteľov. MN

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 
život (úhor sťahovavý – Anguilla anguilla).        ZO

neresová výražka – tvrdý rohovinový výrastok mlieč-
nej farby v hlavovej časti tela rýb ektodermálneho 
pôvodu, ktorý sa vytvára samcom niektorých druhov 
kaprovitých rýb v dobe neresenia. Pomocou nich 
samce dráždia samičky počas neresenia.              HI

nervová bunka – bunka, ktorá je najvýznamnejším 
stavebným a funkčným prvkom nervového tkani-
va. Nervová bunka sa skladá z tela bunky (sóma) s 
výbežkami nervovej buky (dendrity) a s neuritom 
(axón). Telo nervovej bunky má veľkosť asi 5 – 100 
µm, kým výbežky nervových buniek sa zužujú na 
priemer cca. 1 µm. Jeden výbežok nervovej bunky 
môže byť dlhý až jeden meter a jediná nervová bun-
ka môže mať až 10 000 výbežkov. Na konci neuritu 
sa nachádzajú koncové platničky. Na mieste styku 
so susediacou bunkou sa vytvárajú synapsie. Týmito 
synapsiami sú nervové bunky nielen navzájom spo-
jené, ale v periférii sú spojené aj so svalovými bun-
kami. Výmena informácií medzi bunkami prebieha 
synapsiami prostredníctvom chemických látok (neu-
rotransmitery). Pretože sa nervové bunky po narodení 
už nedelia, sú sami o sebe len zriedkakedy východis-
kovým bodom nádorového ochorenia mozgu. MKB

nervová regulácia – odpoveď organizmu na informá-
ciu (podráždenie) alebo signál, ktorá zmenou el. 
potenciálu bunkovej membrány vyvolá okamžitú 
odpoveď cieľového orgánu. Nervová sústava svojou 
stavbou a funkciou zabezpečuje pomocou → recep-
torov – zmyslových buniek, prijatie podnetu a mení 
ho na nervový vzruch. Nervový vzruch prenáša po 
nervových dráhach dostredivých do nervových cen-
tier. Tam sa získaná informácia spracuje a vytvorí sa 
adekvátna odpoveď, ktorá ide odstredivými dráhami 
na miesto podráždenia, vzruchu.         MKB

nervová sústava bezstavovcov – základnou stavebnou 
a funkčnou jednotkou nervovej sústavy mnohobun-
kových živočíchov je nervová bunka → neurón. Jed-
notlivé neuróny sú v tele živočícha navzájom prepo-
jené a vytvárajú nervovú sústavu (NS). NS vzniká 
z vonkajšieho zárodočného listu (→ ektoderm), len 
u mechúrnikov a → druhoústych živočíchov vzniká 
aj z → endodermu. Pri bezstavovcoch rozlišujeme 
4 základné typy nervovej sústavy – NS rozptýlená 
(difúzna), pásová, gangliová (rebríčková) a trubico-
vitá. Rozptýlená NS sa vyskytuje sa u väčšiny me-
chúrnikov, ploskavcov a primitívnych mäkkýšov. 
Z fylogenetického hľadiska je najjednoduchším ty-
pom nervovej sústavy. Jednotlivé nervové bunky sú 
navzájom sieťovito pospájané, nevytvárajú centrá. 
Slabé podnety vyvolávajú iba reakciu okolitej sva-
loviny, silný podnet môže vyvolať reakciu celého 
organizmu. V typickej forme sa vyskytuje napr. u ne-
zmara. Medúzam sa rozptýlená NS po obvode zvona 
sústreďuje do kruhu, čo zabezpečuje jeho synchrón-
ne sťahovanie. V blízkosti zmyslových orgánov (→ 
ropália) sa koncentrujú nervové bunky, čím vznikajú 
primitívne nervové centrá. Pri ploskavcoch sa okrem 
difúznej siete, vyskytuje pásová NS tvorená obyčaj-
ne okolohltanovou obrúčkou a viacerými pozdĺžny-
mi pásmi, ktoré bývajú pospájané priečnymi spojka-
mi. Počet povrazcov je spočiatku veľký (ploskavce), 
postupne dochádza k jeho znižovaniu (napr. hlístov-
ce). Gangliová (rebríčková) NS sa vyskytuje u živo-
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číchov s druhotnou telovou dutinou (coelom), napr. 
u → kmeňov mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce a i. 
Základ tvoria párové gangliá (nervové uzliny), ktoré 
sú navzájom pospájané priečnou spojkou (komisúra) 
a jednotlivé páry za sebou pozdĺžnymi spojkami (ko-
nektívy). Umiestnenie a koncentrácia jednotlivých 
ganglií môže byť u jednotlivých skupín na rôznom 
stupni. Najjednoduchším typom gangliovej NS je 
rebríčková NS obrúčkavcov. Je tvorená párovými 
gangliami v každom článku. Prvý pár ganglií sa na-
chádza nad hltanom, kde vytvára veľký nadhltanový 
uzol s nadradenou funkciou voči ostatným, pretože 
spracováva impulzy zo zmyslových orgánov hlavy. 
Pod hltanom sa nachádza podhltanové ganglium 
a v každom článku pár rovnakých ganglií pospája-
ných priečne komisúrami a pozdĺžne konektívami. 
Vytvára sa tak „brušná nervová páska“, umiestnená 
vždy pod črevom na brušnej strane živočícha (prvo-
ústovce, gastroneuralia). Pri mäkkýšoch sa jednot-
livé páry ganglií koncentrujú a navzájom splývajú 
pričom sa v rámci skupín vyskytuje 3 – 6 párov 
ganglií. Najvyšší stupeň koncentrácie sa vyskytu-
je u hlavonožcov. Článkonožcom hlavové gangliá 
vytvárajú mozog, ktorý inervuje zmyslové orgány 
hlavy a podhltanové ganglium, ktoré koordinuje 
činnosť ústnych orgánov. Brušné a hrudné gangliá 
v rámci jednotlivých skupín majú tendenciu splývať. 
Trubicovitá nervová sústava sa vyskytuje u druho-
ústych bezstavovcov (druhoústovce) a je tvorená 
trubicou uloženou na chrbtovej strane. Zo začiatku 
je na oboch koncoch otvorená, komunikuje s von-
kajším prostredím (napr. polochordáty – Hemichor-
data), 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 nervový 
systém obojživelníkov je charakteristická pokročilej-
šia diferenciácia pologúľ koncového mozgu (telence-
phalon) v porovnaní s mozgom rýb. Dominantnou 
časťou koncového mozgu je čuchové paleopallium, 
po prvýkrát v evolúcii sa však objavuje aj archipal-
lium. Hlavným kontrolným centrom obojživelníkov 
je tektum stredného mozgu (tectum mesencephali). 
Mozoček (cerebellum) je slabo vyvinutý. Obojživel-
níky majú desať párov hlavových nervov. Predĺže-
ná miecha (myelencephalon, medulla oblongata) je 
krátka, žaby majú redukovanú aj miechu (medulla 
spinalis), ktorá je v oblasti pletencov predných a zad-
ných končatín zosilnená. Periférny nervový systém 
je v porovnaní s rybami diferencovanejší v dôsledku 
zvýšeného pohybu končatín. Nervy inervujúce kon-
čatiny tvoria medzi miechou a končatinami nervo-
vé pletence. 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 haté-
rie 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, vyliačujúca sa dorzálna časť tvorí pine-
álny orgán (= epifýza) a → parietálny orgán (tzv. te-
menné, tretie oko). Stredný mozog (mesencephalon) 
má dobre vyvinutú dorzálnu časť (tectum mesence-
phali), ktorá je významným koordinačným centrom, 
a zrakové laloky (lobi optici, tiež corpora bigemina). 
Zrakové 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. Mo-
zoček (cerebellum) koordinuje pohybové aktivity, 
najlepšie ho majú vyvinutý korytnačky a krokodíly. 
Predĺžená miecha (medulla oblongata) je ústredím 
mnohých vegetatívnych funkcií. Z mozgu vychádza 
12 párov mozgových nervov. Schopnosť učenia je 
oproti cicavcom veľmi malá, často je však veľmi 
bohato rozvinuté → inštinktívne chovanie. IB, DJ

nervová sústava ploskavcov – patrí medzi gangliovú 
nervovú sústavu, umiestnená na povrchu tela, prí-
padne tesne pod ním. V procese cefalizácie sa di-
ferencuje hlava a nervové bunky klesajú dovnútra 
a vzniká ganglium. Typická je pre ňu okolohltanová 
obrúčka, z ktorej vybiehajú do tela nervové pásy, kto-
ré môžu byť pospájané priečnymi spojkami. MKB

nervová sústava rozptýlená/difúzna → nervová sústa-
va bezstavovcov

nervová sústava vtákov – v centrálnej časti je naj-
vyvinutejší predný mozog (telencephalon), ešte 
s hladkým povrchom a mozoček (cerebellum) so 
zvrásneným povrchom. Hemisféry predného mozgu 
úplne prekryli medzimozog (diencephalon). Moz-
gová kôra je veľmi tenká a hlavné asociačné centrá 
sú uložené subkortikálne, prevažne v prúžkovanom 
telese (corpus striatum), ktoré majú vtáky veľmi 
mohutné. Je rozdelené do najstarších, vnútorných 
častí (archistriatum a paleostriatum), ktoré sú malé 
a zodpovedajú za kontrolu pohybu, prijímania po-
travy a niektoré prejavy spojené s rozmnožovaním. 
Nad nimi je ďalšia vrstva (neostriatum) a napokon 
vývojove najmladšia (hyperstriatum), ktorá uskutoč-
ňuje analýzu zmyslových vnemov. Zároveň vysiela 
povely priamo do miechy. V porovnaní s cicavčím 
má predný mozog vtákov úplne inú stavbu, no vý-
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kon je porovnateľný. Centrum spevu je u vtákov v 
ľavej hemisfére (podobne reč človeka!). Vtáčie cen-
trum spevu však počas roka mení svoju štruktúru a 
v čase rozmnožovania sa zväčšuje, čo je výnimočný 
jav u živočíchov vôbec. Na prednom mozgu sú sla-
bo vyvinuté čuchové laloky (lobi olfactorii), naopak 
zrakové laloky (lobi optici) na strednom mozgu 
(mesencephalon) sú veľké. V prednom mozgu sú 
už všetky koordinačné centrá zmyslových orgánov 
okrem zrakového, ktoré je v strednom mozgu. Mie-
cha (medulla spinalis) predstavuje povrazec, ktorý 
nadväzuje na predĺženú miechu (medulla oblonga-
ta) a vstupuje až do posledného chvostového stavca. 
Periférna nervová sústava sa skladá z miechových 
nervov, hlavových a autonómnej nervovej sústavy. 
Miechové nervy majú predné a zadné korene a vy-
stupujú a vstupujú do miechy. Predné korene majú 
motorickú funkciu, zadné senzitívnu. Sú umiestne-
né v krídlach, v okolí pohlavných žliaz, obličiek. Z 
hlavy vychádza 12 párov hlavových nervov. Auto-
nómna nervová sústava je tvorená dostredivými a 
odstredivými vláknami, ktoré patria buď sympatic-
kej alebo parasympatickej sústave. Sympatická sú-
stava má kmeň (truncus sympaticus), ktorý sa tiahne 
od kraniálnej krčnej uzliny (ggl. cervicale craniale) 
až do krížov (ganglion coccygicum) a vstupuje do 
hladkej svaloviny stien vnútorných telesných or-
gánov 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 orga-
nizmu (obranné a útočné reakcie). Parasympatikum 
pôsobí v čase pokoja a spánku, počas regenerá-
cie 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 → ner-
vovej sústavy. Zväzky neuritov sú základnou stav. 
jednotkou nervov. U rebríčkovej nervovej sústavy 
konkrétne → 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 teploty pod určitú hranicu nastáva stav strnu-
losti – → anabióza – výrazne sa zníži metabolizmus, 
celková → aktivita. Mnohé živočíchy vyhľadávajú 
úkryty, niektoré si vytvárajú ochranné obaly. MKB

nešpecifická → imunita (vrodená, prirodzená, neadap-
tívna) – je fyziologicky staršia a zabezpečuje prvú, 
veľmi rýchlu reakciu → hostiteľa (v priebehu minút 
až hodín) na vniknutie → patogénnu. Mechanizmy 
nešpecifickej imunity sa prejavia aj bez predchá-
dzajúceho kontaktu hostiteľa s poškodzujúcim → 
agensom. Majú stereotypný charakter, t. j. opako-
vaný kontakt s tým istým agensom nemá vplyv na 
rýchlosť ani intenzitu imunitnej odpovede. Kom-
plexným prejavom vrodenej imunity je → zápalebo 
Je charakterizovaná rýchlou, ale vždy tou istou od-
poveďou voči patogénom. Nešpecifický → imunitný 
systém je prítomný od narodenia, je vrodený. Zlož-
ky nešpecifického imunitného systému: Mechanické 
bariéry a mechanické reakcie – tvoria bariéru alebo 
nehostinné prostredie, ktoré bráni vstupu patogénov 
do organizmu. Mechanické bariéry a mechanické 
reakcie sú v niektorých prípadoch charakterizova-
né ako samostatná časť imunitného systému, my ju 
však budeme klasifikovať ako súčasť nešpecifickej 
imunity. V prípade človeka a iných cicavcov to sú: 
→ pokožka pokrývajúca telo organizmu a sliznica 
na povrchu dutín, ktorá vystiela i vnútro dutín a or-
gánov, bráni vniknutiu mikroorganizmov do vnútra 
organizmu. Jedným z príkladov mechanických ba-
riér je prirodzená mikroflóra nachádzajúca sa v ten-
kom čreve, ktorá bráni premnoženiu sa patogénnych 
baktérií. Prirodzená mikroflóra sa skladá hlavne z 
baktérií rodu Lactobacillus. Medzi mechanické re-
akcie patrí napríklad kašľanie (proces vypudzovania 
nečistôt alebo patogénov z priedušnice či priedušiek) 
a kýchanie (proces vypudzovania nečistôt alebo pa-
togénov z nosohltanu alebo nosnej dutiny). Medzi 
mechanické reakcie, ktorých úlohou mimo iného 
je aj ochrana organizmu je tvorba moču, výkalov, 
či sĺz. Chemické bariéry – chránia pred vniknutím 
patogénov do tela. Koža a dýchací systém vylučujú 
antimikrobiálne látky, ako je napr. beta-defenzín. → 
Enzýmy, ako sú lyzozým a fosfolypáza A2 v slinách, 
slzách, a materskom mlieku sú taktiež antimikrobi-
álne. Slzy navyše obsahujú NaCl, ktorý priamo lik-
viduje patogény. Pošvové výlučky sú mierne kyslé, a 
tým znemožňujú premnoženie sa patogénnych bak-
térií. Semeno obsahuje antibakteriálny zinok. Žalú-
dočné kyseliny, enzým proteáza a kyselina chloro-
vodíková sú taktiež chemickou bariérou v žalúdku. 
Chemické látky – zahrňujú špecializované chemické 
latky, zväčša peptidovej povahy, ktoré priamo alebo 
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nepriamo ovplyvňujú činnosť patogénov. Medzi ne 
patria: komplementné proteíny, interferóny, histamí-
ny, amíny a pyrogény. Bunky – medzi bunky tvo-
riace nešpecifický imunitný systém patria leukocyty 
a žírne bunky. V nešpecifickej ímunite sa uplatňujú 
všetky → granulocyty a niektoré → agranulocyty. 
Medzi granulocyty patria: neutrofilné granulocy-
ty – sú primárne zodpovedné za fagocytózu, patria 
medzi najviac zastúpené biele krvinky. Eozinofil-
né granulocyty – sú primárne zodpovedné za zápal 
hlavne počas alergickej reakcie. Bazofilné granulo-
cyty – sú zodpovedné za zápalebo Medzi agranulo-
cyty tvoriace nešpecifickú imunitu patria: Monocyty 
– v tkanivách sa menia na makrofágy, sú zodpoved-
né za fagocytózu. NK → lymfocyty zodpovedné za 
odstraňovanie tumorových buniek, t. j buniek na-
padnutých rakovinou. Žírne bunky sú zodpovedné 
za vylučovanie histamínu počas alergickej reakcie, 
nepatria medzi leukocyty. Aby leukocyty mohli fun-
govať efektívne je dôležité, aby boli na mieste infek-
cie alebo prítomnosti parazitov čo najrýchlejšie, túto 
efektivitu leukocytov odhliadnuc od typu imunitné-
ho systému zabezpečujú tzv. chemotaktické faktory, 
ako sú napr. histamín alebo komplementné proteí-
ny. Chemotaktické faktory slúžia ako označovatele 
infekcie a priťahujú leukocyty. Sú vylučované buď 
leukocytmi alebo tkanivami. Bunky nešpecifického 
imunitného systému vzájomne kooperujú s bunkami 
špecifického imunitného systému. Zápal je kompli-
kovaný proces skladajúci sa z niekoľkých krokov, 
ktorého hlavnou funkciou je zamedzenie rozmnožo-
vania sa patogénov s cieľom ich zničenia alebo vy-
pudenia. 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 mies-
ta infekcie pre ďalšie leukocyty. Taktiež ústi do zvý-
šenia sa teploty miesta infekcie, čo pôsobí nepriaz-
nivo na reprodukcie patogénov. Zápal môže byť buď 
lokálny alebo systemetický (celkový).    MKB, MM

neúplná premena → premena
neurit – motorický, odstredivý výbežok nervovej 

bunky, ktorý odvádza prijaté signály na iné mies-
ta (môže byť 1 – 1,8 m dlhý). Neurit je obalený 
myelínovou pošvou (izolátor koncentruje vzruch, 
aby sa neuvoľňoval von), takisto neurit obsahuje 
na svojom povrchu Schwannove bunky a Ranvie-
rove 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 
charakter. Tvorí ju veľké množstvo gliových buniek 

(tzv. pituicyty) a malé množstvo ependýmových bu-
niek. Do zadného laloku cez infundibulum smeru-
je veľké množstvo nemyelinizovaných nervových 
vlákien (cca 100 000) z jadier hypotalamu (nucleus 
supraopticus a nucleus paraventricularis), ktoré majú 
sekrečnú funkciu. Samotné pôsobky sú transportova-
né z tela nervovej bunky v hypotalame v sekrečných 
granulách cez nervové výbežky – axóny. Hovoríme 
o tzv. axonálnom prúdení. Takýto axón sa nekončí 
typicky synapsiou, ale prilieha na stenu → kapiláry, 
do ktorej tieto pôsobky vylučujú – samotný dej sa 
označuje ako neurosekrécia (neurokrínia) a bunky 
neurosekrečné (neurokrinné alebo neuroendokrin-
né). Pokiaľ je produkt neurónu skutočným hormó-
nom, bunku označujeme ako neuroendokrinný alebo 
peptidergný neurón. Sekrečné granuly sa pred uvoľ-
nením do krvného obehu hromadia v koncových 
častiach axónov ako tzv. Herringove telieska. Me-
dzi 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 
obojživelníkov. Neuromasty slúžia k vnímaniu 
prúdenia vody a rozdielov tlaku vody. Neuromasty 
stavovcov sú v najjednoduchšom prípade uložené 
na povrchu tela (kruhoústnice, niektoré drsnokož-
ce). 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 vývojo-
vého hľadiska veľmi blízke zmyslovým bunkám 
vnútorného ucha. Vzhľadom k tomu, že neuromas-
ty dokážu vnímať nízkofrekvenčné 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 produ-

kovať hormóny a v podobe granuliek alebo tekutiny 
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 interce-
rebralis) predného mozgu.             MH

neustón – drobné vodné organizmy, ktoré sa zdržujú na 
povrchovej vodnej blanke alebo pod ňou (do hĺbky 
asi 5 cm); napr. perloočky, vodný hmyz, jeho larvy 
a kukly.               MH

neutralizmus – medzidruhový vzťah, pri ktorom na 
stanovišti žijú dva alebo viac druhov organizmov, 
ktoré majú odlišnú ekologickú niku, navzájom sa 
neoplyvňujú (napr. pri výbere potravy, vyhľadávaní 
úkrytu).               MH

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 
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používa zvyčajne pre mláďatá vtákov a cicavcov), 
liahnu sa holé, slepé, neschopné samostatného prijí-
mania potravy a v prvých dňoch majú nedostatočnú 
termoreguláciu.               ZO

nidikolný – živočích, ktorý žije trvale alebo dočas-
ne v hniezdach vtákov alebo norách cicavcov. MH 

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 ná-
roky) niky. Pri duplicitnom postavení dvoch alebo 
viacerých druhov dochádza k evolučnej diferenciácii 
niky (divergencia), ktorá sa prejavuje v nových adap-
táciach. Hybnou silou diferenciácie je konkurencia. 
V prípade uvoľnenia niky má systém tendenciu 
k jej rýchlemu obsadeniu. Súbor druhov s príbuz-
nou nikou tvorí gildu, napr. hmyzožravce, foliofágy. 
V rámci rôznych → ekosystémov predstavujú orga-
nizmy s rovnakou nikou tzv. ekvivalentné druhy. PF

nitkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
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 vnú-
torné orgány slimáka. U niektorých druhov sa v nohe 
vyskytujú byssové žľazy vylučujúce tuhnúci sekrét, 
ktorý umožňuje dočasné alebo trvalé pripevnenie 
k substrátu (napr. Dreissensia, slávka a pod.). ET

nohy článkonožcov – prívesky hrudných, prípadne 
trupových článkov, slúžiace na pohyb. Sú zložené z 
rúrkovitých článkov – poditov. Za fylogenetického 
predchodcu možno považovať bočné vydutiny telo-
vej steny, útvary podobné parapódiám mnohošteti-
navcov. Trilobity mali málo diferencované dvojvet-
vové nohy. Základným článkom bol coxopodit, z 
ktorého vyrastal vonkajší preeppodit nesúci žiabre. 
Vnútorný telopodit slúžil na pohyb. Skladal sa zo 7 
článkov – trochanter, praefemur, femur, patella, tibia, 
tarsus, praetarsus ukončený pazúrikmi (unguiculae). 
Pôvodná noha kôrovcov je tiež dvojvetvová. Základ-
ná časť (protopodit) je dvojčlánkovaná a nesie dve 
vetvy – vonkajšiu (exopodit) a vnútornú (endopodit). 
Na báze protopoditu je jeden alebo viac lupienkovi-
tých príveskov (preepipodit a epipodit), ktoré slúžia 
na dýchanie. Na prvom článku môžu byť ozubené 
výbežky endity, ktoré slúžia na rozdrobovanie potra-
vy. Jednovetvová končatina rovnakonôžok sa skladá 
zo 7 článkov – coxopoditu, basipoditu, ischiopoditu, 
meropoditu, carpopoditu, propoditu a dactylitu. Na 
konci je jeden alebo viac pazúrikov (unguiculae). 
Rovnakonôžky (Isopoda, Oniscoidea) majú vyvi-

nutých 7 párov kráčavých nôh (pereiopody), ktoré 
morfologicky zodpovedajú endopoditom pôvodných 
dvojvetvových končatín. 6. a 7. pár pri suchozem-
ských druhoch rovnakonôžok je spojený a predsta-
vuje začiatok kapilárnej pumpy. Článkovaná noha 
hmyzu vznikla pravdepodobne z dvojčlánkového 
prívesku. Proximálny článok spojený s telom sa na-
zýva coxopodit, druhý distálny telopodit. Počas ďal-
šieho vývoja sa coxopodit už nečlenil. Z tohto poditu 
sa sformovala panvička (coxa). Telopodit sa rozde-
lil na trochantofemur, tibiotarsus a distálne uložený 
praetarsus. Nohy v takejto podobe sa vyskytujú u 
všetkých polypódnych lariev holometabol (→ larvy 
hmyzu). V poslednej etape došlo k rozdeleniu tro-
chantofemuru na chocholček (trochanter) a stehno 
(femur), tibiotarsus na holeň (tibia) a tarzus (tar-
sus). Jednotlivé články – podity sú kĺbovito spojené. 
Okrem kĺbovitého spojenia podity nohy spája viac-
menej skrytá blanka (corium articulare). Základné 
články definitívnej nohy hmyzu sú: panvička (coxa), 
chocholček (trochanter), stehno (femur), holeň (ti-
bia) a tarzusové alebo chodidlové články (tarsalia), 
ktoré nie sú samostatnými poditmi, ale vznikli roz-
padom pôvodne kompaktného chodidla. Posledným 
článkom je pretarzus (praetarsus), ktorý je samostat-
ným poditom. Z pretarzu vyrastajú rovnako alebo 
nerovnako dlhé pazúriky (unguiculae) a medzi nimi 
sú uložené útvary, ktoré umožňujú pohyb a udrža-
nie sa na drsných až veľmi hladkých plochách. Sú 
to napr. arólium (arolium), ktoré má tvar blanitého 
balónika; štetinovité empódium (empodium), alebo 
lalôčikovité útvary – vankúšiky (pulvilli). Základ-
ným morfologickým tvarom nohy hmyzu je behavý 
typ. Počas fylogenézy sa však vyvinulo niekoľko 
morfologických typov nôh: → behavé nohy (pe-
des cursorii), → kráčavé nohy (pedes fressorii), → 
skákavé nohy (pedes saltatorii), → zberacie nohy 
(pedes corbiculati), → plávacie nohy (pedes nata-
torii), → hrabavé nohy (pedes fossorii), → chytavé 
nohy (pedes raptorii). U klepievkavcov je lokomoč-
ná noha v jednotlivých skupinách rôzne budovaná. 
Skladá sa zo 6 – 8 poditov. Napr. noha pavúkov je 
7 článková a skladá sa z panvičky (coxa), chochol-
čeka (trochanter), stehna (femur), kolena (patella), 
holene (tibia) a dvojčlánkového chodidla (metatar-
sus, 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 alebo sploštené štetiny. MH 

noradrenalín – hormón, ktorý v organizme pôsobí vazo-
konstrikčne, to znamená, že zužuje cievy, a tým zvy-
šuje krvný tlak. Spolu s → adrenalínom zvyšuje sys-
tolický tlak, ale len noradrenalín zvyšuje diastolický 
tlak. Má inhibičný vplyv na sekréciu inzulínu. MKB

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 
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ktorej nasadá hlava. Vlastné telo atlasu je nahradené 
oblúkom, arcus anterior, ktorý má v strede dopredu 
vyčnievajúci hrbolček (tuberculum anterius) a na 
zadnej ploche v strednej čiare plochú kĺbovú jamku 
(fovea dentis), tvoriacu miesto skĺbenia so zubom 
čapovca. Zadný oblúk (arcus posterior) sa spája s 
predným a vytvárajú tak typický prstencovitý tvar 
nosiča. V mieste spojenia oblúkov sa nachádzajú 
masívne bočné kostené časti. Z nich vybiehajú prieč-
ne výbežky (processus transversi). V hornej časti 
massae laterales sa nachádzajú kĺbové plochy – fa-
cies articulares superiores – ktoré slúžia na skĺbenie 
so záhlavnou kosťou. Kĺbové plochy sú i na spodnej 
strane massae laterales – facies articulares inferiores 
– pre skĺbenie s čapovcom, 2. krčným stavcom.  ZO

notárium (os dorsale) – zrastenie niekoľkých hrudných 
stavcov (3. – 10.), pri niektorých druhoch vtákov 
(napr. holuby, žeriavy). Prispieva k spevneniu hrud-
nej časti kostry vtáka a spolu s lopatkami, kľúčnymi 
a krkavčími kosťami poskytuje oporu pre nosné plo-
chy krídel.                 TL

notochord → vnútorná kostra bezchordátov
nožné hmatadlá → pedipalpy
nymfa → larvy hmyzu
nymfa → vývin roztočov
obehová sústava bezchordátov– súbor dutín, ciev, v 

ktorých kolujú telové tekutiny, hemolymfa a krv. Po-
známe dva typy cievnej sústavy. 1. Otvorená cievna 
sústava (napr. mäkkýše s výnimkou hlavonožcov, 
článkonožce). Hemolymfa prúdi krátkymi cievami 
zo srdca do telových dutín, kde sa voľne rozlie-
va medzi orgánmi. Inými cievami prúdi do srdca. 
Výmena látok medzi hemolymfou a bunkami telo-
vých orgánov sa deje difúziou tkanivovým mokom 
v medzibunkových priestoroch. 2. Uzavretá cievna 
sústava (páskovce, obrúčkavce, hlavonožce) – krv 
prúdi zo srdca do tepien, potom do vlásočníc, ktoré 
ju rozvádzajú do jednotlivých orgánov. Vlásočnice 
sa spájajú do väčších žiliek, ktoré 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 bezfarebná (napr. hmyz), obsahuje hemo-
globín (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 ob-
lička 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 rozlišuje-
me tri vrstvy: 1. kôru (substantia corticalis, cortex 
renalis), ktorá je červenohnedej farby; 2. hranič-
nú vrstvu a 3. dreň (substantia medullaris, medul-
la renalis) sivoružovej farby. Základnou funkčnou 
jednotkou je → nefrón. Z hľadiska fylogenézy a 
ontogenézy rozlišujeme 5 typov: 1. holonefros (ho-

lonephros); 2. predoblička (pronephros); 3. opis-
tonefros (opistonephros); 4. prvooblička (→ me-
sonephros); 5. → pravá oblička (metanephros). JS

obligátne parazity – parazity, ktoré celý svoj život pa-
razitujú, majú vytvorené adaptácie na výhradne pa-
razitický spôsob života (motolice, pásomnice a väč-
šina helmintov).                JS

obligatórne učenie – jeden zo základných etologických 
princípov, ktorý zdôrazňuje existenciu prechodnej 
formy medzi vrodenými a naučenými formami sprá-
vania zvierat. Proces obligatórneho učenia sa usku-
točňuje vždy v senzitívnych alebo kritických obdo-
biach života zvierat. Vzťahuje sa na také podnetové 
situácie, ktoré nie sú uvoľnené kľúčovým → podne-
tom vrodeného spúšťacieho mechanizmu (reťazové 
podnetové reakcie). Klasickým príkladom je proces 
vpečatenia (angl. Imprinting, nem. Prägung) vzhľa-
du rodičov alebo iného príslušníka druhu v určitom 
senzitívnom (kritickom) období mláďaťa, príp. 
→ vpečatenie odlišných neadekvátnych objektov, 
napr. plávajúceho člna s bádateľom, alebo samotné-
ho bádateľa (pri experimentoch s mláďatami husí a 
kačíc). Na základe tohto mechanizmu zvieratá spo-
znávajú svojich rodičov, príslušníkov druhu a sku-
pín, alebo aj svoj životný priestor (včela medonosná 
stanovište úľu, vtáci hniezdiská a pod.).            MN

obojpohlavná žľaza → pohlavná sústava bezchordá-
tov, → hermafroditizmus

obojpohlavnosť → hermafroditizmus
obojpohlavný vývod → pohlavná sústava bezchordátov
obojstranne hrebeňovité tykadlá → tykadlá hmyzu
obranné mechanizmy – sú to stratégie, ktoré živočích 

využíva k zaisteniu vlastnej bezpečnosti pred ne-
priateľom. Sú to napr.: útek – ktorým sa po prekro-
čení určitej vzdialenosti (únikovej) živočích snaží 
čo najrýchlejšie vzdialiť od objaveného nepriateľa, 
konfúzny efekt (alebo proteánska obrana) – spočíva 
v prudkej a nepredvídateľnej zmene pohybu či posto-
ja, zvieratá, ktorým bol znemožnený útek sa snažia 
zachrániť priamym útokom na → predátora, zastra-
šovanie – je účinné pri priamom styku s predátorom, 
ochranné pancierovanie – sú to najmä rôzne ostne, 
tŕne, výbežky, panciere z kostených a rohovinových 
šupín či doštičiek, lastúry a ulity, mimetizmus – je 
to ochranné sfarbenie kombinované s určitým cho-
vaním živočícha, dokonalé ochranné sfarbenie je 
označované aj ako kamufláž, aposematismus – alebo 
varujúce sfarbenie – niektoré bezbranné živočíchy 
napodobňujú sfarbením i tvarom tela nebezpečného, 
nepožívateľného, či jedovatého živočícha, chemická 
obrana – je tvorená rôznymi páchnucimi sekrétmi, 
jedmy vylučovanými rôznymi žľazami, ostňami, ko-
žou atď, akinéza (tanatóza) – je predstieranie smr-
ti, sebamrzačenie (mutilácia) – napr. zbavovanie sa 
končatín, ktoré uchopil predátor. Niektoré živočíchy 
využívajú svoje sfarbenie na to, aby odchýlili útok 
nepriateľa, napr. motýle, ktoré majú falošnú hlavu na 
opačnom konci tela. Bahniaky a kačice, hniezdiace 
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na zemi, sa snažia odlákať nepriateľa tým, že pred-
stierajú zranenie, vlečú za sebou krídlo a snažia sa 
→ predátora odviesť čo najďalej od vajec a mláďat. 
Opačným príkladom je aktívna obrana a prenasledo-
vanie dravca, sov, či dokonca hadov. Táto taktika sa 
nazýva mobbing a je známa hlavne u vtáčieho kolek-
tívneho napádania sov.           MKA

obranné správanie – obranné správanie patrí medzi 
vrodené → inštinktívne mechanizmy, ktoré môžu 
byť ovplyvnené vonkajšími činiteľmi. Pre obranné 
správanie je dôležitá → orientácia zvierat v prostredí. 
Strachové reakcie sú vyvolané špecifickými → pod-
netmi z prostredia, v ktorom zvieratá žijú. Kvalita 
odpovede na podnet závisí od jeho intenzity a trvania. 
Obranné správanie na vnútrodruhovej úrovni vychá-
dza zo sociálnych vzťahov. Nebezpečenstvo (napr. 
ohrozenie života, ohrozenie útočiacim → predátorom 
alebo dominantným príslušníkom vlastného druhu, 
ako aj zmena životného prostredia) môže vyvolať tri 
stupne aktivity, a to:preventívnu obrannú aktivitu (is-
tenie, signalizovanie, ukrývanie sa), aktívnu ochranu 
pred nebezpečenstvom (znehybnenie, útek do bezpe-
čia), aktívnu obranu (zviera sa aktívne bráni). MKA

obranné žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
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 navlie-
ka na pravý → behák, v šľachtiteľských chovoch na 
ľavý behák. Číslovanie na obrúčke po navlečení je 
pri stojacom vtákovi dolu hlavou.              HI

obrúčkovanie vtákov – metóda výskumu vtáctva, pri 
ktorej sa vtáky individuálne značia ľahkými hliní-
kovými krúžkami s jedinečným označením, ktoré 
sa väčšinou umiestňujú na → behák vtáka; na väč-
šie jedince sa používajú aj farebné plastové krúžky 
(bociany, dravce) alebo krčné límce (labute), ktoré 
umožnia indentifikovať vtáka aj z väčšej diaľky. 
Iným spôsobom individuálneho značenia je pripnu-
tie kovového štítku na krídlo vtáka (najmä u kačíc). 
Na krúžku je vytlačený názov krúžkovacej stanice 
(na Slovensku to je N. MUSEUM, BRATISLAVA 
SLOVAKIA), typ krúžku (napr. typ H) a poradové 
číslo krúžku. Vtáky sa krúžkujú buď na hniezdach 
ešte ako mláďatá alebo sa chytajú do ornitologic-
kých sietí a po označení sa opäť vypúšťajú. Spätné 
odchyty umožňujú zistenie mnohých údajov zo ži-
vota vtákov – napr. dĺžka cesty migrujúcich vtákov, 
rýchlosť a smer vtáčích migrácií, zimoviská jednotli-
vých druhov, vernosť druhov hniezdnym teritóriám, 
vek voľne žijúcich vtákov, zistenie početnosti druhu. 
Typy krúžkov sú určené podľa veľkosti, typ H je naj-
väčší a typ T je najmenší, má teda najmenší priemer 
a dáva sa na behák najmenších spevavcov. Typ H: 
Tachybaptus ruficollis, Podiceps nigricollis, P.aurit-
us, Ixobrychus minutus, Anas crecca, A. querquedu-

la, ♂ Circus cyaneus, C.pygargus, C. macrourus, ♀ 
Accipiter nisus, Falco tinnunculus, Bonasa bonasia, 
Perdix perdix, Galinula chloropus, Recurvirostra 
avosetta, Scolopax rusticola, Pica pica, Corvus mo-
nedula, Larus melanocephalus, L. ridibundus, L. ca-
nus, Columba oenas, Streptopelia decaocto, Athene 
noctua, Aegolius funereus. Typ K: ♂ Accipiter nisus, 
Falco vespertinus, F. columbarius, F. subbuteo, Ral-
lus aquaticus, Crex crex, Himantopus himantopus, 
Vanellus vanellus, ♂ Philomachus pugnax, Tringa 
nebularia, Streptopelia turtur, Cuculus canorus, 
Otus scops, Glaucidium passerinum, Coracias gar-
rulus, Picus canus, P. viridis, Garrulus glandarius, 
Nucigrafa carryocatactes. Typ L: Porzana porzana, 
P. parva, Lymnocryptes minimus, Tringa erythropus, 
T. totanus, T. stagnatilis, T. ochropus, T. glareola, 
Sterna hirundo, Dendrocopos major, D. syriacus, D. 
medius, Picoides tridactylus, Bombycilla garrulus, 
Monticola saxatilis, Turdus philomelos, T. iliacus, 
Lanius excubitor, Sturnus vulgaris. Typ LL: Cotur-
nix coturnix, ♀ Philomachus pugnax, Gallinago gal-
linago, G. media, Chilidonias hybridus, Upupa epo-
ps, Dendrocopos leucotos, Cinclus cinclus, Turdus 
torquatus, T. merula, T. pilaris, T. viscivorus, Oriolus 
oriolus. Typ M: Porzana pusilla, Chilidonias niger, 
Cprimulgus europaeus, Apus apus, Alcedo athis, Me-
rops apiaster. Typ N: Charadrius hiaticula, Calidris 
ferruginea, C. aplina, C. alba, Actitis hypoleucos, 
Jynx torquilla, Dendrocopos minor, Galerida crista-
ta, Alauda arvensis, Acrocephalus arundinaceus, 
Lanius collurio, L. minor, L. senator, Loxia curvi-
rostra, Coccothraustes coccothraustes (oceľový), 
Calcarius lapponicus, Plectrophenax nivalis, Mi-
liaria calandra. Typ P: Charadrius dubius, Calidris 
minuta, C. temminckii, Limicola falcinellus, Lullula 
arborea, Anthus campestris, A. spinoletta, Prumella 
collaris, Luscinia luscinia, L. megarhynchos, Oe-
nanthe oenanthe, Sylvia nisoria, Parus major, Sitta 
europaea, Tichodroma muraria, Passer domesticus, 
Carduelis chloris, Carpodacus erythrinus, Pyrrhula 
pyrrhula. Typ S: Riparia riparia, Hirundo rustica, 
Delichon urbica, Anthus trivialis, A. pratensis, A. 
cervinus, Motacilla flava, M. cinerea, M. citreola, M. 
alba, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Lusci-
nia svecica, Phoenicurus ochruros, P. phoenicurus, 
Saxicola rubetra, S. torquata, Locustella naevia, L. 
fluviatilis, L. luscinioides, Acrocephalus melanopo-
gon, A. paludicola, A. schoenobaenus, A. palustris, 
A. scirpaceus, Hippolais icterina, Sylvia curruca, S. 
communis, S. borin, S. atricapilla, Muscicapa stria-
ta, Ficedula allbicollis, F. hypoleuca, Panurus biar-
micus, Parus palustris, P. montanus, P. cristatus, P. 
ater, P. caeruleus, Remiz pendulinus, Passer monta-
nus, Fringilla coelebs, F. montifringilla, Carduelis 
carduelis, C. spinus, C. cannabina, C. flavirostris, 
C. flammea, Emberiza citrinella, E. cia, E. hortula-
na, E. schoeniclus. Typ T: Troglodytes troglodytes, 
Phylloscopus trochiloides, P. sibilatrix, P. collybita, 
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P. trochilus, Regulus regulus, R. ignicapillus, Fice-
dula parva, Aegithalos caudatus, Certhia familiaris, 
C. brachydactyla, Serinus serinus.             TL

obrvený → epitel – inak nazývaný aj riasinkový epitel 
patrí medzi typické živočíšne tkanivá. Tvorí ho vrstva 
buniek, ktoré k sebe vzájomne tesne priliehajú. Na-
chádza sa v rôznych orgánoch od pokožky cez po-
hlavné orgány, tráviaci systém až po nervovú sústavu 
a zmyslové orgány. Pokrýva povrch tela živočíchov, 
vystiela vnútorné orgány, telové dutiny, dýchacie 
cesty, súvisí s pohybom, v tráviacej sústave napomá-
ha 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 živočí-
chov tvorí obrvený epitel, ktorý má pohybovú funk-
ciu (ploskavce alebo rôzne larvy žijúce vo vode).SN 

obrysové perá → kontúrové perie
obvodová nervová sústava – súbor dostredivých a 

odstredivých nervových vlákien uložených mimo 
mozgu a miechu tvorí obvodovú nervovú sústavu. 
Patria k nim dostredivé vlákna, ktoré vedú → pod-
nety bolesti, tlaku i tepla a senzorické vlákna, ktoré 
vedú podnety zo zmyslových orgánov. Odstredivé 
vlákna vedú podnety z mozgu a miechy k priečne 
pruhovaným svalom, hladkým svalom, k žľazám, 
srdcovej svalovine a pod. Patria k nim miecho-
vé a hlavové nervy. Obvodové (periférne) nervy 
sú tvorené z nervových vlákien. V jednom nerve 
môže byť až tisíc nervových vlákien, ktoré sú na-
vzájom oddelené väzivom. Väzivovým obalom je 
pokrytý 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 
senzitívnych neurónov vychádzajúcich z CNS a 
sympatickej nervovej sústavy. Prvým typom sú bi-
polárne neuróny, ktoré vznikli premenou epidermál-
nych buniek. Distálnym koncom sú neuróny spojené 
s citlivými kutikulárnymi chĺpkami a proximálne s 
CNS. Druhým typom sú multipolárne neuróny, kto-
rých výbežky zasahujú do pokožky, kde tvoria hustú 
sieť vlákien.               MH

ocelli → zrakové orgány bezchordátov
oculi compositi → zložené oči hmyzu
oculi compositi appositi → apozičné zložené oči → 

zložené oči
oculi compositi superpositi → superpozičné zložené 

oči → zložené oči
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 alebo na jeho 
konci (vystierajú ich tlakom hemolymfy). Zistilo sa, 
že slimák záhradný (Helix pomatia) vidí do vzdia-

lenosti 7 – 8 cm. Lastúrnikom väčšinou oči chýba-
jú, niektoré majú niekoľko plochých očí na okraji 
plášťa. Hlavonožce (Cephalopoda) majú väčšinou 
komorové oči, ktoré môžu byť na výrastkoch alebo 
stopkách. Rod Nautilus má len pigmentové priehlbne 
bez šošovky. Dibranchia majú oči inverzné komoro-
vé (→ tyčinky sú obrátené von a bunky sú izolované 
pigmentom). Šošovka je guľovitá a akomodovateľ-
ná. Oko má aj iris vretenovitého alebo oválneho tva-
ru. Okrem očí prijímajú svetelné signály aj zvláštne 
svetlocitlivé vačky umiestnené v blízkosti plášťo-
vých 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 akomodo-
vaná ciliárnym svalom. Prostrednú vrstvu oka tvorí 
cievovka (chorioidea) prechádza vpredu do dúhovky 
(iris) so zorničkou (pupilla). Dúhovka je najčastejšie 
hnedej farby, no môže byť aj zelená (kormorány), 
žltá (dravce, sovy), červená (chriašteľovité, holu-
by, potápky, niektoré spevavce), biela (niektoré kr-
kavcovité). Najvnútornejšia vrstva, sietnica (retina) 
vytvára vydutinu – hrebeň oka (pecten oculi), ktorý 
nasadá na výstup zrakového nervu z očnej gule. Je 
silne prekrvený a pigmentovaný a predpokladá sa, 
že vyživuje sietnicu alebo má vzťah k ostrosti vide-
nia. Medzi šošovkou a sietnicou je rôsolovitý sklivec 
(corpus vitreum). Sietnica má veľký počet zrakových 
buniek (v porovnaní s človekom ich majú spevavce 
dvakrát a sokolovité osemkrát viac). Centrálna jam-
ka, či žltá škvrna (fovea centralis) obsahuje veľké 
množstvo čapíkov (dravce 5 – 6 krát viac ako člo-
vek, teda toľkokrát lepšie vidia). Na zrakovú ostrosť 
vplývajú aj mnohé olejové kvapôčky v sietnici v 
blízkosti čapíkov. Pôsobia ako filtre a zlepšujú vide-
nie 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 (ho-
luby napr. 150 stupňov pre každé). Oči sú chránené 
dvoma viečkami (väčšina vtákov má pohyblivejšie 
dolné, ktoré pri spánku prekrýva oko), tretia je → 
žmurka (membrana nicticans), ktorá sa z vnútorného 
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 charakteris-
tické, že receptorové bunky sú blízko šošovky, dru-
hý typ sa naopak vyznačuje prázdnou zónou medzi 
šošovkou a senzorickými jednotkami. Bikonvexné 
šošovky sú tvorené priehľadnou kutikulou. Tieto 
šošovky sú obvykle usporiadané do hexagonálnych 
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faziet. Pod korneálnymi šošovkovými bunkami sú 
semperové bunky, ktoré u väčšiny hmyzu vytvára-
jú vo svojej cytoplazme kryštalické kónické útvary 
(sekundárne šošovky). Tieto bunky sú po stranách 
obkolesené krycími pigmentovými bunkami. Sen-
zorické elementy sú elongované neuróny známe ako 
retinulové bunky. Axony týchto buniek prenikajú 
cez bazálnu laminu do optického laloku. Na vnútor-
nej strane retinulových buniek, smerom k ose oma-
tídia vystupujú z tela retinulových buniek mikrovili, 
súborne vytvárajúc rabdoméru. Optický pigment je 
lokalizovaný v rámci týchto mikrovilov. Rabdoméry 
súborne vytvárajú rabdóm. Väčšina hmyzu má tzv. 
uzatvorený rabdom; rabdoméry tu k sebe tupo do-
sadajú. Dvojkrídlovce (Diptera), ucholaky (Dermap-
tera) a niektoré bzdochy (Heteroptera) majú naproti 
tomu značne vzdialené rabdoméry vytvárajúce tzv 
otvorený rabdom. Senzorické časti každého omatídia 
sú ohraničené 12 – 18 sekundárnymi pigmentovými 
bunkami, takže každé omatídium je takto izolované. 
Integrálnou funkčnou súčasťou omatídií sú často aj 
tracheae. Napríklad motýle majú vytvorenú tracheál-
nu odrazovú plochu na báze zloženého oka, čím do-
chádza k funkčnému zdvojeniu dĺžky rabdómu. For-
ma a usporiadanie omatídií varíruje medzi rôznymi 
časťami zloženého oka, čo platí pre väčšinu, možno 
až pre všetok hmyz. Napríklad v oku modlivky 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 pig-
mentovom zložení. Trúd včiel má transparentnejší 
červený vychytávací pigment (sekundárne pigmen-
tové bunky) v dorzálnych omatídiách, kde sú → re-
ceptory maximálne senzitívne k modrej a ultrafialo-
vej vlnovej dĺžke. Na druhej strane, na ventrálnych 
omatídiách má menej priesvitný červený pigment, 
kým senzorický pigment tu zabezpečuje zase vníma-
vosť na zelenú časť spektra. Väčšie variácie sa však 
vyskytujú medzi jednotlivými druhmi hmyzu. MKB

očká → zrakové orgány bezchordátov
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 nápad-
né očné zuby v podobe klov.              ZO

očnica – párová dutina v tvárovej časti lebky, v ktorej je 
uložené oko a jeho prídavné orgány.         MKB

odchýlený útok – patrí do kategórie sociálnych preja-

vov – ritualizovaných foriem „dvorenia“ v predsva-
dobnom období, napr. rýb cichlíd. Agresivita, ktorú 
vyprovokuje partner, sa ventiluje útokom na neadek-
vátny objekt, najčastejšie na iného živočícha v su-
sednom teritóriu. Samec v poslednom okamihu útok 
zastaví, minie samicu bokom a vrhne sa na náhradný 
cieľ. Bojové správanie sa v pároch tlmí a prejavuje 
sa v bojoch na susednom teritóriu. Neskôr sa ten-
to rituál vykonáva teatrálne, zdanlivo samoúčelné. 
Pôvodná biologická funkcia agresivity sa mení a v 
takejto ritualizovanej podobe odchýleného útoku 
pôsobí upevňujúco a vytvára medzi sociálnymi part-
nermi silné puto. Klasickým príkladom odchýleného 
útoku je, napr. triumfálna ceremónia vtákov z čeľade 
kačicovitých (Anatidae), ktorú možno pozorovať na 
rôznom stupni fylogenetického vývoja u rôznych zá-
stupcov tejto čeľade.              MN

odpor prostredia – všetky vplyvy, ktoré pôsobia na 
populáciu druhu negatívne, brzdia jej rast, znižujú 
životnosť jedincov, zvyšujú ich úmrtnosť, zmenšujú 
potravné zdroje, možnosti úkrytu pod. Intenzita od-
poru prostredia sa zvyšuje s rastom početnosti popu-
lácie, t. j. závisle na populačnej hustote.            MH

odstrašujúce sfarbenie motýľov – nápadné sfarbenie 
často v podobe kresby pripomínajúcej oči na krídlach 
niektorých väčších druhov – napr. modročierna škvr-
na na žltoružovom podklade vrchnej strany zadných 
krídel lišaja pávookého, veľká modrofialová bledo 
orámovaná okrúhla škvrna na spodnej strane zad-
ných krídel sovookáľa alebo krikľavé zafarbenie 
vrchnej strany zadných krídel, ktoré sú pri odpočí-
vaní motýľa zasunuté pod nenápadne sfarbené horné 
krídla – napr. ružovočervené zadné krídla niektorých 
stužkavcov (Catocala). Pri vyrušení útočníkom tie-
to motýle odhalia svoje pestré spodné krídla a často 
pritom vykonávajú neobvyklý pohyb, čím odstrašu-
jú svojho nepriateľa.           MKU

odstredivé nervové vlákno – vedie vzruchy (odpove-
de) z ústrednej nervovej sústavy k jednotlivým čas-
tiam organizmu – k svalom, k žľazám, ku → recep-
torom.            MKB

oedeagus → penis hmyzu
oesophagus → tráviaca sústava bezchordátov
ohnisko gradácie – → lokalita s najväčšou populačnou 

hustotou daného škodcu.             MH
ohnisko infekcie – priestor s výskytom → patogénov 

spôsobujúcich choroby rastlín, živočíchov a člove-
ka. Niektoré nákazy majú tzv. prírodnú ohnisko-
vosť, vyskytujú sa v prírode a cirkulujú v rôznych 
stavovcoch bez závislosti na človeku. (mor, tularé-
mia, kliešťová encefalitída, borelióza a pod.). MH

ochranné sfarbenie motýľov – nenápadné sfarbenie 
krídel, kedy odpočívajúci motýľ dokonale splýva s 
prostredím (najčastejšie kôra drevín, zem, listy, atď.), 
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 
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má ochranné sfarbenie – napr. menivec, listovec, na-
podobňujúci uschnutý list, atď. Známe sú aj opačné 
prípady, kedy odpočívajúci motýľ so zatvorenými 
krídlami svojou veľmi pestrou kresbou pôsobí vý-
stražne, ale keď vzlietne, jeho vrchná strana krídel je 
veľmi nenápadná pri pohľade zhora (niektoré stredo- 
a juhoamerické zástupce z čeľ. babôčkovité).  MKU

ochranné správanie živočíchov – zabezpečuje pre-
žitie živočíšneho druhov a ochranu pred nebezpe-
čenstvom. Ochranné správanie živočíchov možno 
rozlíšiť ako ochranu pred nepriaznivými abiotic-
kými faktormi a ochranu pred inými organizmami, 
pred príslušníkmi vlastného alebo, iných druhov, 
alebo pred → predátormi. Z hľadiska ochrany mož-
no rozlišovať preventívnu aktivitu, ktorá spočíva v 
ostražitosti a pátraní po zdroji nebezpečenstva, ak-
tívnu ochranu, ktorou je útek behom po zemi, ale-
bo lietaním vo vzduchu a samotnú obranu, čo je už 
odpoveď na priame ohrozenie. Patrí sem varovanie 
pred nepriateľom – tzv. alarmujúce správanie, ktoré 
upozorňuje na nebezpečenstvo prítomnosti nepria-
teľa, ako aj aposematické správanie: naježenie srsti 
cicavcov, zmeny tvaru tela, vycieranie zubov a prí-
slušné výstražné hlasové prejavy.           MN

okoložiabrový priestor – správne okolohltanový 
priestor, peribranchiálny priestor. Časť tráviacej 
sústavy chordátov z triedy acídií (Ascidiacea). Pri-
jímací otvor (sifón) môže byť obkolesený vencom 
tykadiel (tentakuly), ústi do veľmi priestranného hl-
tanovožiabrového vaku. Ten často zaberá viac ako 
polovicu tela a je ako sitko prederavený množstvom 
žiabrových štrbín, ktorých môže byť niekoľko tisíc 
(pharyngotremia). Voda z hltanovožiabrového vaku 
prechádza žiabrovými štrbinami do žiabrového vaku 
a kloakálnym sifónom von z tela. Týmto spôsobom 
prečerpajú ascídie telom niekoľko desiatok litrov 
vody denne; napr. Phallusia mamillata za deň pre-
čerpá až 170 litrov vody. Hltanovožiabrový vak má 
dvojakú funkciu. V prvom rade sa v stene jeho žiab-
rových otvorov okysličuje krv a zachytávajú sa (fil-
trujú) v ňom drobné čiastočky potravy (organického 
detritu). Voda z hltanovožiabrového vaku kopijov-
ca prúdi žiabrovými štrbinami do okolohltanového 
priestoru (peribranchiálny priestor, peripharingeálny 
vak), ktorý obklopuje hltanovožiabrový vak a ústi 
átriovým otvorom (atrioporus) von z tela.            ZO

okostica – periost (lat. periosteum) je väzivový obal 
(blana), pokrývajúci povrch kostí okrem tých miest, 
kde sa upínajú šľachy alebo väzy a časti kosti, ktoré 
sú pokryté kĺbnou chrupavkou. Je to tuhá a pevná 
väzivová blana rôznej hrúbky. Pevné spojenie okos-
tice s kosťou zabezpečujú husté zväzky kolagéno-
vých vlákien (tzv. Sharpeyove vlákna). Cez okosticu 
vedú do kosti cievy, ktoré zabezpečujú výživu a ner-
vy ju robia citlivou. Pod okosticou je kostné tkanivo 
zložené z kostných buniek (osteocytov) a medzibun-
kovej hmoty. Okostica zrelej kosti sa skladá z dvoch 
vrstiev – povrchovej a hlbokej. Povrchová vrstva 

(vonkajšia) je bohato cievne zásobená a inervovaná. 
Cievy a nervy 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

oligofágne živočíchy – živočíchy, ktoré síce majú ob-
medzené potravové spektrum, ale ich špecializácia 
na druh potravy nie je taká úzka ako pri → monofág-
nych živočíchoch. Potravu živočícha tvorí viacero 
často príbuzných druhov živočíchov a rastlín (napr. 
obaľovač dubový (Aleimma loeflingiana) žije na 
rôznych duboch rodu Quercus pod.).              JS

oligomerizácia – zmenšovanie počtu článkov tela, zá-
kladný trend vo fylogenéze článkonožcov.         MH

oligopódna larva → larvy hmyzu
oligopyrénne spermie → spermia
oligosapróbny – veľmi čistý sladkovodný → biotop, bez 

antropogénneho znečistenia, bohatý na rôzne druhy 
vodných živočíchov. Najčastejšie sa jedná o dolný 
úsek pstruhového a horný úsek lipňového pásma. MH

omatídium – základná funkčná a morfologická jednotka 
zloženého oka. Je zložená z dioptrickej a receptorickej 
časti. Dioptrická časť omatídia má tvar šesťuholníka. 
Každé omatídium je samostatne inervované a pig-
mentovou vrstvou izolované od okolitých omatídií. IO

omnivor → pantofág
onagadori – plemeno kury domácej, ktoré sa vyznaču-

je neopŕchajúcim mäkkým chvostovým a sedlovým 
operením, 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 
(vlhkom prostredí) alebo až v tráviacej sústave → 
medzihostiteľa. 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 jednosmer-
ný proces, ktorý sa opakuje po generáciách. Ontoge-
nézu je možné rozdeliť na embryonálne a postembry-
onálne obdobie. V embryonálnom období je živočích 
nezávislý na vplyvoch okolia, je chránený vajíčko-
vými obalmi alebo telom matky. V postembryonál-
nom období sa živočích samostatne pohybuje, živí 
sa a je vystavený vplyvom okolitého prostredia. IO 

oocysta – zygota výtrusovcov (Apicomlexa) s ochran-
nými obalmi, ktoré chránia jej obsah pred nepriaz-
nivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. V oocyste 
sa tvoria spóry, kde rozpadom (sporogónia) vzniká 
veľké množstvo sporozoitov.               JS 

oocyt I. rádu → oogenéza
oocyt II. rádu → oogenéza
oogamia → gametogamia
oogenéza – vývin a zrenie vajíčok vo → vaječníkoch. 

Z primordálnych gonocytov (prvopohlavných bu-
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niek) vznikajú diploidné oogónie, ktoré sa mitoticky 
delia. U väčšiny rýb, obojživelníkov a → bezsta-
vovcov delenie prebieha raz do roka, plazy, vtáky 
a cicavce sú oogoniálne mitózy ukončené pred vy-
liahnutím alebo narodením. Potom nastáva 1. me-
iotické delenie, pri ktorom vznikajú oocyty I. rádu 
(primárne oocyty, oogénne bunky). Ďalší vývin sa 
zastaví a pokračuje až s nástupom pohlavnej zrelos-
ti. Oocyt I. rádu prekonáva rastovú fázu, ukladajú 
sa v ňom zásobné látky, niektoré informačné mak-
romolekuly a zložky proteosyntetického aparátu 
(DNA, ribozomálna RNA, mitochondriálna RNA). 
Zväčšuje sa objem oocytu I. rádu. Z neho rozdele-
ním vzniká veľký oocyt II. rádu (sekundárny oocyt) 
a malá pólová bunka (polocyt). Sekundárny oocyt 
si ponechá väčšinu cytoplazmy. Delenie prebieha 
krátko pred ovuláciou alebo v čase ovulácie. Druhé 
meiotické delenie nastane v čase oplodnenia. Vzni-
ká ním ootida (v podstate už zrelé vajíčko) a dru-
há pólová bunka. Vytvárajú 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, ktorý tvoria malé folikulárne bunky, obklo-
pujúce vyvíjajúce sa vajíčko. Podľa stupňa zrelosti 
rozlišujeme primárne, sekundárne a zrelé Graafove 
folikuly. V tomto období je dokončené druhé meio-
tické delenie a vajíčko je pripravené na uvoľnenie z 
folikula. Ovuláciu, rast a zrenie vajíčok riadia go-
nadotropné hormóny predného laloku hypofýzy a 
pohlavné hormóny, ktoré produkujú vaječníky. MH 

oogónie → oogenéza
oolema → vaječné obaly
ootida → oogenéza
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 ko-
kónu, v ktorom sa nachádzajú oplodnené vajíčka. ET

opeľovače – živočíchy, ktoré sa podieľajú na opeľo-
vaní rastlín. Väčšina rastlín je opeľovaná hmyzom 
(entomofília); najčastejšie včelami (mellitofília), 
chrobákmi (kantarofília), muchami (myofília), mo-
týľmi (psychofília) a morami (falaenofília). Hlav-
nými lákadlami pre opeľujúci hmyz sú pri kvetoch: 
nektár, peľ, farba kvetov, vôňa kvetov a i. Okrem 
hmyzu sa na opeľovaní zúčastňujú aj slimáky 
(malakofília), vtáky, najmä kolibríky (ornitofília), 
netopiere (chiropterofília), potkany, myši, poloo-
pice a i.; v našich podmienkach sa tieto skupiny 
živočíchov na opeľovaní vôbec nepodieľajú. JS

operculum → ulita
operenie – prvým operením (šatom) je prachový šat 

mláďat – neoptile, ktorý pokrýva telo mláďat v pr-
vých dňoch alebo týždňoch po vyliahnutí. Mláďa-

tá potáplic, víchrovníkov a sov majú aj ďalšiu ge-
neráciu prachového operenia – mesoptile, odlišný 
často svojim sfarbením. Ďalším typom operenia je 
šat mláďat (juvenilný) tvorený prvými obrysovými 
perami a zachováva sa v priebehu pomerne krátke-
ho obdobia. Niektoré → letky však môžu pretrvať 
do nasledujúceho šatu ako pri rade hrabavce (Gal-
liformes). Šat nedospelých (subadultný) sa vysky-
tuje u druhov dospievajúcich po 2. alebo viacerých 
rokoch života (čajky, väčšie druhy dravcov). Tento 
typ operenia si po preperení zachováva časť šatu 
mláďat. Operenie dospelých jedincov (adultné, te-
leoptile) je znakom pohlavnej dospelosti a býva u 
väčšiny vtákov dvoch typov: 1. šat svadobný (hniez-
dny) vynikajúci svojou farebnosťou a slúžiaci k 
optickej signalizácii pre potenciálnych partnerov a 
2. 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

opistognátna hlava → hlava článkonožcov
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 pa-
vúkov a roztočov. U niektorých skupín je ukončená 
telsonom (škorpióny), pygidiom (ricinuly) alebo bi-
číkom – flagellum (palpigradi). Opistozóma je často 
menej sklerotizovaná ako → prozóma. Súvisí to naj-
mä s možnosťou prijatia väčšieho množstva potravy 
(napr. kliešte – Ixodidae), či vývinu pohlavnej sústa-
vy. Nenesie končatiny. U pavúkov (Araneae) sú na 
tejto časti tela snovacie bradavky. Na ventrálnej stra-
ne na opistozóme ústia genitálne otvory. MKR, ZKR 

opistozóma → opistosoma
oplodnenie (syngamia) – splynutie vajíčka a spermie, 

pri ktorom vzniká oplodnené vajíčko – zygota. U 
živočíchov poznáme oplodnenie vonkajšie, kedy 
k splynutiu → gamét dochádza mimo tela matky 
(väčšina → bezchordátov, ryby, obojživelníky) a 
oplodnenie vnútorné, kde splynutie gamét sa usku-
toční vo vnútorných pohlavných orgánoch samice. 
Sekréty vnútorných pohlavných orgánov nahrádzajú 
→ gamétam vodné prostredie (hmyz, plazy, vtáky, 
cicavce). Vnútornému oplodneniu predchádza inse-
minácia, ktorá prebieha počas párenia (kopulácie). 
Vajíčko môže byť oplodnené krátko po inseminácii 
alebo spermie sú v tele samičky ukladané do semen-
nej schránky (spermatheca) a k oplodneniu môže 
dôjsť až po dlhšom časovom úseku (napr. mnohé 
druhy hmyzu). Po vniknutí spermie do vajíčka za-
čína sa jej → jadro zväčšovať až do veľkosti sami-
čieho pronuklea. Splynutím samčieho a samičieho 
pronuklea vzniká synkaryon a oplodnenie je tým 
dovŕšené. Potom nastupujú výrazné zmeny v orga-
nelách a pripravuje sa následné mitotické delenie 
rannej zygoty. Zvyšuje sa látkový metabolizmus, 
uskutočnuje sa syntéza DNA, bielkovín a ribozomál-
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nej RNA. Pri monospermnom oplodnení vajíčko re-
aguje na vniknutie spermie oplodňovacou reakciou, 
t. j. zložitým procesom, ktorý zabraňuje prenikaniu 
ďalších spermií. Pre živočíchy, ktoré majú vajíčka 
bohaté na žĺtok (plazy, vtáky), je charakteristické 
polyspermné oplodnenie, kedy do ich vajíčka vni-
ká 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 sústa-
vy živočíchov patria → kutikula, schránky a kostry 
(skelety). Podľa umiestnenia poznáme → vonkajšiu 
kostru (ectosceletum) a → vnútornú kostru (en-
dosceletum). Ako hlavné tkanivové štruktúry slúžia 
v opornej sústave bezchordátov → mezoglea, kutiku-
lárne → epitely, väzivá, chrupavkové spojivá. Vlast-
nú opornú funkciu plnia predovšetkým kombinácie 
pevných organických, anorganických a vláknitých 
hmôt. Najčastejšími stavebnými jednotkami opor-
ných sústav sú minerálne útvary (schránky, doštičky, 
ihlice a pod.), kutikulárne sklerity a chrupavky. MH

optimum ekologické – najpriaznivejší rozsah pôso-
benia faktoru prostredia na určitý druh organizmu. 
Rozsah optima je u každého faktoru pre každý druh 
špecifický. Zmena intenzity faktoru nad alebo pod 
optimálne hodnoty znamená pre organizmus zhor-
šenie podmienok a jeho životné procesy, prípadne 
rast populácie sa spomaľujú. Podľa polohy optima 
sa rozlišujú organizmy napr. teplomilné (termofil-
né) alebo studenomilné (psychrofilné), vlhkomilné 
(hygrofilné) alebo suchomilné (xerofilné) a i. MH

orálny/ústny disk – okolie ústneho otvoru lariev žiab 
(→ larvy obojživelníkov) s rohovinovými doštička-
mi na čeľustiach, druhovo špecificky usporiadaný-
mi radmi rohovinových zúbkov a papilami. Larvy 
využívajú rohovinové štruktúry orálneho disku na 
zoškrabávanie potravy (napr. rias) alebo na jej spra-
covanie na menšie kúsky. Druhy, ktorých larvy obý-
vajú vodný stĺpec a potravu len filtrujú (Xenopus, 
pipovité; Pipidae, Rhinophrynus dorsalis, veľkono-
sé; Rhinophrynidae), ako aj larvy druhov zbierajúce 
potravu z vodnej hladiny (Megophrys, hrabavkovité; 
Pelobatidae, Microhyla, parosničkovité; Microhyli-
dae) nemajú rohovinové štruktúry buď vôbec vyvi-
nuté alebo ich majú vyvinuté veľmi slabo. Naopak, 
larvám, ktoré sa vyvíjajú v prudko tečúcich vodách, 
umožňujú početné rady rohovinových zúbkov (spo-
lu s príchytným terčom na bruchu) prichytiť sa na 
kamene a tak sa udržať v silnom prúde (napr. Asca-
phus 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 funk-

cie (rozmnožovanie, vnímanie podnetov, trávenie, 
dýchanie). 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 (vznika-
jú z rovnakých zárodočných listov, hoci často vyko-
návajú rozdielnu funkciu) a → analogické (vznikajú 
z rozdielnych zárodočných listov, ale vykonávajú 
rovnakú funkciu). V prípade fylogenetickej straty pô-
vodného poslania hovoríme o → rudimentárnych or-
gánoch, napr. zvyšky zadných končatín veľhadov. PF

organa stridentia → stridulačné orgány hmyzu
organela – stavebná a funkčná jednotka bunky, špecia-

lizovaná na vykonávenie určitých funkcií. K bunko-
vým organelám patrí napr. → jadro, mitochondrie, → 
plastidy, lytozómy, hydrogenozómy, k pohybovým 
organelám → bičíky, brvy, → panôžky a pod. ET

organely prvokov → bunkové ústrojčeky
organogenéza – obdobie zárodočného vývinu, v ktorom 

sa diferencujú orgány zárodku. Na morfogenetické 
pohyby pri vzniku gastruly (invagináciu, immigrá-
ciu, epibóliu a delamináciu) naväzujú početné bun-
kové delenia. Zárodok intenzívne rastie. Diferen-
cujú sa bunky, medzibunková hmota a tkanivá. Tri 
pôvodné zárodočné listy ekto-, endo- a mezoblast 
sa diferencujú na jednotlivé orgány. Z ektoblastu sa 
vyvíja epiblast, z ktorého vzniká → pokožka a jej 
deriváty, časti zmyslových orgánov, vylučovacie 
orgány bezstavovcov, vzdušnice hmyzu, vonkajšie 
žiabre, pľúcne vaky pavúkovcov, predné črevo (sto-
modeum), zadné črevo (proctodeum), Malpighiho 
trubice hmyzu, zubná sklovina, svalový → epitel 
pŕhlivcov a svalový epitel dúhovky oka stavovcov. 
Druhou časťou ektoblastu je neuroblast, ktorý dáva 
základ nervovej sústavy. Všetky orgány tela, ktoré 
vznikli z vonkajšieho zárodočného listu označuje-
me ako ektodermálne. Z endoblastu sa diferencu-
je stredná časť tráviacej trubice (mezenteron) a jej 
prídatné žľazy, dýchacie orgány stavovcov, → ply-
nový mechúr rýb, Malpighiho trubice pavúkovcov. 
Všetky tieto orgány označujeme ako endodermálne. 
Mezoblast sa diferencuje najprv na célomové vačky 
a → mezenchým. Célomové vačky sa diferencujú na 
dorzálne časti – tzv. somity a ventrálne časti – tzv. 
laterálne doštičky. Z dorzolaterálnej časti somitu sa 
diferencuje tzv. dermatóm, z ktorého vzniká zamša. 
Ventromediálna časť somitu v blízkosti nervovej 
trubice sa mení v tzv. sklerotóm, ktorý dáva základ 
kostry, stredná časť somitu sa mení na myotóm, z 
ktorého vzniká kostrová svalovina. Na rozhraní so-
mitu a laterálnej doštičky sa diferencuje nefrotóm 
(základ obličiek a pohlavné vývody). Pohlavné žľa-
zy sa diferencujú z gonotómu – lištovitej vliačeniny 
hornej časti laterálnych doštičiek. Centrálny kanálik 
spájajúci somit s laterálnou doštičkou sa diferen-
cuje na Wolffovu chodbu (primárny močovod). V 
somitoch célom mizne, v laterálnych doštičkách sa 
zachováva a plní funkciu telesných dutín stavov-
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cov (hrudnej, perikardiálnej, brušnej). Vnútorná 
stena laterálnej doštičky (splanchnopleura) pokrýva 
povrch vnútorných orgánov (tvorí mezotel), von-
kajšia stena (somatopleura) vystiela telesnú dutinu 
pri telesnej stene (pleura, peritoneum). V miestach, 
kde sa stýka pravá a ľavá laterálna doštička vzni-
ká na brušnej strane črevný záves (mezentérium) a 
v hrudnej oblasti → osrdcovník (perikard). Srdce 
a cievy vznikajú z mezenchýmu, ktorý sa uvoľ-
nil z okrajových častí laterálnych doštičiek. MH 

organogenéza → blastogenéza
organológia – základná (komparatívna) morfologická 

zoologická a botanická disciplína zameraná na štú-
dium štruktúry a funkcie orgánov ako základných 
anatomických a funkčných jednotiek organizmu. Di-
apazón jej pôsobnosti intenzívne komunikuje s prí-
buznými 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 prejavoch a metabolizme). Živou 
súčasťou organológie je aj dynamický pohľad či už 
z hľadiska fylogenézy (→ evolúcia) alebo ontoge-
nézy (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 zmys-
le systémovej teórie ide o úroveň organizovanosti 
živej hmoty, ktorá tvorí supersystém menších kom-
ponentov (orgánov) a subsystém väčšej a zložitejšej 
jednotky (celého organizmu). V tomto zmysle sa cez 
vzájomné interakcie medzí sústavami orgánov za-
bezpečuje celková homeostáza organizmu. Preto je 
význam každej sústavy na jednej strane v jej nosnej 
funkcii a na strane druhej v širokom spektre doplňu-
júcich funkcií. U živočíchov patrí k bežným systé-
mom oporná a pohybová (napr. kostra a svalstvo), 
obehová (cievny systém a srdce, miazgový systém), 
dýchacia, tráviaca, vylučovacia, nervová, rozmno-
žovacia alebo krycia sústava. Sústavy orgánov na-
berajú na zložitosti predovšetkým u stavovcov. PF

organum chordotonale → chordotonálny orgán
organum Johnstoni → pedicelový orgán
organum tympanicum → bubienkový orgán 
orientácia živočíchov – schopnosť živočíchov vnímať 

vlastnú pozíciu v priestore a prispôsobovať sa po-
hybom pôsobeniu vnútorných → podnetov. Zložitej-
šie formy orientácie zvierat súvisia predovšetkým s 
vyhľadávaním vzdialených cieľov, napr. zimovísk, 
hniezdísk, miest hromadného párenia a rozmnožo-
vania (rýb, žiab, veľrýb, kopytníkov a pod.) alebo 
vlastného hniezda s mláďatami. Známe sú dva typy 
orientácie: 1. jednoduché pilotovanie podľa po-
zemných značiek do malej vzdialenosti, napr. lety 
kutavky zemnej (Philantus triangulum), ktorá pri-
náša potravu larvám do podzemných hniezd. Pri 
orientačnom lete si zapamätá konfiguráciu terénu, 

podľa ktorých hniezdo nájde. Dôležitejšie je uspo-
riadanie predmetov, než ich tvar. Orientácia pilo-
tovaním pomocou zraku je rozšírená pri vtákoch. 
Pri vodných živočíchoch pri orientácii prevláda 
funkčnosť chuťových → receptorov, pri cicavcoch 
pachové receptory a pri netopieroch prevláda orien-
tácia → echolokáciou. 2. Orientácia navigáciou v 
kompasovom smere zemského magnetického poľa 
(severný a južný magnetický pól) medzi hniezdis-
kom a zimoviskom. Hmyz a vtáky sa často orientujú 
navigáciou podľa postavenia slnka alebo hviezd vo 
vzťahu k dennej a ročnej dobe. Orientácia piloto-
vaním a navigáciou sa často kombinuje. Pri väčši-
ne vtákov je azimut dlhých migračných letov vro-
dený, ale na určitých miestach ťahových ciest sa 
orientujú pilotovaním na základe skúseností. MN

orientačno-pátracie správanie – dôležitá súčasť akti-
vity všetkých živočíchov pri preskúmavaní svojho 
životného alebo úplne nového prostredia. Uplatňuje 
sa v teritoriálnom správaní, pri zisťovaní nebezpe-
čenstva, pri vyhľadávaní partnerov a príslušníkov 
druhu alebo sociálnej skupiny. Je to vrodené → in-
štinktívne správanie.             MN

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 
aktivít pre prežitie v prirodzených podmienkach. 
Aktívnym sledovaním okolia živočíchy získavajú 
časové a priestorové informácie o prostredí. Po zís-
kaní informácií o prostredí potom môžu realizovať 
ostatné životné aktivity (vyhľadávanie a konzumácia 
potravy, vyhľadávanie sexuálneho partnera, kom-
fortné aktivity, atď.). Pre orientáciu zvieratá vyu-
žívajú zmysly, 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 formách orientačného správania využívajú 
živočíchy rôzne znaky na zemi a oblohe, napr. výš-
ku slnka nad obzorom, magnetické pole Zeme (ho-
luby, bociany, žeriavy, sťahovavé vtáky) atď. MKA

orientačný tanec včiel – forma vnútrodruhovej komu-
nikácie včely medonosnej (Apis mellifera), pri kto-
rej sa k optickej signalizácii pripájajú taktilné, che-
mické a vibračné → podnety. Má dôležitú funkciu 
pri odovzdávaní informácii o smere a vzdialenosti 
zdroja potravy od úľa. Včela, ktorá potravu objavila 
od úľa vzdialenú 50 m sa pohybuje do kruhu v tzv. 
„kruhovom tanci“. Keď sa potrava nachádza od úľa 
viac ako 50 m, po prílete do úľa sa pohybuje „vr-
tivým tancom“ v tvare „osmičky“. Uhlopriečka, po 
ktorej sa včela pohybuje v osmičke a pod určitým 
uhlom medzi slnkom a zdrojom potravy naznačuje 
smer, kde sa potrava nachádza. Dôležitým prvkom je 
zastavenie sa v strede osmičky a niekoľko vrtivých 
pohybov bruškom. Pri vzdialenosti potravy 200 m 
opakuje včela pohyb 8 krát za 15 s., pri 500 m iba 



O

130

6-krát. Počet opakovaní vibračných pohybov bruš-
kom s narastajúcou vzdialenosťou potravy od úľa 
klesá. Pri zamračenej oblohe sú včely schopné vyu-
žiť iné informačné zdroje – polarizáciu svetla a UV 
žiarenie. Komunikačný orientačný tanec včiel obja-
vil nositeľ Nobelovej ceny za etológiu v roku 1973 
nemecký etológ → Karl von Frisch (1926). MN

ornitofília – opeľovanie kvetov drobnými vtákmi 
v teplých oblastiach sveta. Kvety bývajú výrazne 
sfarbené, často rôznofarebné, tuhé, pružné a odolné 
nárazom. → Opeľovačmi sú kolibríky, Trochilidae 
(Južná a Stredná Amerika), medárikovité, Melipha-
gidae (Ázia, Austrália) a nektárovky, Nectariniidae 
(tropická Afrika).             MH 

ornitofília → opeľovače       
ornitochória – roznášanie semien rastlín vtákmi na tele 

a nohách (vodné rastliny na plávacích blanách), čas-
to tiež trusom.              MH

orobióm – horský bióm, spoločenstvá vyskytujúce 
sa v horských a vysokohorských oblastiach v naj-
vyšších vegetačných stupňoch až do niválneho 
pásma (pásma večného snehu a ľadu). Refúgiom or-
ganizmov tu môžu byť napr. holé skaly vyčnievajúce 
zo snehu a ľadu.              MH

ortognátna hlava → hlava článkonožcov
os → kosť
os dorsale → notárium
oscilácia – kolísanie populačnej hustoty (početnosti) 

druhu na stanovišti v priebehu jednej generácie, prí-
padne jedného roku. → fluktuácia.            MH

osculum – vyvrhovací otvor hubiek (Porifera), nachádza 
sa na vrchole hubky a odchádza ním voda z tela von. JS

osfrádium → čuchové orgány bezchordátov
osmaetherium → osmetérium
osmetérium (osmaetherium) – rúrkovitá vyliačiteľná 

žľaza nachádzajúca sa za hlavou v stredovej dorzálnej 
časti predohrude húseníc motýľov z čeľ. vidlochvos-
tovité (Papilionidae). Vyliačené pružné osmetérium 
žltooranžovej farby má najčastejšie tvar písmena Y a 
→ húsenica ho vyliačuje najčastejšie pri podráždení, 
kedy do okolia uniká prenikavo zapáchajúci sekrét. 
Rýchle vyliačenie spojené s odparovaním sekrétu 
plní pravdepodobne zastrašovaciu funkciu. MKU

osmoregulácia – schopnosť zabezpečovať stálosť vnú-
torného prostredia, vylučovaním väčšinou tekutých 
produktov z tela. Uskutočňuje sa prostredníctvom vy-
lučovacích orgánov (→ plamienkové bunky, → meta-
nefrídie, obličky). U voľne žijúcich jednobunkovcov 
osmoreguláciu 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 roztokov 
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 pracu-
jú napr. aj → pulzujúce vakuoly jednobunkovcov. ET

osphradium → čuchové orgány bezchordátov 
osrdcovník – srdce je uložené v dutine blanitého alebo 

