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-  Agnatha  
-  Gnathostomata 

-  Chondrichtyes 
-  Osteognathostomata 

-  Actinopterygii 

-  Sarcopterygii 

Sarcopterygyii 
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Choanata 

Osteichthyes)

•  Sarcopterygii)('Svaloploutví:'
(=Choanichthyes)'
–  Ac1nis1a)rec:Coelacanthimorpha'

(lalokoploutví)'
–  Choanata'(nozdra@)'

•  Dipnoi'(dvojdyšní)'
•  Rhipidis1a''

–  (Osteolepiformes,'Tetrapoda'('
čtyřnožci)'

•  Tradiční3taxon3Crossopterygii3=3
Ac6nista+Rhipidista3(parafylum!)3

•  Ac1nopterygii)–)
Paprskoploutví'
–  CladisLa'(bichiři)'
–  Chondrostei'(chrupavči@)'
–  Neopterygii'

•  Holostei'
•  Teleostomi'

Svaloploutví:'Sarcopterygii'('
(Choanichthyes)'

•  archipterygium,'basalia's'vlastní'autonom.'
svalovinou'

•  Kosmoidní'šupiny'
•  choany'(vnitřní'nozdry)'–'druhotné'patro'
(předpoklad'plicního'dýchání)'plicní'krevní'oběh'
(funkční'specialisace'žaberních'tepen)'

•  Coelacanthomorpha,'Dipnoi'
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Šupiny basálních 
Osteichthyes 

 
GANOIDNÍ 

Ganoin 
(vitreodentin) /

dentin/lamel.kost 
(isopedin) 

 

 

 

KOSMOIDNÍ 
(Sarcopterygii) 

 

Šupiny  basálních skupin Osteichthyes 

Psarolepis33romeri33
Spodní'devon'Číny'

Actinopterygium 
 
 
 
 
Archipterygium 
 
 
 
 
 
 
chiropterygium 

lepidotrichia –měkké paprsky Actinistia 
 
 
Dipnoi 
 
 
 
Rhipidistia 
 
Tetrapoda 
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Sarcopterygii+
 

Sarcopterygyii 
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Choanata 

• AcLnistia,''
Coelacanthomorpha)

– LaLmerie'podivná'
La6meria3chalumnae3

 

• AcLnistia,''Coelacanthomorpha'
– LaLmerie'podivná'La6meria3chalumnae3

Objevena 1938 na trhu v J.Africe (srv. 
nákres M. Latimerrové) 

1939 JLB Smith: popis a identifikace - 
Coelacantha Aggasiz 1839 (devonská 

fosilní skupina s vice než 120 spp.) 

Dalsi kus až 1952 - Komorske ostrovy, 
dnes pres 200 ex. - stala populace, v 

hloubce 200-400 m 

 

1998 - nalez u Sulawesi  (L.manadonensis) 
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Macropoma   

Uniseriální 
archipterigium Polylecitální vejce a 

viviparie 

Chorda 
neredukována, 
chybí těla 
obratlů 

Rostrální orgán 
elektrorecepce?, 

Zvětšené vzájemně 
isolované nosní 

dutiny 

Intrakraniální 
kloub, chybí 

choany Plicní vak vyplněn 
tukem 

spiraculum,'conus'arteriosus,'typhlosolis'

Lebka latimerie: masivní rozvoj dermatokrania, specifická úprava 
čelistí, intrakraniální kloub ovládaný basikraniálními svaly 
(synergicky s uzaviráním čelistí), zvětšena okcipitální oblast 
Obratle: bez pleurocenter, chorda nezaškrcena 

Fosilní Coelacantha od 
devonu, sesterská skupina 
latimerie: Macropoma (křída 

ČR, Anglie) 

Novorozená Latimeria se 
zloutkovym vackem 
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Actinistia (Coealacantha)   Dipnoi   
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Dipnoi  - 
od 
spodního 
devonu - 
přes 250 
spp. 

Dvojdyšní'('Dipnoi'

•  sladkovodní,'dýchání'žaberní'+'plicní,'vnitřní'
nozdry'–'choany,'6.pár'tep.'obl.'('plicní'
tepny,'nově'plicní'žíly'do'srdce,'v'předsíni'a'
komoře'přepážka,'telenceph.'dao'Amph.,'
autostylie,'larvy's'keř.'žábrami,'spec.'
modifikace'lebky,'red.'zubů,'mají'kloaku,'
kosmoidní'šupiny,'difycerkní'ploutev,'
esLvace've'schránce''

•  Neoceratodus3forsteri'Au'
•  Lepidosiren3paradoxa'Am'
•  Protopterus3annectens'+'3'spp.'Af'

