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Stránka 16

ÎIVÉ ORGANIZMY

âlovûk a Ïivoãichové
Láãkovci
Láãkovci jsou jednodu‰í
vícebunûãní Ïivoãichové
(viz str. 5, 53), Ïijící ve slané
i sladké vodû. Stûna láãky je
tvoﬁena dvûma odli‰n˘mi
vrstvami, uzavírajícími
láãkovou dutinu. Láãkovci
mají chapadla nesoucí ãasto
Ïahavé buÀky. RozmnoÏují
se nepohlavnû i pohlavnû.

polypovci (nezmar) .
medÛzovci (hydromedúza) .
korálnatci (korál)
ústa
chapadla
(ramena)
vnûj‰í vrstva
(ektoderm)
láãka
vnitﬁní vrstva
(entoderm)
noha s pﬁísavn˘m terãem

KrouÏkovci
KrouÏkovci jsou bezobratlí
Ïivoãichové, Ïijící v zemi a ve
vodû. Jejich ãervovité tûlo je
rozdûlené do prstencovit˘ch
segmentÛ. Nûkteré orgány
se vyskytují párovû.
KrouÏkovci mají primitivní
Ïebﬁíãkovit˘ nervov˘ systém
(viz str. 36). Jsou obvykle
hermafroditiãtí a rozmnoÏují
se pohlavnû.

ÏíÏala . pijavka . pískovník

nervové
provazce

stﬁevo

tûlní
segment

ústa
vyluãovací soustava
Ïebﬁíãkovitá
nervová
soustava
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Stránka 17

Hmyz
Hmyz patﬁí mezi ãlenovce
s ãlánkovan˘m tûlem
a tﬁemi páry nohou. Tûlo je
tvoﬁeno hlavovou, hrudní
a zadeãkovou ãástí. Hmyz
má Ïebﬁíãkovitou nervovou
soustavu a sloÏené
(facetové) oko. D˘chá
vzdu‰nicemi (trachejemi)
a rozmnoÏuje se pohlavnû.
Vyskytuje se u nûj stﬁídání
generací (metamorfóza).

1
Existuje pﬁes jeden milion
druhÛ hmyzu.
otevﬁen˘
cévní
systém

kﬁídla
tykadla

nohy

trávicí ústrojí

ústní ústrojí
rozmnoÏovací orgány
Ïebﬁíãkovitá nervová soustava

Moucha domácí

Dokonalá promûna:
Vajíãko  larva  kukla
(pupa)  dospûlec (imago)

Pavoukovci
Pavoukovci jsou bezobratlí
Ïivoãichové se ãtyﬁmi páry
nohou. Tûlo se dûlí na
hlavohruì a zadeãek.
Pavoukovci mají
Ïebﬁíãkovitou nervovou
soustavu a jednoduché oãi.
D˘chají vzdu‰nicemi
a plicními vaky. RozmnoÏují
se pohlavnû. Nûkteﬁí mají
snovací bradavky, kter˘mi
vyluãují sekret tuhnoucí ve
vlákna (tkaní sítí).

roztoãi (klí‰tû) . sekáãi . ‰tíﬁi
. pavouci
trávicí ústrojí

cévní soustava

plicní vaky
nervová
soustava

rozmnoÏovací orgány
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Stránka 18

ÎIVÉ ORGANIZMY
Kor˘‰i
Kor˘‰i jsou bezobratlí
ãlenovci s pûti páry nohou.
Tûlo je ãlenûno na hlavu,
hruì (nûkdy srostlé
v hlavohruì) a zadeãek.
Svrchu je tûlo kryto
chitinov˘m krun˘ﬁem. Mají
Ïebﬁíãkovitou nervovou
soustavu. Kor˘‰i Ïijí vesmûs
ve vodním prostﬁedí
a d˘chají Ïábrami.

krabi . garnáti . stejnonoÏci
. rÛznonoÏci . rakovití
trávicí ústrojí
cévní soustava
Ïábry

Ïebﬁíãkovitá
nervová
soustava

plovací konãetiny
kráãivé
konãetiny

Tûlní stavba raka

Mûkk˘‰i
Mûkk˘‰i jsou bezobratlí
Ïivoãichové. Tûlo je ãlenûno
na hlavu, nohu, plá‰È
a plá‰Èovou dutinu. MlÏi
a plÏi vytváﬁí vnûj‰í vápenité
schránky. HlavonoÏci mají
vût‰inou osm aÏ deset
chapadel. Ve vodû Ïijící
mûkk˘‰i d˘chají Ïábrami,
suchozem‰tí plÏi mají
primitivní plíce. RozmnoÏují
se pohlavnû a jsou ãasto
hermafroditiãtí.

plÏi . mlÏi . hlavonoÏci
(sépie, kalmáﬁi, krakatice)

cévní soustava

schránka
vyluãovací
soustava

rozmnoÏovací
orgány

trávicí ústrojí

d˘chací otvor
nervová soustava

noha ploché chodidlo

Tûlní stavba hlem˘Ïdû
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Stránka 19

