
 

             Systém a biodiverzita strunatců 
 

 

kmen: STRUNATCI (CHORDATA), cca 70 000 druhů 

   

podkmen: PLÁŠTĚNCI (Urochordata, Tunicata), cca 3000 druhů 

podkmen: †CONODONTOCHORDATA 

podkmen: KOPINATCI (Cephalochordata, Acrania), 50 druhů 

podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata), cca 67 000 druhů 

                          

                         alternativní pojetí 

 

                                                                Myxini, 60 druhů 

                   CRANIATA                

                                                                Vertebrata, 67 000 druhů 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Pláštěnci (Urochordata, Tunicata) – cca 3000 druhů 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Sumky (Ascidiacea) – cca 2400 druhů 

Salpy (Thaliacea) – cca 70 druhů 

Vršenky (Appendicularia) – cca 130 druhů 



  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SALP

  OBECNÉ ZNAKY  

  1.  Obžaberní prostor je vytvořen, ale upraven jinak než u sumek – 
    je umístěn na zadní straně hltanu a splývá s kloakou.

  2.  Rozmnožování je pohlavní i nepohlavní, často se složitou 
     rodozměnou (metageneze).

  ZVLÁŠTNÍ ZNAKY

  1.  Soudečkovité tělo s otvory na obou koncích. Využívají
     reaktivní pohyb.

  2.  Polymorfismus tvarově a funkčně rozdílných jedinců.



  Rozmnožování salp

   U salp dochází ke střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování 
(rodozměna = metageneze). U některých skupin je tento proces velmi 
komplikovaný.

   Tvarově a funkčně rozdílní jedinci (= polymorfismus):

   OOZOID – vzniká z oplozeného vajíčka 
                                                                                  souborně: ZOOIDI
   BLASTOZOIDI – vznikají pučením

   3 formy blastozoidů:

   GASTEROZOIDI  – zajišťují výživu kolonie

   PHOROZOIDI – odchovávají gonozoidy

   GONOZOIDI –  množí se pohlavně (jsou to hermafroditi)



podkmen:  OBRATLOVCI (VERTEBRATA) 

  nadtřída: bezčelistnatci  (Agnatha) 

     třída: † ŠTÍTNATCI (OSTRACODERMI) 

     třída:  KRUHOÚSTÍ (CYCLOSTOMATA)   120 druhů 

  nadtřída: čelistnatci (Gnathostomata) 

     třída: † PANCÍŘNATCI (PLACODERMI) 

     třída: † TRNOPLOUTVÍ (ACANTHODII) 

     třída: PARYBY (CHONDRICHTHYES)        1 200 druhů 

     třída: RYBY (OSTEICHTHYES) *      32 000 druhů 

     třída: OBOJŽIVELNÍCI (AMPHIBIA)        7 000 druhů     

     třída: PLAZI (REPTILIA)           10 500 druhů 

     třída: PTÁCI (AVES)                          10 500 druhů 

     třída: SAVCI (MAMMALIA)          5 500 druhů 

            

                                                                                         cca 67 000 druhů              

          tradiční systém 

 

          fylogenetický (kladistický) systém 
 

 

podkmen: CRANIATA 

   nadtřída: MYXINI (SLIZNATKY)    80 druhů 

   nadtřída: VERTEBRATA         Agnatha       † OSTRACODERMI     

                                                                                PETROMYZONES 

                                                                               (MIHULE) - 40 druhů       

                                                          Gnathostomata    

 

* V poslední době se ryby obvykle dělí na dvě třídy: ryby paprskoploutvé 

(Actinopterygii) a svaloploutvé / nozdraté (Sarcopterygii)  - pouze 8 druhů                                                                                



     
         ZNAK                MIHULE           SLIZNATKY

Hřbetní ploutve 1 – 2, dobře vyvinuté chybí, nebo jsou jen zbytky
Oči vyvinuté degenerované (pod kůží)
Vousy chybí vyvinuty
Odontoidy na ústním terči a jazku na jazyku a patře
Žaberní váčky vždy 7 5 až 14
Žaberní otvory vždy 7 1, nebo 5 až 14
Nozdra končí slepě průchozí, ústí do hltanu
Vývoj přes larvu (minoha) přímý
Způsob života anadromní nebo sladkovodní pouze mořští

 ROZDÍLY MEZI MIHULEMI A SLIZNATKAMI



Nejdůležitější druhy mihulí (Petromyzones)

Mihule mořská (Petromyzon marinus) – dravá, většinou mořská a 
anadromní (sladkovodní populace jen místy v Severní Americe)

Mihule říční (Lampetra fluviatilis) – dravá, mořská, anadromní

Mihule potoční (Lampetra planeri) – sladkovodní, v dospělosti již nepřijímá 
potravu

Mihule karpatská (Eudontomyzon danfordi) – sladkovodní, dravá, žije 
jen v povodí Tisy (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko)

Mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae) – sladkovodní, v dospělosti 
nepřijímá potravu, rozšířená v povodí Baltického a Černého moře, u nás jen 
místy na sev. Moravě.