 
Lepidosiren  (S Am 1 sp.),  
Protopterus (Af 4 spp. ) 
Párové plíce, redukovaná 
resp. zaniklá žábra (3 páry) 

Neoceratodus (AU 1 
sp):   

Nepárová plíce, plně 
funkční žábra – 4 páry 

primitivní znaky shodné 
s devonskými 

 

Lepidosiren paradoxa 
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Ceratodiformes - Jednoplicní 

•  Jediný plicní vak (pravý) – plicní dýchání 
doplňkové, 

•  4 páry plně funkčních žaber 
•  Plně vyvinuté ploutve, vodní život 
•  Ale schopnost estivace ve vyhrabaných 

dutinách 
•  Malá vejce, až 5000 inserována na vegetaci, 

larvy bez vnějších žaber, jen embryonálně, s 
cementačními žlázami 

Ne 

Neoceratodus 
- plicní dýchání doplněk záberního 

Maxilární zubní desky dospělce                 vs. jednohroté zuby larvy 

Lepidosireniformes 

•  Menší počet vajec 
(polylecitální) – kladeny 
do vyhrabaných nor 

•  Larva s vnějšími 
žábrami 

•  Estivace v období 
sucha  (může přežíti 4 
roky) Dipnoi – specifická stavba dermatokrania – nelze 

homologisovat, redukce opercula, autosynstylie – časná 
integrace palatoquadrata do dermatokrania, přestavba dentice 
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Genom Dipnoi 
největší genom, jaký́ byl u živočichů nalezen – průměrná 
velikost: 90 pikogramů DNA, rozpětí zjištěných hodnot 
40,5–133 pg.  

SRV.:   savci 1,73–8,40 pg,  ptáci 0,91–2,16 pg, 
šupinatí plazi 1,05–3,80 pg,  latimerie 2,80 pg,   

Teleostei  0,35–4,90 pg.  
Srovnatelné hodnoty pouze ocasatí obojživelníci (10,12 - 120,06 pg).  

 
Genom Dipnoi: ?  pozůstatek vstupního rozvrhu předků suchozemských 

obratlovců, zbytek rozsáhlé knihovny genových variant, z nichž se 
vybíraly kombinace, s jejichž pomocí se podařilo uskutečnit největší 

krok v evoluci obratlovců – přechod na souš.  

Dýchání vzdušného kyslíku:   plíce, plicní oběh (! žaberní tepny) 

Tělesná konstrukce:  axiální skelet: redukce chordy, plná těla 
obratlů,  pohyblivá hlava (axis),  hrudní koš, autonomní pletence 

Pohyb:   axiální  " apendikulání 
   ploutve " chiropterygium 

Povrch těla / integument:  šupiny " keratinisace 

Vylučování:  amoniak " močovina " kys. močová 

Vodní bilance:  vylučování vody " retence 

Smyslová informace:    sluch, čich 

Reprodukce:  vodní larva vs. dospělec, jiné cesty omezení 
závislosti na vodě (vnitřní oplození, vaječný kryt, zárodečné obaly …) 

Dýchání vzdušného kyslíku:   plíce, plicní oběh (! žaberní tepny) 

Tělesná konstrukce:  axiální skelet: redukce chordy, plná těla 
obratlů,  pohyblivá hlava (axis),  hrudní koš, autonomní pletence 

Pohyb:   axiální  " apendikulání 
   ploutve " chiropterygium 

Povrch těla / integument:  šupiny " keratinisace 

Vylučování:  amoniak " močovina " kys. močová 

Vodní bilance:  vylučování vody " retence 

Smyslová informace:    sluch, čich 

Reprodukce:  vodní larva vs. dospělec, jiné cesty omezení 
závislosti na vodě (vnitřní oplození, vaječný kryt, zárodečné obaly …) 
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Sarcopterygyii 
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Choanata 

“Rhipidistia” – parafylum ! 

Sarcopterygyii 
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Rhipidistia 

Rhipidistia 
Osteolepiformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tetrapoda 

Aktivní 
mělkovodní 

predátoři: 
výkoný 

pohyb.aparát, 
velké čelisti, 

zuby, velká 
těl.velikost 
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Eusthenopteron3foordi33Whiteaves,'1881''(severní'Amerika)'
RhipidisLa,'Tetrapodomorpha','Osteolepiformes'
vnitřní'nozdry'–'choany,'redukce'skloviny'a'denLnu'na'šupinách,'masivní'skelet'
končeLn'(uniseriální'archipterygia),'velké'lybyrintodontní'zuby,''velcí('draví,'až'1.8'm'''