čiastočne chrupavkovitého osrdcovníka (perikar-
dium), ktorý je jednou z telových dutín coelomového 
pôvodu. Je to vakovitý obal, kde je uložené srdce. SN

osteogenéza → kosť
osteológia → kosť
ostia – vstupné otvory do tela hubiek (Porifera), kto-

rými preniká voda prinášajúca potravu a kyslík. JS
ostina → tykadlá hmyzu
ostinové tykadlá → tykadlá hmyzu
ostracum → schránky mäkkýšov
ostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
otvorená cievna sústava → obehová sústava bezchor-

dátov
otvorené pole (open field) – pokusný priestor, v ktorom 

sa sleduje spontánna → aktivita živočíchov. Umož-
ňuje zisťovať a zaznamenávať životné prejavy v 
komplexnej podnetovej situácii nového prostredia. 
Do pokusnej klietky sa vloží zviera na rôzne dlhý 
čas jednorázovo alebo opakovane od niekoľko de-
siatok minút až po niekoľko hodín. Podlaha otvo-
reného poľa je rozdelená na štvorce, ktorých jedna 
strana je totožná s dĺžkou tela pokusného zvieraťa. 
Vo vymedzenom čase sa zaznamenáva horizon-
tálna a vertikálna motorická aktivita, akustické 
prejavy, očuchávanie a neaktívne stavy. Kvantifi-
kácia výskytu týchto indikátorov správania a ich 
štatistické spracovanie umožňuje určiť individu-
álnu excitabilitu CNS pozorovaných zvierat. MN

ovariola hmyzu – základná stavebná jednotka → va-
ječníka. Je zložená z koncového vlákna, vlastnej 
ovarioly a zo stopky (pedicellus). Je obalená jemnou 
blanou (membrana propria). Na jej distálnom konci 
rastú, dozrievajú a zároveň proximálnym smerom 
zostupujú vajíčka. Distálna časť sa nazýva germá-
rium (germarium), proximálna vitelárium (vitella-
rium). V germáriu sa nachádzajú folikulárne bunky 
(cystocyty), vyživovacie bunky (trofocyty) a prapo-
hlavné bunky (primordiálne gonocyty), z ktorých 
sa diferencujú oogóniá (u meroistických ovariol aj 
trofocyty). Oogóniá sa delia a súčasne zostupujú 
smerom proximálnym ku stopke ovarioly. Vznikajú 
z nich oocyty, ktoré sú najmenšie v apikálnej čas-
ti germária. Pokračovaním germária je vitelárium, 
ktoré tvorí najväčšiu časť ovarioly. V hornej časti 
vitelária sú folikulárne bunky, ktoré boli v germáriu 
premiešané s trofocytmi a oocytmi. Zoraďujú sa v 
strednej a spodnej časti vitelária v pozdĺžnom smere 
so stenami ovarioly a vytvárajú vajíčkové komory 
s jedným oocytom vo vnútri. Vyživovacie bunky 
sa zoskupujú podľa pozdĺžnej osi ovarioly, podob-
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nú tendenciu majú aj oocyty. V nižšie položených 
častiach vitelária vzniká takto rad za sebou postave-
ných vajíčkových komôr, ktoré sa nazývajú folikuly. 
Ich steny tvoria folikulárne bunky. Vnútri leží oocyt 
alebo vajíčko. Pod najspodnejším zrelým vajíčkom 
leží skupina buniek, ktorá uzatvára ovariolu v mieste 
stopky. Podľa správania sa prapohlavných buniek v 
germáriu delíme ovarioly na panoistické a merostic-
ké. U panoistickej ovarioly, ktorá je pôvodnejšia, zo 
všetkých prapohlavných buniek vznikajú oogóniá a 
z nich oocyty I. rádu a postupujú do vitelária. Kaž-
dý oocyt je obalený folikulárnym epitelom, ktorý 
vzniká z → mezodermálnych buniek steny germá-
ria. Panoistické ovarioly sa vyskytujú u podeniek, 
pošvatiek, vážok, švábov, strapiek. V meroistickej 
ovariole z prapohlavných buniek vznikajú oogóniá 
(neskôr oocyty) a trofocyty. Podľa spôsobu ulože-
nia trofocytov meroistické ovarioly delíme na poly-
trofné (kobylky, koníky, blanokrídlovce, potočníky, 
motýle, dvojkrídlovce a i.) a telotrofné (niektoré 
blanokrídlovce, chrobáky, bzdochy). U polytrofné-
ho typu sa trofocyty nachádzajú v skupinách medzi 
jednotlivými vajíčkovými komorami. U telotrofného 
typu vyživovacie bunky zostávajú v distálnej časti 
germária a so zostupujúcimi vajíčkovým komorami 
zostávajú spojené trubičkovitými výbežkami. MH

ovarium → vaječník
oviductus → vajcovod
ovipositor → kladielko
ovoparia → vajcorodosť
ovoviviparia → vajcoživorodosť
ovoviviparné živočíchy → vajcoživorodé živočíchy 
ovum → vajíčko
oxytocín – hormón produkovaný v jadrách hypotalamu, 

odkiaľ je transportovaný (naviazaný na transport-
ný proteín neurofyzín) výbežkami tzv. neuroendo-
krinných nervových buniek do neurohypofýzy a až 
tu vylučovaný do krvného obehu. Chemicky ide o 
bielkovinu. Spôsobuje sťahy hladkého svalstva ma-
ternice pri pôrode a pravdepodobne i pri pohlavnom 
dráždení, kedy sťahy svalstva urýchľujú transport 
spermií do → vajcovodov. Ďalej spôsobuje sťahy 
myoepitelových buniek mliečnej žľazy, a tým vy-
pudzovanie mlieka pri kojení. Podnety k sekrécií 
oxytocínu sú nervovo-reflexného charakteru: roz-
širovanie pôrodných ciest pri pôrode, rozšírenie a 
podráždenie vonkajších genitálií a pošvy pri súloži, 
podráždenie mliečnych bradaviek pri kojení. MKB

pahúsenica –  juvenilné štádium, larva blanokrídlovcov 
z nadčeľade Tenthredinoidea s tromi pármi nôh, ale 
na rozdiel od → húsenice má viac ako 5 párov → pa-
nôžok, ktorým chýba veniec háčikov a na hlave má 
iba jeden pár očiek. Neprítomná snovacia rúrka. MKU

pahúsenica → larvy hmyzu
pachové žľazy – typ potných žliaz, ktoré produkujú 

špecificky zápachajúce látky. Nachádzajú sa v okolí 
konečníka a pohlavných orgánov.         MKB

paleometabólia → premena

palingenetický znak – pôvodný, archaický znak, zde-
dený po predkoch.              MH

pallium → plášť
palpifer → čeľusť hmyzu, → čeľustné hmatadlo
palpiger → spodná pera, → spodnoperové hmatadlo
palpus labialis → spodnoperové hmatadlo
palpus maxillaris → čeľustné hmatadlo
paludikolný → stagnikolný
PAM → primárna meňavková encefalitída
pamäť – je z evolučného hladiska jedna z najpozo-

ruhodnejších vlastností nervového systému, kto-
rá 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. Výraz-
nú pamäť majú aj niektoré vtáky a samozrejme ci-
cavce. Všetky vnemy prechádzajú najprv do krátko-
dobej pamäte, ktorá sa tiež nazýva pamäť pracovná 
alebo operačná. Krátkodobá pamäť má malú kapa-
citu, zato však umožňuje okamžité vybavenie infor-
mácií. Cvičením a opakovaním je možné premeniť 
ju na dlhodobú sekundárnu pamäť. Konečne dlho-
dobá pamäť terciálna ukladá dobre konsolidované 
procesy a sú v nej uložené v podstate nezabudnu-
teľné 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 (krátko-
dobú) pamäť je veľmi malá, naopak pre sekundárnu 
veľká a u terciálnej pamäti je opäť menšia. MKA

pandorina larva – larválne štádium nepohlavnej ge-
nerácie → kmeňa brvoústovcov (Cycliophora) 
ustanoveného až v r. 1995. Larva sa vyvinie na pri-
sadlej – živej matke pučaním. Živá matka neustále 
produkuje nové larvy, ktoré sa oddeľujú (podob-
nosť s mytologickou Pandorinou skrinkou). MH

pandrava – typ oligopódnej larvy, ktorá má silno 
sklerotizovanú hlavu a vyvinuté tri páry nôh na 
hrudi. Je zavalitá, oblúkovito prehnutá. Charakte-
ristická 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 
krokodílov bol nazvaný na počesť objaviteľa – fora-
men Panizzae.                IO

pankreas – žľaza uložená priečne v brušnej dutine, me-
dzi žalúdkom a chrbticou, obklopená z veľkej časti 
dvanástnikom. Má podlhovastý tvar. Táto žľaza spĺ-
ňa zásadnú úlohu ako súčasť endokrinného systé-
mu a zároveň je potrebná na fungovanie tráviaceho 
traktu, čo sa odráža aj v jej vnútornej štruktúre: Ako 
exokrinný pankreas (exokrinný = s vonkajšou sekré-
ciou, prívlastok pre žľazy, ktorých produkty nie sú 
vylučované do krvi, ale na miesto svojho pôsobenia 
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sú uvoľňované cestou vývodu) sa označuje tá časť 
žľazy, ktorá vytvára → enzýmy potrebné na trávenie 
potravín (najmä bielkovín), ako aj sériu zásaditých 
látok neutralizujúcich silne kyslý žalúdočný obsah, 
ktorý vstupuje do začiatočných častí dvanástni-
ka. Na plnení tejto úlohy sa podieľajú pyramídovo 
usporiadané bunky, ktoré majú malý spoločný kaná-
lik, ktorým sa vytvorené enzýmy dostávajú do čoraz 
väčších vývodov a napokon do hlavného pankrea-
tického vývodu. Týmto vývodom pankreas vyluču-
je svoje produkty do dvanástnika, väčšinou sa pred 
vyústením do dvanástnika spája s koncovou časťou 
spoločného žlčovodu. Ako endokrinný pankreas (en-
dokrinný = s vnútornou sekréciou, prívlastok žliaz, 
ktoré svoje produkty vylučujú priamo do krvného 
obehu) sa označuje tá časť žľazy, ktorá vytvára hor-
móny nepostrádateľné z hľadiska látkovej premeny, 
a to inzulín a jeho protiklad glukagón. Okrem toho 
je miestom tvorby ďalších hormonálne aktívnych 
látok, ako sú gastrín či somatostatín. Tvorba hormó-
nov prebieha v štruktúrach nazývaných Langerhan-
sove ostrovčeky, ktoré sú roztrúsené medzi bunkami 
exokrinného pankreasu. Produkty ostrovčekov sú 
vylučované priamo do krvi na podnet kontrolných 
mechanizmov látkovej premeny. Táto dvojitá funk-
cia robí z pankreasu životne dôležitý orgán. Ako 
pankreatitída sa označuje zápal tohto orgánu, kto-
rý môže prebiehať akútne alebo chronicky, pričom 
ide o dve rozdielne prebiehajúce ochorenia. MKB

pankreasová šťava – tráviaca šťava s mnohorakým 
účinkom. Jej dôležitou súčasťou je hydrogénuhliči-
tan sodný, ktorý neutralizuje kyselinu chlorovodíko-
vú. Pankreasová šťava obsahuje → enzýmy štiepia-
ce bielkoviny, polysacharidy a tuky. Medzi enzýmy 
štiepiace bielkoviny patrí trypsín, tuky lipáza a poly-
sacharidy pankreatická α-amyláza. Sekrécia pankre-
asovej šťavy je riadená nervovo a hormonálne. MKB

panoistická ovariola → ovariola hmyzu
panôžka (pseudopodium) – vyliačenina bunky niekto-

rých prvokov, ktorá sa formuje buď na ktoromkoľ-
vek mieste alebo v určitej oblasti, a môže byť znovu 
kedykoľvek resorbovaná. Panôžky sú charakteristic-
ké pre koreňonožce (Sarcodina), ale môžu sa vysky-
tovať aj u niektorých bičíkovcov. Rozlišujeme nie-
koľko typov panôžok: lobopódie – široké, prstovité 
až lalokovité panôžky charakteristické najmä pre tr. 
Lobosea. Filopódie – tenké, niťovité, často rozvet-
vené, zašpicatené, 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 ohýbať, vybiehajú slncovite vo všetkých smeroch. 
Slúžia hlavne na vznášanie a zachytávanie potravy 
(Heliozoa, Radiolaria). Retikulopódie a rizopódie 
– rozvetvené panôžky, navzájom pospájané (anasto-
mózy), čím vzniká hustá sieťovina za účelom zachy-
távania potravy (Foraminifera). Z lobopódií, ale aj 
zo zadného 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
pantofág/omnivor/všežravec – živočích konzumujúci 

najrôznejšie druhy potravy rastlinného i živočíšneho 
pôvodu.               MH

panva – v širšom zmysle označuje dolnú časť trupu, u 
štvornohých cicavcov časť tela medzi bruchom a 
chvostom. V užšom zmysle termín označuje len sa-
motnú kostru panvy. Panva alebo panvový pletenec sa 
skladá z kosti krížovej a dvoch panvových kostí.MKB

panvička → nohy článkonožcov
paosteň (hyporhachis) – majú ho niektoré druhy vtákov 

(napr. kurovité) a slúži na zahustenie operenia. Na 
pere odstupuje v mieste distálneho pupku (umbilicus 
distalis) na hranici ostňa a brka a takisto nesie zásta-
vicu, ktorá je však menšia. Len niektoré vtáky (napr. 
emu) majú paosteň rovnako dlhý ako osteň.         TL

páperie (plumae) – jemné → perie pod kontúrovým 
perím, ktoré nemá vytvorenú zástavicu a plní úlohu 
tepelnej izolácie. Na tele vtákov rozlišujeme dva zá-
kladné 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 niekoľ-
ko 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

papillae recti → tráviaca sústava bezchordátov
pár – uzavretá sociálna skupina samca a samice. Po 

oplodnení samice sa môže rozpadnúť (napr. kačica 
divá) alebo trvá celý život (husi, krkavce, vlci). MN

paracercus → paštet
parafyletický taxón → monofyletický taxón 
paragastrálna dutina – dutina vo vnútri tela hubiek, 

vystlaná → golierikatými bunkami (choanocytmi). 
Niektorí autori ju označujú ako archenteron alebo 
spongocoel.                ET

paraglossae → spodná pera
paraglosy → spodná pera
paramerae → penis hmyzu
paraméry → penis hmyzu
parametabólia → premena 
parapódium – nečlánkovaný prívesok na tele (článkoch) 

mnohoštetinavcov (Polychaeta). Umiestnené sú pá-
rovito na každom článku. Môžu sa na nich nachádzať 
žiabre, zväzky štetín, zmyslové štetiny a pod. ET

parathormón – hormón riadiaci premenu vápnika 
v organizme. V krvi a mimobunkvých tekutinách 
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zvyšuje hladinu vápnika tým, že riadi jeho uvoľ-
ňovanie z kostí (je antagonistom kalcitonínu). Je 
pre život nevyhnutný. Jeho vylučovanie je riadené 
jednoduchou spätnou väzbou (hladinou vápnika 
v krvi). Vo fylogenéze sa prvýkrát objavuje u oboj-
živelníkov. V obličkách parathormón znižuje vylu-
čovanie vápnika – jeho spätné vstrebávanie do tela 
a zvyšuje vylučovanie fosfátov. V črevách zvyšuje 
(aj s D vitamínom) resosbciu vápnika. Ten je čo do 
množstva piatym biogénnym prvkom v ľudskom 
tele. Tkanivám (kosti, zuby) dodáva tvrdosť a pev-
nosť, je nevyhnutný pri šírení nervového vzruchu, 
svalových sťahov, zrážaní krvi. Vitamín D pod-
poruje jeho vstrebávanie v tenkom čreve. Zdroje 
vápnika sú mak, mliečne výrobky, orechy. MKB

paratómia → fisipária
paratómia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
parazit – organizmus, ktorý po celý život alebo po istú 

dobu svojho života žije na tele (→ ektoparazit) alebo 
v tele (→ endoparazit) iného organizmu (→ hosti-
teľa) a živí sa na jeho úkor. Parazit získava živiny 
z jedného alebo niekoľkých hostiteľov, ktorým zvy-
čajne škodí, no vo väčšine prípadov ich nezabíja (po-
kiaľ úroveň infekcie hostiteľa parazitom neprekročí 
únosnú hranicu). Napriek tomu, že celé skupiny iných 
organizmov (huby, niektoré druhy rastlín a i.) žijú na 
úkor hostiteľských organizmov a sú s nimi spojené 
svojim vývinom (ontogenézou) 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 → hos-
titeľa. Väčšinou ide o ektoparazitické druhy viazané 
na hostiteľa celým životom, napr. pôvodca svrabu 
človeka zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei), vši 
(Anoplura), niektoré druhy kuklorodkovitých (Hip-
poboscidae) alebo časťou života, napr. niektoré rozto-
če z čeľ. Trombiculidae, 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) 
organizmov. Väčšinou je vzťah parazit – → hostiteľ 
viac-menej vyvážený, parazitovi sa darí – hostiteľ 
príliš netrpí. V mnohých prípadoch je rovnovážny 
stav narušený a dochádza až k smrteľnému ohroze-
niu hostiteľa. Parazity svojich hostiteľov poškodzu-
jú mechanicky, ochudobňujú ich o živiny a intoxi-
kujú svojimi výlučkami. Čím je v hostiteľovi alebo 
na hostiteľovi parazitov viac, tým je ich patogénne 
pôsobenie silnejšie. Parazitizmus patrí k veľmi roz-
šíreným životným stratégiám organizmov a zohráva 
dôležitú úlohu v evolúcii.               IO

parazitoid – organizmus, ktorý napáda → hostiteľa 
(kladie doňho vajíčka). Parazitoid spočiatku svojmu 
hostiteľovi (väčšinou nedospelé štádium) neškodí, 
ale pred začiatkom kuklenia ho zabije a skonzumu-
je (napr. niektoré blanokrídlovce, dvojkrídlovce). 

Najprv sa živia tukovým telesom, ktoré slúži ako 
zásobáreň živín, a cicia hemolymfu. Tesne pred za-
kuklením napadá i životne dôležité orgány, a tým 
hostiteľa zabíja. Jedným z významných parazitoidov 
využiteľných v biologickom boji proti škodcom je 
lumčík žltonohý (Apanteles glomeratus), ktorého 
samička kladie asi 30 vajíčok do húsenice mlynári-
ka kapustného. Po vyliahnutí larvy v húsenici, strávi 
jej obsah a zostane len telesná schránka. Následne 
larvy schránku opustia a nablízku sa zakuklia. JS

parazitológia – náuka o parazitických živočíchoch a ich 
vzťahoch k → hostiteľským organizmom.            IO

parekia – trpené susedstvo, vzťah medzi dvomi druh-
mi živočíchov, z ktorých jeden druh vyhľadáva 
susedstvo druhého, z čoho má prospech, ale druhý 
partner nie je tým negatívne ovplyvňovaný. Napr. 
vrabce v hniezdach bocianov, prípadne volavky 
pri kopytníkoch, kde chytajú vyplašený hmyz. MH

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 urči-
tom čase prisadá na podklad a dorastá na hubku. ET

párenie – najdôležitejší akt pri rozmnožovaní živočí-
chov, ktorým sa zabezpečuje splynutie samčích a 
samičích pohlavných buniek. Základným predpokla-
dom párenia je schopnosť sexuálnych partnerov sa k 
sebe priblížiť, prekonať prirodzené konfliktové ten-
dencie, ďalej → vyladenie endogénnych neurohu-
morálnych regulácii a behaviorálna vnímavosť pre 
vzájomné sexuálne správanie. Vývin receptivity re-
gulujú vrodené fyziologické mechanizmy a čiastočne 
ju ovplyvňuje aj prostredie a predovšetkým sociálne 
interakcie zvierat. Prirodzená tendencia pre zacho-
vanie druhu vytvorila účinné formy správania pre 
úspešný priebeh párenia (tzv. predsvadobné správa-
nie vtákov → tokanie, cicavcov → ruja a pod.). MN

párenie živočíchov – oplodňovací akt, ktorý zabezpe-
čuje splynutie samčích a samičích pohlavných bu-
niek. Oplodnenie môže byť vonkajšie alebo vnútor-
né. Vonkajšie oplodnenie je typické pre mäkkýše, 
ryby a iné vodné živočíchy. Suchozemské podmien-
ky nie sú vhodné pre vonkajšie oplodnenie, preto 
oplodnenie suchozemských živočíchov prebieha 
vo vnútri tela samíc. Aby bolo párenie úspešné je 
nutné aby sexuálny partneri splnili nasledujúce po-
žiadavky: musia sa vedieť k sebe fyzicky priblížiť, 
pri prvom kontakte vedieť uvoľniť a prekonať pri-
rodzené konfliktové tendencie, musia byť vnímavý 
pre vzájomné sexuálne reakcie a musia byť fyzio-
logicky schopný uvoľniť svoje zárodočné bunky 
v pravý čas. Prirodzená tendencia na zachovanie 
druhu každého živočícha vytvorila postupne veľmi 
účinné mechanizmy pre úspešný priebeh rozmno-
žovania. Sú to najmä špecifické zmeny v správaní, 
ktoré vo všeobecnosti možno označiť ako predsva-
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dobné správanie. Pohlavné spojenie dvoch part-
nerov sa nazýva kopulácia. Zasunutie penisu do 
pošvy samice sa označuje ako intromisia. Uvoľne-
nie spermií do pošvy sa nazýva ejakulácia. Počas 
intromisie vykonáva samec sériu kmitavých pohy-
bov označovaných ako kopulačné pohyby. MKA

páriace mozolčeky žiab – zrohovatené pokožkové 
(epidermálne) útvary na končatinách samcov žiab, 
ktoré uľahčujú pridržanie samice v → amplexe. 
Ich rozvoj ovplyvňujú pohlavné hormóny; výrazné 
sú preto najmä v čase rozmnožovania. Často obsa-
hujú → melanín, ktorý im dodáva čierne sfarbenie. 
Môžu byť vyvinuté na predlaktí, na prvom až tre-
ťom prste predných končatín, samce kunky žlto-
bruchej (Bombina variegata) ich majú aj na treťom 
prste zadných končatín. Páriace mozolčeky majú 
výrazne vyvinuté samce druhov, ktoré sa rozmno-
žujú v tečúcich vodách, naopak, chýbajú alebo sú 
len minimálne vyvinuté pri druhoch páriacich sa 
na zemi alebo vo vegetácii. Okrem zrohovatených 
útvarov na končatinách majú niektoré druhy vyvi-
nuté obdobné štruktúry aj na hrudi (Leptodactylus, 
Scutiger), spodnej čeľusti (Adelotus) alebo v pred-
nej časti hlavy (Leptobrachium). Môžu mať po-
dobu jednoduchých zhrubnutín alebo tŕňov. PMI

parietálny orgán – dorzálna vyliačenina medzimozgu 
a za ním je pineálny orgán. Pri mihuliach a sliznat-
kách majú oba funkciu nepárového oka, pri ostat-
ných stavovcoch sa pineálny orgán mení na epi-
fýzu (corpus pineale) s hormonálnou funkciou 
a parietálny orgán zaniká (okrem niektorých jaš-
terov a hatérie). Na dorzálnej strane medzimozgu 
plazov sú vyliačeniny – pineálny orgán (glandula 
pinealis), ktorý má sekrečnú funkciu a parietálny 
orgán, ktorý majú ako temenné oko jašterice, naj-
lepšie je však zachovaný pri hatérii (má šošov-
ku, sietnicu a nervové spojenie s mozgom). ZO

paroh (cornus) – skostnatené spojivo na vrcholku vý-
rastku čelovej kosti, ktorý sa volá pučnica. Periodic-
ky narastajú samcom (parohy majú len samice soba 
polárneho – Rangifer tarandus). Sú to kostené útva-
ry – vznikajú periodickou obnovou rastu kosteného 
výbežku čelovej kosti. Parohy nasadajú na valcovitú 
základňu (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 poľovníctve označované ako pučnice (je 
nízka hrboľkovitá) a z jej konca vyrastá každoročne 
sa obnovujúci paroh. Ďalšie časti parohu (ružica – 
rosa cornus, kmeň – corpus cornus a vetvy – pro-
cessus cornus) tvoria dočasný útvar, ktorý samec 
pravidelne zhadzuje a znovu sa mu vytvára. Paroh je 
najprv mäkký z hubovitej → kosti a vnikajú do neho 
→ cievy a je preto pri pučnici. Rastúci paroh je oba-
lený 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 parohovina vnútri pó-

rovitá. Na jej povrchu ostanú odtlačky ciev – ryhy. 
Na povrchu, kde sa koncentrovali stavebné látky, 
vzniká perlovanie. Odumretého lyka sa zviera zba-
vuje 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. Starším zvieratám 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 vypuklejšiu ako 
staré zviera, ktoré ju má kratšiu a vyhĺbenú. Pučni-
ca sa vekom skracuje a hrubne. Rast a zhadzovanie 
parožia je hormonálne riadený proces. V čase ruje 
má zviera vyzreté parožie, ktoré zhadzuje až po ruji. 
Paroh nasadá na pučnicu rozšírenou časťou, ružicou. 
Hlavná os parohu je kmeň, z neho vyrastajú vetvy 
zakončené hrotmi. Viac ako 50 % hmoty parožia tvo-
ria anorganické látky (Ca, P) a zvyšok organické. ZO

parotídy – veľké obličkovité žľazy na hlave väčšiny ro-
púch (ropuchovité; Bufonidae) a salamandier (sala-
mandrovité; Salamandridae), ktoré vznikli koncentrá-
ciou alveolárnych granulárnych žliaz (→ koža oboj-
živelníkov). Produkujú silno toxický sekrét mliečnej 
farby, ktorý chráni jedinca pred → predátormi.PMI

párové plutvy – končatiny vodných stavovcov. Konča-
tiny stavovcov sú plutvy a nohy, vrátane ich modi-
fikácií, ako sú krídla a ruky. Párové končatiny majú 
úplne vytvorené čeľustnaté stavovce (Gnathostoma-
ta) v podobe plutvy (ichthyopterygium) alebo nohy 
(chiropterygium). Plutvy sú párové predné (prsné 
plutvy – pinnae pectorales) a zadné (brušné plutvy – 
pinnae ventrales), a nie sú priamo napojené na chrb-
ticu. Plutvy sa opierajú len o pásma končatín. ZO

paroxyzmálny útlm – na nižších evolučných stupňoch 
je účelnou biologickou adaptáciou živočícha na 
prostredie. Pre zachovanie druhu na vyšších stup-
ňoch stráca význam a stáva sa patologickou, abnor-
málnou – neprimeranou reakciou. Podľa slovenské-
ho bádateľa D. Svorada (1956) možno paroxyzmál-
ny útlm považovať za experimentálny model abnor-
málnych porúch v správaní zvierat. Paroxyzmálny 
útlm je špecifické pomenovanie neprimeraných 
foriem správania živočíchov, akinetického ustrnutia 
a hypnotických stavov, ktoré možno vyvolať ma-
nipuláciou so zvieratami. Najznámejším postupom 
je pridržanie zvierat v polohe na chrbte alebo jeho 
prudké obrátenie z normálnej polohy na chrbát. MN

partenogenéza (parthenogenesis) – (parthenos – pan-
na, genesis – zrodenie), typ pohlavného rozmnožo-
vania, pri ktorom sa nový jedinec vyvíja z vajíčka 
bez oplodnenia (bez účasti spermie). Vyskytuje sa 
pomerne často, napr. v skupinách ako vírniky, bruš-
nobrvce, vzácne aj u niektorých rýb, no najmä u 
hmyzu (vošky, mravce, osy, včely, pakobylky a i.). U 
niektorých živočíchov je partenogenéza normálnym 
a skoro jediným spôsobom rozmnožovania (napr. 
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pakobylky), u iných sa striedajú partenogenetické 
generácie s → generáciami rozmnožujúcimi sa oboj-
pohlavne. Toto striedanie sa nazýva heterogónia (ro-
dozmena), príkladom sú vošky, vírniky. Rozlišujeme 
niekoľko foriem partenogenézy – telytokia, arreno-
tokia, amfitokia. Telytokia – forma partenogenézy, 
pri ktorej sa potomstvo skladá len z jedincov sami-
čieho pohlavia (napr. jarné generácie vošiek). Arre-
notokia – forma partenogenézy, pri ktorej sa potom-
stvo 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 (umelá 
partenogenéza) – náhlymi zmenami teploty, chemic-
kým pôsobením, mechanickými zásahmi do vajíčka, 
vznikajúce jedince však nie sú životaschopné. JS, ET

partenogenon → partenogenéza
parthenogenesis → 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 
príbuznými druhmi, ale aj v rámci jedného druhu 
môžu závisieť od ekologických podmienok, dĺžky 
hniezdneho obdobia resp. potravnej ponuky. Mono-
gamia je typická asi pre 90 % vtáčích druhov, avšak 
prevažne iba čo sa týka spoločnej výchovy potom-
stva. U väčšiny druhov sa vyskytuje tzv. sociálna 
monogamia, pri ktorej dochádza u partnerov k mi-
mopárovým kopuláciám. K týmto zisteniam prispel 
najmä rozmach molekulárnych techník v ornitológii, 
pomocou ktorých sa dá ľahko určiť paternita potom-
stva. Rozsah mimopárových kopulácií môže v rámci 
jedného druhu značne 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 mie-
re. Pri niektorých druhoch zase samec počas inku-
bácie samicu kŕmi (niektoré dravce, zobákorožce). 
Pri niektorých vtákov môžu zväzky pretrvávať aj 
niekoľko rokov (tučniaky, albatrosy, labute, orly, pa-
pagáje, krkavce). Pri ostatných druhoch sa uplatňuje 
polygamia, ktorá môže mať dva typy: pri polygýnii 
sa pári samec s viacerými samicami a pri polyandrii 
sa samica pári s viacerými samcami. → Polygýnia 
sa dá rozdeliť na háremový typ, pri ktorom sa samec 
súčasne pári s niekoľkými samicami. Typickým prí-
kladom sú kurovité, tinamy. Ďalším typom polygý-
nie je polygýnia sukcesívna, pri ktorej sa samec pári 
postupne s niekoľkými samicami. Tento typ je zná-
my u sluky hôrnej. Podobne pri polyandrii sa môžu 
samice páriť súčasne s niekoľkými samcami alebo 
s nimi uzatvárajú zväzky postupne. Pri týchto dru-
hoch sú zväčša samice aktívnejšie, pestrejšie sfarbe-
né, dokonca aj obhajujú teritórium. Z bahniakov je 
polyandria známa pri niektorých tropických druhoch 
čeľade jakanovité, kde samice znášajú vajíčka do 

hniezd jednotlivých samcov v rámci svojho teritória. 
Zaujímavým spôsobom partnerských vzťahov je po-
lygynadria, pri ktorej vytvorí niekoľko samcov a sa-
míc 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 partner-
ských vzťahov. Medzi polygýnické druhy môžno za-
radiť aj druhy s tzv. arénovým spôsobom toku (angl. 
lek species). Počas toku si samice vyberajú samca 
podľa spôsobu toku, resp. podľa niektorých výraz-
ných znakov na operení. Zväčša sa samice pária s 
jedným samcom, ktorý je dominantný. Príkladom 
týchto druhov sú lýrochvostovité, niektoré druhy 
kurovitých (tetrov a hlucháň) a mnoho ďalších. PP

pasívna imunizácia – ak sa organizmus stretol s neja-
kou infekciou a je predpoklad, že sa nakazil, pristu-
puje sa k tzv. pasívnej imunizácii – do organizmu sa 
vpravujú už vytvorené (hotové) špecifické → proti-
látky. Pasívna imunizácia sa vykonáva podaním „ga-
maglobulínu“. Na rozdiel od aktívnej imunizácie ide 
o krátkodobú ochranu. Medzi pasívnou imunizáciou 
a aktívnou imunizáciou je rozdiel v tom, že pri pa-
sívnej sa podávajú hotové protilátky, ochranný efekt 
je takmer okamžitý, ale trvá len niekoľko mesiacov; 
pri aktívnej imunizácii ochranný efekt síce nastupuje 
až za 10  – 15 dní, no ochrana pred ochorením po 
jednej dávke očkovacej látky je približne jeden rok. 
K pasívnej imunizácii patrí aj dodávanie protilátok 
prostredníctvom materského mlieka. Pasívna imu-
nizácia predstavuje prenesenie špecifických proti-
látok alebo imunologicky funkčných buniek od jed-
ného jedinca do iného organizmu.MKB, SN, MM

pásma klimatické – základné zemepisné rozdelenie zem-
ského povrchu podľa klimatických podmienok: tro-
pické, subtropické, mierne, subarktické, arktické. MH 

pásma tokov – neostro ohraničené úseky vodných to-
kov so špecifickou kombináciou ekologických pod-
mienok a charakteristickým zložením vodnej fauny. 
Rozlišujeme pstruhové, lipňové, mrenové a pleská-
čové pásmo.               MH

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 pa-
pily (amfidy). Ku kaudálnemu koncu tela smerujú 
z prstenca chrbtové (dorzálne), brušné (ventrál-
ne) a bočné (laterálne) nervové povrazce prepoje-
né komisurami. V niektorých častiach tela sú vy-
tvorené aj periférne gangliá. Laterálne povrazce 
inervujú cervikálne senzorické papily (deiridy). 
Ďalšie senzorické papily sa vo väčšom množstve 
vyskytujú v kaudálnej časti samčekov v okolí ich 
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pohlavných orgánov. Charakteristickým znakom 
hlístovcov patriacich do triedy Secernentea sú pá-
rové postanálne senzorické papily (fasmidy). IO

paštet (paracercus, pseudocercus, filum terminale) – 
nepárny výrastok epiproktu (t. j. chrbtového → 
skleritu 11. článku bruška), ktorý sa vyskytuje u 
upínaviek, švehiel, podeniek, ako aj lariev niekto-
rých chrobákov (napr. čeľade Hygrobiidae). MH

patella → nohy článkonožcov
patogén – predstavuje biologický agens, najčastejšie 

mikroorganizmus, schopný vyvolať ochorenie iné-
mu organizmu.             MM

pátracie správanie → orientačno – pátracie správanie
paurometabólia → premena
pauropoda → pauropody
pavučina – na vzduchu tuhnúci sekrét v podobe vlák-

na, ktoré je produktom väčšieho množstva rôznych 
typov → snovacích žliaz pavúkov ústiacich do sno-
vacích bradavíc na 10. a 11. článku bruška, ako aj 
iných článkonožcov, napr. šťúrikov (v chelicerách), 
stonožičiek (v cerkoch na 13. telovom článku, sno-
vačiek (v zhrubnutých metatarzoch predných nôh), 
húseníc motýľov a lariev potočníkov (v spodnope-
rových žľazách). Pod pojmom pavučina sa rozumie 
samostatné pavučinové vlákno, ale taktiež i akýkoľ-
vek výtvor (sieť), ktorý z neho pavúky utkali. Pa-
vúky používajú pavučinu na rôzne účely: ako lovnú 
sieť, hniezdo pre dospelé pavúky, kokón a i. MH, JS

paznecht – je rohovinový obal prstových článkov pár-
nokopytníkov.                HI

pazúr (unguiculus) – derivát kože pokrývajúci posledný 
článok prsta. Obojživelníky majú šupiny, vyskytu-
jú sa u nich kožné útvary napr. pazúriky a rohovi-
nové hrbolčeky na hrabanie a zachytávanie, známe 
pri juhoamerickej pipe (→ čeľaď Pipidae), africkej 
pazúrnačke (č. Xenopodinae), našej hrabavke (č. 
Pelobatidae), ropuche (č. Bufonidae). I pazúry na 
nohách plazov sú typické pre mnohé recentné dru-
hy. Epidermálneho pôvodu sú aj ďalšie rohovinové 
útvary na tele vtákov ako ramphotheca na povrchu 
zobáka, na → beháku je podotheca, ostrohy, pazú-
ry, rôzne špecifické výrastky na hlave a → perie. 
Derivátom kože cicavcov sú aj pazúry (unguicu-
lae), ktoré pokrývajú hrot posledného článku prsta. 
Pazúry sú ostré, veľmi rýchlo dorastajú a slúžia na 
zachytávanie koristi ale aj na obranu. Môžu byť ne-
zatiahnuteľné (Sciurus vulgaris – veverica obyčaj-
ná) alebo zatiahnuteľné (Felis lynx – rys ostrovid). 
Pazúry sa skladajú z dvoch doštičiek: z vrchnej (la-
mina dorsalis) a spodnej (lamina plantaris). Pazúry 
a kopytá majú dobre vyvinutú vrchnú aj spodnú 
doštičku, nechty majú vyvinutú len vrchnú. Modi-
fikáciou pazúrov sú nechty (ungues), vyrastajúce na 
koncových článkoch prstov všetkých končatín a sú 
charakteristické pre primáty (Primates). Pod nech-
tom je nechtové lôžko (matrix unguis). Modifiká-
ciou pazúrov sú aj kopytá (ungulae), ktoré pokrýva-
jú väčšiu časť posledného článku prsta kopytníkov. 

Kopyto je podložené väzivovým vankúšikom (strel-
ka). Pazúry, nechty a kopytá permanentne rastú. ZO

pazúrik → nohy článkonožcov
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 prechádza-
júcu potravu.            MKB

pažerák → tráviaca sústava bezchordátov
pažerákové zuby (dentes pharyngei) – nachádzajú sa na 

piatom žiabrovom oblúku, sú druhovo charakteristic-
ké, a sú typickým znakom kaprovitých rýb. Pritlače-
ním týchto zubov k žuvacej doštičke drvia potravu. HI

päťlúčová súmernosť (pentamérna symetria) – pen-
taradiálna, pentagonálna symetria. Osobitný typ ra-
diálnej symetrie (existuje niekoľko rovín symetrie 
a telo je súmerne organizované okolo centrálnej osi), 
ktorá diferencuje telo na 5 rovnakých celkov okolo 
centrálnej osi pod uhlom 72 stupňov. Takáto štruk-
túra umožňuje telu etablovať interakcie s okolitým 
prostredím vo všetkých smeroch. Bežne sa vyskytuje 
u rastlín (pentamériu kvetov sledoval už da Vinci), ale 
objavuje sa aj u bentických (viazaných na dno) živo-
číchov, napr. ostnatokožcov (hviezdovky, hadovice). 
Päťlúčová súmernosť sa dotýka ako celkového tvaru 
tela, tak aj jeho vnútornej organizácie (anatómie), 
vrátane orgánov a orgánových sústav. U pentamérne 
symetrických živočíchov možno na povrchu rozo-
znať ventrálnu (brušnú) a dorzálnu (chrbtovú). PF

pébrina → mikrospóry
pecten → hrebienok
pečeň (hepar) – jeden z najdôležitejších orgánov trá-

viacej sústavy. Zohráva dôležitú úlohu pri meta-
bolizme, slúži na detoxikáciu organizmu, ako zá-
sobáreň glykogénu, na tvorbu plazmových bielko-
vín a tvorbu žlče. Preto sa nazýva aj „chemickým 
laboratóriom“ – prebieha tu rozklad a odbúravanie 
škodlivín. U mäkkýšov pečeň a podžalúdková žľaza 
tvoria spolu jednu žľazu – hepatopankreas. U cicav-
cov je pečeň veľká laločnatá, u plazov pretiahnu-
tá, kaprovité ryby majú pečeň v podobe povrazov. 
Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňo-
vý lalôčik. Pečeň má dva cievne systémy: nutrič-
ný tvorí pečeňová → tepna, ktorá privádza kyslík 
a výživné látky potrebné pre pečeňové bunky, steny 
žlčovodov a pre väzivo medzi pečeňovými lalôčik-
mi; a funkčný – ten tvorí vrátnica, ktorá privádza 
z tráviacej rúry krv spolu s výživnými látkami. SN

pečeň žralokov (hepar) je veľká, dvojlaločná a v ľa-
vom laloku je žlčník. Okrem iného slúži ako zá-
sobareň tuku, ale aj ako hydrostatický orgán drs-
nokožcov, ktoré nemajú → plynový mechúr. ZO

pedes corbiculates → nohy článkonožcov
pedes corbiculati → zberacie nohy, → nohy článko-

nožcov
pedes cursorii → behavé nohy, → nohy článkonožcov 
pedes fossorii → hrabavé nohy, → nohy článkonožcov
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pedes gressorii → kráčavé nohy, → nohy článkonožcov
pedes natatorii → plávacie nohy, → nohy článkonožcov
pedes raptorii → chytacie nohy, → nohy článkonožcov
pedes saltatorii → skákavé nohy, → nohy článkonožcov
pedes spurii → bruško článkonožcov
pedicel → tykadlá hmyzu
pedicellus → tykadlá hmyzu, → ovariola hmyzu
pedicelový orgán/Johnstonov orgán (organum John-

stoni) – → chordotonálny orgán uložený v druhom 
tykadlovom článku krídlovcov. Má tvar dutého 
valca, ktorého steny tvoria amfinematické (oboj-
stranne zavesené) → skolopídie obklopujúce ty-
kadlový nerv. Pravdepodobne má viacero funkcií. 
Registruje chvenie vzduchu, pri druhoch žijúcich 
vo vodnom prostredí aj chvenie vodnej hladiny, po-
hyby distálnych tykadlových článkov a pod. MH

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. škorpióny (Scorpionida), štúriky (Pseudoscor-
pionida) majú pedipalpy zakončené klepietkami. IO

pedipalpy → hmatadlá
pedobiológia – pôdna biológia, študuje rastlinstvo, ži-

vočíšstvo a mikroorganizmy v pôde (edafón), bio-
logické procesy v pôde, rozklad organickej hmoty, 
pôdnu biochémiu a všetky pôdotvorné procesy. MH

pedobionty → edafobionty. 
pedogenéza – rozmnožovanie → neotenických štádií, 

ktoré pohlavne dozrejú, ale nedosiahnu štádium imá-
ga. Pedogenéza je → partenogenetická (telytókna). 
Je súčasťou vývinu motolíc a súvisí so striedaním → 
hostiteľa, pričom vznikajú rôzne typy lariev (mira-
cídium, rédie, cerkárie) Známy je aj pedogenetický 
hmyz, ktorý môže byť oviparný (napr. pakomár Ta-
nytarsus connetens), viviparný (napr. byľomor z rodu 
Miastor) alebo sa vedľa seba vyskytujú oviparné aj 
viviparné formy toho istého druhu (napr. chrobák 
Micromalthus debilis). Partenogenetické rozmnožo-
vanie letných generácií vošiek prebieha tak rýchlo, 
že v každom embryu sa vyvíjajú už vajíčka dávajú-
ce vznik nasledujúcej generácii. Takto môžu byť v 
sebe uložené až tri generácie. Rýchly vznik a vývin 
partenogenetických generácií, v ktorých sa časové 
cykly vývinu jednotlivých generácií značne prekrý-
vajú označujeme tiež termínom pedogenéza. MH

pedozoológia – súčasť pôdnej biológie, študuje zo 
všetkých aspektov živočíchy v pôde.            MH

pelagiál – životný priestor v oblasti voľnej vody, v oce-
ánoch i vodných nádržiach.             MH

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 chemic-
kých stimulov, založenie kontaktu s inými bunka-

mi, podieľa sa na tvorbe schránky. Pelikula sa po-
dieľa i na udržiavaní tvaru prvoka. Zahŕňa viacero 
vrstiev – glykokalyx (mukoidná vrstva v ktorej sa 
nachádzajú molekuly receptorov – informačný sys-
tém bunky), cytoplazmatickú membránu (plasma-
lema) a tzv. epiplazmu (povrchová vrstva cytoplaz-
my ktorá obsahuje epiplazmatické mikrotubuly). 
Význam štruktúry a stavby pelikuly narastá najmä 
z hľadiska tvorby nových systémov, pretože sa po-
kladá za fylogeneticky veľmi stabilný znak. ET

penetrant → integument bezchordátov
penetranty → knidoblast
penis hmyzu (phallus) – samčí kopulačný orgán, ktorý 

sa nachádza medzi 9. a 10. sternitom bruška v samčej 
genitálnej komore (camera genitalis maris). Skladá 
sa z falobázy (phallobasis) a edeagusu (oedeagus). 
Koncová časť penisu sa nazýva endofalus (endo-
phallus) a ústi tu vlastný pohlavný otvor (gonopo-
rus). Endofalus sa skladá zo svaloviny a pri niekto-
rých skupinách hmyzu (napr. kobylky, koníky) sa tu 
vytvárajú → spermatofóry. Často býva endofalus aj 
membranózny a na konci má malé háčiky – titilátory 
(titillatores). Na falobáze sú pod. prívesky, tzv. para-
méry (paramerae), ktoré slúžia ako spony pri kopulá-
cii. Pri švehlách sú podobné prívesky aj na 8. článku 
– dorzálne epiméry (epimerae) a ventrálne hypomé-
ry (hypomerae). Na zadnej strane 9. článku bruška 
sa môžu vyskytovať aj párové gonopodity, ktoré sú 
vlastne modifikované končatiny genitálnych člán-
kov (napr. švehly, podendky, sieťokrídlovce). MH

pepsín – → enzým žalúdočnej šťavy, ktorý štiepi biel-
koviny na albumózy a peptóny.               JS

pepsinogén – neúčinná forma pepsínu, ktorá je vylu-
čovaná špecializovanými (hlavnými) bunkami v 
žalúdočných žľazách. Pre aktiváciu pepsinogénu na 
proteolytický → enzým pepsín je dôležitá kyselina 
chlorovodíková (HCl).                JS

peptid – organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká 
zlúčením viacerých aminokyselín. Jednotlivé, v de-
finovanom poradí (sekvencii) viazané aminokyseli-
ny, sú spojené do jedného nerozvetveného reťazca. 
Aminokyseliny v peptide sú navzájom pospájané 
amidovou väzbou. Kvôli veľkému významu pepti-
dov v biochémii a organickej chémii je táto forma 
viazania nazývaná aj peptidová väzba. Ako peptidy 
označujeme relatívne krátke reťazce aminokyselín s 
50 (vo všeobecnosti maximálne 100) aminokyselina-
mi. Peptidy sa od bielkovín líšia iba ich veľkosťou. 
Delenie medzi peptidmi a bielkovinami nie je jed-
noznačné a je určené dohodou. Hranica je približne 
pri 100 aminokyselinách. V prírode vznikajúce pep-
tidy sú tvorené prevažne prostredníctvom proteíno-
vej biosyntézy. Informácia o sekvencii, čiže poradí 
aminokyselín, je kódovaná v DNA. Peptidy spĺňajú 
veľké množstvo funkcií. Ich funkčná charakteristi-
ka je pritom, ale v prevažných prípadoch pochopená 
len čiastočne. Sú známe príklady, v ktorých peptidy 
účinkujú ako hormóny, ďalšie vykazujú naopak pri 
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zápaloch tlmiace alebo podporujúce účinky a ďa-
lej sú známe aj antibiotické a antivirálne peptidy. 
Niektoré v potrave často sa vyskytujúce proteíny ako 
glutény, kazeíny alebo aj vo vajíčkach alebo špená-
te nachádzajúce sa bielkoviny, môžu byť zažívacím 
procesom premenené na takzvané opioidé peptidy. 
Takéto peptidy na telo účinkujú podobným spôso-
bom ako morfín. Osoby, ktoré nie sú schopné opi-
oidné peptidy ďalej zažívaním premeniť, môžu vy-
vinúť príznaky fyzickej alebo duševnej choroby. Po-
jem peptid bol vytvorený Emilom Fischerom (1906). 
Peptid bol zložený z peptónu, proteínovo odbúra-
ných produktov pepsínu a koncovky z polysacharid 
vďaka analógii k ich výstavbe z monomérov. MKB

percepčné učenie – komplexná forma učenia, charak-
terizuje ho funkčný vzťah stimul – stimul. Tu zviera 
hľadá a vyhodnocuje vzťahy medzi → podnetmi vo 
svojom vnemovom poli a k nim prispôsobuje svoje 
správanie.            MKA

pereion → vonkajšia stavba tela kôrovcov
pereiopody → nohy článkonožcov
perforatórium → spermia
perforované schránky – schránky jednobunkovcov 

inkrustované uhličitanom vápenatým alebo kyslič-
níkom kremičitým s množstvom otvorčekov, cez 
ktoré vybiehajú → panôžky slúžiace na pohyb ale-
bo lov potravy. Charakteristické sú najmä pre dier-
kavce (Foraminifera), mrežovce (Radiolaria). ET

periblastula – typ → blastuly, ktorá sa formuje pri po-
vrchovom (superficiálnom) brázdení vajíčka. Tvore-
ná je povrchovou vrstvou (blastoderm), ktorá obklo-
puje 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. Vlastné 
vtáčie pero vzniká z epidermálnej papily, do ktorej 
zasahuje zamšová papila (pulpa), ktorá obsahuje cie-
vy 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, 
ktorý už nerastie a svoj tvar môže meniť len olamo-
vanín jeho koncových častí. Na tele vtákov rozlišu-
jeme dva základné funkčné a morfologické typy: 
kontúrové (krycie) perie (pennae conturae) a → pá-
perie (pennae plumae). → Kontúrové perie (pennae 
conturae) vyrastá na tele len na istých plochách tzv. 
perniciach (pterylae), medzi ktorými sa nachádzajú 
plochy, porastené len páperím. Ich počet a rozlože-
nie nie je u všetkých vtákov rovnaké. Súvisí to s le-
tovou schopnosťou vtákov, pretože je uľahčený sťah 
svalov počas letu. Tieto plochy sa nazývajú holiny 
(apterie). Pri suchozemských vtákoch tvorí perový 
pokryv približne polovicu plochy povrchu tela. Len 
niektorým druhom (pštrosy a iné nelietajúce druhy 
– bežce a tučniaky) nažiny chýbajú a perie pokrýva 
rovnomerne celé telo. Najväčšími pernicami sú dor-
zálna pernica (pteryla dorsalis), ventrálna pernica (p. 
ventralis) a krídlová pernica (p. alaris), k najväčším 

holinám patrí laterálna holina (apteria lateralis) a ven-
trálna krídlová holina (a. alaris ventralis). Kontúrové 
perie tvorí základná os pera stvol (scapus) a súvislá 
plocha pera zástavica (vexillum). Spodná, bazálna 
časť perového stvola, ktorou je pierko upevnené 
v koži, je dutá, nazýva sa brko (calamus) 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 zástavica. 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 zachytáva-
jú o lúče predchádzajúcej vetvičky. Tým sa vytvorí 
pevná, ale pružná súvislá plocha pera, ktorou sa pero 
opiera o vzduch. Mnohé kontúrové perá majú na 
hranici medzi kostrnkou a brkom umiestnené pod-
pierko/bočné pierko (hypopenna), ktoré má vlastnú 
podkostrnku (hyporhachis) a podzástavicu (hypove-
xillum). Podpierko leží na ventrálnej strane pera a je 
spravidla omnoho menšie ako hlavné pierko. Chý-
ba mnohým, skupinám vtákov, napr. veslonožcom 
(Pelecaniformes), mnohým sovám (Strigiformes), 
spevavcom (Passeriformes). Naopak, zreteľné je pri 
hrabavcoch (Galliformes) a pri rode Emu a kazuá-
roch (Casuariidae) je presne také dlhé ako kostrn-
ka. Im pravdepodobne slúži na zahustenie operenia. 
Podľa funkcie delíme → kontúrové perie na krycie 
(tectrices), → letky (remiges) a kormidlové perá 
(rectrices). Krycie perie pokrýva telo, hlavu, prípad-
ne 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 zástavicu. 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 nesy-
metrické a majú dôležitú funkciu pri manévrovaní 
vtákov. Počet a tvar jednotlivých typov letiek je dô-
ležitým taxonomickým znakom pri určovaní jednot-
livých druhov vtákov. Prvý prst prednej končatiny 
nesie skupinu vlastných pierok a nazýva sa krídelko 
(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 
kresba peria sú dôležitými určovacími znakmi. Spô-
sobujú ho → melaníny (čierne, hnedé, tmavožlté), 
karotenoidy (červené), lipochrómy (žlté), zriedkavo 
porfyríny (zelené, ružové), umiestnené zvyčajne vo 
vetvičkách a lúčoch, prípadne v kostrnke. Fyzikálne 
sfarbenie (kovovolesklé, hodvábny lesk, biele perie) 
vzniká lomom svetla na jednotlivých veľmi jemných 
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štruktúrach pera. → Preperovanie – pŕchnutie (ekdys-
is) spravidla 2 x ročne. Po hniezdení sa postupne vy-
mieňajú → 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) – endokrin-
ná žľaza ležiaca za primozgovými žľazami u niekt. 
druhov hmyzu. Najväčší objem dosahuje v poslednom 
larválnom instare. Po skončení metamorfózy dege-
neruje. Jej funkcia je zatiaľ nedostatočne známa. MH

periostracum → vonkajšia kostra bezchordátov
periostrakum → schránky mäkkýšov
perisark/theca – bielkovinovo-chitinózna pevná schrán-

ka morských koloniálnych polypovcov (Hydrozoa). 
Schránka môže byť: 1. krátka, nezakrýva celého → 
polypa (athecata) alebo 2. rastie ako kalich až k rame-
nám (thecophora). Dutina medzi polypom a schrán-
kou sa nazýva hydrotheca, u reprodukčných polypov 
gonotheca.                                JS

peritrema → vzdušnicová sústava
peritrofická membrána → tráviaca sústava bezchor-

dátov
pernice (pterylae) – časť povrchu tela vtáka, na ktorej 

rastie → perie. → Kontúrové perie (pennae contu-
rae) vyrastá na tele len na istých plochách tzv. per-
niciach (pterylae), medzi ktorými sa nachádzajú plo-
chy, porastené len → páperím. Ich počet a rozloženie 
nie je u všetkých vtákov rovnaké. Súvisí to s leto-
vou schopnosťou vtákov, pretože je uľahčený sťah 
svalov počas letu. Tieto plochy sa nazývajú holiny 
(apterie). Perový pokryv suchozemských vtákov 
tvorí približne polovicu plochy povrchu tela. Len 
niektorým druhom (pštrosy a iné nelietajúce druhy 
– bežce a tučniaky) nažiny chýbajú a perie pokrý-
va rovnomerne celé telo. Najväčšími pernicami sú 
dorzálna pernica (pteryla dorsalis), ventrálna pernica 
(p. ventralis) a krídlová pernica (p. alaris), k najväč-
ším holinám patrí laterálna holina (apteria lateralis) 
a ventrálna krídlová holina (a. alaris ventralis). ZO

persona → maska
pesíky (kontúrová srsť/srstice) – dlhšie, hrubšie chl-

py, ktoré čiastočne kryjú telo. Kontúrová srsť (srs-
tice, pesíky) pokrýva telo cicavcov. Je to rôzne 
dlhá srsť vretenovitého tvaru, ktorá určuje kontúry 
(tvar) tela a chráni ho pred vonkajšími vplyvmi. 
Pesíky majú vnútri dreň z hubovito usporiada-
ných buniek. V priestoroch medzi bunkami môže 
byť vzduch. Okolo drene je valcovito usporia-
daná kôra, obsahuje pigment. Povrch chlpu tvorí 
blanka zo šupinatých bezjadrových buniek. Väč-
šinu pesíkov v srsti majú napr. kopytníky. ZO

pesimum – najhoršie vonkajšie podmienky, v ktorých 
organizmus žije. Nepriaznivý rozsah pôsobenia fak-
toru na organizmus, pri ktorom ešte môže existovať. 
Opakom je → optimum.             MH

pexicysty → extruzómy

phallobasis → penis hmyzu
pharynx → tráviaca sústava bezchordátov
phragma → fragma
phylum → kmeň
piadivý pohyb – spôsob pohybu pijavíc a húseníc piadi-

viek.            MKB
pigmentové bunky – bunky, ktorá produkuje pigment 

melanín.           MKB
pilídium → základný typ larvy páskovcov (Nemer-

tini). Obrvená larva, v hornej časti („hlavová“) sa 
nachádza skupina stuhnutých bŕv. Po bokoch lar-
vy sú laloky s predĺženými brvami. Ústny otvor 
sa nachádza na spodnej strane, prechádza do hlta-
nu a vakovitého čreva. Na povrchu pilídia vzniká 
7 preliačenín, z ktorých 6 sa preliačuje dovnútra 
a vytvára súvislý obal okolo zárodku (pokožkový 
→ epitel budúcej páskovky). Zárodok sa tak nachá-
dza v ohraničenej dutine, pretrhnutím blany klesá 
na dno, dorastá a začína bentický spôsob života.ET

pílkovité tykadlá → tykadlá hmyzu
pinakocyty  – typ plochých ektodermálnych buniek vy-

tvárajúcich tenkú nesúvislú povrchovú vrstvu tela 
hubiek (Porifera).                JS

pinnae ventrales → brušné plutvy
pinocytóza – spôsob prijímania tekutých látok bunkou 

(„ bunkové pitie“), pričom sa vytvorí vakuola ohra-
ničená membránou.               ET 

piscivorný → ichtyofágny
placenta – plodový koláč, orgán zabezpečujúci látko-

vú výmenu medzi matkou a plodom v maternici. 
Zabezpečuje výživu plodu až do pôrodu. Jej hlav-
nými funkciami sú teda výživa, odstraňovanie me-
tabolitov plodu a endokrinné funkcie. S placentou 
je plod spojený pupočnou šnúrou, v ktorej je veľa 
ciev. Pupočnou šnúrou sa vymieňa krv medzi plo-
dom a matkou, dodáva sa plodu kyslík, výživné 
a obranné látky, odvádzajú sa ňou produkty ka-
tabolizmu. Krv plodu a matky sa nemieša, me-
dzi plodom a matkou je placentárna bariéra. SN

plakoidná senzila → senzila
plakoidná šupina – typ šupiny rýb s tvrdým emailovým 

povrchom. Podľa stavby delíme šupiny na plakoid-
né a neplakoidné. Plakoidné šupiny majú vonkajší 
ektodermálny povrch z tvrdej emailovej hmoty (vit-
rodentín). Pod ním je vrstva dentínu a v jej strede je 
dutina. Preto sa podobá stavbe zubov cicavcov. Pla-
koidné šupiny majú drsnokožce (Chondrichthyes), 
pri pásožiabrovcoch (Elasmobranchii) tvoria von-
kajšiu kostru a na čeľustiach sa menia na zuby.   ZO

plaktónofágny druh ryby – sa živí plaktónom, ktorý 
sa zachytáva na tyčinkovitých výrastkoch, ktoré sa 
nachádzajú na žiabrach, napr. sleď obyčajný (Clu-
pea harengus), belička (Alburnus alburnus). HI

plamienková bunka (protonefrídium) – vylučova-
cí (exkrečný) orgán u živočíchov s telovou duti-
nou → schizocél, → pseudocél a lariev celomát 
(→ trochofóra). Vzniká vliačením vonkajšieho 
zárodočného listu – → ektodermu. Protonefrídie 
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môžu vytvárať dlhé kanály, zakončené zväzkom 
bičíkov (solenocyty). Pohybom bičíkov sú prihá-
ňané splodiny látkovej premeny do kanálikov, kto-
rými sú vylučované otvorom na povrch tela. ET

planktón – → spoločenstvo organizmov vznášajúcich 
sa vo vode bez schopnosti alebo s veľmi malou 
schopnosťou aktívneho pohybu. Charakteristické sú 
prispôsobenia 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, vytvára-
nie ľahkých želatinóznych schránok a pod. K cha-
rakteristickým planktonickým organizmom patria 
napr. prvoky, niektoré kôrovce, vírniky a pod. ET

planktónofágny – živočích živiaci sa planktónom, často 
adaptovanými ústnymi orgánmi na cedenie vody. MH

planula – larva niektorých živočíchov, plávajúca voľne 
vo vode, obrvená, radiálne symetrická. Predstavuje 
dvojvrstevný útvar (→ gastrula), vzniknutý imigrá-
ciou buniek do vnútra. Predstavuje základný (pri-
márny) typ larvy.Vyskytuje sa u viacerých skupín 
živočíchov mechúrniky, ploskavce a pod. Vyskytuje 
sa v rôznych modifikáciách (→ pilidium, → Mülle-
rova larva atď.).                ET

plasticita – schopnosť organizmu prispôsobiť sa rôz-
nym kombináciám pôsobenia vonkajších podmie-
nok a faktorov prostredia. Druhy s malou plastici-
tou (stenoekné) sú schopné žiť len v úzkom rozsahu 
podmienok a faktorov prostredia. Naopak druhy so 
širokou plasticitou (euryekné) sú schopné prispôso-
biť sa rôznym životným podmienkam. Podobne platí 
o → spoločenstvách a → ekosystémoch.            MH

plastidy – organely zelených rastlinných buniek a rias 
opatrené obalom z dvojitej membrány a vlastnou 
genetickou sústavou, ktoré sa vyskytujú v rôznych 
typoch. Väčšinou sa predpokladá, že ide o potom-
kov bývalých endosymbiontov sinicového typu, v 
niekoľko málo prípadoch u konkrétnych druhov rias 
však existuje podozrenie, že ich plastidy sú potom-
kami eukaryotických symbiontov typu rias. V bunke 
slúži plastid ako organela, v ktorej prebieha fotosyn-
téza, ako zásobná organela alebo ako organela zod-
povedná za sfarbenie bunky. DNA obsahuje niektoré 
gény, plastidy teda majú dôležitý podiel na mimojad-
rovej 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 pô-
vodu. Niektoré druhy (vršovky) majú plášť v po-
dobe schránky so zložitými filtračnými sitkami. ZO

plášťová dutina – útvar typický pre mäkkýše. Na-
chádza sa medzi telom a plášťom. Prostredníc-
tvom plášťovej dutiny je telo spojené s okolitým 
prostredím. Ústi do nej tráviaca sústava, vylučo-
vacia sústava, vývody pohlavných orgánov a na-
chádzajú sa tu dýchacie orgány – žiabre.  MKB

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 
kultúry a vzdelanosti. Platón bol filozof, matematik 
a zakladateľ „Akadémie“ v Aténach, prvej školy 
vyššieho vzdelania. Je autorom známych Dialógov, 
ktoré patria do skupiny najlepších diel starogréckej 
umeleckej prózy. Od Platóna pochádzajú pojmy 
„eidos, druh“ a „genos, rod“, ktoré majú dôleži-
té miesto v hierarchicky usporiadaných systémoch 
rastlín a živočíchov. Pojem „druh ako → taxón“ patrí 
k základným pojmom v biológii, slúži na označenie 
spoločenstva jedincov schopných reprodukcie a dis-
ponujúcich rozsiahlym spoločným genofondom.  IO

plávací mechúr → plynový mechúr
plávacia noha – noha vtákov, 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 natiah-
nuté 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 totipalmátna noha. Niektoré skupiny potápa-
vých vtákov, napr. chriašteľovité – Rallidae majú na 
okrajoch jednotlivých prstov laločnaté kožné riasy. 
Taký typ plávacej nohy voláme aj laločnatá noha. ZO

plávacie nohy (pedes natatorii) – nohy hmyzu žijúce-
ho vo vode (napr. chrobáky z čeľade potápnikovité  
– Dytiscidae, vodomilovité – Hydrophilidae, bzdo-
chy z čeľade Notonectidae – chrbtoplávkovité a i.). 
Nohy stredného alebo zadného páru sú premenené 
na veslovité útvary. Ich plocha, ktorou sa plávacie 
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nohy opierajú o vodu, je zväčšená hustými tvrdými 
štetinkami na chodidlových článkoch a holeniach → 
nohy článkonožcov.                JS

plazmatické bielkoviny – sú všetky solubilné bielko-
viny → krvnej plazmy. Plnia v živočíšnom orga-
nizme viacero dôležitých funkcií: zúčastňujú sa na 
udržiavaní stálosti vnútorného prostredia; prenášajú 
hormóny, vitamíny, → protilátky; zabezpečujú sus-
penziu krvných buniek; zúčastňujú sa na obranných 
mechanizmoch živočíšneho organizmu; spolupôso-
bia pri zrážaní krvi; chránia bunky organizmu pred 
účinkami rôznych → enzýmov; sú metabolicky vy-
soko aktívne a ďalšie. Množstvo celkových plazma-
tických bielkovín je pre istý živočíšny druh určitou 
konštantou, ktorá však závisí od ontogenetického 
štádia organizmu, pohlavia, funkčného stavu orga-
nizmu, výživy a iných faktorov. S ontogenetickým 
vývinom organizmov množstvo celkových plazma-
tických bielkovín stúpa, v pokročilom veku zasa kle-
sá. Postupným fylogenetickým vývojom množstvo 
plazmatických bielkovín stúpa (napr. ryby majú v 
100 ml krvnej plazmy 1,5 – 4,0 g bielkovín, plazy 
5,0 g, cicavce 6,0 – 8,0 g).               JS

plazmódium – mnohojadrový plazmatický útvar kto-
rý vznikol buď splynutím buniek alebo delením 
jadier bez následného delenia bunky. Charakte-
ristický 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 ple-
mena a farebného rázu) alebo môže ísť o kríženie 
medzi plemenami a rázmi. Príbuzenská plemenitba 
je párenie jedincov v rôznom stupni spolu príbuz-
ných, rozlišuje sa pokrvná (medzi súrodencami ale-
bo medzi rodičmi a deťmi), úzka (približne na úrovni 
bratrancov) a široká (nižší stupeň príbuznosti). Mie-
šanie je kríženie jedincov rôznych druhov (napr. ho-
lub domáci x holub hrivnák), miešanci sú väčšinou 
neplodní alebo majú obmedzenú plodnosť. Úžitkové 
kríženie je medziplemenné kríženie (vzácne i medzi-
rázové alebo len medzilíniové kríženie), jeho účelom 
je využitie heterózneho efektu (zlepšená plodnosť, 
rannosť, vzrast a odolnosť krížencov 1. generácie). 
Líniová plemenitba je vzájomné párenie jedincov 
s nižším alebo vyšším stupňom príbuznosti. Medzi-
líniové kríženie je vzájomné kríženie jedincov z rôz-
nych 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
pleurit – bočná oblasť hmyzieho článku tela v porovna-

ní s → tergitom a → sternitom menej sklerotizovaná, 
prípadne blanitej povahy.             MH

pleustón – živočíchy žijúce na vodnej hladine, na po-
vrchovej blanke vody (napr. korčuliarka, vodomer-
ky).         JS, MH

pleziomorfia – znak alebo štruktúra v pôvodnom stave, 
„stará“ homológia, existuje na predkovi (ancestoro-
vi), vznikla počas fylogenézy skôr. Znak z predka na 
potomka môže byť prenesený v nezmenenom (pô-
vodnom) stave (pleziomorfia, „stará“ homológia) 
alebo v zmenenom stave (→ apomorfia, „mladá“ 
homológia).                 IO

plodnosť (fertilita) – schopnosť jedincov plodiť a rodiť 
potomstvo. Opakom je → sterilita.           MH

ploché oko – zrakový orgán typické pre medúzy, prí-
padne niektoré mäkkýše. Umožňuje vnímať len smer 
dopadajúceho svetla, ťažšie vníma obraz okolitých 
predmetov.            MKB

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 žijú-
cich 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 vymieňajú dýchacie plyny vystiela tenký, 
stále vlhký → epitel. S vonkajším prostredím sú pľú-
ca spojené len pomerne malým otvorom a rozlične 
dlhou trubicou dýchacích ciest, ktoré tvorí nosová 
dutina, nosohltan, hrtan, → priedušnica, hlavné prie-
dušky, priedušničky a alveolárnymi chodbičkami sa 
končia v pľúcnych mechúrikoch – alveolách. Pľúca 
vznikli zdokonalením pľúcnych vakov. Pravá strana 
pľúc je takmer vždy väčšia ako ľavá (tá môže byť 
úplne redukovaná u červorov z triedy Amphibia a u 
hadov z triedy Reptilia). Ich výkonnosť závisí od veľ-
kosti vnútorného povrchu a od dokonalosti zásobenia 
krvou. U obojživelníkov sú pľúca vakovité s málo 
riasenou vnútornou stenou, u plazov sú v nich výraz-
nejšie záhyby a prepážky a u cicavcov je hubovité 
pľúcne tkanivo tvorené miliónmi 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

pľúcne mechúriky – čiže pľúcne alveoly, sú základnou 
dýchacou jednotkou, sú vystlané množstvom krv-
ných → kapilár na dokonalé vychytávanie kyslíka 
z vdýchnutého vzduchu. Alveoly niekoľkonásobne 
zväčšujú dýchací povrch pľúc, čo je efektívne pri-
spôsobenie na výmenu plynov. Jednovrstvový → 
epitel (ploché tenké bunky, bohato prekrvené) alveol 
je pokrytý tenkou vrstvičkou tekutiny. Na epitel al-
veol sa tesne prikladá endotel pľúcnych kapilár. Táto 
dvojvrstva buniek má hrúbku len 0,004 mm, takže 
medzi povrchom erytrocytov a atmosferickým vzdu-
chom je veľmi malá vzdialenosť.             SN

pľúcne vačky – typ dýchacích orgánov, takýmto spô-
sobom dýchajú niektoré skupiny pavúkovcov. 
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Pľúcne vačky vznikli zo žiaber brušných konča-
tín a prispôsobili sa na dýchanie vzdušného kyslí-
ka. Zložené sú z lamiel usporiadaných rovnobežne 
ako listy v knihe, prúdi v nich krvomiazga = he-
molymfa. Rozťahovaním a sťahovaním vačkov sa 
vháňa a vyháňa vzduch a vlastná výmena plynov 
sa uskutočňuje cez steny lístkov. Kyslík sa prenáša 
dýchacím farbivom rozpusteným v hemolymfe. SN

pľúcne vaky – súčasť dýchacej sústavy mnohých pa-
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 
lupienkov (ako listy pootvorenej knihy), v ktorých 
prúdi hemolymfa. Vďaka pravidelnému prúdeniu 
vzduchu okolo lupienkov (súvisiacich s dýchacím 
pohybmi bruška) je zabezpečená na ich povrchu vý-
mena plynov.                 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 pľúcni-
ca (truncus pulmonalis), ktorá sa rozvetvuje na pra-
vú a ľavú pľúcnu tepnu. Tie vedú odkysličenú krv k 
pravým a ľavým → pľúcam. Na začiatku pľúcnice 
sa nachádza polmesiačikovitá (semilunárna) chlop-
ňa, ktorá zabezpečuje jednosmerný tok krvi z pravej 
komory do pľúcnice. V pľúcnych → kapilárach sa 
krv okysličí a je ďalej vedená štyrmi pľúcnymi ži-
lami (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 me-
tapleurálne riasy. Tie sú záhybmi tela a ležia na okra-
joch brušnej strany. Larvy obojživelníkov (žubrienky 
žiab alebo larvy salamandry škvrnitej – (Salamandra 
salamandra) majú v larválnom štádiu v chvostovej 
oblasti plutvový lem. Plutvový lem na chvoste majú 
aj veľmloky z čeľade krytožiabrovcovité (Cryp-
tobranchiidae) a v období rozmnožovania aj samce 
mlokov z rodu Triturus. Pri rybách vzniká v zadnej 
chvostovej časti tela splynutím chrbtovej, chvosto-
vej a análnej plutvy, slúži na pohyb a usmernenie, 
napr. mihuľa potočná (Lampetra planeri). ZO, HI

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. 
Rybám, ktoré majú plynový mechúr počas celého 
života spojený s tráviacou sústavou (→ pažerákom) 
osobitným kanálikom ductus pneumaticus (kaprotva-
ré – Cypriniformes, lososotvaré – Salmoniformes), 
sa obsah a tlak plynov v plynovom mechúre reguluje 
prehltávaním alebo vypúšťaním vzduchu. Tieto sa 
nazývajú vzdušnohrdlé (physostomi). Rybám, kto-
rým tento kanálik zaniká (ostriežovité – Percidae, 
hlaváčovité – Cottidae, treskovité – Gadidae), regu-
láciu plynov obstarávajú osobitné orgány, ako ply-
nová žľaza, ktorú tvorí sieť modifikovaných krvných 
→ kapilár (rete mirabile). Tie prostredníctvom ová-
lu, ktorý má po obvode hladkú svalovinu, priliehajú 
k stene plynového mechúra. Tieto 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 rudimen-
tárny. Plynový mechúr kaprotvarých (Cyprinifor-
mes) má funkciu rezonátora a podstatne rozširuje 
rozsah prijímaných zvukov. Kaprotvaré dokážu vní-
mať zvuk v rozsahu 5 Hz – 17 kHz. Pľúcne vaky la-
timérií (Coelacantiformes) sú premenené na plynový 
mechúr, ktorý je vyplnený tukovým tkanivom. ZO

pneumatizácia kostry – vytváranie vzduchových 
priestorov v dlhých kostiach vtákov, čím sa znižu-
je ich hmotnosť. Do niektorých takýchto kostí za-
sahujú aj vzdušné vaky. Je to jedno z prispôsobení 
na aktívny let. Potápajúce sa druhy vtákov nemajú 
pneumatizáciu vyvinutú, čo zvyšuje ich hmotnosť 
a uľahčuje potápanie.                TL

pneumatofór → polyp
pneumostom → dýchací otvor mäkkýšov 
počet recentných živočíchov – diverzita recentných 

organizmov poníma v súčasnom období okolo 1,4 
milióna opísaných druhov. Ani zďaleka však nepred-
stavuje konečné číslo, ktoré sa v odhadoch pohybu-
je v intervale hodnôt od 2 do 100 miliónov. Nárast 
poznatkov súvisí s výskumom nových oblastí (napr. 
tropické dažďové pralesy, hlbokomorské → ekosys-
témy) ako aj s revíziou viacerých známych → taxó-
nov (aplikácia molekulárnych metód). V 20. storočí 
boli opísané 3 nové kmene (gnatostomuly, loriciféry, 
kruhovce). Súčasné znalosti o počte recentných dru-
hov poukazujú na jednoznačnú dominanciu hmyzu 
(vyše 1 milión druhov), z ktorých viac ako 350 000 
druhov tvoria chrobáky. Diverzita živočíchov zahŕ-
ňa aj 70 000 druhov mäkkýšov, 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, boha-
tá výšková členitosť a intenzívny kontakt s Panóniou 
sa podpísali pod pomerne široké druhové spektrum 
organizmov v tomto regióne. V súčasnom období je 
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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 
nových habitatov (napr. jaskynnej troglobiontnej 
fauny, korticikolného podkôrneho hmyzu), ako aj 
s revíziou viacerých známych → taxónov (aplikácia 
molekulárnych metód).               PF

početnosť (abundancia, denzita) – počet jedincov skú-
maného druhu (alebo vyššej taxonomickej skupiny) 
na jednotku plochy alebo objemu. Jedná sa o absolut-
nú abundanciu. Relatívna abundancia vyjadruje po-
čet jedincov skúmaného druhu (alebo vyššej taxono-
mickej skupiny) napr. na odobratú vzorku, na pascu, 
na → feromónový lapák, počet vtákov tiahnucich za 
1 hodinu, počet rýb na jeden záťah siete a pod. MH

poddruh – zvyčajne je definovaný ako geografická rasa; 
→ populácia alebo súbor populácií obývajúcich časť 
územia areálu druhu. Fenotypickými znakmi sa líši 
od iných poddruhov rovnakého druhu. → Druh, kto-
rý sa rozdeľuje na dva alebo viac poddruhov je poly-
typickým druhom.             MH

podhltanový nervový uzol (ganglion suboesophaga-
le) – spojený okolohltanovou spojkou s → mozgom 
hmyzu. Skladá sa z 3 párov ganglií: z hryzadlo-
vého, z čeľustného a spodnoperového nervového 
uzla. Inervuje svaly a senzily ústnych orgánov. MH

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 ob-
dobiach nedostatku.           MKB

podmienené reflexy – reakcia, ktorú organizmus získa-
va počas života a ktorou odpovedá na podráždenie 
→ receptorov. U človeka a vyšších živočíchov sa 
podmienené reflexy vypracúvajú tvorením dočas-
ných spojov v mozgovej kôre a slúžia ako mecha-
nizmy pri prispôsobovaní sa zložitým premenlivým 
podmienkam vonkajšieho prostredia. Podmienený 
reflex sa nekončí činnosťou, ale vnímaním a hod-
notením jej výsledku (cf spätná väzba). Získavané 
podmienené reflexy človeka umožňujú všetky zlo-
žité prejavy správania človeka, napríklad chôdzu, 
rozprávanie, písanie. Podnet pre podmienený reflex 
môže byť zmyslový vnem (zrakový, sluchový...), 
môže to však byť aj slovný podnet.         MKB

podmienené reflexy – tie reflexné prejavy VNČ orga-
nizmu, ktoré vznikajú a uplatňujú sa počas jeho on-
togenetického vývinu. Ide o reflexné prejavy, ktoré 
majú dočasný, premenlivý charakter a odrážajú von-
kajšie podmienky v mozgovej kôre najvyspelejších 

stavovcov (vrátane človeka). U jednoduchších orga-
nizmov na nižšej úrovni v závislosti od stupňa zloži-
tosti štruktúry a funkcií nervového systému. Výskum 
podmienených reflexov je spojený s menom ruského 
fyziológa I. P. Pavlova. Dôležitú úlohu v jeho prá-
ci malo klasické podmieňovanie – experimentálny 
metodický postup, pri ktorom sa na pokusné zviera 
pôsobí podnetmi.              MN

podnet – zmena vonkajších faktorov alebo vnútorného 
prostredia organizmu, odpoveď na podnet vyvolá fy-
ziologickú aktivitu a správanie zvierat. Nepodmie-
nený podnet vyvolá vrodenú reakciu. Podmienený 
podnet je pôvodne indiferentný signál, ktorý vyvolá 
odpoveď až na základe procesu podmieňovania. MN

podnetová situácia – je situácia, pri ktorej určitý vrode-
ný → inštinktívny prejav vyprovokuje vždy rovna-
ký, veľmi presne definovaný, konkrétny → podnet 
a jeho vnem.            MKA

podsada → podsrstie
podsrstie/vlnka, podsada – kratšie a jemnejšie chlpy 

srsti, majúce termoizolačnú funkciu. 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.             ZO

podvojné druhy (sibling species) – niektoré druhy po-
čas procesu speciácie (proces vzniku druhu) nezís-
kavajú znaky, ktorými by sa zreteľne líšili od iných 
morfologicky blízkych druhov. Takéto veľmi podob-
né druhy sa nazývajú podvojné druhy. Mnohokrát až 
po veľmi podrobnom preštudovaní morfologických 
znakov, po ich presnom premeraní, po preštudovaní 
morfológie ich chromozómov, ontogenézy, ekológie 
alebo objavení nových diagnostických znakov uni-
kátneho charakteru sa ukáže, že od blízkych druhov 
sa dajú odlíšiť. Príkladom podvojných druhov môže 
byť skupina komárov „Anopheles maculipennis“ 
An. maculipennis s. str. An. messae a An. atroparvus. 
Ich rozlíšenie je možné podľa kresby vajíčok alebo 
podľa tvaru šupiniek na druhej radiálnej žilke krídla 
(šupinkový index).                IO

pohárikovité oči → zrakové orgány bezchordátov
pohlavie vtákov – vtáky patria k 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 pohla-
vie ZZ) tvoriace vajíčka dvoch typov: (a) vajíčka 
nesúce pohlavný chromozóm Z a (b) vajíčka nesúce 
pohlavný chromozóm W. Naopak samce tvoria iba 
spermie jedného typu – nesúce chromozóm Z. KS

pohlavná bunka/generatívna bunka – osobitná bun-
ka, ktorej spojením s inou pohlavnou bunkou pri 
oplodnení sa začne vyvíjať nové indivíduum. Po-
hlavné bunky sa delia na mužské (samčie) pohlav-
né bunky (spermie) a ženské (samičie) pohlavné 
bunky (vajíčka). V živej hmote pohlavnej bunky je 
koncentrovaný dedičný základ budúceho indivídua. 
Jadrová hmota pohlavnej bunky je redukovaná na 
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polovicu (meióza), obsahuje polovičný (haploidný) 
počet chromozómov. Pohlavné bunky vznikajú a 
dozrievajú v pohlavných žľazách, spermiá v muž-
skej pohlavnej žľaze – semenníku (testis) a vajíčka 
v ženskej pohlavnej žľaze – vaječníku (ovárium). 
Pohlavná bunka prechádza v pohlavných žľa-
zách 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 
rozdielmi medzi pohlaviami, napr. škrkavka detská 
(Ascaris lumbricoides), roháč obyčajný (Lucanus 
cervus), bažant poľovný (Phasianus colchicus), lev 
púšťový (Panthera leo) a i. Rozdiely medzi pohla-
viami môžu byť v celkovej veľkosti, v zafarbení, 
v tvare a veľkosti niektorých štruktúr a dokonca 
i v sekundárnej absencii niektorých orgánov, napr. 
poznáme druhy motýľov i dvojkrídlovcov, ktorých 
samičky sú bezkrídle a samčeky s plne vyvinutými 
funkčnými krídlami.                IO

pohlavná predsieň → pohlavná sústava bezchordátov
pohlavná sústava bezchordátov – predstavuje súbor 

orgánov zabezpečujúcich reprodukciu organizmu. 
Hlavnou funkciou je tvorba pohlavných buniek, 
ktoré vznikajú v pohlavných žľazách. Skladá sa z 
pohlavných žliaz, pohlavných vývodov a prídatných 
žliaz. U → hermafroditov sú gonády buď zdvoje-
né, alebo spojené do jednej hermafroditnej žľazy. 
U ploskulíc sa pohlavná sústava samčekov skladá 
z viacerých semenníkov (testes), ktoré prechádza-
jú do vývodných kanálikov (vasa efferencia). Tieto 
ústia na každej strane do semenovodov (spermiduc-
ti). Semenovody sa spájajú v nepárny semenomet 
(ductus ejaculatorius), ktorý prechádza do kopulač-
ného orgánu – → penisu. Samičia pohlavná sústa-
va sa skladá z väčšieho počtu vaječníkov (ovaria), 
z ktorých vychádzajú dva → vajcovody (oviducti). 
Vajcovody ústia do pošvy (vagina), ktorá sa otvára 
do predsiene (atrium). Sem ústi aj maternica (ute-
rus) a kopulačná burza (bursa copulatrix). Mäkkýše 
a najmä ulitníky – pľúcnatce majú hermafroditickú 
žľazu (glandula hermaphroditica), obojpohlavný 
vývod (ductus hermaphroditicus), bielkovinovú 
žľazu (glandula albuminalis), spermiovidukt (sper-
mioviductus), semenný vačok (receptaculum semi-
nis) a pohlavnú predsieň (atrium genitale). Vyvi-
nuté sú aj prídatné žľazy, penis (chýba slizovcom), 
šípový vak (bursa telae) s aragonitovým “šípom 
lásky” (ktorý vniká pri kopulácii do druhého jedin-
ca), → bičík (flagellum), pomocou ktorého sa zle-
pujú spermie v → spermatofóry a prstovité žľazy 
(glandulae mucosae). Bielkovinová žľaza a prsto-
vité žľazy produkujú vajíčkové obaly. Semenníky 
dážďovky (máloštetinavce) ležia v 10. a 11. článku 
tela. Spermie dozrievajú v troch pároch semenných 
vačkov (vesiculae seminales), ktoré ležia medzi 
9. – 13. článkom tela. Zrelé spermie sú odvádzané 

dvoma pármi semenných lievikov do vývodov (vasa 
efferentia), kt. pokračujú do semenovodov (vasa de-
fferentia) vyúsťujúcich na 15. telovom článku. V 
spodnej časti 10. a 11. článku samčekov ležia dva 
páry semenných schránok (receptacula seminis). 
Sú ektodermálneho pôvodu a vyúsťujú na brušnej 
strane. Pri párení si oba jedince vymieňajú spemie, 
kt. vystrekujú zo semenných schránok. Vajíčka 
sú ukladané do slizového 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, pokračujú vajcovými lievikmi a → va-
jcovodami vyúsťujúcimi na 14. článku. U pijavíc, 
ktoré sú tiež hermafrodity, sa objavuje nadsemenník 
(epididymis), kde ústi aj predstojnica (prostata). Po-
hlavná sústava končí penisom. Vaječníky sú párové, 
vajcovody krátke, ústia do krátkej maternice, ktorá 
vyúsťuje do pošvy na brušnej strane tela. Do mater-
nice vyúsťujú aj bielkovinové žľazy, kt. tvoria obal 
vaječného kokónu. Kokóny lepia na vodné rastliny 
alebo 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, 
ktoré vzniknú po dozretí → gamét. Hlístovce majú 
nepárový semenník (testis), párové vaječníky 
(oviducti). Pohlavné vývody ústia do nepárového 
otvoru – bursa copulatrix, ktorý sa nachádza v blí-
zkosti stredu tela. → Vajcovod, receptaculum semi-
nis, maternica a pošva nie sú zreteľne ohraničené. 
Hlavonožce majú gonády s vývodmi do plášťovej 
dutiny. Na semenovodoch majú prídatnú žľazu, 
ktorá produkuje spermatofóry. Rozšírenou časťou 
semenovodu je tzv. Needhamova pošva, ktorá slúži 
na uloženie spermií. Prenos spermatofóru pri kopu-
lácii umožňuje hektokotylové rameno, ktoré ho od-
nesie 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 párový-
mi 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 semeno-
vodu sa vlieva do nepárovej trubice – semenometu 
(ductus ejaculatorius), ktorý je ektodermálnho pô-
vodu. Prudkým zmrštením dochádza k vystreknu-
tiu spermií do tela samičky. Semenomet vyúsťuje 
na konci penisu pohlavným otvorom gonopórom 
(→ penis hmyzu). Semenný vačok (vesicula se-
minalis) je rozšírenina semenovodu a zásobáreň 
spermií. Prídatné žľazy (glandulae accesoriae) pro-
dukujú lepivú hmotu, ktorou sú prenášané spermie 
do tela samičky, alebo slúži na utvorenie sperma-
tofóru. Často vyrastajú z prednej časti semenome-
tu. Sú prítomné v jednom alebo viacerých pároch. 
K samičím vnútorným pohlavným orgánom patria 
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vaječníky (ovaria), bočné → vajcovody (oviduc-
ti laterales) spájajúce sa do spoločného vajcovodu 
(oviductus communis), semenná schránka (sperma-
theca), prídatné žľazy (glandulae accessoriae), po-
hlavná komora (camera genitalis), pošva (vagina) 
a gonopór (gonoporus). Vaječníky (ovaria) ležia v 
brušnej dutine. Sú zložené z mnohých → ovariol, 
ktoré končia závesným vláknom (filum terminale). 
Samičie pohlavné orgány môžu vyúsťovať párový-
mi pohlavnými otvormi (napr. podenky). V tomto 
prípade samička vypúšťa vajíčka priamo do vody. 
Pri väčšine hmyzu sa však pohlavný otvor je ne-
párny 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 (teleskopicky do 
seba zasunuté genitálne články v tvare rúrky) alebo 
za pomoci → kladielka (ovipositor).           MH

pohlavná sústava obojživelníkov – pohlavné žľa-
zy (gonády) produkujúce spermie alebo vajíčka sú 
párové orgány; červone a chvostnaté obojživelní-
ky ich majú predozadne pretiahnuté, žaby krátke a 
kompaktné. V ontogenéze sú spočiatku nerozlíše-
né, diferencujú sa až pod vplyvom hormónov na → 
semenníky alebo vaječníky. Diferenciácia gonád je 
ovplyvnená vonkajšími (teplota) i vnútornými (star-
nutie jedinca) faktormi, vďaka čomu sa niekedy 
môže pohlavie jedinca počas života zmeniť. Napr. 
mladé samce severoamerického skokana piskotavé-
ho (Rana pipiens) sa spočiatku vyvíjajú ako sami-
ce, a naopak, staré samice môžu produkovať plno-
hodnotné spermie. Samce ropúch majú v blízkosti 
semenníkov rudimentárne vaječníky (tzv. Bidderov 
orgán), ktoré sa po odstránení semenníkov menia 
na funkčné vaječníky. Zostáva im zachovaný aj ru-
dimentálny → vajcovod ústiaci do → kloaky. Zrelé 
vajíčka sa samiciam uvoľňujú do telovej dutiny, kde 
sa zachytávajú na obrvenom ústí párového vajcovo-
du (Müllerovej chodby), ktorý embryonálne vzni-
ká 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 močo-
vodom (Wolffovou chodbou) vyúsťujúcim do kloa-
ky. Samce chvostnatých obojživelníkov majú v klo-
ake žľazy, podieľajúce sa na formovaní → sperma-
tofóru. Horná časť kloaky samíc sa diferencuje na → 
spermatéku slúžiacu na uchovávanie spermií. PMI

pohlavná sústava plazov – pohlavie plazov je oddele-
né. 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 semenníkov 
(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 semenovo-
dy ústia do → kloaky spolu s močovodmi v tzv. mo-
čovopohlavnej bradavke (papilla urogenitalis). Páro-
vé vaječníky (ovaria) sú buď kompaktné alebo ide 
o vakovité orgány s dutinkami naplnenými lymfou 
(šupináče). Pomerne veľké vajíčka bohato zásobe-
né žĺtkom (polylecitálne) sa vyvíjajú v Graafovom 
folikule. Po uvoľnení 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 kožo-
vitý či vápenatý obal). Dolná časť vajcovodu živo-
rodých plazov je premenená na maternicu (uterus). 
Oba → vajcovody ústia do kloaky (cloaca). Všetky 
plazy majú vnútorné oplodnenie. Samce hatérie bod-
kovanej pri párení pritláčajú okraj kloaky ku kloake 
samice. Samce ostatných plazov majú kopulačné 
orgány, ktoré pri kopulácii prenikajú do samičej klo-
aky. Korytnačky a krokodíly majú nepárový penis, 
jaštery a hady majú párové hemipenisy (vyliačiteľné 
vrecká s množstvom prichytávacích hrotov a háči-
kov). Samec pritom zavádza do kloaky samice spra-
vidla iba jeden hemipenis. Väčšina plazov je vajco-
rodých (oviparia), asi pätina druhov šupináčov však 
rodí mláďatá (živorodosť, viviparia). Existuje širo-
ké spektrum prechodných stupňov spôsobu výživy 
embrya živorodých plazov – od úplnej závislosti na 
zásobách v žĺtku až po takmer úplné čerpanie živín 
z tela matky prostredníctvom rôznych typov jedno-
duchej placentácie. Niekdajšie odlišovanie tzv. vaj-
coživorodosti (ovoviviparia) ako akéhosi konkrétne-
ho prechodného typu (s arbitrárne určenými hranica-
mi) nie je teda ani celkom opodstatnené, ani presné. 
Jednoduchá žĺtková → placenta, prípadne i placenta 
chorio-alantoická sa vytvára niektorým jašterom (z 
čeľadí scinkovité, Xantusiidae a i.) i hadom (Deni-
sonia z čeľade koralovcovitých, vretenicovité rodu 
Vipera). Niekoľko desiatok druhov plazov (z čeľadí 
jaštericovité, gekónovité, agamovité, leguánovité) sa 
rozmnožuje partenogeneticky, známe sú teda len ich 
samice.           IB, DJ

pohlavná sústava vtákov – samcom sa zakladá bilate-
rálne. Majú → semenníky (testes), ktoré sú pri oblič-
kách a nikdy nedochádza k ich zostupu (descensus 
testis). Dozreté spermie sa zhromažďujú v priseme-
níkoch (epididymis). Z nich vedú semenovody (duc-
tus deferens), ktoré majú množstvo kľučiek a ústia 
do strednej časti kloaky – urodeum. Len niektoré 
(paleognátne vtáky, zúbkozobce, hokovité) majú pe-
nis, u ostatných sú spermie prenášané cez pritlačené 
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kloaky oboch pohlaví. Oplodnenie vajíčka prebieha 
v hornej časti → vajcovodu samice. U nich zvyčaj-
ne funguje len ľavý → vaječník (ovarium), ktorý má 
tvar hrozna. Vajíčka v ňom dozrievajú postupne a 
zrelé vajíčka sú v podstate vaječné žĺtka. → Vajco-
vod (oviductus) má v čase rozmnožovania veľa kľu-
čiek a delí sa na lievik (infundibulum), ktorý objíma 
vaječník, bielkotvornú časť (pars albuminifera, s. 
magnum oviductus), kde sa vajíčko obaľuje bielkom, 
úžinu (isthmus), kde vzniká podškrupinová (papie-
rová) blana, ďalej má škrupinotvornú časť (pars tes-
tifera, s. uterus oviductus), ktorá vylučuje riedky bie-
lok 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 hlav-
ne do súvislosti s vysokou telesnou teplotou mat-
ky, ktorú by nevedeli vtáčie zárodky tolerovať. ĽK

 pohlavné/generatívne rozmnožovanie bezchordátov 
– proces vývinu, diferenciácie a splývania pohlav-
ných buniek (→ gametogenéza, → oplodnenie). Me-
iotickým delením a splývaním jadra → spermie s → 
jadrom → vajíčka zabezpečuje rekombináciu → ge-
notypu príslušného druhu, a tým zvyšuje jeho schop-
nosť prispôsobovať sa zmenám životného prostredia. 
Pohlavné bunky vznikajú a dozrievajú v pohlavných 
žľazách, spermie v semenníku (testis), vajíčka vo 
vaječníku (ovarium). Iba hubkám spermie a vajíčka 
vznikajú v mezoglei, ktorá sa nachádza medzi ekto- 
a entodermom. Spermie odnáša voda, pritom oplod-
ňujú vajíčka. Väčšina mnohobunkových živočíchov 
je rôznopohlavná, t. j. spermie a vajíčka sa vyvíjajú 
v rôznych indivíduách (→ gonorochizmus). Ak sa 
samčie a samičie pohlavné bunky bunky vyvíjajú v 
jednom jedincovi hovoríme o obojpohlavnosti (→ 
hermafroditizmus). Hermafroditizmus možno po-
važovať za formu ekologickej adaptácie a väčšinou 
súvisí s malou hustotou populácie alebo tiež so spô-
sobom života (prisadlé formy, parazity).            MH 

pohlavné/sexuálne/generatívne rozmnožovanie (→ 
amfigónia) – spôsob rozmnožovania, pri ktorom sa 
nový jedinec vyvíja zo zygoty, ktorá vznikla sply-
nutím dvoch špecializovaných pohlavných buniek, 
gamet – samčej (→ spermie) a samičej (→ vajíčka). 
Je to častejší spôsob rozmnožovania živočíchov, vy-
skytujúci sa i u tých druhov, ktoré sa rozmnožujú 
nepohlavne. Charakteristickým znakom pohlavného 
rozmnožovania je zmena dedičného základu nové-
ho jedinca spôsobená splynutím genetickej výbavy 
oboch typov pohlavných buniek, → gamét; je tak 
zvýšená možnosť variability potomkov a schopnosť 
prispôsobovať sa.                JS

pohlavný dimorfizmus → pohlavná dvojtvarosť

pohlavný dimorfizmus vtákov – rozdielny vzhľad po-
hlaví. Väčšina druhov vtákov má samcov pestrejšie 
sfarbených a nápadnejších ako samice. Samce svojím 
výrazným fenotypom dokazujú samiciam schopnosť 
prežiť aj napriek tomu, že sa stávajú nápadnejšími 
pre → predátorov a tým im poskytujú aj informáciu 
o dobrom → genotype. Samice bývajú zväčša nená-
padné, aby ich nespozorovali predátori, keď sedia na 
vajíčkach. Pri niektorých druhoch, pri ktorých vajíč-
ka inkubuje len samec, bývajú naopak nápadnejšie 
samice.                TL

