
Učiteljica: Učenec:

Ribe



Zgodovina Rib

   Ribe plavajo po oceanih že skoraj 
500 milijonov let. Prve ribe so bile 
brez lusk, brez plavuti in brez čeljusti.



Nekaj osnovnih podatkov

    Ribe so ektotermni ( hladnokrvni ) vretenčarji, ki so 
prilagojeni na življenje v vodnem okolju, za vse je 
značilno da dihajo s škrgami. Imajo parne plavuti ter 
sluzasto kožo z luskami. Njihovo telo je vretenasto, kar 
jim omogoča odlično premagovanje vodnega upora. 
Parne plavuti so prsne in trebušne, neparne pa repna, 
podrepna in hrbtna. Znanih je približno 20.000 vrst rib, 
čeprav nekateri znanstveniki menijo, da jih je še enkrat 
toliko. Sladkovodnih vrst je okrog 5000, 400 od teh pa jih 
živi v Evropi. Najmanjša vrsta rib je Paedocypris 
progenetica, katere predstavniki dosežejo v dolžino 
povprečno okoli 9 mm, največji morski pes pa zraste do 
21 m in tehta do 25 ton.



   Ribe naseljujejo vse vodne prostore, od 
morskih globin oceanov in podzemnih jam, 
kamor nikoli ne posije sonce do toplih 
vrelcev, v katerih temperatura vode 
dosega do 45 stopinj. Tudi navpična 
geografska razširjenost rib je izjemna. 
Živijo namreč do 10.900 metrov globoko in 
v visokogorskih jezerih do nadmorskih 
višin 4572 m (jezero Titikaka).

Razširjenost



   Glede na sestavo ogrodja rib ločimo dve glavni 
skupini: hrustančnice in kostnice. Poleg tega 
imajo kostnice škržni poklopec, zato posamezne 
škržne reže pri njih za razliko od hrustančnic 
niso vidne. Številne kostnice imajo tudi ribji 
mehur, ki ga uporabljajo za nadzorovanje 
plovnosti, to je hidrostatski ( Pomen = mirujoča 
voda ) organ.

Ločevanje glede  na sestavo



Telesna zgradba

   Krvni obtok je enojen, srce je zgrajeno iz 
enega preddvora in prekata. Ribe imajo 
dokaj dobro razvita čutila. Uho je le 
notranje, oko pa je prilagojeno na gledanje 
od blizu. Je akomodacijsko, mišice 
premikajo in odmikajo lečo od mrežnice. 
Ribe imajo posebno čutilo pobočnico, 
vidno kot črto na boku ribe, s katero 
zaznavajo premikanje vode.



Razmnoževanje

   Razmnoževanju rib pravimo drst, gre za 
zunanjo oploditev. So ločenih spolov. 
Samice v vodo sprostijo jajca - ikre, ki jih 
samec kasneje osemeni. Iz oplojenih iker 
se razvijejo mladice. Ikre nekaterih rib, 
denimo jesetra, so cenjena delikatesa, 
imenovana kaviar. Nekatere ribe so 
živorodne (morski psi), te imajo notranjo 
oploditev.



Zanimivost

   Danes živeče ribe delimo v dve glavni skupini, 
hrustančnice in kostnice, ki jih združujemo v 
skupino rib čeljustnic, poleg njih pa med ribe 
uvrščamo tudi piškurje, primitivne predstavnike 
vretenčarjev, ki sodijo med brezčeljustnice. 
Hrustančnice in kostnice najhitreje ločimo po 
repni plavuti - hrustančnice imajo nesimetrično, 
kostnice pa simetrično.

    Pomembni pripadniki hrustančnic so morski psi 
in skati. Iz njihovih plakoidnih lusk, ki jih 
sestavlja dentin, so se kasneje razvili zobje 
sesalcev.



Pomen za človeka

    Ribe so pomemben del prehrane ljudi po vsem svetu, v 
tradicionalno pomorskih državah (npr. Japonski) 
predstavlja ribje meso poglavitni vir beljakovin živalskega 
izvora. Človek se z ribištvom ukvarja že od pradavnine, 
danes pa poleg lova pridobivamo ribe tudi z načrtnim 
gojenjem. Letni ulov rib (izključujoč pridelek v 
ribogojnicah) ocenjujejo na 77,8 milijonov ton. Pretiran 
ulov užitnih vrst rib v zadnjem času predstavlja resno 
grožnjo svetovni produkciji in populaciji teh vrst na 
splošno, saj utegne ob nadaljevanju trenda povzročiti 
zlom ključnih populacij, poleg tega pa ribištvo in 
ribogojništvo negativno vplivata na okolje tudi z 
onesnaževanjem, uničevanjem habitatov (npr. morskega 
dna) in vnašanjem tujerodnih vrst.