Tradiční systém savců (viz učebnice Zoologie obratlovců - 1. vydání z r. 1983 a Zoologie 
strunatců), počet druhů ale upraven podle stavu znalostí v r. 2005.

Třída :   SAVCI (MAMMALIA)                -                   5416 druhů

Podtřída:  VEJCORODÍ    (Prototheria nebo Monotremata)   5

Podtřída:  ŽIVORODÍ       (Theria)                                       5080 

  Nadřád:    VAČNATÍ       (Metatheria nebo Marsupialia)   331
  ( jedná se vlastně o 7 různých řádů)

  Nadřád:    PLACENTÁLOVÉ   (Eutheria nebo Placentalia) 

      Řád:    Hmyzožravci (Insectivora)                                     452
                  Bércouni  (Macroscelidea)                                       15
                  Letuchy  (Dermoptera)                                               2
                  Letouni  (Chiroptera)                                           1116
                  Tany  (Scandentia)                                                    20
                  Primáti  (Primates)                                                 376
                  Chudozubí (Edentata nebo Xenarthra)                  31
                  Luskouni  (Pholidota)                                                 8
                  Zajíci  (Lagomorpha)                                                92
                  Hlodavci (Rodentia)                                              2277 
                  Šelmy  (Carnivora)                                                  286
                  Ploutvonožci (Pinnipedia)                                         36
                  Hrabáči (Tubulidentata)                                             1
                  Damani (Hyracoidea)                                                  4
                  Sirény  (Sirenia)                                                           5
                  Chobotnatci  (Proboscidea)                                        3    
                  Lichokopytníci  (Perissodactyla)                              17
                  Sudokopytníci  (Artiodactyla)                                 240
                  Kytovci  (Cetacea)                                                      84  
    



Nový systém  placentálních savců (Eutheria nebo Placentalia)
(počty druhů k r. 2005)

Rozlišujeme 4  skupiny řádů: 

Xenarthra  (synonymum Edentata) = chudozubí             31

Laurasiatheria
Řád:      Hmyzožravci (Lipotyphla)*                                452
              Letouni (Chiroptera)                                      1116
              Šelmy (Carnivora) **                                           286
              Luskouni (Pholidota)                                               8
              Lichokopytníci (Perissodactyla)                            17
              Sudokopytníci (Artiodactyla)                              240
              Kytovci (Cetacea) ***                                            84

Euarchontoglires
Řád:       Hlodavci (Rodentia)                                          2277
               Zajíci (Lagomorpha)                                             92
               Tany (Scandentia)                                         20             
               Letuchy (Dermoptera)                 2                            
               Primáti (Primates)                                               376
              
Afrotheria
Řád:        Afrosoricida  *                                                       51   
                Bércouni (Macroscelidea)                                     15          
                Hrabáči (Tubulidentata)                                         1
                Damani (Hyracoidea)                                              4
                Chobotnatci (Proboscidea)                                     3
                Sirény (Sirenia)                                                        5

 *   Na rozdíl od klasického systému, jsou zde z řádu hmyzožravců (Insectivora) 
vyjmuty skupiny bodlínů (syn. tenreků) , vydříků a zlatokrtů a přesunuty do nově 
zavedeného řádu Afrosoricida. Původní  název hmyzožravců (Insectivora) se pak změnil 
na Lipotyphla (někdy je ještě tento řád rozdělen na dva: Erinaceomorpha (ježci) a 
Soricomorpha (rejsci, krtci a štětinatci))
 **    Řád šelem zahrnuje v novém pojetí také ploutvonožce (Pinnipedia)     

 *** Někteří zoologové začleňují kytovce do řádu sudokopytníků, protože molekulární 
studie  dokazují  jejich  úzkou  příbuznost  s  hrochy.   Pro  celou  tuto  skupinu 
(sudokopytníci + kytovci) se potom používá název Cetartiodactyla.  


