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Cicavce( Mamalia)
• Vývin pred 200 miliónmi rokov z plazov ( koncom 

druhohôr)

• Prvé cicavce piskorom podobné

• Endotermné ( stála 36,5°)

• Prevaha suchozemských druhov



Povrch tela

Viacvrstvová koža: podkožné 
tukové väzivo, pokožka, zamša

kožné žľazy- mliečne, potné, 
mazové, pachové

Termoregulácia

• Srsťou a chlpmi

• Potením

• Zrýchleným dýchaním



Deriváty kože

1. Chlpy- podsada (husté jemné chĺpky, neprepúšťa teplo) a pesíky
(dlhé hrubšie, nepremokavá časť)

2. Vlasy- hmatové fúzy, ochranné ostne- zvláštny typ vlasov

3. Rohy



4. Nechty

5. Srsť- tepelná ochrana, 
druhy srsti: 

• Vlna ( ovca)

• Štetiny ( sviňa)

• Ostne ( jež)

6. Kopytá

7. Pazúry



Pohyb
• Vnútorná kostenná kostra

• Rozdelenie kostry- lebka, chrbtica 
a končatiny

• Rôzne modifikácie a adaptácie 
končatín

1. Plutvy

2. Krídla- predĺžené prsty s 
kožnou blanou

3. Nohy

• Rôzne druhy pohybu- plávanie, 
skákanie, lietanie, plazenie...



Rozdelenie cicavcov

Párnokopytníky

• Párny počet prstov

• 1prst zakrpatený

• Ratice

• Jelene, ťavy, žirafy

nepárnokopytníky

• Nepárny počet prstov

• funkčný tretí prst 
premenený na kopyto

• Nosorožec, kôň, somár



Dýchacia sústava
• Pľúca

• Vnútorný povrch zväčšený mechúrikmi



Tráviaca sústava
• Rozmanitá podľa druhu potravy

• Tráviaca sústava najdlhšia u bylinožravcov, 
najkratšia u mäsožravcov

Zuby - podľa druhu potravy

1. Mäsožravce- hryzáky (trhanie a rezanie), očné ( 
držanie, prebodnutie), črenové a stoličky na 
krájanie

2. Bylinožravce- bez očných, stoličky ploché 
korunky na rastlinnú potravu



• Ústna dutina- hltan- pažerák- žalúdok- tenké črevo( pečeň, 

pankreas, žlčník)- hrubé črevo- konečník a análny otvor

• Prežúvavce 4dielny žalúdok 

1. Bachor- zásobáreň nahrubo rozhryzenej potravy, napučiavanie 

potravy, rozklad pomocou baktérii

2. Čepiec

3. Kniha

4. Vlastný žalúdok(slez)- vlastné trávenie



Vylučovacia sústava
• Pravé obličky

• Močové cesty ukončené močovou rúrou

• Moč- žltkastý, číry, obsahuje močovinu



Obehová sústava

• Zatvorená

• Srdce 2P/2K

• Plne oddelené prúdenie 
okysličenej/ odkysličenej krvi

• Hlavnou tepnou je ľavá aorta z ĽK 
srdca



Nervová sústava
• Rúrková

• Centrálna a periférna

• Najlepšie vyvinutý predný mozog

• väčší mozog oproti ostatným stavovcom

• Zložité inštinktívne správanie



Zmyslová sústava
• Zrak- čiernobiele alebo farebné videnie

• Sluch- všetky časti ucha aj ušnicou, echolokácia

• Čuch- nosová sliznica

1. makrozmaty- dobre vyvinutý – kone, ošípané, psy

2. mikrozmaty- slabo vyvinutý- človek

3. anozmaty- zakrpatený - veľryby

• Chuť- chuťové poháriky

• Hmat- hmatové telieska v koži



Rozmnožovacia sústava
• Gonochoristi

• Aj pohlavná dvojtvárnosť

• Vnútorné oplodnenie

• Vývin priamy

• Väčšina živorodé ( okrem vajcorodcov)

• Ruja a párenie

• Typická starostlivosť o potomstvo



Rozdelenie cicavcov

Vajcorodce

•Primitívne cicavce 
v Austrálii

•spoločné znaky s 
plazmi a vtákmi- v 
kostre krkavčia 
kosť, zobákovité
čeľuste, kloaka

•Znášajú vajcia, 
nižšia teplota tela 
(26-35°C)

•Ježura, vtákopysk

Vačkovce

•Mláďatá sa rodia 
slabo vyvinuté

•Vývin mláďat 
prebieha vo vaku

•Cicajú vo vaku 
materské mlieko 

•Vačica, kengura, 
koala

Placentovce

•Vývin mláďat v tele 
matky cez placentu

•Po narodení cicajú 
materské mlieko

•Väčšina cicavcov



Zdroje
• https://biopedia.sk/zivocichy/obehova-sustava-zivocichov

• https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAcny_mech%C3%BArik

• https://oskole.detiamy.sk/clanok/fylogeneza-traviacej-sustavy

• https://tech.sme.sk/c/20187845/cicavce-predbehli-koniec-dinosaurov-darilo-
sa-im-skor.html

• http://www.ijso.sk/downloads/zbierka_biologia.pdf

• https://hmyzozravceanetopiere.webnode.sk/netopier-velky/echolokacia/

• https://www.prelovca.sk/o-polovnictve/stopy/

• https://www.ifauna.cz/kralici/clanky/r/detail/7518/posuzovani-kraliku-v-
obrazech-v-srst/
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