    V nekaterih primerih se lahko pri človeku razvije alergija 
na ribje meso, zato ga ti ljudje ne morejo uživati, prav 
tako se ribjega mesa izogibajo ljudje z posebnimi 
prehranskimi navadami (npr. vegetarijanci). Krščanska 
cerkev rib ne smatra za meso, zaradi česar se ob petkih 
in zapovedanih postih, ko se mesa ne sme jesti, lahko 
jedo ribe. Druge religije štejejo ribe za meso, prav tako 
pa so biološko gledano ribe meso.



Deli telesa ribe kostnice

   (1) - škržni poklopec, (2) - pobočnica, (3) - 
hrbtna plavut, (4) - tolščenka, (5) - rep, (6) 
- repna plavut, (7) - podrepna plavut, (8) - 
svetilni organi, (9) - trebušna plavut 
(parna), (10) - prsna plavut (parna)
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Zgodovina Dvoživk

   Dvoživke so se pojavile v devonu 
(približno pred 370 milijoni let). 



Nekaj osnovnih podatkov

   Dvoživke so takson živali, ki vključuje vse živeče 
tetrapode (štirinoge vretenčarje), ki nimajo amniotskih 
jajc, so ektotermni (z nestalno telesno temperaturo) in v 
splošnem del svojega življenja preživijo na kopnem. 
Večina dvoživk ni prilagojenih na popolnoma kopensko 
življenje, kot je značilno za večino drugih modernih 
tetrapodov. Dvoživke lahko dihajo skozi kožo, zato so 
zelo občutljive na dotik in se jih ne smemo dotikati.

    Danes na svetu živi okrog 6.000 vrst dvoživk. Njihovo 
preučevanje se skupaj s preučevanjem plazilcev imenuje 
herpetologija. Večina dvoživk živi ob vodah v tropskem in 
zmernem podnebju, nekatere pa so prilagojene na mraz 
in sušo. Življenjski krog večine dvoživk poteka od vodne 
ličinke, ki diha s škrgami, do odrasle kopenske živali, ki 
diha s pljuči.



Razvoj

   Predvidoma so se razvile iz rib iz reda resoplavutaric 
(Crossopterygii). Prve dvoživke uvrščamo v skupino 
zavitozobcev (Labyrinthodonthia). So prehodna oblika 
med popolnoma vodnimi (ribe) in kopenskimi organizmi 
(plazilci). Podobno kot plazilci so dihale s pljuči, imele pa 
so več ribjih značilnosti (npr. luskasto kožo in plavutast 
rep). Dvoživke so bili prvi vretenčarji prilagojeni 
kopenskemu načinu življenja. Najpomembnejša 
značilnost so bile štiri noge, ki so se razvile iz plavuti. Pri 
dvoživkah so se tudi prvič razvile veke, ki vlažijo oko, 
imele pa so tudi razvit voh in jezik.



Zgradba telesa

    Večina današnjih dvoživk ima dva para okončin. Spredaj 
ima noge s po 4 prsti in zadaj s po 5 prsti. Koža je tanka, 
sluzasta (veliko sluznih žlez) in vlažna, saj opravlja tudi 
nalogo dihala. Je brez varovalnih lusk ali dlak. Prepušča 
vodo, in čeprav številne sluzne žleze skrbijo, da je stalno 
vlažna, se večina dvoživk v suhem okolju hitro izsuši. Pri 
nekaterih vrstah so prisotne tudi strupna žleza, mnoge 
izmed njih pa tudi izločke, ki so za plenilce neokusni. Pri 
strupenih vrstah pozornost vzbujajoča obarvanost služi 
kot opozorilo. Mnoge vrste skozi kožo tudi dihajo, zato 
mora biti ta stalno vlažna. V krvni obtok sprejemajo kisik 
in izločajo ogljikov dioksid. Koža je zelo tanka in le nekaj 
plasti celic pod površjem je prepredenih s krvnimi žilami, 
kar omogoča izmenjavo plinov. Dvoživke imajo oči med 
plavanjem prekrite z prozorno žmurko.



