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Plazi - parafylum Synapsida (► savci)  
Sauropsida: Diapsida: 
•  Lepidosauria:  
    - haterie Rhynchocephlia (1 spp.) 

 - šupinatí Squamata (9700 spp):  
 gekoni, jěštěři, leguáni, agamy, varani a hadi (3500 spp.)  

•  +Euryapsida: +Plesiosauria 
•  Archosauria :  
    Želvy (Chelonia) – 340 spp. 
    Crurotarsi: krokodýli (25 spp.),  
    Ornithodira: +Pterosauria,  
                      +Dinosauria a ►ptáci (AVES) 
•  +Ichthyosauria 

Amniota 

Lepido-     A r c h o s a u r i a                        Mammalia   

Sauropsida      Synapsida 
Diapsida 

Archosauria  (s.str.) 
 

+ „Thecodontia“ 
 Crocodilia 
 +Pterosauria 
 Dinosauria 

    

růst nedeterminován interepifys.disky, rozvoj fenestrace 
lebky: anterorbitální otvor, mandibulární otvor, orbita ve 
tvaru obráceného trojúhelníku, zuby laterálně stlačené, 
kloubní artikulace mezi calcaneus a astragalus, pubis a 
ilium prodlouženy, genitální otvor podélný, femur s 
laterální hlavicí a 4.trochanterem (disposice k bipedii), K-
strategové, hnízdo, péče o potomstvo 

Crurotarsi Avemetatarsalia 
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Archosauria: 

zvětšení a 
fenestrace 
viscerokrania 

thecodontie 

přestavby femuru 
a pánevní 
končetiny 

 

Genomická*analýza*:*

*

Archosauria*–*
radikální*omezení*
genomické*
evoluce*

Archosauria 
„Thecodontia���

U Perm 

Euparkeria 

Longisquama insignis 

Ornithosuchus 
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Crocodylia 
stř. trias – Rec:  22 spp. 

žebra s proc. uncinati, dýchání s více systémy svalů 
(mezižeberní, bránice/játra,  ischopubické), téměř 
kompletní rozdělení srdeční komory,ale otvor mezi 
pravou a leovou aortou (for.Panizzae) a specifická 
regulace srdečního oběhu pro klid/aktivitu/potápění, 
kompletní druhotné patro, hrdelní posice choan, masitý 
jazyk široce přirostý, tekodontní zuby, lebka s masivním 
protaženým rostrem, svislá zornička, nepárový penis, 
velcí - K strategie (dlouhověkost etc.), péče o hnízdo a 
potomstvo specifická vokalisace, přenášení a hlídání juv 
až 2-3 roky , mozek s neopáliem, kůže bez šupin s 
rohovitými štíty 

Genomická*analýza*

Croccodylia:*

*

Dras6cká*redukce*

gene6cké*diversity*v*

nejmladší*geologické*

minulos6*

Crocodylia:*

*

Thecodontní*zuby,*

Hrdelní*posice*choan*

Epipubické*výběžky,*gastralia,*

bránice*

Crurotarsní*úpravaI*laterální*

ar6kulace*astragalus*a*calcaneus*
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Postsuchus    Trias 

Gaviál     aligátor   krokodýl 

Alligatoridae*
Krátká*symfysa,*

Široké*rostrum*

*

*

*

Crocodylidae*
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Archosauria: 
Crocodylia 

Alligatoridae – aligátorovití 
heterodontie: dolní zuby překryty 
horní čelistí, 4. zub- zvl. jamka, 
hlava kratší , rostrum širší, 
zaoblenější 
vlastní aligátoři 2 spp. NAm  a Čína 

kajmani   5 spp. C- J Am 

Alligator mississipiensis 

Caiman crocodylus 

Crocodylidae – Krokodýlovití 
14 spp. circumtropičtí, zašpičatělá hlava , 4.md zub dobře 
viditelý (není jamka) , slaná a brakická voda, mají solné 
žlázy (slinné) 

k.nilský (C.niloticus), k.mořský (C.porosus) , k.čelnatý  
    (Osteolaemus tetraspis)- Af,  
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Crocodylus rhombifer - Kuba 

Gavialidae – 
gaviálovití 
1 sp. g.indický  
G.gangeticus 
K-strat., pozdní dospívání, 
rybožravý, výrazná péče o 
potomstvo, nyní jen 300 ex.  

tomistoma (T.schlegeli) Sum-Bo   
 

Archosauromorpha*
************Archosauria*
************************Crurotarsi*
************************************Crocodylia*
************************Ornithodira*
*************************************Pterosauria*
*************************************Dinosauria*
************************************************Ornithischia**

* * * * * *Saurischia**
* * * * * * *Carnosauria*

***********************************************************************Aves*(Birds)*
Ornithodira:**

A.****supraIacetabularní*hřeben*

B.****antorbitalní*fenestrace*

C.****Čtvrtý*trochanter*na*femuru*

D.****Digi6gradie*–*chůze*po*špičkách*prstů**
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Pterosauria – ptakoještěři 
U trias – U křída (220-65 mil.) 

ca 170 rodů 

hrudní 
pletenec a 

pohyb křídlem 
jako u ptáků ! 