•  Labyrintodontní zuby s plicidentinem -  
apomorfie Osteolepiformes a basálních 
Tetrapoda 

Velké 
labyryntodontní  
zuby 
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33

Ichthyostega3333Säve(Söderbergh,'1932:''
svrchní'Devon'365'mil,'Gronsko'

Acanthostega3gunnari3
Jarvik,'1952'

•  Acanthostega gunnari 

 

Panderichthys 
rhombolepis 

(Litva) 
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Tiktaalik  (N Am arktida) 

Přestavba autopodia končetin, 
emancipace a specialisace pletenců, 
pohyblivost hlavy, změna integumentu, 
dýchání &

scapulocoracoid 

Vznik hrudního pletence z dermálních kostí lebky (cleithrum,  clavicula) a 
endochondrálních elementů basipodia (scapula, coracoid)  

Clack a Ahlberg 
(2006) 
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2010:'stopy'plně'
kvadrupedního'
tetrapoda'v'Zachelmie'
(Gory'Swiatokrzyske,'
Polsko)'395'mil.'let'–'
starší'než'všechny'
dosavadní'přechodné'
články'

Selekční faktory výstupu na souš  ? 
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•  Výstup na souš: Rozvoj úživnosti 
sladkovodního prostředí – příbřeží: 
cévnaté rostliny, členovci: hmyz,  

•  vlhkost prostředí 

Periophthalamus  
(Perciformes) 

dnešní analogie:  
ryby mangrovů 

Svrchní devon      karbon 
nálezy nejstarších      radiace krytolebců 

suchozemských obratlovců    

      

rovník)

c=karbonské'pralesy'
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•  “Crossopterygii” : Rhipidistia/ Osteolepiformes 
(Eustenopteron aj.) 

•  Ichtyostega  U-Dev. 360 My 

•  “krytolebci (Stegocephalia)” Ca2-Pe: 
Anthracosauria, Lepospondyli, Temnospondyli 

•  Lissamphibia - Tr až recentní Amphibia 

•  Fosilní záznam takřka spojitý… ale “Romerův 
hiát” (25 mil let) 
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•  Eryops 
megacephalus 

•  Temnospondyli 
•  CA-Pe 300 Ma 
 

•  Pederpes  (2002: spodní Karbon, 350 
Ma) - nejstarší skutečně terestrický 
Tetrapod 

crown LISSAMPHIBIA! crown AMNIOTA!

stem!
LISSAMPHIBIA!
exemplified by!
Archegosaurus!

stem!
AMNIOTA!

exemplified by!
Seymouria!

stem tetrapods!
exemplified by Acanthostega!



02.06.17'

17'

Tetrapoda 
•     
•          †"Ichthyostegalia"  
•        †TEMNOSPONDYLI  

–  †Colosteoidea 
•              †Edopoidea 
•              †Euskelia 
•              †Limnarchia 
•                  †Dvinosauria Yates & Warren, 2000 
•                  †Archegosauroidea (Meyer, 1857) Lydekker, 1885 
•                  †Stereospondyli Fraas, 1889 sensu Yates & Warren, 2000 
•                      †Mastodonsauroidea Lydekker, 1885b sensu Damiani, 2001 [Capitosauria Yates & Warren, 2000] 
•                      †Trematosauria Yates & Warren 

•          †LEPOSPONDYLI 
•              †Aïstopoda 
•              †Nectridae 
•              †Microsauria [polyphyletic] 
•              †Lysorophia 
•          Lissamphibia (moderní obojživelníci) 

 Gymnophiona [Apoda] (červoři) 
•              Urodela [Caudata] (ocasatí) 
•              †Allocaudata 
•              Salientia [Anura] (žáby) 

•          †REPTILIOMORPHA 
•              †Chroniosuchia Tatarinov, 1972 
•               †Emblomeri 
•               †Gephyrostegida 
•               †Seymouriamorpha Watson, 1917 
•               †Diadectomorpha 

•           Amniota  
•  Synapsida 
•  Sauropsida 

srv. značné 
nejasnosti stran 
relací fosilních 

forem a 
reálného statutu 

tradičních 
taxonů 

(Lepospondyli, 
Temnospondyli 

apod.) 
 

TEMNOSPONDYLI 

Lissamphibia 

Am
ni

ot
a 

Parotosuchus raný trias (-220 mil. let) 
Austrálie 

Neotenisace a pedomorfie  
– základní faktor vzniku 

Amphibia 

“Lepospondyli” – gracilisace tělesné 
organisace, vazba na vodní prostředí 

Obojživelníci 

Amphibia   -  Lissamphibia 