Zgradba telesa



Razmnoževanje

   Pri sleporilih ( kače ) in repatih krkonih ( močerad 
)  je oploditev notranja, pri žabah pa zunanja. 
Paritveni čas pri dvoživkah je pomlad in jesen, 
pri nekaterih vrstah tudi poletje, parjenje po 
navadi poteka v vodi. Mladiči se razvijejo iz 
jajčec, odloženih v vodo. Sprva dihajo s škrgami 
in imajo rep, med preobrazbo v odrasle 
organizme pa preidejo na pljučni in kožni način 
dihanja. Pri živorodnih dvoživkah poteka razvoj v 
notranjosti materinega telesa. V Sloveniji je 
edina živorodna vrsta planinski močerad.



Življenski prostor

   Kot pove že ime so dvoživke prilagojene 
življenju v dveh različnih okoljih, v vodi in 
na kopnem. Izjema so živorodne vrste, ki 
se ne razvijajo v vodi. Odrasle dvoživke se 
prilagodijo različnim življenjskim 
prostorom. Nekatere vodne dvoživke zimo 
prespijo zarite v listje na bregu ali pa v 
mulju. Večina kopenskih vrst živi v bližini 
vode.
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Evolucija plazilcev

    Prvi plazilci so se pojavili pred približno 340 milijoni let, v 
karbonski dobi. Razvili so se iz dvoživk in živeli na 
kopnem. Čeprav se ne ve dosti o teh prvih plazilcih, se 
domneva, da so bili podobni današnjim kuščarjem. 
Pozneje, v mezozoiku, pred približno 230 do 70 milijoni 
let, so se pojavili leteči plazilci. Takrat so nekateri plazilci 
zapustili kopno in se vrnili v vodo, osvojili oceane in 
jezera, dinozavri pa so zavladali na kopnem. Fosilne 
ostanke prvih prepoznavnih želv so našli v več ko 200 
milijonov let starih plasteh. Čeprav želve niso bile nikdar 
med vodilnimi plazilci, so se sproti prilagajale 
spremembam v okolju in preživele, medtem ko so 
mnoge druge skupine plazilcev izumrle. Ta prilagodljivost 
je omogočila, da so se želve, najstarejše med plazilci, 
razvile v uspešne kopenske in vodne živali. 



    Kuščarji so se prvič pojavili pred približno 200 milijoni let. 
Redke fosilne najdbe pričajo, da so proti koncu 
mezozoika živeli različni kuščarji. Okrog 190 milijonov let 
stari Sharovisaurus priča o znakih, značilnih tudi za 
današnje kuščarje: majhna glava, kratek vrat, dolg trup 
in rep in na stran štrleče »plazilske« okončine. Krokodili 
so verjetno najbližji sorodniki dinozavrov in so se pojavili 
v istem času kot kuščarji, pred približno 200 milijoni let, v 
triasu. Ostri koničasti zobje pričajo, da so se davni 
krokodili hranili v glavnem z ribami, drugače kot 
današnji, ki ob mesni hrani zaužijejo tudi nekaj 
rastlinske. Oblika krokodilje lobanje pa se je do danes le 
malo spremenila.



Nekaj osnovnih podatkov

   Plazilci so prva od življenja v vodi neodvisna 
skupina vretenčarjev. Danes živijo na svetu štiri 
skupine plazilcev:

• Rhynchocephalia (Prakuščarji) - tuatara
• Crocodilia (Krokodili) - kitajski aligator
• Testudines (Želve) - orjaška usnjača
• Squamata (Luskarji - kače in kuščarji) -navadni 

gad

   Podobno kot ribe, dvoživke, ptiči in sesalci so tudi 
plazilci vretenčarji (s hrbtenico iz vretenc). Njihovi 
mladiči se navadno rodijo na kopnem. Ko se 
izvalijo iz jajc, so podobni staršem, le da so 
majhni.



Koža

  Koža ščiti pred izsuševanjem telesa, zato 
je suha in luskasta. Tako lahko živijo celo v 
suhih puščavah. Ker nima dihalne vloge, 
imajo plazilci že bolj razvejana pljuča. 
Manj uspešno pa jih koža varuje pred 
mrazom, zato so odvisni od toplote okolja.