Ryby
Ryby jsou vodní obratlovci.
Mají vnitﬁní kostru s páteﬁí.
Vnûj‰í stavba a kostra:
Ryby mají hydrodynamicky
tvarované tûlo, dûlené na
hlavu, trup a ocas. Povrch
tûla je kryt ‰upinami.
Ploutve slouÏí k pohybu.
Vnitﬁní orgány
a rozmnoÏování:
Ryby d˘chají Ïábrami. Mají
vyvinutou centrální
nervovou soustavu (viz str.
36). Plovací mûch˘ﬁ slouÏí
k nadná‰ení Ïivoãicha ve
vodû. Vût‰inou u nich
dochází k vnûj‰ímu oplození
(ve vodû). Z oplozen˘ch
vajíãek se líhne plÛdek, kter˘
se vyvíjí v malou rybu
(potûr).

1
Ryby patﬁí mezi
studenokrevné, nemohou
tedy aktivnû udrÏovat stálou
tûlesnou teplotu.
páteﬁ

ploutevní paprsky (kosti)

skﬁele
lebka

Ïebra

Ïábry

ledviny
plovací mûch˘ﬁ

srdce

Ïaludek

Nûkteré ryby slouÏí jako
potrava pro ãlovûka. Dravé
ryby loví ostatní ryby
(b˘loÏravé ryby) a dal‰í
Ïivoãichy.

játra

stﬁevo

rozmnoÏovací orgány

sladkovodní ryby: kapr,
pstruh, ‰tika,
moﬁské ryby: tuÀák, treska, sleì
b˘loÏravé ryby: kapr, sleì
dravé ryby: ‰tika,
Ïralok (paryba)
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Stránka 20

ÎIVÉ ORGANIZMY
ObojÏivelníci
ObojÏivelníci jsou
studenokrevní (viz str. 19)
obratlovci, Ïijící ve vodû
nebo vlhkém prostﬁedí.

Vnûj‰í stavba a kostra:
Tûlo se dûlí na hlavu a trup.
Ocasatí obojÏivelníci
(mloci) mají ocas, bezocasí
(Ïáby) nemají.
Povrch tûla je kryt nahou
Ïláznatou pokoÏkou.
Bezocasí mají zakrnûlá
Ïebra, která nejsou spojena
prsní kostí. Zadní nohy
slouÏí ke skákání.

ObojÏivelníci (Amphibia)
upadají bûhem zimního
období do zimního spánku
(hibernace) – klidového
stavu.
bezocasí: Ïáby, ropuchy,
kuÀky
ocasatí: mloci, ãolci
pﬁední konãetiny
lebka
pletenec
pﬁední
konãetiny

páteﬁ se
zakrnûl˘mi
Ïebry

zadní
konãetiny

pletenec zadní konãetiny

Kostra bezocasého obojÏivelníka

Vnitﬁní stavba
a rozmnoÏování: Larvy
d˘chají Ïábrami, dospûlci
pomocí jednoduch˘ch
neãlenûn˘ch vakovit˘ch plic.
Vût‰inou u nich dochází
k vnûj‰ímu oplození. Larva
se postupnû promûÀuje
v dospûlého jedince
(metamorfóza).

centrální nervová soustava
plíce

uzavﬁen˘ cévní
systém
se srdcem

vyluãovací
soustava

rozmnoÏovací orgány

trávicí ústrojí

Vnitﬁní stavba ocasat˘ch

20

sms bio5

3.2.2006 9:37

Stránka 21

Plazi

1

Plazi jsou studenokrevní
obratlovci (viz str. 19), kteﬁí
ob˘vají v‰echny kontinenty.

Do skupiny plazÛ (Reptilia)
patﬁí také prehistoriãtí
je‰tûﬁi.

Vnûj‰í stavba a kostra:
Tûlo je rozdûleno na hlavu,
trup a ocas. Hadi nemají
konãetiny. Povrch tûla je
rohovit˘. U ‰upinat˘ch
plazÛ je tûlo pokryto
rohovit˘mi ‰upinami,
u krokod˘lÛ se tvoﬁí rohovité
destiãky a u Ïelv jednolit˘
rohovit˘ krun˘ﬁ.

lebka

Vnitﬁní orgány
a rozmnoÏování: Plazi
d˘chají pomocí jednodu‰e
ãlenit˘ch plic. Oplození je
vnitﬁní, tzn. Ïe uvnitﬁ tûla
samiãky dochází k oplození
vajíãka, po kterém následuje
nakladení vajec. Plazi
neprochází promûnou.
Vût‰inou se nevyskytuje
péãe o potomstvo.

pﬁední konãetiny

pletenec
pﬁední
konãetiny
kostra konãetin
Ïebra
páteﬁ

zadní konãetiny
pletenec zadní
konãetiny

centrální nervová soustava
páteﬁ
rozmnoÏovací orgány

plíce
uzavﬁen˘ cévní
systém se srdcem

vyluãovací
soustava
trávicí ústrojí
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Stránka 22

ÎIVÉ ORGANIZMY
Ptáci
Ptáci jsou opeﬁení
teplokrevní obratlovci, kteﬁí
ob˘vají v‰echny kontinenty.
Vnûj‰í stavba a kostra:
Tûlo se dûlí na hlavu, trup
a ocas. Pﬁední konãetiny
tvoﬁí kﬁídla. Kostra je
uzpÛsobena k letání díky:
■ dut˘m kostem,
■ chybûjícím zubÛm,
■ velké prsní kosti
(úpon prsních svalÛ),
■ tuhé a tvrdé kostﬁe trupu
(srostlé kosti).
.