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 pohlavný-
mi znakmi sú rozdielne vývody gonád, prídatné žľa-
zy, ako aj ďalšie morfologické a anatomické charak-
teristiky. K sekundárnym pohlavným znakom patria 
tiež adaptácie niektorých orgánov na prichytenie 
samičky pri kopulácii (napr. predný pár nôh potáp-
nika – Dytiscus), pomocné orgány na prechováva-
nie 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 cicavcov), optické signály 
(napr. parohy samcov cicavcov, ozdobné → perie 
samcov vtákov, sfarbenie samcov rýb v čase nere-
senia, svetielkujúce orgány hmyzu, svadobné tance 
stavovcov a pod.). Druhotné pohlavné znaky sa vy-
skytujú buď po celý život jedinca (trvalé) alebo len 
v čase rozmnožovania (dočasné), ako napr. sfarbenie 
samcov, svadobné tance, materské inštinkty. Vývin 
sekundárnych pohlavných znakov je ovplyvnený 
hormonálne alebo je geneticky zakódovaný.      MH

pohlavný otvor → penis hmyzu, → pohlavná sústava 
bezchordátov

pohrudnica – pleura parietalis, „blana“ dôležitá pri pro-
cese dýchania. Je súčasťou dýchacej sústavy. Obidva 
pľúcne laloky sú jednotlivo obklopené pleurou. Pleu-
ra sa skladá z dvoch tkanivových vrstiev, ktoré majú 
veľmi hladký povrch. Vnútorná vrstva pleury (pleu-
ra visceralis), nazývaná popľúcnica, obklopuje celé 
pľúcne laloky, je prerušená iba na pľúcnej bráne kam 
prichádzajú do pľúc cievy a hlavné bronchie. Von-
kajšia vrstva (pleura parietalis), nazývaná pohrud-
nica vystiela zvnútra hrudný kôš a oddeľuje pľúcne 
laloky od strednej časti hrudníkovej dutiny, od tzv. 
medziplúcia, kde sa nachádza srdce, prechádzajú tu 
hlavné tepny, pľúcne žily, artérie, trachea a → paže-
rák. Pleura visceralis tvorí povrch pľúc, pleura parie-
talis vnútornú stranu hrudníkovej dutiny, v ktorej sa 
nachádzajú obidva pľúcne laloky. Obe tieto tkanivové 
vrstvy ležia svojou hladkou vrstvou priamo na sebe, 
medzi nimi je však malé množstvo tekutiny. Tekutina 
spôsobuje to, že obe vrstvy navzájom priliehajú a zá-
roveň sa voľne po sebe kĺžu (posúvajú). Vo vnútor-
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nom priestore pleury vzniká podtlak. Ak sa pohybuje 
jedna vrstva, ťahá so sebou i druhú vrstvu. Týmto 
spôsobom sa → pľúca rozťahujú, keď sa hrudný kôš 
počas nadýchnutia zdvíha, a tým aj rozširuje. SN

pohybová sústava bezchordátov – u väčšiny živo-
číchov pohyb organizmu umožňujú svaly. Len u 
niektorých → primárnych lariev a drobných vodných 
živočíchov (napr. vírnikov) pohyb umožňujú riasin-
kové → epitely na povrchu tela. Pohybovú funkciu 
mechúrnikov plní svalový epitel, u ostatných živo-
číchov hladké a priečne pruhované svaly. Ploskav-
ce, páskovce, hlístovce a obrúčkavce majú vyvinutý 
kožnosvalový vak zložený z okružnej, diagonálnej a 
pozdĺžnej vrstvy. Okružné svaly telo zužujú a rozši-
rujú, pozdĺžne ho skracujú a predlžujú. Diagonálne 
svaly telo splošťujú. Kožnosvalový vak umožňuje 
charakteristický plazivý pohyb tela. Ulitníky majú 
dobre vyvinuté svaly na nohe, ich kontrakcie prebie-
hajú odpredu dozadu. Niektorým planktonickým dru-
hom sa noha môže zmeniť na plachtičku, slúžiacu na 
plávanie. Na stĺpiku ulity je vyvinutý osobitný sval 
– musculus columellaris, ktorým je živočích pripúta-
ný na ulitu. Lastúrniky majú na spodnej strane silnú 
svalnatú nohu, ktorá slúži na pohyb. Významnými 
svalmi sú sťahovace (retraktory) lastúr. Hlavonožce 
majú silne vyvinutú svalovinu v ramenách. Dokona-
lejším typom sú hladké a priečne pruhované svaly 
článkonožcov. Ich vývin súvisí s aktívnym spôso-
bom života a utvorením → vonkajšej kostry. Delíme 
ich na svaly kostrové (skeletové) a útrobné (visce-
rálne). Kostrové svaly sú napnuté medzi rozličnými 
časťami integumentu. Miesto pripevnenia svalu na 
→ vonkajšej kostre slúži na jeho pohyb buď ako 
pevný alebo ako pohyblivý bod. Pevný bod alebo 
plôška sa nazýva origo, pohyblivý insertio. V mieste 
úponu svalu na integument sa utvára šľacha, ktorá 
je produktom jednej alebo viacerých epidermových 
buniek. Poznáme epidermové, subepidermové a 
kutikulárne šlachy. Kostrové svaly sú priečne pru-
hované. Viscerálne svaly vznikajú z viscerálneho 
listu célomu (splanchnopleury). Tvoria pravidelnú 
mriežku okružných a pozdĺžnych svalových vlákien 
okolo stredného čreva alebo nepravidelnú sieťku 
rozvetvujúcich sa a spájajúcich vlákien okolo → 
ovariol. Východiskový typ svalstva článkonožcov je 
kožnosvalový vak, ktorý sa však značne pozmenil v 
dôsledku heteronómnej → metamérie a → oligome-
rizácie tela, ako aj prítomnosti pohybových konča-
tinových príveskov (nôh a krídel) na hrudi. Ostna-
tokožce majú málo svalstva. Ich pohyb zabezpečuje 
sústava vodných ciev (→ ambulakrálna sústava), 
ktorá 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 me-
tabolizmom dokážu vyprodukovať len zanedbateľné 

množstvo tepla).               ZO
pokožka – je ektodermálneho pôvodu a vytvára sme-

rom k povrchu zrohovatenú vrstvu. Spodná vrstva 
obsahuje živé, deliace sa → epitelové bunky, ktoré 
zabezpečujú doplňovanie zrohovatenej vrstvy po 
jej opotrebovaní a regeneráciu pri poranení. Má dve 
hlavné vrstvy: zárodkovú vrstvu a rohovitú/rohovú/
zrohovatenú vrstvu. Rohovitá vrstva kože sa skladá 
z niekoľkých vrstiev zrohovatených plochých bez-
jadrových buniek, ktoré sa sústavne opotrebúvajú 
a odlupujú. Zárodková vrstva sa histologicky ďalej 
skladá z viacerých vrstiev. Najspodnejšia základná/
regeneračná vrstva je tvorená cylindrickými bunka-
mi, nasadá priamo na zamšu a sleduje nerovnosti 
papíl zamše. Na bazálnu vrtstvu nasadá tŕnitá spino-
celulárna vrstva. Tú tvorí niekoľko vrstiev polyedric-
kých buniek a vyrovnáva nerovnosti na väčšine tela, 
ktoré sú sposobené papilami. Ďalšiu vrstvu, zrnitú 
granulačnú vrstvu, tvoria sploštené bunky s dege-
nerovanými jadrami. Lesklú/svetlo lámajúcu vrstvu 
tvoria celkom ploché bunky, ktoré na seba tesne na-
sadajú a silno lámu svetlo. Pokožka nie je všade rov-
nako hrubá. Na stupajách nôh a na dlaniach je vrstva 
hrubá (preto u tmavo pigmentovaných 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 pólové 
stočené vlákno a → jadro kapsulogénnej bunky. Sto-
čené vlákno býva vymrštené v → hostiteľovi a slúži 
na upevnenie parazita v hostiteľovi na rozdiel od sto-
čeného vlákna → mikrospór, pri ktorých dochádza 
cez vymrštené vlákno k prenosu parazita do bunky 
hostiteľa. V tomto prípade sa vlákno nenachádza 
v kapsule.                ET

polaroplast → mikrospór
pollivorný – živočích konzumujúci peľ rastlín.       MH
polocyt → oogenéza
poloha úst rýb – ryby môžu mať ústa: a) vrchné (supe-

riórne) ústa – sú umiestnené na vrchnej strane rypá-
ka; sú charakteristické pre ryby živiace sa potravou 
z hladiny, napr. červenica (Scardinius erythrophthal-
mus), belička (Alburnus alburnus), boleň (Aspius as-
pius). b) koncové (terminálne) ústa – sú umiestnené 
viac-menej vodorovne na konci rypáka, napr. plotica 
(Rutilus rutilus), kapor (Cyprinus carpio). c) spodné 
(inferiórne) ústa – sú umiestnené na spodnej strane 
rypáka; sú charakteristické pre ryby hľadajúce po-
travu na dne, napr. podustva (Chondrostoma nasus), 
nosáľ (Vimba vimba). d) extrémne spodné ústa – sú 
ďalej od konca rypáka na brušnej strane, napr. jeseter 
malý (Acipenser ruthenus).               HI

polokrovka → krídlo hmyzu
polokukla (semipupa) – konečná epapa posledného lar-

válneho instaru. Je charakteristická pre mnohé bla-
nokrídlovce. Kľudové štádium po skončení žeru lar-
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vy, ktorá sa však ešte nepremenila na kuklu, ale pod 
jej kutikulou je už utvorená → kutikula kukly. MH 

pólová bunka → oogenéza
polyandria – partnerské zväzky, pri ktorých je samica 

polygamná, t. j.  počas jednej hniezdnej sezóny sa pári 
s viacerými samcami a to buď súčasne alebo tieto zväz-
ky uzatvárajú postupne. Samice väčšiny polyandric-
kých druhov vtákov sú pestrejšie sfarbené, obhajujú 
si svoje teritóriá a vajíčka zväčša inkubujú samce. TL

polycyklický → polyvoltínny
polyembryónia – spôsob rozmnožovania, pri ktorom z 

jedného vajíčka vzniká väčší počet nových jedincov. 
Počas brázdenia sa vajíčko rozpadne na viacero častí. 
Z každej sa vyvíja samostatné embryo. Z vajíčka sa 
potom liahne toľko lariev alebo mladých jedincov na 
koľko častí sa pôvodne rozpadlo. U cicavcov týmto 
spôsobom vznikajú jednovajíčkové dvojčatá. MH

polyestrický druh – je druh, u ktorého majú samice ruju 
viackrát do roka, a tým aj viac vrhov počas roka. HI

polyfágne živočíchy/pantofágne živočíchy – živočí-
chy konzumujúce široké spektrum buď rastlinnej 
alebo živočíšnej (živej i odumretej) potravy. Napr. 
pavúk križiak sa živí rôznymi druhmi hmyzu, kto-
ré sa zachytia v sieti; myšiak lesný (Buteo buteo) 
loví nielen malé hraboše, myši a iné hlodavce, 
ale aj malé vtáky, jašterice, žaby; mníška veľko-
hlavá (Lymantria dispar) sa môže vyvíjať na 458 
druhoch listnatých stromov a krov a i. JS, MH

polyfázický – živočích, ktorý v priebehu 24 hodín nie-
koľkokrát strieda pohybovú aktivitu a oddych. Opak 
→ monofázický.              MH

polyfenolová vrstva → kutikula hmyzu
polyfyletický taxón – fylogeneticky heterogénny → 

taxón, ktorý zahrňuje príslušníkov dvoch alebo via-
cerých vývojových vetví  pričom nezahrňuje spoloč-
ného predka ancestora. Má dve alebo viac intefrag-
mentárnych  hraníc. Takéto → taxóny z hľadiska fylo-
genetickej systematiky sú nesprávne utvorené a je po-
trebné ich rozdeliť na jednotné celky (monofyletické 
taxóny) alebo k nim zahrnúť spoločného predka. IO

polygamia vtákov – vytvorenie partnerského zväzku 
počas hniezdneho obdobia, kedy jeden z partnerov 
kopuluje s viacerými partnermi, napr. polyandria, 
polygynia alebo polygynandria. Typická je len pre 
malé percento vtáčích druhov.               TL

polygynandria – partnerské zväzky, pri ktorých sa počas 
jednej hniezdnej sezóny správajú aj samce aj samice 
polygamne, t. j. dochádza k mimopárovým kopulá-
ciám ako samcov, tak aj samíc, pričom sa vytvárajú 
skupiny, ktoré sa spoločne starajú o potomstvo. TL

polygýnia – partnerské zväzky, pri ktorých je samec po-
lygamný, t. j. počas jednej hniezdnej sezóny kopuluje 
s viacerými samicami, a to buď súčasne (polygýnia 
háremového typu) alebo postupne (sukcesívna poly-
gýnia). Pri tomto type partnerského zväzku zväčša 
jeden samec obhajuje veľké teritórium, na ktorom 
hniezdi viacero samíc.               TL

polymorfné kolónie → kolónie mnohobunkovcov

polyp – morfologické štádium mechúrnikov. Väčšinou 
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 (epiteliál-
ne bunky svalové, zmyslové, nervové, vmedzerené 
(intersticiálne) a pŕhlivé bunky). Vnútorná vrstva 
(gastrodermis) je endodermálneho pôvodu, je tvo-
rená cylindrickým epitelom a obsahuje podobné 
bunky ako povrchová vrstva (okrem knidoblastov) 
a bunky žľaznaté, ktoré vylučujú → enzýmy do gas-
trálnej dutiny, kde dochádza k natravovaniu potravy. 
Gastrodermis ohraničuje tráviacu dutinu (gastrocél, 
coelenteron). Medzi ekto a endodermom sa nachá-
dza → mezoglea (silne potlačená, nebunková, tenká) 
väčšinou vo forme bazálnej membrány. Modifikácie 
kolóniových polypovcov sa prejavujú funkčne i tva-
rovo. Základným typom sú → gastrozoidy (prijí-
majú potravu a vyživujú celú kolóniu), gonozoidy 
(reprodukčné polypy, zabezpečujú rozmnožovanie 
– pučia na nich medúzky), daktylozoidy (obranné 
a prichytávacie polypy s množstvom knidoblastov), 
pneumatofór a nektofóry – polypy prispôsobené na 
vznášanie kolónie vo vodnom stĺpci, reguláciou ob-
sahu plynov.                ET

polyploid – jedinec, ktorý má vo svojej genetickej vý-
bave somatických buniek na rozdiel od normálnych 
diploidných (2n) jedincov celý násobok haploidného 
(n) počtu chromozómov väčší ako 2 (triploid 3n, tet-
raploid 4n a pod).              MH

polypódna larva → larvy hmyzu
polysapróbny – typ vodného prostredia so silným stup-

ňom rozkladu organickej hmoty a malým množ-
stvom alebo neprítomnosťou kyslíka.            MH

polyspermné oplodnenie → oplodnenie
polytopný – druh alebo poddruh organizmu, o ktorom 

sa predpokladá, že vznikol na dvoch alebo viacerých 
oddelených miestach v oblasti rozšírenia jeho vý-
chodiskovej formy, v súčasnom období sa vyskytuje 
oddelene na dvoch alebo viacerých miestach svojho 
→ areálu.               MH

polytrofná ovariola → ovariola hmyzu
polyvoltínny, polycyklický – organizmus, ktorý sa 

v priebehu jedného roku vyvíja v niekoľkých gene-
ráciách, nasledujúcich po sebe.             MH

pomer pohlaví – pomer samcov a samíc v populácii, 
základný znak štruktúry populácie. Primárny pomer 
pohlaví je geneticky fixovaný v oplodnených vajíč-
kach, určený prítomnosťou pohlavných chromozó-
mov X a Y, sekundárny pomer pohlaví pri rodení 
mláďat, terciárny pomer pohlaví dospelých jedincov. 
Podlieha zmenám v každom období, najmä behom 
života dospelých jedincov. Často je ovplyvňovaný 
človekom. O intenzite rozmnožovania rozhoduje 
vždy množstvo samíc.              MH

Pons Varolii → Varolov most
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poplachové volanie zvierat – sa vyskytuje pri hrozbe a 
pri varovaní, keď iné zviera prekročí kritickú vzdia-
lenosť alebo keď sa približuje dravec – → predátor. 
Pri fyzickom ohrození zvieraťa sa vyskytujú aj ex-
trémne intenzívne poplachové akustické prejavy so 
širším spektrom, najčastejšie s vysokými tónmi. MN

popľúcnica – jemná väzivová blana nachádzajúca sa na 
povrchu pľúc, a ktorá prechádza na vnútornú plochu 
hrudníkovej dutiny ako pohrudnica. Medzi popľúc-
nicou a pohrudnicou je pleurálny priestor (štrbina, 
dutina vyplnená malým množstvom seróznej kva-
paliny, ktorá zabezpečuje hladké kĺzanie oboch blán 
pri dýchaní). V pleurálnom priestore je záporný tlak 
oproti 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

populácia – súbor všetkých jedincov rovnakého → dru-
hu v istom čase a priestore (homotypický súbor), bez 
ohľadu na veľkosť (lokálna populácia → celková 
populácia). Zahŕňa všetky vývinové štádia organiz-
mu. Pre jej stabilné zachovanie je nutné zabezpečiť 
optimálnu výmenu genetickej informácie (panmi-
xia), v prípade izolácie hrozí príbuzenské kríženie 
(inbríding), ktoré vedie k nie vždy želanej homoge-
nizácii (rastu zastúpenia homozygotov). Základnými 
charakteristikami populácie sú predovšetkým husto-
ta, → natalita, mortalita, rozptyl, rast, štruktúra a ko-
lísanie. Miera vnútrodruhovej variability populácie 
je druhovo špecifická. Štruktúra sa prejavuje nielen 
v pomere zastúpenia pohlaví (sexilita) a vekových 
tried (etilita) ale napr. aj v sociálnom rozvrstvení 
(napr. kasty pri sociálne žijúcom hmyze). V rám-
ci populácie možno definovať aj tzv. society, ktoré 
vznikajú v súvislosti s reprodukciou (napr. → rodina, 
súrodenci) alebo z iných dôvodov (napr. lovná alebo 
ťažná skupina). Je predmetom záujmu demekológie 
(ekológie populácií).                PF

poriadok v zobaní – objavil v r. 1922 T. Schjelderup-
Ebbe pri štúdiu sociálneho správania a vzťahov do-
minancie a submisivity kurovitých vtákov. Keď si 
sliepky vytvárajú nový kŕdeľ, vzniká množstvo kon-
fliktových situácii, prejavy útočnosti však postupne 
slabnú a dochádza k hierarchickej úprave sociálnych 
vzťahov – tzv. poriadok v zobaní. Hierarchický po-
riadok v zobaní je lineárny, vodcovské zviera alfa 
je nadradené všetkým ostatným sliepkam, druhé v 
poradí – beta zviera je nadradené tiež všetkým ostat-
ným, okrem zvieraťa alfa atď., až po zviera omega, 
ktoré je posledné v poradí a je podradené všetkým 
ostatným sliepkam.             MN

porta atrii → vzdušnicová sústava
poruchy v správaní zvierat – sa vyskytujú v nepriro-

dzenom, často uzavretom prostredí, na ktoré zvie-
ratá reagujú v súlade s ich individuálnymi excitač-
nými vlastnosťami. Poruchy v správaní sa označujú 
rôzne, ako napr. funkčné poruchy, hovorí sa o pato-

lógii VNČ, o patologických odchýlkach nervových 
procesov, o konfliktovom správaní, o reakciách na 
mentálny, emočný, alebo sociálny stres. Pri vý-
skume poruchy v správaní zvierat možno rozlíšiť 
dva metodické prístupy: štúdium experimentálnych 
neuróz (I. P. Pavlov) a skúmanie vzťahov medzi 
postupnosťou sledovaných prvkov v experimente 
a zmenami v správaní zvierat. Vyvolávajúcimi fak-
tormi poruchy môžu byť: traumatizujúce zážitky, 
dlhodobé konfliktové situácie a pretrvávajúci stres. 
Poruchy v správaní sú fyziologickým a emocio-
nálnym prispôsobením sa organizmu na negatívne 
podnetové situácie. Chorobný vývin správania spô-
sobuje fixáciu poruchy, ktorá sa potom objavuje ne-
závisle od pôvodných vyvolávajúcich negatívnych 
faktorov. Poruchy v správaní sa môžu manifestovať 
ako zmeny rýchlosti vývoja a retardácie nástupu ur-
čitého prejavu, nerovnomerný vývin senzorických 
schopností, absencia určitého typu správania a zme-
ny v aktivačnej hladine a v intenzite reakcii. MN

postabdomen → vonkajšia stavba tela kôrovcov
postembryogenéza → postembryonálny vývin
postembryonálny vývin → ontogenéza
postembryonálny vývin/postembryogenéza – etapa 

ontogenézy, ktorá začína osamostatnením sa mla-
dého jedinca (jeho vyliahnutím alebo narodením) až 
do jeho smrti. Postembryogenéza trvá až do obdo-
bia dospelosti, neskôr dospelý organizmus starne a 
nakoniec umiera (obdobie starnutia a smrti). Jedinec 
sa rodí alebo liahne v rôznom štádiu svojho vývinu. 
Podľa toho rozoznávame nepriamy vývin, pri kto-
rom sa živočích liahne ako larva a priamy vývin, kde 
živočích sa liahne prakticky hotový, líši sa od dospe-
lého len svojou veľkosťou a nie je pohlavne zrelý. 
Fylogeneticky starším je nepriamy vývin. Vyskytuje 
najmä pri nižších živočíchoch, ktorých vajíčka majú 
málo žĺtka. Zárodok sa nemôže vo vajíčku celkom vy-
vinúť, 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
potamál – sladkovodný → ekosystém dolnej časti rieč-

neho toku, pásmo mrenové a pleskáčové, vrátane 
brakickej zóny pri vyústení rieky do mora. Má mier-
nejšie prúdenie vody, koryto väčšinou piesčité až 
bahnité, často nedostatok kyslíka pri dne, priemerné 
mesačné teploty prekračujú 20 °C.            MH

potencia ekologická – nevhodné označenie pre ekolo-
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gickú toleranciu.              MH
potenciál biotický, rmax – najväčší prírastok počtu jedin-

cov za jednotku času (t) pri optimálnych podmien-
kach prostredia a vo vekovo vyváženej populácii. MH

potenciál reprodukčný, r – prírastok potomstva v po-
pulácii za jednotku času (t).             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 aró-
my. Produkujú ho žľazy, ktoré sú umiestnené po ce-
lom tele. Na rozdiel od potu z tepla, emočný pot je 
produkovaný žľazami v podpazuší, okolo genitálií a 
prsných bradaviek. Páchne preto, že obsahuje biel-
koviny, ktoré baktérie pokožky rozkladajú. Časté je 
aj potenie na dlaniach.           MKB

potrava vtákov – potrava vtákov je veľmi rôznorodá. 
K výlučným mäsožravcom patria predovšetkým 
morské vtáky, zástupcovia väčšiny čeľadí sa živia 
zmiešanou – rastlinnou, ako aj živočíšnou potravou 
a len veľmi malé percento čeľadi je možné priradiť 
k vegetariánom. V našej avifaune existujú druhy 
všežravé (omnivorné), hmyzožravé (insektivorné), 
semenožravé (granivorné), druhy živiace sa zele-
nou rastlinnou potravou (herbivorné), plodožravé 
(fruktivorné), mäsožravé (karnivorné), rybožravé 
(piscivorné resp. ichtyofágne) a zdochlinožravé 
(lichenivorné). Medzi tropickými vtákmi existujú 
ďalší potravinoví špecialisti, ako napr. druhy živiace 
sa peľom (polenivorné) a nektárom (nektarivorné). 
Ku skutočným herbivorom – pasúcim sa vtákom 
patria predovšetkým husi. Ich čeľuste majú ostré 
zúbkované okraje, ktoré fungujú ako nožničky na 
trávové steblá. Na zber a výživu lístím sa špecializu-
je aj juhoamerický hoacin. O veľa 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 – napr. v južnej Amerike sú to kolibríko-
vité (Trochilidae) a nektárnikovité (Coerebidae), v 
Austrálskej oblasti medárikovité (Meliphagidae), v 
Afrike a Ázii nektárovkovité (Nectariniidae). Predo-
všetkým nektárom sa živia aj papagáje – lori patriace 
k viacerým rodom (Lorius, Eos, Trichoglossus ai.) 
Živočíšna zložka vtáčej potravy je o veľa pestrej-
šia, pričom ako potrava slúžia vodné aj suchozem-
ské bezstavovce, ako aj zástupcovia všetkých tried 
stavovcov. Medzi mäsožravými vtákmi existujú 
rovnako ako u druhov živiacich sa rastlinnou po-
travou špecialisti majúci na zber (lov) istého druhu 
potravy charakteristické prispôsobenia. Do skupiny 
mäsožravých vtákov patria aj druhy vyhľadávajúce 
uhynuté živočíchy. Špecialistami na tento typ potra-
vy sú napr. marabu zdochlinár, supy a kondory. KS

potravná adaptácia – geneticky zakotvené prispôso-
benie k lepšiemu získavaniu a prijímaniu potravy. 
Pri → predátoroch napr. výborný zrak, sluch, čuch, 
pohyblivosť, modifikácia ústnych orgánov, končatín 

a i. MH 
potravná sieť – trofická štruktúra, náväznosť a prepoje-

nosť potravných vzťahov v → ekosystéme, vzájom-
né väzby a prepojenia → potravných reťazcov. MH

potravná/potravová/tráviaca vakuola (fagozóm) – 
vyskytuje sa pri prvokoch 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, ktoré sa tvoria v tzv. lyzozómoch. 
Lyzozóm splýva s tráviacou vakuolou (heterolyzo-
zóm) a dochádza k tráveniu. Počas cyklózy sa mení 
pH vo vakuole od kyslého po zásadité. V niektorých 
prípadoch potravná vakuola môže vytvárať záhyby, 
čím sa zväčšuje tráviaca plocha. Nestrávené zvyšky 
sú u nálevníkov vyvrhované bunkovým konečníkom 
(cytopyge), u ostatných na ktoromkoľvek mieste.    ET

potravné pyramídy (trofické pyramídy) – kvantitatív-
ne, prípadne grafické znázornenie prenosu hmoty 
a energie od zelených rastlín cez → fytofágy k zoo-
fágom, vrcholovým → predátorom, prípadne k člo-
veku. Rozlišujeme: a) pyramídu početnosti, potravné 
úrovne (postupne od základu k vrcholu pyramídy) 
sú vyjadrené počtom jedincov na určitú plochu; b) 
potravné pyramídy biomasy, úrovne sú vyjadrené 
biomasou jedincov na jednotku plochy; c) potravné 
úrovne produkcie na ploche za jednotku času (napr. 
v g/m2 za rok).              MH

potravové spektrum – zloženie potravy živočícha. MH 
potravové úrovne → úrovne potravné
potravové správanie – patrí medzi základné životné 

potreby a aktivity zvierat. Jednotlivé → druhy sa 
však odlišujú formou získania základných potra-
vových článkov. Potravové správanie je dôležitou 
súčasťou sociálneho správania. Mnoho živočíšnych 
→ druhov sa vyznačuje vysokou intenzitou sociál-
neho spolužitia a koordináciou správania z hľadis-
ka efektívneho získania potravy. Druhy sociálneho 
hmyzu (mravce, termity, včely), ale aj vtáky a ci-
cavce sa o výskyte potravy vzájomne informujú 
rôznymi pachovými, optickými, alebo akustický-
mi signálmi (napr. orientačné a vrtivé tance včiel a 
pod.). Niektoré → druhy živočíchov, napr. psovité 
a mačkovité mäsožravce sú schopné pri získavaní 
potravy – love koristi aktívne spolupracovať a tak si 
zabezpečiť optimálne množstvo potravy. Špeciálny 
význam má potravové správanie v súvislosti s rodi-
čovskou starostlivosťou tých druhov, ktoré v ranom 
období vývinu zabezpečujú mláďatám potravu. MN

potravové správanie zvierat – patrí medzi základné 
životné potreby a aktivity v celej živočíšnej ríši. Za-
hŕňa široké spektrum chovania zabezpečujúce zís-
kavanie potravy. Na jeho vysvetlenie sa používajú 
rôzne optimalizačné modely. Najznámejšia je teó-
ria optimálneho výberu potravy (Optimal Foraging 
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Theory, OFT), ktorá popisuje aké „rozhodnutia“ 
musia živočíchy urobiť, aby optimalizoval nielen 
svoj príjem potravy, ale i svoju reprodukčnú úspeš-
nosť. Na vrchole potravnej pyramídy stoja stavovce 
loviace živú korisť – nazývajú sa lovci. Lovcov mô-
žeme rozdeliť na: špecialistov – tí číhajú na svoju 
korisť skryto a zmocňujú sa jej prudkým, krátkym 
útokom a na oportunistov – tí sú pri hľadaní potra-
vy v stálom pohybe a pátraní. Poznáme rôzne typy 
potravového správania ako sú: lákanie koristi – na 
rôzne časti teľa lovca, pach alebo sfarbenie, koo-
perácia medzi jednotlivými lovcami – vďaka vzá-
jomnej spolupráci môžu uloviť korisť ľahšie a to aj 
takú, ktorá mnohonásobne prevyšuje ich veľkosť, 
pirátstvo (kleptoparazitizmus) – keď jeden živočíš-
ny → druh žije zo zásob potravy iného druhu alebo 
aktívne okráda iné živočíchy o potravu, ktorú ulovili 
pričom využíva svoju fyzickú prevahu, alebo väčšiu 
obratnosť, vytváranie zásob – sem patrí napr. zahra-
bávanie zvyškov potravy, ukrývanie potravy pod trá-
vu, zeminu alebo kamene, vešanie koristi do korún 
stromov, vytváranie zásobární potravy pod zemou 
(napr. hlodavce). Živočíchy sa pri získavaní potravy 
rôzne špecializovali. Môžeme ich rozdeliť napr. na: 
zdochlinožravce, filtrátori, bylinožravce, mäsožrav-
ce a pod. Najmä u vyšších stavovcov je nápadná mo-
tivácia k aktivite, ktorá súvisí s úpravou potravy pred 
konzumáciou. Patrí sem, napr. zbavovanie sa ostrých 
častí tiel koristi (zobáky, → pazúry, atď.), trhanie ko-
risti na menšie kúsky, odstraňovanie obalov zo se-
mien, odstránenie peria, či srsti z koristi a iné. MKA

potravný reťazec – prenos látok a energie z potravy 
charakteristickou sériou organizmov, v ktorej nasle-
dujúci → druh konzumuje predchádzajúci. Rozli-
šujeme: a) potravný reťazec pastiersko-koristnícky, 
prenos potravy od zelených rastlín (primárnych pro-
ducentov) cez → konzumentov (→ fytofágov, zoofá-
gov) až k človeku. Veľkosť tela živočíchov sa zväč-
šuje, ich → početnosť sa zmenšuje; b) → potravný 
reťazec parazitický, zdrojom potravy je → hostiteľ, 
ďalej → parazit a vrcholovým konzumentom je jeho 
→ hyperparazit. Telo živočíchov sa zmenšuje, ich  
početnosť sa zvyšuje; c) potravný reťazec dekom-
pozičný, ktorý vedie od odumretej organickej hmoty 
cez početné dekompozítory až k mikroorganizmom. 
Veľkosť tela sa zmenšuje, → početnosť organizmov 
sa zvyšuje. Potravné reťazce sú základnými funkč-
nými piliermi → ekosystémov.             MH

pozdravový rituál – sa vyskytuje u sociálne žijúcich 
živočíchov v sociálnych skupinách. Je dôležitou sú-
časťou sociálnych prejavov a komunikácie. Pozdrav-
ný rituál môže byť vizuálny, akustický, dotykový a 
pachový. Ako prvý pozdravuje podriadený jedinec 
dominantného. Známym pozdravným rituálom pso-
vitých šeliem je oblizovanie tvárovej časti hodnost-
né vyššie postaveného jedinca. Vtáky sa pozdravujú 
špecifickými akustickými prejavmi a telesnými po-
stojmi, alebo pohybom, tzv. pantomimickými výra-

zovými prostriedkami. Súčasťou pozdravného rituá-
lu je aj pachová kontrola, ktorou sa jedince informu-
jú o príslušnosti k tej istej sociálnej skupine, k pohla-
viu alebo o ich pripravenosti pre párenie a pod. MN

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 intenzi-
te. Táto hodnota sa označuje ako prahový → podnet 
prípadne prah intenzity.          MKB

prah škodlivosti – výška populačnej hustoty hmyzieho 
škodcu, kedy začína škodiť.             MH

prachové roztoče – súbor → druhov prispôsobených 
k synantropnému životu v ľudských obydliach a 
domácnostiach. Pomenované sú podľa hojného vý-
skytu 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. Hoj-
ne sú zastúpené aj v skladoch potravín a obilia. Až 
sekundárne sa prispôsobili k životu v ľudských prí-
bytkoch, kde sa živia najmä odlúpnutými šupinkami 
ľudskej pokožky alebo inými rohovinovými sub-
strátmi (napr. perovými výplňami lôžkovín). Potra-
vou niektorých → druhov môžu byť aj rôzne mikro-
organizmy, huby a organické látky potravín. Ich → 
početnosť sa počas roka mení, najhojnejšie sú kon-
com 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 pe-
riódu kladenia vajíčok (trvá asi 30 dní), počas ktorej 
znáša denne 1 – 2 vajíčka (spolu 40 – 80 vajíčok). Po 
krátkej prestávke môže vzácne nastať ďalšie klade-
nie vajíčok, ale ich počet býva nepatrný. V strednej 
Európe patrí k prachovým roztočom niekoľko desia-
tok → druhov. Z hľadiska alergií sú najvýznamnejšie 
→ druhy z čeľade Pyroglyphidae, v bytoch → druh 
Dermatophagoides pteronyssinus, no v suchších ob-
jektoch 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 roz-
točov na vzniku rôznych inhalačných a kontaktných 
alergií človeka. Samotné prachové roztoče nie sú pre 
človeka nebezpečné, neuhryznú, ale nebezpečné sú 
ich výlučky a zvyšky odumretých tiel, ktoré pôsobia 
ako silné alergény. V súčasnosti približne až pätina 
populácie trpí rozličnými alergiami, z toho rovnaký 
podiel tvoria práve alergie na „prach“ z domácností. 
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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 nádchy a rôzne dýchacie ťažkosti, čas-
to prechádzajúce do atopickej astmy, a tiež derma-
titídy (žihľavka, ekzémy, 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 pozor-
nosť treba venovať čistote a hygiene lôžok. PMA

prasličkové tykadlá → tykadlá hmyzu
pravé obličky (metanefros) – vylučovací orgán vyšších 

stavovcov v dospelosti. Vývojovo dokončená oblička, 
základ trvalej definitívnej obličky. Sú najdokonalej-
ším typom a vznikajú ako párový orgán. Ich základnou 
stavebnou a funkčnou jednotkou je → nefrón. Vylu-
čovacia sústava je → mezodermálneho pôvodu.   SN

pravidlá ekologické → ekologické pravidlá
pravidlá zoogeografickej partenogenézy – niektoré 

poikiotermné živočíchy sa za určitých teplôt roz-
množujú partenogeneticky, za iných teplôt pohlavne. 
V niektorých častiach ich → areálu žijú populácie 
partenogenetické, v iných bisexuálne (známe u stra-
piek, chrobákov, kôrovcov a pod.).            MH 

pravý oblúk aorty – aorta je najmohutnejšia → tepna, 
inak sa nazýva aj srdcovnica. Vychádza z ľavej ko-
mory srdca, ktorá vytvára oblúk. Z oblúka aorty vy-
stupujú smerom ku hlave tri tepny: ramenohlavová 
tepna, ľavá spoločná krčnica, ľavá podkľúčna tepna. 
Oblúk aorty pokračuje smerom nadol ako hrudní-
ková aorta a tá ako brušná aorta, z ktorej vystupujú 
ďalšie a ďalšie menšie tepny.              SN 

preakantela → akantor
predácia – dravý spôsob života, pri ktorom živočích 

aktívne vyhľadáva a loví korisť ako potravu. MH
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 prevaž-
ne živočíchy menšie ako samotní predátori a behom 
svojho života spotrebujú väčšie množstvo koristi. 
Podľa druhu koristi existujú rôzne potravné typy 
predátorov, ako napr.: ichtyofágy alebo piscivory – 
lovia ryby, → entomofágy alebo insektivory – lovia 
hmyz, → myrmekofágy – lovia mravce, myofágy 
– živia sa drobnými cicavcami, akými sú napr. hlo-
davce. Niektoré predátory dávajú prednosť určitým 
orgánom, napr. mozgu (opice), krvi (hemofágy, napr. 
upíry) a pod. Predátory môžeme ďalej rozdeliť na 
mäsožravce konzumujúce živočíchy, bylinožravce 
konzumujúce rastliny a na všežravce. Druhá mož-
nosť klasifikácie je rozdelenie predátorov na základe 
funkčnosti na: pravé predátory – svoju korisť zabi-
jú zväčša hneď potom ako na ňu zaútočia a behom 
svojho života zabíjajú niekoľko, či mnoho rôznych 

jedincov koristi (napr. tiger, orol, pásavka zemiako-
vá, mäsožravé rastliny, hlodavce, mravce, veľryby). 
Spásače – behom svojho života im tiež padne za 
obeť veľké množstvo koristi, ale väčšinou odstraňu-
jú z každého jedinca len časť, nespotrebujú ho celé-
ho a priamo ho neusmrtia (napr. ovce, kravy, ale aj 
muchy či pijavice). Parazity – konzumujú tiež len 
časti svojej koristi (svojho → hostiteľa), 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 jedincov. 
Medzi parazitom a hostiteľom sa preto vytvára úzke 
spojenie (napr. pásomnice, motolice, muchy a iné). 
Parazitoidy – tvoria skupinu hmyzu, ktorá je ako 
taká klasifikovaná podľa správania dospelých samíc 
kladúcich vajíčka a podľa nasledujúceho vývinu la-
riev. Väčšinou patria do radu blanokrídlych (Hyme-
noptera) a dvojkrídlych (Diptera). Dospelé jedince 
žijú voľne, ale vajíčka kladú do tiel iného hmyzu, 
alebo v jeho blízkosti. Larva parazitoida sa potom 
vyvíja vo vnútri tela hostiteľského jedinca, ktorý je 
zvyčajne sám nedospelý. Spočiatku mu viditeľne ne-
škodí, 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 ktorom larva 
prestane prijímať potravu a nastávajú v nej morfolo-
gické a etologické zmeny (napr. skrátenie tela, zme-
na pohybu a i.) a pod kutikulou sa objavujú základy 
krídel budúceho 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 nervové signály medzi mozgom a mie-
chou. Jeje hlavné funkcie sú: Kontrola autonómnych 
funkcií (ako napríklad dýchanie a tep srdca); Prenos 
nervových signálov z miechy do mozgu; Spracova-
nie časovej odlišnosti zvukových vnemov (určenie 
polohy zvuku v priestore); Kontrola kýchania, kašľa, 
prehĺtania, sacieho reflexu a zvracania.            MKB

predné črevo → tráviaca sústava bezchordátov
predný mozog – najväčšia časť mozgu, ktorá vypĺňa 

väčšiu časť lebečnej dutiny a je tvorená 2 hemisfé-
rami (pologuľami) spojenými svorovým telesom, 
oddelenými hlbokým zárezom. Každá pologuľa je 
podľa priestorového uloženia rozdelená na laloky 
(lobuli cerebri): čelový lalok (lobulus frontalis) – 
najväčší, uložený motorický a čuchový analyzátor, 
temenný lalok (lobulus parietalis) – analyzátor citli-
vosti kože, nervové dráhy tepla, chladu, bolesti a do-
tyku, záhlavný lalok (lobulus occipitalis) – zrakový 
analyzátor, končia tu zrakové nervy, spánkový lalok 
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(lobulus temporalis) – sluchový a polohový ana-
lyzátor (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 polo-
gúľ sú menej pravidelné. Najstaršiu časť predné-
ho mozgu tvorí tzv. čuchový mozog (rinencefalon, 
lat. rhinencephalon), ktorý sa spravidla 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 bezchordátov
predstojnica → pohlavná sústava bezchordátov
predsvadobné aktivity – sú dôležitou súčasťou rozmno-

žovania živočíchov. Ide o rôzne formy špecifických 
životných prejavov, ktoré napomáhajú vyhľadať so-
ciálneho a sexuálneho partnera a zabezpečujú behavi-
orálnu prípravu a → vyladenie na párenie. U rôznych 
živočíšnych → druhov sú známe rôzne predsvadob-
né aktivity, ku ktorým patria vyhľadávanie hniezdis-
ka a stavba hniezda vtákov, vyhľadávanie a úprava 
brlohov, rôzne pantomimické výrazové prostriedky 
a predsvadobné tance, charakteristické akustické 
prejavy a spev vtákov, najrozličnejšie zvukové pre-
javy veľkých vodných a suchozemských cicavcov. 
Predsvadobné aktivity pomáhajú aj zbližovaniu so-
litárne žijúcich zvierat v období pred párením. MN

predsvadobné správanie – predstavuje komplex špe-
cifických prejavov správania, ktoré sprostredkúvajú 
postupné zbližovanie dvoch odlišných potenciálnych 
sexuálnych partnerov, aby v konečnej fáze došlo me-
dzi nimi ku kopulácii. Tieto prejavy sú výrazne dru-
hovo špecifické, preto ich treba skúmať u každého 
→ druhu osobitne. Medzi prejavy predsvadobného 
správania môžeme považovať vyhľadávanie vhod-
ného sexuálneho partnera a upútanie jeho pozornos-
ti. Vo všeobecnosti sa prejavuje výraznejšie u sam-
cov. Množstvo a intenzita predsvadobných prejavov 
závisí od miery sociálneho spolužitia daného → 
druhu. U druhov žijúcich celý rok v stálych a orga-
nizovaných skupinách si predsvadobné správanie 
nevyžaduje špecifické mechanizmy alebo môže do-
konca 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 agresívnych prejavov medzi 
nimi. Je dôležitou súčasťou sexuálneho správania 
živočíchov.            MKA

preepipodit → nohy článkonožcov
preferencia – rozsah pôsobenia faktoru, ktorému dáva 

→ druh prednosť (preferuje ho), je druhovo špecific-
ká.                MH

prejav podradenosti – dôležitá súčasť ritualizovaných 
prejavov sociálne žijúcich zvierat. Typické sú po-
stoje a submisívne správanie vlkov (Canis lupus). 
Podradené zviera sa dotýka spodnej čeľuste a pery 
dominantného a stiahne chvost medzi zadné nohy 
alebo si pod ním ľahne na chrbát a obnaží zraniteľné 
časti tela. Známe sú aj prejavy podradenosti šimpan-
za učenlivého (Pan troglodytes), ktoré sa prejavujú 
napr. odvrátením pohľadu od nadradeného zvieraťa 
alebo obrátením sa chrbtom a vystrčením sedacej 
časti tela so sedacími mozoľmi pred dominantným 
zvieraťom. Ritualizované prejavy podradenosti brz-
dia agresivitu dominantného jedinca.           MN

premena (metamorphosis) – súbor zmien, ktorými pre-
chádza jedinec hmyzu od vyliahnutia larvy z vajíč-
ka až po dosiahnutie pohlavnej zrelosti. Z hľadiska 
celkového priebehu → postembryonálneho vývinu a 
z hľadiska vývinových štádií rozoznávame niekoľ-
ko typov metamorfózy, podľa ktorých rozdeľujeme 
hmyz do dvoch skupín: 1. hmyz s neúplnou preme-
nou – Heterometabola, 2. hmyz s úplnou premenou 
– Holometabola. Heterometabola nemá štádium 
kukly. Z vajíčka sa liahne nymfa, ktorá je larvál-
nym štádiom hmyzu s neúplnou premenou. V rámci 
heterometabolného hmyzu rozlišujeme 4. základné 
skupiny s ďalšími podskupinami. A. Paleometabola 
– larválne štádiá sa líšia od imág palingenetickými 
(archaickými) znakmi. Patria sem: a. Epimetabola, 
pri ktorých sa larvy málo odlišujú od imág. Zvlie-
kajú 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 ce-
nogenetickými (novozískanými, adaptívnymi) znak-
mi, ako napr. tracheálne žiabre, → maska (vážky, 
pošvatky a pod.). C. Paurometabola – larvy sú po-
dobné 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. Neometabola – základy krídel sa ob-
javujú v štádiu preimaginálnej nymfy. Z tohto hľa-
diska sú blízke larvám Holometabola. Rozlišujeme 
5 skupín: a. Homometabola – základy krídiel sa ob-
javujú v poslednom štádiu metamorfózy (niektoré 
červce). b. Remetabola – hmyz, ktorého metamor-
fóza prebieha cez štádium starej a mladej larvy a cez 
štádium pronymfy a nymfy (strapky). c. Parameta-
bola – majú štádium prvej a druhej larvy a neskôr 
štádium pronymfy a nymfy, ktoré sú nepohyblivé 
(niekt. červce). d. Alometabola – premena je charak-
teristická jedným pohyblivým a tromi nasledujúcimi 
nepohyblivými larválnymi štádiami. Základy krídel 
sa objavujú až pri 4 larválnom štádiu hlboko v sub-
kutikulárnej dutine. Medzi posledným larválnym in-
starom a imágom nie je pokojové štádium (molice). 
2. Holometabola – hmyz s úplnou premenou. Vývin 
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prebieha cez viaceré larválne (imágam nepodobné) 
štádiá a štádium kukly. Patria sem tri typy. A. Ho-
lometabola typica (časť chrobákov, blanokrídlovce, 
vodnárky, dlhokrčky, sieťokrídlovce, srpice, potoč-
níky, motýle, časť dvojkrídlovcov). B. Hypermeta-
bola – metamorfóza prebieha cez larválne štádium, 
pokojové štádium, opäť larválne štádium a kuklu 
(napr. chrobáky čeľade májkovité). C. Kryptometa-
bola – takmer celý larválny vývin prebieha vo vajíč-
ku, z ktorého sa liahne už kukliaca larva (niektoré 
dvojkrídlovce).              MH 

premenlivosť (variabilita) – existencia odchýlok od zá-
kladného typu. Podlieha jej všetka živá hmota, od 
jedincov až po → ekosystémy.             MH

premenlivosť jedincov – morfologická, fyziologická 
a etologická variabilita jedincov v populácii. Umož-
ňuje a) evolúciu → druhu, b) prežitie niektorých 
jedincov v populácii pri škodlivom vplyve faktorov 
prostredia.               MH

prementum → spodná pera
premnoženie – nárast početnosti populácie nad únosnú 

mieru.               MH
preorientované správanie (presmerované s.) – sa 

najčastejšie vyskytuje ako dôsledok rozporu me-
dzi útočnými a útekovými tendenciami. Slabší je-
dinec si odreaguje svoju útočnosť na neutrálnom 
objekte. Napr. čajky zobú do zeme, slony ulamujú 
konáre a mávajú nimi. Preorientované správanie 
možno pozorovať aj v sociálnom správaní. Slabšie 
zviera po zaútočení silnejšieho sa od neho odvráti 
a zaútočí na takého člena sociálnej skupiny, kto-
rý má ešte nižšie postavenie v jej hierarchii. MN

preperovanie (ekdysis) – pravidelná výmena opotrebo-
vaného operenia. Spôsob preperovania, ako aj pres-
né načasovanie počas roka sú určené geneticky, sú 
druhovo špecifické a riadené hormonálne (hormón 
→ tyroxín tvorený v štítnej žľaze). Produkcia týchto 
hormónov je spojená s ročným cyklom a v našich 
zemepisných šírkach je ovplyvnená predovšetkým 
množstvom svetla. Počas samotného procesu prepe-
rovania je staré pero vytláčané novým, ktoré vyrastá 
z rovnakého folikulu ako pero predchádzajúce. To 
je najzreteľnejšie pri tučniakoch, ktoré majú tzv. ka-
tastrofický spôsob preperovania, kedy strácajú všet-
ky staré perá naraz. Väčšina vtákov naopak preperu-
je postupne. V závislosti na období preperovania a 
jeho miere rozoznávame preperovanie: 1. celkové – 
výmena celého operenia, ktoré sa uskutočňuje u väč-
šiny → 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 svadobného 
šatu a je viazané na obdobie pred párením.    KS

preskoková (prepojená) → aktivita zvierat – aktivita, 
ktorá je neadekvátna podnetovej situácii, vyústenie 
konfliktu dvoch rovnakých alebo antagonistických, 
súčasne spustených inštinktívnych mechanizmov. 
Najčastejšie sa prejavuje vtedy, keď zviera nie je 

schopné rozhodnúť sa pre určitú reakciu. Napr. pri 
konflikte obranného a bojovo-útočného správania 
ryby pichľavky sinej (Gasterosteus aculeatus) sa 
zjavuje „výstražné“ vyhlbovanie jamky na hniez-
do, ktoré je charakteristické v správaní samčeka pri 
stavbe hniezda. Kurovité vtáky v týchto situáciách 
bezvýznamne a neúčelne zobú do zeme, škrabú si → 
perie alebo si ho čistia. Napr. pri bojovom stretnutí 
dvoch kohútov podradenejší sa odvráti od súpera a 
začne neadekvátne zobať do zeme. Správa sa nepri-
merane so snahou odvrátiť od seba útok silnejšieho 
partnera. Možno povedať, že určitý typ správania 
„preskočí“ na inú dráhu. Vodné vtáky v tejto situá-
cii na suchu predvádzajú kúpacie pohyby, iné vtáky 
si zase zastrčia zobák pod krídlo ako pri spaní. MN

pretarzus → nohy článkonožcov
prevernálny (predjarný) → aspekt
pŕhlivá bunka (cnidoblast/knidoblast/nematocyt) – vy-

skytuje sa vo veľkom počte najmä na ramenách pŕh-
livcov. Knidoblasty slúžia na omračovanie, usmrco-
vanie 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 hor-
nej časti bunky sa nachádza nepohyblivý výrastok 
(knidocil), podráždením ktorého dochádza k vymrš-
teniu vlákna. Po vystrelení vlákna bunka odumiera, 
nové vznikajú z tzv. vmedzerených (intersticiál-
nych) buniek. Pŕhlivé bunky fungujú aj po odum-
retí resp. zožratí pŕhlivca inými živočíchmi, pričom 
sú transportované do povrchových epitelov, kde sú 
naďalej aktívne napr. u ploskulíc, mäkkýšov a pod. 
Knidoblasty na základe stavby delíme na 2 typy – 
astomoknida (majú plné vlákno) a stomoknida (duté 
vlákno). K prvým patria tzv. volventy slúžiace na 
prichytávanie potravy a glutinanty. Do druhej sku-
piny patria penetranty s dutým vláknom, na konci 
ktorého sú ostré zúbky a hrot. Toxicita knidoblastov 
je rôzna, od slabých popŕhlení až po ochrnutie (Cya-
nea), dokonca smrť (Physalia, Chironex a pod.). ET

priamy vývin – prekonávajú živočíchy s vajíčkami 
bohatými na obsah žĺtka, → embryogenéza prebie-
ha dlhšie (dlhé zárodočné obdobie), zárodky do-
sahujú vyšší stupeň telesnej organizácie. Podobne 
sú na tom zárodky vyživované matkou prostred-
níctvom tkanív pri živorodosti. Larválne štádium 
chýba. Živočích opúšťa vajíčkové obaly alebo telo 
matky na vysokom stupni telesnej organizácie. IO

priamy vývin bezchordátov → postembryogenéza 
bezchordátov

priečne pruhované svalové tkanivo – (kostrové), tvoria 
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 
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(vezikúl) a kanálikov (tubulov). Priečne (transver-
zálne, T-tubuly) a pozdĺžne (longitudinálne) kanáli-
ky sa volajú sarkoplazmatické retikulum, ktoré má 
význam pri uvoľňovaní iónov vápnika potrebných 
na kontrakciu svalov. Vnútri svalových vláken je sar-
koplazma a v nej typické bunkové štruktúry a osobit-
né kontraktilné zložky – myofibrily. V jednom sva-
lovom vlákne sa nachádza veľa myofibríl. Na my-
ofibrilách vidno mikroskopom pravidelné striedanie 
tmavších a svetlejších úsekov usporiadaných pozdĺž 
svalového vlákna tak, že susedné myofibrily majú 
tieto úseky na tých istých miestach. Výsledný zrako-
vý vnem vyvoláva dojem priečneho pruhovania, pre-
to sa kostrové svaly nazývajú aj priečne pruhované. 
V myofibrilách sú dva typy bielkovinových vláken 
– filamenty. Slabšie filamenty sú z bielkoviny aktí-
nu, 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, opaku-
júce sa pravidelne po 37,4 nm. Na konci myozíno-
vých mostíkov sú osobitné hlavice, v ktorých je → 
enzým adenozíntrifosfatáza, ktorá štiepi ATP a uvoľ-
ňuje z neho energiu potrebnú na kontrakciu svalov. 
Keď je sval v pokoji, hlavice sa nedotýkajú aktínu. 
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 priedušni-
ce, začínajú v mieste jej rozdvojenia. Majú podobnú 
stavbu ako → priedušnica. Vo väzive priedušiek sú 
hladké svaly, ktoré môžu meniť ich priemer. Slizni-
ca ktorá ich vystiela, obsahuje množstvo hlienových 
žliazok a je pokrytá riasinkovým → epitelom. Ria-
sinky kmitajú smerom k hrtanu a odstraňujú 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 vystla-
ná mukóznou blanou a riasinkovým → epitelom. 
Cudzorodé častice, ktoré prenikli do priedušnice sa 
obalia mukóznym hlienom a pohybom riasiniek epi-
telu sa posúvajú smerom hore k hrtanu (larynx). SN

priedušničky – (bronchuli respiratorii) patria k dol-
ným dýchacím cestám, sú rozvetvením priedušiek. 
Priedušničky sa ďalej rozvetvujú a prechádzajú do 
mechúrikovitých vrecúšok, ktoré sú vyklenuté do 
pľúcnych mechúrikov.               SN

priemerná dĺžka života – aritmetický priemer zo súčtu 
zistených dĺžok života jedincov. → mortalita, → na-
talita.               MH

prijímací otvor – otvor, ktorý slúži na prijímanie po-
travy; je ektodermálneho pôvodu. Pri vakovitej trá-
viacej sústave sa nachádza len jeden otvor, ktorý je 
zároveň prijímací i vyvrhovací (pŕhlivce – Cnidaria, 

rebrovky – Acnidaria, ploskulice – Turbellaria). Do-
konalejšia → rúrovitá (trubicovitá) tráviaca sústava 
(charakteristická pre väčšinu živočíchov) má samo-
statný prijímací (ústny) otvor, ktorým začína a sa-
mostatný → vyvrhovací (análny) otvor, ktorým kon-
čí. Pri prvoústych dvojstranovcoch (Protostomia, 
Gastroneuralia) prijímací otvor ostáva na mieste 
pôvodného otvoru (→ blastoporus) gastruly a vyvr-
hovací otvor sa otvára druhotne na opačnej strane. 
Druhoústym dvojstranovcom (Deuterostomia, Noto-
neuralia) prijímací otvor vzniká druhotne a na mieste 
pôvodného otvoru blastoporu, je → análny otvor. JS

primárna meňavková encefalitída – je akútne ocho-
renie centrálneho nervového systému spôsobované 
voľne žijúcou meňavkou Naegleria fowleri. Vyvinie 
sa zväčša u imunokompetentných ľudí, často v mla-
dom veku, v anamnéze s plávaním v jazere, či bazé-
ne. Ochorenie má fulminantný priebeh, s nástupom 
symptómov už o niekoľko dní od infekcie. Príznaky 
zahŕňajú prudké bolesti hlavy, vysokú horúčku, str-
nulosť šije, nauzeu a dávenie, neskôr letargiu, epi-
lepsie, kómu a smrť.          MMR

primárna produkcia → produkcia primárna
primárne larvy – larvy s veľmi jednoduchou stavbou, 

morfologicky odlišné od dospelých jedincov. Čas-
to sú na štádiu zložitejšej blastuly alebo gastruly. 
Vyskytujú sa u vodných bezstavovcov. Na pohyb 
im slúžia vence bŕv, obrvené laloky alebo políčka 
riasinkového → epitelu. Na rozdiel od → sekun-
dárnych lariev, nikdy nemajú vyvinuté článkované 
končatiny. Základnými typmi primárnych lariev sú u 
prvoústych: amfiblatula hubiek, → planula mechúr-
nikov, Müllerova a Goetheho larva ploskulíc, mira-
cídium motolíc, koracídium, → onkosféra pásomníc, 
→ pilídium nemertín, trochofóra mnohoštetinavcov, 
→ veliger mäkkýšov, → aktinotrocha sipunkulíd a i. 
U druhoústych je to dipleurula, aurikulária holotúrií, 
bipinnária hviezdoviek, pluteus a ophiopluteus ha-
dovíc, echinopluteus ježoviek a i.            MH

primárne pohlavné znaky → pohlavný dimorfizmus
primárny moč/glomerulárny moč – bezbielkovinový 

filtrát krvnej plazmy. Vzniká glomerulálnou filtrá-
ciou z krvi v glomerule obličiek. Tvorba primárneho 
moču je podmienená vysokým krvným tlakom v → 
kapilárach glomerulu, permeabilitou filtra (je tvore-
ný endotelom kapilár, bazálnou membránou a jednou 
vrstvou buniek – podocytov) a veľkosťou plochy fil-
trácie (je daná počtom aktívnych glomerulov).   JS

primárny močovod/Wolffova chodba (ductus Wolffi) 
– extrarenálna vývodná cesta stavovcov, je → me-
zodermálneho pôvodu. Mihuliam (Petromyzontida) 
a kostnatým rybám (Actinopterygii) slúži len na od-
vádzanie moču, pri samcoch ostatných bezblanatých 
(Anamnia) sa napája na → semenníky a funguje ako 
semenomočovod (odvádza moč a súčasne i spermie). 
Pri dospelých blanatých (Amniota), kde vzniká se-
kundárny močovod, sa primárny močovod mení na 
semenovod (ductus deferens).               JS
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primárny oocyt → oogenéza
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 podsta-
tou homeostázy. Nedostatok spätnej väzby nakoniec 
spôsobí zrútenie celého systému, čo platí aj pre ľud-
skú spoločnosť (napr. totalitné vlády).         MKA

prírodný výber – väčšie prežívanie tých jedincov v po-
pulácii, ktoré sú najlepšie prispôsobené daným ale-
bo meniacim sa podmienkam prostredia. Prežívaniu 
najlepšie adaptované jedince, ich výhodné vlastnosti 
sa prenášajú na potomstvo a postupne sa geneticky 
fixujú v ďalších generáciách. Základná téza Darwi-
novej teórie o vývoji (evolúcii) → druhov. → adap-
tácia organizmu, → adaptívna radiácia.            MH

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 rovnová-
hy: homeostáza (stálosť stavu) a homeorhéza (stá-
losť plynutia), ktorá vedie k optimálnemu stavu (kli-
maxu).               PF

prisadnuté bruško → bruško článkonožcov
prisrdcovnicovité žľazy → endokrinná sústava bez-

chordátov
prištítne telieska – nachádzajú sa na zadnej časti štít-

nej žľazy na horných a dolných póloch. Sú štyri, 
veľkosti šošovice. Produkujú hormón parathormón. 
Hypofunkcia prištítnych teliesok – zníženie hladiny 
vápnika, čím sa zvyšuje nervosvalová dráždivosť, až 
kŕče – tetania. Hyperfunkcia – odvápnenie (demine-
ralizáciaň kostí – fraktúry. Pri príliš vysokej hladine 
vápnika v krvi hrozí tzv. chemická smrť – okrem 
rednutia kostí sa vápnik ukladá v → cievach, oblič-
kách 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 
potravy k čeľustiam do blízkosti ústneho otvoru. IO

problémové klietky – použil ako prvý vo výskume 

správania zvierat E. L. Thorndike, ktorý sa zaujímal 
o evolúciu inteligencie zvierat a ich schopnosti uče-
nia. Išlo o jednoduché klietky, do ktorej zviera zavrel 
a pozoroval, či rozriešia spôsob úniku cez dvierka, 
ktoré boli zatvorené jednostranným háčikom. V po-
kuse bol najvýznamnejší spôsob, na základe ktorého 
zviera našlo riešenie ako uniknúť z klietky. V začia-
točných fázach bolo správanie pokusného zvieraťa 
chaotické, malo charakter orientačno-pátracieho 
správania, až kým sa náhodne nedotklo háčika, čo 
dvierka otvorilo. Pri opakovaní pokusu sa zviera za-
čalo hneď orientovať na háčik a na dvierka, čo viedlo 
k vyneseniu spôsobu ich otvárania. Pri podrobnejšej 
analýze správania zvieraťa v problémovej klietke, sa 
určili dva zákony učenia: zákon účinku – podľa kto-
rého zvieratá majú tendenciu opakovať tie prejavy, 
po ktorých nasledovalo upokojenie potreby a zákon 
cviku – ktorý zovšeobecňuje zistenie, že opakova-
ním určitých prejavov sa tieto upevňujú a zosilňuje 
sa väzba medzi prejavom a účinkom.                 MN

proboscis  – chobot, časť tela niektorých mnohobun-
kovcov zo skupiny Acoelomata. Chobot majú napr. 
nemertíny (Nemertini)  – je vysunovateľný, nachá-
dza sa nad črevom v dutine – rhynchocoel, je zakon-
čený hrotom (stylet) slúžiacim na nabodnutie koristi 
alebo na obranu. Chobot tŕnistohlavovcov (Acantho-
cephala) je zaťahovateľný, ovládaný silným svalom 
a pokrytý ostňami. Na chobote chobotohlavcov (Ce-
phalorhyncha) je ústny kónus s okoloústnym poľom, 
v jeho strednej časti sa nachádzajú tŕne – skalidy 
usporiadané podľa lúčovitej súmernosti.              JS

proboscis → cuciak
procerkoid → larvy pásomníc
proces vpečatenia – typický príklad obligatórneho uče-

nia, ide o prvé dokonalé spoznanie – → vpečatenie 
vzhľadu rodičov alebo iného príslušníka toho istého 
alebo aj odlišného živočíšneho → druhu v určitom 
senzitívnom období života mláďaťa.         MKA

proctodeum bezchordátov → tráviaca sústava bez-
chordátov

produkcia čistá, (netto, PN) – vyprodukovaná biomasa, 
ktorá je k dispozícii ako potrava pre ďalšie, následné 
články potravného reťazca.             MH

produkcia hrubá, (brutto, PB) – všetka biomasa vytvore-
ná producentmi vrátane tej, ktorá sa rozložila na zís-
kanie látok a energie pre ich metabolické procesy. MH

produkcia primárna, (PP) – rastlinná biomasa vytvo-
rená zelenými rastlinami, primárnymi producentmi. 
Odhady svetovej primárnej produkcie v 1000 kJ na 
m2 za rok možno rozdeliť do 4 skupín – a) menej než 
2 (púšte, hlboké oceány); b) 2-10 (chudobné poľno-
hospodárske plochy, trávnaté spoločenstvá, horské 
lesy, hlboké jazerá, plytké moria okolo pevnín, t. j.. 
kontinentálny šelf); c)10-40 (väčšina poľnohospo-
dárskych plôch, vlhké trávnaté spoločenstvá, vlhké 
lesy, sekundárne spoločenstvá, plytké jazerá); d) 40-
100: úrodné poľnohospodárske plochy , spoločen-
stvá aluviálnych nížin, pramene, niektoré delty riek, 
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korálové útesy).             MH
produkcia sekundárna, (PS) – živočíšna biomasa vy-

tvorená v telách → konzumentov (sekundárnych 
producentov). Tieto nevytvárajú novú produkciu, ale 
prijímajú potravu a energiu od zelených rastlín (ale-
bo živočíchov) a transformujú ju vo svojich telách. 
Každou transformáciou sa časť energie stráca dýcha-
ním vo forme tepla, týka sa to tiež dekompozítorov, 
až do úplného rozkladu mŕtvej organickej hmoty 
a rozptýlenia viazanej energie.             MH

produkcia, (P) – množstvo biomasy vytvorenej živým 
systémom (jedincom, populáciou, biocenózou, → 
ekosystémom, biosférou) na jednotke plochy (alebo 
objemu) za jednotku času (deň, rok). Vyjadruje sa 
v jednotkách čerstvej biomasy, sušiny, uhlíku alebo 
v energetických jednotkách (jouloch, predtým v ka-
lóriách).               MH

produkčná ekológia – študuje tvorbu a produkciu or-
ganickej hmoty. Objasňuje, koľko živý systém nezú-
žitkuje z potravnej ponuky (NU), koľko konzumu-
je (C), koľko z tohto množstva asimiluje do hmoty 
vlastného tela (A) a koľko vylučuje trusom (faeces 
–F) a močom (urin – U). Z asimilovaných látok (A, 
alebo PB) sa najväčšia časť stráca dýchaním (respi-
ráciou – R), iba malá časť pripadá na vlastnú pro-
dukciu (PN). Symboly veľkých písmen sa používajú 
pri energetických bilanciách, napr. PN=A – R. MH

produktivita – schopnosť organizmov vytvárať živú 
hmotu (biomasu) na stavbu tela a udržanie životných 
dejov. Tento termín sa tiež používa vo význame → 
produkcie.               MH

profundál – životný priestor a podmienky najhlbšej časti 
dna sladkovodných nádrží. Je charakteristický nedo-
statkom svetla, často nedostatkom alebo chýbaním 
kyslíka, prevahou rozkladných procesov v bahne. MH

progesterón – hormón, ktorý produkuje žlté teliesko 
(corpus luteum). Pripravuje maternicu na prijatie 
oplodneného vajíčka, je nevyhnutný pre normálny 
priebeh tehotenstva, pôsobí pri rozvoji mliečnej žľa-
zy (aj s estrogénmi), udržuje sekrečnú fázu sliznice 
maternice v začiatočnom období po oplodnení va-
jíčka. Jeho nedostatok v gravidite spôsobuje potraty 
(v gravidite tlmí sťahy maternice – proti oxytocínu). 
Neskôr je zdrojom progesterónu → placenta. MKB

prognátna hlava → hlava článkonožcov
progradácia → gradácia
progradácia → gradácia
progresia → gradácia
prohaptor – ústna prísavka mnohoprísavníc (Monoge-

nea), parazi tických ploskavcov studenokrvných sta-
vovcov, slúžiaca na prichytenie sa o → hostiteľa. JS

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. Prokaryo-
ta sú vždy jednobunkové organizmy, netvoria teda 
tkanivá. Všeobecne sa uvádzajú tri základné cha-

rakteristiky prokaryotických buniek: 1. organizácia 
nukleoidu (bakteriálná podoba jadra) – nukleoid 
nie je oddelený od okolitej cytoplazmy membrá-
nou, skladá se len z jednej veľkej molekuly DNA, 
na ktorej nie sú históny ani iné bázické bielkoviny. 
Nukleoid je haploidný. 2. neprítomnosť organel – v 
prokaryotickej bunke nie sú mitochondrie, → plasti-
dy, endoplazmatické retikulum ani žiadna iná orga-
nela s membránou. 3. vlastnosti ribozómov – ribo-
zómy prokaryotov sa od eukaryotických buniek líšia 
hmotnosťou aj veľkosťou K ďalším typickým, nie 
však nutne všeobecným, vlastnostiam, patria: pep-
tidoglykán; súčasti bunkovej steny; jednoduchšia 
stavba bičíkov ako u eukaryotickej bunky (nemusí 
však byť nutne prítomný); anaerobióza, schopnosť 
žiť anaeróbne, je u prokaryotov častejšie ako u eu-
karyotov; schopnosť viazať vzdušný dusík, unikátne 
pre niektoré prokaryoty; neprítomnosť pinocytó-
zy, 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

prometabólia → premena
pronymfa → larvy hmyzu
propedes → bruško článkonožcov
propedes → panôžky
propneustický hmyz → vzdušnicová sústava
propodit → nohy hmyzu
proprioreceptory – → receptory, ktoré zaznamená-

vajú natiahnutie svalov a šliach. Do tejto skupiny 
patria šľachové telieska a svalové vretienka., ktoré 
zaznamenávajú 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 hmatových orgánov vzniká uvedomelý pocit po-
lohy končatín a celého tela, tiež aj zmeny polohy 
a rýchlosti tejto zmeny.          MKB

propus → končatiny kôrovcov
prosoma → prozóma
prostata → pohlavná sústava bezchordátov
protaspis – larválne štádium trilobitov. MH 
proteíny – vysokomolekulárne prírodné látky zložené 

prevažne z aminokyselín. Chemická definícia znie: 
kopolyméry (kombinované polyméry) z monomer-
ných jednotiek L-alfa-aminokyselín prepojených 
peptidovými väzbami. Molekulárna hmotnosť jed-
noreťazcových bielkovín je medzi 10 000 a 100 
000, u viacreťazcových bielkovín až do niekoľkých 
miliónov. Často sa ako bielkovina chápe len taká 
bielkovina, ktorá obsahuje peptid s viac ako 100 
aminokyselinami v molekule. Terminologickým 
opakom sú potom menšie „polypeptidy“ (v užšom 
zmysle) a „oligopeptidy“, ale terminológia tu nie je 
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celkom ustálená. Polypeptid v širšom zmysle je kaž-
dý väčší peptid, a teda aj napríklad každá bielkovi-
na. 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 nenahraditeľné pri 
regulácii biochemických reakcií, ako hormóny pri 
sprostredkúvaní reakcií, ako stavebné látky v stavbe 
bunky, ako → protilátky pri obrane organizmu a sú 
to aj dôležité transportné a rezervné látky. Dôležité 
sú aj pri zrážaní krvi a mlieka, pri druhu krvnej sku-
piny a pri pamäti. Schopnosť tvoriť bielkoviny majú 
len rastliny, živočíchy ich prijímajú potravou. U ži-
vočíchov sa v tráviacom trakte rozkladajú na amino-
kyseliny, 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 – protero-
gynia. Vyskytuje sa vzácne u niektorých mäkkýšov 
a plášťovcov.                ET 

proterandrický → hermafroditizmus – mnohým 
obojpohlavným živočíchom (hermafroditom) do-
zrievajú ako prvé samčie pohlavné žľazy (testes) 
produkujúce spermatozoidy a až po istom období 
pokoja dozrievajú samičie pohlavné žľazy (ovaria) 
produkujúce vajíčka. Opakom je zriedkavejší pro-
terogynický hermafroditizmus, ako prvé dozrievajú 
samičie pohlavné orgány a až neskoršie samčie po-
hlavné orgány. Dobré príklady proterandrie a pro-
terogynie máme medzi pásomnicami (Eucestoda), 
mäkkýšmi (Mollusca), plášťovcami (Tunicata) a i. IO

proterogynia → hermafroditizmus
proterogynia → proterandria
proterogynický hermafroditizmus → proterandrický 

hermafroditizmus
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 špe-
cifický 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 
vytvárajú → protilátky bielkovinového charakteru 
– imunoglobulíny. 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

protilátky – sú sérové proteíny produkované B-lymfo-
cytmi. Všetky protilátky majú identickú základnú 
štrukúru, ale odlišujú sa v oblasti, ktorou viažu cu-
dzie molekuly. Protilátka nereaguje s celým infekč-
ným → agensom, ktorého povrch je obyčajne tvore-
ný komplexom rozličných molekúl, ale rozpoznáva 
iba jednu z nich, → antigén. Okrem úseku špecificky 
reagujúceho s antigénom majú protilátkové moleku-
ly tzv. Fc-oblasť, ktorou sa môžu viazať na niektoré 
→ bunky imunitného systému (a tým ich aktivovať) 
alebo na jednu zo zložiek → komplementu. MM

protocerebrum → mozog hmyzu
protokooperácia – najvoľnejšie združovanie jedin-

cov dvoch alebo viacerých → druhov živočíchov, 
prospešné pre všetky zúčastnené strany (spoločné 
hniezdenie viacerých druhov vtákov, zimné kŕdle 
sýkoriek, kôrovníkov, králičkov a pod.). Tesnejší 
vzťah → aliancia.              MH

protomerit – kratšia, stredná časť bunky gregarín (jed-
nobunkovce z → kmeňa výtrusovce – Apicomplexa). 
Pred protomeritom sa nachádza epimerit slúžiaci na 
prichytávanie sa bunky v dutinách → hostiteľa a za 
protomeritom je deutomerit – najväčšia časť bunky, 
v ktorej je uložené → jadro.               JS

protonefrídie → plamienkové bunky
protonefrídium → vylučovacia sústava bezchordátov 
protonymfa → vývin roztočov
protopodit → nohy článkonožcov
protopodit → nohy článkonožcov; → klepetá kôrovcov
protopódna larva → larvy hmyzu
protozoológia – odbor zoológie študujúci prvoky.  MH
proventriculus → tráviaca sústava bezchordátov 
proximálny pupok – malý otvor na konci brka (cala-

mus) sa nazýva proximálny pupok (umbilicus pro-
ximalis). V období vývinu pierka týmto otvorom do 
neho zo škáry vstupuje papila zásobovaná krvou. ZO