Krvni obtok

   Imajo sklenjeno krvožilje, njihovo srce je 
delno predeljeno (preddvor pri vseh, 
prekat pa je popolnoma predeljen le pri 
krokodilih). Čeprav so znani po nestalni 
telesni temperaturi (poikilotermija), ima kri 
plazilca, ki se je ogrel na soncu, približno 
enako temperaturo kot človekova.



Čutila in živčevje

   Čutila in živčevje so dobro razviti. Pri 
vohanju si mnoge vrste (denimo kače) 
pomagajo z razcepljenim jezikom, s 
katerim vnašajo snovi v vohalne jamice. 
Ne slišijo najbolje, vendar dobro zaznavajo 
tresljaje.  



Prehranjevanje

   Plazilci so z izjemo večine želv v glavnem 
mesojedci. Ker jim ni potrebno neprestano 
jesti, da bi telo ohranjali toplo, lahko dalj 
časa živijo brez hrane.



Razmnoževanje

   Oploditev je neposredna, notranja. 
Neodvisnost od vodnega okolja je 
omogočilo tudi amniotsko jajce, ki ga 
najdemo tudi pri ptičih in stokovcih. 
Zarodek, ki se razvija v notranjosti 
plodnika, zapolnjenega s plodovnico 
(amnionsko tekočino), črpa hrano iz 
rumenjaka in beljaka. Zadnji vsebuje tudi 
veliko vode. Lupina ga ščiti pred zunanjimi 
vplivi in omogoča izmenjavo dihalnih 
plinov kisika in ogljikovega dioksida.



Danes živeče skupine

• Med prakuščarje sodi tuatara, ki je živi fosil. 
• Krokodili živijo v toplih predelih bodisi v sladki 

ali slani vodi. So plenilci, nevarni tudi ljudem. 
Imajo zelo trden oklep, zgrajen iz lusk in 
kožnih kosti. 

• Želve imajo enoten oklep iz zraslih kosti in 
roževine. Nimajo zob. 

• Luskarji nimajo koščenega oklepa, njihove 
luske so iz poroženele povrhnjice. Ker se ta 
ne prilagaja rasti organizma, se morajo 
večkrat leviti. Sem sodijo kuščarji in kače.



Sestava glave
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Zgodovina ptic

   Razvili so se iz dinozavrov v zgodnji juri 
pred približno 180 milijoni let, ko se je 
pojavilo prvo ptiču podobno bitje - praptič 
Archaeopteryx.



Nekaj osnovnih podatkov

    Ptiči ali ptice so dvonožni, toplokrvni vretenčarji 
(Vertebrata), pokriti s perjem, s sprednjimi udi 
spremenjenimi v peruti z lahkimi in votlimi kostmi. 
Ptiči imajo velikost kolibrijev in vse do velikih nojev 
in emujev. Glede na taksonomsko delitev je danes 
na svetu približno 8800 do 10.200 znanih vrst ptičev. 
Srednja vrednost znanih vrst je nekako 9200 vrst. V 
Evropi živi okoli 430 stalnih vrst, do sedaj pa so na 
tem področju ugotovili več kot 630 vrst. V času 
človeške zgodovine je izumrlo približno 120 do 130 
vrst. Ptiči so najbolj raznolika živalska vrsta od 
zemeljskih vretenčarjev.



Prehranjevanje

   Hranijo se z nektarjem, rastlinami, semeni, 
žuželkami, ribami, sesalci, mrhovino ali z 
drugimi ptiči.  



Domovanje

   Veliko ptičev se seli na dolgih razdaljah da 
si zagotovijo optimalna bivališča (na 
primer arktična čigra (Sterna paradisaea)), 
drugi ptiči pa večino svojega časa preživijo 
na morju (npr. nomadski albatros 
(Diomedea exulans). Nekateri ptiči kot je 
npr. črni hudournik (Apus apus) se 
zadržujejo na večjih višinah, tudi med 
spanjem. 



Gnezdenje

   Izbira kraja za gnezditev Največkrat poišče kraj gnezditve 
samec. Pri selivkah se samec vrne v rojstni kraj že pred 
samico. Takoj se začne ogledovati, kje bi našel primeren 
prostor za gnezdo.

