
Vážení priatelia 

Tí , ktorí nepotrebujú byť skúšaní  a stačí im známka z I. polroka- stačí poslať 

nasledovné tématické celky 

tí , ktorí chcú niečo meniť - ozvite sa a môžme dať tématické úlohy na čas v 

stredu doobeda 

tí čo nepošlú nič - budú neklasifikovaní a vidíme sa v auguste 

Spoznámkujte si nasledovné tématické zadanie a pošlite mi foto zo zošita na 

email - petkobanos4@gmail.com - zajtra 16.6.do 16 00 hod. 

 

pozdravujem.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlodavce(Rodentia)

- Hlodavce sa vyvinuli z primitívnych hmyzožravcov

Taxonomické radenie:

Ríša: Živočíchy (Animalia)

Kmeň: Chordáty (Chordata)

Trieda: Cicavce (Mammalia)

Rad: Hlodavce (Rodentia)

Dnes sa uvádza celkovo 28 (33) čeľadí

Evolúcia, morfológia, všeobecná charakteristika

- nedávno (január 2008) objavili v Uruguaji fosíliu obrovského hlodavca, 

ktorý podľa predpokladu vážil okolo 1000 – 1400 kg a meral cca 3 

metre – Josephoartigasia monesi (bol zradený medzi morčatovité

Caviomorpha)

 



 

Hlodavce patria medzi úspešné evolučné skupiny živočíchova, objavili sa niekedy v paleogéne 

v období paleocénu cca pred 65 – 55 miliónmi rokov v Amerike, hneď na to aj v Európe. 

V súčasnosti tvoria okolo 40 % druhov zo všetkých cicavcov!! Najväčším súčasným 

zástupcom je kapybara – dĺžka tele 100 – 130 cm, váha okolo 60 – 80 kg. Jedným z 

najmenších drobcov je myš africká (Mus minutoides) – váži niečo okolo 5 – 12g 

Patria medzi cicavce, tvoria samostatnú vývojovú skupinu charakterizovanú hlodavým 

chrupom – čo znamená párom rezákov v hornej čeľusti a protistojacemu páru v dolnej 

čeľusti.  

Tieto zuby nemajú korene a celý život dorastajú. Ich prednú stranu tvorí veľmi tvrdá zubná 

sklovina a vnútornú stranu o niečo mäkkší dentín, čím vzniká na konci zuba akési ostré 

„dláto“. 

Ak zuby nie sú obrusované, prerastajú, krútia sa do špirály a môžu spôsobiť až smrť 

zvieraťa!!! 

Tráviaca sústava je utváraná podľa druhu potravy u herbivorných druhov sa podobá na 

žalúdok prežúvavcov – lumík  

U omnivorných druhov (potkan, myš bodlinatá) a u karnivorných (myš bobria) sa tráviaca 

sústava prispôsobila jedálničku. 

Zo zmyslov hlodavce najviac používajú čuch a sluch, upozorňujú na to početné pachové žlazy 

a tiež fakt že príjem zvuku a jeho vydávanie sa pohybuje medzi 40 – 90 kHz, čo je nad 

možnosti ľudského ucha. 

Tvar tela je podobný ale  súvisí so spôsobom života a typu obývaného biotopu. Druhy žijúce v 

norách sa pohybujú inak ako „skokani“ typu myšiviek, tarbíka. 

Druhy z púští a polopúští majú chodidlá porastené dlhou srsťou = izolácia od rozpáleného 

povrchu a lepší pohyb na sypkom  piesku (tarbík) 

Druhy žijúce vo vodnom prostredí majú medzi prstami plávacie blany (bobor, ondatra)  

 

 

 

 

 



 

Medzera za rezákmi sa nazýva diastema  

-  umožňuje nahromadenie potravy za rezákmi, jej prípadný odnos 

-  a naopak zabraňuje napr. pri hryzení nestráviteľného materiálu (káble, zem, kov ai.), 

aby tieto kúsky nepadali ďalej do ústnej dutiny 

 u niektorých evolučne vznikli lícne torby (chrčky) na prenos potravy (zrniny) 

 

 

Kostra hlodavca 

 



 

 

 



 