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 segmen-
tácia. Jednotlivé časti karapaxu bývajú označované 
ako peltídia. Prozóma nesie z ventrálnej strany 6 
párov končatín. Prvý pár končatín je modifikovaný 
na klepietka (chelicery) sa pripája k prozóme pred 
ústnym otvorom. Druhý pár končatín je tiež modi-
fikovaný na hmatadlá (→ pedipalpy). Ďalšie 4 páry 
končatín slúžia ako kráčavé nohy. Medzi panvičkami 
nôh (coxy) je umiestnené sternum, ktoré môže byť 
členené a niekedy 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 
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po 2 – 4 prsty. Ich usporiadanie a tvar varírujú podľa 
spôsobu života toho-ktorého → druhu vtáka. Väčši-
na vtákov má 4 prsty, z ktorých 3 smerujú dopredu 
a 1 dozadu, vďaka čomu sa dobre držia na konároch. 
Mnohé vtáky, ktoré sa pohybujú plávaním majú me-
dzi prstami plávacie blany. Ďateľ má prsty usporia-
dané tak, že sa môže pohybovať po kmeni všetkými 
smermi. Podľa spôsobu chôdze (našľapovania) sa 
cicavce tradične delia na tri skupiny: 1. Plantigrádne 
cicavce = ploskochodce (napr. medvede) chodia a be-
hajú tak, že pätovú kosť, priehlavkové kosti a člán-
ky 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 = kopyt-
níky, našľapujú pri chôdzi a behu špičkami prstov; 
došľapujú na špičky posledných prstových článkov, 
pričom počet prstov môže byť redukovaný. Spôso-
bom našľapovania sú typickými kopytníkmi napr. 
koňovité, žirafovité, turovité 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 
prúdenie a tlak vody. Živočích je tak informovaný 
o prúdení vody, sile vodného prúdu, ale aj o pohy-
be iných živočíchov v nej. Prúdový zmysel je tvo-
rený sekundárnymi zmyslovými bunkami (neuro-
masty) napojenými na vetvu blúdivého nervu (n. 
vagus), uloženými v kanálikoch prebiehajúcich po 
bokoch tela – tzv. bočná čiara (linea lateralis). Majú 
ju žraloky, ryby a chvostnaté obojživelníky. MKA

pružnosť → ekosystému (reziliencia) – schopnosť po-
pulácie, spoločenstva alebo ekosystému sa po dozne-
ní stresového faktoru po svojom vychýlení vracať do 
pôvodného stavu.              MH

prvočrevo (archenteron) – tráviaca dutina embrya v štá-
diu gastruly mnohobunkovcov, ohraničená vnútorným 
zárodočným listom, → endodermom. Vzniká rôzny-
mi spôsobmi v procese → gastrulácie. Komunikuje 
s vonkajším prostredím cez → prvoústa (blastopórus). 
V ďalšom vývoji je základom tráviacej sústavy. ET

prvotná telová dutina → blastocél
prvoústa (blastopórus) – otvor na povrchu embryonál-

neho štádia → gastruly, ktorým komunikuje s von-
kajším prostredím. Formuje sa vnútorným pohybom 
endodermálnych buniek prvočreva (archenteronu) 
počas → gastrulácie. U mnohých živočíchov sa stáva 
análnym otvorom druhoústovce, u ďalších sa väčši-
nou uzatvára a prelamuje sa druhotne buď na tom is-
tom mieste alebo v jeho blízkosti → prvoústovce. ET

prvoústa → telová dutina
prvoústovce (Protostomia/Gastroneuralia) – vývinová 

vetva bilaterálne symetrických živočíchov, u kto-
rých na mieste → prvoúst (blastoporus) zvyčajne 
vzniká ústny otvor a → análny otvor sa otvára dru-

hotne. U niektorých skupín sa vyskytujú odchýlky 
(blastopórus úplne zarastá, ústa sa otvárajú druhot-
ne 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 (gastroneuralia). Tretí zárodočný list (→ 
mezoderm) vzniká vždy teloblasticky (namnožením 
blastoméry 4d). Tieto bunky vnikajú medzi ekto a → 
endoderm a u vyšších protostómnych živočíchov sa 
v mezoderme tvorí druhotná 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 → trochofórového typu. Pat-
ria sem kmene: ploskavce, čeľusťoústky, páskovce, 
pamachovky, brvoústovce, brušnobrvce, hlístovce, 
vírniky, tŕnistohlavce, chobotohlavce pomalky, mäk-
kýše, sipunkuly, chobotničky, obrúčkavce, pazúri-
kavce, článkonožce, pogonofóry a chytadlovce. ET 

psamál – 1. životné prostredie a podmienky v piesčitom 
dne vodných tokov, nádrží a morí, prípadne v piesči-
tých brehoch v dosahu vody; životným prostredím je 
voda. 2. súbor veľmi drobných až mikroskopických 
organizmov žijúcich v piesčitých substrátoch vodné-
ho prostredia.               MH

psamofilný – pieskomilný, žijúci na alebo v piesku. MH
psamón – 1. životné prostredie so svojimi podmienkami 

na alebo v piesku a piesčitých substrátoch, kde život-
ným médiom je vzduch (nielen na pobreží, ale aj vo 
vnútrozemí, na púšťach, pieskových dunách a pod.). 
2. súbor organizmov žijúcich na súši v piesku alebo 
na ňom.              MH

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 udr-
žiavaní tvaru tela. K pseudocelomátam zaraďujeme 
nasledovné kmene živočíchov, brvoústovce, brušno-
brvce, hlístovce, vírniky, tŕnistohlavce, niektoré cho-
botohlavce.                ET

pseudocél → telová dutina
pseudocercus → paštet
pseudocoel → telová dutina
pseudocysta – štádium niektorých jednobunkovcov 

(meňavky rodu Acanthamoeba), ktoré vzniká zo 
štádia trofozoita ako rýchla odozva na nepriaznivé 
podmienky. Po zlepšení podmienok sa môže zmeniť 
na štádium trofozoita.          MMR

pseudoedafón – živočíchy vyskytujúce sa v pôde len do-
časne, kde vyhľadávajú potravu, úkryt, prezimujú ale-
bo prečkávajú suché a teplé obdobie (mnohé hlodavce, 
chrobáky, bzdochy, drobné motýle a ich larvy a i.). MH

pseudohemálna sústava – je charakteristická pre hviez-
dovky a pravdepodobne slúži na výživu nervových 
povrazcov, kt. spočívajú na telovej tekutine, nie na 
pevnom podklade. Je vyplnená tou istou tekutinou 
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ako célom. Pseudohemálna sústava sa oddeľuje od 
druhotnej → telovej dutiny a vstupuje do ramien 
živočícha. Skladá sa z okolohltanovej okružnej 
chodbičky, kt. leží medzi nervovou a ambulakrál-
nou obrúčkou. S okolohltanovou obrúčkou súvisí 
aborálna obrúčka a päť radiálnych chodbičiek, kt. sa 
nachádzajú medzi radiálnymi nervami a ambulakrál-
nymi chodbičkami. Každý radiálny pseudohemálny 
kanál rozdeľuje kolmá 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 → epite-
lovú výstelku. Predstavuje sústavu dutín, kt. sa na-
chádzajú v → mezenchýme. Je to zvyšok prvotnej 
→ 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 osovom splave, kt. je samostatným 
dielom telovej dutiny. Splav rytmickým pulzova-
ním podporuje cirkuláciu krvi v jeho cievach. MH

pseudokolónia → kolónie mnohobunkovcov
pseudometaméria → metaméria
pseudoparazity  – organizmy alebo ich časti, ktoré pri di-

agnostike parazitov môžu byť pre svoju vonkajšiu po-
dobu zamieňané s vývinovými štádiami alebo dospel-
cami parazitov (pr. spory hub ako cysty prvokov). JS

pseudoplacentálna viviparia → živorodosť
pseudopódie → panôžky
psychrofilný – studenomilný, preferujúci nízke teploty; 

často organizmy žijúce v polárnych a vysokohor-
ských oblastiach, v studených jaskyniach, prame-
ňoch, tokoch, morských hlbinách a pod.            MH

pterália → krídlo hmyzu
pučanie (gemmiparia) – nepohlavné rozmnožovanie 

niektorých prvokov (Ciliophora – napr. Peritrichia, 
Suctoria) a mnohobunkových živočíchov (niekt. me-
chúrniky, hubky, machovky). Nový jedinec vzniká 
vo forme púčika buď na povrchu tela – vonkajšie pu-
čanie (gematio) alebo vo vnútri tela – vnútorné pu-
čenie (gemulatio). Pučiace jedince sa môžu oddeliť 
a žiť samostatne (napr. → strobilácia u medúzovcov, 
pričom sa uvoľňujú samostatne žijúce medúzy) ale-
bo zostávajú spojené s materským jedincom a vzni-
kajú → kolónie (napr. hubky, koraly a pod.).       ET

pučanie → nepohlavné rozmnožovanie bezchordátov
puchorček → tráviaca sústava bezchordátov
pulvilli → nohy článkonožcov
pulvinaria recti → tráviaca sústava bezchordátov
pulz – vzniká tak, že sa steny tepien rozťahujú a sťa-

hujú po každom údere srdca. Krv stavovcov prúdi 
v uzavretej sústave ciev, ktorú tvoria žily, tepny 
a vlásočnice. Inak sa nazýva aj tep. Je to frekven-

cia činnosti srdca, stúpa pri intenzívnom metaboliz-
me a pri fyzickom zaťažení. Jednotlivé časti srdca 
sa kontrahujú (sťahujú) za sebou v presnom slede. 
Počet tepov klesá so stúpajúcou hmotnosťou živo-
číchov. Hlavné srdcové ozvy sú dve. Prvá (systo-
lická) ozva vzniká pri uzavretí atrioventrikulárnych 
chlopní. Druhá (diastolická) ozva vzniká pri uzav-
retí semilunárnych chlopní nárazom a rozkmita-
ním krvného stĺpca v aorte a v pľúcnici, poslucho-
vo 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 aso-
ciujú s celým radom iných štruktúr (hviezdicovité 
ampuly, vylučovací pórus, mikrotubuly na upevnenie 
a pod.) a predstavujú tzv. komplex pulzujúcej vakuoly. 
Tvoria osmoregulačný mechanizmus bunky, z ktorej 
vylučujú 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 nálevní-
ky 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

pupa → kukla
pupa adectica → kukla
pupa coarctata → kukla
pupa dectica → kukla
pupa libera → kukla
pupa obtecta → kukla
pupárium → kukla
pupiparia → vajcoživorodosť
Purkyně, Jan Evangelista (1787 – 1869) – český fyzi-

ológ, biológ a filozof. Vyštudoval medicínu, v roku 
1818 obhájil doktorskú prácu Beiträge zur Kentniss 
des Sehens in subjektiver Hinsicht, v nasledujúcom 
roku nastúpil na miesto asistenta anatómie a fyzioló-
gie 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 vtedajšom Prusku. O stavbe slinných žliaz, 
pečene, slinivke brušnej (pancreas), a iných orgánov 
Purkyně prednášal na zjazde nemeckých prírodo-
vedcov 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 zakladateľov náuky o bunke – cy-
tológie. Písal o látke, ktorá zodpovedá protoplazme, 
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nazval ju „enchyma“, termím „protoplazma“ použí-
val len pri opisovaní tela zárodkov. Dôležité objavy 
Purkyně vykonal v histológii (náuky o tkanivách). 
V sérii prác i v prácach jeho žiakov opísal tkanivá 
kostí, zubov, chrupavky, epidermy, 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: Pur-
kyňove 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 
buditeľská. V roku 1853 založil prírodovedecký ča-
sopis Živa, ktorý vychádza dodnes. Purkyně bol čle-
nom Londýnskej Královskej Spoločnosti, Vieden-
skej a Parížskej akadémie vied, poslancom zemské-
ho snemu, nositeľom Leopoldovho rytierskeho rádu 
a i. V roku 1869 bol s veľkými poctami pochovaný 
na vyšehradskom Slavíne.               IO

pygídium – posledný telový článok obrúčkavcov (An-
nelida) a článkonožcov (Arthropoda). Pri článkonož-
coch sa často používa aj označenie telson. V pygídiu 
obrúčkavcov sa nenachádzajú celómové vačky, len 
análny otvor.                 JS

pygostyl – zrastené posledné chvostové stavce vtákov do 
plochej kosti, na ktorú nasadajú chvostové perá. TL

r-stratégovia – → druhy, u ktorých prírodný výber 
zvýhodňuje jedince menšieho tela, rýchle sa roz-
množujúce, s väčším počtom potomstva, ktoré 
sú však krátkoveké. Ich → populácia má rýchly 
rast (R), ale → početnosť jedincov prudko kolí-
še, často sa premnožujú a katastrofálne vymiera-
jú. Prenikajú rýchle do nových priestorov, ktoré 
častokrát osídľujú iba dočasne. Zo živočíchov 
napr. lumíky, hraboše, drobné hlodavce, mno-
ho druhov hmyzu. Opak → K-stratégovia. MH 

rabdit → integument bezchordátov
rabditoidná larva – larválne štádium voľne žijúcich i pa-

razitických hlístovcov radu háďatiek (Rhabditida) a 
háďatkoviek (Rhabdiasoida), počas vývinového cyk-
lu sa často mení na štíhlejšiu – filaroidnú larvu. MH

rabdity (rhabdity) – tyčinkovité telieska roztrúsené v 
bunkách v pokožke alebo tesne pod ňou u plosku-
líc 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 funk-
ciu rabditov.                ET

rabdórium → tráviaca sústava bezchordátov
radiálna žilka → krídlo hmyzu
radicivorný – živočích, ktorý sa živí koreňmi a pod-

zemnými časťami rastlín.             MH

rádioreceptory – receptory, ktoré reagujú na rôzne for-
my žiarenia.            MKB

radula → struhák
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

ramenná kosť (humerus) – jedna z kostí hrudníkovej 
končatiny stavovcov. Ramenná kosť spája hrudníkovú 
končatinu s pásmom hrudníkovej končatiny. Pri pla-
zoch (Reptilia) smerujú takmer kolmo na os tela. ZO

rast populácie – zvyšovanie počtu jedincov v populácii 
ich množením, v prípade ak je ich → natalita vyššia 
ako mortalita. Vyjadruje sa množstvom novonarode-
ných jedincov za jednotku času. Narastanie počet-
nosti prebieha vo forme kriviek tvaru J a S až k hor-
nej kritickej hranici, tzv. únosnej kapacite prostredia. 
Každej populácii je vrodená určitá špecifická rýchlosť 
rastu populácie (rmax), z ktorej sa uskutočňuje v da-
ných podmienkach prostredia len časť (r). Rozdiel 
oboch hodnôt je meradlom → odporu prostredia. MH 

rastová krivka populácie tvaru J – → početnosť po-
pulácie rastie z nízkych hodnôt najprv pomaly (fáza 
akceleračná), potom nasleduje prudký rast početnosti 
(fáza exponenciálna). Strmý rast prebieha nepretrži-
te až do vyčerpania životných zdrojov, do ukončenia 
rozmnožovacieho obdobia alebo náhleho účinku li-
mitujúcich faktorov. Rast sa náhle zastaví, početnosť 
populácie prudko klesne do nízkych populačných 
hodnôt. Tento typ je v prírode menej častý (napr. ži-
vočíchy s 1 generáciou ročne).             MH

rastová krivka populácie tvaru S – rast populácie má 
tvar písmena S (sigmoida). → Početnosť jedincov 
rastie z nízkych hodnôt (fáza akceleračná), prudko 
sa zvyšuje (fáza exponenciálna), rast sa však postup-
ne spomaľuje v dôsledku odporu prostredia, krivka 
sa postupne vyrovnáva (fáza retardačná) a blíži sa 
k únosnej kapacite prostredia, ktorú niekedy presiah-
ne a potom dôjde buď k zníženiu na stabilizovanú 
úroveň alebo ku katastrofálnemu vymretiu populácie 
až do minimálnych hustôt.             MH 

rebrá (costae) – dlhé párové zakrivené kosti, ktoré vy-
tvárajú hrudný kôš. Na bočné výbežky stavcov sa 
pripájajú rebrá (costae), vznikajúce z väziva me-
dzi svalovinou trupu. Rebrá chýbajú kopijovcom, 
sliznatkám, mihuliam, z drsnokožcov chiméram 
a z násadcoplutvovcov latimériám. Pôvodne sa na-
chádzali v každom telovom segmente, kde vystužo-
vali stenu célomu a tvorili miesto pre úpon svalov. 
Rebrá sa kĺbovite spájajú s telom stavca alebo s jeho 
bočnými výbežkami. Postupnou špecializáciou jed-
notlivých úsekov chrbtice ostali pri štvornožcoch za-
chované len v hrudnej časti. Vo zvyšných častiach sa 
redukovali a ich zvyšky zrástli s priečnymi výbežka-
mi príslušných 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). Môžu byť zložené z niekoľkých častí, 
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čím umožňujú lepšiu ventiláciu pľúc, spojenú s roz-
ťahovaním hrudníka. 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 – Bombinatoridae, 
ostali zachované rudimentárne rebrá. Jediný → druh 
severoamerickej čeľade Ascaphidae druh Ascaphus 
truei má vyvinuté rebrá na 2. – 4., zriedkavo pia-
tom presakrálnom stavci. Okrem chvostovej časti sa 
plazom (Reptilia) na stavce pripájajú rebrá (costae). 
Fylogeneticky staršie formy majú rebrá na všetkých 
stavcoch, recentné plazy ich však, okrem hrudných, 
majú redukované. Jednoduché rebrá alebo ich zvyš-
ky sa môžu pripájať na krčné stavce alebo na zad-
né hrudné stavce. Predné rebrá sa môžu napájať 
na hrudnú kosť (sternum), ktorá však chýba koryt-
načkám a hadom. Úplne vyvinuté rebrá sa skladajú 
z troch častí: vertebrocostale, intercostale a sterno-
costale. 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 pohyb-
livé. Korytnačkám (Chelonia) s karapaxom zrastá 
väčšia časť chrbtice, so štítkami splývajú rozšírené 
stavcové tŕne a rebrá. Krokodíly a hatérie majú tzv. 
brušné rebrá, čo sú kostené dosky na bruchu (gas-
tralia), usporiadané do niekoľkých radov. Krokodíly 
(Crocodylia) majú dobre vyvinuté aj brušné rebrá 
(primitívny znak, poukazujúci na starobylosť skupi-
ny), ktoré však nezasahujú k chrbtici. Hatérie (Rhyn-
chocephalia) 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, zlo-
žených z dvoch častí: stavcová časť rebra (os costale 
vertebrale, vertebrocostale), ktorá sa napája na stav-
ce a hrudná časť rebra (os costale sternale, sterno-
costale), ktorá sa napája na hrudnú kosť. K zadnému 
okraju stavcovej časti rebra prirastajú zvláštne plo-
ché kosti, tzv. háčikovité výbežky (processi uncina-
ti). Rebrá vtákov sú trojakého typu: a) pravé úplné 
rebrá (costae completae verae) spájajú chrbticu s 
hrudnou kosťou, b) nepravé úplné rebrá (costae com-
pletae spuriae) hrudná časť rebra sa nepripája samo-
statne k hrudnej kosti ale väzivove prirastá k pred-
chádzajúcemu rebru, c) neúplné rebrá/voľné (costae 
incompletae, c. librae) nemajú hrudnú časť rebra a 
ležia v kraniálnej časti hrudníka. Cicavce (Mamma-
lia) 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), ale-
bo na rebro predchádzajúce – nepravé rebrá (costae 

spuriae), prípadne sú voľné (costae fluctuantes). 
Hlavička rebra (caput costae) je skĺbená s telami 
dvoch susedných stavcov (corpus costae) a hrboľ-
ček rebra (tuberculum costae) s jamkou na bočnom 
(priečnom) výbežku. Chrbtový úsek rebra je koste-
ný, 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 hrud-
nej 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 
telového článku sú navzájom spojené komisúrami 
a konektívami (pripomína rebrík). Pre vyššie člán-
konožce (napr. hmyz) je typická pozmenená reb-
ríčková sústava. Párové gangliá splývajú, keďže 
splývajú niektoré telové články. Splývaním ganglií 
nad hltanom vznikol  článkonožcom mozog. MKB

recedentný – živočíšny → druh zastúpený v zoocenóze 
len 1 – 2 % jedincov.              MH

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. → Fotore-
ceptory (predovšetkým zložené a komorové oči) za-
znamenávajú svetelné signály. Receptory intenzívne 
komunikujú s celou nervovou sústavou a cez ňu 
ovplyvňujú ostatné časti tela ako reakcia na podnet. PF

rectum → konečník
reducenty – dekompozítory. Deštruenty. Organizmy 

rozkladajúce mŕtvu organickú hmotu na jednoduch-
šie zlúčeniny. Sú základnou zložkou detritických 
(dekompozičných) potravných reťazcov, ktoré na-
berajú na význame najmä v lesných → ekosys-
témoch. Rozklad organickej hmoty predstavuje 
pomerne zložitý proces s presne stanovenými špe-
cifickými fázami. V počiatočnej etape sa uplatňuje 
najmä mechanická deštrukcia, napr. mnohonôžky, 
rovnakonôžky, väčšími organizmami, postupne sa 
objavujú menšie → druhy s vyššou → početnos-
ťou, napr. chvostoskoky, vírniky, prvoky. Dekom-
pozície sa aktívne zúčastňujú predovšetkým huby 
a baktérie, ktoré riadia chemickú fázu deštrukcie. 
Pojem reducent je mnohými autormi kritizova-
ný (oxidačné procesy sú rovnako dôležité ako re-
dukčné) 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 mož-
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ný spôsob vzniku pohlavných buniek – → gamét. 
Meióza prebieha v dvoch po sebe nasledujúcich 
delenia. Prechádza podobne ako mitóza štádiom 
profázy, metafázy, anafázy a telofázy. Prvá fáza je 
redukcia počtu chromozómov na polovicu, preto 
sa nazýva heterotypické. Druhé delenie sa nazý-
va homeotypické, počet chromozómov sa nemení, 
takže je podobné ako normálna mitóza. Heteroty-
pické delenie – začína po skončení interfázy, ktorej 
výsledkom je replikacia DNA a vytvorenie dvoj-
chromatidových chromozómov. Samotné delenie 
pozostáva zo štyroch fáz. V profáze sa chromozó-
my stávajú viditeľné a párovaním homologických 
chromozómov vznikajú dvojice chromozómov – 
bivalenty. V každom bivalente možno rozlíšiť štyri 
chromatidy homologických chromozómov. Neses-
terské chromatidy sa k sebe priblížia, prekrížia a 
vymenia si úseky, čo má význam v genetike. Tento 
proces sa nazýva crossing– over. Na konci profá-
zy zaniká jadrová membrána a vytvára sa deliace 
vretienko. V metafáze chromozómy sú usporiadané 
v centrálnej rovine, ale nedochádza k rozštiepeniu 
dvojchromatidových chromozómov na jednochro-
matidové chromozómy. V anafáze sa chromozómy 
rozostupujú k pólom, čím sa redukuje počet chro-
mozómov. Chromozómy obsahujú dvojnásobný 
genetický materiál. V telofáze po vzniku dcérskch 
jadier nastáva cytokynéza a výsledkom sú dve dcér-
ske bunky s polovičným počtom chromozómov. 
Po krátkej interfáze nedochádza k ďalšej replikácii 
DNA, nasleduje druhé homeotypické delenie. Ho-
meotypické delenie prebieha v obidvoch bunkách s 
haploidným počtom dvojchromatidových chromo-
zómov, ktoré sa na konci metafázy pozdĺžne rozde-
lia na dve chromatidy. V anafáze putujú k pólom. 
V telofáze po vzniku dcérskych jadier s jednochro-
matidovými chromozómami nastáva druhé delenie 
cytokinéza. Konečným výsledkom meiózy sú štyri 
bunky s haploidným počtom chromozómov. MKB

reflexné reakcie – spájanie nepodmieneného reflexu 
s → podnetom, pričom po opakovaní vzníká reflex-
ná reakcia.            MKB

reflexný oblúk – najjednoduchšia jednotka nervovej sú-
stavy. Reflexný oblúk začína stimuláciou → recep-
tora na nervovom zakončení senzorického neurónu. 
Vzniká nervový impulz, ktorý je vedený neurónom 
na interneuróny v centrálnej nervovej sústave. Tie 
vytvárajú akési centrá spracovania signálu. Interne-
uróny ďalej komunikujú s motorickými neurónmi, 
ktoré vedú signál k efektorovému svalu alebo žľa-
ze a tie vykonajú odpoveď organizmu. Napríklad, 
keď sa pichnete špendlíkom do prsta, obranný reflex 
spôsobí odtiahnutie sa vyvolané kontrakciou sval-
stva. Reflexný oblúk je automatický a nevedomý. 
Nepodieľa sa na ňom mozog a nevyžaduje žiadnu 
duševnú aktivitu. Pomáha udržiavať rovnováhu 
v organizme a predstavuje najjednoduchšiu funk-
ciu nervového systému. Zložky reflexného oblúka. 

Receptor. Receptorové zakončenie dendritu alebo 
špecializovaná receptorová bunka v senzorickom or-
gáne. Citlivosť na externé alebo interné zmeny. Sen-
zorický neurón. Dendrit, telo bunky a axón senzo-
rického (tzv. aferentného) neurónu. Prenáša impulz 
z receptora do mozgu alebo miechy. Interneurón. 
Dendrit, telo bunky a axón neurónu prebiehajúci v 
mozgu alebo v mieche. Slúži ako centrum spraco-
vania signálu; prenáša impulzy zo senzorického na 
motorický neurón. Motorický neurón. Dendrit, telo 
bunky a axón motorického (tzv. eferentného) neuró-
nu. Prenáša nervové impulzy z mozgu alebo miechy 
do cieľového (efektorového) orgánu. Efektor. Sval 
alebo žľaza mimo centrálneho nervového systému. 
Odpovedá na stimuláciu motorickým neurónom a 
vytvára reflexnú odpoveď alebo správanie. MKB

refúgium – územie, kam sa → druhy organizmov sťahu-
jú alebo tu prečkávajú pôsobenie nepriaznivých pod-
mienok v okolitým priestore. Napr. v poslednej dobe 
ľadovej sa rôzne druhy rastlín a živočíchov stiahli do 
refúgií v juhovýchodnej a juhozápadnej Európe. Po 
roztopení ľadovca sa vrátili na sever (napr. vrana čier-
na z juhozápadu, vrana popolavá z juhovýchodu). MH

regenerácia – schopnosť obnovovať poškodené alebo 
stratené tkanivá, orgány alebo časti tela. Rozozná-
vame fyziologickú regeneráciu – periodicky sa opa-
kujúca náhrada opotrebovaných a prirodzene odum-
retých buniek (regenerácie buniek krvi, r. pokožky 
a jej derivátov a i.); reparatívnu regeneráciu – hoje-
nie rán, náhrada poškodených alebo stratených častí 
tkanív, orgánov.                IO

regnum → ríša
regresia → gradácia
regulačné mechanizmy – zabezpečujú rovnováhu 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 akéhokoľ-
vek javu v biocenóze je potlačované rôznymi pro-
tiúčinkami, vychádzajúcimi zo samotnej biocenózy 
(napr. premnoženie húseníc v lese vyvolá nárast 
ich predátorov alebo parazitov, čím sa spätne zníži 
veľkosť populácie húseníc). Regulačné mechaniz-
my životných dejov živočíchov zabezpečujú žľazy 
s vnútornou sekréciou tvoriace endokrinnú sústavu. 
Riadenie činnosti organizmu je zabezpečené pomo-
cou hormónov. Rozlišujeme tri základné regulačné 
mechanizmy: dráždivé (nervové), látkové (hormo-
nálne), obranné (imunitné). Endokrinná sústava je 
úzko prepojená s nervovou sústavou.         MKA

regulačné vajíčka → brázdenie
relikt – malá rastlinná alebo živočíšna → populácia, 

vyskytujúca sa ako pozostatok z minulých geologic-
kých období (napr. glaciálny, treťohorný a i.).   MH

remicle – najkrajnejšia (XI.) ručná letka, ktorá je zvy-
čajne len malý pierkom na druhom článku druhého 
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prsta. Podľa niektorých názorov sa nejedná letku, ale 
o krycie pero.                           ZO

ren → oblička
reprodukčná autotómia → nepohlavné rozmnožova-

nie bezchordátov
reprodukčná kapacita → kapacita reprodukčná
reprodukčná kolónia – zoskupenie živočíchov toho is-

tého → druhu za účelom rozmnožovania, napr. rýb 
na neresisku, čajok a i. vtákov v hniezdnych koló-
niách, plutvonožcov v určitých miestach pobrežia 
a pod.               MH 

repugnatorické žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
respiračný → epitel – epitel, ktorý umožňuje výmenu 

plynov medzi krvou a vzduchom v pľúcnych alve-
olách. Pozostáva z plochých epitelových buniek, 
ktoré sú veľmi tenké (miestami < 0,1 μm) a z veľ-
kých okrúhlych buniek. Tieto produkujú fosfolipidy 
označované ako lining complex, ktorý pokrýva stenu 
pľúcnej alveoly na vzduchovom povrchu a napomá-
ha výmene plynov a zároveň bráni bakteriálnej in-
fekcií pľúc.                 JS

reťazové podnetové reakcie zvierat – pozostávajú zo 
sledu čiastkových odpovedí na jednotlivé, za sebou 
nasledujúce – kľúčové → podnety. Reakcie sú ako 
články „reťaze“ kľúčových podnetov, ktoré uvoľňu-
jú (spúšťajú) správanie zvieraťa. To je dôkazom, že 
reakcie zvierat nie sú odpoveďou iba na jeden, ale na 
viacero podnetov. Typické je, napr. správanie zvierat 
v reprodukčnom období, keď každá reakcia jedného 
partnera spúšťa nasledujúcu reakciu druhého.   MN

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. Pokraču-
je cez Varolov most až do stredného mozgu. Zabez-
pečuje množstvo životne dôležitých funkcií. MKB

retikulo-endotelový systém – patrí sem: mozog (mi-mozog (mi-
kroglie), kostná dreň, lymfatické uzliny, thymus, 
respiračný trakt, slezina, zažívací systém, → pe-
čeň, koža (langerhansove bunky), spojivo. Bunky 
RES poskytujú nešpecifickú obranu voči mikroor-
ganizmom – fagocytózou a procesom intracelulár-
neho zabíjania – ovplyvnením zápalových buniek 
prostredníctvom produkcie cytokínov špecifickú 
– spracovaním a prezentáciou antigénov lymfo-
cytom. Bunky RES sú: 1. Cirkulujúce monocyty 
2. Usadené tkanivové makrofágy v pečeni, slezi-
ne, lymfatických uzlinách, thymuse, submukóze, 
kostnej dreni 3. Makrofágom podobné bunky den-
dritické bunky, langerhansove bunky, glie. MKB

retikulopódium – typ tenkých panôžok dierkavcov (Fo-
raminifera), ktoré sa zlievajú do hustých sietí s funk-
ciou zachytávať potravu, ktorou sú najmä baktérie 
a malé jednobunkovce. Sú vystužené mikrotubulár-
nym cytoskeletom a môžu niesť → extruzómy. MMR

retrogradácia → gradácia

reziliencia → pružnosť ekosystému
rezonátory – rezonančné kožné vaky samcov žiab, 

v ktorých sa zosilňuje zvuk vytváraný v hrtane. 
S ústnou dutinou komunikujú cez párové, okrúhle 
alebo štrbinovité chlopne. Rozlišujú sa rezonáto-
ry podhrdlové nepárové (rosnička zelená, ropucha 
zelená), 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 → 
druhoch ozývajúcich sa pod vodou. Koža, ktorá ich 
kryje, nie je nápadne pozmenená. Vonkajšie rezo-
nátory majú naopak druhy ozývajúce sa nad hladi-
nou. Koža v ich mieste vytvára laloky a zvrásnenia. 
Vokalizácia je pre druhy s vyvinutými rezonátormi 
veľmi dôležitá, najmä pri rozmnožovaní. Slúži sam-
com pri obrane teritória a na lákanie samíc vlastné-
ho → druhu (uplatňuje sa teda ako jeden z predre-
produkčných izolačných mechanizmov). PMI

rhabdorium → tráviaca sústava bezchordátov
rheobentos – → spoločenstvo vodných živočíchov žijú-

cich na dne rýchlo tečúcich vôd.            MH 
rheobiontný – vodný živočích žijúci v rýchlo tečúcich 

vodných prúdoch, ktorým je prispôsobený (napr. pa-
zúriky, prísavky na tele a i.).             MH

rheofilný – prúdomilný živočích, opakom je rheofóbny 
živočích, ktorý sa rýchlo tečúcich vodám vyhýba. MH.

rheotaxia – schopnosť živočíchov orientovať sa proti 
prúdu (pozitívna rheotaxia) alebo v smere prúde (ne-
gatívna rheotaxia).              MH

rhitrál – vodné prostredie pri pramenisku toku a v jeho 
odtoku. Úsek s vysokým obsahom kyslíka, kame-
nistým alebo štrkovitým dnom. Je osídlený chlad-
nomilnými (psychrofilnými) živočíchmi, ktoré majú 
nároky na vysoké množstvo kyslíka vo vode a sú 
prispôsobené silnému prúdu.            MH

rhizofág – živočích konzumujúci korene v pôde (napr. 
drôtovec, → pandrava a i.).            MH 

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 zabezpe-
čuje preniknutie parazita do bunky → hostiteľa. ET

rhynchocoel → proboscis
ripikolný – organizmus žijúci vo vodných brehoch a na 

nich.               MH
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 
jednobunkovými eukaryotami sa rozlišuje päť ríš. IO

ritualizácia – oslobodenie istej pohybovej koordinácie 
zvierat od pôvodne nadradeného centrálneho ner-
vového mechanizmu aktivity. Toto správanie malo 
pre zvieratá praktický zmysel, ale postupne sa stalo 
prostriedkom komunikácie. Ritualizácia sa uplatňuje 
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predovšetkým v rozmnožovacom správaní vyšších 
živočíchov, napr. pri toku, nahováraniach v „predsva-
dobnom“ období a pod. Pomáha prekonávať hranicu 
medzi jedincami rôzneho pohlavia, a tak dosiahnuť 
synchrónnosť → inštinktívnych aktivít dvoch alebo 
viacerých zvierat. Ritualizácia má význam pre nekr-
vavé riešenie konfliktových situácii, napr. pri bojoch 
sokov alebo jedincov o lepšie postavenie v hierarchic-
kom zatriedení sociálne žijúcich zvierat. Vyznačuje 
sa výstražnými a podradenými postojmi, ktoré for-
málne i funkčne suplujú priamy fyzický kontakt. MN

ritualizácia – premena normálneho spôsobu správania 
na prejav signalizácie. Prvky pôvodne neutrálneho 
pohybu sa zmenia na výrazový prostriedok. Ritua-
lizované prejavy zvierat sú osobitné schémy → in-
štinktívnych prejavov, ktoré nadobudli oznamovací 
– signalizačný význam, stali sa tak charakteristic-
kým komunikačným prostriedkom – formou vnút-
rodruhovej komunikácie. Ritualizované správanie 
je jedným zo spôsobov biokomunikácie medzi ži-
vočíchmi. Preberá množstvo optických, akustických 
a dotykovo – mechanických signálov z rôznych pre-
javov potravového, obranného, komfortného, repro-
dukčného a sociálneho správania. Prejavuje sa hlav-
ne v rozmnožovacom a sociálnom správaní vyšších 
stavovcov (napr. pri tokaní, ruji, nahováraní a pod.), 
ale aj pri riešení sociálnych konfliktov. Ritualizova-
ná forma sociálneho správania umožňuje prekonať 
odstup medzi zvieratami rozdielneho pohlavia ale-
bo má mimoriadny význam pri nekrvavom riešení 
konfliktných situácii – napr. pri bojoch súperiacich 
partnerov o teritórium, vodcovstvo v skupine, se-
xuálneho partnera, lepšie hierarchické postavenie 
v skupine. Živočíchy ho využívajú aj pri prejavoch 
podradenosti alebo nadradenosti.         MKA

ritualizované správanie – sú také prejavy živočíchov, 
ktoré v priebehu fylogenetického vývoja stratili svo-
ju pôvodnú funkciu a stali sa prejavom „symbolic-
kého ceremoniálu“. Ide o špecifické schémy → in-
štinktívnych prejavov, ktoré nadobudli oznamovací 
– signalizačný význam a stali sa prostriedkom vnút-
rodruhovej komunikácie. Ritualizované správanie 
prebieha za existencie funkčnej schopnosti zmyslo-
vých orgánov a uplatňuje sa pri bojovom, rozmnožo-
vacom a sociálnom správaní, pri riešení sociálnych 
konfliktov a uľahčuje prekonávať odstup medzi 
zvieratami rozdielneho pohlavia. Tieto ritualizované 
„teatrálne“ boje umožňujú riešiť postavenie zvierat 
v hierarchickom zatriedení bez vážnejších následkov 
pre bojujúce zvieratá.              MN

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 
neboli oplodnené, tak sa z nich liahnu trúdy. Vývin 
robotnice 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 krat-
ší, v južných dlhší. Cuciakom môžu robotnice cicať 
aj lízať, kŕmiť larvy, matku, trúdy i seba vzájomne. 
Majú žihadlový aparát. Robotnice sú stálymi obyva-
teľkami včelstva a nachádza sa ich v ňom niekoľko 
tisíc. Žijú 4 – 5 týždňov, počas ktorých plnia viacero 
funkcií v závislosti od vývinu (alebo zániku) hltano-
vých 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 hltanovú žľazu. Po 13. dni prevládajú sta-
viteľské práce (v tom čase hltanové žľazy zakrpatie-
vajú 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 povinnosťou je zber peľu a nektáru). JS

rod – základná systematická kategória ležiaca v hie-
rarchicky usporiadanom systéme medzi → druhom 
(species) a → čeľaďou (familia).              IO

rodičovské správanie zvierat – je predpokladom úspeš-
ného vývinu mláďat živočíchov. Môže sa realizovať 
za účasti jedného alebo oboch rodičov, ktorí sa sta-
rajú o mláďatá až do dospelosti. Podľa toho, akým 
spôsobom je zabezpečená základná starostlivosť o 
mláďatá možno rozlišovať: 1. rodičovskú rodinu, 
kedy sa o výchovu starajú obaja rodičia, napr. husi, 
bociany, čajky, tučniaky, 2. materskú rodinu, kedy 
sa o výchovu mláďat stará len samica, napr. kačice, 
bažanty, väčšina cicavcov, 3. otcovskú rodinu, kedy 
sa o výchovu mláďat stará iba samec, napr. pštros 
emu hnedý, nandu pampový, ryba pichľavka siná 
(Gasterosteus aculeatus) a i. Základným predpokla-
dom rodičovského správania zvierat je komunikácia, 
ktorá zabezpečuje vzájomné odovzdávame informá-
cii medzi rodičmi a potomstvom ako aj biologické 
predpoklady vytvárania pozitívnych sociálnych pre-
javov, základom ktorých je – obligatórne učenie – → 
vpečatenie, epimeletické a et-epimeletické správa-
nie. Významné sú aj optimálne sociálne vzťahy so-
ciálnych živočíchov a prirodzené environmentálne 
podmienky.               MN

rodina – živočíchov vzniká vtedy, ak jeden z rodičov, 
alebo obaja rodičia zostanú s mláďatami až do ich 
dospelosti. Rodina je typickou uzatvorenou sociál-
nou skupinou. Podľa toho, akým spôsobom je za-
bezpečená základná starostlivosť o mláďatá, mož-
no rozlišovať: a.) typ rodičovskej rodiny, kedy sa 
o výchovu mláďat starajú obaja rodičia (napr. husi, 
bociany, čajky, tučniaky, vlci), b.) typ materskej ro-
diny, kedy sa o výchovu stará len samica (napr. väč-
šina cicavcov, ale aj kačice, bažanty a mnoho ďal-
ších), 3.) typ otcovskej rodiny (o výchovu mláďat 
sa stará iba samec, napr. pštros emu hnedý, nandu 
pampový, ryba pichľavka siná, lyskonoh ploskozo-
bý a i.).              MN

rodozmena (metagenéza) – striedanie → pohlavného 
a → nepohlavného rozmnožovamia v životnom cyk-
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le jedného → druhu.               ET
rodozmena → heterogónia
roh (cornu) – trvalé párové duté deriváty kože na hla-

ve niektorých kopytníkov. Koža je zložená z viac-
vrstvovej pokožky (epidermis) ektodermálneho pô-
vodu, povrchové bunky ktorej rohovatejú a postupne 
odumierajú a vytvárajú rohovinovú vrstvu (stratum 
corneum). Tieto povrchové vrstvy sa postupne od-
lupujú buď po častiach (Mammalia – cicavce) alebo 
v celku (Reptilia – plazy). V tejto vrstve pokožky 
sa vytvárajú aj rôzne deriváty pokožky ako sú šupi-
ny lúčoplutvovcov, pancier plazov, → perie vtákov, 
srsť, rohy a → pazúry cicavcov. Rovnako aj roh 
(cornu) je derivátom kože. Základom rohu je koste-
ný výbežok čelovej kosti, rohová kosť (processus 
cornualis), ktorý je trvalo pokrytý rohovitým násad-
com tuľajkou. 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 pre-
rastá. V kostenej časti rohu sa vytvára dutina, ktorá 
sekundárne splýva s čelovou kosťou. Rohovatenie 
postupuje odspodu a staršie časti sú vytlačované na-
vrch. Rohy sú útvary trvalé, dorastajú počas celého 
života rôzne rýchlo a podľa prstencov rohu je mož-
né určiť vek zvieraťa. Sú duté, spravidla narastajú 
obom pohlaviam a nezhadzujú ich, s výnimkou → 
druhu Antilocapra americana (vidloroh americký). 
Vidloroh však každoročne zhadzuje len rohovinový 
obal, a nie rohy. Skupina párnokopytníkov, majúca 
takéto duté rohy, sa niekedy nazýva aj dutorožca-
mi. I keď sa rohy rôznych druhov tvarovo odlišujú, 
ich spoločným znakom je dutosť a jednoduchý, ne-
rozkonárený tvar (okrem vidloroha). Roh na nose 
nosorožcov je tiež kožným derivátom, je tvorený 
zrastenými chlpami.               ZO

rohovka omatídia – viditeľná časť omatídia na zlože-
nom oku, ktoré vzniká invagináciou pokožky. Sa-
motné → omatídium je šesťuholníková štruktúra vy-
tvárajúca spolu s ostatnými omatídiami zložené oko 
hmyzu (článkonožcov). Počet omatídií v zloženom 
oku je variabilný (menej ako 10 pri niektorých mrav-
coch, až 40 000 pri vážkach), dokonca v niektorých 
prípadoch aj na úrovni → druhu. Každá rohovka 
vníma optické → podnety autonómne. Podľa prí-
tomnosti kužeľa (jednej z dioptrických štruktúr oka) 
je možné omatídiá klasifikovať na bezkužeľové, kto-
ré nemajú kužeľ (napr. ucholaky, nosáčikovité), ku-
žeľové (kužeľ vzniká ako vnútrobunkový produkt) 
niektorých druhov chrobákov, vážok, či blanokríd-
lovcov a mimokužeľové (kužeľ vzniká ako mimo-
bunkový produkt) múch.               PF

ropálium (rhopalium) – zmyslové centrá pravidelne sa 
opakujúce v určitých vzdialenostiach po obvode klo-
búka → medúzy. Obsahujú oči a → statocysty. ET

rostellum – plôška na hlavičke niektorých pásomníc, 
často obklopená háčikmi. Spolupodieľa sa na upev-

není pásomnice na stenu čreva (resp. zanorenie hla-
vičky do steny čreva).               ET

rovnovážne orgány bezchordátov – vnímajú zemskú 
gravitáciu (orgány statickej rovnováhy) alebo po-
hyby tela (orgány dynamickej rovnováhy). V úzkej 
súvislosti s polohovými orgánmi majú živočíchy 
sluchové orgány, ktoré 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 výbežkami. Tieto 
dutiny obsahujú jedno alebo viacej pevných telies-
ok – → statolitov. Pri zmenách polohy tela sú stato-
litmi dráždené rôzne okrsky zmyslových bŕv, ktoré 
informujú organizmus o zmene polohy tela. Bývajú 
vyvinuté napr. u medúzovcov, rebroviek, mnohošte-
tinavcov, niektorých mäkkýšov, kôrovcov, vzácne u 
niektorých lariev vodného hmyzu. Na kontrole rov-
nováhy hmyzu počas letu sa podieľajú → kyvadiel-
ka (haltery). Sú to rudimenty (v podobe krátkeho vý-
bežku predných krídel samčekov riasavcov, zadných 
krídel dvojkrídlovcov a samčekov červcov). Dutinu 
kyvadielka vypĺňa hemolymfa. Pri jeho báze sú sku-
piny zvončekovitých → senzíl a → skolopídií, kto-
ré sa zúčastňujú na kontrole rovnováhy počas letu. 
Sluchovým orgánom hmyzu je → bubienkový alebo 
tympanálny orgán (organum tympanicum).        MH

rovnovážny orgán (statocysta) – orgán rovnováhy 
niektorých živočíchov. Blanitý labyrint rovnovážno-
sluchového ústroja sliznatiek (Myxini) má jednu 
polkruhovitú chodbu (ductus semicircularis). Slu-
chové a rovnovážne ústroje mihúľ (Petromysotida) 
sú umiestnené v sluchovom puzdre. Majú len dve 
polkruhovité chodby (ducti semicirculares), vybie-
hajúce zo steny vajcovitého váčiku (utriculus) a sú 
súčasťou vnútorného ucha. Rovnovážno-sluchový 
orgán lúčoplutvovcov (Actinopterygii) tvorí vnútor-
né ucho s blanitým bludiskom (labyrinthus membra-
naceus). Jeho základná stavba je podobná ako pri 
ostatných stavovcoch. Základný rozdiel je, že ryby 
nemajú žiadne 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 ulože-
ný blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus), vy-
plnený endolymfou. Súčasťou blanitého bludiska sú 
tri polkruhové, na seba kolmé kanály (ductus semi-
circularis), ktoré sú vyplnené endolymfou. Kanáliky 
nadväzujú na tri blanité mechúriky (váčik – utricu-
lus, vrecúško – sacculus a lagéna – lagena), v kto-
rých sú plôšky s citlivými bunkami (maculae stati-
cae). Na plôškach ležia polohové kamienky (statoli-
ty) z CaCO3. Statolity sú tri: utricilith, sacullolith 
a lagaenolith. Rovnovážnu polohu zabezpečuje hor-
ná časť bludiska, konkrétne utriculus, príjem zvukov 
zasa sacculus. Blanité bludisko niektorých rýb je 
spojené s plynovým mechúrom buď priamo (Clupei-
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dae – sleďovité) alebo prostredníctvom Weberovho 
aparátu (Cypriniformes – kaprotvaré). Ryby dokážu 
vnímať zvuky v rozsahu 5 Hz – 17 Khz. Ústroj rov-
nováhy a sluchu obojživelníkov (Amphibia) tvorí 
vnútorné ucho (auris interna). Žaby majú dobre vy-
vinuté aj stredné ucho (auris media, cavum tympa-
ni). Ostatné recentné obojživelníky stredné ucho ne-
majú. Navonok je dutina uzavretá okrúhlym blani-
tým bubienkom (membrana tympani), vo vnútrornej 
časti je Eustachovou trubicou spojená s ústnou duti-
nou. V dutine vnútorného ucha je umiestnené koste-
né bludisko (labyrinthus osseus) vyplnené perilym-
fou. V kostenom bludisku je uložený blanitý labyrint 
(labyrinthus membranaceus) vyplnený endolymfou. 
Základom blanitého labyrintu sú dve dutiny a to dor-
zálne uložený vajcovitý váčik (utrikulus, utriculus) 
a ventrálne uložené guľaté vrecúško (sakulus, saccu-
lus). Z dorzálneho utrikulusu vychádzajú tri navzá-
jom kolmé polkruhovité chodby (ducti semicircula-
res) a z ventrálneho sakulu (sacculus) vychádza zá-
klad slimáka lagéna (lagena). Primárnou funkciou 
tohto orgánu je vnímanie polohy, ktorú sprostredkú-
vajú plôšky s citlivými bunkami (maculae staticae), 
a to v utrikule (macula utriculi, m. neglecta), v saku-
le (macula sacculi) a lagéne (macula lagenae). Okolo 
nich sa vznášajú drobné vápenité kryštáliky statokó-
nie, registrujúce seizmické vibrácie. V rozšírených 
spodných častiach polkruhovitých kanálov sú malé 
okrsky zmyslových buniek, hrebene ampuly (cristae 
ampullaris), pomocou ktorých sú registrované pohy-
by. Polohovosluchový orgán (organum statoacusti-
cum) plazov (Reptilia) je stavbou podobný stavu 
bezchvostých obojživelníkov (Salientia). Je zložený 
zo stredného ucha (auris media), ktoré chýba hadom 
a z jedinej sluchovej kostičky (columella). Vonkajšie 
ucho (auris externa) väčšina plazov nemá, len niekto-
ré jaštery a krokodíly majú priehlbinku alebo krátky 
vonkajší zvukovod (meatus acusticus externus), na 
dne ktorého leží bubienok (membrana tympani). Bu-
bienok je často viditeľný zvonku, môže byť tenký 
a priehľadný (vodné korytnačky) alebo hrubý, po-
krytý kožou (suchozemské korytnačky). Stredné 
ucho (auris media), ktoré prenáša vibrácie do vnú-
torného ucha, majú dobre vyvinuté krokodíly, koryt-
načky 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 kostenom labyrinte 
je uložené blanité bludisko (labyrinthus membrana-
ceus) vyplnené endolymfou. V ňom je blanitý me-
chúrik – 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 zhrubnu-
tý bubienok a zarastený zvukovod, napriek tomu 

dobre počujú. Vonkajšie ucho vtákov (Aves) tvorí 
len zvukovod, okolo ktorého je do kruhu usporiada-
né drobné → perie (pennae auriculares), ušnica im 
chýba. Potápavé vtáky môžu týmto perím úplne uza-
tvoriť otvor zvukovodu. Hranicu medzi vonkajším a 
stredným uchom tvorí tenká membrána bubienok 
(membrana tympani). V bubienkovej dutine stredné-
ho ucha je len jedna sluchová kostička (columella), 
ktorá sa z vonkajšej strany opiera o bubienok a z 
vnútornej strany zasahuje do oválneho okienka (fe-
nestra ovalis). Vnútorné ucho tvorí kostené bludisko 
(labyrinthus osseus), v ktorom je blanité bludisko 
(labyrinthus membranaceus). V hornej časti kostené-
ho bludiska sú tri polkruhovité chodby, na seba kol-
mé kanály (ductus semicircularis), ktoré sú vyplnené 
endolymfou. Kanáliky nadväzujú na blanité mechú-
riky (váčik – utriculus, vrecúško – sacculus), v kto-
rých sú plôšky s citlivými bunkami (maculae stati-
cae). V dolnej časti kosteného bludiska je slimák 
(cochlea), ktorý nie je špirálovito stočený ako pri ci-
cavcoch, ale je len dvakrát ohnutý. Rozšírená časť 
slimáka vytvára lagenu (lagena). Blanité bludisko 
neprilieha tesne ku kostenému a priestor medzi nimi 
je vyplnený perilymfou. Funkčne je blanité bludisko 
rozdelené na rovnovážno-statickú časť (váčik, vre-
cúško a polkruhovité chodby) a sluchovú časť (sli-
mák). Sluch cicavcov (Mammalia) je sústredený 
v uchu, ktoré je rozdelené na tri časti: vonkajšie, 
stredné a vnútorné ucho. Vonkajšie ucho (auris ex-
terna) začína, až na výnimky, pohyblivou ušnicou 
(auricula), ktorou pohybujú svaly rôznymi smermi. 
Ušnicu tvorí kožný záhyb vystužený chrupavkou a je 
ovládaná ušným svalom (musculus auricularis). Uš-
nica zachytáva zvukové vlny a zvyšuje bystrosť slu-
chu. Zvlášť dobre ju majú vyvinuté nočné cicavce 
(netopiere) a → druhy žijúce v otvorenej krajine (ko-
pytníky). Ušnicu majú zakrpatenú len vodné (veľry-
by, plutvonožce) a podzemné cicavce (Spalax). Uš-
nica pokračuje vonkajším zvukovodom (meatus 
acusticus externus), ktorý má tvar mierne zahnutej 
trubice. V týchto miestach sa nachádzajú mnohé ma-
zové žľazy. Vonkajší zvukovod končí blanitým bu-
bienkom (membrana tympani), za ktorým leží dutina 
stredného ucha. Stredné ucho (auris media) sa vy-
skytuje od žiab po cicavce (hady ho majú redukova-
né) a je spojené Eustachovou trubicou s prednou 
časťou hltana alebo zadnou časťou ústnej dutiny. 
Stredné ucho tvorí dutina susediaca s vnútorným 
uchom pomocou dvoch blanitých okienok: predsie-
ňový oblok (fenestra vestibuli) a slimákový oblok 
(fenestra cochleae). V strednom uchu cicavcov sa na 
rozdiel od obojživelníkov, plazov a vtákov, nachá-
dzajú tri sluchové kostičky, kladivko (malleus), ná-
kovka (incus) a strmienok (stapes), ktoré vznikli pre-
menou častí žiabrových oblúkov. Sluchové kostičky 
sú navzájom kĺbovito spojené. Kladivko svojim vý-
bežkom zrastá s bubienkom, nákovka je skĺbená so 
strmienkom, ktorý zapadá do oválneho okienka (fe-
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nestra ovalis). Týmto spôsobom je zabezpečené veľ-
mi dobré šírenie zvukových vĺn. Vnútorné ucho je 
tvorené dutinami v skalnej kosti (os petrosum), 
v nich je blanitý labyrint vyplnený endolymfou. Bla-
nitý labyrint je obklopený perilymfou. Vnútorné 
ucho (auris interna) je v dutine vytvorenej skalnou 
kosťou (os petrosum). Vnútorné ucho je tvorené 
kosteným bludiskom (labyrinthus osseus) a blanitým 
bludiskom (labyrinthus membranaceus), ktorý je 
vlastným rovnovážnym sluchovým orgánom. Tvorí 
ho vajcovitý váčik (utriculus) s tromi polkruhovitý-
mi chodbami (ducti semicirculares) a vrecúško (sac-
culus), ktorého lagena je dlhá, dobre vyvinutá a sto-
čená do slimáka (cochlea). Súčasťou slimáka je 
vlastný sluchový ústroj Cortiho orgán s bazálnou 
membránou, t. j. sústava jemných vlákien, ktoré sú 
napnuté ako blana (membrana basilaris) v špirálovi-
te stočenej chodbe slimáka. Vlákna sú rôzne dlhé 
a rezonujú v súlade s kmitočtom zaznievajúceho 
tónu. Nad základnou blankou sú strieškovito proti 
sebe postavené citlivé bunky, ktoré sa striedajú 
s opornými bunkami. Nad nimi je krycia blanka 
(membrana tectoria). Slimák je po celej dĺžke rozde-
lený na tri chodby: horná chodba (scala vestibuli), 
stredná chodba (scala media, ductus cochlearis), 
v ktorej je uložený Cortiho orgán a dolná chodba 
(scala tympani).               ZO 

rozmnožovacie správanie – alebo sexuálne správanie 
– tvorí súčasť pohlavného rozmnožovania najmä 
u živočíšnych → druhov, u ktorých tieto prejavy 
nadobúdajú sociálny význam. Je to správanie ktoré 
umožňuje kopuláciu a následné oplodnenie. Hlav-
nou funkciou je zvýšenie zdatnosti daného jedinca 
a zachovanie druhu. Do tohto typu správania patrí 
napr. tok, vohľady, → ruja, kopulácia a prejavy sprá-
vania s tým spojené. Ďalšími časťami sexuálnych 
prejavov je utváranie párov a mechanizmy vedúce 
k upevneniu vzájomných vzťahov v páre.    MKA

rozmnožovanie bezchordátov – súbor etologických, 
fyziologických a morfogenetických dejov vedúci k 
produkcii novej (dcérskej) generácie rodičovskou 
generáciou. Môže byť → nepohlavné (asexuálne, 
vegetatívne, monogónia). Je to rýchly spôsob roz-
množovania, pri ktorom dcérske jedince sú totožné 
s materským organizmom. Prebieha v konštantnom 
(nemeniacom sa) prostredí. Pri rozmnožovaní → 
pohlavnom (sexuálnom, generatívnom, amfigónii) 
splývajú dve pohlavné bunky – → gaméty, kt. sa vy-
víjajú v špecializovaných orgánoch. Splynutím ga-
mét vzniká zygota. 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 (Leptodac-
tylidae) sa však rozmnožujú na súši. Oplodnenie 

môže byť vnútorné pomocou kopulačného orgánu, 
ktorý sa tvorí modifikáciou → kloaky (červone, 
žaba Ascaphus truei), vnútorné pomocou → sper-
matofóru (väčšina chvostnatých obojživelníkov) 
alebo vonkajšie, pri ktorom samec vypúšťa spermie 
na nakladené vajíčka (čeľade sirenovitých; Sireni-
dae, pamlokovitých; Hynobiidae a veľmlokovitých; 
Cryptobranchidae, žaby). Zabezpečeniu úspešné-
ho odovzdania spermatofóru mnohých → druhov 
chvostnatých obojživelníkov napomáhajú zložité 
vzorce správania (tzv. svadobné tance), pri kto-
rých samce navádzajú samice na miesto odloženia 
spermatofóru. Niektoré chvostnaté obojživelníky a 
väčšina žiab efektívnosť oplodnenia zabezpečujú 
→ amplexom. Vajíčka obojživelníkov sú anam-
niotické (bez zárodočných obalov). Chvostnaté 
obojživelníky a žiaby majú vajíčka mezolecitálne 
(stredne bohaté na obsah žĺtka) s úplným inekvál-
nym brázdením (vajíčko sa delí celé, avšak dcérske 
bunky – blastoméry – sú nerovnako veľké). Čer-
vone majú polylecitálne vajíčka (bohaté na žĺtok) 
s čiastočným diskoidálnym brázdením (väčšina cy-
toplazmy vajíčka zostáva kvôli vysokému obsahu 
žĺtka nerozbrázdená; delí sa len oblasť v blízkosti 
animálneho pólu – tzv. zárodočný disk). Vajíčka sú 
obalené žĺtkovou (vitelinnou) membránou a tromi 
slizovitými vrstvami, ktoré vo vode napučiavajú. 
Počet vajíčok sa pohybuje od 1 (žaba Sminthillus 
limbatus) do 30 000 (veľké ropuchy). Vývin je väč-
šinou nepriamy – z vajíčka sa liahne larva (→ larvy 
obojživelníkov), ktorá metamorfuje na mladého je-
dinca. Počas metamorfózy lariev žiab, ktorá je spo-
medzi obojživelníkov najradikálnejšia, sa rezorbuje 
chvost a žiabre, uzatvárajú sa žiabrové otvory, do-
chádza k prestavbe úst, cievnej, dýchacej a tráviacej 
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 dospelos-
ti (→ neoténia). Mnohé druhy obojživelníkov kla-
dú vajíčka, z ktorých sa neliahne larva, ale priamo 
mladý jedinec (napr. mločíkovité; Plethodontidae). 
Niektorým druhom sa vajíčka a larvy vyvíjajú vo 
→ vajcovodoch samice. Napríklad samice sala-
mandry 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 vyvinutú (ob-
táčanie vajíčok telom pri červoňoch, stavba peno-
vých hniezd, prenášanie lariev do vody, vývin lariev 
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 vzájom-
ne prepojených neurónov. Nervové bunky nevytvá-
rajú žiadne nervové centrum => na podráždenie re-
aguje celé telo pŕhlivca. Činnosť nervových buniek 
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sa obmedzuje iba na potravové odpovede a obranné 
reakcie. Je to primitívny typ nervovej sústavy. Vý-
bežky neurónov nie sú rozlíšené na dendrity a neurit. 
Nervové vzruchy vedú oboma smermi.        MKB

rudimentárne orgány – orgány, ktoré počas fylogené-
zy stratili svoju pôvodnú funkciu, ale pritom si za-
chovali svoju morfologickú štruktúru (napr. zvyšok 
panvového pletenca a končatín veľryby grónskej; 
pyton má zvyšky zadných končatín na povrchu vi-
diteľné ako pár pazúrikov, ale predný pár končatín 
úplne zanikol podobne ako u ostatných hadov; tiež 
hadom funguje, ale je zmenšený ľavý lalok pľúc; 
rudimenty očí mnohých jaskynných živočíchov; 
→ slepé črevo človeka). Predkovia týchto živo-
číchov mali uvedené orgány plne vyvinuté a pou-
žívali ich. Počas fylogenézy, keď vplyvom iného 
spôsobu života ich potreba zanikla, začali zakrpa-
tievať, až celkom zanikli. Rudimenty vlastne sved-
čia o telesnej organizácií predkov živočíchov. JS

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 
patria najmä tropické druhy, ale aj väčšina domesti-
kovaných živočíchov, či niektoré divo žijúce cicav-
ce mierneho pásma (myšovité). U väčšiny cicavcov 
mierneho a chladného pásma je ruja len v určitej 
časti roka a je viazaná na dĺžku slnečného dňa (fo-
toperiodicitu). Ak je len raz v roku, tieto druhy vo-
láme monoestrické (napr. jeleňovité). Ak je dvakrát 
do roka, tie druhy voláme diestrické (napr. jež, pes). 
Na začiatku ruje, pod vplyvom vonkajších podmie-
nok (osvetlenie, potrava, teplota), nastupuje činnosť 
gonádotroponých hormónov (folikulostimulačný 
hormón – FSH a luteinizačný hormón LH), ktoré 
vznikajú v gonádotropných bunkách adenohypofýzy 
a prechádzajú do krvného obehu. U samcov sa FSH 
dostáva do Sertoliho buniek, ktoré sú v kanálikoch 
semenníkov. Ich úlohou je sprostredkovanie väčši-
ny hormonálnych stimulov dôležitých pre sperma-
togenézu. LH sa u samcov nazýva ICSH (Interstitial 
Cells Stimulating Hormon), ktorý stimuluje vme-
dzerené (intersticiálne či Leydigove) bunky, čo sú 
endokrinné bunky v intersticiu semenníka, slúžiace 
k tvorbe samčích steroidov – androgénov. Tieto sú 
nevyhnutné pre normálny priebeh spermatogenézy. 
Androgény sú žilami a lymfou sú dopravované do 
celého tela, pričom stimulujú sekundárne pohlav-
né znaky a správanie samcov. Inhibičnú funkciu na 
sekréciu FSH a LH (ICSH) má hormón melatonin, 
ktorý vzniká v melatoninových bunkách šuškovité-
ho telesa (corpus pineale), uloženého v medzimoz-
gu. U samíc FSH stimuluje vznik estrogénu, ktorý 
pôsobí na rast a delenie buniek vo folikuloch, ale aj 
na rast → vajcovodov, maternice a kopulačných or-
gánov. LH stimuluje vznik LH receptorov a zároveň 
dochádza k jeho zvýšeniu v preovulačnej fáze, čo 
spôsobuje znižovanie počtu FSH receptorov. Po do-
siahnutí optimálneho pomeru FSH: LH (čo je dru-

hovo špecifické) dochádza k prasknutiu 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 telies-
ka – progesteron, ktorý dovŕši zmeny na pohlavných 
ústrojoch samice, vďaka ktorým sú schopné prijať 
oplodnené vajíčko a zaručiť vývin nového jedinca. 
Ak nedôjde k oplodneniu, činnosť žltého telieska je 
prerušená prostaglandinom a dochádza k jeho regre-
sii. Z hypotalamusu je opätovne podporovaná tvor-
ba FSH a obnovuje sa pohlavný cyklus. U samíc sa 
pohlavný cyklus skladá z obdobia: 1. predruje (pro-
estrus), ktoré začína asi 3 dni pred vlastnou rujou. 
Vo vaječníku sa sekundárne folikuly menia v terci-
árne, v maternici podslizničné väzivo a žľazy pro-
liferujú 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 nastú-
piť pod vplyvom nervových → podnetov spôsobe-
ných kopuláciou (napr. u králika, fretky). Ovuláciu 
mnohých cicavcov (napr. psa, či niektorých opíc) 
sprevádza krvácanie. Toto však nezodpovedá men-
štruačnému krvácaniu, pretože nastupuje vo vrchole 
rozmnožovacieho cyklu a nie na jeho konci. Záro-
veň 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 
charakterizované vznikom žltého telieska vo vaječ-
níku. Jeho hormón progesteron podporuje rast žliaz 
sliznice maternice. Zároveň je sliznica presiaknutá 
drobným krvácaním. Ak došlo k oplodneniu nastu-
puje brezivosť (gravidita), ak nedošlo k oplodneniu, 
nasleduje ďalšia fáza - 4. diestrus. Počas nej vzni-
kajú na žltom teliesku regresívne zmeny, utlmuje 
sa činnosť progesteronu a → maternica, aj pošva, 
sa vracajú do pôvodného stavu. U vyšších opíc sa 
steny maternice odlupujú a prebehne menštruácia, 
ktorá môže trvať 26 – 36 dní. Súčasne u mačiako-
vitých dochádza k zmenám v okolí rodidiel, ktoré 
na daný čas napuchnú a nápadne sa sfarbia. Obdo-
bie relatívneho kľudu bez pohlavného cyklu sa volá 
anestrus. Dĺžka pohlavného cyklu je u rôznych → 
druhov rôzna, u myši trvá 4 – 8 dní, no samotná ruja 
trvá 10 – 18 hodín, u opíc je 26 – 36 dní. Spermie 
sú schopné oplodnenia v priebehu 1 – 2 dní. Oplod-
nenie prebehne v hornej časti vaječníka, výnimočne 
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 
jeseň a spermie zostanú v pohlavných cestách až do 
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jari, kedy prebehne oplodnenie. Takéto oplodnenie 
sa zvykne volať utajené oplodnenie (oneskorená 
ovulácia). U sŕn, lasicovitých, medveďa či plutvo-
nožcov 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 implantá-
cia). Mechanizmus utajenej gravidity sa vysvetľuje 
nízkou aktivitou žltého telieska, ktoré produkuje 
v malej miere progesteron. Takto endometrium ma-
ternice 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 pre-
behnúť v období gravidity a ak dôjde k oplodneniu, 
vývin nových zárodkov sa uskutočňuje vo voľnom 
rohu maternice alebo jej časti (superfoecundatio). 
Iným javom je superfoetatio, t. zn. súčasné oplod-
nenie rôznych vajíčok spermiami od niekoľkých 
samcov (napr. u králika). Dĺžka gravidity záleží 
v prvom rade od veľkosti cicavca a od stupňa vývi-
nu 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 naj-
dlhších je u rodu Pseudantechinus z čeľ. kunov-
covitých, 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 netopierov, plutvonožcov, veľrýb, 
sirén, slonov, nepárnokopytníkov, prežúvavcov 
a vyšších opíc) po väčší počet, ktorý býva najmä 
u drobných cicavcov. Napr. u vačice to môže byť od 
4 – 11, u drobných hmyzožravcov 2 – 8, hlodavcov 
2 – 9 mláďat. U pásavcov je známa polyembryonia, 
pri ktorej sa zárodok na začiatku vývinu rozdelí na 
viacero ďalších, vždy jednakého pohlavia. Takto 
u pásavca deväťpáseho (Dasypus novemcinctus) 
sa vyvíjajú 4 embryá a u pásavca krátkochvostého 
(Dasypus hybridus) 7 až 12. Po pôrode → placen-
ta vychádza von z tela matky a väčšinou ju sami-
ca zožerie, čo má fyziologický význam. U krta 
placenta rezorbuje v tele matky. Pupočná šnúra sa 
pretrhne buď sama alebo ju prehryzne matka. ĽK

rúrková nervová sústava – najdokonalejší typ nervo-
vej sústavy. Vyskytuje sa u chordátov. Je tvorená 
centrálnou nervovou sústavou (mozog a miecha) 
a obvodovou nervovou sústavou (nervy). Zákla-
dom je nervová rúrka, ktorá vznikla z → ektoder-
mu. Nervová rúrka je uložená na chrbtovej strane 
živočícha (nad chordou). Rozšíreným a postupným 
vývojom prednej časti rúrky vznikol mozog, zvyš-
ná časť sa premenila na miechu (stavovce). MKB

rúrkovité srdce – základná štruktúra cievnej sústavy 
niektorých bezstavovcov, predovšetkým hmyzu. 
Vzniká ako rozšírená chrbtová cieva iniciujúca cir-
kuláciu hemolymfy v prostredí mixocelu. Cieva je 

pomerne tenkostenná. Samotné srdce leží v jej v zad-
nej časti, má tvar trubice a rozdelené je na srdcové 
komôrky. Jeho povrch tvorí vláknité väzivo (von-
kajší obal). Stredná 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. Cirkulá-
ciu hemolymfy však pomáhajú zabezpečovať aj prí-
datné orgány, napr. chrbtová 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

rúrovitá tráviaca sústava – evolučne odvodenejší typ 
tráviacej sústavy s dvoma otvormi – → prijímacím 
a → vyvrhovacím. Jednotlivé fázy trávenia tu pre-
biehajú postupne v rôznych častiach tráviacej rúry, v 
ktorej sa potrava pohybuje len jedným smerom. Ten-
to typ sústavy sa vyskytuje u prvoústovcov (Protos-
tomia) a druhoústovcov (Deuterostomia). Z hľadis-
ka pôvodu rozoznávame na nej 3 základné úseky: 1. 
stomodeum (predná časť rúry za ústami), 2. mesen-
teron (stredná časť) a 3. proktodeum (zadná časť). 
Stomodeum a proktodeum vzniká z → ektodermu, 
mesenteron z → endodermu. Hlavné tendencie vý-
voja rúrovitej tráviacej sústavy sú: 1. zväčšovanie 
povrchu pre vstrebávanie živín a sekrécia tráviacich 
→ enzýmov – zväčšovanie resorpčného povrchu sa 
dosahuje predĺžením tráviacej rúry, vytváraním sle-
pých výbežkov, resp. záhybov, rias, klkov (stavov-
ce); zväčšenie sekrečného povrchu sa dosahuje tým, 
že časť buniek produkujúcich tráviace enzýmy sa 
presúva zo steny tráviacej rúry do mnohobunkových 
žliaz, ktoré sú s ňou spojené vývodom (slinné žľazy, 
→ pečeň a i.); 2. funkčná diferenciácia jednotlivých 
častí – súvisí so spôsobom výživy. K základným 
častiam rúrovitej tráviacej sústavy patrí ústny otvor, 
hltan (pharynx), → pažerák (oesophagus), → žalú-
dok (gaster, ventriculus), → črevo (intestinum) a → 
konečník (rectum).                JS

ryhovanie → brázdenie
rýchlosť rastu populácie – prírastok populácie za jed-

notku času. Je determinovaný špecifickými rastový-
mi vlastnosťami → druhu, t. j. špecifickou rastovou 
rýchlosťou populácie r. Podobne rýchlosť vymiera-
nia populácie je úbytok jedincov za jednotku času, 
označuje sa gréckym písmenom μ.            MH

saeta → makrotrichia
sacharidy – skupina biomolekúl, ktoré sa nachádzajú 

vo všetkých živých organizmoch a vírusoch. Patria 
preto medzi tzv. 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 sacha-
ridy majú pomer základných prvkov (C, H, O) taký, 
ako keby boli zlúčeniny uhlíka a vody, t. j. Cn(H2O)n. 
Tento pomer je však len náhodná zhoda a tieto názvy 
sa už nepoužívajú, lebo z metabolického hľadiska sa-
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charidy nie sú zlúčeninami uhlíka a vody. Sacharidy 
plnia mnohé funkcie: Zdroj energie (väčšina sachari-
dov ale hlavne glukóza). Štruktúrna (stavebná) funk-
cia (hlavne celulóza a chitín). Zásobná funkcia (v 
rastlinách škrob, v hubách a živočíchoch glykogén) 
Súčasť → enzýmov, hormónov a nukleových kyse-
lín (napr. DNA, RNA alebo ATP). Súčasť biologic-
kých membrán (glykoproteíny a glykolipidy). MKB

salivarium → tráviaca sústava bezchordátov
salivium → spodná pera
samooplodnenie (→ autogamia) – je oplodňovanie sa-

mičích buniek (→ vajíčka) samčími bunkami (→ 
spermiami) toho istého jedinca. Je to skôr výnimoč-
ný jav, existuje len pri → hermafroditoch (napr. pri 
pásomniciach – Cestodes) a niektorých jednobun-
kovcoch (slncovky – Heliozoa, dierkavce – Forami-
nifera), kedy dochádza oplodňovaniu jadrami vzni-
kajúcimi v tom istom jedincovi.               JS

sanguis → krv
saprobiont – organizmus žijúci vo vodách rôzne znečis-

tených organickými látkami. Rozlišujeme oligosap-
róbne, mezosapróbne a polysapróbne → druhy. MH

saprofágne živočíchy – živočíchy konzumujúce čias-
točne rozloženú až odumretú organickú hmotu rast-
linného (fytosaprofágne) alebo živočíšneho pôvodu 
(zoosaprofágne). Touto svojou špecializáciou patria 
medzi → deštruentov potravového reťazca. Medzi 
saprofágov patria napr. mnohé → druhy hmyzu, napr. 
z dvojkrídlovcov hnojárikovité (Sphaeroceridae), 
z chrobákov mrcinárovité (Histeridae) a i. MH, JS

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. Pôvod-
com je kokcídia z rodu Sarcocystis.             ET

sarkofág – živočích živiaci sa mäsom odumretých živo-
číchov. Na zdochlinách prebieha sukcesia → konzu-
mentov, až do úplného rozloženia zdochliny.      MH

saxikolný – živočích žijúci v kamennej sutine, kde na-
chádza úkryt.               MH

scapus → tykadlá hmyzu
sciofilný (tiež skiofilný) – tieňomilný → druh preferujú-

ci zatienené miesta.              MH
scleritum → sklerit
sclerotisatio → sklerotizácia
scolex – hlavička na apikálnom konci tela (väčšinou zlo-

ženého z plochých článkov – proglotidov) pásomníc 
patriacich do podtriedy Eucestoda s prichytávacími or-
gánmi v podobe tykadiel, prísaviek alebo prísavných 
štrbín. Niektoré → druhy pásomníc majú na hlavičke 
pohyblivý prstovitý výbežok – rostellum zvyčajne 
s jednoduchým alebo dvojitým vencom háčikov. IO

scolopidium → skolopídium
scyfomedúza – morská medúza – pohlavné štádium 

metagenézy medúzovcov, s dokonale vyvinutým štá-
diom → medúzy. Na rozdiel od hydromedúz, nemá 

po obvode klobúka plachtičku (vellum) a má doko-
nale vyvinuté zmyslové centrá → ropáliá. Sú odde-
leného 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

scyphostoma → strobilácia
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 rame-
na sedacej kosti tvaru písmena „L“. V mieste zalo-
menia ramena je sedací hrboľ, z ktorého odstupujú 
svaly zadnej skupiny stehna. Rameno smerom do-
predu sa spája s lonovou kosťou. U suchozemských 
stavovcov spolu s rozvojom celej zadnej končatiny 
dochádza k mohutneniu panvy, ktorá sa diferencuje 
na tri, spravidla pevne zrastené kosti: ilium, ischium 
a pubis.                 SN

sedentárny – prisadlý živočích, vyznačujúci sa menšou 
pohybovou aktivitou, malým domovským okrskom, 
často tiež pomalším metabolizmom.            MH

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 usporia-
dané po oboch stranách chrbtice. Od tohto typu ulo-
ženia 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 stav-
bu ako → primárne larvy. Často larválne obdobie 
je najdlhším úsekom života jedinca. Pre väčšinu 
sekundárnych lariev je charakteristická prítomnosť 
článkovaných končatinových príveskov. Základný-
mi typmi sekundárnych lariev sú napr. glochídium 
sladkovodných lastúrnikov, nauplius, copepodit, 
cypris, zoëa kôrovcov, ako aj početné → larvy hmy-
zu. K sekundárnym larvám patria aj málo početné 
larvy chordátov: napr. larvy rýb, žubrienky žiab, lar-
vy mlokov.              MH 

sekundárne pohlavné znaky → pohlavný dimorfiz-
mus

sekundárny oocyt → oogenéza
semenná schránka (spermatheca) – samičí pohlavný 

orgán; rezervoár spermií po kopulácií. V semennej 
schránke môžu spermie prežívať aj niekoľko týž-
dňov. → pohlavná sústava bezchordátov.              JS

semenná schránka → pohlavná sústava bezchordátov
semenné vačky → pohlavná sústava bezchordátov
semenníky → pohlavná sústava bezchordátov
semenníky stavovcov (testes) – samčie gonády. Samčia 

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 
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ich zrelé pohlavné bunky sa po pretrhnutí steny po-
hlavnej žľazy dostávajú do célomu a odtiaľ abdomi-
nálnym pórom von. Pri ostatných stavovcoch vznikli 
pohlavné vývody spojené do istej miery s exkréčny-
mi orgánmi. Časť týchto vývodných kanálikov môže 
byť upravená na skladovanie zrelých pohlavných 
buniek, spermií, čo je najčastejšie pri živorodých 
cicavcoch, ktorým sa vytvoril prisemenník (epidi-
dymis), náznaky ktorého sú už pri nižších stavov-
coch, napr. drsnokožcoch. Vývody pohlavných žliaz 
vznikli z vývodov vylučovacej sústavy. → Primárny 
močovod (Wolffova chodba) slúži pri skupine Anam-
nia (s výnimkou kostnatých rýb, kde vzniká sekun-
dárny semenovod) aj ako vývod močových, aj ako 
vývod pohlavných ciest. Stavovcom skupiny Amni-
ota vznikol druhotný močovod a pôvodná Wolffova 
chodba slúži ako semenovod (ductus deferens). Sam-
ce 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
semivoltínny – živočích, ktorého → generácia žije dlh-