   Svoj prihod in izbiro mesta za gnezdo oznanja ptič z 
vsakovrstnim obnašanjem, ki naj morebitnim novim 
interesentom dopove, da je ta kraj že zaseden. 
Neutrudno varuje meje svojega okoliša in se požene za 
vsakim tekmecem.

   V tem času so ptičje petje, klici in vsakovrstno oglašanje 
znaki, s katerimi uveljavlja posestne pravice. Ko je te 
pravice nesporno uveljavil, se začne oglašati drugače 
zato, da privabi samice. Vsaka vrsta ima značilen napev. 
Če so samci graditelji kot naprimer žolne in stržek, začno 
že znašati gnezdo.



Način gradnje

   Gnezda so spletena, sezidana, izkopana ali 
nalepljena z veliko umetnostjo in pridnostjo. 
Gnezdo ni ptičji dom ampak je le začasna 
valilnica, ki izgubi svoj pomen kakor hitro 
mladički zapustijo gnezdo.

   Gradilni nagon se pojavi hkrati z 
razmnoževalnim in valilnim. Izredne graditvena 
sposobnosti se vzbudijo posebno pri samičkah 
in so navadno one gradbeni mojstri. Samci se 
zadovoljijo s tem, da prinašajo material in 
pomagajo pri gradnji, včasih pa je samec le 
opazovalec in zabava samico z žgolenjem.



Oglašanje
    Oglašanje ptičev je velikokrat tako značilno, da lahko po 

tem prepoznamo določeno vrsto. Tako so si npr. gorske 
in močvirske sinice tako podobne, da jih v naravi 
zanesljivo lahko ločimo le takrat, kadar zapojejo.

    Oglašanje ptic ima v življenju ptic veliko vlogo. Svojim 
vrstnikom namreč oznanjajo, katero območje je že 
zasedeno. Lastnik določenega območja s svojim petjem 
opozarja vsiljivca, hkrati pa sporoča samicam, da je še 
prostor zanje.

    Zaradi določenih anatomskih značilnosti, npr. oblike grla 
in nog ter skupnih značilnosti v načinu življenja, zoologi 
tudi vrane uvrščajo v skupino ptic pevk. Ni namreč 
odvisno od tega, katero petje se nam zdi spevno. Pojejo 
tudi ptiči, ki ne sodijo med ptice pevke. »Smejanje« 
zelene žolne in slokin »uorr uorr« ni nič drugega kot 
petje.



Sporazumevanje

    Ptiči se sporazumevajo v glavnem z vidnimi in 
zvočnimi signali. Lahko so medvrstni ali pa potekajo 
znotraj ene vrste. Včasih uporabijo perje za dosego 
družbene prevlade, za prikaz paritvenega stanja in 
spolne zrelosti v spolno izbranih vrstah ali za 
ustrahovanje. Širokorepec (Eurypyga helias) na primer 
oponaša velikega predatorja in odbija jastrebe ter tako 
varuje mladiče. Raznolikost perja prav tako omogoča 
razpoznavo posameznih ptičev, še posebej različne 
vrste. Vidno sporazumevanje lahko vsebuje tudi 
ritualno obnašanje, ki se je razvilo iz dejanj brez 
signalov, na primer iz čiščenja in urejevanja perja, 
kljuvanja ali iz drugih načinov obnašanja. Takšno 
obnašanje lahko nakazuje napadanje ali podrejanje in 
lahko prispeva k oblikovanju odnosov med pari. 



   Najbolj dovršeno obnašanje se pojavlja 
med dvorjenjem, kjer »plesi« nastanejo 
s kombinacijo več različnih možnih 
sestavin gibanja. Parjenje samcev je 
lahko odvisno od kakovosti takšnega 
obnašanja.



Parjenje

    Ko pridejo samičke, se petje stopnjuje, hkrati pa se 
zaostrijo boji za izbrano gnezdišče. Lastnik okoliša 
nažene vsakega vsiljivca in se hkrati vrti okoli 
samice. Z ljubezenskimi igrami se samec 
predstavlja samici. Šopiri se s plesi, razkazovanjem 
okrasnega perja, izvaja akrobatske lete in ji ponuja 
simbolična darila. Samička, ki je največkrat 
nežnejša in zaradi ohranitve vrste bolj skromne 
zunanjosti, komaj kdaj pokaže svoj interes do 
samca. Le redko in pri malo katerih ptičjih vrstah 
dobi snubec odgovor z glasom. Dostikrat pokaže 
samička, da se je tudi sama odločila le tako, da 
preprosto ostane v samčevem okolišu. Kdaj pa kdaj 
se samička pritiska k samcu, mu čehlja perje ali 
vabljivo počene. 



