
Vtáky ( Aves) 

 

• vývin z plazov ( pred 140 miliónmi rokov) 

• endotermné 

• 9200 druhov/ 27 radov( u nás 400 druhov 18 radov) 

 

Povrch tela 

• Koža bez žliaz ( vodné druhy vtákov mazová nadchvostová žľaza) 

 

Deriváty kože 

1. perie 

2. voskovka zobáka 

3. šupiny na nohách 

4. pazúry 

 

Perie 

• zložené z rohoviny 

• Nerovnomerné rozloženie na tele 

• u niektorých druhov ozdobné perie 

 

Rozdelenie 

1. letky- krídla, chvost 

2. obrysové( krycie) perie -kryje telo, prúdnicový tvar 

3. páperie- vzdušné udržujúce teplý vzduch 

 

Stavba vtáčieho pera 

 
 

Pohyb 

• Lietanie  

• Vnútorná kostenná kostra pevná a ľahká 

• Duté kosti  alebo kosti vystužené trámcami 

• Kosti krídel a nôh zosilnené zrastením- napr. behák 

• Krídla rôzneho tvaru( podľa spôsobu letu) 

• Lietacie svaly upnuté na hrebeň( kosť kolmá na hrudnú kosť) 

• Končatiny kráčavé, brodivé, hrabavé, plávacie... 

 

Tráviaca sústava 

zobák- tvar podľa druhu potravy 



hrvoľ- zmäkčenie, zvlhčenie potravy ( rozšírenie pažeráka) 

Dvojdielny žalúdok 

1.žľaznatý- chemické trávenie pomocou štiav 

2. svalnatý- mechanické trávenie ( kamienky, piesok) 

Stavba TS 

• zobák- hltan- pažerák( hrvoľ)- žalúdok- tenké črevo ( pankreas, žlčovody, pečeň)- slepé črevo- 

hrubé črevo-kloaka 

 

Dýchacia sústava 

• Najefektívnejšia u stavovcov 

Syrinx- hlasový orgán- najdokonalejší u spevavcov 

       Pľúca  

• malé, prirastené k rebrám 

• pri nádychu/ výdychu sa ich tvar nemení 

• bez pľúcnych komôrok  

• výmena plynov cez vzdušné kapiláry 

      Pľúcne ( vzdušné) vaky 

• rezervoár vzduchu 

• nadľahčuje telo 

• regulácia telesnej teploty- ochladenie 

• udržiava polohu tela za letu 

• zmenšenie medzisvalového trenia 

• zosilňovanie hlasu 

 

Obehová sústava 

• Srdce 2P/2K 

• Vytvorený pravý oblúk aorty 

• Úplné rozdelenie obehu okysličenej/ neokysličenej krvi 

• Vyššia telesná teplota 40- 44°C 

• Vysoký tep 

 

Vylučovacia sústava 

• Pravé obličky ( po prvýkrát Henleyho kľučka- zdokonalenie vstrebávania vody) 

• Bez močového mechúra 

• Močovody ústia do kloaky 

• Moč obsahuje kyselinu močovú ( hustý, na vzduchu rýchlo hustne) 

 

Nervová sústava 

• Rúrkovitá 

• Periférna a centrálna( najviac vyvinutý predný mozog) 

• Predný mozog hladký povrch, mozoček zriasený 

 

Zmysly 

• Zrak ostrý  

1. Oči vpredu( sovy a sokoly)- úzke zorné pole, veľkú časť vidia však súčasne, presný 

odhad vzdialenosti 



2. Oči naboku( sluky)- široké zorné pole, malú časť zorného poľa oboma očami, ľahko 

spozorujú nepriateľa 

• Slabý čuch( okrem kivi, víchrovníčka) 

• Hmat- koreň zobáka, pierka 

• Výborný sluch- bez ušníc, no všetky časti ucha, u výrov iba chumáč pierok 

• Rovnovážny a magnetický zmysel- orientácia 

 

Rozmnožovacia sústava 

• Gonochoristi 

• Pohlavný dimorfizmus 

• Vnútorné oplodnenie 

• Vajcorodé 

• Vajíčko obalené bielkom, papierovými blanami a tvrdou škrupinou 

Vývin priamy: vajíčko→ dospelec 

Typy mláďat 

1. Nidifúgne( nekŕmivé)- liahnu sa vidiace, s páperím, o niekoľko hodín samostatne behajú, o 

niekoľko dní získavajú potravu 

2. Nidikolné( kŕmivé)- liahnu sa slepé, holé, bezmocné, závislé od rodičov 

 

Stavba vtáčieho vajíčka 

 
Zástupcovia 

• Vrabec, sokol, sýkorka..... 

 