Teplokrevní Ïivoãichové
mají stálou tûlesnou teplotu.

kosti kﬁídel
(pﬁední konãetiny)

lopatka

lebka

páteﬁ
prsní
kost
pánev

Ïebra

zadní konãetiny (bûhací)

Kostra ptáka

Vnitﬁní orgány
a rozmnoÏování: Pro
usnadnûní letání jsou plíce
ptákÛ roz‰íﬁeny postranními
vakovit˘mi v˘bûÏky vzdu‰n˘mi vaky. KvÛli
nepﬁítomnosti zubÛ je
Ïaludek ptákÛ silnû svalnat˘
a pﬁebírá tak funkci
rozmûlnûní potravy. Ptáci
mají vnitﬁní oplození, kladou
vejce s tvrdou skoﬁápkou
a mají vyvinutou péãi
o potomstvo.
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centrální nervová soustava
vzdu‰né
vaky

plíce
trávicí
trubice

rozmnoÏovací
orgány

vole
Ïláznat˘
Ïaludek
uzavﬁen˘ cévní
systém

stﬁevo

svalnat˘ Ïaludek

Vnitﬁní orgány ptáka

kloaka
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Stránka 23

Savci
Savci jsou teplokrevní
(viz str. 22) obratlovci, kteﬁí
ob˘vají v‰echny kontinenty.
Mezi savce patﬁí ãlovûk
(viz str. 24 a následující).
Vnûj‰í stavba a kostra:
Tûlo se dûlí na hlavu, trup
a ocas. Konãetiny jsou podle
zpÛsobu Ïivota
pﬁizpÛsobeny rÛzn˘m
funkcím, napﬁ.:
■ létání - kﬁídla (netop˘ﬁi),
■ plavání - ploutve (delfíni,
velryby),
■ skákání (klokan),
■ hrabání (krtek),
■ bûhání (koãka).

1
PokoÏka savcÛ je témûr vÏdy
pokryta chlupy vytváﬁejícími
koÏich.

lebka

pletenec
zadní
konãetiny

páteﬁ

pletenec
pﬁední
konãetiny
pﬁední
konãetiny

hrudní ko‰
se Ïebry

Kostra koãky
centrální nervová soustava

Vnitﬁní orgány
a rozmnoÏování: Krevní
obûh je uzavﬁen˘ a srdeãní
komory jsou zcela oddûleny
souvislou pﬁepáÏkou. Po
vnitﬁním oplození pﬁivádí
savci na svût Ïivá mláìata,
která kojí. Péãe o potomstvo
je vyvinuta.

zadní
konãetiny

uzavﬁen˘ cévní
systém

rozmnoÏovací
orgány

vyluãovací soustava

d˘chací ústrojí

trávicí ústrojí

Vnitﬁní orgány psa
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Stránka 24

2 / âlovûk
Pohyb
Pohyb vzniká souhrou
opûrného a pohybového
systému.
Kostra
Kostra se skládá z lebky,
kostry trupu a konãetin.
Páteﬁ je tvoﬁena 32 aÏ 33
obratli. Kostra horní
konãetiny je tvoﬁena
ramenní kostí, kostrou
pﬁedloktí a kostrou ruky
a zápûstí. Kostra dolní
konãetiny je analogická.
■ Kosti jsou tvoﬁeny
vrstvenou kompaktní
a houbovitou (spongiózní)
kostní tkání, vnû jsou kryty
blanitou okosticí.
■ Klouby se skládají
z kloubní hlavy a jamky.
Zvnûj‰ku je kloub kryt˘
vazivov˘m kloubním
pouzdrem, které produkuje
kloubní maz.

24

Opûrn˘ systém tvoﬁí kostra,
pohybov˘ systém tvoﬁí svaly.
Pohyb je ﬁízen centrálním
nervov˘m systémem
(viz str. 36).
Zobrazení lidské kostry najde‰
na pﬁední klopnû knihy.

Ploché kosti, jako napﬁ. prsní
kost, obsahují ãasto ãervenou
kostní dﬁeÀ. Zde se dûlením
produkují krevní buÀky
(viz str. 27).
kulov˘ kloub . sedlov˘ kloub
. válcov˘ kloub
Kosti kloubu jsou pokryté
kloubní chrupavkou.