   Največkrat se rahlo izmika snubcu in ga 
tako z zapeljivo igro še bolj podžiga. 
Nekateri ptiči se »zaročijo« že prejšnje 
leto ali v zimovišču, tako da sta spomladi 
že takoj par.

   Po navadi je samcev več kot samic, tako 
da marsikateri samec ostane brez 
svojega para in tedaj imajo lastniki 
okoliša s takim samcev hude boje.

   Parček ostane skupaj vse leto in skupno 
znašata gnezdo ter skrbita za mladiče. 
Nekatere vrste ptic ostane skupaj več let, 
dostikrat celo do smrti.



Valjenje

   Ptice se razmnožujejo z jajci in za zarod vzorno skrbijo. 
Večina znese jajca v posebna gnezda, ki so dobro skrita 
ali nameščena zunaj dosega plenilcev. Jajca vali ena ali 
več odraslih ptic, praviloma je to samica. Število jajc v 
leglu je pri vrstah zelo različno, nekatere pa imajo v 
enem letu tudi več legel. Mladiči se izvalijo pri manjših 
ptičih v 12 do 14 dneh, pri krokarjih v 17 do 21 dneh, 
kokoši valijo 20 do 24 dni, veliki vodni ptiči 30 do 35 dni, 
veliki tekači 35 do 39 dni in ujede 28 do 56 dni. 
Neugodno vreme lahko podaljša čas valjenja.

    Za razvoj plodu v jajcu je potrebna temperatura 37,5 do 
40ºC. To toploto dobi jajce od prsi valeče ptice. Med 
valjenjem obrača jajca, da se enakomerno ogrevajo. 
Kratkotrajne in manjše ohladitve jajcem ne škodijo, tako 
da valeča ptica lahko občasno zapusti gnezdo.

    



   Ko je mladič goden sam razbije lupino 
za kar ima poseben tako imenovani 
»jajčni zob«, majhen rožiček na kljunu, 
ki izgine kmalu potem ko se izvali.



Deli telesa in okostja    Zgradba okostja ptiča: 1 
lobanja, 2 vratna 
vretenca, 3 ključnica, 4 
krokarnica, 5 rebra z 
nasadci, 6 grodnica, 7 
koleno, 8 kračnica, 9 
prstnica, 10 piščal, 11 
mečnica, 12 stegnenica, 
13 dimeljnica, 14 
sednica, 15 črevnica, 16 
repna vretenca, 17 trtica, 
18 križnica, 19 loptica, 20 
hrbtna vretenca 21 
nadlahtnica, 22 
podlahtnica, 23 
koželjnica, 24 dlančnice , 
25 3.prst, 26 2.prst, 27 
palec

    

    Zunanja zgradba ptiča: 
1 kljun, 2 glava, 3 
šarenica, 4 zenica, 5 
pleča, 6 manjša krovna 
peresa, 7 lopatice, 8 
krovna peresa, 9 
sekundarna letalna 
peresa, 10 jurica, 11 
primarna letalna peresa, 
12 črevesna odprtina, 
13 bedro, 14 gleženj ali 
lažno koleno, 15 
kračnica (tarsus), 16 
stopalo, 17 golenska 
kost (tibia), 18 trebuh, 
19 bok, 20 prsi, 21 grlo, 
22 golša



Učiteljica:

Vpiši ime!
Učenec:

Bogomoljka

Sesalci



Zgodovina sesalcev

    Njihovi neposredni predniki so zverozobci 
(Therapsida), izumrli plazilci, ki so živeli na Zemlji že 
v permu, t.j. proti koncu starega zemeljskega veka 
(paleozoik). V juri (sredi srednjega zemeljskega 
veka ali mezozoika) so se iz njih že razvili prvi 
starinski sesalci. Proti koncu mezozoika so, kot radi 
rečemo, vladali plazilci, pa so se že razvili vrečarji 
(Marsupialia) in prvi placentalni ( višji ) sesalci 
(Eutheria). Šele v kenozoiku, pred približno 65 
milijoni leti se je pričel bujen razvoj sesalcev. Danes 
živeči redovi so se prvič pojavili v eocenu. Vrste 
sesalcev, kakršne poznamo danes, so se razvile 
šele v ledenih dobah (pleistocen), t.j. pred manj kot 
dvema milijonoma let.