šie ako jeden rok.              MH
senescencia – starnutie organizmu.             MH 
senný nálev – používa sa v školských podmienkach na 

demonštráciu oživenia mikroorganizmami, najmä 
nálevníkmi. Veľmi vhodné je i sledovanie postupné-
ho vývinu a zmeny spoločenstva (sukcesia), v závis-
losti od času. Príprava je veľmi jednoduchá – malé 
množstvo sena zalejeme vodou (napr. z vodovodu) 
umiestnime na teplé miesto a necháme zahnívať. Už 
po prvom 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 zmyslový 

orgán s jeho bunkovými štruktúrami a pomocným 
zariadením, ktoré prijíma podráždenie z vonkaj-
šieho prostredia a odvádza do receptorickej časti 
zmyslovej bunky. Najlepšie sú preskúmané senzily 
hmyzu. Delíme ich na pokožkové, skolopáriové (→ 
skolopídiá) a zrakové (→ zložené oči hmyzu, → 
zmyslové orgány bezchordátov). Pokožkovú sen-
zilu tvorí citlivý neurón, ktorý sa nachádza medzi 
bunkami pokožky a pomocou dendritu sa pripája na 
štetinu v kutikule. Poznáme niekoľko základných 
typov pokožkových s. 1. Trichiová s. (sensillum 
trichodeum), čiže štetina (seta), kt. je pohyblivá a 

ponorená v lôžku (alveolus). Jej dutina je spojená 
so zmyslovým telieskom. Je dôležitým hmatovým 
orgánom. 2. Chlpovitá s. (s. chaeticum) v tvare dl-
hej 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 ten-
kostenná bazikónická s. na konci zaškrtená, vlastná 
s. tvorí akýsi podstavec (stylon). Reaguje na čucho-
vé podnety. 5. Celokónická s. (s. coeloconicum). Je 
ponorená v kutikule, v osobitnej jamke. Nachádza 
sa na tykadlách a je dôležitým chemoreceptorom. 6. 
Ampulovitá s. (s. ampullaceum) je kutikulárna s. v 
hlbokom kanáliku. Je dôležitým chemoreceptorom 
na tykadlách mravcov. 7. Zvončekovitá s. (s. cam-
paniformae) je ponorená v kutikule, viditeľná zvr-
chu ako otvorček v kutikule, jej distálny výbežok 
prekrýva kutikulu. Je dôležitým proprioreceptorom. 
Nachádza sa napr. na báze krídel, medzi jednotlivými 
telesnými článkami a pod. a vníma pohyby tela. MH

senzitizácia – je opakom habituácie. Predstavuje ne-
špecifické zvýšenie citlivosti. Keď sa zvieratám v 
pokuse aplikuje séria silných → podnetov, z ktorých 
každý vyvolá odpoveď a náhle sa aplikuje podnet 
slabý alebo kvalitatívne odlišný, je výsledná reak-
cia neprimerane silná. Predchádzajúce opakujúce sa 
podnety zvýšili citlivosť pokusného zvieraťa. MN

senzorické funkcie – spočívajú v prijímaní podrážde-
ní nervovými zakončeniami. Podráždenia môžu byť 
rôzneho charakteru – mechanické, tepelné, elektric-
ké, chemické.            MKB

sépiová kosť – zvyšok schránky sépie (Sepia officina-
lis).                  JS

seriálne delenie (schizogenéza) – spôsob nepohlavného 
rozmnožovania bezchordátov, pri ktorom dcérske je-
dince oddeľujú vo svojej blastogénnej (deliacej) zóne 
nové jedince ešte skôr ako sa oddelia od materského 
indivídua. Takto vznikajú celé skupiny navzájom po-
spájaných jedincov, napr. u ploskulice (Microstomum 
lineare) sa takto môže vytvoriť reťaz až 16 exem-
plárov, ktoré 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 allantois. Vzniká z ekto- a mezoblastu, „obrastie“ 
celé embryo s amniovou dutinou a žĺtkovým vakom. 
Kryje zárodok zhora a prechádza do povrchovej bla-
ny žĺtkového vaku.               SN

serotinálny (neskoroletný) → aspekt
sesilný – prisadlý organizmus s telom pripevneným 

k podkladu, nemá schopnosť aktívne meniť miesto. 
U živočíchov napr. hubky, → polypy, koraly, ma-
chovky, niektoré kôrovce, plášťovce.            MH

sesterské skupiny – v procese kladistickej analýzy zna-
kov (→ kladistika), po výbere skupiny s najvyšším 
počtom apomorfií hľadáme druhú skupinu, ktorá 
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má s prvou skupinou najviac spoločných identic-
kých apomorfií. Tieto dve skupiny v analyzovanom 
súbore organizmov stoja nepochybne najbližšie. 
S veľkou pravdepodobnosťou pochádzajú od spo-
ločného predka, od ktorého nepochádza iná skupi-
na (analyzovaného súboru). Hodnotené dve skupi-
ny sú považované (označované) za sesterské. IO

seta → senzila
setae → štetinové perie
sexuálne správanie zvierat – tvorí súčasť pohlav-

ného rozmnožovania najmä živočíšnych → dru-
hov, pri ktorých tieto prejavy nadobúdajú sociálny 
význam. Pri niektorých druhoch nedochádza po-
čas rozmnožovania k telesnému kontaktu (napr. 
pri živočíchoch, ktoré pohlavné bunky vypúšťajú 
do vody, kde sa náhodne spájajú). Ovplyvňujú ho 
predovšetkým biologické, druhovo špecifické vlast-
nosti prejavov rozmnožovania daného živočíšneho 
→ druhu. Existuje veľká variabilita v prejavoch a 
v trvaní sexuálneho správania. Pri stavovcoch pre-
bieha vždy v určitých obmedzených sezónnych 
obdobiach, napr. u oviec trvá 1 deň a opakuje sa 
v 17-dňových intervaloch, u vlkov trvá 6 týždňov, 
u opíc a primátov sa predĺžilo na väčšiu časť roka 
a ovplyvňuje sociálne správanie v skupine. MN

sexuálny index – číselne vyjadruje počet samcov a sa-
míc v → populácii alebo v jej časti. Uvádza sa nie-
koľkými spôsobmi; najmenšími pomerovými čísla-
mi (napr. 2 samce:3 samice), v percentách (40:60 
%), v počte samíc na 1 alebo 100 samcov (1:1,5 ale-
bo 100:150), prípadne opačne v počte samcov na 1 
alebo 100 samíc (0,67:1 alebo 67:100).            MH

sezónna variabilita kôrovcov → cyklomorfóza kôrov-
cov

sezónny dimorfizmus u vtákov – pravidelná výmena 
operenia vtákov medzi hniezdnym a prostým šatom, 
podmienená vonkajšími faktormi (teplota, fotope-
rióda), napr. snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus). 
Pri niektorých → druhoch môže sezónny dimorfiz-
mus vzniknúť aj opotrebovaním operenia (napr. pin-
ka severská – Fringilla montiringilla).             TL

sfagnikolný – žijúci v porastoch rašelinníka (Sphag-
num). Len málo živočíchov sa rašelinníkom živí, 
väčšina v ňom nachádza úkryt a vhodné životné pod-
mienky.               MH

sfarbenie hmyzu – poznáme 3 základné typy: 1. štruk-
turálne (fyzikálne), ktoré vzniká interferenciou sve-
telných lúčov pri prechode cez kutikulárne štruktúry; 
2. pigmentové (chemické) spôsobené pigmentmi a 3. 
kombinované (fyzikálno-chemické).            MH 

sferulocyt → hodváb
schizocél (schizocoel) – prvotná telová dutina, blasto-

cél, vyplnená → mezenchýmom. Môže obsahovať 
štrbiny, ktoré vznikajú rozostúpením mezenchyma-
tických buniek. Vyskytuje sa u → kmeňov ploskav-
ce, čeľusťoústky, páskovce, pamachovky.            ET

schizocél → telová dutina
schizocoel → telová dutina

schizogamia – osobitný typ seriálneho delenia, pri kto-
rom novovznikajúce dcérske jedince sú pohlavné, 
zatiaľ čo materský jedinec je nepohlavný. Po splnení 
pohlavnej funkcie zahynú. Napr. mnohoštetinavec 
(Autostylus). Najstarší oddelený jedinec je na konci 
reťaze.               MH

schizogamia → nepohlavné rozmnožovanie bezchordá-
tov

schizogenéza → 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 napádajú ďalšie bunky. Väčšinou 
slúži na rýchle rozšírenie v tom istom → hostiteľo-
vi. Charakteristická je pre výtrusovce, ale vyskytuje 
sa aj u niekt. bičíkovcov, meňavkovcov (dierkavce, 
mrežovce).                ET

schizont – štádium v cykle niektorých parazitických 
jednobunkovcov – výtrusovcov (Apicomplexa), kto-
ré vzniká nepohlavným rozmnožovaním schizogó-
niou v bunke → hostiteľa.         MMR

Schleiden, Matthias Jacob (1804 – 1881) – nemecký 
biológ, pôvodným vzdelaním právnik. Profesia ad-
vokáta ho však neuspokojovala. Neskôr svoju pozor-
nosť obrátil k botanike, prírodné vedy študoval na 
univerzitách v Göttingene a v Berlíne. V roku 1840 
bol vymenovaný za mimoriadneho profesora bota-
niky, v roku 1850 za riadneho profesora univerzity 
v Jene. Posledné roky života v súlade s jeho stále 
nepokojnou povahou prežil kočovným spôsobom. V 
roku 1838 uverejnil v časopise Archiv für Anatomie 
und Physiologie článok pod názvom „Beiträge zur 
Phytogenesis“. V práci píše, že najnižšie rastliny, 
ktorých telo predstavuje jediná bunka sa podobajú 
živočíchom. Ostatné rastliny majú telo zložené z 
mnohých elementov (buniek), z ktorých každý exis-
tuje ako 1. indivíduum so svojím vývinom a ako 2. 
súčasť celého organizmu. Opísal bunkovú blanu, → 
jadro (nucleus) a jadierko (nucleolus), pozoroval ob-
sah bunky a jeho pohyb (prúdenie). Podľa Schleide-
na nová bunka vzniká v starej. V živej hmote starej 
bunky vzniká jadierko (praútvar), okolo ktorého sa 
vyzráža jadro a na jeho povrchu sa vytvorí bunková 
hmota v podobe mechúrika s pevnou blanou. Vo svo-
jom ďalšom diele „Grundzüge der wissenschaft-
lichen Botanik“ (1842)  píše o tvorivej sile, ktorá 
podmieňuje rast kryštálov i živých organizmov. Za-
vrhuje prvoplodenie a uznáva dualizmus – existenciu 
ducha a hmoty. Jeho najväčší prínos predstavujú cy-
tologické poznatky uverejnené v práci z roku 1838. 
Spolu s T. Schwannom sa považuje za zakladateľa 
bunkovej teórie.               IO

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 
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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 
charakteristická najmä pre chitóny, u ďalších skupín 
môže dochádzať k jej redukcii.              ET

schránka (prvoka) – vyskytuje sa bežne vo všetkých 
skupinách jednobunkovcov, s výnimkou parazitic-
kých. Môže byť tvorená z organickej hmoty (napr. 
niektoré nálevníky), môže byť rôsolovitá (niektoré 
planktonické → druhy) alebo môže byť inkrusto-
vaná CaCO3 alebo SiO2 – charakteristické najmä 
pre mrežovce, dierkavce a pod. Schránka je budo-
vaná z → idiozómov a často aj → xenozómov. ET

schránka mäkkýšov – význačný znak mäkkýšov pod 
→ kmeňa schránkovcov (Conchifera). Väčšinou 
ukrýva telo a najmä vnútornostný vak. Schránka, vy-
lučovaná špecializovanými bunkami plášťa, vznik-
la predlžovaním pôvodného rúrkovitého útvaru, 
ktorý sa zatáča doprava alebo doľava (dexiotropná 
alebo levotropná schránka) na základe logaritmic-
kej špirály. Os, okolo ktorej sa ulita otáča, je dutá 
a nazýva sa stĺpik (columella). 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 záhyb. 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 štruk-
túry. Druhou vrstvou je ostrakum, ktorá je väčšinou 
tvorená kryštálmi uhličitanu vápenatého (CaCO3), 
ktoré vznikajú na konci plášťa, môže obsahovať 
aj pigmenty. Treťou vrstvou schránky je hypostra-
kum (perleťová vrstva), tvorená tenkými vrstvička-
mi aragonitu. Vylučovaná je stále, a tým že hrubne 
dodáva 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 vate-
ritu. Schránka slimáka záhradného obsahuje kalcit 
aj aragonit. Ulitníky žijúce na výslnných miestach 
majú ešte štvrtú vrstvu, tiež z CaCO3, ktorá ich chráni 
pred prílišným slnečným žiarením. Pozri aj schrán-
ky ostatných schránkovcov (lastúrniky, hlavonožce, 
zadnožiabernice, červovce, chitóny, zubovky). TC

Schwann, Theodor (1810 – 1882) – nemecký biológ, 
študoval v Bonne a Berlíne, bol žiakom vynikajú-
ceho fyziológa J. Müllera (1801 – 1858). Po skon-
čení štúdia pracoval ako jeho asistent. V roku 1839 
odišiel do Belgicka, bol profesorom na belgických 
univerzitách v Louvain (1839 – 1848) a v Liège, kde 
pôsobil prakticky do konca života. Schwann na roz-
diel od Schleidena bol skromnej a vyrovnanej pova-

hy. Počas rozhovorov so Schleidenom sa zoznámil 
s jeho poznatkami o stavbe rastlinného tela. S po-
dobných hľadísk, ako Schleiden študoval rastliny, 
začal Schwann študovať rôzne živočíšne tkanivá. 
Rok po uverejnení Schleidenovho diela publikoval 
(1839) svoju významnú prácu pod dlhým názvom 
„Mikroskopische Untersuchungen über die Übe-
reinstimmung in der Struktur und im Wachstum 
der Thiere und Pflanzen“. V práci opísal bunky z 
chordy žubrienky a z chrupavky. Ako konštatoval 
tieto bunky stavbou zodpovedajú rastlinným bun-
kám, ktoré opísal Schleiden. Dospel k presvedče-
niu, že rastlinné a živočíšne organizmy sa sklada-
jú z rovnakých elementov (buniek). Vznik buniek, 
podobne ako Schleiden, nevedel správne vysvetliť. 
Podľa Schwanna z organického hlienu oplodnené-
ho vajíčka vznikajú jadrá, okolo ktorých sa utvára-
jú nové bunky. Zavrhoval prvoplodenie. Najväčší 
význam jeho diela spočíva v tom, že potvrdil jed-
notu elementov – buniek, z ktorých sú stavané rast-
linné a živočíšne organizmy. Spolu s M. J. Schleide-
nom sa považuje za zakladateľa bunkovej teórie. IO

sibling species → podvojné → druhy
siete pavúkov – výtvor pavúkov, ktorý utkali z pavučino-

vého vlákna. Tkanie vlákien sa realizuje prostredníc-
tvom hrebienka (calamistrum) na poslednom článku 
zadného páru končatín, ktorým pavučinové vlákno 
prechádza. Tvar siete je pre jednotlivé skupiny pa-
vúkov charakteristický. Siete slúžia najmä na zachy-
tenie koristi lietajúcej vo vzduchu (križiaky, kútni-
ky). 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 
zahrabávajúcich sa do substrátu. Zabezpečujú najmä 
prívod čerstvej vody do plášťovej dutiny.             ET

silikoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
silvikolný – živočích žijúci v lesnom prostredí.       MH
sinusová žľaza raka → endokrinná sústava bezchor-

dátov
skákavé nohy (pedes saltatorii)  – spravidla zadné nohy 

hmyzu so silnými pretiahnutými svalnatými stehna-
mi → nohy článkonožcov. Holene sú tiež pretiahnu-
té a opatrené tŕňmi. Sú charakteristické pre kobylky 
(Locusta), blchy (Siphonaptera/Aphaniptera) a i. JS

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 (zad-
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ný pár býva výrazne zväčšený), bohaté na svaly a pri-
spôsobené na charakteristický skákavý pohyb.  PF 

skapus → tykadlá hmyzu
Skinnerova klietka – zariadenie na výskum inštru-

mentálneho učenia laboratórnych zvierat. B. F. 
Skinner spojil postupy pri skúmaní podmieňovania 
I. P. Pavlova a E. L. Thorndikeho a na ich základe 
zostavil vlastný postup pri skúmaní inštrumentál-
neho podmieňovania. Rozhodujúcou časťou Skin-
nerovej klietky je automatický podávač potravy a 
časť, ktorým sa podávač uvádza do chodu. V zá-
vislosti od manipulačných schopností pokusných 
zvierat sa na spúšťanie podávača potravy používa 
tlačidlo (mačky, psi, opice), alebo terčík (ryby a 
vtáky). Iné typy Skinnerovej klietky umožňujú po-
dať namiesto potravy niekoľko kvapiek vody, alebo 
prerušiť elektrický prúd, ktorým sa cez podlahovú 
mriežku dráždi pokusné zviera. Úlohou pokusného 
zvieraťa v Skinnerovej klietke je naučiť sa stláča-
ním tlačidla alebo terčíka spustiť podávač. Pri rie-
šení tejto úlohy je postup podobný tomu, čo báda-
telia pozorovali v problémových klietkach. Po pr-
vej viac-menej náhodnej fáze sa zvieratá postupne 
začínajú orientovať na tlačidlo a napokon sa naučia 
jej stláčaním uspokojiť si hlad, smäd a pod. MN

sklerit (scleritum) – tvrdá sklerotizovaná časť kostry 
článkonožcov, od ostatných častí ohraničená švami, 
kĺbmi alebo 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 spi-
kuly tvorené uhličitanom vápenatým) a spongoblas-
ty (produkujú 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
skolex → scolex
skolopáriový orgán – zmyslový orgán u hmyzu, ktorý 

slúži na zachytávanie zvukových vĺn. Jeho základom 
sú senzily → skolopídie. Skolopáriové orgány rozde-
ľujeme na → chordotonálne (nemajú bubienok, majú 
amfinematické skolopídie) a → bubienkové orgány 
(majú bubienok a mononematické skolopídie). MH

skolopídium (scolopidium) – viacbunková senzila, zlo-
žená 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 (amfinematic-
ké), napnuté medzi dvoma kutikulárnymi stenami 

alebo mononematické, pripevnené na kutikule len 
spodným koncom, pričom ich horný koniec s čapí-
kom zostáva voľný. Sú základom → skolopáriových 
orgánov.               MH

skrytá kukla → kukla
slepé črevo (intestinum caecum) – je medzi tenkým 

a hrubým črevom. Je rôzne dlhou vyliačeninou 
hrubého čreva. Žralokom a bahníkom sa vyliačuje 
zo steny → 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 dodatočnému tráveniu celulózy a pravdepodobne 
produkujú aj niektoré vitamíny. Slepé črevo cicav-
cov je nepárové, uložené pod vyústením tenkého 
čreva. Niekedy je väčšie ako → hrubé črevo (hlo-
davce). Vybieha z neho červovitý prívesok (appen-
dix), v jeho sliznici je veľa miazgových uzlíkov. JS

slepé výbežky → tráviaca sústava bezchordátov
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. Slezi-
na je 10 – 13 cm dlhá, 6 – 8 cm široká a 3 – 4 cm hru-
bá, váži 120 – 160 gramov. Má 2 plochy: facies dia-
phragmatica – 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 deš-
trukcia opotrebovaných červených krviniek. Tvorba 
lymfocytov – hlavné miesto obrany proti baktériám a 
vírusom, ktoré vnikli do krvného obehu – → fagocy-
tóza, tvorba protilátok, aktivácia lymfocytov. Rezerv-
ná nádrž pre červené krvinky, ktoré sa z nej vyplavu-
jú pri potrebe zvýšeného príjmu kyslíka (u človeka 
menej výrazná, ako pri ostatných cicavcoch). MKB

slinné žľazy → tráviaca sústava bezchordátov
slinovník → tráviaca sústava bezchordátov
sliz ulitníkov – obsahuje zmes zložených bielkovín a 

sacharidov (tzv. mucín), soli, vodu a baktericídnu 
látku. Sliz chráni suchozemské ulitníky pred vy-
schnutím, chemickými vplyvmi, zmenšuje trenie 
medzi nohou a podkladom, či schránkou. Vo vlhku 
sliz absorbuje vodu z okolia, ktoré ulitník „pije“ po-
kožkou. Sliz podžiabrovej žľazy spoločne s brvami 
zabezpečuje čistotu plášťovej dutiny. Sliz drží poko-
pe a chráni vajíčka, odpudzuje pachom malakofágy, 
napr. sliz bliktry cesnakovej (Oxychilus alliarius). TC

slizová žľaza (mucinózna žľaza) – typ žľazy vylučujúcej 
slizovitý hlien s vysokým obsahom proteoglykanov. JS

slnečný kompas – spôsob orientácie vtákov podľa sln-
ka. Pomocou slnečného kompasu sú vtáky schopné 
nájsť správny smer za potravou alebo ho využívajú 
aj pri migráciách spolu s magnetickým a hviezdnym 
kompasom. Je naučený a dá sa kalibrovať pomo-
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cou magnetického kompasu. Pri pokusoch na dôkaz 
existencie slnečného kompasu sa využívali zrkadlá 
na odklonenie slnečného žiarenia. Vtáky umiestnené 
v zrkadlových skrinkách vykonávali v čase svojich 
migrácií pohyby v smere svojho ťahu. Ak sa po-
mocou zrkadla odklonil dopad slnečného žiarenia o 
90°, aj vtáky zmenili smer ťahu o rovnaký uhol. TL

sluchové kostičky – sú súčasťou stredného ucha. Pôvod-
né spojenie vnútorného ucha s vonkajším prostredím 
majú zachované drsnokožce. Od obojživelníkov je 
vytvorené stredné ucho a od plazov aj vonkajšie 
ucho. Stredné ucho (auris media) vzniklo z oblasti 
prvej žiabrovej štrbiny, spirakula. Tvorí ho bubien-
ková dutina (cavum tympani). V nej sa pri obojživel-
níkoch, plazoch a vtákoch nachádza sluchová kos-
tička columella. Pri cicavcoch sú v nej tri sluchové 
kostičky (ossicula auditus) – strmienok (stapes), ná-
kovka (incus) a kladivko (malleus). Sluchové kostič-
ky spájajú bubienok (membrana tympani) s oválnym 
okienkom (fenestra ovalis), ktoré prilieha k vnútor-
nému uchu. Bubienok a bubienková dutina chýbajú 
niektorým obojživelníkom, plazom. Stredné ucho je 
chodbou – Eustachovou trubicou spojené s prednou 
časťou hltanu alebo zadnou časťou ústnej dutiny. 
Dolná časť prvého žiabrového (čeľusťového) oblúka 
mandibulare sa pri cicavcoch (Mammalia)  presúva 
v podobe sluchovej kostičky, kladivka (malleus), do 
neurokránia. Obojživelníkom (Amphibia), plazom 
(Reptilia) a vtákom (Aves) vzniká z druhého žiab-
rového (jazylkového) 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 
bubienkové 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 po-
dieľa 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 
tympanica), z vnútornej zapadá do oválneho okien-
ka (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

smerové videnie – živočích rozoznáva len smer dopa-
dajúceho svetla. Pre smerové videnie sa vytvárajú 
ploché, miskovité alebo pohárikovité oči.        MKB

snovacie žľazy pavúkov – vyúsťujú na ventrálnej stra-
ne bruška (opistosoma), zvyčajne v blízkosti anál-
neho otvoru, na párových rôzne veľkých článko-

vaných snovacích bradavkách alebo len jemných, 
málo zreteľných hrbolkoch. Na ich vrchole ústí 
niekoľko sto jednobunkových snovacích žliazok, 
ktoré ležia hlbšie v brušku medzi vnútornými or-
gánmi. 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

sociabilita – zhlukovanie jedincov toho istého živočíš-
neho → druhu do rôznych skupín (societ). Je vyvo-
laná pod vplyvom vrodených → inštinktov a pudov, 
denných, sezónnych a náhodných zmien počasia, pod 
vplyvom potravnej ponuky, možností úkrytu, väzbami 
pri rozmnožovaní a rôznymi sociálnymi vzťahmi. MH 

sociálna deprivácia – je cielene zameraný výskum 
vplyvu sociálnej deprivácie v ranom veku mláďat ži-
vočíchov. Rôzna intenzita negatívnych faktorov má 
rôzny vplyv na schopnosti vytvárať pozitívne sociál-
ne vzťahy a väzby v sociálnej skupine v dospelosti. 
V tejto súvislosti sa používajú aj rôzne metodické 
postupy a experimentálne ovplyvnenia živočíchov. 
Známa je, napr. metóda rôzne intenzívnej izolácie 
mláďat v ranom veku od matky a súrodencov (→  
metóda Gašpar Hauzer) alebo metóda amerického 
bádateľa Harlowa pri vytváraní situácie ochudobne-
ného sociálneho prostredia iba s atrapou matky mlá-
ďat makakov rézusov.              MN

sociálna termoregulácia – spoločná regulácia teploty 
v → societe. Známa u článkonožcov i stavovcov. 
Napr. včely prezimujú nakopené na sebe a časť ich 
vibruje krídlami, čím sa uvoľňuje teplo zo svalovej 
činnosti. Pri vysokých teplotách v úli zasa chvením 
krídel zaisťujú ventiláciu a výdatne znižujú teplotu 
prostredia. Mravce si stavajú svoje hniezda na výsln-
ných expozíciách, → druhy rodu Formica zakrývajú 
na noc otvory do mraveniska, aby obmedzili únik 
tepla. Hraboše sa vzájomne zahrievajú na zimnom 
hniezde atď.               MH

sociálna väzba – vzniká medzi dvoma a viac jedincami. 
Je základným predpokladom na vytvorenie sociál-
nych štruktúr. K vzniku sociálnej väzby je potrebný 
psychický sklon k jej vytvoreniu a dlhodobý kontakt 
medzi jedincami. Sociálna väzba vzniká napr. pri 
dvorení a párení, výchove mláďat rodičmi, medzi 
súrodencami alebo medzi jedincami žijúcimi v jed-
nom stáde, svorke, kolónii a pod.         MKA

sociálne prejavy zvierat – sú predpokladom úspešného 
sociálneho života zvierat. Objavujú sa v súvislosti so 
zabezpečovaním rôznych základných životných po-
trieb organizmu, napr. pri získavaní potravy, pri roz-
množovaní a pod. Týmito formami sociálneho sprá-
vania pôsobia na iných jedincov aj sociálne, ovplyv-
ňujú ich a menia ich správanie. Preto môžu byť 
určité prejavy, známe v iných kategóriách správania 
aj prejavmi sociálnymi (hravé správanie). Rôznoro-
dosť sociálnych prjavov, ktoré možno pozorovať pri 
živočíchoch si vyžiadala ich kategorizáciu: sociálne 
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prejavy: úkrytové a dotykové, potravové, orientačno 
– pátracie, sexuálne, bojové, vylučovacie, epimele-
tické (poskytovanie starostlivosti), et-epimeletické 
(vyžadovanie starostlivosti) a alelomimetické sprá-
vanie (napodobňovanie správania).           MN

sociálne správanie – sú to formy sociálneho spoluži-
tia, správanie, ktoré umožňuje ritualizované prejavy 
zvierat pri riešení hierarchického usporiadania v so-
ciálnych zväzkoch, sociálnej starostlivosti o telo, 
rozdeľovanie potravy v sociálnych skupinách, ko-
munikácii, starostlivosti o potomstvo, predávanie 
informácii a pod. Označuje sa tak správanie prísluš-
níkov jednej society k sebe navzájom, voči iným 
živočíchom i celému životnému prostrediu. MKA

sociálne správanie zvierat – je spôsob správania, 
dvoch alebo viacerých jedincov, ktoré krátkodobo 
alebo dlhodobo vytvárajú skupinu. Spolčovanie 
ovplyvňujú faktory exogénne (vplyv ekologických 
podmienok, abiotické vplyvy) a endogénne (bio-
logické funkcie, sexuálny pud, hlad), ktoré nútia 
príslušníkov jedného alebo viacerých → druhov 
sústrediť sa do určitého priestoru. Možnosti utvárať 
sociálne integrované skupiny narastajú so zdokona-
ľovaním morfologickej a psychickej úrovne zvierat, 
pričom silnejšie sociálne zväzky sa utvárajú iba me-
dzi príslušníkmi toho istého druhu. Sociálne spol-
čovanie môže byť homotypické – v rámci jedného 
druhu alebo heterotypické (spolčovanie viacerých 
druhov). Homotypické spolčovanie je homomorfo-
logické, keď sa skupina skladá z telesne a funkčne 
rovnakých jedincov (napr. mláďat, samcov a samíc) 
alebo heteromorfologické, keď sa spolčujú rozličné 
vekové kategórie alebo rôzne pohlavia (samica – 
mláďa, samce – samice).            MN

sociálne vzťahy – sa u zvierat vytvárajú v sociálnych 
skupinách, ktoré majú sociálnu organizovanosť. Táto 
sa prejavuje ustálenými sociálnymi vzťahmi. Vzťah 
agregatívny vzniká medzi jedincami, ktoré sa zosku-
pia do uzavretého celku a zotrvávajú určitý čas bez 
ďalších sociálnych prejavov. Jeho funkčný význam 
spočíva v poskytovaní vzájomnej ochrany pred ne-
bezpečenstvom. Vzťah sexuálny sa vyskytuje medzi 
sexuálnymi partnermi. Vzťah vodcu a podradeného 
charakterizuje sociálnu organizáciu v skupine, v kto-
rej určitý jedinec sa stáva nezávislým od ostatných 
zvierat, a má vodcovské postavenie. Vzťah nadrade-
nosti a podradenosti sa vytvára v sociálnej skupine 
s hierarchickým usporiadaním, v ktorej určitý jedi-
nec, v závislosti od svojho postavenia je k niekto-
rým jedincom v nadradenom (dominantnom), zatiaľ 
čo k iným v podradenom (submisívnom) postavení. 
Okrem toho je „dôležitý“ aj vzťah poskytovania a 
prijímania starostlivosti medzi dvomi alebo viacerý-
mi zvieratami.             MN

sociálny hmyz – hmyz žijúci vo viac alebo menej orga-
nizovaných spoločenstvách (termity, blanokrídlovce 
– osy, čmele, včely, mravce). Jedince tohto spolo-
čenstva pochádzajú z jednej sesterskej generácie, zo-

stávajú v spoločnom hniezde, v ktorom vychovávajú 
ďalšie potomstvo a sú funkčne rozlíšené. Medzi vý-
hody hmyzu žijúceho v spoločenstvách patrí: lepšia 
ochrana pred nepriateľom, spoločná výstavba hniez-
da, deľba práce, uľahčenie získavania potravy a i. JS

societa – súbor (→ populácia) jedincov jedného → dru-
hu v istom čase a priestore, formovaný a udržiavaný 
vnútrodruhovými (intrašpecifickými) interakciami. 
Etabluje sa predovšetkým v súvislosti s rozmnožo-
vaním ako reprodukčná → societa (rodičovský pár, 
→ rodina, súrodenci, príbuzenský zväzok, hniezd-
na kolónia, kolónia sociálne žijúceho hmyzu) alebo 
z iných príčin, ktoré smerujú ku zvýšeniu bezpeč-
nosti (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 zdroji vody a potra-
vy). Pod sociabilitu (schopnosť združovania) sa pod-
pisujú genetické faktory (→ inštinkty), ktoré podpo-
rujú aktuálne podmienky prostredia. Medzi členmi 
society živočíchov existuje špecifické odovzdávanie 
informácii a vzniká nadindividuálna stratégia sprá-
vania.         PF, MN

Sókratés (asi 469 – 399 pred n. l.) – grécky filozof atén-
skeho pôvodu, svojím mravným zásadám a túžbe po 
pravde podriadil a nakoniec i obetoval svoj život. 
Hlavný mysliteľský prínos Sókrata spočíva vo filo-
zofickom vyjadrení práva jednotlivca na vlastné mo-
rálné rozhodovanie. Nenapísal žiadnu prácu, filozo-
fiu rozvíjal 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
somatopleura – parietálny list. Mezodermálma stena 

laterálnych doštičiek, ktoré vznikajú ďalšou dife-
renciáciou célomových vreciek. List ventrálneho → 
mezodermu, ktorý prilieha k → ektodermu. V proce-
se → organogenézy z nej vznikajú somatické svaly, 
svaly parapódií mnohoštetinavcov a tvorí aj výstelku 
druhotnej telovej dutiny pri telovej stene (pohrudni-
ca, pobrušnica).              MH

somit – jeden z lineárne usporiadaných podobných člán-
kov tela článkovaného organizmu, napr. obrúčkavce 
– Annelida, článkonožce – Arthropoda.              IO

somity → organogenéza
sorit – okrúhly útvar, ktorý vzniká vnútorným puča-

ním u väčšiny morských hubiek. Vytvára sa vnútri 
materského organizmu zo skupiny buniek – archeo-
cytov. Samotný zárodok nového jedinca vzniká iba 
z jedinej bunky (archeocytu), pričom výživu čerpá 
zo zvyšných archeocytov. Týmto spôsobom hubky 
prekonávajú nepriaznivé obdobia. V priaznivejších 
podmienkach sa sority menia na voľne plávajúce lar-
vy, ktoré sa nelíšia od lariev pohlavnej generácie (→ 
amfiblastula, parenchymula). Vnútorný puk sladko-
vodných hubiek sa nazýva → gemula (→ nepohlav-
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né rozmnožovanie bezchordátov).            MH 
spájanie črievičky → konjugácia
sparganum – larválne štádium typu → plerocerkoida 

pásomnice Diphyllobothrium erinacei, ktoré sa líši 
od plerocerkoidov známejšieho → druhu Diphyllo-
bothrium 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 je-
dinec), ktorý je spojený so striedaním 3 – 4 → hostite-
ľov (vodné bezstavovce – ryby – vtáky – cicavce). MH

spavá choroba – ochorenie rozšírené v Afrike. Pô-
vodcom choroby sú krvné bičíkovce Trypanosoma 
gambiense a T. rhodesiense prenášané bodavými 
dvojkrídlovcami glosínami (muchy tse-tse). Trypa-
nosoma gambiense spôsobuje spavú chorobu, rozší-
renú v západnej a strednej Afrike, ktorej prenášač-
mi sú glosíny žijúce v blízkosti vodných tokov. T. 
rhodesiense spôsobuje spavú chorobu, rozšírenú vo 
východnej Afrike, prenášačmi sú glosíny žijúce na 
savanách. Západná forma spavej choroby má po-
malší priebeh (neliečená prebieha 2 – 3 roky) ako 
východná forma (2 – 4 mesiace).             IO

speciácia – vznik → druhov v procese fylogenézy, postup-
né rozštiepenie jednej populácie organizmov na dve 
alebo viac reprodukčne izolovaných populácií. MH

species → druh
spektrum – v ekológii prehľad všetkých zložiek živého 

systému, roztriedených podľa určitých hľadísk, napr. 
druhové spektrum; spektrum ekologických úrovní 
(organizácia skladby všetkých živých → ekosysté-
mov: jedinec, → populácia, → biocenóza, → eko-
systém, krajina, → biosféra); fenologické spektrum 
(nástup a dĺžka fenofáz rastlín v priebehu roka vo fy-
tocenóze); potravné spektrum (prehľad potravných 
zložiek študovaného → druhu živočícha); spektrum 
životných foriem v → biocenóze alebo jej časti 
(napr. → zoocenóze).                                        MH

spektrum potravné → potravné spektrum
spermatéka chvostnatých obojživelníkov – tubulárny 

útvar v hornej časti → kloaky samíc chvostnatých 
obojživelníkov (Caudata), ktorý slúži na uloženie 
spermií. Spermie môžu byť v spermatéke uchova-
né niekoľko mesiacov. Pri ovulácii sa uvoľňujú a 
oplodňujú vajíčka zostupujúce z → vajcovodov do 
kloaky. Pri → druhoch s priamym vývinom spermie 
putujú do vajcovodov, kde oplodňujú vajíčka. PMI

spermatheca → semenná schránka       
spermatídy → spermatogenéza
spermatocyty I. rádu → spermatogenéza
spermatocyty II. rádu → spermatogenéza
spermatofór – lepivý, na vzduchu tuhnúci obal, ktorý je 

produktom prídatných žliaz samčej pohlavnej sústa-
vy. Vnútri sa nachádzajú spermie. Pri párení je celý 
spermatofór prenášaný do vnútorných pohlavných 
orgánov samíc, kde sa obal rozpúšťa a spermie sú 
buď uložené v spermatéke samice alebo bezprostred-

ne dochádza k oplodneniu vajíčka. Samce mnohých 
skupín bezchordátov lepia spermatofóry pomocou 
stopky k substrátu alebo k pohlavnému otvoru sa-
mice. Samice ich zbierajú a ukladajú do pohlavných 
orgánov, napr. chvostoskoky a i.             MH

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 zasú-
vané priamo do kože (napr. pijavice).             ET 

spermatofór chvostnatých obojživelníkov – rôsolovi-
tý nepravidelne kužeľovitý útvar so spermiami, kto-
rý produkujú samce väčšiny → druhov chvostnatých 
obojživelníkov (Caudata). V závislosti od veľkosti 
→ druhu je vysoký 2 – 10 mm. Spermie sú uložené 
na jeho vrchole, kde tvoria akúsi čiapku. Tvorí sa 
zo sekrétov kloakálnych žliaz. Na zabezpečenie jeho 
úspešného odovzdania samici sa pri mnohých dru-
hoch chvostnatých obojživelníkov vyvinuli zložité 
vzorce správania (tzv. svadobné tance). V konečnej 
fáze týchto svadobných tancov samec vypustí sper-
matofór na podklad a navedie samicu na miesto jeho 
odloženia. Tá ho prijme → kloakou a uloží do svojej 
→ spermatéky.             PMI

spermatogenéza – vývin a zrenie spermatických bu-
niek v → semenníkoch, kde sa primordiálne gono-
cyty diferencujú v diploidné spermatogónie. Tieto 
sa mitoticky delia. Neskôr dochádza k redukčnému 
deleniu, pri ktorom zo spermatogónií meiózou cez 
spermatocyt I. a II. rádu vznikajú 4 haploidné sper-
matidy. Spermatidy sa v procese spermiohistogené-
zy diferencujú vo vlastné spermie, ktoré sa uvoľňujú 
do samčích pohlavných vývodov.            MH

spermatogónie → spermatogenéza
spermatozoid – samčia pohlavná bunka, pohyblivá 

s bičíkom. 
spermia (spermium) – samčia → pohlavná bunka, kto-

rá je dlhá, štíhla, pohyblivá. Skladá sa z 1. hlavičky 
(caput spermii), 2. krčka (collum spermii) a 3.bičíka 
(flagellum spermii). 1. Hlavička (caput spermii) sa 
skladá z jadra a akrozómu (pretiahnutý útvar, kto-
rý ako čiapočka sedí na prednej časti jadra a ako 
prvý prichádza so styku s vajíčkom). Hlodavcom a 
niektorým bezstavovcom sa medzi akrozómom a → 
jadrom nachádza ďalší vreckovitý útvar perforató-
rium. Obsahuje tiež → enzýmy, ktoré sa spolu s en-
zýmami akrozómu podieľajú na oplodnení. 2. Krčok 
(collum spermii) je stredná časť spermie, vzniká na 
mieste, kde sa jadrová membrána dotýka s cytoplaz-
matickou membránou. Tento obklopuje bazálnu časť 
bičíka a nachádzajú sa v ňom mitochondrie a deliace 
teliesko (centriola). 3. → Bičík (flagellum spermii) 
má podobnú submikroskopickú štruktúru ako bičík 
prvokov. Niektoré morské ulitníky majú spermie dvo-
jakého typu  – eupyrénne spermie sú typické samčie 
→ gaméty a oligopyrenné alebo apyrenné spermie s 
väčším počtom bičíkov a malým množstvom jadro-
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vej hmoty, ktoré slúžia k prenosu pravých spermií k 
vajcovým bunkám. Spermia väčšiny živočíchov má 
bičík, ale výnimočne sa môžu vyskytovať aj spermie 
bez bičíka (hlísty, roztoče), ich pohyb je amébovitý. 
K bezbičíkatým spermiám patria tiež tzv. explozívne 
spermie niektorých kôrovcov. Majú výrastky slúžia-
ce k prichyteniu spermie na povrch vajíčka a mecha-
nizmus prispôsobený k vystreleniu jadra s deliacim 
telieskom do vajcovej bunky. 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 za-
chovávajú oplodňovaciu schopnosť 14 – 21 dní, u 
netopiera asi 6 mesiacov, u včiel 2 – 3 roky. MH, JS

spermiovidukt → pohlavná sústava bezchordátov
spermium → spermia
spev vtákov – akustická komunikácia s najväčšou roz-

manitosťou signálu, druhove špecifická a charakte-
ristická pre podrad  spevavcov (Oscines, rad vrabco-
tvaré/ spevavce, Passeriformes). U väčšiny spevav-
cov spievajú samce. Vďaka najdokonalejšiemu → 
hlasovému ústroju (syrinx) vydávajú spev, ktorý sa 
skladá zo strof, tie z motívov a napokon z elementov. 
Začiatok a intenzita spevu je závislá od tvorby sexu-
álnych hormónov. Len v malej miere je spev vrode-
ný, viac sa ho mladý jedinec učí v prvých mesiacoch 
života napodobovaním dospelého samca a imitáciou 
zvukov z okolia. Spev má funkciu ochrany teritória, 
no charakterizuje aj konkrétneho jedinca a informuje 
o jeho fyziologickom stave. V speve môžme zazna-
menať zvláštnosti medzi jednotlivými → populácia-
mi (dialekt) aj individuálnu premenlivosť. Analýza 
spevu sa v súčasnosti robí hlavne pomocou sonogra-
mov, na ktorých je zachytená frekvencia hlasového 
prejavu a jeho časová štruktúra. Ostatné hlasové pre-
javy, s jednoduchou 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 vydáva-
jú akustické signály v rozpätí od 20 do 20 000 Hz, 
podľa niektorých autorov až do 50 000 Hz. Základné 
spektrum sa pohybuje do 12 – 13 000 Hz.         ĽK

sphincter ani → tráviaca sústava bezchordátov
spikula → ihlica hubiek
spikuly → vnútorná kostra bezchordátov
spiraculum → vzdušnicová sústava
spirákulum – otvor na povrchu tela lariev žiab, ktorým 

komunikuje žiabrová komôrka s vonkajším prostre-
dím. Larvy majú bezprostredne po vyliahnutí vonkaj-
šie žiabre, ktoré sa menia na vnútorné tak, že postup-
ne obrastajú kožným záhybom (operkulom). Medzi 
operkulom a vlastným telom larvy sa vytvára žiabro-
vá komôrka, vyúsťujúca na povrch tela spirákulom. 
Čeľade pipovité (Pipidae) a veľkonosé (Rhinophry-
nidae) majú žiabrovú komôrku rozdelenú na dve 
časti, pričom každá vyúsťuje na povrch osobitným 
spirákulom smerujúcim lateroventrálne. Väčšina če-

ľadí má žiabrovú komôrku a jej vyústenie nepárové. 
Spirákulum pritom môže ležať buď v mediánnej ro-
vine tela (chvostovcovité; Leiopelmatidae, kunkovi-
té; 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 umiest-
nené na ľavom boku a okrem toho je predĺžené do 
trubičky siahajúcej až do polovice chvosta. PMI

spirákulum → vzdušnicová sústava
splanchnopleura – viscerálny list. Mezodermálma stena 

laterálnych doštičiek, ktoré vznikajú ďalšou diferen-
ciáciou célomových vreciek. Nachádza sa pri čreve 
(prilieha k entoblastu). V procese → organogenézy 
z nej vzniká hladká svalovina čreva a tvorí mezo-
tel, ktorý pokrýva povrch vnútorných orgánov. MH

spodná pera (labium) – v embryonálnom štádiu pôvod-
ne párová končatina spodnoperového článku hmyzu. 
Spodnoperových švom (sutura labialis) sa rozdeľu-
je na: 1. postmentum (postmentum, potlabium) a 2. 
prementum, distálnejšia časť, ktorá je homologická 
s → kmeňom čeľuste hmyzu. Bočne sa k nej pripája 
palpiger (palpiger) s 1 – 3-článkovým spodnopero-
vým hmatadlom (palpus labialis), distálne dva páro-
vité prívesky, stredné glosy (glossae) a bočné parag-
losy (paraglossae). Na vnútornej strane spodnej pery 
je hypofarynx (hypopharynx) – blanitý útvar podo-
bajúci sa jazýčku. V záhybe medzi ním a spodnou 
perou sú na osobitných sklerotizovaných plôškach 
– salíviách (salivia) vývody slinných žliaz. MH

spodnoperové hmatadlo (palpus labialis) – 1 – 3-člán-
kovaný útvar vyrastajúci z bočného palpigeru na 
prementu → spodnej pery. Nachádzajú sa tu početné 
hmatové a chuťové senzily.             MH

spojivo – → tkanivo, ktorého bunky produkujú medzi-
bunkovú hmotu, oddeľujúcu jednotlivé bunky od 
seba, takže bunky netvoria súvislé komplexy a nie 
sú polarizované. Podľa typu zastúpených buniek, 
charakteru medzibunkovej hmoty a podľa funkcie 
rozlišujeme 1. spojivá výplňové a oporné (→ väzi-
vo, → chrupavka, → kosť) a 2. spojivá trofické (→ 
telové tekutiny).                JS

spoločenstvá živočíchov – dočasné alebo trvalé útva-
ry sociálnych skupín. Väčšinou ich tvoria príslušní-
ci rovnakého živočíšneho → druhu (homotypické 
spoločenstvá živočíchov), v zriedkavých prípadoch 
je spoločenstvo živočíchov zložené z viacerých ži-
vočíšnych druhov (heterotypické spoločenstvo). 
Podľa vzťahu medzi jedincami v sociálnej skupine 
možno rozlišovať uzavreté (neanonymné) spoločen-
stvo živočíchov, keď sa členovia skupiny navzájom 
poznajú a cudzie zviera odháňajú. Opakom sú otvo-
rené spoločenstvo živočíchov (anonymné), keď sa 
zvieratá navzájom nepoznajú a cudzie prijímajú bez 
väčších problémov (napr. veľké stáda afrických → 
druhov zvierat). Typy sociálnych spoločenstiev jed-
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ného druhu sú: pár, → rodina, črieda, kolónia, stá-
do, kŕdeľ, húfy, hmyzie štáty. Spoločenstvá zvierat 
viacerých druhov (heterotypické spoločenstvá) sú 
zmiešané stáda antilop, zebier, žiráf, alebo slonov, v 
ktorom si ľahšie zabezpečujú informácie o predáto-
roch a vzájomne si uľahčujú vyhľadávanie potravy a 
vodných zdrojov.             MN

spoločenstvo (biocenóza/cenóza) – súbor populácií via-
cerých → 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 
výsostne biocenózy ako celku. Spoločenstvo sa riadi 
zákonitosťami systémovej teórie, funguje ako se-
miautonómny (polosamostatný) systém komponen-
tov (druhov) a ich vzájomných vzťahov (interakcií). 
Disponuje autoregulačnými mechanizmami, najmä 
rezistenciou (odolonosťou) a rezilienciou (pružnos-
ťou), ktoré zabezpečujú celkovú dynamickú stabili-
tu. V rámci hierarchizácie pozostáva z jednoduchších 
subsystémov – kompartmentov (napr. biocenóza na 
jednom strome), ktoré nie sú schopné samostatne 
existovať. Okrem komplexných biocenóz možno ho-
voriť napr. o dielčích (napr. zoocenóza, fytocenóza), 
zmiešaných (napr. zonálne cenózy pozdĺž brehov), 
či prechodných (ekotonálnych) spoločenstvách. PF

spongín, spongínové vlákna → ihlice hubiek
spongoblasty → vnútorná kostra bezchordátov
spongocoel → paragastrálna dutina
spóra → cysty prvokov
sporocysta – druhé vývinové štádium motolíc, ktoré sa 

vyvíja z → miracídia v plášti, hepatopankrease alebo 
iných orgánoch → medzihostiteľa (ulitník). Metamor-
fózou stráca zmyslové papily, oči, obrvenie a predsta-
vuje beztvarý, oválny alebo červovite pretiahly útvar. 
Obsahuje zárodočné, bunky, z ktorých sa vyvíja ďal-
šia → generácia (→ redie) alebo dcérske sporocys-
ty. Potravu prijíma celým povrchom tela. Dcérska 
generácia opúšťa sporocystu väčšinou pretrhnutím 
steny, u niektorých samostatným vývodom. Niekedy 
sa termín sporocysta (→ spóra) používa i pre ozna-
čenie vývinového štádia niektorých výtrusovcov. ET

sporofágny – živiaci sa spórami húb (niektoré → druhy 
chrobákov, strapiek).              MH 

sporogónia/sporulácia – spôsob → nepohlavného roz-
množovania prvokov, charakteristický pre výtrusov-
ce (Apicomplexa). Dochádza k rozdeleniu zygoty na 
spóry, v ktorých ďalším delením vznikajú nepohlav-
né štádiá, sporozoity. Väčšinou slúžia na prenos do 
iného → hostiteľa → cysty prvokov.             ET

sporosark – pohlavný → zooid koloniálnych polypov-
cov, ktorý vypučí na materskej kolónii a pohlavné 
bunky sa objavia už v jeho ranom štádiu, čím sa 
zastaví jeho ďalší vývin v medúzové štádium. Mor-
fologicky vyzerá ako púčik nesúci pohlavné bunky. 
Podobným pohlavným zooidom je gonofór, ktorý 

má ešte vyvinutý meduzoidný uzol (náznak klo-
búka), ale chýba mu manubrium a radiálne kanály 
gastrovaskulárnej sústavy. Medúzkam najpodobnej-
šie pohlavné zooidy sú tzv. meduzoidy, ktoré majú 
dobre vyvinutý klobúk, manubrium, ale ramená, 
ústa a zmyslové orgány im chýbajú. Ich pohlavné 
žľazy sa zakladajú až v neskoršom štádiu ontogené-
zy. Meduzoidy sa od kolónie tiež neoddeľujú.  MH

sporozoit → sporogónia
sporulácia → sporogónia
spôsob život → bionómia
správanie zvierat – činnosť a → aktivita zvierat, súbor 

vrodených a naučených, → druhovo charakteristic-
kých kategórií správania živočíchov. Vyjadruje do-
siahnutú úroveň vo fylogenetickom vývoji jedincov. 
Poznáme abnormálne, antagonistické, alelomime-
tické, bojové, epimeletické, et-epimeletické, hravé, 
orientačno-pátracie, sexuálne, vylučovacie, teritori-
álne správanie zvierat.             MN

spúšťacia podnetová schéma – je nevyhnutná pre opti-
málny priebeh vrodených, → druhovo špecifických 
→ inštinktívnych aktivít. Je to súbor rôznych kľúčo-
vých → podnetov, na ktoré živočíchy reagujú za 
sebou nasledujúcimi inštinktívnymi automatizma-
mi, až kým nakoniec neprebehne záverečný ukon-
čovací (konzumačný akt). Aby sa realizoval určitý 
inštinktívny akt v konkrétnej spúšťacej podnetovej 
schéme živočíchov, musí disponovať vrodenou po-
hotovosťou – špecifickým akčným potenciálom na 
jeho vyvolanie.             MN

squamula → makrotrichia
srdce (cor) – dutý svalový orgán tuhej konzistencie, čer-

venohnedej farby. Jeho veľkosť je → druhovo od-
lišná, vplýva naň aj → aktivita. Trvalo pohybujúce 
sa živočíchy majú spravidla väčšie srdce, živočíchy 
v chove zasa menšie srdce. V srdcovej svalovine sú 
dva druhy buniek: svalové bunky chudobné na fib-
rily a bohaté na sarkoplazmu, ktorých špecifickou 
funkciou je vedenie 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 vnútorná (endocardium). Svalové 
srdcové tkanivo sa svojim priečnym pruhovaním 
podobá kostrovému svalu. Srdce nie je zložené iba 
zo svaloviny, asi polovicu hmoty tvorí nekontrak-
tilné tkanivo, ktorého hlavný podiel tvorí osobitné 
tkanivo srdcového skeletu (sceleton cordis). Tvoria 
ho navzájom pospájané prstence tuhého chrupavko-
vého tkaniva (pri niektorých živočíchov aj kostné 
tkanivo), na ktoré sú upevnené svaly srdca, chlop-
ne a kmene veľkých srdcových ciev. Srdce môže 
byť viacdielne: ryby – dvojdielne srdce (predsieň 
a komora); dospelé obojživelníky trojdielne srdce 
(dve predsiene a komora); plazy (dve úplne odde-
lené predsiene a komora je rozdelená buď neúplne 
(jašterice) alebo úplne (krokodíly); štvordielne srd-
ce u vtákov a cicavcov (dve predsiene a dve úplne 
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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 po-
merne tenkými stenami kde sa zhromažďuje krv; dve 
komory (ventricula) s pomerne mohutnými stenami, 
sú vlastným hnacím mechanizmom srdca (medzi 
predsieňami a komorami sú srdcové chlopne); srd-
cový násadec (conus arteriosus, bulbus cordis) je to 
guľovitá časť s mohutnými stenami nad komorami, 
vháňa krv do tepien; tepnový kmeň (truncus arterio-
sus) je súčasťou tepien, je z hladkej svaloviny.    SN 

srdce vtákov (cor) – je rozdelené na ľavú časť s arteri-
álnou krvou a pravú časť s venóznou krvou. Má ku-
žeľovitý tvar a je umiestnené v → osrdcovníku (peri-
cardium). V porovnaní k celkovej hmotnosti vtákov 
je ich srdce väčšie ako srdce cicavcov, pri kure pred-
stavuje 1,4 % hmotnosti tela. Do pravej predsiene 
(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 komo-
ry (ventriculus dexter) vystupuje pľúcna → tepna 
(arteria pulmonalis), ktorá sa rozdeľuje na ľavú pľúc-
nu tepnu (arteria pulmonalis sinistra) a pravú pľúc-
nu tepnu (arteria pulmonalis dextra). Srdce, žalúdok 
a → pečeň chráni 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 
pravú a ľavú časť. V každej časti sa nachádza pred-
sieň (atrium) a komora (ventriculum). Medzi pravou 
komorou a pravou predsieňou je trojcípa chlopňa, 
medzi ľavou predsieňou a komorou je dvojcípa (mit-
rálna) 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 komory. Po kontrakcii komory sa pľúcni-
covým kmeňom dostane do pľúcnych tepien a nimi 
do pľúc. Na rozhraní medzi komorou a pľúcnicovým 
kmeňom je polmesiačikovitá chlopňa, ktorá zabra-
ňuje spätnému prúdeniu krvi do komory. Po okys-
ličení v → pľúcach sa krv vracia do ľavej predsiene 
štyrmi pľúcnymi žilami. Z predsiene je krv vytláča-
ná do ľavej komory. Z ľavej komory vystupuje srd-
covnica (aorta). Aj na jej začiatku je polmesiačiková 
chlopňa. Aorta je najväčšou tepnou tela.             SN

srdcová predsieň (atrium cordis) – časť srdca s pomer-

ne tenkými stenami, kde sa zhromažďuje krv (→ 
srdcová komora).               SN

srdcové chlopne (valvulae cordis) – medzi predsie-
ňou a príslušnou komorou srdca sa nachádzajú cí-
povité chlopne, ktoré oddeľujú predsieň od komory 
a fungujú ako jednosmerné ventily, t. j. umožňujú 
krvi prúdiť len smerom z príslušnej predsiene do 
komory. V srdci sa nachádzajú dve cípovité chlop-
ne: trojcípa alebo trikuspidálna chlopňa (valvula 
tricuspidalis) medzi pravou predsieňou a pravou 
komorou a dvojcípa alebo mitrálna chlopňa (valvula 
bicuspidalis, valvula mitralis) medzi ľavou predsie-
ňou a ľavou komorou. Cípovité chlopne sú vlastne 
vychliačeniny endokardu. Srdcové chlopne sú aj 
medzi komorou a výstupom do príslušnej tepny. Tie-
to sa označujú ako semilunárne (polmesiačikovité). 
Patrí sem: pľúcnicová alebo pulmonálna chlopňa 
(valva (trunci) pulmonalis) medzi pravou komorou 
a pľúcnou (pulmonálnou) tepnou a aortálna chlopňa 
(valvula aortalis) medzi ľavou komorou 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 medzi hladkou 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 
myozínu. Ich usporiadanie je také isté ako vo vlák-
nach 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 šu-
piny ako vtáčie pero, ale ako nová štruktúra, ktorá 
sa vyvíjala medzi kožnými šupinami, prípadne za 
nimi. Zvyšky týchto šupín ostali niektorým cicav-
com zachované na holých častiach tela, prípadne 
na chvoste. Kožnými rohovinovými derivátmi sú 
okrem srsti aj ostne, šupiny, → pazúry, nechty, ko-
pytá, → rohy i roh nosorožca. Pri väčšine cicavcov 
je telo pokryté srsťou, ktorá môže druhotne vymiz-
núť, vždy sa však zakladá počas embryonálneho 
vývinu. Srsť je zložená z dlhších a silnejších srstíc 
a z mäkšieho, jemnejšieho a kratšieho podsrstia. 
Srsť je produktom kože a je dôležitou ochranou 
tela pred vplyvom vonkajšieho prostredia. Vzniká z 
epidermálnej papily, do jej rozšírenej spodnej časti 
vniká zamša malou papilkou, ktorá vyživuje základ 
srsti. Rozšírená časť srsti – srsťová cibuľka (bul-
bus pili), ktorá obsahuje nervy a cievy, prechádza 
do tenkej rovnej časti – srsťového kmeňa (scapus 
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pili). Časť srsťového kmeňa, ktorý je ukrytý v koži 
spolu so srsťovou cibuľkou predstavujú koreň srsti 
(radix pili). Ten je obalený koreňovými pošvami, na 
ktoré sa upínajú svaly (musculus arrectorum pilo-
rus) umožňujúce zježenie srsti. Srsť má najčastejšie 
vretenovitý, prípadne kužeľovitý tvar. Podľa tvaru a 
funkcie rozlišujeme niekoľko typov srsti: 1. Kontú-
rovú srsť (srstice, pesíky) – kryje telo cicavcov. Je 
to rôzne dlhá srsť vretenovitého tvaru, ktorá určuje 
kontúry tela a chráni pred vonkajšími vplyvmi. 2. 
Podsrstie alebo vlnka (podsada) – 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. 3. Vlna – je tvo-
rená kontúrovou srsťou, je jemná ako podsrstie, má 
rovnako zvlnený kmeň, ale je rôzne dlhá. 4. Štetiny 
– sú tvorené pesíkmi, ktoré sú tvrdé, ostré, na konci 
zúžené. 5. Vibrisy – je to dlhá srsť pri papuli cicav-
cov. Na báze má hmatové telieska a krvné sínusy, 
ktoré so srsťou vytvárajú hmatové brvy. 6. Ostne 
– sú modifikovanou 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 zväzočkoch. V každom sú 3 pesíky a 
6 – 12 vlníkov. Stará, obdratá srsť periodicky vypa-
dáva – 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 na-
príklad Talpa europaea (krt obyčajný), pĺznutie kto-
rého prebieha 3 x ročne v dôsledku jej rýchlejšieho 
zodierania pri subteránnom spôsobe života. Naopak 
→ druhy rodu Sorex (piskor) po dosiahnutí pohlav-
nej zrelosti nepĺznu a letná srsť vzniká zo zimnej 
skrátením (poolamovaním) koncových častí. Pĺz-
nutie 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, najmä svetlo a 
teplo. Pĺznutie sa prejavuje aj zvýšenými nárokmi 
na potravu (minerálne látky, vitamíny), zvýšenou 
dráždivosťou a znížením hmotnosti tela. Čas a prie-
beh pĺznutia závisí od veku, pohlavia a fyziologic-
kého stavu jedinca, od trofických a meteorologic-
kých podmienok. Nedostatočná výživa, choroby a 
gravidita zapríčiňujú oneskorenie pĺznutia. Vplyv 
vonkajších faktorov sa prejavuje aj pri aklimatizácii. 
Cicavce prenesené do iných prírodných podmienok 
sa po istom čase prispôsobujú priebehom i charak-
terom osrstenia novým ekologickým podmienkam. 
Narastanie srsti je podmienené periodickým obno-
vovaním činnosti srsťovej cibuľky a možno ho zis-
tiť na opaku stiahnutej kože, podľa presvitania tma-
vých pigmentov nahromadených v cibuľke. Pretože 
srsť nepĺzne naraz, ale mozaikovite alebo v istých 
pásoch – zonálne, tvoria sa na zamši v priebehu pĺz-

nutia typické tmavé miesta. Jesenné pĺznutie prebie-
ha pomalšie ako jarné. Pred jarným pĺznutím srsť 
stráca lesk, pružnosť, láme sa a tvorí chumáče. Jarné 
pĺznutie začína zvyčajne od hlavy a chrbta, odkiaľ 
pokračuje smerom dozadu na boky a brucho. Jesen-
né pĺznutie postupuje opačným smerom. Na lab-
kách mnohých → druhov (Felis lynx – rys ostrovid, 
Vulpes vulpes – líška obyčajná) sa holé časti v zime 
zakrývajú dlhou srsťou, ktorá ich chráni nielen pred 
zimou ale aj pred poranením na zamrznutom snehu 
a zároveň umožňuje aj lepší pohyb na sypkom sne-
hu. V niektorých prípadoch dochádza pri presrsťo-
vaní aj k zmene farby, napr. Mustela erminea (lasica 
hranostaj), Lepus timidus (zajac belák). Pĺznutie 
polovodných druhov cicavcov ako ondatra pižmová 
(Ondatra 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, pretože 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

stádo – skupina jedincov (→ societa) u cicavcov (napr. 
kopytníkov, plutvonožcov a i.), spojená sociálnymi 
→ inštinktami. Združovanie prináša jedincom výho-
dy, najmä pri rozmnožovaní, vyhľadávaní partnerov, 
lepšie zistenie nepriateľa, obranu proti nemu, ochra-
nu mláďat a pod.              MH 

stagnikolný, tiež paludikolný – živočích žijúci v stoja-
tých vodách, v barinách, mokradiach, rybníkoch. MH

sťahovavé vtáky – označenie pre vtáky, ktoré každo-
ročne na jeseň po vyhniezdení migrujú na svoje zi-
moviská, do teplejších oblastí, a na jar sa vracajú na 
miesta svojho hniezdenia. Zimoviská jednotlivých → 
druhov sťahovavých vtákov (aj jedincov rovnakého 
druhu) sa nachádzajú v rôznych oblastiach, a aj ich 
trasy môžu byť rôzne. Pri niektorých druhoch časť 
populácie na zimu odlieta a časť populácie sa zdržiava 
v mieste svojho hniezdneho → areálu, predovšetkým 
pri druhoch, ktoré sa prispôsobili životu v mestách. TL

stále vtáky – označenie pre → druhy vtákov, ktoré sa 
počas celého roka vyskytujú na určitom území. Ne-
opúšťajú svoje hniezdiská ani v zimných mesiacoch. 
Niektoré druhy sa môžu javiť ako stále, ale krúžko-
vanie dokázalo, že hoci sa na určitom území vysky-
tujú tieto druhy aj v zime, sú to vlastne populácie 
z vyšších zemepisných šírok.               TL

statický zmyslový orgán (medúza) – nazýva sa stato-
cysta. U medúz sa nachádza na okraji zvona. → sta-
tocysta.            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 háči-
kov. Vo vnútri sa nachádzajú ektodermálne a me-
zodermálne bunky, ktoré dajú za priaznivých pod-
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mienok základ novej machovke. Slúžia na prečkatie 
nepriaznivých podmienok, podobne ako → gemule 
u hubiek. Znášajú i premrznutie a vyschnutie. ET

statocysta/statokinetický orgán – primárny zmyslový 
orgán rovnováhy niektorých vodných bezstavovcov 
(napr. mechúrniky, ploskavce, kôrovce) a niektorých 
nižších stavovcov. Umožňuje plávajúcim alebo lezú-
cim organizmom udržiavať horizontálnu polohu. Je 
tvorená mechúrikom (môže ich byť viac), v kto-
rom sa nachádza 1 alebo viac minerálnych zrniek, 
najčastejšie zrnká CaCO3 (statolit). Sú uložené v 
mechúriku vystlanom senzorickými bunkami s bi-
číkmi a akákoľvek zmena polohy vzhľadom ku gra-
vitácii spôsobuje podráždenie senzorických buniek 
a vyslanie informácie do nervového systému. ET

statokinetické orgány → 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 
prúdením endolymfy pri rotačných pohyboch hlavy, 
teda pri zmenách uhlového zrýchlenia. Ich drážde-
nie umožňuje informáciu o polohe osi rotácie a o 
uhlovom zrýchlení. Statický receptor je vo vajco-
vitom alebo guľovitom vačku a tvoria ho nahroma-
dené zmyslové bunky, ktorých vlásky sú čiastočne 
ponorené do rôsolovitej hmoty obsahujúcej drobné 
kryštáliky minerálnych 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 teles-
nej rovnováhy, a to ako v pokoji, tak aj pri rôznych 
pohyboch tela. Subjektívne vnímanie polohy hlavy a 
ich zmien sa uskutočňuje v spánkovom laloku moz-
govej kôry.            MKB

statokinetický orgán → statocysta
statolit – vápenaté teliesko vylúčené stenou statocysty 

alebo zrnká piesku, ktoré si živočích ukladá z von-
kajšieho prostredia. V prvom prípade sú statolity 
súčasťou uzavretých statocýst, v druhom prípade 
otvorených statocýst, ktoré rôzne dlhým kanálikom 
komunikujú s vonkajším prostredím (→ rovnovážne 
orgány bezchordátov).              MH

statolit → statocysta
stavba jednobunkovcov → bunkové organely
stavce (vertebrae) – základná stavebná jednotka osovej 

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 chrb-
tice vyvinuté aj ventrálne/hemálne oblúky stavca 
(arcus ventralis, haemapophysis), ktorým prebieha 
chrbtová aorta a chvostová žila. Okrem toho ven-
trálne oblúky posledných chvostových stavcov rýb 
sú modifikované a premenené na ploché kosti (hy-
puralia), o ktoré sa opierajú lúče chvostovej plutvy. 
Podobne aj ich dorzálne oblúky môžu byť premene-
né na epiuralia. Podľa tvaru hlavových/kraniálnych 
a chvostových/kaudálnych plôch stavca, rozdeľu-
jeme stavce na niekoľko typov. Amficélne stavce 
(dvojduté) majú hlavovú aj chvostovú plochu jam-
kovitú. Procélne stavce majú hlavovú plochu jamko-
vitú 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 stav-
ce (v. sacrales) a chvostové stavce (v. caudales). Na 
bočné výbežky stavcov sa pripájajú rebrá (costae), 
vznikajúce z väziva medzi svalovinou trupu.       ZO

stehno → nohy článkonožcov
stehnová kosť (femur) – jedna z kostí zadnej končatiny 

stavovcov.                ZO
stenobarný – živočích znášajúci len malé kolísanie at-

mosferického tlaku. Napr. cicavce v horách sú via-
zané na určitý výškový stupeň (svište, vysokohorské 
hraboše).               MH

stenoekný – organizmus s úzkou toleranciou k podmien-
kam prostredia a ich zmenám. Opak → euryekný. MH

stenofotný – živočích znášajúci iba úzke rozpätie kolí-
sania intenzity svetla. Opak → eryfotný. MH

stenohalínny – živočích znášajúci len veľmi úzke roz-
pätie kolísania obsahu solí vo vode. Opak → euryha-
línny.               MH

stenohygrický – znášajúci len malý rozsah kolísania 
vlhkosti. Opak → euryhygrický.            MH

stenochrónny – vyskytujúci sa len obmedzenom roč-
nom období. Opak → eurychrónny.            MH

stenoiontný – organizmus znášajúci len veľmi úzke 
rozpätie pH prostredia.              MH

stenotermný – organizmus znášajúci len úzke teplotné 
rozpätie. Opak → eurytermný.             MH 

stenotopný – organizmus prispôsobený k životu v úz-
kom rozmedzí podmienok stanovišťa. Opak → eu-
rytopný.               MH
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stepikolný – živočích žijúci na stepiach.            MH
stereotypné reakcie zvierat – sa vyskytujú v uzavre-

tom a nevyhovujúcom prostredí ZOO alebo v iných 
chovných zariadeniach. Najčastejšie sa objavujú 
rôzne poruchy v správaní tých živočíšnych → dru-
hov, ktoré sú v prírode motoricky aktívne, čo súvisí 
so spôsobom života a vyhľadávaním koristi (mačko-
vité, psovité a medveďovité mäsožravce). Význam-
ným faktorom vzniku stereotypnej reakcie je aj izo-
lácia zvieraťa. Vývin stereotypnej reakcie má svoju 
etiológiu a vždy možno určiť dominujúci negatívny 
faktor pri vyvolávaní stereotypne sa opakujúcich 
pohybov. Zviera zo začiatku začne hľadať únikovú 
cestu z uzavretého prostredia, rýchlo sa pohybuje 
okolo ohrád a plotov. Potom sa začne pohybovať 
po uhlopriečke do zadných rohov klietky a späť do 
opačného rohu na prednej strane klietky a začne sa 
pohybovať „po osmičke“. V extrémnych prípadoch 
si začne naháňať a zraňovať vlastný chvost. U iných 
druhov možno pozorovať aj rytmické pohyby – kní-
sanie sa zo strany na stranu so súčasnými pohybmi 
buď jednou, alebo dvoma prednými končatinami 
(medvede, slony, ťavy, alebo nosorožce). Ide o kom-
penzáciu nedostatku pohybu. Stereotypnej reakcie 
predstavujú neprimeranú, ale adaptačnú formu sprá-
vania zvierat.              MN

sterilita → neplodnosť.
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 čer-
vená škvrna citlivá na svetlo, ktorá slúži ako zrakový 
orgán niektorých bičíkovcov.          MKB

stigma → vzdušnica
stigmatonóm – plošná → mína, plošný útvar vyhryzený hú-

senicou (alebo inou larvou hmyzu) vo vnútri listu. MH
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 je-
dinec 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
stopkaté bruško → bruško článkonožcov
stratocenóza – súbor organizmov obývajúcich jedno 

vegetačné poschodie v členitom poraste.            MH
stratum cementi → kutikula
stratum ceratum → kutikula
stratum cuticulinosum → kutikula
stratum densum → kutikula

stratum polyphenolum → kutikula
stredné črevo → tráviaca sústava bezchordátov
stredný mozog – časť mozgu, nervová štruktúra, v kto-

rej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsa-
huje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti – 
miechu a predĺženú miechu – s hemisférami mozgu. 
Má význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela. Je 
to najkratší úsek mozgu, leží medzi Varolovým mos-
tom a mozočkom. Prechádza ním Sylviov kanál, kto-
rý spája 3. a 4. mozgovú komoru. V hornej časti sú 2 
páry hrbolčekov, tzv. štvorhrbolie (corpora quadrige-
mina). V prednom páre končí časť vlákien zrakového 
nervu. V zadnom sú uložené nižšie sluchové centrá 
(napr. reflexné otočenie hlavy za zvukom). Centrá 
v strednom mozgu: zrakové, sluchové reflexy, po-
hyb očí, hlavy, inervácia okohybných svalov. MKB

stredný mozog hmyzu → mozog hmyzu
stredohruď → hruď článkonožcov
stres – predstavuje dlhodobo trvajúci konflikt medzi 

organizmom a prostredím. Je to súbor reakcí orga-
nizmu na okolité podmienky, ktoré podstatne pre-
kračujú obvyklú normu. Zvieratá sa stretávajú so si-
tuáciami, pri ktorých nemôžu uniknúť nepríjemným 
vplyvom, ako napr. teplo, chlad, náhle prekvapenie 
nepriateľom alebo aj prílišné nahromadenie jedin-
cov rovnakého → druhu. Týmto negatívnym fakto-
rom hovoríme stresory. Stres vyvoláva v organizme 
radu zmien (napr. vylučovanie hormónov → adre-
nalínu a noradrenalínu, zvýšenie tepu), ktoré sú-
borne nazývame poplachovou reakciou organizmu. 
Poplachová reakcia organizmu predstavuje prvú 
fázu stresu, pri miernom alebo krátkodobom strese. 
Pripravuje živočícha na fyzickú obranu, útok alebo 
únik. Pri dlhšie trvajúcom strese sa aktivuje kôra 
nadobličiek a dochádza k vylučovaniu hormónov – 
kortikoidov – tie mobilizujú telesné zásoby živín, 
zvyšujú štiepenie bielkovín, uvoľňujú zásoby tuku 
a stimulujú produkciu glukózy. Hypofýza zároveň 
produkuje adrenokortikotropný hormón (ACTH), 
ktorý potlačuje strach. Pri hlbokom strese sa vý-
razne až o 25 % zväčšuje objem nadobličiek. Tejto 
druhej fáze stresu hovoríme všeobecný adaptačný 
syndróm (GAS). Pri nej dochádza k potlačeniu tvor-
by hormónov v štítnej žľaze a v pohlavných žľazách. 
Spomaľuje 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, ktoré sa zúčastňujú na produkcii 
zvuku, poznáme tri typy stridulácie: 1. alárny, kríd-
lový typ, pri ktorom zvuk vzniká trením bazálnych 
častí krídel. Krídla sú často asymetrické a zvyčajne 
je vyvinutá stridulačná žilka. Niekedy v bazálnej čas-
ti krídel býva vyvinuté žilkami ohraničené políčko s 
pružnou lesklou membránou tzv. zrkadielko, ktoré 
slúži na zosilňovanie vydávaných zvukov. Tento typ 
je charakteristický pre kobylky a svrčky; 2. stehnovo-
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krídlový typ, pri ktorom zvuk vzniká trením vnútor-
ných strán zadných stehien o okraje krídel. Je charak-
teristický pre väčšinu koníkov; 3. bruškovo-stehnový 
typ, pri ktorom zvuk vzniká trením vnútorných strán 
zadných stehien o plektrá (trecie plôšky) na boku 
bruška. Je charakteristický pre niektoré koníky.MH

stridulačné/zvukotvorné orgány rovnokrídlovcov 
– zvukotvorné štruktúry rovnokrídleho hmyzu (ko-
níkov a kobyliek). Ich súčasťou bývajú rezonančné 
útvary, ktorých úlohou je vyprodukovaný zvuk zosil-
niť. Pri alárnej (krídlovej) stridulácii (svrčky) vzniká 
zvuk vzájomný trením krídel, ktoré sú vybavené špe-
ciálnou zvukotvornou žilkou (vena stridens). Femo-
ro – abdominálna (stehnovo-brušková) stridulácia je 
postavená na báze trenia vnútroných stien zadných 
končatín o bočné štruktúry bruška. Femoro – alárny 
(stehnovo-krídlový) typ sa prejavuje trením vnútor-
ných strán stehien zadných končatín o žilky krídla 
(väčšina koníkov). Recepcia zvukových signálov 
prebieha u rovnokrídleho hmyzu prostredníctvom 
tympanálnych (sluchových orgánov), napr. u koby-
liek sú umiestnené na predných holeniach, u koní-
kov v prednej časti bruška.               PF

strobila → strobilácia
strobilácia – spôsob nepohlavného rozmnožovania 

niektorých pŕhlivcov, charakteristický najmä pre 
medúzovce. Dochádza pri ňom k odškrcovaniu me-
dúz z polypového štádia. Je súčasťou → metage-
nézy v priebehu ktorej pohlavným štádiom je vždy 
medúza, nepohlavným → polyp. Dospelé medúzy 
produkujú 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 scyphis-
tomu). V hornej časti sa polyp priečne zaškrcuje, 
vzniká strobila, z ktorej sa vrchné časti postupne od-
deľujú a vznikajú tak malé medúzky (→ efyry), kto-
ré rastú, pohlavne dospievajú a rozmnožujú sa ďalej 
pohlavne. U niektorých medúz dochádza k úplnému 
potlačeniu polypového 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 bezchordátov
strongyloidóza – ochorenie človeka spôsobené hlístov-

cami  Strongyloides stercolaris (háďatko črevné). V 
jeho vývine sa strieda voľne žijúca → generácia s 
parazitickou. Z vajíčok sa môžu vyvinúť 2 generácie 
lariev: jedna zostáva v pôde, lieni sa, mení sa na lar-
vu s veľmi tenkým črevom. Larvy sa zo zeme dostá-
vajú do človeka cez kožu alebo znečistenou vodou, 
vnikajú do čriev, kde vznikne partenogenetická ge-
nerácia samičiek. Druhá generácia lariev dáva vznik 
obom pohlaviam. Zostávajú v pôde, kopulujú, z va-
jíčok sa vyvinú larvy, ktoré rovnakými cestami ako 

predchádzajúce, vnikajú do človeka. Dostávajú sa 
do ciev a krvou sú zanášané do pľúc. Vykašliavaním 
sa dostávajú do tráviacej sústavy a v tenkom čreve 
sa usadia v sliznici. Asi 3 mm dlhé samice kladú 
partenogenetické vajíčka, ktoré sa výkalmi dostáva-
jú von. V pôde dospievajú, vznikne gonochoristická 
generácia, ktorej larvy môžu žiť paraziticky alebo 
voľne. Žijú v trópoch alebo v subtrópoch, hlavne v 
Ázii.                 JS

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

struska → larvy hmyzu
stygobiont, -ný – živočích viazaný a prispôsobený k ži-

votu v podzemných vodách.             MH
stygon – životné prostredie, → biotop podzemných vôd 

s nedostatkom svetla, nízkou stálou teplotou, absen-
ciou fotosyntetizujúcich organizmov a obmedzenými 
potravnými zdrojmi. Hlavným zdrojom potravy sú 
organické látky pochádzajúce z iných biocenóz. MH

stylokónická senzila → senzila
subdominantný – v zoocenóze živočíšny → druh za-

stúpený 2 – 5% jedincov z celkového počtu jedincov 
všetkých druhov. → dominancia.            MH

suberuciformná larva → larvy hmyzu
subimágo → larvy hmyzu
subkostálna žilka → krídlo hmyzu
subkutikulárne bunky hviezdoviek → endokrinná sú-

stava bezchordátov
sublitorál – v pobrežných vodách pásmo dna ležiace 

pod brehovým pásmom (litorálom), prechodné pás-
mo medzi → litorálom a → profundálom. Vo vod-
nom stĺpci zodpovedá metalimnionu. → litorál, → 
profundál.               MH

subpseudopódie – sekundárne výbežky na väčšej lalo-
kovitej panôžke – lobopódiu. Môžu byť kužeľovité-
ho tvaru – konopódie, prstovité – daktylopódie alebo 
ihlicovité – akantopódie.         MMR

subpseudopodie → panôžky
substantia corticalis → kôrová vrstva obličiek 
sulcatio → brázdenie vajíčka
suma efektívnych teplôt (SET) – súčet účinných 

(efektívnych) teplôt v ºC potrebných pre vývin po-
ikiotermných živočíchov. SET = (T-K).d, kde T = 
konkrétna teplota v teréne alebo v laboratóriu, K 
= teplota, pri ktorej ešte neprebieha → ontogenéza 
(nulový bod vývinu), d = počet dní potrebných pre 
celý vývin živočícha. Hodnoty SET a K sú konštant-
né pre každý → druh živočícha, mení sa iba rozdiel 
(T-K) a počet dní podľa konkrétnych teplôt v teréne. 
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Poznanie SET je dôležitá pri prognózach počtu škod-
cov alebo v liahniach rýb pre vývin ikier.          MH

superpozičné zložené oči (oculi compositi superposi-
ti)  – typ zloženého oka hmyzu, ktoré majú → druhy 
s nočnou aktivitou. Omatídiá majú krátke rabdomy, 
nesiahajú po okraj kužeľa (conus). Stredné úseky 
omatídií neizolujú vedľajšie pigmentové bunky, 
a preto môžu šikmé svetelné lúče prechádzať medzi 
susednými omatídiami, čiže viacerými omatídiami 
až k najvzdialenejším rabdomom. → Omatídium 
teda zachytí i lúče značne odchýlené od jeho optic-
kej osi. Obraz vytvorený týmto okom je svetlý, ale 
nie je mozaikový (ako pri → apozičných zložených 
očiach) , ale plynulý a priamy, bez ostrého okraja. 
Keď je však superpozičné oko osvetlené intenzív-
nym svetlom, pigment sa presúva k sietnici a chráni 
ju pred poškodením. → zložené oči.              JS

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 uvoľne-
nia (relaxácie). Tento pohyb zabezpečujú bielkovi-
nové vlákna svalových buniek = myofibrily, schop-
né tieto vlákna sťahovať. Sťahy vyžadujú energiu a 
na uvoľňovanie energie je zasa potrebné nepretržité 
zásobovanie živinami a kyslíkom. Svaly, ktoré si 
najviac uvedomujeme, sú kostrové svaly, čiže tie, 
ktoré hýbu telom. Kostrové svaly sa pripájajú ku 
kostiam pevnými nepružnými 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 svalebo             SN

svalnatý žalúdok (ventriculus) – jeden z dvoch žalúd-
kov vtákov. Ich žalúdok je zložený z troch častí: → 
žľaznatý žalúdok (proventriculus), svalnatý žalúdok 
(ventriculus) a → vrátnik (pylorus). Potrava sa naj-
prv chemicky trávi v žľaznatom žalúdku a až ná-
sledne mechanicky spracúva v svalnatom žalúdku. 
Svalnatý žalúdok (ventriculus) tvorí trecí (triturač-
ný) orgán. V dutine žalúdka sa potrava mechanicky 
spracováva pomocou drobných kamienkov alebo 
zrniek piesku (gastrolity). Preto je jeho vnútro vy-
stlané obnovujúcou sa keratinóznou výstielkou (cu-
ticula gastrica) 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 sva-
lovina u mechúrnikov (Coelenterata), kde svalové 
bunky sú roztrúsené pod pokožkou. Konce svalo-
vých buniek sú pretiahnuté, vzájomne sa dotýkajú a 
spájajú sa pod epitelovými bunkami.              JS

svalová sústava obojživelníkov – kostrové svalstvo 
obojživelníkov je sčasti delené väzivovými pre-
pážkami (myoseptami) na jednotlivé segmenty 