Pterosauria:  

úprava křídla:  specialisace karpální 
oblasti – os pteroideum (a mobilní 

propatagium), prodloužené metacarpy 
a 4.prst,  

noha: intertarsální 
kloub (calcaneus 

srůstá s tibií – dtto 
dinosauři a ptáci) 

Pterosauria 
Rhamphorhynchoidea 
U Trias – U Jura 

Pterodactyloidea 
M Jura – U Křída 

Pterosauria (výchozí situace: Eudimorphodon) – 
krátký pteroid -  malé propatagium 
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Rhamphorhynchus 

Dimorphodon 

Rhamphorhynchoidea 
Křída 

jen Pterodactyloidaea: 
Quetzalcoatl, Pteranodon 

Ctenochasma, Tapejara  
etc.,  

 

Jura 
Rhamphorhynchoidea 

Ptereodactyloidea 
Pterodactalus 

 

Trias  
Rhamphorhynchoidea: 

Eudimorphodon, 
Rhamphorhynchus 

Ornithocheirus 

Pterodactyloidaea: 
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Pteranodon  
křída 

Pterodactylus  
(jura) 

Pterodactyloidaea: 

Dsungaripterus 

Gallodactylus 

 

Pterodactyloidaea: 

Ornithodesmus 

 

Gnathosaurus 

Pterodactyloidaea: 

Ctenochasma Pterodactyloidaea: 
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Quetzalcoatlus Pterodactyloidaea: 

Anurognathus 

drobná insectivorní 
forma – dtto 
netopýr 

Pterodactyloidaea: 

Tapejara 

Pterodactyloidaea: 

Dinosauria 

dominantní skupina 
Jura-Křída 
popsáno ca 1500 
rodů 
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Oviraptor Tyrannosaurus 

 R.Owen 1842: Dinosauria 
 
Harry Seeley 1887:  
Sauri- vs. Ornithischia 

Saurischia 

 

 

 

 

 

 

Ornithischia 

Saurischtia 
Ornithischtia 
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Orhithischia                       Saurischia Sauropsida 
Diapsida 
Archosauria 
DINOSAURIA : 



29.05.17 

13 

Ornithischia Ornithoischia:  
Thyreophora: stegosauři a 
ankylosauři 

Ornithopoda (bipední): 
Iguanodonta a Hadrosauria 

Marginocephalia: 
Pachycephalosauria a 
Ceratopsia 

Iguanodon 

Triceratops 

Ankylosauria 

Stegosauria 

Ornitopoda: Hadrosauria  
diferenciace dutých hlavových útvarů (rezonátory) 
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Hadrosauria: rozvoj excesivních 
hlavových útvarů (nasalia, 
premaxilaria) 

Parasaurolophus 

Edmontosaurus 

Saurischia: 
Sauropoda 

Theropoda 
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Amphicoelias,fragilimus,
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Svrchní*křída*–*expanse*kon6nentů**I*dominantní*obraz*země*

–*rozsáhlé*nížiny,*mokřadní*pralesy*atd.*

*

nový*typ*vegetace*
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1861:  Solenhofen, U-Jura (230 mil.):  

Archaeopteryx lithographica 

1861 Londýnský 

 1860 typus 
H.vonMayer 

1874 Berlínský  

Dromeosaurní 
theropodi 

 

Archaeopteryx 

 

Aves 
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Protarchaeopteryx 
Čína 170 My 

Sinosauropteryx prima   E Cr, 
Sihetou, China  

(dtto Caudipteryx zoui) 

Caudipteryx zoyi 
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Confuciornis sanctus, Čína 
Jura/E-Cr, (161-100 mil.) 

 
pygostyl, zobák bez zubů 

(cf. též pohl. dimorfismus) 

•  Vznik peří – orgán sociální 
signalisace (epigamní 
funkce – pohlavní výběr) ?  
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Iberomesornis 

U Jura (Spain): ozubené ptačí juv. 



29.05.17 

21 

Velociraptor 
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Oviraptor – přímé doklady inkubace 
vajec v hnízdech (Gobi), dříve 
interpretováno jako predace vajec 
inkubační posice (fosilní doklady): peří 
jako inkubační/ochlazovací orgán ? 
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A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with 
preserved evidence of membranous wings 
 
    Xing Xu,   
    Xiaoting Zheng,   
    Corwin Sullivan,   
    Xiaoli Wang,   
    Lida Xing,   
    Yan Wang,   
    Xiaomei Zhang,   
    Jingmai K. O’Connor,   
    Fucheng Zhang   
    & Yanhong Pan   
 
    Nature 
    (2015) 

     

The wings of birds and their closest theropod relatives share a uniform fundamental architecture, with pinnate flight feathers as 
the key component1, 2, 3. Here we report a new scansoriopterygid theropod, Yi qi gen. et sp. nov., based on a new specimen from 
the Middle–Upper Jurassic period Tiaojishan Formation of Hebei Province, China4. Yi is nested phylogenetically among winged 
theropods but has large stiff filamentous feathers of an unusual type on both the forelimb and hindlimb. However, the filamentous 
feathers of Yi resemble pinnate feathers in bearing morphologically diverse melanosomes5. Most surprisingly, Yi has a long rod-
like bone extending from each wrist, and patches of membranous tissue preserved between the rod-like bones and the manual 
digits.  