Nekaj osnovnih podatkov

   Sesalci so najvišje razviti razred vretenčarjev in s 
tem tudi najbolj razvite živali. Od ostalih živali se 
najbolj ločijo po tem, da imajo samice mlečne 
žleze, ki izločajo mleko, s katerim hranijo 
mladiče. Imajo štiriprekatno srce in so toplokrvni.

    Delimo jih na tri skupine:
• Prasesalci - stokovce (kljunaši, kljunati ježki) 
• Vrečarji (npr. kenguruji) 
• Višji sesalci oz. placentalni sesalci (npr. kopitarji, 

zajci, opice, človek, ...) 

       



    Danes se ceni število sesalcev na Zemlji na 4170 vrst. 
Številka je brez dvoma prenizka, saj po eni strani še 
vedno odkrivamo nove, znanosti nepoznane vrste, po 
drugi strani pa srečamo med sesalci veliko t.i. skritih 
vrst. S sodobnimi raziskovalnimi metodami tako celo v 
Evropi vedno znova naletimo na nove vrste.

    

    Njihove osnovne značilnosti so:
• mati koti žive mladiče 
• mladiči sesajo mleko pri materi 
• imajo stalno telesno temperaturo 
• koža je pokrita z dlako (to velja za kopenske sesalce) 
• imajo štiri prekatno srce 
• imajo sklenjen krvni obtok skozi jetra 



Zgradba telesa
    Lobanja plazilcev je sestavljena iz velikega števila kosti, 

ki so med seboj precej ohlapno povezane. Pri sesalcih 
začno nekatere kosti izginjati, preostale pa se združijo v 
močno pokostenelo lobanjo.

    Sesalci se od drugih vretenčarjev razlikujejo po zgradbi 
lobanje. Spodnja čeljustnica se pripenja neposredno na 
lobanjo, medtem ko imajo drugi vretenčarji vmes še 
najmanj eno kost. Za sesalce je značilno tudi 
specializirano zobovje. Razlikujemo tri vrste zob:

• sekalce 
• podočnjake 
• kočnike (meljake in predmeljake). 

    Velikost in oblika posameznih zob je odvisna od vrste 
prehrane. Obe čeljusti omogočata s takšnim zobovjem 
učinkovito mehansko obdelavo hrane, s tem pa njeno 
boljšo izrabo.



Dlaka
    Sesalci so evolucijsko gledano, zelo blizu plazilcem, 

vendar so v razvoju naredili nekaj pomembnih korakov, 
ki jim dajejo v boju za obstanek številne prednosti. Luske 
plazilcev je pri sesalcih zamenjala dlaka, ki učinkoviteje 
varuje telo pred oddajanjem toplote.

    Sesalci so edine živali, porasle z dlako. Dlako tvori tulec 
odmrlih celic, ki je okrepljen s posebno beljakovino - 
keratinom. Dlaka je lahko tudi v obliki:

• srsti (brkov) (ježevec), 
• bodic (jež), 
• rogov (nosorog). 

    Dlaka, ki sestavlja kožuh je iz mehke podlanke in daljših 
krovnih dlak. Podlanka zadržuje toploto, krovne dlake pa 
varujejo kožo in podlanko. Pogosto je barva dlake 
varovalna. Srsti pa imajo tudi čutno vlogo.



Razmnoževanje

    Sesalce glede na razmnoževanje delimo v tri skupine:
• Stokovci, kamor uvrščamo kljunaša in kljunate ježke, 

ležejo jajca. 
• Vrečarji kotijo žive mladiče, vendar še nimajo prave 

posteljice. Mladiči so precej nebogljeni in pri nekaterih 
vrečarjih preživijo zgodnje obdobje v kožnati vreči, ki je 
na zunanji strani telesa. 

• Višji sesalci kotijo žive mladiče. Zarodek se razvija v 
maternici. 