(myoméry). 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 prebiehajú od jedného myosepta k druhému. 
Vlákna hlbšie uloženej svaloviny naopak spájajú 
dva za sebou nasledujúce → stavce a podieľajú sa 
na bočnom ohýbaní tela. Žaby ich majú väčšmi di-
ferencované ako chvostnaté obojživelníky. Niekto-
ré skupiny žiab majú diferencované aj povrchové 
vrstvy svaloviny, ktoré tvoria musculus longis-
simus 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 muscu-
lus obliquus externus, vnútorným musculus obliqu-
us internus a medzi nimi ležiacim musculus rectus 
abdominis, ktoré sa dospelým jedincom ďalej dife-
rencujú. Svaly končatín sú vďaka odlišnému spôso-
bu života rozličných skupín obojživelníkov rôzne 
modifikované. Na ventrálnej strane pletenca pred-
ných končatín leží mohutný musculus pectoralis. 
V panvovej oblasti majú chvostnaté obojživelníky 
dobre vyvinutý musculus caudalipuboischiotibialis 
podieľajúci sa na pohybe chvosta. Žabám sa zacho-
val len v evolučne starej čeľadi chvostovcovitých 
(Leiopelmatidae). Svaly vlastných zadných kon-
čatín majú mimoriadne dobre vyvinuté skákavé → 
druhy žiab.              PMI

svalová sústava plazov – kostrové svalstvo plazov je 
v porovnaní s obojživelníkmi väčšmi prispôsobené 
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 
svaly 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 dý-
chanie. Zaniklo metamérne členenie svaloviny ste-
ny trupu. Svaly pletencov (napr. m. latissimus dorsi, 
m. pectoralis, m. supracoracoideus, m. iliotibialis, 
m. adductor femoris) sú rôznymi spôsobmi modi-
fikované v závislosti od spôsobu pohybu. Pohyb 
prednej a zadnej končatiny zabezpečujú vlastné sva-
ly končatín. Výrazné modifikácie svalovej sústavy 
korytnačiek (čiastočne aj krokodílov) súvisia s ich 
osobitou telesnou organizáciou. Pre hady je príznač-
ný komplexný výrazný vývoj svalov trupu a rozvoj 
svalov spájajúcich rebrá, → stavce a kožu. Preja-
vujú sa tendencie k spájaniu mediálnych svalových 
elementov s laterálnymi a anteriórnych elementov 
s posteriórnymi, v dôsledku čoho vznikajú svalové 
reťazce.          IB, DJ

svetielkovanie/bioluminiscencia – schopnosť  živo-
číchov produkovať studené svetlo buď za pomoci 
symbiotických baktérií alebo špecializovanými sve-
tielkujúcimi orgánmi. Svetielkovanie slúži najmä 
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na vyhľadávanie opačného pohlavia, lákanie koristi 
alebo zastrašovanie nepriateľa. Je známe u mno-
hých živočíšnych skupín, napr. medúzovcov, obrúč-
kavcov, hmyzu, rýb. Samo svetielkovanie vzniká 
enzymatickou oxidáciou luciferínu. Luciferín sa 
za prítomnosti ATP a Mg2+ premieňa na adenyllu-
ciferín, ktorý sa za prítomnosti kyslíka a → enzýmu 
luciferázy mení na oxyluciferín a AMP. Oxylucife-
rín odovzdá kvantum energie, ktorá sa počas reak-
cie uvoľňuje v tvare kvanta studeného svetla. MH

svetielkujúci orgán hmyzu (organum luminiscens) 
– orgán schopný produkovať svetlo, ktorého farba 
varíruje od zelenomodrej po červenú. Je zložený z 
troch častí: priehľadného chitinózneho obalu, svet-
lotvornej vrstvy bohato opletenej vzdušnicami a pod 
ňou ležiacej odrazovej vrstvy. Svetielkujúce orgány 
pri dennom svetle vyzerajú ako bledé škvrny symet-
ricky uložené na rôznych častiach tela, napr. na bruš-
kových článkoch (svietivkovité) alebo na chrbtovej 
strane hrude u kováčika Pyrophorus a i. Svetlo vzni-
ká oxidáciou luciferínu za prítomnosti → enzýmu 
luciferázy (→ svetielkovanie).             MH

symbiontofágia – spôsob výživy, kedy jeden symbi-
ont využíva potravne druhého symbionta. Napr. ly-
kožrúty pestujú v stenách svojich chodbičiek hýfy 
ambróziových húb, ktorými sa živia larvy aj imága. 
Endosymbionty žijú v tráviacom trakte → hostiteľa 
(u prežúvavcov), v → mycetómoch a tiež intrace-
lulárne v črevných bunkách → xylofágneho hmyzu 
rozkladajú hostiteľom ťažko stráviteľnú potravu bo-
hatú na celulózu.              MH

symbióza – nadradený pojem slúžiaci na označenie 
rôznych foriem koexistencie dvoch alebo viacerých 
organizmov (komensalizmus, parazitizmus, mutua-
lizmus a i.).                 IO

symfily – tzv. praví hostia → mravenísk. Na tele majú 
trichómy vylučujúce pri mechanickom podrážde-
ní drobné kvapôčky, ktoré sú obľúbenou potravou 
mravcov. U symfilov dochádza k čiastočnej alebo 
úplnej strate zraku, často majú zakrpatené ústne or-
gány, nedokážu sa nimi sami živiť a tak sú odkázané 
na starostlivosť mravcov, ktorými sú kŕmené. Mrav-
ce sa starajú aj o ich vajíčka a larvy. K symfilom 
patria napr. chrobáky rodov Atemeles, Lomechusa, 
Claviger a i.                MH 

sympatická nervová sústava hmyzu – inervuje najmä 
tráviacu sústavu a genitálne orgány. S mozgom ju 
spájajú tri od seba nezávislé časti. 1. Stomatogas-
trická nervová sústava, ktorá inervuje prednú časť 
tráviacej sústavy a okolie úst. 2. Mediálny nerv (ner-
vus medialis) 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 konektívmi na dve za sebou idúce senzi-
tívno-motorické vetvy. 3. Koncová časť sympatickej 
nervovej sústavy je reprezentovaná splanchnickým 
nervom (nervus splanchnicus), ktorý vybieha z po-

sledného bruškového ganglia a mnohonásobne sa 
vetví. Inervuje okrem iného tiež vnútorné a vonkaj-
šie genitálie.               MH

sympatrická speciácia – rozštiepenie pôvodného → 
druhu na dva nové druhy bez pôsobenia geografickej 
bariéry. Napr. dve populácie → fytofágov toho istého 
druhu začnú na spoločnom území výskytu využívať 
odlišné druhy hostiteľských rastlín, čo následne vedie 
ku vzniku dvoch samostatných druhov živočíchov. MH

sympatrický – vyskytujúci sa na tom istom území. MH
synantrop – organizmus viazaný na ľudské obyd-

lia, v ktorých prebieha i jeho → ontogenéza, napr. 
ploštica posteľná (Cimex lectularius), potkan hnedý 
(Rattus norvegicus) a i.               IO 

synapomorfia – znak v zmenenom (odvodenom) stave, 
ktorý po spoločnom predkovi zdedili, ako potom-
kovia, viaceré → taxóny. Synapomorfiami môžeme 
definovať → monofyletické taxóny, skupiny orga-
nizmov obsahujúce spoločného predka a jeho po-
tomkov. Protikladom synapomorfie je autapomorfia, 
znak v zmenenom stave, ktorý sa unikátne vyskytuje 
v rámci jediného taxónu. Autapomorfie sú zvyčajne 
výborné diagnostické znaky slúžiace na definovanie 
taxónu a jeho ohraničenie voči iných taxónom. Nie 
sú vhodné (sú málo použiteľné) na štúdium vzájom-
ných vzťahov medzi taxónmi.               IO

synapsia – týmto pojmom sa označujú všetky funkčné 
spojenia medzi membránami dvoch buniek, z kto-
rých aspoň jedna je neurón. To znamená, že synap-
sia je nielen spojením dvoch neurónov, ale spája aj 
zmyslovú bunku s neurónom pri prijímaní informá-
cie a aj nervovú bunku s efektorom pri odovzdávaní 
informácie. Podľa charakteru prenosu vzruchu roz-
deľujeme synapsie na chemické a elektrické.   MKB

synaptický uzlík – časť synapsie, predstavuje zakonče-
nie axónu. Obsahuje synaptické vačky, v ktorých sa 
nachádza mediátor. U chemických synapsií sú prí-
tomné kontraktilné bielkoviny stenín a neurín. MKB

synechtry – prenasledovaní hostia mravenísk. Túto sku-
pinu predstavujú predovšetkým drobčíkovité (z ro-
dov Myrmedonia, Atheta, Quedius), ktoré napádajú 
slabšie robotnice mravcov, alebo sa živia ich larvami 
a → kuklami. Bezkrídle parazitické osičky (napr. So-
lenopsia imitatrix z čeľade Diapriidae) kladú vajíčka 
do vajíčok, lariev a kukiel mravcov.            MH 

synekológia – časť ekológie, ktorá sa zaoberá štúdiom 
spoločenstiev organizmov. → ekológia, → zooceno-
lógia.               MH

synergizmus – kladný vzájomný vzťah populácií dvoch 
→ druhov, napr. → mutualizmus, → symbióza, → ko-
menzalizmus. Oba druhy majú z tohto vzťahu trvalý 
alebo dočasný prospech. Opak → antagonizmus. MH

syngamia → oplodnenie
synkaryon → konjugácia
synkaryon → oplodnenie
synoekenty – trpení hostia → mravenísk. Predstavu-

jú prevažnú väčšinu → myrmekofilov. Ich vzťah k 
mravcom je neutrálny (→ komenzalizmus). Je to 
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typ kladnej interakcie medzi dvoma → druhmi, pri 
ktorej má synoekent prospech a zároveň mravec nie 
je poškodený. Zvyčajne sa vyskytujú v mravenisku 
len dočasne, niekedy však aj trvalo. Často sa priži-
vujú na kolónii mravcov, živia sa mŕtvymi jedincami 
a kradnú im potravu priamo z úst. Pomáhajú mrav-
com odstraňovať z mraveniska nečistotu a nespotre-
bované zvyšky potravy, ktorými sa živia. V hniezde 
hľadajú predovšetkým ochranu. Charakteristickými 
predstaviteľmi sú chrobáky rodu Monotoma, Den-
drophilus, Soronia, Amphotis, švehla mravenisková 
(Atelura formicaria), svrčík mraveniskový (Myr-
mecophila acervorum). Mikroskopické chrobáky z 
čeľade Trichopterygidae sa živia v mravenisku pre-
dovšetkým plesňami. Priamo na telách mravcov sa 
vyskytujú roztoče, ktoré majú čistiacu funkciu. Pa-
vúky rodu Walkenaeria, drobčíky Dinarda dentata 
sa živia roztočmi. V mravčích hniezdach sa vyvíjajú 
larvy vrbinára štvorbodého (Clythra quadripuncta-
ta) a niekt. zlatoňov (napr. Potosia cuprea). MH 

synpleziomorfia – znak v nezmenenom (pôvodnom) 
stave, ktorý majú viaceré → taxóny, ide o spoločné 
vlastnenie „primitívneho“ (synpleziomorfného) zna-
ku. Protikladom synpleziomorfie je autpleziomorfia, 
znak v nezmenenom stave, ktorý sa vyskytuje uni-
kátne len v rámci jediného taxónu.              IO

synsacrum → bedrovokrížová kosť
synúzia – skupina živočíšnych → druhov, rovnakej istej 

životnej formy žijúcich v spoločnom stanovišti. MH
syrinx – hlasový orgán vtákov. V mieste bifurkácie 

priedušiek je umiestnený hlasový orgán (syrinx).  
Niektoré → druhy vtákov (labute, žeriavy) vydáva-
jú hlas pomocou dlhej priedušnice, ktorá im siaha 
medzi kľúčnymi kosťami do dutého hrebeňa prsnej 
kosti. Hlasový orgán (syrinx) je vlastným hlasovým 
orgánom a najdokonalejší je pri spevavcoch (Passe-
riformes). Skladá sa z troch morfologicky rozdiel-
nych častí: z chrupavkovitej alebo kostenej kostry, 
bubienkových membrán a zo syringeálnych svalov. 
Podľa ich usporiadania a zastúpenia jednotlivých 
častí syrinxu môžeme hlasový orgán vtákov rozdeliť 
na tri typy: 1. tracheálny syrinx, 2. tracheobronchi-
álny syrinx, 3. bronchiálny syrinx. Najčastejšie sa 
vyskytuje tracheobronchiálny syrinx. Je vytvorený 
na bifurkácii priedušiek a na jeho stavbe sa podieľa 
ako → priedušnica (trachea), tak aj priedušky (bron-
chi). Jeho kostru tvoria zvyčajne celkom osifikova-
né chrupavky. Spodné (kaudálne) prstence sú veľ-
mi tesne k sebe priložené alebo zrastajú a vytvárajú 
tracheálnu časť syrinxu, označovanú ako bubienok 
(tympanum). V mieste, kde priedušky splývajú je 
chrupavkovitý trámec, môstik (pessulus), smerujú-
ci dorzoventrálne a rozdeľujúci jednotnú vzducho-
vú cestu na dve, ktoré vedú vzduch samostatnými 
otvormi do primárnych priedušiek (bronchi prima-
rii). Za môstikom tvoria stenu syrinxu dve bubienko-
vé väzivové membrány (membrana tympaniformis 
medialis a m. t. lateralis), ktoré sú natiahnuté medzi 

poslednou chrupavkou priedušnice a prvou chrupav-
kou priedušky. Tieto membrány tvoria vlastný hla-
sový orgán. Svaly syrinxu (musculi syringeales) sú 
veľmi dobre vyvinuté predovšetkým pri spevacoch, 
ktoré ich majú až 5 párov. Jeden pár svalov majú 
zástupcovia podradu Eurylaimi, žijúce v trópoch. 
Juhoamerické druhy z podradu Tyrani, majú 1 – 3 
svaly. Zástupcovia najväčšieho podradu spevavcov 
Oscines, patrí sem cca 45 % zástupcov, majú kom-
plikovane stavaný syrinx, ktorý má 4 páry spevných 
svalov. Hlasový orgán inervuje podjazykový nerv 
(nervus hypoglossus). Domáce vtáky svaly syrinxu 
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 frekvenciou kmitov týchto membrán. Dutina bu-
bienka je vystlaná sliznicou, ktorá v mieste prechodu 
cez môstik vybieha do polmesiačikovitej riasy, hla-
sivky (membrana semilunaris). Hlas, ktorý vzniká 
na princípe dvoch kmitajúcich hlasivkových mem-
brán, postavených rovnobežne s prúdením vzduchu 
je zosilňovaný vzduchovými vakmi. Kačice majú 
priedušnicu, ktorá je na bifurkácii priedušiek bu-
bienkovito rozšírená a krytá tenkým bubienkom (na 
zosilnenie hlasu). Syrinx chýba bocianovi, ktorý vy-
dáva zvuky klepaním zobáka.              ZO

systema musculorum → svalová sústava
systema nervorum centrale → centrálna nervová sú-

stava hmyzu 
systema tracheale → vzdušnicová sústava
systematická zoológia – oblasť zoológie zaoberajúca 

sa klasifikáciou organizmov do → taxónov rôznej 
hierarchickej úrovne. Pre myslenie a vyjadrovanie 
človeka je nevyhnutné aby organizmy, s ktorými sa 
stretáva, boli istým spôsobom zatriedené (klasifiko-
vané) do skupín. Rozlišované skupiny združené na 
základe spoločných znakov a vlastností, využívajúc 
princíp nadradenosti či podradenosti, tvoria potom 
hierarchicky usporiadaný systém. Hierarchický sys-
tém rastlín a živočíchov zaviedol Linné v polovici 
18. st. Princípy linneovskej hierarchizácie použiva-
me dododnes.                IO 

systematické kategórie –  slúžia na označenie klasi-
fikačných (hierarchických) úrovní. Líšia sa medzi 
sebou mierou zovšeobecnenia. Čím je → taxón na 
vyššej klasifikačnej úrovni, tým je väčšia miera zo-
všeobecnenia v jeho diagnóze. Stupnicu systematic-
kých kategórií používaných v biológii zaviedol → 
Linné preto často hovoríme a píšeme o „linnéovskej 
hierarchii“.  Linné (1758)  v 10. vydaní svojej prá-
ce „Systema Naturae...“ použil šesť systematických 
kategórií (klasifikačných úrovní), v zostupnom po-
radí sú to: → ríša (regnum), → trieda (classis), → 
rad (ordo), rod (genus), → druh (species) a varieta 
(varietas). Na usporiadanie (→ klasifikáciu) približ-
ne 4 500 druhov živočíchov, ktoré Linné poznal, 
to stačilo. Postupne od polovice 18. storočia počet 
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opisovaných živočíchov rýchlo rástol. S rastúcim 
počtom novoopísaných taxónov – druhov, najmä bo-
hatých skupín, ako sú mäkkýše, článkonožce, „ryby“ 
a i. bolo nutné zaviesť ďalšie systematické kategó-
rie. Prehľad v dnešnej dobe používaných systematic-
kých kategórií je uvedený v priloženej tabuľke.

Systematické kategórie označujúce klasifikačné (hierar-
chické) úrovne v zoologickom systéme. „Medziná-
rodný 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-); zriedkavej-
šie 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

systematika – náuka o diverzite (rozmanitosti) organiz-
mov. Pod štúdiom diverzity organizmov chápeme 
„sústavné štúdium všetkých → druhov organizmov 
a technológií, ktorými je možné rozmanitosť udržo-
vať a využívať na prospech ľudstva“ (WilsOn 1995). 
Systematika ako dôležitý odbor sprostredkuje kom-
plexný pohľad na pochopenie neobyčajného bohat-
stva živého sveta (bioty). Systematika poskytuje 
prostriedky na jeho usporiadanie, ktoré rešpektuje 
jeho prirodzenú povahu a historický vývoj.          IO

systola – kontrakcia srdca, fáza zmršťovania. Je to opak 
diastoly (ochabovanie, relaxácia komôr a predsiení 
srdca). Obidve fázy sa vo všetkých štyroch oddie-

loch srdca striedajú za sebou v presnom poradí. Ich 
striedanie voláme srdcový cyklus. Srdcový cyklus 
začína systolou predsiení, pričom komory sú zatiaľ 
v diastole. Po systole predsiení nastupuje systola ko-
môr (srdce pracuje ako nasávacia a tlaková pumpa, 
chlopne pôsobia ako ventily usmerňujúce prúdenie 
krvi). V systole rozlišujeme tri fázy: 1. fáza izovo-
lemická (izometrická) pri kontrakcii komôr; 2. fáza 
maximálneho vypudzovania krvi; 3. fáza spomale-
ného vypudzovania krvi.              SN

škodca – → druh organizmu, ktorý akýmkoľvek spô-
sobom poškodzuje hospodársky významné druhy ži-
vočíchov, rastlín, potravín, materiálu, ktorých chov, 
pestovanie alebo výroba je realizovaná v záujme člo-
veka. Poznáme a) škodcu primárneho, ktorý napadá 
zdravé organizmy a b) sekundárneho, ktorý napadá 
choré rastliny alebo rastliny oslabené primárnymi 
škodcami.               MH 

šľachtenie – je cieľavedomá chovateľská a plemenár-
ska práca vedúca k zlepšovaniu alebo vytváraniu no-
vých, vyšľachtených plemien a rázov.              HI

špecialista → monofág
špecializácia – prispôsobenie organizmu úzko vyme-

dzeným podmienkam prostredia alebo špecificky 
ohraničeným možnostiam existencie, napr. potravná 
špecializácia.               MH

špecifická → imunita (získaná, adaptívna) – je vý-
vojovo mladšia a vyskytuje sa iba u stavovcov. Je 
zameraná len na určitý daný → patogén, ale jej účin-
ky sa prejavujú až po niekoľkých dňoch od prvého 
stretnutia so škodlivým → agensom. Založená je na 
špecifickej odpovedi organizmu voči patogénom, to 
znamená, že bunky patriace do špecifického imunit-
ného systému, dokážu rozoznať, odpovedať a zapa-
mätať si určitú látku – antigén. Antigény sú špecific-
ké molekuly, zväčša sú situované na povrchu víru-
sov, baktérií alebo prvokov ale taktiež sa nachádzajú 
aj na povrchu všetkých buniek organizmu. Antigény 
sú proteínovej alebo polysacharidovej povahy. Hlav-
ným cieľom antigénov je rozoznateľnosť vlastných 
a cudzích buniek organizmu. Antigény, ktoré sú telu 
určitého jedinca cudzie, vyvolávajú imunitnú reak-
ciu, napr. pre človeka sú cudzie antigény chrípky 
a mnoho ďalších. Antigény sa taktiež uplatňujú pri 
nešpecifickom imunitnom systéme. Jej ďalším typic-
kým znakom je imunologická pamäť, ktorá zabez-
pečuje pri opakovanom kontakte s → patogénnom 
rýchlejšiu a oveľa intenzívnejšiu reakciu. Charak-
teristickým prejavom špecifickej imunity je tvorba 
protilátok.                MM, MKB

špecifická rýchlosť rastu populácie – rýchlosť rastu 
počtu jedincov v populácii, ktorá je vrodená (gene-
ticky fixovaná) každému → druhu organizmu.  MH

štetina → makrotrichia
štetina → srsť
štetinové → perie (vibrisae, setae) – typ peria vtákov 

s krátkou kostrnkou bez zástavice. Rastie najmä 
v okolí úst alebo očí a má hmatovú funkciu.        TL
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štetinovité tykadlá → tykadlá hmyzu
štety → cerkusy
štít → hruď článkonožcov
štítna žľaza – pri stavovcoch fylogeneticky najstaršia 

žľaza s vnútorným vylučovaním. U cicavcov je ulo-
žená v oblasti hrtanu. Skladá sa z dvoch lalokov, kto-
ré 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 fo-
likulárne bunky, trijódtyronín parafolikulárne bun-
ky). Jód z potravy sa využíva na jódovanie amino-
kyseliny tyrozínu a tým na tvorbu T3 a T4.). MKB

štruktúra – stavba, vnútorné usporiadanie zložitého 
celku, vzájomná väzba častí celku. Stabilná štruktú-
ra je výsledkom vývojového procesu.            MH

štruktúra → ekosystému – skladba ekosystémových 
zložiek, ako sú napr. pôda, klimatické pomery, mik-
roorganizmy, fytocenóza, zoocenóza a pod., ktoré sú 
vzájomne prepojené.              MH

štruktúra etologická – hierarchické usporiadanie je-
dincov v populácii (obvykle v jej časti → societe) 
podľa nadriadenosti a podriadenosti v správaní a pri 
vzájomných kontaktoch.             MH

štruktúra genetická – kvalitatívne a kvantitatívne zlo-
ženie genetických informácií u jedincov v populácii. 
Pozri → genofond.              MH

štruktúra populácie – rozdelenie jedincov v populácii 
(alebo v jej vzorke) do skupín (tzv. tried) podľa niek-
torej dôležitej charakteristiky. Rozlišujeme: 1. static-
kú štruktúru populácie zisťovanú v určitom časovom 
bode; 2. dynamickú štruktúru populácie zisťovanú 
niekoľkokrát v priebehu celého životného cyklu 
populácie. Podľa použitých hľadísk rozlišujeme: 
a). veľkostnú štruktúru populácie (rozdelenie podľa 
veľkosti jedincov); b) hmotnostnú (podľa hmotnosti 
jedincov); c) sexuálnu (u bisexuálnych živočíchov), 
pozri → pomer pohlaví; d) ontogenetickú (podľa 
ontogenetických štádií jedincov); e) vekovú (podľa 
veku jedincov).              MH

štruktúra trofická – potravová sieť, vzájomné prepoje-
nie všetkých potravných reťazcov v → ekosystéme. 
Pozri → potravné pyramídy, → potravný reťazec, → 
potravová sieť.              MH

štruktúra veková – veľmi významná štrukturálna vlast-
nosť populácie. Znázorňuje sa graficky. Na vodorov-
nú os x vynášame početnosti jedincov (frekvenciu) 
v jednotlivých vekových triedach; na zvislú os y vy-
nášame jedince od najmladších (dole pri prieseční-
ku) po najstaršie (hore pri vrchole). Získame grafic-
ké znázornenie troch základných typov: a) tvar pyra-
mídovitý s najväčším počtom mláďat (tzv. prerepro-
duktívnych jedincov), stredným množstvom rodičov 
uprostred (tzv. reproduktívna zložka) a najmenším 
počtom starých jedincov (tzv. postreproduktívna 
zložka); ide o populáciu v plnom rozvoji; b) tvar zvo-
novitý, kde je rovnaké množstvo mláďat a rodičov; 
→ populácia je ustálená; c) tvar urnovitý (málo mla-

dých, veľa starých jedincov), kedy populácia vymie-
ra. Pozri → populácia, → štruktúra populácie. MH

šupina – kožný derivát stavovcov. Pre zamšu lúčoplut-
vovcov (Actinopterygii) je charakteristické zakla-
danie kožnej kostry. Tú predstavujú predovšetkým 
šupiny, na stavbe ktorých sa do istej miery podie-
ľa aj → pokožka. Šupiny sú charakteristické aj pre 
iné skupiny vodných stavovcov, napr. drsnokožce 
(Chondrichthyes), násadcoplutvovce (Sarcopteygii). 
Šupiny sú ponorené hlboko v koži, ich tvar a usporia-
danie sú rôzne a slúžia ako systematický znak. Pod-
ľa stavby delíme šupiny na plakoidné a neplakoid-
né. Plakoidné šupiny majú vonkajší ektodermálny 
povrch z tvrdej emailovej hmoty (vitrodentín). Pod 
ním je vrstva dentínu a v jej strede je dutina. Preto 
sa podobá stavbe zubov cicavcov. Plakoidné šupiny 
majú pásožiabrovce (Elasmobranchii). Neplakoidné 
šupiny delíme na kozmoidné, ganoidné a elasmoid-
né. Kozmoidné šupiny majú vrchnú emailovú vrstvu 
tenšiu, ale tvrdšiu ako plakoidné šupiny. Pod ňou je 
tvrdá nebunková hmota (kosmín) a naspodku ciev-
natá vrstva. Kozmoidné šupiny sú charakteristické 
pre bahníkotvaré (Ceratodontiformes). Ganoidné 
šupiny majú tvar veľkých takmer kosoštvorcových 
doštičiek, ktoré sa len nepatrne prekrývajú. Vrchnú 
vrstvu majú z tvrdej anorganickej hmoty ganoínu. 
Ganoidné šupiny sú charakteristické pre starobylé 
skupiny, ako sú šťukovce (Lepidosteiformes) alebo 
africké bichiry z radu plutváňovitých (Polypterifor-
mes) alebo jeseterotvaré (Acipenseriformes). Jese-
terotvaré majú na hornej strane chvostovej plutvy 
zvláštne šupiny v tvare písmena V (rombické šupi-
ny). V niektorých prípadoch môžu telo prekrývať 
ako pancier. Elasmoidné šupiny sú charakteristické 
pre fylogeneticky mladšie skupiny rýb, majú 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 (vyčnie-
vajúci 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 nerov-
nomerne narastajú, pričom v období pokoja sú prí-
rastky lamiel tenšie. Ryby, ktoré majú šupiny, majú 
vyústenie bočných kanálikov v šupine. Tieto pravi-
delné vyústenia vytvárajú dojem čiary na boku tela. 
Plazy majú pod zárodočnou vrstvou (stratum corne-
um) je ďalšiu, zrohovatenú vrstvu pokožky (stratum 
germinativum), v ktorej sa vytvárajú epidermálne 
štítky, majúce tvar od granúl až po veľké šupiny a sú 
usporiadané do radov. Štítky na hlave (scuta) šupi-
natých plazov sa svojim usporiadaním a tvarom lí-
šia od štítkov na tele (squamae). Hatéria bodkovaná 
(Sphenodon 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. 
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Pre plazy sú charakteristické rôzne rohovinové útva-
ry (nielen mnohé fosílne skupiny, ale aj recentné), 
rôzne výrastky, hrebene na hlave, prípadne chrbte, 
mnohých hadov, jašterov. Aj → pazúry na nohách sú 
typické pre mnohé recentné → druhy. Počet a poloha 
šupín a štítkov je pri niektorých skupinách šupina-
tých plazov dôležitým taxonomickým znakom.   ZO

šupinka → makrotrichia
taenidium → vzdušnica
tagmatizácia – splývanie skupín článkov a vznik väč-

ších a tvarove diferencovaných častí tela (tegiem) – 
→ hlavy, → hrude a → bruška. Základný trend v 
evolúcii článkonožcov.              MH

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 bazál-
nych ganglií koncového mozgu pásom bielej hmoty 
(capsula interna). Na spodnej strane je výbežok reti-
kulárnej formácie, ktorá sem zasahuje zo stredného 
mozgu. Obidva talamy sú rostrálne úzke a približujú 
sa k sebe a ohraničujú zozadu foramina interventri-
cularia. Zadné konce sú zhrubnuté a divergujú od 
seba. Sú preklenuté prúžkom commissura habenula-
rum pineale. Po stranách sú trojuholníkové trigonum 
habenulae, ktoré obsahujú jadrá nucleus habenulae, 
do ktorého vstupujú čuchové vlákna. Pod talamami 
smerom k lamina tecti sú dve vyvýšeniny – kolienko-
vité telesá (corpora geniculata). Ich jadro tvorí sivá 
hmota. Talamus tvorí hlavne sivá hmota, ktorá je pá-
sikmi bielej hmoty (laminae medulares thalami) roz-
delená na niekoľko častí. Talamus je spojený veľkým 
množstvom vlákien s kôrou mozgovou. Funguje pre-
dovšetkým 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 hlavo-
vých nervov ako aj senzitívne ascendentné dráhy 
z miechy a časť čuchovej a chuťovej dráhy. MKB

tanatóza – ochranný postoj živočícha, keď pri hrozia-
com nebezpečenstve ustrnie a vyzerá ako mŕtvy. MH

tarmes → larvy hmyzu
tarsalia → nohy článkonožcov
tarsus → nohy článkonožcov
tarzus → nohy článkonožcov
taxia – je jednoduchý, na → podnet prísne viazaný po-

hyb. Taxie sú orientované odpovede buniek, orgánov 
alebo aj celých organizmov na pôsobenie fyzikálnych 
a chemických podnetov. Najbežnejším príkladom 
je orientácia 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 od-
povede. Častá je fobotaxia, keď sa živočích pri stret-
nutí so zhoršujúcimi sa životnými podmienkami za-
staví a obráti sa späť, pričom fobotaxia nie je totožná 
so strachom a útekovou reakciou → inštinktívneho 
správania. Podľa charakteru podnetu možno rozlišo-

vať chemotaxiu, fototaxiu a geotaxiu. Podľa smeru 
podnetu rozlišujeme telotaxiu – priamo k zdroju pod-
netu, klinotaxiu – pohyb živočícha z jednej strany na 
druhú alebo menotaxiu – čo je → orientácia alebo 
pohyb živočícha vždy pod určitým uhlom. MKA

taxie (tropizmy) – vrodené orientované odpovede bu-
niek, orgánov, alebo aj organizmov na pôsobenie 
fyzikálnych a chemických → podnetov. Ide o fyzi-
kálno-chemické podnety, pôsobením ktorých môže 
ísť o celkovú kladnú alebo zápornú odpoveď. Naj-
charakteristickejším príkladom je orientácia rastu 
vrcholovej časti rastlín ku svetlu a rast koreňov sme-
rom k zemskej príťažlivosti. U živočíchov možno 
rozlíšiť jednoduché a zložitejšie formy taxie podľa 
intenzity, → druhu podnetu a charakteru odpovede. 
Častá je fobotaxia, keď sa živočích pri stretnutí so 
zhoršujúcimi sa životnými podmienkami zastaví a 
obráti späť. Podľa charakteru podnetu možno roz-
lišovať chemotaxiu, fototaxiu a geotaxiu. Podľa 
smeru podnetu telotaxiu (priamo k zdroju podnetu), 
klinotaxiu (živočích sa pohybuje z jednej strany na 
druhú), alebo menotaxiu (→ orientácia alebo pohyb 
živočícha vždy pod určitým uhlom).            MN

taxocenóza – časť spoločenstva (→ biocenózy, → zo-
ocenózy), do ktorej patria len → druhy určitej ta-
xonomickej skupiny (napr. vtáky, motýle, pavúky, 
chrobáky čeľade bystruškovitých atď.).            MH

taxón (taxon, pl. taxa) – skupina konkrétnych organiz-
mov (živočíchov) považovaná za klasifikačnú jed-
notku na základe istých spoločných vlastností, kto-
rými sa odlišujú od všetkých iných, napr. Arthropoda 
– článkonožce, Hirudinea – pijavice, Belemnitida – 
belemnity (taxón vyhynutých hlavonožcov), Passer 
– vrabec, Culex pipiens – komár piskľavý. Môže sa 
jednať o skupinu recentných organizmov, žijúcich 
v súčasnej dobe alebo fosílnych organizmov, ktoré 
žili v geologickej minulosti. Každá skupina organiz-
mov nárokujúca si systematický status musí byť za-
radená na úroveň niektorej systematickej kategórie 
(na niektorú z hierarchických úrovní systému). Ak je 
taxón zaradený napr. na uroveň „radu“ tak to nie je 
preto, že by bol „radom“ zo svojej prirodzenej pova-
hy, 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 syste-
matická kategória uvedeného taxónu.  Uvedená voľ-
nosť v prisudzovaní  hierarchickej úrovne konkrét-
nemu vyššiemu taxónu je v súlade so slobodou taxo-
nomických názorov proklamovanou v „Preambule“ 
Medzinárodného kódexu zoologickej nomenklatúry 
(1999). Všetko uvedené platí pre vyššie taxóny s vý-
nimkou základného taxónu – taxónu → druhu. IO

taxonómia – je v podstate teóriou klasifikácie organiz-
mov, je teoretickým štúdiom základov a princípov 
klasifikácie. Podáva logické zdôvodnenie pravidlám 
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a postupom, ktoré v práci používa zoológ, ktorý zara-
ďuje (klasifikuje) → taxón do systému. Niektorými 
autormi je termín taxonómia chápaný v širšom význa-
me ako synonymum biologickej → systematiky. IO

tegmentum → integument bezchordátov
tegmina → krídlo hmyzu
tegminum → krídlo hmyzu
tegula → krídlo hmyzu
teloblastický vznik mezodermu → mezoderm
telopodit → nohy článkonožcov
telotaxia  - pohyb živočícha priamo ku zdroju → podne-

tu, je to taxia určená smerom pohybu.         MKA
telotrofná ovariola → ovariola hmyzu
telová bunka/somatická bunka – každá bunka orga-

nizmu okrem pohlavných buniek. Delí sa len mitó-
zou.              MKB

telová dutina (cavum corporis) – dutina, ktorá sa vy-
tvorí medzi zárodočnými listami pri vývine zárod-
ku mnohobunkových živočíchov. Vzniká na štádiu 
blastuly zárodku. Rozlišujeme A. prvotnú telovú 
dutinu → blastocoel a od nej odvodené ďalšie tzv. 
nepravé telové dutiny 1. → schizocoel – telová du-
tina vyplnená parenchýmom (ploskavce – Plathel-
minthes, nemertini – Nemertini); 2. → pseudocoel 
– telová dutina, ktorá sa vyvinula zo schizocoelu 
zatlačením parenchýmu, medzi → ektodermom a → 
endodermom vzniká priestorná telová dutina vypl-
nená telovou tekutinou (pamachovky – Entoprocta, 
okrúhlovce – Nemathelminthes, háčikohlavce – 
Acantocephala, priapulidy – Priapulidea). Prvotná 
telová dutina zostáva jedinou dutinou tela u živočí-
chov, kt. majú vyvinuté dva zárodočné listy (Diblas-
tica).; a B. druhotnú telovú dutinu → coelom – vzni-
ká ako dutina pri formovaní → mezodermu, a je teda 
vystlaná jeho bunkami. U niektorých živočíchov má 
coelom podobu nerozdeleného alebo nanajvýš na dve 
až tri časti rozdeleného priestoru (mäkkýše), u iných 
je pravidelne rozdelený na rad za sebou ležiacich 
vačkov (obrúčkavce). K Coelomata patria mäkkýše  
– Mollusca, sipunkuly – Sipunculida, chobotničky 
– Echiurida, obrúčkavce – Annelida, pazúrikavce – 
Onychophora, pomalky – Tardigrada, článkonožce – 
Arthropoda, Tentaculata, Chaetognatha, pogonofóry 
– Pogonophora, ostnatokožce – Echinodermata, po-
lochordáty – Hemichordata a chordáty – Chordata. 
Druhotná telová dutina je vyvinutá u živočíchov s 
tromi zárodočnými listami (Triploblastica), kt. majú 
vyvinutý → mezoderm. U hmyzu sa nachádza zmie-
šaný typ telovej dutiny → mixocél (mixocoel), kt. 
vznikol splynutím célomu so zvyškami prvotnej te-
lovej dutiny (→ pseudocélu).              ET, JS, MH

telové prívesky kôrovcov – pôvodné boli dvojvetvové 
a boli vyvinuté na všetkých článkoch tela (okrem 
prvého a posledného); počas evolúcie sa ich počet 
postupne 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 antén (anteny II.) a 3 páry čeľusťových 

nôžok (gnatopódy, resp. stomatopódy) sa označu-
jú v poradí: 1. pár mandibul, dva páry maxíl, resp. 
maxily a maxiluly); u parazitických → druhov sa 
zmenili kaprovce. Hrudné prívesky (hrudné konča-
tiny – thoracopody, resp. pereiopody) pozostávajú z 
3 – 11 (výnimočne 17 –19 u žiabronôžok) končatín: 
prvý až tretí pár môžu byť modifikované na príustné 
končatiny (maxilipedy) – sem patria aj → klepetá 
desaťnožcov; ostatné hrudné končatiny sú kráčavé 
(zakončené pazúrikom) alebo slúžia na plávanie. 
Bruškových končatín (pleopody) je 5 – 7 párov (vý-
nimočne 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 
premeny, ale aj tok informácii. Telové tekutiny pre-
berajú živiny a plyny z vonkajšieho prostredia, roz-
vádzajú v organizme, ale aj odovzdávajú z tela látky 
a plyny ako produkty metabolických dejov. Rozvá-
dzajú aj produkty žliaz s vnútorným vylučovaním 
– hormóny. Podieľajú sa na udržiavaní stáleho vnú-
torného prostredia. Sú tiež sprostredkovateľom ob-
ranných reakcií organizmu. Telové tekutiny sa vyvi-
nuli skoro všetkým živočíšnym organizmom (okrem 
hubiek  – Porifera) v súvislosti so zväčšovaním veľ-
kosti tela a špecializáciou orgánových sústav. Počas 
fylogenézy sa živočíšnym organizmom vyvinuli 
základné typy telových tekutín: → hydrolymfa, → 
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 niektorých → 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, ktorý sa nachádza v 
oblasti → animálneho (aborálneho) pólu. Je tvorený 
políčkom alebo zväzkom zmyslových bŕv, ktoré sú 
spojené s nervovou uzlinou. Je významným mecha-
no- i chemoreceptorom. Neskôr v oblasti temenného 
orgánu vznikajú hlavové (mozgové) uzliny dospelé-
ho jedinca.               MH

teória ostrovnej biogeografie – teória vysvetľujúca po-
čet → druhov na ostrovoch a v izolovaných úsekoch 
pôvodného prostredia. Podľa nej rovnováha nastáva, 
keď novo prichádzajúce druhy a pôvodné → druhy 
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vymierajú rovnakou rýchlosťou.            MH
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 
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 roz-
kmitaním krvného stĺpca v aorte a v pľúcnici, poslu-
chovo 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 as-
poň o 0,3 °C nižšia a je ovplyvnená niektorými čini-
teľmi: napr. požitie chladnej alebo horúcej potravy, 
dýchanie ústami, žutie). Veľkosť tepelného jadra sa 
mení v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia, 
ale môže byť ovplyvnená aj svalovou prácou alebo 
fyziologickým stavom organizmu (tréma, trávenie, 
ovulácia). Rozdiely môžeme pozorovať aj medzi 
jednotlivými vnútornými orgánmi, → pečeň je me-
tabolicky aktívna a má preto teplotu vyššiu asi o 1 °C 
(považujeme ju za najteplejší orgán), naopak → pľú-
ca sú ochladzované vdychovaným vzduchom. MKB

tepelný obal – tvorí ho koža a končatiny, nemá stálu 
teplotu. Teplota obalu je viac variabilná v závislos-
ti od okolitého prostredia (v chlade sa teplotný obal 
zväčšuje), je zvyčajne nižšia ako teplota jadra a tvorí 
akýsi teplotný nárazník organizmu. Rozdiely teploty 
medzi jadrom a obalom sú impulzom pre zapojenie 
termoregulačných mechanizmov. Za najlepšie defi-
novanú teplotu telového obalu sa považuje teplota 
kože. Kožná teplota na rôznych častiach tela je odliš-
ná – distálne 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
terestrický – organizmus žijúci na súši vo vzdušnom 

prostredí. Opak → akvatický, vodný.            MH
tergit – chrbtový (dorzálny) → sklerit hmyzieho článku 

tela.                MH
terikolný – živočích žijúci v pôde. → edafón.         MH
teriológia – nauka o cicavcoch.             MH
teritoriálne správanie – je súbor prejavov živočí-

chov súvisiacich so zakladaním revírov či teritórií, 
ich bránením a udržovaním. Teritoriálne správanie 
účinne zmierňuje škody spôsobené agresivitou a ob-
medzuje pôsobenie stretov len na určité časové ob-
dobie. Zaistenie teritória obvykle pre jedinca či pár 
znamená okrem rešpektovania susedov i podstatné 
zníženie výdajov energie a času k vzájomným po-

týčkam a tým vlastne aj k zníženiu agresivity. Navy-
še sa podieľa na znížení nebezpečenstva napadnutia. 
Ďalším významom teritoriálneho chovania je, že 
teritória sa zakladajú dlho pred odchovom mláďat, 
dokonca ešte pred vytvorením párov a vďaka výraz-
nému zníženiu vzájomnej agresivity po obhájení te-
ritória sa uľahčí ako utváranie párov, tak spolupráca 
pri výchove mláďat. Je dôležitou vrodenou formou 
správania pre vytváranie pozitívnych predpokladov 
pre optimálny sociálny život zvierat. Význam teri-
toriálneho správania je z biologického hľadiska v 
tom, že umožňuje rozptyl jedincov, alebo skupín v 
→ biotope, čím sa znižuje počet vnútrodruhových 
konfliktov a súperenie o potravové zdroje. Význam-
ne ovplyvňuje hustotu populácie v lokalite výskytu 
zvierat. Rozmnožovaním zvierat vzniká tendencia 
deliť teritórium na menšie, čo zase z hľadiska teri-
toriálneho správania zvyšuje počet konfliktov medzi 
zvieratami. Pretože rozširovanie teritória nie je často 
z geografického hľadiska možné, vzniká pri určitom 
kritickom počte jedincov situácia, keď práve terito-
riálne správanie a neuroendokrinné mechanizmy ne-
gatívne ovplyvňujú rozmnožovanie, a tým aj popu-
lačný rast daného živočíšneho → druhu. MN, MKA

teritórium – územie, v ktorom zvieratá žijú a obhajujú 
si ho pred príslušníkmi toho istého → druhu. Veľ-
kosť teritória môže byť rôzne veľká, čo ovplyvňujú 
druhové špecifické vlastnosti vrodeného správania, 
predovšetkým potravové nároky a typ sociálneho 
spoločenstva, alebo samotárskeho spôsobu živo-
ta. Hranice teritória si živočíchy značkujú a bránia 
ako svoje územie. V súvislosti s chránením teritó-
ria možno hovoriť o charakteristických teritoriál-
nych druhových prejavoch (akustické – stridulácia, 
spev vtákov a i., optické – napr. zoškrabávanie kôry 
stromov, pachové značkovanie – napr. značkovanie 
trusom, útočná a obranná výstražná hrozba a pod.). 
Teritórium si môže obsadiť solitárne žijúci živočích, 
pár, → rodina zložená z rodičov a mláďat alebo celá 
skupina. Teritóriá sa môžu vzájomne prekrývať, ale 
najčastejšie je väčšina teritórií vlastníctvom určitého 
jedinca, páru, rodiny, alebo sociálnej skupiny. Teritó-
rium môže byť dočasné na obdobie rozmnožovania, 
alebo si ho zvieratá privlastnia na celý život, alebo 
celú dobu existencie sociálnej skupiny. Význam 
teritória spočíva v tom, že umožňuje rozptyl jedin-
cov alebo skupín v → biotope, čím sa znižuje počet 
vnútrodruhových konfliktov a súperenie o potravové 
zdroje. Podľa funkcie možno rozlišovať teritórium 
pre obdobie predsvadobných aktivít (tokanisko vtá-
kov, rujovisko cicavcov), teritórium hniezdne, alebo 
rozmnožovacie, potravové, letné alebo zimné. Naj-
väčší význam majú teritóriá v období rozmnožo-
vania. Prispievajú k rovnomernému rozmiestneniu 
príslušníkov populácie v priestore, zabezpečeniu 
dostatku potravy a vytváraniu súdržnosti párov a so-
ciálnej skupiny.       MN, PF

termitofília – dočasné alebo trvalé spolužitie článkonož-
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cov s termitmi v termitiskách. Podobne ako u mrav-
cov môžeme rozlíšit → symfilov, → synekentov a → 
synechrov.               MH

termofilný – teplomilný organizmus.            MH
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 prichá-
dzajú do mozgu do centra termoregulácie v hypota-
lame. V najväčšej miere sa nachádzajú rozptýlené 
v koži. Najviac ich je v oblasti ústneho otvoru a na 
končatinách. Chladové telieska reagujú na záporné 
zmeny vzhľadom na telo organizmu. Tepelné te-
lieska reagujú na kladné zmeny vzhľadom na telo 
živočícha. Pri bezstavovcoch sa nachádzajú vo for-
me kutikulárnych chlpov s nervovými zakončenia-
mi umiestnených na tykadlách a pri ústnom otvore. 
U stavovcov sa vyvinuli tzv. kožné telieska, čo sú 
rozvetvené nervové vlákna. Krauseho telieska sa na-
chádzajú 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, prúde-
nie, sálanie a vyparovanie. Pri výdaji tepla je dôležitá 
aj vazodilatácia. Keď je v organizme veľa tepla, po-
vrchové cievy a → kapiláry sa rozťahujú, čím sa zvy-
šuje odovzdávanie tepla do vonkajšieho prostredia. 
Pri chemickej termoregulácii dochádza k otepľova-
niu organizmov vplyvom neprestajne prebiehajúcich 
metabolických dejov. Tvorba tepla metabolickými 
dejmi sa môže zvýšiť 2 spôsobmi: 1. triaškovou ter-
mogenézou, pri ktorej sa tvorba tepla zvyšuje aktív-
nejšie pohybujúcimi sa svalmi. 2. netrasovou termo-
genézou, ktorá je humorálneho pôvodu a je podmie-
nená termogénnym účinkom noradrenalínu. MKB

termotaxia – pohyb živočíchov smerom ku zdroju tepla 
(pozitívna termotaxia) alebo od neho (negatívna ter-
motaxia).               MH 

termotolerantný – organizmus znášajúci širší rozsah 
kolísania teploty.              MH

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 
(nepodliehajú vplyvu LH.). Testosterón pôsobí na 
primárne a sekundárne pohlavné znaky. Primár-
ne – rast pohlavných orgánov samcov, sekundárne 
– mužské proporcie, svalstvo, zarastanie, ochlpe-
nie, rast hrtanu, mutácia. 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). Testoste-
rón riadi aj pohlavnú aktivitu samcov. Má podobné 
účinky v tele muža ako estrogény v tele ženy. MKB

thoracopody → telové prívesky kôrovcov
thorax → hruď článkonožcov
tibia → nohy článkonožcov
tibiotarsus → nohy článkonožcov
tigmotaxia – potreba živočícha cítiť tlak na chrbtovú 

stranu tela, preto hmyz zalieza do úzkych štrbín, čím 
sa chráni.               MH

Tinbergen, Nicholas (Niko) – nar. 1920. Svetoznámy 
holandský bádateľ, objaviteľ mnohých etologických 
princípov. Spolu s rakúskym bádateľom Konradom 
Lorenzom a nemeckým vedcom Karlom v. Frischom 
dostal v r. 1973 Nobelovu cenu za objavy vrodených 
→ inštinktívnych mechanizmov čajky striebristej 
(Larus argentatus), kutavky včelej (Philantus trian-
gulum) a ryby pichľavky sinej (Gasterosteus aculea-
tus). Zaslúžil sa aj o určenie základných teoretických 
koncepcii tzv. hierarchie inštinktívneho správania. 
Takmer všetky svoje dlhodobé štúdie a objavy urobil 
N. Tinbergen vo voľnej prírode.            MN

titilátory → penis hmyzu
titillatores → penis hmyzu
tkanivo – súbor živočíšnych buniek plniacich určitú 

funkciu, ktorých súdržnosť je zabezpečovaná fyzikál-
nymi, fyzikálno-chemickými i chemickými väzbami 
a medzibunkovými spojmi. Bunky v tkanivách môžu 
byť morfologicky podobné (→ epitelové, svalové 
tkanivá) alebo sa v jednom tkanive 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, spojivo-
vé (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 (kys-
lík) naopak zväčšuje svoj náboj pribratím elektrónu. 
Pri takomto presune elektrónov z donátorov elektró-
nov (oxidovaného substrátu) na akceptorov elektró-
nov (redukovaný substrát) vznikajú ióny opačného 
náboja, ktoré nakoniec poskytujú neutrálne zlúče-
niny (metabolickú vodu, metabolický oxid uhliči-
tý). Prebieha za účasti špecifických → enzýmov 
(dehydrogenáz, dekarboxyláz, transelektronáz).JS

tkanivové hormóny – vytvárajú bunky v rôznych orgá-
noch. 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 
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pankreasovej šťavy, žlče a i. Iné hormóny sú: pankre-
atický polypeptid, bombezín, motilín, chymodenín, 
pamkreozymín. Ďalšie tkanivové hormóny sa tvoria 
v mozgu. Sú to napr. endorfíny a enkefalíny. Iné tka-
nivové hormóny sa vylučujú na nervových zakonče-
niach ako mediátory – noradrenalín, → adrenalín. Iné 
vznikajú napr. v obličkách (kíny), srdci pečeni. MKB

tkanivový mok – typ telovej tekutiny stavovcov nachá-
dzajúci sa v medzibunkových priestoroch. Je to bez-
farebná tekutina, ktorá sa skladá z vody a určitého 
množstva koloidov a kryštaloidov, ale nachádzajú sa 
v nej aj voľné bunky (histiocyty, žírne bunky, → lym-
focyty plazmatické bunky). Konštantné zloženie tka-
nivového moku zabezpečuje krv a → lymfa. Tkanivo-
vý mok sa vytvára z krvnej plazmy po jej prestúpení 
z vlásočníc do tkaniva. V tkanive plní funkciu medi-
átora 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 kto-
rej dochádza u niektorých → druhov k vytvoreniu 
trvalého páru, ale jeho hlavným cieľom je oplodne-
nie samice. Môže zahŕňať viaceré aktivity súvisiace 
s rozmnožovaním. Mnohým druhom sa práve kvôli 
tejto forme správania vyvinuli rôzne ozdobné perá 
a nápadné sfarbenie, ktorým samce počas toku rôz-
nymi pohybmi a postojmi zvýrazňujú alebo lákajú 
samicu spevom. Často sa tieto typy signálov navzá-
jom kombinujú. Úlohou samice je vybrať si podľa 
týchto prejavov najlepšieho samca. Niektoré → dru-
hy vyhľadávajú počas tejto doby špeciálne miesta, 
na ktorých prebiehajú skupinové svadobné tance 
(žeriavovité, hlucháňovité a mnohé iné). Tento spô-
sob toku je označovaný ako arénový (angl. lek). Pri 
niektorých druhoch sa vyvinuli svadobné tance, na 
ktorých sa zúčastňujú obaja partneri. Pri dravcoch 
sa vyskytujú svadobné lety, pri ktorých si niektoré 
druhy navzájom odovzdávajú potravu.   PP, MKA

tolerancia ekologická – schopnosť organizmu vyrov-
návať sa s pôsobením ekologických faktorov, znášať 
širší alebo užší rozsah pôsobení ich intenzity. MH

tonus svalov – vnútorné napätie svalov.               JS
toxicysty → extruzómy
trachea → vzdušnica
tracheálna sústava → vzdušnicová sústava
tracheálne žiabre (pseudobranchie) –  dýchacie orgá-

ny vyvinuté pri larvách viacerých → druhoch hmyzu, 
ktoré žijú vo vode. Sú spojené s tracheálnou sústa-
vou. Môžu byť prítomné na hlave, hrudi a najčastej-
šie na  brušku. Vonkajšie tracheálne žiabre v podobe 
dutých výbežkov  telového integumentu (lupeňovité, 
vláknité, kríčkovité) sú slabo sklerotizované s bota-
tým rozvetvením tracheí, a preto ľahko prepúšťajú 
vo vode rozpustený vzduch. Vyskytujú sa u lariev 
vážok, podeniek, pošvatiek, potočníkov, niektorých 

sieťokrídlovcov, dvojrídlovcov – muškovité (Simu-
liidae) a motýľov z rodu Nymphula.                 MKU

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, ktorými voda s čias-
točkami potravy preniká do tela. Na vrchole tela sa 
nachádza otvor – → osculum, ktorým je voda vyvá-
dzaná von z tela. Vo vnútri je paragastrálna dutina, 
vystlaná golierikovitými bunkami (choanocytmi). 
Trávenie je vnútrobunkové. Tráviaci vak je preme-
neným → prvočrevom s → prvoústami. Vo vnútri sa 
nachádza riasinkový → epitel s jednoduchými trá-
viacimi žľazami. Vyskytuje sa pri mechúrnikoch, u 
ktorých dochádza k prechodu od vnútrobunkového 
k mimobunkovému tráveniu. Medúzovcom vzniká 
gastrovaskulárna sústava, ktorá 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 hl-
tan a žalúdok, do ktorého vybiehajú štyri hlavné ka-
nály gastrovaskulárnej sústavy s radiálnymi vetvič-
kami. Tráviaca rúra je predĺžené vakovité prvočrevo. 
U prvoústovcov (Prostomia) sa mení blastoporus na 
ústa a análny otvor vzniká druhotne. U druhoústov-
cov (Deuterostomia) sa blastoporus mení na análny 
otvor a ústa vznikajú druhotne. Predná časť rúry 
(stomodeum) a zadná časť (proctodeum) je ektoder-
málneho pôvodu, stredná časť (mesenteron) je endo-
dermálneho pôvodu. Tráviaca sústava je jednootvo-
rová u → kmeňa ploskavcov. Prvýkrát sa objavuje 
análny otvor u kmeňa páskovcov. Hlístovce majú v 
ústnej dutine kutikulárne zúbky a hltan je rozšírený v 
tzv. bulbus, ktorý slúži k nasávaniu potravy. Mäkký-
še majú vyvinuté slinné žľazy v ústnej dutine a trá-
viacu žľazu – hepatopankreas. Na chrbtovej strane 
je vyvinutý záves čreva – typhlosolis, ktorý 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 prispôsobe-
nú na prijímanie tekutej potravy. Na nasávanie po-
travy im slúži cicavý žalúdok. Potrava sa hromadí 
v bohato rozvetvenom čreve, ktorého slepé výbežky 
vybiehajú 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). Pri-
jatá potrava prichádza do predústnej dutiny, potom 
pokračuje do ústnej dutiny (cavum oris). Vrchná 
časť ústnej dutiny sa nazýva cibárium (cibarium) a 
spodná slinovník (salivarium). Potrava sa tu mieša 
so slinami a prechádza do hltana (pharynx), potom 
pokračuje do pažeráka (oesophagus), ktorého zadnú 
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časť tvorí hrvoľ (ingluvies). Je rezervoárom potravy. 
(Včelám v ňom nastáva premena nektáru na med za 
pomoci tráviacich → 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 
stredného čreva (valvula cardiaca) prechádza do 
stredného čreva (mesenteron), ktoré je nemá intimu 
ani kutikulárne zúbky, ale vpredu má charakteristic-
ké slepé výbežky (coeca) slúžiace pravdepodobne na 
zväčšenie tráviacej plochy. Niektoré → druhy v nich 
majú mikroskopické symbionty, ktoré pomáhajú 
stráviť celulózu. Vnútri stredného čreva sa nachádza 
tzv. rabdórium (rhabdorium), zložené z podlhovas-
tých → epitelových buniek, ktoré tvoria paličkovité 
útvary. Osobitným útvarom je peritrofická membrá-
na, ktorá oddeľuje epitel stredného čreva od potravy, 
pričom medzi ňou a rabdóriom vzniká priestor vypl-
nený tráviacimi enzýmami. Výživné látky sa dostá-
vajú do žalúdka osmoticky. Zadné črevo (proctode-
um) 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 chrbtovej 
strane tela análny otvor a cedidlovú (madreporovú) 
doštičku, cez ktorej póry preniká morská voda do 
kruhovej chodby okolo hltana a do kanálika ambu-
lakrálnej sústavy. Majú tiež ambulakrálne nožičky s 
prísavkami, pomocou ktorých sa zmocňujú koristi a 
veľký vakovitý žalúdok, ktorý môžu vyvrátiť von z 
tela, čo slúži na požieranie veľkej koristi. Ježovky 
majú vyvinutý žuvací ústroj (Aristotelov lampáš), 
ktorý môžu z úst vysúvať i nazad vťahovať. Je zlože-
ný z 5 trojhranných zubov zostavených do pyramídy 
obrátenej vrcholom nadol. Pomocou zubov ohlodá-
vajú riasy zo skál, alebo žujú mäsitú potravu. Trávia-
ca sústava u holotúrií má na konci širokú kloaku, v 
ktorej sa nachádzajú tzv. vodné pľúca. Majú podobu 
dvoch dlhých, slepo rozkonárených vreciek. Napĺňa-
jú sa vodou a vyprázdňujú, pravdepodobne plnia aj 
exkrečnú funkciu.              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 
článku tela. U vyšších rakovcov je navyše možné 
rozlíšiť pažerák a vakovitý žalúdok. Na stene žalúd-
ka sa nachádzajú párové hepatopankreatické žľazy 
vylučujúce tráviace sekréty. Okrem toho obsahujú 
aj glykogén a zásobný vápnik → rakovky. Hepato-
pankreas sa u nižších 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 
dutinu i prijatú potravu. Vodné formy majú jazyk 
slabšie vyvinutý, niektoré → druhy ho môžu mať 
dokonca veľmi redukovaný (rod Necturus, čeľ. pi-
povité; Pipidae). Medzi suchozemskými obojživel-
níkmi, 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 dutiny, v zadnej časti voľný, vyliači-
teľný. Zuby sú malé a majú pedicelárnu stavbu – 
zub je tvorený bazálnou stopkou (pedicelom), ktorá 
prirastá ku kosti, a korunkou oddelenou od stopky 
nezvápenatenou vrstvou. Uplatňujú sa len pri pridr-
žiavaní potravy. Ozubenie je homodontné (všetky 
zuby sú rovnaké) a polyfiodontné (neustále sa obno-
vujúce). Žaby majú ozubenú len hornú čeľusť, alebo 
majú obe čeľuste bezzubé (napr. ropuchy). Pre žaby 
je charakteristické, že pri prehĺtaní potravy si pomá-
hajú vťahovaním očných gulí osobitým svalom. Trá-
viaca 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 steny a chemické-
ho trávenia (produkcia pepsínu a kyseliny chlorovo-
díkovej). 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 nemajú 
diferencované). Dochádza tu k absorbcii vody z ne-
strávených zvyškov potravy. Črevo vyúsťuje spolu 
s vylučovacou a pohlavnou sústavou do → kloaky. 
Tráviaca sústava lariev sa od trávacej sústavy dospe-
lých jedincov výrazne líši. Larvy žiab majú v okolí 
úst rohovinové zúbky a doštičky, ktorými spracúvajú 
potravu. Živia sa prevažne rastinnou potravou, preto 
majú črevo dlhé, mnohonásobne stočené v brušnej 
dutine. Larvy chvostnatých obojživelníkov a červo-
ňov nemajú vyvinuté rohovinové zúbky, sú dravé a 
ich tráviaca sústava sa väčšmi podobá dospelým je-
dincom.              PMI

tráviaca sústava plazov – začína ústnou dutinou (ca-
vum oris), v ktorej je rôzne vyvinutý jazyk (lingua). 
Krokodíly a korytnačky majú jazyk menej vyvinutý 
a nemôžu ho vyplazovať, šupináče a hatéria bodko-
vaná ho môžu v rôznej miere vysúvať. Môže byť pri-
spôsobený na lov koristi (výrazne špecializovaný ho 
majú napr. chameleónovité) i na prenos chemických 
→ podnetov k Jacobsonovmu orgánu (→ zmyslové 
orgány plazov). Varanovité a hady môžu hroty jazy-
ka zasúvať priamo do vývodov Jacobsonovho orgánu 
(→ zmyslové orgány plazov) na podnebí. V dospe-
losti majú všetky recentné plazy okrem korytnačiek 
vyvinuté zuby (dentes); korytnačky ich nahrádzajú 
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rohovitým pokryvom zobákovitých čeľustí. Zuby 
bývajú umiestnené v jednoduchých radoch na kos-
tiach čeľustí (predčeľusťová kosť – praemaxillare, 
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 nasadajú 
na vrchnú časť ďasien – chameleónovité, agamo-
vité, hatéria bodkovaná) alebo pleurodontný (zuby 
vyrastajú na vnútornej strane ďasien – leguánovité, 
varanovité). Hady majú modifikovaný pleurodontný 
chrup (ich zuby sú lemované kosťou aj mediálne). 
Z hľadiska tvaru zubov majú plazy ozubenie buď 
homodontné (tiež „izodontné“, t. j. chrup tvoria zuby 
rovnakého tvaru) alebo heterodontné (zuby sú funkč-
ne i tvarovo rozrôznené). Obnova zubov je zvyčajne 
neprestajná (polyfyodontný chrup), zriedkavejší je 
chrup difyodontný (mliečny a trvalý chrup) či do-
konca monofyodontný (zuby po vypadnutí nedo-
rastajú, napr. hatéria bodkovaná). Jedovaté jaštery z 
čeľade kôrnatcovitých majú veľké ryhované jedové 
zuby na dolnej čeľusti. Hady majú zuby buď hladké, 
bez rýh (aglyfné hady – nejedovaté) alebo majú vy-
tvorený jeden z troch typov chrupu špecializovaného 
na prenos jedu do rany. Opistoglyfný chrup (napr. 
bojgy z príbuzenstva čeľade užovkovitých) sa vy-
značuje zväčšenými ryhovanými zubami vzadu na 
hornej čeľusti, proteroglyfný chrup (koralovcovité) 
má zväčšené zuby (s viac-menej uzavretým kanáli-
kom) na hornej čeľusti vpredu. Solenoglyfný chrup 
(vretenicovité) je tvorený sklopnými, dutými, šabľo-
vito 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 chrupom, 
ktoré tiež môžu jed zo žľazy aktívne vypudzovať 
vďaka sťahom mohutných svalových zvieračov). 
Samotný jed je veľmi zložitou substanciou, obsahuje 
v rôznom pomere zložky neurotoxické, kardiotoxic-
ké, hemolytické a vazoaktívne. Potrava sa z ústnej 
dutiny dostáva do ďalších oddielov tráviacej sústavy 
nerozžutá. Cez hltan (pharynx) a → pažerák (oeso-
phagus), ktorý je vďaka pozdĺžnym záhybom mimo-
riadne roztiahnuteľný a umožňuje prijať veľké sústa 
(hady), prechádza do žalúdka (ventriculus). Žalúdok 
je tvarovo veľmi variabilný, krokodíly majú jeho 
zadnú časť modifikovanú do oddielu pripomínajú-
ceho svalnatý žalúdok vtákov. Všetky plazy majú 
viaclaločnú → pečeň (hepar) so žlčníkom (vesica 
felea). Podžalúdková žľaza (pancreas) je stavebne i 
umiestnením veľmi variabilná. Ústi do dvanástnika 
(duodenum) spolu so žlčovodom (ductus choledo-
chus). Tenkým črevom (intestinum tenue) prechádza 
potrava do hrubého čreva (colon), na mieste ich spo-
jenia je záklopka regulujúca množstvo prechádzajú-

cej 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) ús-
tiacim do → kloaky (cloaca).         IB, DJ

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 (lingua) 
s chuťovými bunkami, zuby (dentes) rôzneho tvaru, 
umiestnené na rôznych kostiach ústnej dutiny. Do 
ústnej dutiny ústia aj žľazy (slinné, jedové). Hltan 
(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 Am-
niota dlhý a môžu z neho vzniknúť rôzne štruktúry 
ako → hrvoľ (ingluvies) vtákov. Žalúdok (ventricu-
lus, 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 vrátniková časť žalúdka (pars pylorica) je 
zakončená svalom → vrátnikom (pylorus), ktorý od-
deľuje žalúdok od čreva. Žalúdok prežúvavcov tvo-
ria bachor (rumen), čepiec (reticulum), kniha (oma-
sum) a slez (abomasum). Žalúdok nemajú mihule, 
sliznatky, chiméry, niektoré kostnaté ryby. Črevo 
(intestinum) nie je pri vodných stavovcoch morfolo-
gicky členené a je zvyčajne krátke. Môže sa v ňom 
nachádzať špirálna riasa (typhlosolis) na zväčšenie 
jeho vnútornej tráviacej plochy). Niektoré ryby (lo-
sosovité) majú na zväčšenie tráviacej plochy, na za-
čiatku čreva pylorické prívesky (appendices pylori-
cae). Od kostnatých rýb je v čreve vytvorený systém 
záhybov – črevné klky (villi intestinales), ktoré sú 
najdokonalejšie vyvinuté pri vtákoch a cicavcoch. 
Od plazov je črevo rozdelené na tenké → črevo (in-
testinum tenue) a → hrubé črevo (intestinum cras-
sum). Do prednej časti tenkého čreva – dvanástnika 
(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). Trávia-
ca sústava končí konečníkom (rectum), ktorý môže 
ústiť do zväčšeného priestoru – → kloaky (cloaca). 
Do kloaky môžu ústiť aj vylučovacie a pohlavné or-
gány. Kloaka druhotne chýba sliznatkám, mihuliam, 
lúčoplutvovcom a placentovcom (Eutheria). Kloaka 
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vtákov má tri časti: coprodeum, kde sa hromadia ex-
krementy, urodeum, kam ústia → močovody a po-
hlavné vývody a proctodeum, kde majú mladé vtáky 
Fabriciovu kapsu (bursa Fabricii).  ZO, MKB 

tráviaca sústava vtákov – začína zobákom, (recent-
né vtáky bez zubov), ktorý sa tvarom a veľkosťou 
prispôsobil typu potravy. Napr. rovné, dlhé zobáky 
majú volavky či bociany, zúbkozobce majú na okra-
joch zobákov lamely, ktorými preciedzajú potravu, 
dravce ich majú hákovite ohnuté, hmyzožravé spe-
vavce majú špicaté, rastlinožravé naopak kužeľovité 
zhrubnuté, atď. Vtáky majú iba tvrdé podnebie, v 
ktorom sú dve štrbiny – vyústenie vnútorných noz-
dier, choán a vyústenie Eustachovej trubice. Veľmi 
charakteristický je pri väčšine → druhov tvrdý jazyk, 
podopretý jazylkou. Tu sú aj slinné žľazy (glandulae 
salivales). Zobák pokračuje do hltana (pharynx) a 
→ pažeráka (oesophagus), ktorý môže mať zásob-
ný vak – → hrvoľ (ingluvies) – na zhromaždenie, 
zmäkčenie a natrávenie potravy. V hrvole holubov sa 
odlupuje výstelka stien a vzniká tvarohovitá hmota, 
ktorou kŕmia mladé (vtáčie mlieko). Nasleduje → 
žľaznatý žalúdok (proventriculus, ventriculus glan-
dularis), kde je potrava chemicky spracovaná (kyse-
lina chlorovodíková, pepsinogen), pričom tu môže 
dôjsť nielen k natráveniu svaloviny, ale aj menších 
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 po-
žierajú na rozomieľanie potravy. Niektoré → druhy 
(napr. potáplice, potápky, tučniaky, kačice, dravce, 
kukučky) môžu mať ešte aj tretiu časť žalúdka, ktorý 
zachytáva nestrávené časti (→ perie, → srsť, kôst-
ky). Tenké → črevo (intestinum tenue) začína dva-
nástnikom (duodenum). Vyúsťuje doň podžalúdková 
žľaza (pancreas) a žlčovody. Pečeň (hepar) je veľká, 
žlčník (vesica fellea) je dobre vyvinutý u dravcov, 
chýba bežcom, holubom, papagájom, kolibríkom. 
Na prechode do hrubého čreva (intestinum crassum) 
sú dve slepé črevá (caeca), ktoré môžu byť u rastli-
nožravých 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 vtá-
ky kloakálny vačok (bursa Fabricii), ktorý v dospe-
losti mizne. Kloaku uzatvára anus. Trus odchádza z 
kloaky spoločne s hustým močom, vytvárajúcim na 
ňom biely povlak. Nestrávené časti potravy (kosti, 
srsť, perie, chitín) vtáky vyvrhujú v podobe vývrž-
kov, ktoré sú spoľahlivým zdrojom pri analýze po-
travy daného vtáčieho druhu.              ĽK

tráviaca trubica holotúrií – je rúrovitá, často vytvára 
len jednu kľučku, vyúsťuje análnym otvorom v stre-
de na zadom konci tela. Na konci tráviacej rúry je ši-
roká kloaka, z ktorej vybiehajú dva rúrkovité bohato 
rozvetvené slepo zakončené vaky tvoriace → vodné 

pľúca. Niektorým holotúriám (→ druhy rodov Ho-
lothuria, Actinopyga) ústi do kloaky Cuvierov orgán 
tvorený zväzkom jemných rúrok. Po podráždení ho-
lotúrie (niekedy stačí holotúriu rukou vybrať z mor-
skej 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
trematodózy – ochorenia živočíchov a človeka vyvola-

né ploskavcami z triedy motolice.             ET
triblastica (triploblastica) – mnohobunkové, bilaterál-

ne symetrické živočíchy (→ bilateralia) u ktorých 
sa medzi → ektodermom a → endodermom zakladá 
tretí zárodočný list → mezoderm. Zahŕňajú 4 vý-
vojové vetvy morulovce, acélomáty, prvoústovce a 
druhoústovce.               ET

trieda – základná → systematická kategória ležiaca 
v hierarchicky usporiadanom systéme medzi radom 
(ordo) a → kmeňom (phylum).               IO

trichiová senzila → senzila
trichobothria (trichobothrium) – veľmi jemný a často 

vetvený vlas zakotvený v jamke. Mechanoreceptor 
a seizmoreceptor (orgán reagujúci na otrasy). Má 
funkciu aj pri párení a uchopení koristi. Vyskytuje sa 
napr. na tykadlách mnohých skupín hmyzu, na pedi-
palpách a nohách pavúkovcov a pod.            MH

trichobothrium → trichobotria
trichocysty → extruzómy
tritocerebrum → mozog hmyzu
tritocerebrum hmyzu → mozog hmyzu
tritonymfa → vývin roztočov
triumfálna ceremónia – je ritualizované správanie vtá-

kov a cicavcov, ktoré má význam pre upevňovanie 
emocionálne pozitívnej sociálnej väzby. Príkladom 
môže byť tzv. odchýlený útok, ktorý možno pozo-
rovať na rôznom stupni fylogenetického vývoja u 
rôznych zástupcov čeľade kačicovité (Anatidae). Pár 
kačíc stojí oproti sebe, hlasno sa pozdravuje s krkmi 
natiahnutými dopredu, no zobáky nesmerujú proti 
sebe, ale samec odkláňa hlavu a hrozí do priestoru 
mimo svojej družky. Rovnako vyzerá odpoveď sam-
ca na jej „nahováranie“ do boja proti cudziemu „vo-
trelcovi“ na ich teritóriu. Pri iných → druhoch kačíc 
samec sa už nielen vyhráža, ale napáda aj soka. Až 
keď ho odoženie, vráti sa späť a nasleduje záverečná 
triumfálna ceremónia – každý z partnerov sa vyhrá-
ža niekde nabok – do strany. Pri husi divej (Anser 
anser) je táto ceremónia už celkom nezávislá od ag-
resívneho pudu. Možno ju pozorovať celý rok a je 
charakteristickou vlastnosťou sociálnej väzby, ktorá 
spája celú sociálnu skupinu. Združovací sociálny 
ceremoniál vyzerá takto: gunár so vztýčenou hlavou 
a prenikavým gagotaním útočí na zdanlivého alebo 
aj skutočného nepriateľa. Po „víťazstve“ sa vracia s 
hlavou pri zemí a vydáva nízke akustické signály. 
Keď sa priblíži k prvému členovi skupiny, začne ho 
pozdravovať s natiahnutým krkom a ritualizovaným 
odklonením hlavy. To je tzv. odchýlená hrozba, cha-
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rakteristický pozdrav člena skupiny. Ide o prejav 
pozitívneho emocionálneho naladenia k partnerovi a 
mláďatám. Na jeseň pred odletom, keď sa husi zhro-
mažďujú do veľkých skupín, možno pozorovať, ako 
triumfálnu ceremóniu vykonávajú všetci členovia 
skupiny. Je to snaha vytvárať súdržný celok, spoloč-
ne si brániť teritórium a brániť sa proti okoliu. Keď 
je hus divá v izolácii a nemá podporu triumfálnej ce-
remónie v sociálnom zväzku, jej správanie je plaché, 
stráca odvahu a podlieha panike.            MN

triungulín → larvy hmyzu
triungulinoid →larvy hmyzu
trofamnion → živorodosť
trofická adaptácia → potravová adaptácia
trofická sieť → potravová sieť
trofické úrovne → úrovne potravové
trofický reťazec → potravový reťazec
trofobionty – organizmy, ktoré poskytujú mravcom 

cukornatú látku – medovicu. Ich vzťah k mravcom  
môžeme charakterizovať ako špeciálny prípad mu-
tualizmu (trofobióza). Patria sem vošky a červce. 
Mravce ich chránia pred nepriateľmi, vytvárajú pre 
nich úkryty z hliny a niekedy ich prenášajú priamo 
do mraveniska a správajú sa k nim ako ku skutoč-
ným členom kolónie.              MH 

trofocyty → ovariola hmyzu, → tukové teleso
trofogénne kasty – u sociálne žijúceho hmyzu (včely, 

mravce, termity), kde množstvo a kvalita potravy 
rozhoduje o veľkosti a funkcii jedincov (kráľovnej, 
robotníc, vojakov).              MH

trofozoit – trofické štádium v životnom cykle jedno-
bunkovcov (Protista). Typické je aktívnym príjmom 
živín, množením. Môže by byť pohyblivé alebo ne-
pohyblivé.           MMR

troglobiont – živočích trvale žijúci v jaskyniach, často 
je tomuto prostrediu prispôsobený, napr. stratou pig-
mentu, očí, krídiel a pod.             MH

troglofil – živočích, ktorý sa vyskytuje v jaskyniach, ale 
tiež aj v iných → biotopoch, nemá zvláštne adaptá-
cie k troglobiontnému spôsobu života.            MH

trogloxén – živočích, ktorý sa v jaskyniach vyskytuje 
iba náhodne.               MH

trochanter → nohy článkonožcov
trochantofemur → nohy článkonožcov
trochofóra – primárna voľne pohyblivá larva, ktorá 

vzniká z oplodneného vajíčka špirálovým determi-
novaným brázdením. V hornej časti obsahuje 2 ven-
ce bŕv prototroch a metatroch a temennú doštičku 
so zmyslovými 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 narastaniu článkov (segmentácii) 
a trochofóra sa mení na segmentovanú metatrocho-
fóru. Charakteristická je pre morské obrúčkavce 
a mäkkýše (→ veliger), ale aj pre iné živočíchy z lí-
nie Trochozoa.               ET

trochofóra → lastúrniky
trombín – → enzým meniaci rozpustnú bielkovinu krv-

nej plazmy – → fibrinogén na nerozpustný fibrín a vy-
volávajúci zrážanie krvi. Trombín vzniká z protrom-
bínu, ak sa z krvných doštičiek (trombocytov) uvoľní 
enzým trombokináza a je dostatok iónov vápnika. JS

trombocyty – sú bezjadrové (cicavce) alebo jadrové 
(vtáky) krvné telieska okrúhleho tyčinkovitého tva-
ru. V ich cytoplazme sa vyskytujú zrná – granuly. 
Sú veľké 2 – 4 µm, výnimočne 10 µm. 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 cicav-
cov 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 protrom-
bínu na aktívny trombín, dôležitý pre zrážanie krvi. JS

trombus – krvná zrazenina vznikajúca za patologického 
stavu v srdci alebo v → cievach, spôsobujúca zúže-
nie alebo uzáver cievneho priesvitu. V prípade, ak sa 
kúsky trombu odtrhnú a upchajú niektorú vzdiale-
nejšiu 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
trubicové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
trúd, samček včely – samčí jedinec včely, ktorý sa vyvíja 

z neoplodneného vajíčka, vývin trvá 24 dní. Veľkosť 
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 končatinami.                JS
trup viacnôžok – článkovaná časť tela ležiaca za hla-

vou viacnôžok (Myriapoda). Články trupu majú 
rôzne upravené končatiny, posledný článok bez kon-
čatín. Trup niektorých má charakter homonomnej 
segmentácie (napr. Chilopoda, Geophilomorpha; 
Diplopoda, Julida) iných heteronomnej segmentá-
cie (napr. Chilopoda, Lithobiomorpha; Pauropoda). 
Na trupe vyusťujú pohlavné orgány buď na začiatku 
(mnohonôžky, Diplopoda) alebo konci (stonôžky, 
Chilopoda). Článkovanie trupu nedovoľuje presnej-
šie 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, 
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ako napr. trup lietadla, trup lode a pod. Tak napr. trup 
človeka (truncus) je základná časť ľudského tela, 
siahajúca od horného okraja hrudníka po hrádzu, 
u človeka sa delí na hrudník a brucho.             SN

trypsín – proteolytický → enzým (umožňuje štiepenie a 
vstrebávanie bielkovín z tenkého čreva), v absorbo-
vanej forme pôsobí protizápalovo a protinádorovo. 
Schopný rozpúšťať proteínovú vrstvu nachádzajúcu 
sa na povrchu poškodených buniek organizmu, ktoré 
sa po strate bielkovinovej vrstvy stanú prístupnejšie 
pre bunky imunitného systému, ktoré ich zneškod-
nia.             MKB

trypsinogén – neúčinná forma trypsínu. Aktiváciu spô-
sobuje enterokináza prítomná v črevnej šťave a v 
sliznici tenkého čreva.           MKB

Tschermak-Seysenegg, Erich von (1871 – 1962) – 
rakúsky agronóm a botanik, profesor botaniky vo 
Viedni. „Znovuobjaviteľ“ Mendelových zákonov 
dedičnosti v práci Über künstliche Kreuzung bei 
Pisum sativum (1900).               IO

tubuli – trubičky, kanáliky.               JS
tuková plutvička (pinna adiposa) – sa nachádza na 

chrbtovej strane niektorých rýb medzi chrbtovou 
(pinna dorsalis) a chvostovou plutvou (pinna cauda-
lis), napr. pstruh (Salmo sp.). Je významným deter-
minačným znakom a slúži ako zásobáreň tuku. Svo-
jou štruktúrou sa líši od ostatných plutiev, pretože 
predstavuje iba kožný výrastok bez lúčov.            HI

tukové teleso (corpus adiposum) – mnohobunkový 
útvar, ktorý vzniká počas ontogenézy z ventrálnej 
časti célomových vreciek. Skladá sa z dvoch základ-
ných vrstiev: z vnútornej – útrobnej (viscerálnej), 
ktorá obaľuje stredné črevo a z vonkajšej – parie-
tálnej. V priebehu postembryonálneho vývinu sa 
jeho celkový tvar mení. Bunky sú spočiatku malé 
s okrúhlymi jadrami. Neskôr sa zväčšujú, ich cyto-
plazma obsahuje vakuoly, jadrá majú hviezdicovitý 
tvar. Hranice medzi jednotlivými bunkami sa strá-
cajú a tukové teleso nadobúda charakter syncýtia. V 
tukovom telese môžeme rozlíšiť tri skupiny buniek. 
1. Trofocyty, ktoré zhromažďujú zásobné látky, naj-
mä bielkoviny, tuky a glykogén. 2. Urátové bunky, 
ktoré obsahujú kyselinu močová, jej soli a purínové 
kryštáliky. 3. Mycetocyty, v ktorých sa nachádzajú 
symbiotické mikroorganizmy. Majú význam pri syn-
téze vitamínov a esenciálnych aminokyselín, ktoré 
hmyz nie je schopný sám syntetizovať. Mycetocyty 
pri niektorých → druhoch vytvárajú samostatné sku-
piny buniek, tzv. mycetómy.             MH

tunicín – živočíšna celulóza je polysacharid, z ktorého 
je vytvorená rôsolovitá tunika plášťovcov (Urochor-
data). Po chemickej stránke je totožný z rastlinnou 
celulózou.                ZO

tyčinky – svetlocitlivé bunky sietnice → oka stavocov, 
registrujúce intenzitu svetla. Sovy (Strigiformes) 
majú v sietnici takmer výlučne tyčinky. Opice rodu 
Aotus, zástupcovia, ktorého patria k nočným → dru-
hom, majú v sietnici len tyčinky, ostatné rody majú ty-