    Ko se mladič skoti, ga mati še nekaj časa hrani z 
mlekom, izločkom posebnih mlečnih žlez. Število 
mladičev v leglu niha med posameznimi vrstami. Brejost 
traja od 12 dni do 22 mesecev. Uravnavanje telesne 
temperature.

    



Uravnavanje telesne temperature

   Za sesalce in ptice je značilna stalna telesna 
temperatura, zato so lahko dejavni tudi pri skrajno 
nizkih ali visokih temperaturah. To je sesalcem 
omogočilo, da so naselili vsa glavna življenjska 
okolja. Poseben predel možganov (hipotalamus) 
nadzira telesno temperaturo in jo uravnava z 
zviševanjem ali nižanjem celične presnove, 
širjenje ali oženjem krvnih žil, ki prenašajo toploto 
iz notranjosti telesa proti površini. Pomembna je 
tudi barva dlake. Temne barve vpijajo toploto, 
svetle pa jo odbijajo. Nekateri sesalci dobijo v 
snegu belo dlako ali pa ostanejo beli vse leto.



Zimsko spanje

   Mnogi sesalci v hladnem letnem času 
varčujejo z energijo, tako da zapadejo v 
zimsko spanje. Telesna temperatura in 
presnova se jim močno znižata. V 
takšnem stanju se postijo, živijo pa na 
račun nakopičenih maščobnih zalog. Večji 
sesalci (medved) ne pozna pravega 
zimskega spanja, saj ostaja njihova 
telesna temperatura visoka in se zato tudi 
hitro prebudijo.



Prehranjevanje

   Za vzdrževanje stalne telesne temperature 
je potrebno veliko energije, ki jo sesalcem 
zagotovi izdatna hrana. 

- Mesojedi plenijo (zveri in žužkojedi), 

- Rastlinojedi pa se hranijo z rastlinami, 

- Vsejedi uživajo rastlinsko in živalsko hrano.



Razum

  Veliki možgani so se pri sesalcih izredno 
razvili. Najbolj se je povečala skorja velikih 
možganov, v kateri so asociacijska 
središča. Veliki možgani so postali 
središče nadzora nad vsem organizmom. 
Vedenje sesalcev je bilo zato vse manj 
stereotipno, vse večjo vlogo pa je 
prevzemalo učenje.



Družbeni odnos

   Sesalci se sporazumevajo z vonjalnimi 
sporočili, ki jih izločajo iz žlez. 
Sporazumevajo se tudi z dotiki, zapletena 
sporočila pa si izmenjujejo tudi z glasovi. 
Vključevanje v skupnost se začne že ob 
rojstvu. Nekateri sesalci pridejo v stik z 
vrtniki samo med parjenjem in ob vzreji 
zaroda, številni pa se družijo v začasne ali 
trajne skupnosti.



Življenski prostor

    Danes poseljujejo sesalci skoraj celotno površje 
Zemlje, le notranjost Antarktike je brez njih. Živijo v 
vseh mogočih habitatih, od ekvatorialnega deževnega 
gozda, do savan, step, brezvodnih puščav, 
sredozemskih zimzelenih gozdov, listopadnih, mešanih 
in iglastih gozdov, do tundre ter celo večnega snega in 
ledu. Srečamo jih ob vseh vodah, od majhnih potokov 
in mlak, do velikih rek, obalnega morja in odprtih 
svetovnih morij. Nekateri sesalci dobro plezajo po 
drevju ali skalah, se izredno hitro gibljejo po odprtih 
terenih ali se spretno plazijo po gosti podrasti. 
Nekateri sesalci so se privadili živeti skupaj s 
človekom.



Vodni sesalci

  Tri skupine sesalcev so se prilagodile 
življenju v vodi - kiti, plavutonožci in 
morske krave. Zanje je značilno 
hidrodinamično telo, pod vodo pa lahko 
vzdržijo dolgo časa. Kljub temu morajo 
priti na površino po zrak.



Gibanje

   Sesalci živijo v različnih okolji in so razvili 
tudi raznovrstne oblike gibanja. 
Najpogostejša je štirinožna hoja, medtem 
ko je dvonožno premikanje redkejše. 
Glede na to kako se gibljejo jih lahko 
razvrstimo v tri skupine:

• leteči sesalec 
• kopenski sesalec, 
• vodni sesalec.
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