činky aj čapíky usporiadané podobne ako človek. ZO
tychocénny – → druh so širokou ekologickou plastici-

tou, môže byť členom rôznych spoločenstiev. Ter-
mín sa používa v → zoocenológii.            MH

tychoedafón – živočíchy, ktoré sa dostávajú do pôdy iba 
náhodne a nemajú k nej žiadny vzťah.            MH

tykadlá 1. páru kôrovcov (antennulae) – orgán homo-
logický → s tykadlami hmyzu. Sú nevetvené, iner-
vované z druhého oddielu mozgu – deutocerebra. 
Majú zmyslovú funkciu;  u samcov navyše plnia 
funkciu pomocných kopulačných orgánov – slúžia 
na prichytávanie.       IH, MH

tykadlá 2. páru kôrovcov (antennae) – dvojvetvový 
orgán homologický → s chelicerami klepietkavcov 
(Chelicerata). Sú inervované z tretieho oddielu moz-
gu – tritocerebra. Zvyčajne plnia funkciu zmyslových 
orgánov,  ale u nižších kôrovcov druhotne prebera-
jú hlavnú pohybovú (lokomočnú) funkciu. MH, IH

tykadlá hmyzu (antennae) – dôležitý čuchový a hma-
tový orgán vyrastajúci z tykadlovej jamky (fovea 
antenalis). Sú homologické s → tykadlami 1. páru 
kôrovcov. Pôvodne sú článkovanými končatina-
mi 2. hlavového článku (deutocephalónu), ktoré sa 
funkčne modifikovali. Embryonálne sa zakladajú 
na brušnej strane, až neskôr sa presúvajú na stra-
nu chrbtovú medzi zložené oči. Chýbajú šutkám a 
samičkám niektorých → druhov červcov. Rozo-
znávame dva základné typy článkované a bičíkaté. 
Článkované tykadlá majú v každom článku okrem 
koncového svaly. Rastú delením posledného článku 
(chvostoskoky). Bičíkaté tykadlá sú charakteristické 
pre ostatné skupiny. Svaly sa nachádzajú iba v ich 
1. článku. Rastú delením 3. alebo niekoľkých kon-
cových článkov. Skladajú sa zo základného článku 
– skapus (scapus), za ním nasleduje druhý, menší 
článok pedicel (pedicellus), v kt. sa nachádza → 
pedicelový orgán. Ostatné články, ktorých počet a 
tvar býva rozličný, tvoria bičík (flagellum). Bičíkaté 
tykadlá môžu byť rovnakočlánkové (antennae aequ-
ales) a rôznočlánkové (antennae inaequales). Rov-
nakočlánkové tykadlá majú väčší skapus a pedicel. 
Ich bičík je zložený z menších, približne rovnakých 
článkov. Patria sem nitkovité (a. filiformes), mečo-
vité (a. ensiformes), ružencovité (a. moniliformes), 
pílkovité (a. serratae), hrebeňovité (a. pectiniformes) 
tykadlá. Rôznočlánkové tykadlá majú veľký alebo 
predĺžený skapus. Koncové články ich bičíka sú 
tvarove rozličné. Patria k nim kyjačikovité (a. clavi-
formes), hlavičkovité (a. rhopaliformes), pierkovité 
(a. penniformes), lomené (a. geniculatoclavatae), lu-
pienkovité (a. lamellatae), prasličkovité (a. pennato-
filiformes), tyčinkovité (a. baculiformes) a ostinové 
tykadlá (a. aristatae), ktorých 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 ko-
reňoch druhého páru tykadiel.          MKB

tympanálny orgán – sluchový orgán hmyzu. Súčasťou 
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tympanálneho orgánu je tenká blana – bubienok. 
Zvukovými vlnami sa bubienok rozochvieva. Jeho 
chvenie sa prenáša na priliehajúcu vzdušnicu, na 
ktorú nasadajú tzv. senzily zachytávajúce z chvejú-
cej sa steny vzdušnice rytmus zvukových vĺn. MKB

tympanum → bubienok
týmus – nepárový orgán spravidla tvorený dvoma lalok-

mi. Na povrchu je obalený väzivom a vo vnútri sú 
prepážky. Produkuje → lymfocyty, ktoré likvidujú 
poškodené bunky v organizme.          MKB

typhlosolis → tráviaca sústava bezchordátov
typická holometabólia → premena
typy chrupu cicavcov – zuby cicavcov, na rozdiel od 

fylogeneticky pôvodnejších skupín stavovcov, na-
rastajú iba na čeľustných kostiach mandibula, maxi-
la a intermaxila. Korene zubov cicavcov sú postave-
né v alveolách (tekodontný alebo alveolárny chrup). 
Len výnimočne sú zuby cicavcov bezkoreňové, napr. 
v mliečnom chrupe mláďat alebo v trvalom chrupe 
niektorých skupín (napr. hraboše). Podľa stavby 
zubov rozoznávame brachyodontný a hypsodont-
ný chrup. Brachyodontný chrup sa skladá zo zubov 
s relatívne nízkymi korunkami a s dobre vyvinutými 
koreňmi (napr. človek). Hypsodontný chrup tvoria 
neustále dorastajúce zuby s vysokými korunkami 
a najčastejšie bez koreňov (napr. väčšina hrabošov). 
Chrup cicavcov je primárne heterodontný, skla-
dajúci sa z rôznych typov zubov (→ typy zubov). 
V niektorých prípadoch však môže byť druhotne ho-
modontný, zložený z väčšieho počtu morfologicky 
podobných zubov (napr. niektoré veľryby). Časté sú 
aj rôzne redukcie chrupu, prípadne ich úplná strata 
(napr. šupináče, mravčiare). Vajcorodce majú čeľus-
te pokryté rohovinou, ale aj im sa v počiatočných 
ontogenetických štádiách vytvárajú základy zubov, 
ktoré sa však neprerezávajú a v dospelosti úplne za-
niknú. Heterodontný chrup, v ktorom sú zastúpené 
všetky základné typy zubov (dentes incisivi, d. ca-
nini, d. praemolares, d. molares), je považovaný za 
úplný. Pokiaľ v chrupe nie je zastúpený aspoň jeden 
typ zubov, chrup je považovaný za neúplný. Väčši-
ne cicavcov sa vyvíjajú dve generácie zubov (difio-
dontný chrup). Najprv sa vytvára počas juvenilného 
veku dočasný, mliečny chrup (mliečne zuby – den-
tes decidui), ktorý je v období dospievania postupne 
vystriedaný trvalým chrupom (trvalé zuby – dentes 
permanentes). Chrup, v ktorom nedochádza k strie-
daniu generácií zubov, sa nazýva monofiodontný 
(napr. niektoré veľryby, slabozubce). Niektoré ci-
cavce, napr. slony a sirény, majú špecifický systém 
výmeny molariformných zubov (→ typy zubov) 
trvalého chrupu. Z týchto zubov funguje vždy len 
jeden (slony), resp. niekoľko málo párov v každej 
čeľusti. Po opotrebovaní sú zozadu postupne nahrá-
dzané ďalšími molariformnými zubami.         PMK

typy nôh vtákov – podľa postavenia prstov poznáme 
štyri typy nôh. Najčastejšie tri prsty smerujú do-
predu a jeden (palec) dozadu. Takéto nohy voláme 

anizodaktylné a majú ich hlavne stromové a vodné 
vtáky. Vodné vtáky majú predné prsty spojené s rôz-
ne vyvinutou plávacou blanou. Ďalší typ sú nohy zy-
godaktylné. U nich je 2. a 3. prst postavený dopredu 
a 1. a 4 prst dozadu. Sú typické pre ďatle, kukučky 
či papagáje. U niektorých sa môže 4. prst pohybovať 
odpredu i dozadu (→ vratiprst – sovy, kršiak). Ak 
je 1. a 2. prst vzadu 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 pampro-
daktylnej končatine. Tá sa vyskytuje u väčšiny krát-
konožcov a myšovcov. Z prstov vtákom chýba vždy 
piaty, niekedy môže aj prvý prst (kulíky, ďateľ troj-
prstý), resp. majú len dva prsty (3. a 2., pštrosy). ĽK 

typy rybích pásiem – a) pstruhové pásmo – sú to horské 
toky, ktoré sa vyznačujú celoročne nízkou teplotou 
vody, vysokým obsahom O2 a na dne sa nachádza 
štrk a balvany. Typickými → druhmi sú pstruh (Sal-
mo sp.) a hlaváč (Cottus sp.). b) lipňové pásmo – sú 
to podhorské toky, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísa-
ním teplôt vody počas roka, na dne sú kamene a štrk. 
Hlavnými druhmi sú lipeň tymiánový (Thymallus 
thymallus), podustva severná (Chondrostoma nasus) 
a hlavátka podunajská (Hucho hucho). c) mrenové 
pásmo – sú to stredné úseky našich riek, pre ktoré je 
charakteristické striedanie rýchlejších úsekov s po-
malšími úsekmi a na dne je štrk a íl. Charakteris-
tickými druhmi sú mrena severná (Barbus barbus), 
mieň sladkovodný (Lota lota) a jalec (Leuciscus sp.). 
d) pleskáčové pásmo – sú to dolné toky nížinných 
riek, pre ktoré je charakteristický pomalý prietok, 
vysoké kolísanie obsahu O2, vysoké kolísanie teploty 
vody počas roka. Dno tvoria štrk a piesok a hlavný-
mi druhmi sú kaprovité ryby (Cyprinidae), ako kapor 
(Cyprinus sp.), karas (Carassius sp.), pleskáč (Abra-
mis sp.) a červenica (Scardius erythrophthalmus). HI

typy vajíčok – charakterizujeme podľa množstva a roz-
loženia výživného žĺtka. Oligolecitálne a izolecitál-
ne vajíčka majú málo žĺtka rovnomerne rozdeleného 
po cytoplazme (napr. ostnatokožce). Mezolecitálne 
a heterolecitálne vajíčka majú žĺtok sústredený na 
vegetatívnom póle vajíčka (napr. obojživelníky). Na 
žĺtok sú bohaté polylecitálne vajíčka. Zaraďujeme 
ich do dvoch skupín: 1. telolecitálne, kde žĺtok vypĺ-
ňa takmer celé vajíčko a 2. centrolecitálne, u ktorých 
cytoplazma tvorí tenkú vrstvu na povrchu vajíčka, → 
jadro s malým množstvom cytoplazmy sa nachádza v 
strede, 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 
pôvodom homologické s plakoidnou šupinou žra-
lokov. Na zube rozoznávame korunku (corona den-
tis), koreň (radix dentis) a krček (collum; cervix 
dentis). Korunka je časť zubu, ktorá sa nachádza nad 
úrovňou ďasien, kým koreň ho kotví v čeľusti. Me-
dzi korunkou a koreňom sa rozoznáva aj tzv. krček 
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zubu, ktorý plynulo prechádza do koreňa. Cicavce 
majú tekodontný (alveolárny) chrup, teda ich zuby 
rastú na čeľustiach v hlbších jamkách (alveolách). 
Hlavnou stavebnou zložkou zubu je dentín (zubovi-
na). Vo vnútri zubu je dutina (cavum dentis), v kto-
rej sa nachádza zubná dreň (pulpa dentis) tvorená 
väzivovým tkanivom do ktorého preniká drobná → 
cieva a nerv. Z vonkajšej strany je dentín pokrytý 
na korunke sklovinou (emailom) a na koreni cemen-
tom. Sklovina je lesklá a mimoriadne tvrdá hmota 
obsahujúca len málo organickej zložky. Je ektoder-
málneho pôvodu a produkujú ju adamantoblasty. 
Na rozdiel od nej je dentín mezodermálneho pôvo-
du, vytvárajú ho odontoblasty a má podobné zlože-
nie 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 lin-
gválna (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 
(brachyodontné) a vysokokorunkové (hypsodontné). 
Za vývojovo pôvodnejšie sa považujú brachyodont-
né 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 výš-
ky. Priestor medzi hrbolčekmi je vyplnený a potiah-
nutý cementom. Väčšina cicavcov má heterodontný 
chrup, ktorý sa skladá zo štyroch základných typov 
zubov. Hryzáky (dentes incisivi) sú zuby jednodu-
chej, zväčša dlátovitej stavby s jedným koreňom. 
Ich primárnou úlohou je uchopiť, prípadne strúhať, 
rezať alebo hlodať potravu. V hornej čeľusti sa na-
chádzajú na intermaxile (os intermaxillare) a v dol-
nej čeľusti na adekvátnej časti dentície pred očnými 
zubami. Niektorým cicavcom hryzáky permanent-
ne dorastajú a chýbajú im korene, napr. hlodavce, 
dvojitozubce, slony. Počet hryzákov v jednotlivých 
čeľustiach je premenlivý od 0 po 5 párov, napr. 
mäsožravce 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 jedno-
duché, väčšinou 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 ukončený (napr. šelmy) aj permanentný 
(napr. diviakovité). V zuboradí za očnými zubami 
nasledujú črenové zuby (dentes praemolares) a sto-
ličky (dentes molares) slúžiace na rozžutie, či por-
ciovanie potravy. Základný rozdiel medzi týmito 
typmi zubov je v tom, že črenové zuby majú svojich 
predchodcov už v mliečnom chrupe, kým stoličky sa 
vyvíjajú iba v trvalom chrupe. Ich rozlíšenie podľa 
tvaru však môže byť veľmi obtiažne. Črenové zuby 

mnohých → druhov v dôsledku potravných špecifík 
sa výrazne podobajú na stoličky. Tento jav sa nazýva 
„molarizácia praemolares“ a obidva typy zubov sa 
niekedy označujú spoločným termínom molariform-
né zuby (dentes postcanini) alebo lícne zuby. Na tre-
cej 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 spod-
ných). Pri prvotných placentálnych cicavcoch majú 
stoličky trojuholníkový tvar trecích plôch, pričom 
v každom uhle trojuholníka stojí jeden hlavný hrboľ-
ček (tribosfénické alebo trituberkulátne stoličky). 
Na vrchných stoličkách smeruje vrchol trojuholníka 
mediálne (lingválne), na spodných laterálne (bukál-
ne). Hrboľček na špici trojuholníka sa na vrchných 
označuje ako protokon (na spodných protokonid), 
na báze trojuholníka je rostrálne ležiaci hrboľček 
označovaný ako parakon (na spodných parakonid). 
Posledný, kaudálne ležiaci hrboľček je metakon (na 
spodných metakonid). Políčko vytýčené týmito tro-
ma hrboľčekmi sa nazýva trigon (na spodných trigo-
nid). Za týmto políčkom sa pri vyšších placentálnych 
cicavcoch vyvinula ďalšia časť, talon (na spodných 
talonid). Ak sú na ňom hrboľčeky, potom ten lingvál-
ny sa označuje ako entokon (na spodných entokonid) 
a bukálny ako hypokon (na spodných hypokonid). 
Podľa tvaru rozlišujeme tri základné typy molari-
formných 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 euthemorfné majú 
štvorhranný tvar. Prvé dva typy postcanini majú iba 
niektoré primitívne vačkovce, hmyzožravce a tany. 
Tvar euthemorfných zubov je ovplyvnený druhom 
prijímanej potravy. Delíme ich na niekoľko základ-
ných typov, ktoré sa líšia predovšetkým v počte 
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, vyš-
šie primáty, 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 po-
zdĺžne lišty skloviny a majú polmesiačikovitý tvar 
(napr. jeleňovité, turovité); 5. lofodontný – hrboľče-
ky splývajú v priečne alebo pozdĺžne meandrovito 
stočené záhyby (napr. nosorožce, plchovité). Na 
jednom zube sa môžu súčasne vyskytnúť dva typy 
usporiadania zubnej korunky, napr. lofobunodontný 
(Tapirus). Zvláštnymi morfologicky špecializovaný-
mi molariformnými zubami sú tzv. trháky (dentes 
sectorii) šeliem. Šelmy (nie všetky) majú jeden pár 



              T - U                                                                                                                             

203

trhákov v hornej aj dolnej čeľusti. V hornej čeľusti 
je to posledný pár praemolares a v dolnej prvý pár 
molares. Tieto zuby sú zväčšené v porovnaní s ostat-
nými postcanini, pri hryzení pôsobia proti sebe a slú-
žia na trhanie koristi. Počet zubov cicavcov je rôzny, 
ale v prípade jednotlivých druhov viac-menej stály. 
Rýchlu orientáciu v počte typov zubov v heterodont-
nom 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

tyrfobionty – živočíchy viazané so svojim spôsobom ži-
vota a potravou výlučne na rašeliniská (napr. niekto-
ré → druhy koreňonožcov, vírníkov).                    JS

tyrfofil – živočích preferujúci rašeliniská, ale môže žiť 
aj na iných stanovištiach.             MH

tyrfoxén – živočích, ktorý sa na rašeliniskách vyskytuje 
iba náhodne, dáva prednosť inému prostrediu.   MH

tyronín – hormón štítnej žľazy. Tento hormón štítnej 
žľazy je podobný tyroxínu, ale má o jeden atóm jódu 
menej. Naviac T3 prejavuje väčšiu činnosť a je vy-
rábaný v malom množstve.Tyronín je najsilnejší hor-
món štítnej žľazy a ovplyvňuje takmer všetky pro-
cesy v ľudskom tele, vrátane telovej teploty, rastu, 
srdečného tepu a urýchľovania odbúravania tukov a 
cukrov.             MKB

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

ubikvist – organizmus so širokou ekologickou toleran-
ciou, vyskytujúci sa na najrôznejších stanovištiach, 
často v rôznych zoogeografických oblastiach. MH

učenie – je koordinované CNS, charakteristické pre 
vyššie živočíchy z → kmeňa chordát. Predpoklady 
k učeniu sú dedičné ovplyvňované kvalitou a kvan-
titou nervových buniek. Výsledky učenia však môžu 
zmeniť → vrodené správanie. Ako učenie nemožno 
označovať postupné zdokonaľovanie určitých schop-
ností v priebehu ontogenetického vývinu. Rozlišo-
vať treba dozrievanie vrodených prejavov správania, 
ktoré sú časovo limitované. t. j. rozmnožovacie sprá-
vanie. Najväčšou schopnosťou učenia sa vyznačujú 
cicavce. Zdedené správanie môžu doplňovať skú-
senosťami. Dôležitú úlohu tu hrá zvedavosť. Rozo-
znávame viacero typov učenia: 1. učenie vytváraním 
nových podmienených reflexov, 2. učenie pomocou 
cvičenia, 3. učenie pomocou pokusu a omylu, 4. uče-
nie pomocou napodobňovania.          MKB

učenie živočíchov – je nedeliteľnou súčasťou psychic-
kej činnosti zvierat. Je to uchovávanie skúsenosti 
a zážitkov v dlhodobej pamäti a vytváranie novej 
zložky v správaní. Z hľadiska etológie sa učenie 

živočíchov stotožňuje s akoukoľvek adaptívnou 
zmenou v správaní, ktoré spolu s repertoárom vro-
dených foriem správania zabezpečuje biologické 
uspokojovanie potrieb organizmov a ich prežívanie 
v podmienkach premenlivého životného prostredia. 
Schopnosť učenia živočíchov súvisí s ich individu-
álnymi excitačnými vlastnosťami CNS, s ich bio-
logickými predpokladmi a s optimálnou sociálnou 
situáciou v skupine. Fakultatívne učenie živočíchov 
prebieha po celý život zvieraťa. Obligatórne učenie 
prebieha len v určitej obmedzenej senzitívnej fáze 
vnímavosti, kedy sa vytvára väzba medzi mláďa-
ťom a rodičom, prípadne náhradným rodičovským 
objektom. Pri skúmaní učenia živočíchov sa vždy 
hodnotí určitý vybraný aspekt zo zložitého komple-
xu procesov učenia. Najznámejšie sú tieto typy uče-
nia: habituácia, podmieňovanie I. P. Pavlova, inštru-
mentálne a bludiskové učenie a komplexné vyššie 
formy učenia živočíchov.            MN

úhor → larvy pásomníc
ulita – vonkajšia jednodielna a jednoliata schránka ulit-

níkov (→ trieda mäkkýšov), produkovaná plášťom. 
Ulita je zložená z uhličitanu vápenatého a organickej 
zlúčeniny  – konchiolin. Ak slimák nemá v potra-
ve dostatok uhličitanu vápenatého, získava ho tak, 
že na kameň vylúči kyselinu uhličitú, ktorá vápenec 
rozpustí a túto te kutinu slimák vypije. Uskladní ju 
v tráviacej žľaze a v prípade potreby bude vápenec 
zabudovaný do ulity. Ulita pokrýva vnútornostný 
vak. Vznikla predlžovaním pôvodne rúrkovitého 
útvaru, zatáča sa do typickej formy. Ulity sa zatáča-
jú doprava (dexiotropné) alebo doľava (levotropné). 
Os, okolo ktorej sa ulita otáča, je dutá a nazýva sa 
stĺpik – columella. Vrchol schránky sa nazýva apex. 
Na povrchu môžu byť ulity hladké, hrboľaté, tŕnisté. 
Otvor, kde vychádza telo živočícha, sa môže uzatvá-
rať trvalým viečkom – operculum alebo dočasným 
viečkom – epiphragma. Smer otáčania schránky je 
pre každý → druh typický. Smer otáčania zistíme 
nasledovne: ulitu chytíme do ruky tak, aby bola vr-
cholom hore a otvorom posledného závitu, tzv. ústím 
otočená k nám. Ak je ústie vpravo od stredu stĺpi-
ka ulity je pravotočivá, ak vľavo je ľavotočivá (→ 
schránka mäkkýšov).     JS, MKB

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 parazi-
tických jednobunkovcov (napr. u trypanozóm pohy-
bujúcich sa v krvi, trichomonas v slizovitom prostre-
dí a pod.).                ET

unguiculus → nohy článkonožcov
univoltínny → monovoltínny
univorný – živočích živiaci sa iba jedným druhom po-

travy. → monofág.              MH
únosná kapacita prostredia (K) → kapacita prostredia 
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únosná 
úplavica včiel → mikrospóry
úplná premena (holometabólia) – typ postembryonálne-

ho vývinu, pri ktorom sa u lariev nepodobných imágu 
objavuje štádium kukly, naznačujúce tvar budúceho 
dospelého živočícha (vajíčko – larva – → kukla – 
→ 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 
larválny vývin koncentrovaný do vajíčka (niektoré 
dvojkrídlovce), a vyliahnutá larva sa rýchlo kuklí.  PF

úplná premena → premena
upokojujúce správanie – umožňuje podradeným – sub-

misívnym zvieratám v sociálnej skupine zotrvávať 
v blízkosti dominantných jedincov, čo má význam 
predovšetkým v hierarchicky organizovanej počet-
nejšej skupine, ktorá žije na malom priestore. Upo-
kojujúce správanie možno pozorovať aj po súboji u 
porazeného jedinca a často je protikladom hrozby. 
Vtáky odvracajú svoju útočnú zbraň – zobák od 
protivníka. Pri ľudoopoch – šimpanzoch, gorilách 
a orangutanoch dominantní jedinci upokojujúcimi 
gestami signalizujú svoju mierumilovnosť voči pod-
radeným zvieratám. Dôležitú úlohu má aj telesný 
kontakt a dotyk hornej končatiny, ramien a čistenie 
srsti. Upokojujúce správanie má podstatný význam 
pre udržanie pozitívnej sociálnej väzby v sociálnych 
skupinách zvierat.             MN

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

ureter → močovod
urikotelné živočíchy – ich moč obsahuje kyselinu mo-

čovú s nepatrným množstvom vody (hmyz, plazy, 
vtáky).               MH

uroid – väčšinou zreteľne odlíšený „prívesok“ na kon-
ci tela u niektorých polarizovaných koreňonožcov. 
Má taxonomický význam. Pomáha pri stabilizácii 
a pohybe meňavky. Môže mať rôzny tvar a štruktú-
ru, často obsahuje panôžkovité výrastky, filamenty 
alebo subpseudopodie (→ pseudopodie).             ET

uropody → nohy článkonožcov
uropody → telové prívesky kôrovcov
urosomy →  vonkajšia stavba tela kôrovcov
urostyl – 1. Výbežok posledného stavca chrbtice rýb lú-

čoplutvovcov (Actinopterygii) vybieha v nahor za-
hnutý výbežok urostyl. 2. tyčinkovitá kosť žiab, kto-
rá 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; Ra-
nidae, väčšina kunkovitých; Bombinatoridae) alebo 
s ním priamo zrastá (pipovité; Pipidae, niektoré dru-
hy z čeľade hrabavkovitých; Pelobatidae). Zrastenie 
stavcov do urostylu sa žabám vytvorilo ako adaptácia 
na skákanie (šabľovitá kosť, os coccygis). PMI, ZO

úrovne ekologické – stupňovité zloženie od najjedno-
duchšieho po najzložitejšie. Sú to: jedinec, → po-
pulácia, → biocenóza, → ekosystém, krajina, → 
biosféra. Majú autoregulačné systémy, ktoré v nich 
udržiavajú kolobeh látok, jednosmerný tok energie 
a prenos informácií vo vyváženej dynamickej rovno-
váhe (homeostáze). V krajine sa homeostáza uplat-
ňuje v rámci jednotlivých ekosystémov.            MH

úrovne potravné (trofické) – skupiny organizmov v po-
travnom reťazci rovnako vzdialené od potravného 
základu, t. j. zelených rastlín (producentov), ktoré 
sú základom pre existenciu → ekosystémov. Ďalšie 
úrovne sú → fytofágy, zoofágy rôznych stupňov a de-
kompozítory (→ reducenty). Pozri → ekosystém, → 
potravné pyramídy, → potravný reťazec.           MH

ústa → tráviaca sústava bezstavovcov
ústna dutina → tráviaca sústava bezstavovcov
ústne orgány hmyzu (trophi) – sú modifikované kon-

čatiny troch článkov zadnej časti hlavy hmyzu. Ich 
celkový tvar závisí od spôsobu prijímania potravy. 
Skladajú sa z troch párov funkčne premenených 
končatín: 1. z → hryzadiel (mandibulae), 2. z → če-
ľustí (maxillae), 3. zo → spodnej pery (labium), t. j. 
zrasteného 2. páru čeľustí. Vo všeobecnosti rozlišu-
jeme 5 zákl. typy ústnych orgánov: 1. → hryzavé, 
2. → hryzavo –lízavé, 3. → lízavo –cicavé, 4. → 
lízavé, 5. → bodavo –cicavé. Medzi nimi sú aj pre-
chodné typy, morfologicky upravené podľa spôsobu 
prijímania potravy.        JS, MH

ústne ústroje kôrovcov → telové prívesky kôrovcov
úteková reakcia – dochádza k nej po prekročení určitej 

vzdialenosti, zvanej úniková vzdialenosť, ktorá je 
pre každý → druh individuálna. Živočích sa snaží 
čo najrýchlejšie vzdialiť od objaveného nepriateľa 
alebo nebezpečenstva.           MKA

úteková vzdialenosť – vzdialenosť, pri ktorej po akus-
tickom, optickom alebo čuchovom zaregistrovaní 
prirodzeného nepriateľa – predátora alebo pozoro-
vateľa si zviera nájde úkryt alebo sa snaží čo naj-
rýchlejšie dostať do bezpečia. Úteková vzdialenosť 
patrí medzi vrodené → inštinktívne životne dôležité 
formy správania. Pri rozličných → druhoch je roz-
dielna a pre každý živočíšny druh charakteristická 
(napr. bocian biely – 80 m, svišť vrchovský – 350 
m). Ak zvieraťu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, po-
stupne sa na pozorovateľa adaptuje a jeho úteková 
vzdialenosť sa skracuje. Dĺžka a skracovanie úteko-
vej vzdialenosti je dôležitou informáciou o intenzite 
vplyvu → antropogénnych faktorov na → vrodené 
správanie zvierat.                           MN

útekové správanie – je aktívna stratégia na obranu pred 
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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) – hrebe-
nitý výbežok vyčnievajúci zo spodnej strany zadné-
ho okraja predného krídla.          MKU

vagilita  – súbor schopností určitého → druhu, ktoré 
mu umožňujú šíriť sa na vhodné stanovištia, ležiace 
jednak v rámci jeho → areálu alebo mimo areálu. Je 
daná mobilitou (pohyblivosťou) → druhu.            JS

vagilita → pohyblivosť živočíchov.            MH
vagina → pohlavná sústava bezchordátov
vajcorodé živočíchy – živočíchy, kladúce vajíčka, napr. 

ryby, väčšina obojživelníkov, plazov, vtáky, ale aj 
niektoré cicavce (vajcorodce – Prototheria).   ZO

vajcorodosť (ovoparia) – liahnutie sa lariev alebo mlá-
ďat z vajíčok, ktoré kladie samica. → Embryogenéza 
zárodku prebieha vo vonkajšom prostredí. Vyskytuje 
sa u väčšiny 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 produ-
kujú 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 dokon-
čenia vývinu zárodku. Vajíčka sú bohaté na žĺtok, 
majú málo bielku a redukovanú škrupinu. Samička 
znáša vajíčka, z ktorých sa buď hneď liahnu mlá-
ďatá (napr. jašterica živorodá – Zootoca vivipara, 
vretenica severná – Vipera berus) alebo sa liahnu z 
vajíčok ešte v tele matky a rodia sa živé (napr. sle-
púch lámavý – Anguis fragilis). Vajcoživorodé sú aj 
niektoré bezstavovce, napr. niektoré hlísty, mäkkýše 
(močiarka živorodá – Viviparus viviparus, ktorej va-
jíčka sa do vyliahnutia nachádzajú v plášťovej duti-
ne), niektoré → druhy hmyzu (mnohé červce – Coc-
cinea, niektoré druhy bystrušovitých – Tachinidae, 
ploštica posteľná – Cimex lectularius a i.). U hmyzu 
dochádza často k tzv. larviparii, kedy samička kladie 
už larvy rôznych instarov (niekt. podenky, vošky, 
ucholaky, chrobáky, dvojkrídlovce) alebo ku klade-
niu kukiel – tzv. pupiparii, kedy vyliahnuté larvy žijú 
až do zakuklenia v pohlavných vývodoch samičky 
(napr. kuklorodkovité a i. dvojkrídlovce). JS, MH

vaječné obaly – ochranné obaly vajíčka živočíchov. 
Podľa pôvodu ich delíme na primárne, sekundárne 
a terciárne. Primárne obaly si utvára vajíčko na svo-
jom povrchu samo. Najčastejšie sú to pružné blan-
ky, napr. membrana vitellina (stavovce, hmyz) alebo 

vnútorná blanka oolema (cicavce). Sekundárne oba-
ly sú produktom obalových buniek, ktoré vo vaječ-
níkovom folikule obklopujú povrch vajíčka. Napr. 
chorión – pevný obal na povrchu hmyzieho vajíčka, 
ktorý je zložený z lipoproteínov vnútornej voskovej 
vrstvy. Chráni vajíčko pred vonkajšími vplyvmi. Na 
prednom konci vajíčka sa nachádza otvor – mikro-
pyle (micropyle), ktorým pri oplodnení preniká sper-
mia. Terciárne obaly sa utvárajú u tých živočíšnych 
skupín, ktorých vývin prebieha mimo tela matky. Sú 
produktom epitelovej výstelky vývodných pohlav-
ných ciest (napr. škrupina, papierové 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 rozma-
nitý tvar – pretiahnutý, vajcovitý, hroznovitý, guľo-
vitý a i. Vo vaječníku dozrievajú samičie pohlavné 
bunky (vajíčka) a u stavovcov i produkujú samičie 
pohlavné hormóny (estrogény a u živorodých cicav-
cov – Theria i gestagény), ktoré stimulujú sexuálny 
vývin a správanie samičiek.               JS

vaječníky → pohlavná sústava bezchordátov
vaječný zub – malý výstupok blízko špičky hornej če-

ľuste zobáka, ktorý pomáha mláďatám pri liahnutí. 
Vtáky s dlhšou dolnou čeľusťou počas zárodočného 
vývinu majú vaječný zub na dolnej čeľusti (napr. ďat-
le, rybáriky). Po vyliahnutí vaječný zub zmizne. TL

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 hmo-
tou vyvíjajúceho sa zárodku. Vajíčko rôznych živo-
číchov obsahuje rôzne množstvo žĺtka. Čím je vývin 
organizmu zložitejší, tým viac žĺtka sa vo vajíčku 
nachádza. S obsahom žĺtka (→ typy vajíčok) súvisí 
aj spôsob → brázdenia vajíčka a ďalšieho vývinu zá-
rodku (blastogenéza).              MH

vajíčko hmyzu – samičia pohlavná → gaméta rozlič-
ného tvaru, dĺžky i povrchovej skulptúry. Niektoré 
→ druhy majú vajíčka stopkaté s rozličnými výrast-
kami. Na povrchu sa nachádza obal – chorión (→ 
vaječné obaly). Na prednom konci vajíčka je otvor – 
mikropyle (mikropylus), ktorým preniká do vajíčka 
spermia. Cytoplazma vajíčka – ooplazma (ooplasma) 
utvára tri súvislé vrstvy. Na povrchu sa nachádza 
tenká povrchová periplazma (periplasma), pod ňou 
centroplazma (cetroplasma) obklopujúca → jadro. 
Obidve vrstvy spája sieťovitá retikuloplazma (reticu-
loplasma). Medzipriestory retikuloplazmy vypĺňa žĺ-
tok (vitellus) obsahujúci kvapôčky tuku a glykogén, 
ktoré sa počas vývinu zárodku spotrebúvajú. MH

vajíčko stavovcov (oocyt) – → pohlavná bunka. Vajíč-
ka drsnokožcov (Chondrichthyes), ktorých je málo, 
majú veľa žĺtka (telolecitálne), oplodnenie je vnú-
torné. Vajíčka rodu Lamna majú až 20 cm, rodu Squ-
alus len 3 cm. Sú v rohovinových obaloch a môžu 



V

206

byť každé samostatne (Scylliorhynus) alebo niekoľ-
ko vajíčok v spoločnom obale (Squalus). Vajíčka sú 
zvyčajne štvorhranné so štyrmi nitkovitými výbež-
kami, ktorými sa prichytávajú o podklad. Niektoré 
sú špirálovito stočené (čeľ. Heterodontidae). Vajíč-
ko obojživelníkov (Amphibia) je relatívne veľké 
a môže mať v priemere až 2 mm. Vajíčka sú guľaté, 
tmavé, s rôsolovitým obalom. Vzhľadom na ich veľ-
kosť sú vajíčka chvostnatých obojživelníkov a žiab 
stredne bohaté na žĺtok (mezolecitálne), červone 
majú vajíčka bohaté na žĺtok (polylecitálne). Vajíčka 
sú obalené žĺtkovou membránou 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 agilis, 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 blanitú škru-
pinku. Krokodíly (Crocodylia) majú vajíčka veľké 
približne ako husacie a majú pevnú vápenatú škru-
pinu. Vajíčka vtákov (Aves) sú veľké, majú veľa 
žĺtka (polylecitálne), na povrchu ktorého leží malý 
zárodočný 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 oplod-
neného vajíčka prebehne až po vytvorenie dvoch zá-
rodočných 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 primiešaním farbív zo zvláštnych žliaz v 
maternici. Pod ňou sú dve papierové blany (mem-
brana papyracea testae), priepustné pre plyny, ktoré 
sa na tupom póle rozostupujú a vytvárajú vzduchovú 
komôrku. Pod blanami je bielok, v ktorom od obi-
dvoch pólov vajíčka smerom k žĺtku idú skrutkovito 
stočené → pútka (chalazae), na ktorých je zavesený 
guľatý žĺtok. Žĺtková guľa je zložená zo sústredných 
vrstiev bledšie a tmavšie zafarbeného žĺtka, v strede 
je biely (latebra). Rovnako bielok je zložený z dvoch 
typov, hustý obaľuje žĺtkovú guľu a riedky je na pe-
riférii pod papierovou blanou. Vtáčie vajíčka majú 
napriek značnej tvarovej aj farebnej variabilite jed-
notnú stavbu. Na povrchu je vajíčko kryté vaječnou 
škrupinou – testa, ktorá ho chráni pred poškodením. 
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 tvr-
dá vápenatá kryštalická vrstva z kolmo vedľa seba 
postavených stĺpčekov o výške 3 – 8 µm. Najmohut-
nejšia je stredná časť škrupiny, ktorá má hubovitú 
štruktúru a hrúbku až 200 µm. Tvorená je dlhými a 
masívnymi vápenatými stĺpcami. Z podobných stĺp-
cov sa skladá aj najvnútornejšia časť škrupiny ozna-
čovaná 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 vajíč-
ka – vonkajšia a vnútorná papierová blana umiest-
nené tesne pod škrupinou. Na tupom vaječnom póle 
sa obe blany rozostupujú a vytvárajú vzduchovú 
komôrku. Tá sa počas inkubácie zväčšuje, čo spôso-
buje nadnášanie už inkubovaných vajíčok na rozdiel 
od vajíčok neinkubovaných. Počas inkubácie čerpá 
zárodok potrebný vápnik priamo zo škrupiny, kto-
rá sa tým postupne stenčuje, čo zároveň mláďatám 
uľahčuje liahnutie. Na vlastnej žĺtkovej guli pokrytej 
žĺtkovou membránou (membrana vitellina) je záro-
dočný terčík (discus germinalis), z ktorého vzniká 
zárodok. Na animálnom póle pod zárodočným ter-
číkom vytvára žĺtok útvar (latebra), ktorý v podobe 
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 sta-
ve prežije embryo až niekoľko týždňov do doby kým 
samica nezačne zahrievať vajíčko. Žĺtok je obalený 
bielkom, ktorý je ukladaný postupne v 4 vrstvách. 
Najvrchnejšiu vrstvu predstavuje tzv. riedky bielok, 
pod ktorým je vrstva hustého bielku a ďalšia vrstva 
bielku tekutého. Okolo žĺtka je vytvorená aj mem-
brana chalazifera, 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 automatické otáčanie zárodočného terčíka 
vždy smerom hore. Štruktúra žĺtka je podobne vrs-
tevnatá ako je to v prípade bielka. Tvorené je vrstva-
mi žltého, na tuky bohatého žĺtka, medzi ktorými sú 
vrstvy bieleho (svetlého) žĺtka, chudobného na tuky 
a vaječný pigment. U nekŕmivých → druhov vtákov 
je žĺtková guľa v priemere dvojnásobná v porovna-
ní s kŕmivými druhmi. Dôvodom je nevyhnutnosť 
vytvorenia energetických rezerv (v podobe zostatko-
vého žĺtka) pre prvé 3 – 4 dni života nidifúgnych 
mláďat, kedy sa učia loviť a zbierať potravu. Tvar 
a sfarbenie vajíčok sa u jednotlivých skupín vtákov 
výrazne odlišuje. Sovy, rybáriky a turakovia znášajú 
vajcia guľovitého tvaru, rýchlo lietajúce vtáky, ako 
sú dážďovníky, lastovičky a kolibríky, majú vajíčka 
pretiahnutého až eliptického tvaru. Väčšina vtákov 
znáša vajíčka typického vajcovitého tvaru. Čisto bie-
le vajíčka bez škvŕn majú dutinové hniezdiče prípad-
ne druhy, ktorých predok bol dutinovým hniezdičom. 
Sú to predovšetkým ďatle, rybáriky, včeláriky, papa-
gáje, belorítky, brehule, ale aj dážďovníky a holuby. 
Biele vajcia majú aj potápky. Rodičia však znášku 
prikrývajú rozkladajúcim sa rastlinným materiálom, 
čo po dlhšej dobe spôsobuje hnedasté zafarbenie va-
jíčok. Svetlo modré vajíčka kladú niektoré kukučky, 
kormorány a suly. Žltozelené až sivozelené vajíčka 
majú kačice. Vtáky hniezdiace na zemi kladú va-
jíčka so škrupinou výrazne podobnou zafarbeniu a 
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štruktúre podkladu, na ktorom je znáška umiestnená. 
Najmenšie vajíčka s hmotnosťou 0,3 g znášajú ko-
libríky. Naopak najväčšie vajce má pštros dvojprstý 
(1 600 g).         ZO, KS

vakuoly → organely prvokov
vákuová → aktivita – je → inštinktívne správanie zvie-

rat, ktoré sa realizuje aj bez adekvátneho kľúčového 
spúšťacieho → podnetu – bez vrodenej spúšťacej 
schémy. Keď dlhšie chýba adekvátny kľúčový pod-
net, možno inštinktívne správanie vyprovokovať aj 
podobnými, ale nie celkom totožnými kľúčovými 
podnetmi. Etológovia tento jav vysvetľujú tak, že 
energia, ktorá sa nahromadila počas určitého inter-
valu, znížila prah pre odpoveď, čím aj podnet, ktorý 
sa len málo podobá na primeraný spúšťací kľúčový 
podnet vyvolá inštinktívne správame.            MN

valvifery → kladielko, → žihadlo
valvula cardiaca → tráviaca sústava bezchordátov
valvuly → kladielko, → žihadlo
variabilita → premenlivosť
Varolio, Constanzo (1543 – 1575) – taliansky anatóm, 

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 
štruktúry mozgu v opačnom poradí. Mozog vybral 
z lebky a pitval ho od bázy k povrchu. Ako prvý opí-
sal viacero mozgových štruktúr vrátane mostu (pons, 
pons Varolii). Pons Varolii leží nad predĺženou mie-
chou (medulla oblongata) a pod stredným mozgom 
(mesencephalon), spája predĺženú miechu so stred-
ným 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 
communem opinionem in humano capite obser-
vatis epistolae“ 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 vylu-
čovanie vody močom, zvyšuje hustotu moču. Ak 

je v organizme nedostatok vody, vylučuje sa viac 
vazopresínu. Naopak, ak sa vypije väčšie množstvo 
vody, jeho sekrécia sa utlmí a nadbytok vody sa vy-
lúči 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, 
tukové, pigmentové), ktoré zachovávajú vo väzive 
svoju stálu polohu a 2. bunky blúdivé, voľné (histio-
cyty, plazmatické, žírne, blúdivé krvné bunky), ktoré 
nezotrvávajú na jednom mieste, dokonca môžu z vä-
ziva vycestovať a znova vcestovať. Medzibunková 
hmota je tvorená vláknami (kolagénne, elastické 
a retikulárne) a amorfnou zložkou, ktorú tvorí ho-
mogénna rôsolovitá substancia s vlastnosťami vis-
kózneho roztoku až riedkeho, prípadne hustejšieho 
gélu podmienené prítomnosťou glykoproteidov, 
najmä kyseliny hyaluronovej. Väzivo podľa hustoty 
vláknitej zložky rozdeľujeme na 1. riedke (→ me-
zenchým, rôsolovité, riedke kolagénne, retikulárne 
a tukové väzivo) a 2. husté (husté väzivo neusporia-
dané a usporiadané).                JS

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. Obsa-
huje vodu, niekoľko druhov cukrov (najmä dextrózy 
a levulózy), mastné kyseliny, bielkoviny, vitamíny 
(najmä vitamíny skupiny B, vitamín C) a minerálne 
látky. Hlavným producentom medu je včela medo-
nosná (Apis mellifera), ktorá je domestifikovaná a 
človekom chovaná v úľoch po tisícročia. Med vzniká 
v hrvoli včiel zmiešaním nektáru alebo medovice so 
slinami. Sliny obsahujú amylázy, ktoré štiepia zlo-
žené cukry oligosacharidy na monosacharidy. Takto 
spracovaný materiál je zahusťovaný, vylučovaný z 
hrvoľa a umiestňovaný do plastových komôrok, kde 
slúži ako výživná, energeticky 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 obsa-
hom amínokyselín a minerálnych látok, na ktoré je 
medovicový med bohatší.               JS

vegetatívne → jadro/somatické j./veľké j. (makronuk-
leus, macronucleus) – vyskytuje sa u všetkých nálev-
níkov a u niektorých (heterokaryotických) dierkav-
cov. Riadi fyziologické funkcie organizmu, nezúčast-
ňuje 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 de-
lení vždy z potomkov mikronukleusov. Sekundárny 
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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) zani-
ká 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

vek – časové obdobie od narodenia (vyliahnutia) ži-
vočícha. V populácii rozlišujeme tri vekové sku-
piny: prereproduktívnu (mladé jedince, ktoré sa 
nerozmnožujú), reproduktívnu – pohlavne dospe-
lé, rozmnožujúce sa jedince, c) postreproduktív-
ne, staré jedince, ktoré sa už nerozmnožujú. MH

vekové pyramídy – tvoria ich tri základné vekové sku-
piny živočíchov (prereproduktívna, reproduktívna, 
postreproduktívna). Poznáme tri základné typy: a) 
pyramídovitý – mladé jedince tvoria široký základ, 
dospelé jedince zužujúce sa strany pyramídy a sta-
ré jedince malý vrchol vekovej pyramídy; tento typ 
charakterizuje rozrastajúcu sa populáciu v expanzii, 
b) zvonovitý – mladé a dospelé jedince tvoria zhruba 
rovnako široké strany vekovej pyramídy; → populá-
cia stagnuje, c) urnovitý – staré jedince tvoria najväč-
šiu časť vekovej pyramídy – populácia vymiera. MH

veliger – primárna larva → trochofórového typu, cha-
rakteristická pre morské mäkkýše (najmä ulitníky). 
Vzácne u sladkovodných (napr. Dreissensia). Na 
rozdiel od trochofóry sa pred ústami vytvárajú 2 ale-
bo 4 obrvené laloky lemované vencom bŕv, čím sa 
vytvára plachtička (vellum – odvodený názov larvy). 
Veliger už má základ schránky a nohy. Voľne pláva v 
→ planktóne, živí sa mikroorganizmami, získanými 
filtráciou.                ET

veľké jadro nálevníkov → vegetatívne jadro, makro-
nukleus

vellum → hydromedúza
vena → krídlo hmyzu
venózne srdce – srdce umiestnené v cievnej sústave 

pred dýchacími orgánmi, takže ním prechádza krv 
odkysličená z tela. Tento typ srdca je charakteristic-
ký pre kruhoústnice, drsnokožce, ryby a larvy oboj-
živelníkov.                 JS

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 mechúri-
kov (alveoli). Obojživelníky (Amphibia) nemajú 
hrudný kôš, preto je ventilácia pľúc zabezpečovaná 
tzv. prehltávaním vzduchu, pričom hlavnú úlohu má 
ústna dutina. Jej spodná časť striedavo stúpa a klesá 
činnosťou dýchacích svalov. Pri klesaní sa otvorený-
mi nozdrami nasáva vzduch do ústnej dutiny, potom 
sa nozdry zatvoria a zdvihnutím dna ústnej dutiny 
sa vzduch dostáva hrtanovou štrbinou do prieduš-

nice (trachea), priedušiek (bronchi) do pľúc (ná-
dych). Následne sa nozdry otvoria, zmenší sa objem 
pľúc a vzduch vytlačený z pľúc do ústnej dutiny sa 
zdvihnutím dna ústnej dutiny vytlačí nozdrami von 
(výdych). Otváranie a zatváranie nozdier je zabez-
pečené svalovým zvieračom. Ventilácia pľúc plazov 
(Reptilia) je zabezpečená pohybom hrudníka, kroko-
díly majú mechanizmus analogický dýchaniu pomo-
cou bránice. Korytnačky, ktoré majú telo umiestnené 
v nerozťahovateľnom pancieri majú zaujímavý me-
chanizmus dýchania pomocou  špeciálnych svalov 
(musculus transversus abdominis, m. obliquus ab-
dominis, m. serratus, m. pectoralis). Pri dýchaní im, 
okrem svalov, 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 pre-
hĺtajú podobne ako obojživelníky. Ventilácia pľúc 
vtákov (Aves) sa uskutočňuje pohybom hrudného 
koša. Pretože vtáky 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) odde-
ľuje svalnatý a čiastočne väzivový mohutný dýchací 
sval – bránica (diaphragma). Tvorí silnú platňu na-
tiahnutú medzi hrudnou a brušnou dutinou a má šľa-
chovitú a svalnatú časť. Je postavená šikmo tak, že 
jej chrbtový okraj zasahuje kaudálne na úroveň po-
sledných rebier a jej brušný okraj je uložený kraniál-
ne v oblasti konca hrudnej kosti. Pri vdychovej fáze 
dýchania (inspirácii) sa stiahne jej svalnatá okrajová 
časť, pričom sa zníži aj šľachovitá klenba bránice, 
v dôsledku čoho sa zväčší aj vnútorný priestor hrud-
nej dutiny. Pritom sa súčasne zvýši napätie orgánov 
v brušnej dutine, ktoré spolu s kontrakciou svalov 
spolupôsobia pri vyprázdňovaní čriev (defekácii). 
Na dýchacích pohyboch sa zúčastňujú aj medzireb-
rové svaly (mm. intercostales). Na dýchaní sa okrem 
toho podieľa už spomínaná bránica a medzirebrové 
svaly (musculi intercostales). Pri dýchaní sa strieda-
jú vdychy (inspirácia) a výdychy (expirácia).      ZO

ventrálna žľaza → endokrinná sústava bezchordátov
vernálny (jarný) → aspekt
vernosť (fidelita) – stupeň viazanosti živočíšneho → 

druhu k určitej → zoocenóze.             MH
Versonove žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
vesica urinaria → močový mechúr
vesiculae seminales → pohlavná sústava bezchordátov
vhľad – vyjadruje postupnosť, ktorou zviera pri učení 

rieši problémovú situáciu. Napr. typickú problémo-
vú situáciu v pokuse tvoril vysoko zavesený banán, 
ku ktorému sa šimpanz mohol dostať iba posklada-
ním niekoľkých debničiek na seba. Prvá fáza rieše-
nia bola náhodná, ale v druhej fáze šimpanz problém 
náhle vyriešil. Poukladal na seba debničky a z nich 
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dosiahol zavesený banán. Takéto náhle vyriešenie 
problému sa vysvetľuje ako vľad do súvislostí. Ide 
o posudzovanie vzťahov medzi zložkami podneto-
vej situácie. To, čo bolo predtým bez vzájomnej sú-
vislosti, stalo sa zrazu po uložení debničiek na seba 
takou situáciou, v ktorej zviera našlo riešenie. MN

viackomôrkové schránky/polythalamné schránky – 
vonkajšia kostra (ektoskelet) jednobunkovcov. Viac-
komôrkové schránky majú vytvorené v typickej po-
dobe najmä dierkavce (Foraminiferida). Ich schrán-
ky sú vždy obalené tenkou vrstvou plazmy. Zákla-
dom schránok je zvláštny tmel, ktorý obsahuje rôzne 
zlúčeniny oxidov (napr. železa), ktorý bol postupne 
vo fylogenéze nahradzovaný kremičitými a vápena-
tými látkami. Viackomôrkové schránky sú zložené 
z viacerých komôrok a sú usporiadané pravidelne 
v jednom alebo niekoľkých radoch (rod Textullaria) 
alebo sú špirálovito zavinuté (rod Nummulites). Prvá 
komôrka (proloculum) je malá, ostatné sú väčšie. 
Jednotlivé komôrky môžu byť od seba oddelené pre-
pážkami. Schránky obsahujú otvory (foramina), cez 
ktoré vystupujú jemné, nitkovité panôžky.            JS

vibrisae → štetinové perie
vicini – → druhy prenikajúce do zoocenózy zo sused-

ných spoločenstviev náhodne alebo pravidelne, vždy 
len na krátku dobu.              MH

vidličkový aparát – špecifická štruktúra na brušku 
chvostoskokov (Collembola) slúžiaca na skákanie. 
Vyskytuje sa výsostne len u tohto radu, aj keď je 
vyvinutá v rôznej miere. Podstatnú časť tvorí vid-
lica (furcula), ktorá pozostáva z držadla (manub-
rium) a ramien (dentes), ukončených mukrom 
(mucro). Klieštikovitý útvar (retinaculum) na 3. 
článku bruška slúži na prichytenie vidlice v stave 
pokoja. Po jej uvoľnení zariadenie vystrelí chvos-
toskoka na pomerne veľkú vzdialenosť. Tento typ 
pohybu je však energeticky veľmi náročný, preto 
ho živočíchy využívajú len v prípade promptné-
ho úniku. Veľkosť a tvar skákacieho výrastku sú 
→ druhovo špecifické, v niektorých prípadoch je 
štruktúra redukovaná, kedy živočíchy nie sú schop-
né využívať výhody charakteristického pohybu.  PF 

viečko ulitníkov – má rôzne podoby a funkcie. Na 
zadnej vrchnej časti nohy predožiabrovcov čas-
to prirastené ako rohovitá alebo vápenatá doštička 
(operculum), 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 predátor-
mi. 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 estivácii (letnému spánku) vybudovať sil-

nejšiu dienku. Viečko vežulí (Turitella) má po obvo-
de husté chĺpky, cez ktoré cedí potravu z bahna. TC

vikariancia, vikarizmus – vzájomné zastupovanie 
príbuzných → druhov živočíchov alebo rastlín na 
podobných stanovištiach v rôznych zemepisných 
oblastiach. V rozšírenom poňatí tiež zastupovanie 
druhov fylogeneticky nepríbuzných, ale podobne 
adaptovaných.              MH

vikarianty ekologické – druhy príbuzné alebo rôzneho 
fylogenetického pôvodu, vyskytujúce sa v rôznych 
oblastiach (aloptricky), avšak v rovnakom prostredí, 
na ktoré sú adaptované (napr. v trávnatých formáci-
ách Afriky zebry, v Strednej Ázii somáre; tiež rôzne 
→ druhy pštrosov v Afrike, Južnej Amerike a Aus-
trálii a pod.).               MH

vikarianty geografické – rastlinné alebo živočíšne → 
druhy vyskytujúce sa na inom území (alopatricky) 
ako iné blízko príbuzné druhy.             MH

vírivý aparát vírnikov – obrvenie nachádzajúce sa na 
hlavovej časti vírnikov (Rotifera), kde sú vence bŕv 
slúžiace na pohyb, označujú sa ako trochus. Niektoré 
→ druhy vírnikov majú aj obrvenú predústnu priehl-
beň – cingulum.               JS 

vitalita, životnosť, životaschopnosť – schopnosť orga-
nizmu, jedinca alebo celej populácie žiť, odolávať 
chorobám, udržovať a rozmnožovať sa v meniacich 
sa podmienkach prostredia. V optimálnych podmien-
kach pre daný živý systém je vitalita vysoká a vývin 
organizmu úplný; za nepriaznivých podmienok sa 
vitalita znižuje a dochádza k poruchám vývinového 
cyklu.               MH

vitálna zóna – rozsah pôsobenia jednotlivých faktorov 
prostredia, v ktorých organizmus môže žiť. Hranica 
vitálnej zóny sa mení v závislosti na vitalite jedinca, 
vývinovom štádiu, veku, ročnom období a na pôso-
bení ostatných faktorov.             MH

vitelárium → ovariola hmyzu
viviparia → živorodosť
viviparné živočíchy → živorodé živočíchy
vlásočnica – tenkostenná a jemná → cieva spájajúca 

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 vlásočni-
ce prestupuje tekutina obsahujúca kyslík a živiny z 
krvi do medzibunkového priestoru. Na konci vlásoč-
nice sa do krvi vracia tekutina obsahujúca splodiny 
metabolizmu.            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 vlasy 
prostredníctvom postupného ukladania pigmentova-
ného → keratínu; toto hromadenie vedie k posúva-
niu vlasov smerom na povrch.          MKB

vlna → srsť
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vnútorná kostra – tvoria ju kosti, ktoré sú → mezoder-
málneho pôvodu. Upínajú sa na ňu svaly, predsta-
vuje pasívny pohybový aparát tela, poskytuje oporu 
mäkkým častiam tela a chráni dôležité telesné orgá-
ny. Jednotlivé kosti môžu byť spojené nepohyblivo 
väzivom, chrupavkou alebo kosťou, prípadne po-
hyblivo pomocou kĺbu.          MKB

vnútorná kostra bezchordátov (endosceletum) – je 
produktom mezoglei alebo → mezodermy. V me-
zoglei hubiek sa nachádzajú osobitné bunky skle-
roblasty, ktoré produkujú ihlice (spikuly). Pozná-
me tri základné typy skleroblastov: a. silikoblasty 
– tvoriace kremité ihlice, b. kalkoblasty – produ-
kujúce vápenité ihlice, c. spongoblasty – tvoriace 
spongínové ihlice. Koralovce majú okrem vonkajšej 
kostry vyvinutú aj vnútornú mezogleálnu kostru, 
ktorú tvoria spikuly. Kostru ostnatokožcov tvoria 
vápencové doštičky (ľaliovky) alebo vápencové 
tŕne a ihlice (hviezdovky). U niektorých → druhov 
je utvorený súvislý vápencový pancier, ktorý tvoria 
pevne pospájané pancierotvorné doštičky. Pancier 
často je posiaty ostňami (ježovce). Ostne môžu byť: 
vláskovité, ihlicovité, tŕňovité, paličkovité a pred-
stavujú obranné útvary. Medzi nimi sú na stopkách 
klieštikovité útvary (pedicelárie), sústredené najmä 
okolo úst. Môžu byť dvojramenné i viacramenné. 
Predná časť tela vnútrožiabrovcov (Enteropneusta, 
napr. Balanoglossus) je vystužená notochordom, 
ktorý sa vyliačuje z dorzálnej časti čreva. Vrcho-
lová časť notochordu je vyplnená bunkovým spo-
jivom. Na bazálnej strane notochordu obrátenej k 
ústam a k stene žalúdka je vyvinutý oporný systém 
ústnej dutiny, kt.orýje prestúpený primitívnou chru-
pavkou. Je endodermálneho 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 tka-
nivá 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 draslíka.            MKB

vnútorné oplodnenie → oplodnenie
vnútorné pučanie → nepohlavné rozmnožovanie bez-

chordátov
vnútorné ucho → rovnovážny orgán
vnútorný izolačný mechanizmus – dedičná odchýlka 

medzi → druhmi, ktorá im zabraňuje vo voľnom krí-
žení v prirodzených podmienkach. Napr. odlišné ob-
dobie rozmnožovania, odlišné správanie pri pytač-
kách alebo vyhľadávanie odlišného prostredia. MH

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 roz-
klad prijatej potravy na látky jednoduchšie. Vakuola 
sa môže pohybovať v bunke po istých dráhach (cykló-
za). Nestrávené zvyšky potravy sa vylúčia z tela a jed-
noduchšie molekuly živín prejdú do cytoplazmy. Vy-
skytuje sa u prvokov a jednoduchších mnohobunko-
vých organizmov (napr. hubiek a ploskavcov). JS, ET

vnútrobunkový parazit – jednobunkový organizmus, 
ktorý parazituje v bunkách → hostiteľa, napr. pôvod-
ca malárie, → druhy rodu Plasmodium parazitujúce 
v červených krvinkách človeka.               IO

vodné pľúca → tráviaca sústava bezchordátov
vodné pľúca holotúrií – tvoria ich dva rúrkovité bo-

hato rozvetvené slepo zakončené vaky, ktoré vznikli 
vyliačením čreva. Sú bohato opletené krvnými → 
cievami a ústia spoločným kmeňom do rozšíreného 
konečníka. Periodicky sa napĺňajú vodou, zásobujú 
krv cirkulujúcu v cievach kyslíkom. Vodné pľúca 
sa pravdepodobne podieľajú i na exkrécii holotúrií. 
Mnohým holotúriám z ľavého vaku vodných pľúc 
vyrastá zväzok jemných rúrok (Cuvierov orgán), 
ktoré vylučujú hustý 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

voľná kukla → kukla
voltinizmus – počet generácií určitého → druhu živočí-

cha v priebehu jedného roku. Rozlišujeme → mono-
voltínne, → bivoltínne, → polyvoltínne živočíchy. 
Voltinizmus je u každého druhu geneticky zakotve-
ný. U → polyvoltínnych druhov je počet generácií 
v priebehu roku určovaný počasím aj premenlivými 
životnými podmienkami. Poznanie voltinizmu je 
ekonomicky významné najmä pri poľnohopodár-
skych, lesných a i.škodcoch.             MH

volvent → integument bezchordátov
volventy → knidoblast
vomeronazálny orgán → zmyslové orgány plazov
vonkajšia kostra bezchordátov (ectosceletum) – sú-

bor → skleritov pokrývajúcich telo, doštičkovitého 
alebo rúrkovitého tvaru, často pohyblivo pospája-
ných kĺbmi a jemnými blankami, v ktorých je tvrdá 
exokutikula redukovaná na minimum. Patria sem 
schránky a chitínová → kutikula článkonožcov. 
Schránky živočíchov sú produktom pokožkových 
buniek. Vznikajú tiež prilepovaním rozličného mate-
riálu z anorganických a organických látok (aglutino-
vané schránky). Nepredstavujú pravú kostru, preto-
že slúžia skôr na ochranu ako na výstuž. Stavebnou 
hmotou môže byť chitín, uhličinan vápenatý, oxid 
kremičitý. So schránkami sa stretávame v rôznych 
skupinách bezchordátov. Korálovce majú vnútor-
nú i vonkajšiu kostru. Ich schránky tvorí organická 
hmota (koralín) a vápnik. Schránky mäkkýšov sú 
produktom záhybu pokožky, ktorý tvorí plášť (pal-
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lium). Schránka ulitníkov je ulita. Pokrýva útrobný 
vak a vznikla predlžovaním pôv. rúrkovitého útvaru 
a jeho stáčaním do typickej formy. Os, okolo kto-
rej sa ulita otáča sa nazýva stĺpik (columella). Podľa 
smeru otáčania môže byť ulita pravotočivá (dexio-
tropná) alebo ľavotočivá (leiotropná). Lastúrniky 
majú dvojchlopňovú schránku – lastúru. Lastúry sú 
na chrbtovej strane spojené pružným väzom. Spo-
lu ich držia dva silné svaly – sťahovače upínajúce 
sa na ich vnútorné plochy. Niektoré lastúrniky majú 
na chrbtovej strane zámok – cardo (kombinácia 
zúbkov a priehlbiniek, ktoré do seba zapadajú). U 
hlavonožcov je schránka buď komôrková (lodienka 
– Nautilus) alebo je schránka redukovaná až mizne. 
Napr. → druh Spirula spirula má stočenú schránku, 
ale úplne obalenú plášťom. Kalmary majú zvyšok 
schránky (gladius), ktorý je tenký a chrupavkovitý 
a neobsahuje už vápnik. Sépia obyčajná má zvyšok 
schránky (tzv. sépiovú kosť – sepion), ktorá je vápe-
nitá a zachováva si aj komôrkovitú stavbu. V typi-
ckej podobe ulita a lastúra je zložená z troch vrstiev: 
periostracum (org. → konchiolínová vrstva na po-
vrchu, obsahuje pigmenty), ostracum (stredná vápe-
natá vrstva, môže obsahovať pigmenty) a hypostra-
cum (perleťová vrstva tvorená tenkými vrstvičkami 
aragonitu). Mnohošteninavce, ktoré žijú prisadlo, 
majú schránky v podobe rúrok vylučovaných páro-
vitými vápenitými žľazami. Často majú aglutino-
vané schránky, ktoré zhotovujú zo zrniek piesku 
zmiešaných so sekrétom tela. Lastúrničky majú 
telo uzavreté v dvojchlopňovej schránke inkru-
stovanej uhličitanom vápenatým. Telo fúzonôžok 
obaľuje plášť a z jeho žliaz vzniká niekoľko chi-
tínových uhličitanom vápenatým inkrustovaných 
doštičiek (tergum, scutum), ktoré tvoria obal tela. 
Larvy potočníkov si zhotovujú schránky rozmani-
tého tvaru, ale druhovo charakteristické. Na stavbu 
používajú anorganický materiál (piesok, kamienky,), 
rastlinné zvyšky (listy, konáriky, kôru, drevo), ako aj 
drobné schránky mäkkýšov. Larvy majú na spodnej 
pere snovacie žľazy a niektoré si budujú schránky 
len z čistého pradiva bez cudzorodých látok. Pri 
ramenonožcoch vyliačeniny telesnej steny na chrb-
tovej a brušnej strane tela tvoria plášť, kt. vylučuje 
kutikulu a pod ňou vrstvu vápenca, pričom vznikajú 
dve škrupinky. Brušná škrupinka je väčšia a chrb-
tová menšia. Pokožka chytadloviek vylučuje hmotu, 
z ktorých sa utvorí rúrka a na ňu sa zvonka nalepia 
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, ktorý vzniká ako chrbtová vydutina 
pred. časti hltanu. Golierik obaľuje bázu žaluďa a 
vylučuje hlien. Tento zlepuje čiatočky piesku a bah-
na do rúrok, v ktorých žaluďovce žijú. Pogonofóry 
(Pogonophora) žijú v rúrkach, ktoré si tvoria z or-
ganického tunicínu. Vonkajšia kostra článkonožcov 

je tvorená z → kutikuly, kt. je produktom jednovr-
stevnej pokožky. → Kutikula 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, pre-
to nastáva občasné zvliekanie panciera, sprevád-
zané rastom (→ integument bezchordátov → kuti-
kula hmyzu, → sklerotizácia, → zvliekanie). MH

vonkajšia stavba tela kôrovcov – povrch tela kôrovcov 
je pokrytý chitínom často spevneným (inkrustova-
ným) vápnikom. Telo kôrovcov sa skladá z hlavy (ce-
phalon) hrude (pereion alebo thorax) a bruška (pleon 
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 hlavou zrastajú buď všetky články, alebo len časť 
(1 – 2). Hlavohruď je krytá pancierom (carapax) kto-
rý často prekrýva aj voľné články hrude prípadne aj 
prvé články bruška. Pancier sa vyvinul ako zdvoje-
nie kutikuly posledného články hlavy. Jeho funkcie 
je ochranná, a z vnútornej strany tvorí súčasť žiab-
rovej komory. Bruško sa skladá zo 7 článkov (vý-
nimočné 50 nepravých článkov u štítovcov) z nich 
posledný sa nazýva telson. U rôznonožiek (Amphi-
poda) 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 dosť komplikovane premenilo: jeho bazálne články 
takmer úplne zrástli (vidieť len náznak článkovania) 
a koncové (distálne) články zrástli úplne a súčasne sa 
zmenili na zvláštny útvar – postabdomen. Pôvodne 
všetky články tela, okrem prvého a posledného mali 
telové prívesky (→ telové prívesky kôrovcov). IH

vonkajšie dýchanie – Pri vonkajšom dýchaní krv pri-
jíma kyslík a odovzdáva oxid uhličitý. Samotná 
difúzia plynov prebieha v pľúcnych komôrkach 
(alveolách), ktoré sa nachádzajú v → pľúcach. 
Vzduch, ktorý sa nachádza v alveolách sa nazýva 
alveolárny. Je oddelený od krvi prúdiacej v pľúc-
nych → kapilárach iba veľmi tenkou stenou, čo 
uľahčuje difúziu. Zloženie atmosferického (vdy-
chovaného) vzduchu je odlišné od zloženia alve-
olárneho vzduchu, ktorý obsahuje menej kyslí-
ka, ale viac oxidu uhličitého a vodných pár. MKB

vonkajšie oplodnenie – typické pre vodné živočíchy 
(bezstavovce, ryby, obojživelníky); splynutie → ga-
mét nastáva mimo organizmu.          MKB

vonkajšie oplodnenie → oplodnenie
vonkajšie pučanie → nepohlavné rozmnožovanie bez-

chordátov
vosková vrstva → kutikula hmyzu
voskové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
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voskovka zobáka (ceroma) – rohovinové puzdro zobá-
ka prechádza za nozdrami do mäkkého ozobia (vos-
kovky).                ZO

vôňové žľazy → exokrinné žľazy hmyzu
vpečatenie – špecifický pojem, ktorý vyjadruje skutoč-

nosť, že mláďatá sú schopné v určitom senzitívnom 
období vnímavosti rýchle si zapamätať vzhľad svo-
jich rodičov, náhradných rodičov alebo príslušníka 
toho istého alebo iného živočíšneho → druhu. Keď 
chýba prirodzený objekt vpečatenia – rodič mlá-
ďaťa, môže ho nahradiť aj odlišný a neadekvátny 
predmet, prípadne → atrapa, ktorá má len základ-
né znaky prirodzeného objektu vpečatenia. Napr. 
vydáva akustické signály ako matka, pohybuje sa, 
alebo má niečo osrstené, pernaté, poskytuje potra-
vu, alebo vodu. Týmto náhradným objektom vpe-
čatenia sa môže stať čln, alebo sám bádateľ, ktorý 
pláva vo vode. Zistilo sa, že u rôznych živočíšnych 
→ druhov je senzitívne obdobie z časového hľadis-
ka rôzne dlhé, od niekoľkých hodín po narodení, 
až po niekoľko týždňov (napr. u kurovitých vtákov 
a husí je to obdobie niekoľkých dní po vyliahnu-
tí, u psov 6 – 8 týždňov po narodení a pod.). MN

vratiprst – štvrtý prst na zygodaktylnej nohe, ktorý sú 
vtáky schopné otočiť dopredu aj dozadu a umožňuje 
im lepšie uchopenie koristi. Majú ho napr. sovy a kr-
šiak rybožravý (Pandion haliaetus).              TL

vrátnicový obeh – začína ako veľký krvný obeh. V 
brušnej dutine sa z aorty oddelí brušná → tepna, kto-
rá vedie okysličenú krv do orgánov v brušnej dutine 
(črevá, → pankreas, slezina) a vedie do pečene (naj-
väčší filter). Tam sa krv odkysličí, filtruje a pečeňo-
vou 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 tenkým črevom.           MKB

vretenná kosť (radius) – jedna z dlhých kostí hrudníko-
vej končatiny stavovcov (Vertebrata).            ZO

vretenovité tykadlá → tykadlá hmyzu
Vries, Hugo de (1848 – 1935) – holandský botanik a ge-

netik. Profesor botaniky v Amsterdame. Štúdium va-
riability rastlín, experimenty s krížením, najmä → 
druhov rodu Oenothera, priviedli de Vriesa k jeho 
mutačnej teórii. Patrí k trojici „znovuobjaviteľov“ 
Mendelových zákonov dedičnosti. Významné práce 
de Vriesa Das Spaltungsgesetz der Bastarde (1900), 
Die Mutationstheorie (1901 – 1903), 2 zv. IO

vrodená spúšťacia schéma – súbor vonkajších a vnú-
torných podnetových štruktúr, ktoré vyvolávajú → 
inštinktívne správanie zvierat. Inštinktívne správa-
nie je hierarchicky usporiadané a na základe hierar-
chicky organizovaného mechanizmu koordinované 
a regulované správame. Nevyžaduje si predchádza-
júce učenie a možno ho pozorovať ako → druhovo 
špecifické správanie. Pozostáva z koordinovaných 
a situácii zodpovedajúcich čiastkových pohybov – 

inštinktívnych automatizmov, ktoré vyvolávajú prí-
slušné vhodné kľúčové → podnety vrodenej spúš-
ťacej schémy. Pripravenosť organizmu na spustenie 
inštinktívneho správania sa nazýva vnútorná nalade-
nosť, ktorú vyvolávajú endogénne (neurohumoráína 
regulácia) a exogénne faktory. Vnútorná naladenosť 
živočícha vyvoláva špecifické orientačno-pátracie 
(exploračné) správanie, ktorého cieľom je dostať sa 
do blízkosti vhodných kľúčových podnetov vrodenej 
spúšťacej schémy. Takéto vyhľadávacie (apetenčné) 
správanie pokračuje ako za sebou nasledujúce in-
štinktívne automatizmy, ktoré sú odpoveďou na prí-
slušné kľúčové podnety. Vrodené spúšťacie schémy 
tvoria teda čiastkové inštinktívne automatizmy, kto-
ré tvoria časť určitého typu inštinktívneho správania 
(napr. stavba hniezda je dôležitá pre reprodukčné 
správanie.). K. Lorenz a N. Tinbergen navrhli na-
zvať vrodenú spúšťaciu schému, vrodeným spúšťa-
cím mechanizmom, ktorý je definovaný ako súbor 
všetkých štruktúr organizmu, ktoré sa zúčastňujú pri 
spustení určitého typu inštinktívneho správania. MN

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 
jednotlivých živočíchov, ktoré sa nemusia učiť. MKA

vrodené správanie – pozostáva z prejavov správa-
nia, ktoré zvieratá získavajú na základe pôsobenia 
mechanizmu dedičnosti. Tieto prejavy sa súhrnne 
označujú ako → inštinktívne správanie. Inštinktív-
ne správanie je druhovo špecifické to znamená, že 
relatívne rovnako prebieha u všetkých príslušníkov 
jedného živočíšneho → druhu. K ďalším vrodeným 
mechanizmom živých organizmov patria rôzne mo-
dálne prejavy, kinézy a tropizmy.         MKA

všežravé živočíchy – živočíchy, ktoré sa živia rastlinnou 
i živočíšnou potravou, sú definované ako organizmy 
konzumujúce potravu vo viac než jednej trofickej 
úrovni. Označujeme ich ako omnivorov.         MKA

všežravec → polyfág
vyhynutie (extinkcia) – koniec vývojovej línie organiz-

mov, od poddruhov k druhom a vyšším taxonomic-
kým skupinám. Môže byť lokálne, kedy zmizne jedna 
alebo viacero populácií daného → druhu, ale tieto pre-
žívajú na inom území, alebo totálne (globálne), keď 
vyhynú všetky žijúce populácie daného druhu. MH

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. 
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tabonovité); mláďatá nekŕmivé (prekociálne) – mlá-
ďatá sa liahnu s vyvinutým prachovým perím, hneď 
po vyliahnutí sú schopné samostatne sa pohybovať, 
vzhľadom na to, že nemajú vyvinutú termoreguláciu, 
musia ich rodičia zahrievať a vodiť, potravu si však 
zberajú samé (napr. kačicovité); mláďatá vodivé 
(subprekociálne) – po vyliahnutí opúšťajú hniezdo, 
avšak rodičia ich vodia a kŕmia (napr. žeriavy, po-
tápky, hokovité); mláďatá polokŕmivé (semiprekoci-
álne) – 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 schopnosť termoregulácie (napr. 
volavkovité, dravce); mláďatá kŕmivé (altriciálne) 
– po vyliahnutí sú úplne 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 malých → druhov 
spevavcov, ktoré opúšťajú hniezdo po dvoch týž-
dňoch a najdlhšie pri albatrosoch, kde trvá až 300 
dní. Po ukončení vývinu na hniezde získajú mláďatá 
tzv. juvenilný šat, z ktorého po určitej dobe preperu-
jú na šat dospelých vtákov.              PP

vyladenie – je výsledkom pôsobenia vnútorných a 
vonkajších → podnetov. Podľa fyziológie VNČ sa 
jedná o aktuálny funkčný stav. Z hľadiska etológie 
má vyladenie selektívnu funkciu, je teda špecifické 
tým, že určuje, ktorý spúšťací mechanizmus sa bude 
v danom časovom úseku aktivovať. Napr. pri vyla-
dení správania k sebaobrane (obrana, útek, ukrýva-
nie sa a pod.) nemôžu byť v tom istom čase aktívne 
aj iné spúšťacie mechanizmy, napr. pre potravové 
správanie. Vyladenie prebieha na hormonálnej, ne-
urohumorálnej, nervovej a psychickej úrovni. MN

vyliačiteľný kopulačný orgán – zadná časť → kloaky 
červoňov (Gymnophiona) je vyliačiteľná a vytvára 
kopulačný orgán phallodeum.              ZO

vylučovacia sústava bezchordátov – sa vyskytuje u 
všetkých skupín okrem hubiek a mechúrnikov. Po-
známe tri základné typy. 1. protonefridiálna sústava, 
2. metanefridiálna sústava a 3. Malphighiho rúrky. 
Základnou stavebnou jednotkou protonefridiálnej 
sústavy je → plamienková bunka, ktorá má odvodný 
alebo močový kanálik. Močové kanáliky môžu ústiť 
z tela buď samostatne alebo majú spoločný močo-
vod, ktorý sa rozširuje v → močový mechúr a neskôr 
vyúsťuje von z tela. Vnútri plamienkovej bunky sa 
nachádza trs bičíkov, ktoré zasahujú do močového 
kanálika. Pomocou nich je vylučovaný moč vháňaný 
do distálnych častí močových kanálikov. Tento typ 
vylučovania sa vyskytuje u ploskavcov, nemertín, 
primárnych lariev trochofórového typu. Modifiká-

ciou protonefrídií sú solenocyty, t. j. trsy plamien-
kových buniek vyúsťujúce do močového kanálika. 
Vyskytujú sa u mnohých skupín mnohoštetinavcov. 
Metanefridiálna sústava sa nachádza u bezchordátov, 
ktoré majú vyvinutý célom. Základnou morfologic-
kou jednotkou je metanefrídium, ktoré slúži ako vy-
lučovací aj osmoregulačný orgán a u obrúčkavcov aj 
ako vývod pohlavných žliaz. Vyskytuje sa v rôznych 
modifikáciách u kôrovcov, klepietkavcov, mäkkýšov 
a pod. U obrúčkavcov sú → metanefrídie vyvinuté 
v každom článku. Každé metanefrídium začína obr-
venou nálevkou (nefrostomom), ktorá sa otvára do 
célomového vačku jedného článku a ústi v dutine na-
sledujúceho vačku. Močový kanál je zložený z 3 čas-
tí: úzky kanál, stredný kanál a široký kanál, ktorý ústi 
do močového mechúrika. Modifikáciou metanefrídií 
sú koxálne žľazy klepietkavcov, antenálne alebo ze-
lené žľazy (vyššie korovce), maxilárne žľazy (nižšie 
kôrovce.). U niektorých kôrovcov slúžia k exkrécii 
aj antenálne žľazy. Bojanova žľaza plní vylučovaciu 
funkciu u mäkkýšov. Je vyvinutá v podobe dvoch vá-
čikov otvorených do perikardiálnej dutiny. Navonok 
vyúsťujú v plášťovej dutine. U hmyzu a pavúkov-
cov slúžia na vylučovanie → Malpighiho rúrky. MH

vylučovacia sústava obojživelníkov – vylučovacím 
orgánom obojživelníkov sú obličky. Larvy chvost-
natých obojživelníkov a žiab majú vyvinuté obličky 
typu pronefros. Tvoria ich 2 až 4 kanáliky, ktoré sa 
proximálne otvárajú do telovej dutiny obrvenými ná-
levkami (nefrostómami) a distálne sa spájajú do spo-
ločného vývodu. V blízkosti každého nefrostómu sa 
nachádza hustá sieť → kapilár tvoriaca vonkajší → 
glomerulus (glomerulus externus). Larvy červoňov 
majú obličky viac segmentované, zložené z 10 až 13 
metamericky uložených kanálikov. Po metamorfóze 
sú funkčné obličky typu opistonefros. Červoňom sa 
zachováva ich primárna segmentácia, chvostnatým 
obojživelníkom a žabám sa narúša vytvorením se-
kundárnych kanálikov. Steny kanálikov sa proximál-
ne rozširujú do Bowmanových vačkov, do ktorých 
je vtlačený vnútorný glomerulus (glomerulus inter-
nus). Moč je odvádzaný → primárnym močovodom 
(Wolffova chodba), ktorý samcom slúži aj na odvá-
dzanie spermií. Zhromažďuje sa v močovom mechú-
ri, ktorý ústi do kloaky. Larvy obojživelníkov vylu-
čujú 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 čas-
ti tela blízko chrbtice. Hadovité formy plazov majú 
→ obličky predĺžené, pričom pravú obličku majú 
posunutú pred ľavú. V → nefrónoch obličiek chýba 
→ Henleho kľučka, → glomeruly sú malé a môžu 
dokonca chýbať. Moč odvádza párový → močovod 
(ureter) do → kloaky (cloaca). → Močový mechúr 
(vesica urinaria) majú len korytnačky a niektoré 
jaštery. Splodinami látkového metabolizmu sú amo-



V

214

niak, → močovina a kyselina močová. Ich pomerné 
zastúpenie v moči je variabilné a odráža aj mieru 
prispôsobenia sa vodnému prostrediu. Toxický roz-
pustný amoniak (tvorí 75 % vylučovaných dusíka-
tých splodín morských korytnačiek a krokodílov) 
musí byť rýchlo vylučovaný s množstvom vody. 
Obojživelné korytnačky vylučujú predovšetkým 
netoxickú močovinu. Tá je tiež rozpustná, takže pri 
dlhotrvajúcom zadržiavaní v tele by menila osmo-
tické hodnoty vnútorného prostredia, preto musí byť 
aj so stratami vody vylučovaná. Splodiny sucho-
zemských korytnačiek a šupináčov tvorí prevažne 
kyselina močová, ktorá je nerozpustná a netoxická, 
takže môže byť dlho skladovaná v tele a vylučovaná 
s minimálnou stratou vody. Šetrenie s vodou sa ešte 
umocňuje v prípade púštnych a morských foriem, 
ktoré vylučujú soľ mimoobličkovou cestou (nosové 
soľné žľazy leguánov rodu Amblyrhynchus, slzné 
žľazy morských korytnačiek).        IB, DJ

vylučovacia sústava vtákov – má mnohé plazie znaky. 
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 
vrátnicového 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) via-
cerých, najmä morských vtákov (napr. kormorány, 
pelikány, víchrovníkovité, potáplice, čajky, bahnia-
ky, 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 – 1.→ pro-
tonefrídium, 2. →metanefrídium, 3. → Malpghiho 
trubice. Vylučovacím orgánom stavovcov sú obličky 
(ren) niekoľkých vývojových typov – predobličky 
(pronefros), prvoobličky (→ mesonefros) a → pravé 
obličky (metanefros).                JS

vylučovacie orgány kôrovcov – sú pozmenené párové 
→ metanefrídie, nachádzajú sa na hlave a pozostá-
vajú zo slepého váčku, ktorý vyúsťuje vývodmi buď 
na báze antén (antenálne žľazy) alebo na báze maxíl 
(maxilárne žľazy). Oba typy vylučovacích orgánov 
majú zväčša len vývinové štádiá kôrovcov. Inak an-
tenálne žľazy sa vyskytujú u vývojov dokonalejších 
rakovcov (Malacostraca) a maxilárne žľazy u nižších 
kôrovcov.                 IH

vylučovacie správanie zvierat – okrem základného 
fyziologického úkonu, zbavovania sa nestrávených 
zložiek potravy vo forme fekálií a splodín metabo-
lizmu vo forme moču, má z etologického hľadiska 

vylučovanie u suchozemských živočíchov, najmä u 
cicavcov dôležitý druhotný sociálny význam. Mno-
hé živočíšne → druhy využívajú svoje výlučky na 
vnútrodruhovú sociálnu komunikáciu, na označo-
vanie obsadenosti svojho teritória, alebo sociálneho 
partnera. V niektorých prípadoch má vylučovanie 
funkciu pri riešení vzťahov nadradenosti a podra-
denosti v hierarchii sociálnych skupín (napr. psovité 
šelmy, alebo kone a mnohé i.).            MN

výstražné sfarbenie motýľov – veľmi nápadné a pes-
tré sfarbenie často jedovatých → druhov odpornej 
chuti, kt. svojim zafarbením vopred varujú možného 
útočníka. Takéto sfarbenie majú napr. zástupcovia z 
čeľ. vretienkovité, niekt. spriadačovité, → húsenica  
lišaja mliečnikového, pestroňa vlkovcového a iných 
→ druhov žijúcich na jedovatých rastlinách. MKU

vývin → individuálny vývin živočíchov → ontogenéza
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, nie-
koľkokrát sa zvliekajúca nymfa (protonymfa, deu-
tonymfa, tritonymfa) a → imágo (adult: +, >). Táto 
schéma je u jednotlivých skupín rôzne pozmenená, 
najmä u parazitov. U mnohých → druhov je vyvi-
nutá ovovi viparia alebo viviparia, keď samičky 
kladú už vyliahnuté larvy. Častá je → partenoge-
néza. U kliešťov vývin prebieha podľa tejto sché-
my: vajíčko – larva – nymfa – imágo. Po nacicaní 
krvi a kopulácii kladie samička mimo → hostiteľa 
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 opätov-
ne cicajú (na tom istom alebo ďalšom hostiteľovi) 
a menia sa na dospelé štádiá. Väčšina našich dru-
hov kliešťov prekonáva trojhostiteľský vývinový 
cyklus, ktorý trvá viac rokov (2 – 6 rokov). PMA 

vývin/ → ontogenéza kôrovcov – je veľmi kompliko-
vaný a prebieha cez viaceré larválne štádiá. Vývin je 
modifikovaný 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 
menia na dospelé jedince. Niektoré skupiny kôrov-
cov sa vyvíjajú priamo bez lariev.             IH

vývinové cykly parazitov – mnohé parazitické prvoky 
prekonávajú zložité vývinové cykly, počas ktorých 
sa menia morfologicky, striedajú sa generácie po-
hlavné s nepohlavnými, pohyblivé štádiá s nepohyb-
livými. Behom života sa vytvárajú štádiá odolné voči 
podmienkam vonkajšieho prostredia, časť života to-
tiž môžu prekonávať vo vonkajšom prostredí, časť 
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v → hostiteľovi. Vo vývinových cykloch zohráva-
jú dôležitú úlohu rôzni hostitelia, často krvcicajúce 
článkonožce, ktoré parazitického prvoka prenášajú, 
a v ktorých parazitický prvok prekonáva časť svojho 
vývinu (Plasmodium, Trypanosoma, Babesia, Thei-
leria a i.). Vývinové cykly motolíc (Trematodes) 
prechádzajú niekoľkými larválnymi štádiami a sú 
spojené so striedaním hostiteľov a striedaním gene-
rácií. V embryonálnej fáze sa v oplodnenom vajíčku 
vyvíja prvá larva miracídium. Prvým → medzihos-
titeľom je vždy mäkkýš. Preniknutím miracídia do 
mäkkýša začína fáza partenogenetických generácií 
(štádiá sporocýst a rédií), ktorá prebieha v tele mäk-
kýša, výsledkom je vznik cerkárií zo sporocýst alebo 
rédií, cerkárie aktívne opúšťajú prvého medzihostite-
ľa. Vznikom cerkárií začína posledná vývinová fáza, 
ktorá je zavŕšená vznikom dospelých motolíc. Cer-
kárie sa pasívne alebo aktívne dostávajú do definitív-
neho hostiteľa alebo prenikajú do druhého medzihos-
titeľa a menia sa na metacerkárie. Vývin niektorých 
motolíc predlžuje existencia prechodného larválneho 
štádia mezocerkárie spojeného s paratenickým hosti-
teľom (ďalší medzihostiteľ). Podľa počtu hostiteľov 
sú vývinové cykly jedno- až štvorhostiteľské. Vo 
vajíčku pásomníc (Cestodes) sa vyvíja larva (→ on-
kosféra, 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 hostite-
ľovi. Vo vývine pásomníc larválne štádiá žijúce vo 
vonkajšom prostredí úplne chýbajú alebo sa mimo 
hostiteľského organizmu vyskytujú len veľmi krát-
ko. Prechod larválneho štádia z jedného hostiteľa do 
druhého je založený na potravných vzťahoch. Pred-
chádzajúci hostiteľ s larvou je zvyčajne skonzumo-
vaný nasledujúcim. V medzihostiteľoch sa vyvíjajú 
larvy (larvocysty). Larva pásomnice, ktorej vývin 
je viazaný na medzihostiteľa – bezstavovca sa na-
zýva cystcerkoid. Typy lariev cysticerkus, cenurus, 
echinokok a alveokok sú charakteristické pre pá-
somnice, ktorých vývin je viazaný na medzihostie-
ľa – teplokrvného stavovca. Niektoré pásomnice sú 
známe nepohlavným zmnožením (pučanie) (Echino-
coccus) larválnych štádií. Vývinový cyklus hlístov-
cov (Nematoda) môže byť priamy (→ geohelminty), 
prebieha v hostiteľovi (endogenná fáza) a životnom 
prostredí hostiteľa (exogenná fáza). Vajíčka alebo 
larvy hlístovca opúšťajú telo hostiteľa, vo voľnom 
prostredí sa larvy dvakrát zvliekajú po tretie štádium, 
ktoré je infekčné pre ďalšieho hostiteľa. Infekčná 
larva sa dostáva do hostiteľa pasívne s potravou ale-
bo 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 hostiteľa. Druhý typ 
vývinových cyklov (biohelminty) je charakteristický 

vývinom lariev prvého až tretieho štádia v medzihos-
titeľovi, môže ním byť bezstavovec i stavovec. Defi-
nitívny hostiteľ sa nakazí konzumáciou infikované-
ho medzihostiteľa alebo medzihostiteľ – krvcicajúci 
dvojkrídlovec (komár, ovád a i.) môže preniesť larvy 
(mikrofilárie) vlasovcov (Filariida) na definitívneho 
hostiteľa počas cicania. Vývinový cyklus parazito-
logicky 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 (Sarcoptes sca-
biei), pôvodca svrabu, jej vývin prebieha z vajíčka 
cez larvu, protonymfu, tritonymfu po dospelého je-
dinca. 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 
Dermanyssidae alebo ich môže byť viac napr. druhy 
čeľade Argasidae. Po zvlečení nymfy alebo posled-
nej nymfy 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 ro-
kov (1 až 6). Vývinom je roztoč viazaný na jedného 
alebo na viacerých hostiteľov (každé štádium môže 
cicať na inom druhu hostiteľa, striedanie hostiteľov). 
Mnoho druhov hmyzu patrí k → ektoparazitom, me-
nej druhov k → endoparazitom. K trvalým (perma-
nentným) ektoparazitom, celým životom viazaným 
na hostiteľa patria napr. vši (Anoplura), kuklorod-
kovité (Hippoboscidae), k dočasným (temporálnym) 
patrí napr. ploštica posteľná (Cimex lectularius), 
samičky komárov (Culicidae) a i. Ako endoparazi-
ty prekonávajú svoj vývin v hostiteľovi larvy mno-
hých dvojkrídlovcov (Diptera) napr. larvy strečkov 
(Oestridae), larvy niektorých druhov mäsiarkovitých 
(Sarcophagidae) a bzučivkovitých (Calliphoridae) 
a i. Endoparazitické larvy dvojkrídlovcov sú pôvod-
cami vážnych ochorení hostiteľa – myiáz. Skupiny 
parazitického hmyzu počas vývinového cyklu pre-
konávajú neúplnú premenu (hemimetabóliu) so štá-
diom vajíčka, larvy (niekoľko instarov) a imága (do-
spelca), napr. plošticovité (Cimicidae) alebo úplnú 
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
vývoj → evolúcia
vývoj divergentný – dlhodobý evolučný proces, ktorý 

smeruje k ďalšej diferenciácii pôvodne blízkych fo-
riem organizmov.              MH

vývoj konvergentný – dlhodobá → evolúcia → druhov 
organizmov, ktorá smeruje k vytváraniu podobných 
foriem u nepríbuzných druhov organizmov, obvyk-
le pod vplyvom podobných ekologických faktorov 
prostredia (napr. vo vodnom prostredí ryby, žraloky, 
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plutvonožce, veľryby). → evolúcia, → koevolúcia. MH
vyvrhovací otvor – slúži na vyvrhovanie nestrávených 

zvyškov potravy (→ prijímací otvor), ektodermálny 
pôvod.                 JS

vyživovacie bunky – ovariola hmyzu
vzduchová komôrka – komôrka, ktorá vzniká rozostú-

pením vnútornej a vonkajšej papierovej blany obaľu-
júcej bielok na tupom póle vajíčka. Počas inkubácie 
sa vzduchová komôrka zväčšuje, preto čerstvo zne-
sené vajíčka klesajú vo vode ku dnu a vajíčka, ktoré 
boli už niekoľko dní inkubované, vo vode plávajú. TL

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) nezväčšu-
jú. Táto funkcia prešla na zadné hrudné vzduchové 
vaky, ktoré sa pri nádychu plnia vzduchom a zväčšu-
jú svoj objem a pri výdychu je z nich vzduch vytla-
čovaný a vzduchové vaky sa zmenšujú. Z pohľadu 
fylogenetickej ventilácie pľúc sa pľúca rozdeľujú na 
fylogeneticky staršiu časť pľúc (paleopulmo), kto-
ré majú všetky vtáky a fylogeneticky mladšiu časť 
(neopulmo), ktorá chýba tučniakom a pštrosom. 
Vzduchové vaky (sacci pneumatici) sú tenkosten-
né útvary, ktoré sú pokračovaním steny priedušiek 
a vzduch sa do nich dostáva prostredníctvom sa-
mostatných otvorov ako napr. otvorom do krčného 
vzduchového vaku (ostium saccus cervicalis). Vzdu-
chové vaky sú rezervoárom vzduchu a mechanickou 
a tepelnou izoláciou tela. Je ich 5 párov, a s pľúcami 
komunikujú prostredníctvom priedušiek a parabron-
chov. Pri nadýchnutí vzduch cez pľúca prechádza do 
brušných vzduchových vakov (sacci abdominales) a 
kaudálnych (zadných) hrudníkových (ss. thoracales 
caudales) vakov, odtiaľ cez pľúca do kraniálnych 
(predných) hrudníkových (ss. thoracales craniales), 
krčných (ss. cervicales) a kľúčnych (ss. claviculares) 
a odtiaľ znovu cez pľúca von. Dýchanie vtákov sa 
uskutočňuje pohybom hrudného koša. Pretože vtá-
ky nemajú bránicu, pohyb rebier zabezpečujú sva-
ly 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 hlad-
ký a je premenená na rezervoáre vzduchu, zvyšujúce 
kapacitu pľúc. Pripomínajú tak vzduchové vaky vtá-
kov. Slúžia pri dlhotrvajúcom prehltávaní veľkého 
sústa, zvyšujú využívanie vdýchnutého vzduchu, ale 
majú význam aj pri obrannom správaní alebo impo-
nujúcom nafukovaní v období rozmnožovania. ZO

vzdušnica (trachea) – základná stavebná jednotka → 
dýchacej sústavy vzdušnicovcov a pavúkovcov. 
Rúrkovité útvary ektodermálneho pôvodu, ktoré 
u väčšiny vzdušnicovcov (najmä hmyz) a niekto-
rých pavúkovcov (napr. šťúriky, kosce a roztoče) 
zabezpečujú cirkuláciu dýchacích plynov. Trache-
álna sústava pozostáva z rozsiahlej spleti rozvetve-
ných trubíc (u pavúkovcov nerozvetvených), ktoré 

prenikajú celým telom. Jemne sklerotizované sa na 
povrchu otvárajú stigmami (spirákulami), na konci 
vybavenými citlivými chemoreceptormi. Prechádza-
jú do úzkych kapilár, vzdušničiek (tracheoly), ktoré 
komunikujú priamo s bunkami. Vzduch sa v systé-
me pohybuje pasívne (difúziou) alebo aktívne (sva-
lovou činnosťou) pri pohybe bruška. Pri akvatickom 
hmyze je dýchanie vyriešené, tzv. → vzdušnicový-
mi žiabrami alebo celým povrchom tela. Skladá sa 
z plochých buniek tracheálneho → epitelu, ktoré 
na vnútornom povrchu vylučuje tenkú kutikulár-
nu vrstvu (intimu) a špirálovité vlákno (taenidium) 
tvoriace mechanickú výstuž vzdušnice. Premenou 
niektorých buniek tracheálneho epitelu tým spôso-
bom, že ich cytoplazma vytvára rozvetvené kutiku-
lárne kanáliky, pričom ich spoločný kmeň vyúsťuje 
do dutiny vzdušnice a koncové vetvičky prenikajú 
do buniek tkanív, vznikajú tracheoly. Vzdušnice sú 
ektodermálneho pôvodu. Ich kutikulárne výstuže 
(intima a taenidium) sú pri každom vzliekaní od-
vrhnuté a nahradené novými štruktúrami.  MH, PF

vzdušnicová sústava – dýchacia sústava pavúkovcov 
a vzdušnicovcov. Zásobuje bezprostredne kyslíkom 
bunky a tkanivá. Je zložená z množstva → vzduš-
níc, ktoré prenikajú celé telo. U pavúkovcov sú to 
zväzky nerozvetvených rúrok, ktoré končia slepo v 
→ mixocéli. U hmyzu sa viacnásobne vetvia a ople-
távajú vnútorné orgány a tkanivá. Na povrchu tela 
sa vzdušnice otvárajú spirákulami. Končia sa ka-
pilárovými rúročkami – vzdušničkami (tracheoly), 
ktoré vznikajú do buniek. Základné hrubé vzdušni-
ce môžu silným rozšírením vytvárať komory – tzv. 
vzdušnicové vaky. Spirákulum (spiraculum, stigma) 
je zariadenie, ktorým sa vzdušnica otvára na povr-
chu článku tela. Má zložitú stavbu. Okolo vstupného 
otvoru (porta atrii) je vyvýšený prstencovitý sklerit 
(peritrema). Za otvorom je predsieň (atrium) a za 
ňou mechanizmus, ktorý uzatvára vchod do vzduš-
nice. Predsieň je bez taenidia má filtračné zariadenie, 
ktorý chráni vzdušnicu pred znečistením. V blízkosti 
spirakúl sa nachádzajú citlivé chemoreceptory, väč-
šinou vo forme chĺpkov, ktoré plnia funkciu indiká-
torov kvality ovzdušia. U hmyzu sú spirákulá ulože-
né metamérne po bokoch článkov tela. Za typický 
počet považujeme 10 párov spirákul (dva hrudné a 
8 bruškových). Takáto vzdušnicová sústava sa nazý-
va holopneustická. Pri mnohých skupinách hmyzu s 
úplnou premenou a najmä ich larválnych instaroch je 
počet spirákul zmenšený. Hovoríme o tzv. hemipne-
ustickej vzdušnicovej sústave, ktorú rozdeľujeme 
na propneustickú (s 1 párom spirákul na hrudi), am-
fipneustickú (s 1 párom na hrudi a 2 – 3 na brušku), 
metapneustickú (len s 1 párom na konci bruška). Lar-
vy hmyzu žijúce vo vode a niektorých parazitických 
skupín majú spirákuly trvalo uzavreté. Ich vzdušni-
cová sústava je apneustická. Dýchajú buď vzdušni-
covými žiabrami alebo celým povrchom tela. MH

vzdušnicové/tracheálne žiabre – dýchacie štruktúry 
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mnohých akvatických → druhov hmyzu (napr. po-
točníky, vodnárky). V podobe párových, často roz-
vetvených útvarov sú bohato popretkávané vzdušni-
cami a umiestnené buď na povrchu tela alebo v jeho 
vnútri. Vnútorné tracheálne žiabre sú ploché alebo 
trubicovité, tvarom veľmi variabilné. Pomerne sla-
bo sklerotizované štruktúry vznikajú z integumentu 
a efektívne prepúšťajú vo vode rozpustný vzduch. 
Časté sú u podeniek, pošvatiek, vodnárok. Podľa 
umiestnenia na tele rozoznávame žiabre cefalic-
ké (na hlave), thorakálne (na hrudi) a abdominálne 
(na brušku), ktoré sú najčastejšie. Vnútorné žiab-
re, napr. šidiel, sú niekedy označované ako rektál-
ne, podľa ich umiestnenia v zadnej časti čreva. PF

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 me-
dicínu na univerzite v Göttingene. V rokoch 1860 
– 1861 absolvoval študijný pobyt u vynikajúceho 
nemeckého zoológa Rudolfa Leuckarta (1822 – 
1898). Bol profesorom zoológie (1873 – 1912) na 
univerzite vo Freibergu (Brisgau). Evolúciu prijímal 
ako fakt, odmietal kreacionizmus. Weismann je v 
dnešnej dobe právom veľmi obdivovaný. Je považo-
vaný za najvýznamnejšieho evolučného mysliteľa v 
období medzi Darwinom a evolučnou syntézou ro-
kov 1930 – 40. Pozmenil, či upravil vývojovú teóriu 
Darwina, založil nový smer – neodarwinizmus. Od-
mietal dedičnosť získaných vlastností, čo dokazo-
val experimentálne. Podľa jeho teórie o zárodočnej 
plazme (die Keimplasmatheorie) sa mnohobunko-
vý organizmus skladá zo zárodočnej plazmy ulo-
ženej v pohlavných bunkách (vo vajíčkach a sper-
miách), ktorá je zodpovedná za prenos dedičných 
vlastností a somatickej plazmy v telových bunkách, 
ktorá nemá vplyv na pohlavné bunky a preto zme-
ny 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 uvede-
ného vyplýva predstava „o kontinuite zárodočnej 
plazmy“, ktorá sa pokoleniami uberá svojou vlast-
nou cestou od jednej zárodočnej bunky k nasledujú-
cej. Myšlienky neodarwinizmu Weismann podrobne 
vysvetlil vo svojej rozsiahlej práci Vorträge über 
Deszendenztheorie (Prednášky o descendenč-

nej teórii) (1902, 1. vyd.). Z jeho náuky vyplýva 
odmietnutie Lamarckových tvrdení o cviku, o vply-
ve prostredia a dedičnosti počas života zmenených 
vlastnosti a zdôraznenie významu Darwinovho „prí-
rodného výberu“ ako hybnej sily evolúcie. Materiá-
lom pre prírodný výber však môžu byť len zmeny 
v zárodočnej plazme, nie v plazme telových buniek. 
Weismannove myšlienky predchádzali znovuob-
javeniu práce Mendela a hoci bol Weismann opa-
trný s akceptovanim mendelizmu, mladší pracov-
nici rešpektujúci jeho názory na dedičnosť čosko-
ro našli k mendelizmu racionálne prepojenie. IO

welfare – cieľavedomý, vedecký a konštruktívny 
program pre vytváranie optimálnych životných pod-
mienok a všeobecnej biologickej a psychickej po-
hody vo veľkochovoch hospodárskych → druhov 
zvierat, ktoré žijú v poloprirodzených podmienkach 
v uzavretom prostredí alebo v prostredí ZOO. Ide o 
plánovanú a uvedomelú snahu rešpektovať vrodené 
→ inštinktívne správanie hospodárskych zvierat a 
ich životné potreby, ako je teplo, pravidelný prísun 
dostatočne vhodnej a kvalitnej potravy a vody, opti-
málny priestor pre individuálne a skupinové ustaj-
nenie zvierat vo veľkochovoch, ako aj optimálne a 
uspokojivé technologické uspôsobenie životného 
prostredia zvierat.             MN

xenobióza – spolužitie dvoch → druhov mravcov, pri 
ktorom jeden je hosťom v mravenisku druhého. 
Hosť tam nachádza podmienky k existencii a ochra-
nu a jedince → hostiteľského druhu majú k nemu 
neutrálny vzťah.              MH

xenocénny – cudzí → druh vyskytujúci sa v spoločen-
stve (cenóze) úplne náhodne, preto aj vzácne. MH

xenoekia – náhodný výskyt organizmu v úplne inom 
prostredí, ako žije normálne. Nemôže sa tu trvalo 
udržať, pretože je prispôsobený úplne na iné prostre-
die. → xenocénny.             MH

xenofágia – prechod živočícha úplne na iný potrav-
ný zdroj, ako pôvodne konzumoval, napr. prechod 
hmyzu na iný → druh hostiteľskej rastliny. MH

xenofóbny – bylinožravý živočích, ktorý sa živí výhrad-
ne domácimi → druhmi a vyhýba sa nepôvodným 
(introdukovaným) druhom rastlín.            MH

xenosaprobita – stupeň najčistejších vôd, ktoré obsa-
hujú minimum cudzích znečisťujúcich látok, takže 
v nich prebieha minimum rozkladných procesov 
(pramene, horné úseky pstruhového pásma horských 
tokov a pod.). Majú charakteristickú vodnú faunu, 
ktorá je však → druhovo chudobná.            MH

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 schrán-
ke Testacea, potočníkov a pod.              ET

xerikolný – živočích žijúci na suchých miestach.    MH
xerofilný – suchomilný.                MH
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xerorezistentný – organizmus veľmi odolný proti vysy-
chaniu pôdy, aj napriek tomu, že žije vo vlhku alebo 
dokonca aj vo vode. Nepriaznivé obdobie prežíva 
v → anabióze.              MH

xerotermný – organizmus prispôsobený k životu v su-
chom a teplom prostredí.             MH

xylobiont – organizmus (najčastejšie hmyz) žijúci v 
dreve.               MH

xylofágne živočíchy (lignivorné) – živočíchy živiace sa 
požieraním dreva. JS

zadná končatina – existuje ako brušná plutva vodných 
skupín stavovcov a ako panvová končatina u sucho-
zemských stavovcov.           MKB

zadný mozog – vývojovo najstaršia časť mozgu. Patrí k 
nemu mozoček a väčšina mozgového kmeňa. Zadný 
mozog uchováva staré systémy presvedčenia, bolesti 
a strachy z bolesti, genetickú pamäť. Informácie do 
zadného mozgu prichádzajú: z polohovosluchového 
orgánu, zo svalových a šľachových → receptorov, z 
kožných mechanoreceptorov.          MKB

zadný mozog hmyzu → mozog hmyzu
zadohruď → hruď článkonožcov
záchvatové stavy zvierat – patria sem rôzne formy 

neprimeraného správania zvierat (aj epileptické 
záchvaty), ktoré možno vyvolať experimentálnym 
zásahom, mozgovými léziami alebo elektrickou 
stimuláciou. Môžu mať však aj organické príči-
ny, ktorými môžu byť stavy po úrazoch, postence-
falické symptómy, alebo následky po psinkovom 
ochorení psov. Najcharakteristickejšie záchvatové 
stavy zvierat sú neprimerané reakcie – spontánne 
záchvaty, ktoré vyvolávajú doteraz nie veľmi zná-
me funkčné poruchy, spôsobené biochemickými 
procesmi. Vždy vznikajú v uzavretom prostredí a 
to u motoricky aktívnych → druhov (napr. psovi-
té, mačkovité a medveďovité mäsožravce). Spon-
tánne záchvaty sa v laboratórnych podmienkach 
dostavujú u excitabilných jedincov po príchode do 
priestorovo ohraničeného a senzoricky chudobného 
prostredia. Tento proces objavil český neurofyzio-
lóg a etológ Z. Martínek ( 1979). Jeho neurofyzio-
logickou podstatou je pomalý epileptický proces. U 
spontánne epileptických psov vyvoláva záchvatové 
stavy vpustenie zvieraťa do prázdnej pokusnej ko-
mory. Podobne záchvatové stavy sa potvrdili aj u 
pieskomila mongolského (Meriones imguiculatus) 
a chrčka prériového (Onychomys leucogaster). MN

základné systematické kategórie → systematické ka-
tegórie

zákon minima (J. v. Liebig) – funkcia, rast alebo vývin 
organizmu sú obmedzené tým faktorom, ktorý je na 
stanovišti v minime, t. j. pôsobí v súbore všetkých 
faktorov najmenšou intenzitou. Platí pre všetky živé 
systémy.               MH

zákon relatívnej stálosti stanovišťa (H. Walter) – mak-
roklimatické podmienky stanovišťa môžu byť na-
hradzované mikroklimatickými, takže na stanovišti 
sa môže vytvoriť relatívne stála kombinácia pod-

mienok, ktorá umožňuje existenciu → druhu rastliny 
alebo živočícha patriaceho do inej zóny. Platí aj pre 
článkonožce a i. drobné živočíchy.            MH

zákon tolerancie (V. C. Shelford) – existencia organiz-
mu je určená rozsahom jeho tolerancie alebo ekolo-
gickou amplitúdou → druhu, čo je na jednej strane 
minimálnou, na druhej strane maximálnou hodnotou 
(intenzitou, koncentráciou) určitého ekologického 
faktoru.               MH

zámotok (kokón) – utvárajú niektoré larvy (najčastej-
šie húsenice motýľov) pred zakuklením. Zámotok je 
vonkajšia ochrana kukly. Pri tvorbe zámotku larva 
niekedy využíva okrem pradivových vláken a sekrétu 
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. Vlákno zo zámotkov 
niekt. motýľov (najmä priadky morušovej) sa prie-
myselne spracúva ako prirodzený → hodváb. MKU

zamša – vrstva kože stavovcov a nemertín, ktorá je pod 
pokožkou. Je to väzivové tkanivo. je bohato prekr-
vená. Veľkým obsahom kolagénnych a elastických 
väzivových vlákien (vláknitá vrstva – stratum/pars 
reticularis) zabezpečuje pevnosť a mechanickú odol-
nosť kože. Zamša nemá oproti pokožke hladký po-
vrch, ale vybieha do rôzne vysokých a rôzne hustých 
papíl (papilárna 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 ochladí, preto sčervená. Ak je organizmu 
zima, cievy v zamši sa zúžia a telo zbledne. MKB

zápal – fylogeneticky a ontogeneticky najstarší obranný 
mechanizmus; odpoveď organizmu na poškodenie 
jeho buniek a tkanív. Poškodenie môže byť spôso-
bené mechanickými faktormi (odreniny, porezanie), 
fyzikálnymi faktormi (popálenie), chemickými lát-
kami (poleptanie žieravinami), nutričnými problé-
mami (nedostatok kyslíka, vitamínov a i.), biolo-
gickými faktormi (baktérie, plesne, vírusy). Úlohou 
zápalu je likvidácia, zriedenie alebo odstránenie 
škodliviny z poškodeného tkaniva, resp. aspoň jej 
ohraničenie a súčasná reparácia, zahojenie. V poško-
denom tkanive dochádza k lokálnemu nahromadeniu 
bielych krviniek, plazmových bielkovín a tekutín.  
Odpoveď organizmu na poškodenie v závislosti od 
jeho rozsahu a dĺžky trvania môže byť 1. lokálna 
(začervenanie, opuch, bolestivosť a i.) a 2. celková 
– horúčka. Celkový zápal s horúčkami môže vyústiť 
až do zrútenia funkcií organizmu a k smrti. JS, MM

zápästie (carpus) – časť ruky. Ruka (manus) žiab (Anu-
ra) je zložená z drobných kostí tvoriacich zápästie 
(carpus), záprstie (metacarpus) a prsty ruky (digiti 
manus, phalanges). Zápästie vtákov (Aves) je tvore-
né kosťami: vretennou zápästnou kosťou (radiale), 
ktorá je jedinou voľnou zápästnou kosťou a lakťo-
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vou zápästnou kosťou (ulnare), ktorá je premenenou 
záprstnou kosťou 5. prsta. Nasleduje záprstie (car-
pometacarpus), v ktorom zrastá väčšina zápästných 
(carpus) a záprstných (metacarpus) kostičiek a jeho 
súčasťou je aj voľná mohutná zápästná kosť 3. prs-
ta. Prsty (phalanges) sú vytvorené štyri, 1. prst je na 
proximálnej časti záprstia (carpometacarpus) a má 2 
články. Tento prst tvorí krídelko (alula). Na distál-
nu 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 člán-
ky 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

zárodočná vrstva/zárodočný list – vzniká usporiada-
ním buniek v raných štádiách vývinu všetkých mno-
hobunkových živočíchov, t. j. v období → embryo-
genézy. Výsledkom je → gastrula, ktorú tvoria 2 až 3 
zárodočné vrstvy, v závislosti od evolučnej dokona-
losti živočícha. Podľa ich počtu a spôsobu ďalšieho 
vývoja ich buniek delíme mnohobunkové živočíchy: 
1. dvojlistovce (Diblastica) – hubky (Porifera), pŕh-
livce (Cnidaria) a rebrovky (Acnidaria) s dvomi zá-
rodočnými vrstvami – → ektoderm a → endoderm; 
2. trojlistovce (Triblastica) – všetky ostatné mnoho-
bunkové živočíchy s tromi zárodočnými vrstvami – 
→ ektoderm, → endoderm a → mezoderm. 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, kto-
ré sa vyvíjajú na suchej zemi. Nahrádzajú vodné 
prostredie, chránia embryo pred vysychaním a vy-
živujú ho. Najlepšie ich majú vyvinuté plazy (Rep-
tilia) a vtáky (Aves). U nich a cicavcov (Mammalia) 
sa okolo embrya vyvíja prvý zárodočný obal – → 
amnion. Medzi embryom a amniom vzniká amniová 
dutina, vyplnená amniovou tekutinou (plodovou vo-
dou), v ktorej sa zárodok nadnáša a je chránený pred 
vonkajšími otrasmi. Druhý vonkajší zárodočný obal 
je → chorión, nazývaný aj seróza (→ serosa). Cho-
rión pri cicavcoch vyrastá v jednej časti do klkov, 
plazy a vtáky nemajú klky vyvinuté. Tretím záro-
dočným obalom je → allantois, vznikajúci preliače-
ním zadnej časti čreva, je bohato prekrvený. Pri vtá-
koch a cicavcoch sa → allantois priloží k choriónu 
a zrastie s ním do allantochorióna. Pri placentálnych 
cicavcoch (Placentalia) sa klky choriónu prikladajú 
k maternicovej sliznici a zrastajú s ňou, pričom vzni-
ká osobitný vyživovací orgán embrya – → placenta 
(plodový koláč).                JS

zástavica (vexillum) – nosná plocha vtáčieho → pera. ZO
zatvorená cievna sústava – typ cievnej sústavy vyzna-

čujúci sa tým, že telové tekutiny obiehajú v uzavre-
tom kruhu systému krvných ciev buď vplyvom pul-

zujúcich ciev (obrúčkavce, nemertíny) alebo kon-
trahujúceho srdca (stavovce). Systém krvných ciev 
stavovcov tvoria tepny (artérie, arteriae), ktoré vedú 
vytláčanú telovú tekutinu (krv) zo srdca do vlásoč-
níc (krvné → kapiláry, vasa hemocapillaria), ktoré ju 
rozvádzajú do jednotlivých orgánov. Vlásočnice sa 
spájajú do väčších žiliek, ktoré ústia do žíl (venae), a 
tie odvádzajú krv späť do srdca.               JS

zberacie nohy (pedes corbiculati)  – nohy prispôsobené 
na zbieranie a prenášanie peľu; v typickej podobe 
zadný pár nôh včely. Holene zberacích nôh a najmä 
prvé chodidlové články sú silne rozšírené. Peľ za-
chytávajúci sa na štetinkách pokrývajúcich telo vče-
ly, sa sčesáva do → košíčkov (corbiculae) na vonkaj-
šej strane holení → nohy článkonožcov.              JS

zberacie nohy → nohy článkonožcov
zdochlinožravec – je označenie pre živočíšne → druhy 

živiace sa mŕtvymi živočíchmi, ktoré sami uhynuli 
alebo sa živia tiež na zvyškoch po potrave predáto-
rov.                     MKA

zložené oči hmyzu – vznikajú invagináciou pokožky v 
neskorších larválnych instaroch alebo v štádiu kuk-
ly. Skupina pokožkových buniek klesá hlbšie, pri-
čom vzniká sietnica. Druhá skupina veľkých buniek 
sa spája s distálnymi časťami vzniknutej sietnice a 
vzniká kužeľ (conus), ktorý obklopujú rohovkotvor-
né bunky. Z ďalších epidermových buniek, ktoré sa 
predlžujú vznikajú pigmentové bunky. Zložené oči 
sa skladajú z jednotlivých omatídií. Ich počet je roz-
ličný. Každé → omatídium má tvar šesťuholníka. 
Zložené oči sa skladajú z dioptrickej a receptoric-
kej časti. Dioptrickú časť tvorí rohovka (cornea), 
rohovkotvorné bunky (cellulae cornificiens), kužeľ 
(conus), kužeľotvorné bunky (cellulae conificiens) a 
pigmentové bunky (cellulae pigmenti). Receptorickú 
časť zrakových senzíl tvoria zrakové bunky (cellulae 
visi), rabdóm (rhabdom), sietnica (retina), tapetum 
(tapetum) a očná bazálna blana (membrana basalis 
oculi). Zrakové bunky nemajú koncové výbežky 
ani vlákna. Na distálnom konci majú hrebienkovitú 
štruktúru. Hrebienok je zložený z koncových častí 
neurofibríl, ktoré prechádzajú cez zrakovú bunku. 
Zrakové bunky sú usporiadané po skupinách, takže 
hrebienky utvárajú svetlolomnú tyčinku (rabdóm). 
Jednotlivé hrebienky, ktoré utvorili rabdóm sa na-
zývajú 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 pre-
deravená a prechádzajú ňou axóny zrakových bu-
niek a vzdušnice a nazýva sa okienková blana (mem-
brana fenestrata). Omatídiá rozdeľujeme do troch 
skupín: 1. Bezkužeľové omatídium (ommatidium 
aconicum), nemá kužeľ (napr. ucholaky). 2. Kuže-
ľové omatídium (omatidium conicum) má kužeľ, 
ktorý vznikol ako vnútrobunkový produkt štyroch 
kužeľotvorných buniek (napr. vážky, chrobáky, bla-
nokrídlovce). 3. Mimokužeľové omatídium (omma-
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tidium pseudoconicum), kužeľ vzniká mimobunko-
vo a pripája sa priamo na rohovku a utvára pakužeľ 
(pseudoconus) (napr. muchy). Kužeľotvorné bunky 
a kužeľ obaľujú hlavné pigmentové bunky. Tieto 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 aktivi-
tou. Jednotlivé 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 ne-
izolujú vedľajšie pigmentové bunky. Ich obraz nie 
je mozaikový, ale plynulý, bez ostrého okraja.  MH

zložené oko – typ zrakového orgánu článkonožcov, naj-
charakteristickejší pre hmyz. Skladá sa z množstva 
jednotlivých očiek – omatídií. Ich počet je rozlič-
ný, napr. oko muchy má 400, oko motýľa 12 000 – 
17 000, oko vážky 10 000 – 30 000 omatídií. Každé 
→ 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 membrá-
nu s fotopigmentami orientovanú do rabdomu. Každé 
omatídium je oddelené od susedného omatídia dvomi 
prstencami pigmentových buniek (celluae pigmen-
ti), takže omatídium predstavuje trubicu izolovanú 
proti vnikaniu svetla z bokov. Podľa rozmiestnenia 
pigmentu v bunkách omatídií rozlišujeme 1. → apo-
zičné a 2. → superpozičné zložené oči. Apozičné 
zložené oči (oculi compositi appositi) majú → druhy 
s dennou aktivitou, ich videnie je mozaikovité. Su-
perpozičné zložené oči (oculi compositi superpositi) 
majú druhy s nočnou aktivitou, obraz nie je moza-
ikový, ale plynulý, priamy, bez ostrého okraja. JS

zložitý žalúdok – orgán tráviacej sústavy typický pre 
prežúvavce. Skladá sa zo štyroch častí: bachor, če-
piec, kniha, slez. Prijatá potrava sa najskôr dostáva 
do bachora, 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 šťavy.           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); 
termoreceptory, ktoré vnímajú mieru chladu a tepla; 

→ fotoreceptory (→ zrakové orgány bezchordátov); 
mechanoreceptory, ktoré informujú o mechanickom 
podráždení okolitým prostredím a o polohe a pohybe 
tela (→ hmatové a → rovnovážne orgány bezchor-
dátov). Podľa toho, či → receptory zachytávajú pod-
nety z vonkajšieho prostredia alebo z jednotlivých 
telesných orgánov, ich delíme na exteroreceptory a 
interoreceptory. Interoreceptory rozdeľujeme ešte 
na proprioreceptory (podávajú podnety o polohe a 
činnosti jednotlivých častí svalovej sústavy) a en-
teroreceptory (informujú o činnosti vnútorných 
orgánov). Zmyslové orgány môžu byť rozptýlené 
na povrchu tela alebo v jeho vnútri (tzv. všeobec-
né zmysly), alebo sú sústredené do špeciálneho or-
gánu, ktorý 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 niž-
ších kôrovocov) a B) nepárové naupliové oči (oko) 
chýba  dospelým rakovcom; 2) hmatové orgány 
majú kôrovce obyčajne sústredené na antenulách a 
anténach. 3) chemoreceptory sú zväčša sústredené 
na antenulách. 4) orgány rovnováhy v podobe sta-
tocýst sú vyvinuté u niektorých rakovcov, a to buď 
na báze antén (raky) alebo na báze posledného páru 
uropód (vidlonôžky). 5) mnoho typov senzíl s nejas-
nou funkciou sa vďaka elektrónovej mikrospokopii 
zisťuje v posledných rokoch u nižších kôrovcov. IH

zmyslové orgány obojživelníkov – obojživelníky majú 
dobre vyvinuté chemoreceptory, ktoré sú rozptýlené 
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 fungifor-
mes). Receptory čuchu ležia v nosovej dutine, kto-
rá sa otvára do ústnej dutiny párovými vnútornými 
nozdrami (choánami) a smerom von párom vonkaj-
ších nozdier. Obojživelníkom sa v evolúcii prvýkrát 
objavuje prídavný čuchový vomeronazálny (Jacob-
sonov) orgán, dobre vyvinutý najmä žabám a červo-
ňom. Obojživelníkom sa ako jediným štvornožcom 
zachovala bočná čiara (linea lateralis; majú ju larvy, 
vodné čeľade chvostnatých obojživelníkov a z do-
spelých žiab pipovité; Pipidae) registrujúca vibrácie 
šírené vodou, prúdenie vody a rozdielne hodnoty 
vodného tlaku. Je tvorená skupinkami zmyslových 
buniek (neuromastov) ponorených v priehlbinách 
a kanálikoch, ktoré sa tiahnu v pokožke od hlavy po 
chvost. Sluchové a rovnovážne orgány sú lokalizova-
né vo vnútornom uchu, tvorenom kosteným a blani-
tým labyrintom. Rovnovážna časť sluchovo-rovno-
vážneho orgánu je tvorená tromi vačkami (utriculus, 
sacculus, lagena). Obzvlásť dobre majú rovnovážny 
aparát vyvinuté žaby, ktoré majú okrem troch spo-
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mínaných vačkov aj ďalší vačok (saccus endolym-
phaticus) a dlhý slepo končiaci endolymfatický ka-
nál (ductus endolymphaticus). V utrikule sa okrem 
zmyslových buniek sústredených do macula utriculi 
nachádza aj ďalšia skupina buniek (macula neglecta) 
podieľajúcich sa na vnímaní polohy. Zvuk je vníma-
ný skupinami špecializovaných buniek usporiadaný-
mi v papilla basilaris a pre obojživelníky špecifickej 
papilla amphibiorum; obe sú lokalizované v lagéne 
(lagena). V strednom uchu dospelých obojživelníkov 
je okrem kolumely (columella auris) aj ďalšia slu-
chová kostička – operculum, ktorá prenáša vibrácie 
z lopatky na oválne okienko (foramen ovale). Vibrá-
cie podkladu môžu byť chvostnatými obojživelník-
mi prenášané aj cez spodnú čeľusť a šupinovú kosť 
(os squamosum), ktoré komunikujú so stredoušnými 
kostičkami. Červone majú stredné ucho redukova-
né. Vonkajšie ucho obojživelníkom chýba. Oči majú 
dobre vyvinuté. V dôsledku suchozemského spôso-
bu 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. Zaos-
trovanie oka do blízka sa deje sťahom kruhovitého 
riasnicového svalu (musculus ciliaris) a tým aj zväč-
šením zakrivenia povrchu šošovky (lens). Hady za-
ostrujú pohybom šošovky dopredu. Okolo rohovky 
(cornea) je (s výnimkou hadov) rozložených viacero 
kostených doštičiek tvoriacich sklerotický prstenec. 
V oku je vytvorený zvláštny bohato prekrvený vý-
rastok cievovky zvaný conus papillaris, ktorý môže 
druhotne chýbať. Miestom najostrejšieho videnia je 
priehlbina (niekedy 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 korytnačiek. Zrak plazov ži-
júcich skryto, pod zemou alebo v kalných vodách, 
je rôznym spôsobom redukovaný. Oko leží (okrem 
hadov) v chrupkovom puzdre. Môže byť chránené 
pohyblivými viečkami (palpebrae), pričom okrem 
horného a väčšieho dolného býva prítomné i tretie 
viečko, tzv. → žmurka (membrana nicticans), ktorá 
sa pohybuje kolmo na obe predchádzajúce – z vnú-
torného 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 korytnačiek sú 
dôležitým činiteľom osmotickej regulácie. Tzv. te-
menné (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 krátkeho zvukovodu vytvára niektorým 
jašterom (napr. gekónovitým) a krokodílom. Kro-
kodíly, korytnačky a mnohé jaštery majú tiež dob-
re vyvinuté stredné ucho. Z bubienka (tympanum), 
často viditeľného na bokoch hlavy, prenáša vibrácie 
do vnútorného ucha chrupková komplikovaná extra-
kolumela (extracolumella) a kostená tyčinkovitá ko-
lumela (columella auris). Hadom, hatérii a mnohým 
jašterom môže chýbať bubienok i extrakolumela, 
kolumela sa môže pripájať na štvorcovú kosť (qu-
adratum) alebo iné štruktúry hlavy. Vnútorné ucho 
je tvorené kosteným i blanitým labyrintom. Vlastný 
sluchový orgán (papilla basilaris) leží v priamom 
alebo špirálovito stočenom (krokodíly) výbežku 
lagény zvanom ductus cochlearis. Všetky plazy sú 
schopné vnímať zvuky, formy s redukovaným slu-
chovým aparátom však len nižšie frekvencie (pre-
važne pod 1000 Hz). Najdokonalejší sluch majú z 
plazov krokodíly. Rovnovážne ústrojenstvo vo vnú-
tornom uchu (tri polkruhové chodby a mechúrik utri-
culus) 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 ču-
chovým → epitelom. Tu dochádza k recepcii pachov 
z vdychovaného vzduchu. Vnútorný povrch nosovej 
dutiny vystielajú 1 – 3 mušle (conchae). Nosová du-
tina prechádza vzadu do tubulárnej spojky (ductus 
nasopharyngeus), ktorá hatérii chýba a jaštericovi-
té ju majú redukovanú, a tá vnútornými nozdrami 
(choánami) ústi do zadnej časti ústnej dutiny (cavum 
oris). Okrem čuchového orgánu býva vyvinutý aj 
párový Jacobsonov (vomeronazálny) orgán (chýba 
krokodílom a niektorým agamovitým, chameleóno-
vité ho majú redukovaný), ktorý je s ústnou dutinou 
spojený osobitným vývodom (šupináče). Slúži na 
vnímanie pachov a sčasti nahrádza chuťový zmysel, 
ktorý majú plazy málo vyvinutý. Prenos analyzova-
ných častíc na senzorický epitel tohto orgánu sa deje 
tlakom potravného sústa alebo priamo prostredníc-
tvom ohybného jazyka. Koža plazov obsahuje → 
receptory citlivé na dotyk, bolesť a teplo. Niektoré 
hady majú špecializované termoreceptory. Najcitli-
vejšie sú dve jamky štrkáčovitých umiestnené medzi 
okom a nozdrou, ktoré sú vybavené bohato inervo-
vanou membránou. Sú schopné rozoznať teplotné 
rozdiely menšie než 0,2 °C. Rovnakú funkciu majú 
jamky na čeľustiach veľhadovitých.        IB, DJ

zmyslové orgány ploskavcov – sú väčšinou vyvinuté u 
voľne žijúcich → druhov. Sú to predovšetkým obr-
vené bunky na povrchu tela, ktoré sa často zoskupu-
jú do väčších celkov. Ich funkcia nie je zatiaľ presne 
špecifikovaná. Voľne žijúce druhy majú oči (často 
veľký počet umiestnené po obvode hlavy) a stato-
cystu. Niektoré Seriata majú trblietavé orgány, kde 
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sú zvláštne sústavy štetín a bŕv (vo svetle svetiel-
kujú). Parazitom sa zmyslové orgány redukujú. JS 

zmyslový orgán – orgán tvorený nervovými útvarmi, kto-
ré slúžia na príjem signálov, informujúcich o zmenách 
v prostredí (exterorecepcia) a vo vnútri organizmus 
(interorecepcia). Zmyslové orgány pozostávajú z → 
receptorov, nervových dráh a centier. Každý zmyslo-
vý orgán sprostredkúva preň špecifické pocity. MKB

zmyslový orgán medúz – u medúz sa vyskytuje ploché 
oko. Bunky citlivé na svetlo sa preliačia pod pokož-
ku 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. Boč-
né časti oka tvoria pigmentové a zmyslové bunky. 
Oko rozlišuje len svetlo a tmu.          MKB

značkovanie zvierat – je špeciálna metóda, ktorá pomáha 
identifikovať zvieratá pri realizácii etologického vý-
skumu tak vo voľnej prírode, ako aj v laboratórnych 
podmienkach. Používajú sa rôzne spôsoby značenia 
jedincov. Na vhodné časti tela živočíchov sa upevňujú 
značky, ktoré umožňujú identifikovať jedince podľa 
číselného kódu alebo skupinu zvierat podľa značky 
na jednom zvierati. Najčastejšie používané značky 
sú krúžky, ktoré sa umiestňujú vtákom na nohu alebo 
krídlové značky. Netopierom sa pripevňujú krúžky 
na predlaktie krídla. Zvieratá sa značkujú aj farbe-
ním viditeľných častí tela alebo farebnou značkova-
cou látkou, pridanou do potravy. Špeciálnymi znač-
kami sú reflexné fólie a miniatúrne zdroje svetla. 
Vysielačky sa pripevňujú živočíchom podľa ich veľ-
kosti a tvaru tela na obojok na krk alebo sa miniatúr-
ne vysielačky umiestnia pod kožu (mikročipy). MN

znaky živočíšneho spoločenstva (zoocenózy) – sta-
novujú sa po spracovaní a determinácii → druhov 
v získaných cenotických vzorkách. Obvykle sa vy-
hodnocujú len čiastkové taxocenózy, celú zoocenó-
zu možno analyzovať až po určitom období a vy-
žaduje to pomerne veľký tím špecialistov. Znaky 
zoocenóz delíme na: a) kvantitatívne (abundancia 
druhov, dominancia, biomasa, produkcia); b) štruk-
turálne (prezencia, frekvencia, → konštantnosť, 
druhová identita, diverzita, ekvitabilita; c) vzťahové 
(koordinačné): vernosť (fidelita), koordinácia. MH

zobák (rostrum) – ústna dutina korytnačiek (Chelonia) 
a vtákov (Aves). Okrem nich sa rybám z radu štvor-
zubcotvaré (Tetraodontiformes) predné zuby pre-
menili na zobákovitý útvar, ktorým odštipujú kúsky 
koralov a zadnými ich rozomieľajú. Z cicavcov majú 
zobákovito pretiahnuté čeľuste vajcorodce (Protothe-
ria), napr. ježura austrálska – Tachyglossus aculeatus, 
ale aj vtákopysk divný (Ornithorhynchus anatinus), 
ktorý má zobákovito dopredu predĺžené čeľuste po-
kryté rohovinou, ktoré nielen vyzerajú ale aj fungujú 
podobne ako zobák kačice. Vtákopysk používa ši-
roký „kačací zobák“ ako sitko, cedí ním bahno. ZO

zobák vtákov (rostrum) – horná a dolná čeľusť vtákov. 
Horná čeľusť je zložená z vrchnej a spodnej čas-
ti a je zložená z párových kostí. Vrchnú časť tvorí 

predčeľusť (praemaxilla), čeľusť (maxilla), nosová 
kosť (os nasale). Spodnú časť hornej čeľuste tvorí 
podnebná kosť (palatinum). Dolnú čeľusť tvoria pá-
rové kosti: zubná kosť (os dentale), kĺbová kosť (os 
articulare), uhlová kosť (os angulare). Dutina zobáka 
vytvára ústnu dutinu vtákov.              ZO

zoea → vývin (ontogenéza) kôrovcov
zoocenológia – náuka o živočíšnych spoločenstvách. 

Pretože živočíšne spoločenstvá sú veľmi rôznorodé, 
ich štúdium vyžaduje veľmi odlišné metodiky. Preto 
každý zoocenológ študuje len skupinu živočíchov, 
v ktorej je odborník, takže podchytí len čiastkovú 
cenózu (taxocenózu). Všíma si → druhové zloženie 
(diverzitu, druhovú dominanciu a ich zmeny, trofic-
ké väzby druhov na rastliny a i. živočíchy), sukce-
siu v závislosti na sukcesii rastlín, periodicitu javov. 
Rozdiely medzi zoocenózami sa snaží vyjadriť kvan-
titatívne za pomoci rôznych indexov a s použitím šta-
tistických metód. → biocenóza, → taxocenóza. MH

zoocenóza – živočíčna zložka biocenózy, súbor populá-
cií všetkých živočíšnych → druhov v biocenóze. MH

zoogeografia – veda zaoberajúca sa rozšírením živočí-
chov a živočíšnych spoločenstiev na Zemi v závis-
losti od charakteru podnebia a rastlinných spoločen-
stiev. Opisuje súčasný stav rozšírenia živočíchov, 
jeho zákonitosti a formuluje zákonitosti rozšírenia 
→ druhov, ale aj vyšších → taxónov. Je to hraničná 
vedná disciplína, využívajúca poznatky z viacerých 
prírodných vied (zoológia, geografia, geológia, pale-
ontológia a i.). Za zakladateľa zoogeografie sa pova-
žuje E. A. Zimmermann, ktorý v roku 1777 sformu-
loval predmet jej výskumu.       JS, MH

zoochória – spôsob pasívneho šírenia rastlinných dia-
spór, ale aj drobných živočíchov inými živočíchmi 
buď na povrchu tela (epizoochória),  napr. roztoče 
sa zachytávajú na perí vtákov, kde zostávajú určitý 
čas a medzitým prekonajú za pomoci vtákov určitú 
vzdialenosť alebo v tráviacom trakte (endozoochó-
ria). Existujú tiež špecializácie → ornitochória, → 
myrmekochória.        MH, JS

zooid – jedinec u koloniálnych bezstavovcov (napr. u 
hubiek, polypovcov, koralovcov, pamachoviek, ma-
choviek, ľalioviek, plášťovcov), ktoré žijú prisadlým 
spôsobom. V kolóniách môžu byť všetky zooidy rov-
naké alebo sa v rámci kolónie môžu špecializovať na 
prijímanie potravy, ochranu, rozmnožovanie, vylučo-
vanie atď. V jednotlivých živočíšnych skupinách majú 
špecializované zooidy aj charakteristické názvy. MH

zoomorfóza – abnormálny útvar na rastlinách spôsobe-
ný ohryzom, zošliapaním alebo výlučkami živočí-
chov (→ hálky, → míny).             MH

zoonózy – infekčné choroby prenášané parazitmi z di-
vých alebo domácich zvierat na človeka a naopak, 
tiež antropozoonózy.              MH

zooparazity – parazity živočíchov.             MH
zooplanktón – spoločenstvo živočíchov väčšinou pasív-

ne sa vznášajúcich vo vode (→ planktón). Charakte-
ristickou súčasťou zooplanktónu sú jednobunkovce 
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a drobné kôrovce. Niektoré → druhy napr. pŕhliv-
cov (Cnidaria), mäkkýšov (Mollusca) sú súčasťou 
zooplanktónu len počas larválneho štádia. Pre zoo-
planktón je charakteristická najväčšia hromadná → 
migrácia živočíchov vôbec. Pravidelne sa pohybuje 
vodným stĺpcom hore a dole. V noci sa kŕmi fyto-
planktónom na vodnej hladine, cez deň klesá kvôli 
bezpečnosti do hĺbky.                JS

zrakové laloky na strednom mozgu – tvoria predný 
pár hrbolčekov na strednom mozgu, končí tu časť 
vláken zrakového nervu, umožňujú reflexné otoče-
nie za svetelným → podnetom.          MKB

zrakové orgány bezchordátov – slúžia na získavanie 
dôležitých informácií o okolí, v ktorom živočích 
žije. Ich základom sú svetlocitlivé bunky. Sú to pri-
márne zmyslové bunky s citlivými výbežkami alebo 
brvami. Fotosenzitívne bunky môžu byť rozložené 
buď po celom tele (napr. dážďovka pod pokožkou) 
alebo sú sústredené na jednom mieste, čím vznikajú 
oči. Takéto → fotoreceptory sú ústroje na vnímanie 
svetla, farieb, tvaru telies a orientáciu v priestore. 
Okrem primárnych zmyslových buniek sú súčasťou 
očí aj pigmentové bunky plniace funkciu clony a 
tzv. dioptrický aparát (sklovec, šošovka a rohovka), 
ktorý môže byť rôznym spôsobom modifikovaný. 
Podľa toho, akým spôsobom je sietnica vliačená pod 
povrch tela, rozlišujeme nasledovné typy očí: 1. očné 
škvrny – okrsok fotosenzitívneho epitelu na úrovni 
pokožky (niektoré medúzovce); 2. miskovité oči – 
majú sietnicu vliačenú plytko pod úrovňou pokožky 
(niektoré obrúčkavce); 3. pohárikovité oči – majú 
sietnicu vliačenú hlbšie v podobe pohárika alebo ka-
licha (očká hmyzu a ulitníkov); 4. komorové oči – sú 
vyvinuté v podobe guľovitého útvaru, časť ktorého 
vyčnieva nad povrch tela a je prekrytá priehľadnou 
rohovkou (hlavonožce, stavovce); 5. zložené oči 
článkonožcov, najmä hmyzu, ktoré sa skladajú z 
veľkého počtu kužeľovitých omatídií tvoriacich 
pologuľovitý útvar vyčnievajúci nad povrch tela. 
Zrakové bunky môžu byť obrátené svojimi fotosen-
zitívnymi výbežkami buď k svetelným lúčom (ever-
zné oči, ktoré sa vyskytujú u väčšiny bezstavovcov) 
alebo k vrstve pigmentových buniek, teda v smere 
svetelných lúčov (inverzné oči, ktoré sa vyskytujú 
hlavne u stavovcov). Hubkám oči chýbajú. Polypo-
vce majú vyvinuté očné škvrny, medúzovce majú oči 
miskovité alebo pohárikovité a väčšinou everzného 
typu. Ploskavce, hlístovce a obrúčkavce majú vyvi-
nuté rozmanité typy očí inverzných aj everzných a 
často sú fotosenzitívne bunky rozptýlené v pokožke. 
U mäkkýšov sú vyvinuté väčšinou pohárikovité a 
komorové oči everzného typu, vybavené už značne 
dokonalým dioptrickým aparátom. Najdokonalejšie 
je komorové oko hlavonožcov podobné oku sta-
vovcov. Skladá sa z rohovky, šošovky, dúhovky a 
sietnice. Hlavonožce vidia priestorovo a rozlišujú 
farby. Larvy a imága niektorých kôrovcov majú 
naupliové očko, ktoré sa nachádza medzi tykadlami 

1.páru a vzniká splynutím 3 – 4 očných pohárikov, 
ktoré obklopujú pigmetové bunky. Dutinu pohárika 
prekrýva svetlolomná šošovka, ktorá je obrátená 
smerom k svetlu. Pigmentovú vrstvu ohraničujú sie-
tnicové bunky, ktoré smerujú k šošovke. Z buniek 
vybiehajú nervové vlákna smerujúce do mozgu. 
Pavúkovce majú očká (ocelli), ktorých počet je 8, 
zriedkavejšie 6, 4, 2. Skladajú sa z dioptrickej časti 
(rohovka a šošovka s kuželotvornými bunkami) a 
→ receptorickej časti (zrakové bunky, pigmentové 
bunky, ochranné vyživovacie bunky). Zrakové bunky 
tvoriace sietnicu majú na distálnom konci jemné 
vlásky (mikrovilli) a v nich zrakový pigment. Zrako-
vé bunky s vláskami tvoria tzv. rabdomery. Pretože 
chitínová šošovka nemôže meniť svoju lámavosť, 
má pavúk 8 očiek, z ktorých časť je prispôsobených 
na pozorovanie vzdialenejších predmetov (everzné 
o.) a časť je zaostrená na menšie vzdialenosti (in-
verzné o.). Pod sietnicou je vrstva odrážajúca svetlo 
– tapetum. Umiestnenie očiek umožňuje pavúkom 
pozorovať veľké zorné pole. U hmyzu a niektorých 
ďalších článkonožcov sú vyvinuté → zložené oči 
(oculi compositi). Okrem toho sa u niektorých 
zástupcov hmyzu vyskytujú aj očká (ocelli), ktoré 
sú v počte 1 – 3 umiestnené na temene hlavy. MH

zrakový/zmyslový orgán medúz – u medúz sa vysky-
tuje ploché oko. Bunky citlivé na svetlo sa preliačia 
pod pokožku a tá uzatvorí oko v akomsi vrecku. Po-
kožka nad okom je tenká a nazýva sa rohovka. Vrstva 
pod ňou hrubne a vytvorí šošovku. Vo vnútri je sklo-
vec. Bočné časti oka tvoria pigmentové a zmyslo-
vé bunky. Oko rozlišuje len svetlo a tmu. MKB 

zrelá larva (larva matura) – larva posledného instaru 
hmyzu s úplnou premenou po ukončení žeru, schop-
ná zakukliť sa.               MH

zubovina (dentín) – vnútorná vrstva zubu tvorená kost-
nou hmotou, u cicavcov zvonku chránená sklovinou. 
neobklopuje len oblasť korunky, ale aj oblasť kore-
ňa, resp. pulpu. Pritom sa dentín v oblasti skloviny 
(obalový zubný dentín) štrukturálne odlišuje od den-
tínu v oblasti pulpy (dreňový dentín). Treba spome-
núť aj rôznu hustotu takzvaných dentínových kaná-
likov, ktoré čiastočne obsahujú predĺžené výbežky 
nervových buniek; blízko pulpy vykazujú vyššiu 
hustotu. Predovšetkým v bočných kanálikoch obalo-
vého zubného dentínu sú ešte k tomu naplnené teku-
tinou (priesvitná, kolobeh aminokyselín a fosfátov). 
Na rozdiel od skloviny, ako čistého minerálu, sú v 
dentíne možné aj prispôsobovancie deje, aj keď len 
v obmedzenej miere, a síce vo forme recidentínu, za-
nesení kanálikov a uložením tekutín. Táto vlastnosť 
súvisí so zvýšeným podielom organickým zložiek v 
zubovine, ktorá z 20 hmotnostných percent pozostá-
va z organických látok a aj zo 70 % minerálov a z 
10 % vody. Kvôli týmto zložkám je dentín aj mäkkší 
než sklovina.            MKB

zvierač konečníka → tráviaca sústava bezchordátov
zvliekací hormón (ekdyzón) – steroid vznikajúci v → 
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predohrudnej žľaze (glandula prothoracalis), ktorá 
je uložená v prvom článku hrude hmyzu. Stimuluje 
pokožkové bunky lariev (aj kukiel) vylučovať zvlie-
kaciu šťavu a začať proces zvliekania. Zvliekacia 
šťava obsahuje → enzým chitinázu, ktorý rozpúšťa 
spodnú vrstvu kutikuly, čím sa oddelí od tela vrch-
ná (tuhá) chitínová vrstva – → exúvia. Predohrudná 
žľaza po skončení premeny 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 (corpo-
ra allata). Tento hormón potláča metamorfózu (pre-
menu larválneho štádia na → imágo); jeho nadbytok 
vyvoláva nadbytočné zvliekania a vznik obrovských 
lariev; jeho nedostatok vedie k predčasnej metamor-
fóze, čím vznikajú trpasličie imága alebo imágam po-
dobné jedince. Má viacero štádií. Štádium apolýzy, 
kedy epiderm začne produkovať novú kutikulu. Po 
ňom nasleduje plášťové štádium, počas ktorého je 
nová larva uzavretá v pokožke starej larvy. Priestor 
medzi starou a novou kutikulou vypĺňa exuviálna 
tekutina (produkt exuviálnych žliaz). Ďalej dochá-
dza k odvrhovaniu starej kutikuly. Proces tvrdnutia 
alebo sklerotizácie novej kutikuly trvá niekoľko ho-
dín, príp. dní. Jej začiatok riadi burzikón (produkt 
neurosekretorických buniek mozgu). Uvedené štá-
diá sa cyklicky opakujú až po posledné zvliekanie, 
kedy sa larva mení na imágo alebo sa kuklí. JS, MH

zvončekovitá senzila → senzila
zygota – bunka s kompletnou sadou chromozómov. 

Zygota vzniká oplodnením – splynutím pohlavných 
buniek (jednej samčej a jednej samičej). Pohlavné 
bunky sa nazývajú aj → gaméty. Gaméty majú kaž-
dá polovičnú sadu chromozómov (vtedy sa → gamé-
ta označuje ako haploidná). Ako vajíčko sa zvyčajne 
charakterizuje väčšia a menej pohyblivá z oboch po-
hlavných buniek. Takéto rozdelenie je možné apliko-
vať iba u tých → druhov živočíchov, kde sú pohlavné 
bunky diferencované. Proces vzniku zygoty z pohlav-
ných buniek (gamét) nazývame oplodnenie. Zygota 
sa spravidla ďalej mitoticky delí. U živočíchov s tro-
ma zárodočnými vrstvami nový organizmus prechá-
dza radom vývinových štádií: → morula – → blastu-
la – → gastrula. Spôsob delenia → zygoty na menšie 
bunky sa nazýva blastogenéza. Jej prvnou časťou je 
ryhovanie, pri ňom sa nezväčšuje celkový rozmer 
organizmu. Druhou časťou je → gastrulácia. MKB

zygota → oplodnenie
žalúdková peristaltika – pohyby žalúdka, ktoré umožňu-

jú premiešať tráveninu a vyprázdňovať žalúdok.MKB

žalúdočná šťava – bezfarebná alebo slabo žltkastá 
kvapalina, ktorá je silne kyslá a má typický zápach. 
Obsahuje kyselinu chlorovodíkovú (soľnú), mucín, 
minerály a z → enzýmov pepsín a lipázu. Všetky 
tieto látky majú isté úlohy pri trávení. Pre trávenie 
je najdôležitejší pepsín, ktorý štiepi bielkoviny na 
jednoduchšie látky – na peptóny a na albumózy. Aj 
kyselina chlorovodíková je pri trávení nenahraditeľ-
ná. Ak v žalúdočnej šťave chýba, môže to zapríčiniť 
poruchy trávenia.           MKB

žalúdok → tráviaca sústava bezchordátov
žalúdok cicavcov – vakovito rozšírený orgán spájajúci 

→ pažerák a tenké → črevo. Časť tesne pod vyús-
tením pažeráka 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 veľkom zakrivení. Na svojom dolnom kon-
ci je žalúdok zakončený → vrátnikom, ktorý je uza-
tvárateľným silným zvieračom. Žalúdok je uložený 
v brušnej dutine, pod ľavou klenbou bránice, medzi 
slezinou a → pečeňou. Jeho tvar a dĺžka sa menia v 
závislosti na naplnení a polohe tela.         MKB

žiabre (branchiae) – orgán, slúžiaci na príjem kyslíka 
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 lu-
pienkov). Spoločná žiabrová dutina je zvonku krytá 
žiabrovým viečkom (operculum). Žiabrové oblúky, 
ktoré oddeľujú žiabrové štrbiny, sú jemné a prvé 
štyri nesú žiabre. Z vonkajšej strany sú k nim pri-
pojené dva rady žiabrových lupienkov, navzájom 
oddelených interbranchiálnou priehradkou. V žiab-
rovom oblúku je, okrem nervu, aj oblúk aorty. Ten sa 
rozvetvuje na prívodnú žiabrovú tepnu (arteria bran-
chialis afferens), ktorá sa v lupienkoch rozvetvuje na 
→ kapiláry. Okysličená → krv je odvádzaná odvod-
nou žiabrovou tepnou (a. b. efferens). Na vnútornej 
strane žiabrového viečka niektorých skupín (jese-
terotvaré – Acipenseriformes) sa môžu nachádzať 
položiabre (hemibranchiae, pseudabranchiae), ktoré 
majú podobnú štruktúru ako pravé žiabre. Žiabro-
vé lupienky absorbujú až 80 % kyslíka z vody. ZO

žiabrová dutina → žiabre 
žiabrové lupene (foliae branchialis) – sú tenké, bohato 

prekrvené lupienky, ktoré tvoria žiabre rýb (bran-
chiae) na prvých štyroch žiabrových oblúkoch. HI

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 hl-
tanu. Je možné, že ich pôvodne bolo až deväť, ale 
prvé dva, ktoré označujeme ako nulté, zanikli v pro-
spech zväčšenia ústneho otvoru. Zostali z nich len 
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zvyšky v podobe chrupaviek pery pri drsnokožcoch 
(Chondrichthyes). Pri ostatných stavovcoch zanikli 
úplne. 0. premandibulárny žiabrový oblúk zanikol 
v prospech zväčšenia ústnej dutiny. Zostali z nich len 
zvyšky v podobe chrupaviek pery pri drsnokožcoch 
(Chondrichthyes). Ostatným stavovcom zanikli úpl-
ne. 1. žiabrový oblúk (čeľustný oblúk) je základom 
čeľustí stavovcov. Jeho horná časť sa nazýva pala-
toquadratum a dolná mandibulare. Palatoquadratum 
tvorí hornú čeľusť drsnokožcov (Chondrichthyes), 
ale aj pri fosílnych skupinách ako Acanthodii (akan-
tódy) a nasadajú na ňu zuby. Pri lúčoplutvých (Acti-
nopterygii) z neho vzniká štvorcová kosť (os quadra-
tum). Na štvorcovej kosti vzniká primárny čeľustný 
kĺb, ktorým sa pripája dolná čeľusť k neurocraniu. 
Pri cicavcoch (Mammalia) vzniká zo štvorcovej kos-
ti ušná sluchová kostička – nákovka (incus). Zároveň 
im zaniká primárny čeľustný kĺb a vzniká sekundár-
ny čeľustný kĺb. Mandibulare tvorí dolnú čeľusť drs-
nokožcov (Chondrichthyes), ale aj pri fosílnych sku-
pinách ako Acanthodii (akantódy) a nasadajú na ňu 
zuby. Pri drsnokožcoch sa nazýva Meckelova chru-
pavka (cartilago Meckeli). Lúčoplutvovce, obojži-
velníky, plazy a vtáky majú mandibulare redukované 
a je jednou z kostí dolnej čeľuste – os articulare, kto-
rá spolu so štvorcovou kosťou (os quadratum) tvorí 
primárny čeľustný kĺb. Cicavcom (Mammalia) sa 
presúva v podobe sluchovej kostičky kladivka (mal-
leus) 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 tem-
porale), čím sa vytvára sekundárny čeľustný kĺb. 
2. žiabrový oblúk (jazylkový) sa podieľa na stavbe 
časti jazylkového aparátu. Je tvorený hornou časťou 
– hyomandibulare a dolnou časťou – hyoideum. Hy-
omandibulare pri vodných stavovcoch (drsnokož-
ce, lúčoplutvovce) sprostredkuje spojenie horných 
a dolných čeľustí k neurokrániu. Pri obojživelníkoch 
(Amphibia), plazoch (Reptilia) a vtákoch (Aves) 
vzniká z hyomandibulare ďalšia sluchová kostička 
kolumela (columella), ktorá sa pri cicavcoch nazýva 
strmienok (stapes). Hyoideum pri vodných stavov-
coch plní funkciu opory žiabier, pri suchozemských 
sa podieľa na tvorbe jazylky. 3. žiabrový oblúk plní 
pri vodných stavovcoch pôvodnú funkciu opory žia-
bier, pri suchozemských sa podieľa na stavbe jazyl-
ky. 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 zachovaný len pri vodných stavovcoch, ale 
siedmy už nenesie žiabre. Suchozemským stavov-
com zmiznú počas embryonálneho vývinu. Zo žiab-
rových oblúkov rýb čeľade klariasovitých (Clarii-
dae), patriacich do radu sumcotvarých (Siluriidae), 
vyrastá tzv. nadžiabrový labyrint, čo je pomocný 
dýchací orgán na dýchanie atmosférického kyslíka 
(rozšírený prvý žiabrový oblúk a v jeho dutine sú la-

mely pokryté → epitelom). Niektoré klariasy dokážu 
prekonať krátke vzdialenosti po súši, iné sa v období 
sucha zahrabávajú do dna a prežijú vysušenie. ZO

žiabrové paličky (spinnae branchiales)  – sú to výrastky 
na vnútornej strane žiabrových oblúkov, ktoré slúžia 
ako filter na zachytávanie drobnej koristi. Steny hlta-
nu (pharynx) lúčoplutvovcov (Actinopterygii) lemu-
jú žiabrové oblúky a na ich vnútornej strane sú vý-
rastky – žiabrové paličky. Aby smerom na vonkajšiu 
stranu tela ležiace žiabrové lupienky neboli zraňova-
né alebo znečisťované, je na vnútornej strane žiab-
rových oblúkov vytvorený tzv. žiabrový filter: kuže-
ľovité alebo paličkovité výrastky – žiabrové paličky 
(spinnae branchiales). Ich veľkosť a hustota závisia 
od spôsobu výživy. Dravé ryby, resp. ryby požierajú-
ce veľké častice majú žiabrové paličky krátke, je ich 
menej, sú krátke, silné, chránia žiabrové lupienky. 
Planktónožravé ryby ich majú veľký počet, sú dlhé, 
tenké, husté a slúžia ako filter na zachytávanie potra-
vy a ochranu žiabrových lupienkov.       ZO, HI

žiabrové štrbiny – štrbiny v stene hltanu slúžiace na prí-
jem 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 trávia-
ce a dýchacie cesty. Pri bezčeľustnatých (Agnatha) 
žiabrové štrbiny ústia do žiabrových vreciek, na bo-
koch tela 5 – 15 párov žiabrových štrbín. Hltanovo-
žiabrový vak plášťovcov (Tunicata) je prederavený 
žiabrovými štrbinami, ktoré slúžia na dýchanie. Dý-
chanie prebieha prostredníctvom hltanovožiabrové-
ho vaku, kde sa pri prechode vody žiabrovými štrbi-
nami krv okysličuje. V žiabrových priehradkách sú 
krvné → kapiláry.  Dýchacia sústava lúčoplutvovcov 
(Actinopterygii) je tvorená žiabrami (branchiae). Na 
každý zo 4 žiabrových oblúkov, nasledujúcich po 
jazylkovom, nasadajú 2 rady žiabrových 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 žiabro-
vým viečkom (operculum). Žiabrové 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

žiabrové viečka (skrely, operculum) – sú po bokoch 
hlavy rýb a prekrývajú žiabrové otvory. Žiabrové 
viečko sa skladá zo štyroch viečkových kostí: predná 
(praeoperculum), hlavná (operculum), stredná (inte-
roperculum) a dolná (suboperculum).              HI

žiabrový vak sumiek (ascídií) – súčasť tráviacej a dý-
chacej sústavy. Hltanovožiabrový vak dospelých 
ascídií je veľký, prederavený veľkým počtom žiab-
rových štrbín. Má dvojakú funkciu. V prvom rade 
sa v stene jeho žiabrových otvorov okysličuje krv 
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a zachytávajú sa (filtrujú) v ňom drobné čiastočky 
potravy (organického detritu). Po celej dĺžke brušnej 
strany hltanovožiabrového vaku sa tiahne endostyl 
(hypobranchiálna ryha) a na protiľahlej strane je 
chrbtová ryha (epibranchiálna ryha). Obe sú okolo 
ústneho otvoru spojené okolohltanovými pruhmi 
(perifaryngeálnymi pruhmi). Endostyl je tvorený 
žľazovými a bičíkatými bunkami. Čiastočky potra-
vy, ktoré sa zachytávajú v hltanovožiabrovom vaku, 
sú sekrétom žľazových buniek endostylu zlepované 
do vločiek a vírením bičíkatých buniek sú posúvané 
smerom hore k ústnemu otvoru. Odtiaľ sa vírením bi-
číkov okolohltanových pruhov dostane na chrbtovú 
stranu a bičíky chrbtovej ryhy ju transportujú dole do 
hltanovožiabrového vaku a žalúdku. Za ním sa čre-
vo obracia smerom nahor a ústi na chrbtovej strane 
tela do peribranchiálneho vaku. Dýchanie prebieha 
prostredníctvom hltanovožiabrového vaku, kde sa 
pri prechode vody žiabrovými štrbinami krv okys-
ličuje. V žiabrových priehradkách sú krvné kapiláry. 
Hltanovožiabrový vak vršoviek (Copelata) je pre-
deravený len jedným párom žiabrových štrbín. ZO

žihadlo (terebra) – premenené → kladielko prispôsobené 
na obranu a omračovanie koristi. Majú ho vyvinuté 
blanokrídlovce sekcie Aculeata. Základom sú tergity 
8. a 9. článku bruška s modifikovanými končatino-
vými príveskami – valviferami (premenené koxity) a 
valvulami (prívesky koxitov). Valvuly 1. páru tvoria 
lancety. Zhora k nim priliehajú valvuly 2. páru zras-
tené v stilet. Lancety sú pevne spojené so stiletom 
zvláštnou lištou na spodu pravej a ľavej strany stile-
tu. Stilet tvorí hornú stranu žihadla, spôsobuje ranu 
a je opornou štruktúrou, ktorá udržuje pevnosť žiha-
dla. 1. valvifer tvorí hákovitý výbežok, ktorého pro-
ximálna časť má trojuholníkovitý tvar. 2. valvifer je 
pretiahnutý výbežok, ktorý sa na prednom konci ob-
lúkovito ohýba a tvorí rezervoár (bulvus), do ktorého 
sa vlieva sekrét párnej jedovej žľazy, kt. má kyslú re-
akciu. 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. článku bruška. 
Je prekryté pošvou vytvorenou z 3. páru valvúl. Vyš-
šie mravce (napr. podčeľade Formicinae) majú žiha-
dlo zakrpatené, ale zachovali sa im však obe žľazy. 
Mandibulami uhryznú nepriateľa, potom sa otočia a 
vypustia kvapku jedu. Pohyb žihadla ovládajú sku-
piny svalov (depresorov a levátorov). Jed preteká 
kanálikom tvoreným 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 za-
hnutými zúbkami. Normálne je žihadlo zatiahnuté v 
zadnej časti bruška a stigmálnymi platničkami, sval-
stvom a blanami je pripojené k poslednému článku 
tela. Pri pichnutí sa zadná časť bruška prudko prehne 

nadol a žihadlo sa vďaka svalom a pákovému me-
chanizmu rýchlo vysunie z tela a zabodne. Keď vče-
la uletí zanecháva 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 po-
užitia žihadla zahynie. Iná situácia nastáva, ak včela 
použije žihadlo proti inému hmyzu – vtedy o neho ne-
prichádza, je ho schopná z tela hmyzu vytiahnuť. JS

žila (vena) – → cieva, je súčasťou obehovej sústavy. 
Ako súčasť obehového systému majú aj žily za úlo-
hu trasport krvi a s ňou aj živýn, odpadov a tepla. 
Špeciálnou úlohou žíl oproti tepnám je odvádzanie 
oxidu uhličitého z tkanív a orgánov do srdca. Vo veľ-
kom krvnom obehu žily odvádzajú odkysličenú krv 
z vlásočníc do pravej srdcovej predsiene. V malom 
krvnom obehu majú žily za úlohu odvádzať okysli-
čenú krv z pľúc do pravej srdcovej predsiene. Ste-
ny žíl sú tenké, svojou stavbou sú podobné tepnám. 
Žily v dolnej polovici tela a v horných končatinách 
majú chlopne (valvulae venosae), ktoré zabraňu-
jú spätnému toku krvi spôsobenému gravitáciou. 
Na vonkajšej strane žíl sa nachádza tenká → chru-
pavka, ktorá pomáha udržiavať krvný tlak. MKB

žilka → krídlo hmyzu.
žilky krídla hmyzu – od koreňa krídla k jeho distálne-

mu okraju beží niekoľko základných žiliek. Sú to: 
kostálna žilka, ktorá lemuje predný okraj krídla, sub-
kostálna ž., radiálne žilky, mediálne ž., kubitálne ž. 
a análne ž. Žilky sa môžu viacnásobne rozvetvovať 
a spájať, môžu byť vyvinuté krátke priečne žilky, 
napr. radiomediálne alebo mediokubitálne a i.        IO

živá fosília – niektoré živočíšne → druhy alebo skupiny 
druhov (→ taxóny vyššej úrovne) sa za dlhé obdo-
bie geologického veku len málo zmenili, predstavujú 
chudobné zvyšky skupín, ktorých druhové bohatstvo 
bolo v dávnej minulosti zreteľne väčšie, dokazujú to 
nálezy veľkého počtu fosílnych druhov, napr. rame-
nonožce (Brachiopoda) známe od kambria po súčas-
nosť, žije okolo 250 druhov, fosílnych druhov pozná-
me 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 (Latimeria chalumnae) žijúci zástupca staro-
bylého taxónu Coelacanthiformes, ktorého fosílne 
druhy sú známe už zo spodného devónu; hatéria 
bodkovaná (Sphenodon punctatus) recentný zástup-
ca starobylej skupiny plazov Rhynchocephalia zná-
mej od spodného triasu. Takéto živočíchy sa často, 
najmä v populárno-náučnej literatúre, označujú ako 
„živé fosílie“.                 IO

živorodé živočíchy/viviparné živočíchy – živočíchy, 
ktorých zárodky vyvíjajúce sa v materskom tele sú 
dobre chránené pred nepriaznivými vplyvmi prostre-
dia a rodia sa na pokročilom stupni telovej organizá-
cie, opúšťajú zárodočné obaly ešte pred narodením. 
Pri väčšine → druhov sa v priebehu embryogenézy 
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vyvinula → placenta ako spojenie zárodku s telom 
matky. Živorodosť (viviparia) sa vyskytuje sa okrem 
vtákov u všetkých tried stavovcov. Charakteristická 
je najmä pre podtriedu živorodých cicavcov (The-
ria), ale známa je aj u žralokov, niektorých druhov 
rýb (niektoré druhy z čeľade živorodkovité – Poeci-
liidae, z čeľade kaprozúbkovité -Cyprinodontidae), 
plazov (najmä druhy z čeľade scinkovité – Scinci-
dae, morské hady podčeľade Hydrophiinae). Medzi 
bezstavovcami sa živorodosť vyskytuje u niektorých 
druhov hubiek (Porifera), pŕhlivcov (Cnidaria), hmy-
zu (Insecta). Pre hmyz je charakteristická 1. pseu-
doplacentálna viviparia, pri ktorej z folikulárnych 
buniek vzniká osobitný obal – trofamnion, prostred-
níctvom ktorého sa zárodok vyživuje z tkanív samič-
ky (šváby – Blattodea, voškovité – Aphididae); 2. 
exogenitálna, parazitická viviparia, pri ktorej vzniká 
trofamnion z vrchných blastomér a prostredníctvom 
neho sa zárodok živí z tkanív → hostiteľa (niektoré 
parazitické blanokrídlovce); 3. hemocelná vivipa-
ria – zárodok sa vyvíja exgenitálne v hemocele sa-
mičky (niektoré dvojkrídlovce – Diptera). JS, MH

živorodosť (viviparia) – významné evolučné prispôso-
benie rôznych skupín bezstavovcov a stavovcov → 
živorodé živočíchy/viviparné živočíchy.            MH

životaschopnosť → vitalita
životnosť → vitalita 
životný cyklus → cyklus životný
žľaznatý žalúdok (proventriculus) – jeden z dvoch 

žalúdkov vtákov. Žalúdok vtákov (Aves) je zlože-
ný z troch častí: žľaznatý žalúdok (proventriculus), 
svalnatý žalúdok (ventriculus) a → vrátnik (pylorus 
pylorus). Potrava sa najprv chemicky trávi v žľazna-
tom žalúdku a až následne mechanicky spracúva 
v svalnatom žalúdku.               ZO

žľazy – orgány živočíšneho tela tvorené žľazovým → 
epitelom. Najjednoduchším prípadom sú jednobun-
kové žľazy, ktoré môžu byť roztrúsené v epiderme 
(máloštetinavce, ryby, larvy obojživelníkov) alebo v 
epiteli dýchacích ciest (pohárikovité bunky). Súbor 
žľazových buniek vytvára mnohobunkovú žľazu. 
Najjednoduchší typ je tvorený plochou vrstvou žľa-
zových buniek – napríklad krycí mucinózny epitel 
steny žalúdka. Ak sa súbor žľazových buniek vliači 
pod povrch epitelu vzniká intraepitelová (endoepi-
telová) žľaza. Ak vnorenie zasahuje až do hlbších, 
pod epitelom sa nachádzajúcich tkanív, vzniká exo-
epitelová 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 jed-
noduché alebo rozvetvené. Niekedy sa trubica stáča 
do klbka (potné a pachové žľazy cicavcov). V takom 
prípade hovoríme o stočenej (klbkovitej) žľaze. Al-
veolárne (vreckovité) žľazy – sekrečné dutiny majú 
tvar vrecka (alveoly) alebo acínusu (vrecka, ktoré 
nasadá na veľmi tenký vývod). Môžu byť jednodu-
ché alebo rozvetvené. Rozvetvené alveolárne žľazy 

sa skladajú z viacerých alveolov alebo acínov, ktoré 
ústia do jedného spoločného vývodu (mazové žľa-
zy stavovcov). Zložené (tuboalveolárne) žľazy – na 
spoločný vývod naväzuje viac rozvetvených jedno-
tiek. Takýmto spôsobom vznikajú tubuloalveolárne 
žľazy (mliečne žľazy cicavcov). Sekréty zo žliaz 
môžu byť odvádzané pomocou vývodu, vtedy ho-
voríme o exokrinných žľazách (žľaza s vonkajším 
vylučovaním) – vylučuje exkrét. Ak je sekrét priamo 
vylučovaný do okolia bunky, vtedy hovoríme o en-
dokrinných žľazách (žľaza s vnútorným vylučova-
ním) – vyučuje tzv. inkrét alebo hormón. Podľa toho, 
akým spôsobom vystupuje sekrét z tela žľazovej 
bunky, rozlišujeme nasledujúce druhy sekrécie: Ho-
lokrinná – bunka hromadí sekrét a potom sa rozpadá, 
čím sa sekrét uvoľňuje a bunka hynie. Apokrinná – 
apikálna časť bunky sa plní sekrétom. Potom sa táto 
časť oddelí a odchádza spolu so sekrétom. Zostá-
vajúca časť bunky s → jadrom zostáva zachovaná, 
postupne dorastá a celý cyklus sa opakuje. Ekrinná 
(merokrinná) – bunka vylučuje sekrét bez svojho 
poškodenia prostredníctvom exocytózy alebo difú-
zie. U bezstavovcov veľmi významnú úlohu plnia 
žľazy produkujúce → feromóny, ktoré slúžia hmy-
zu na vzájomnú komunikáciu. Často sa vyskytujú 
tzv. repelentné žľazy produkujúce fenoly a chinóny 
(Heteroptera, 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 che-
mických zlúčenín, ako sú soli, farbivá a cholesterol. 
Úlohou žlče je podieľať sa na trávení mastných po-
travín a zabezpečovať ich správne vstrebávanie črev-
nou stenou. Bunky pečene tvoria žlč nepretržite a 
uvoľňujú ju do drobných kanálikov prítomných me-
dzi pečeňovými bunkami. Tieto kanáliky sa spájajú 
do čoraz väčších žlčovodov a napokon do spoloč-
ného pečeňového vývodu, ktorým žlč opúšťa pečeň. 
Zo spoločného pečeňového vývodu sa po pripojení 
vývodu žlčníka, ktorým preteká žlč nahromadená 
v žlčníku, stáva spoločný žlčovod (ductus choledo-
chus). Spoločný žlčovod prebieha smerom k dva-
nástniku a tesne pred svojím vyústením do tejto časti 
tenkého čreva priberá postranne pankreatický Wir-
sungov vývod. Denne sa vytvorí asi liter žlče a veľ-
ká 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 
využitie v procese trávenia. Mastná potrava v dva-
nástniku stimuluje vyprázdňovanie žlčníka. Prevaž-
ná časť žlče z pečene sa dostáva do žlčníka, ale malá 
časť neustále odteká cestou spoločného žlčovodu do 
dvanástnika bez toho, aby prešla cez žlčník. Pred-
pokladá sa, že žlčník mal podstatne väčší význam v 
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dávnych dobách, keď si ľudstvo zaobstarávalo po-
travu lovením a následne prijímalo veľké množstvo 
jedla v krátkom čase niekoľkých hodín, pričom ďal-
šie jedlo bolo nezriedka k dispozícii až po dlhej dobe 
hladovania.            MKB

žlčovod – z medzibunkových štrbín pečene a ďalej 
pozdĺž vetvenia vrátnicovej žily vystupuje pravý 
a ľavý žlčovod (z pravého a ľavého laloka pečene). 
Po ich spojení vzniká spoločný pečeňový vývod, 
ktorým žlč opúšťa → pečeň. K spoločnému peče-
ňovému vývodu sa pripája vývod zo žlčníka, ktorým 
preteká žlč nahromadená v žlčníku. Spojením žlč-
níkového vývodu a spoločného pečeňového vývodu  
vzniká spoločný žlčovod, ktorý ústi do dvanástnika. 
Do dvanástnika ústi aj vývod podžalúdkovej žľazy. 
Prevažná časť žlče z pečene sa dostáva do žlčníka 
(tu sa zahusťuje a skladuje), ale malá časť neustále 
odteká cestou spoločného žlčovodu do dvanástnika 
bez toho, aby prešla cez žlčník. Veľká časť žlčových 
kyselín sa spätne vstrebáva stenou čreva a krvným 
obehom sa vracia do pečene. V stave alimentárnej 
aktivity sa stena žlčníka kontrahuje a pod tlakom sa 
vypudí žlč, ktorá sa dostáva do dvanástnika. Bunky 
pečene tvoria žlč nepretržite (denne sa tvorí okolo 
500 až 700 mililitra).                    SN

žĺtková blana → vaječné obaly
žĺtkové pútka (chalazae) – umožňujú elastické zavesenie 

žĺtka vo vnútri bielka s tupým a ostrým pólom vajíčka. 
Tlmia otrasy a zabezpečujú, aby pri otočení vajíčka 
zárodočný terčík na žĺtku smeroval vždy nahor. TL

žmurka (membrana nicticans) – tretie viečko vtákov, 
ktorým si chránia oko, napr. pri zháňaní potravy, 
potápaní, počas letu. Pri každom žmurknutí sa pre-
čistí a navlhčí rohovka. Väčšina vtákov má žmur-
ku priehľadnú a preťahuje sa od vnútorného kútika 
oka šikmo k vonkajšiemu kútiku. Nepriehľadnú ju 
majú, napr. sovy, ktoré sa pri žraní koristi orientujú 
pomocou štetinového peria v kútikoch zobáka, ktoré 
má hmatovú funkciu.               TL

žubrienka → larvy obojživelníkov 
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