Yi qi gen. et sp. 
nov. 

a–�c, Wing of Yi, Bat Model (a), Maniraptoran Model (b), and Frog Model (c); d, bat wing; e, 
pigeon wing; f, pterosaur wing; g, giant Japanese flying squirrel wing. Yellow colour indicates 
styliform element in a, b, c, d, f, and g. 
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AVES – Ptáci  

Homeotermní Archosauria, tělní 
pokryv peří, tělesná organisace – 

adaptace k letu  

• 9000 spp., 120-175 čeledí 
• Pěvci (Passeriformes) 5000 
spp. 
• Ostatní (ca 28 řádů) 4000 spp. 
• U nás: 220 hnízdících spp. + 
150 sezonně protahuje či zimuje 
• Systematika komplikovaná – 
čeledi OK, struktura řádů ovšem 
mnohdy provisorní – některé 
řády spíše sběrné skupiny 
(krátkokřídlí, veslonozí, 
srostloprstí, dravci)  
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Peří: obrysové (pennae) 
a prachové (plumae) 

 

prapor 
(vexillum) 

osten 
(rhachis) 

brk 
(calamus) 

hyporhachis 
(paosten) 

prachové 
pero: 
neoptile 

filimoplumae – 
vlasová pera 

Krycí pera 

rami – radiii-
hamuli-clilie 
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Specifika perního krytu :   

Pernice (pterylae) a nažiny (apteriae)   

sezonní výměna peří – pelichání 
v obou směrech odlišnosti u  různch skupin   

Letky 
(remiges)  

ruční  

loketní 
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Kostra 
•  Pneumatisace, srůsty 
•  Lebka (diapsidní) 

tropibasická, monokondylní, 
kinetická, bez švů, zobák 

•  Dlouhá a členitá krční páteř 
(až 25 obratlů) 

•  Notarium, Synsacrum, 
pygostyl 

•  Žebra s processus uncinati 
•  Crista sterni, furcula, 

coracoid 
•  Carpometacarpus, 3 prsty: 

1.prst pohyblivý – cf. alula 
•  Intertarsální kloub 

(tibiotarsus / 
tarsometatarsus) 
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Hrudní končetina: musculus pectoralis major (vztlak) 
vs. M.supracoracoideus (zdvih): oba odstupují ze 
sterna (tvoří 12-35% váhy těla) 

Zvl. úprava nohy (fem-cr-tmt): stisk prstů bez námahy 

  

Corvus Galbulidae Picidae 

Tarsometatarsus 
–specifické úpravy– 

uchopovací či jiné 
funkční modifikace 

autopodia 

Strepsistylie a 
kinese lebky 

 

Quadratum 

Ligametum 
postorbitale 

Naso-frontální 
kloub 
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zobák : Holorhinní (prokinese) vs. schizorhinní (rhinokinese) 

•  Srdce 4-dílné (dokonale rozdělená 
komora), pravý oblouk aorty 

•  Dýchání jinak než u plazů (větší nároky) i 
než u savců (cf. alveolární plíce savců): 
plicní vaky (5 párů) 
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Parabronchiální plíce + vzdušné 
vaky 

•  Hlasový orgán: 
syrinx 

   na basi průdušnice 

Zvl. Složitý 
u pěvců 

•  Pravé ovariaum a 
vejcovod redukovány 
(chybí – výjimka kivi) 
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•  Žlaznatá 
žaludek – 
proventiculus, 
svalnatý ž. – 
ventriculus 

•  Koprodeum 
•  Urodeum 
•  Proktodeum + 

Bursa Fabricii 

•  oviparní (specifika a různé 
adapatce snůšky a vajec – 
tvar, zbarvení, počet atd.) 

•  různé párovací systémy 
(typicky sezonní monogamie, 
trvalá monogamie, polygynie, 
polyandrie – Jacanidae, 
kukačky, a výjimky – rajky, 
kolibřici) 

•  hnízdění, aktivní inkubace 
a péče o potomstvo 
 (pasivní inkubace taboni), hnízdní 
parasitismus (kukačky, 
medozvěstky aj.) 

•  mláďata nidikolní 
(krmivá)nebo  nidifugní 
(nekrmivá) 

•  líhnutí – vaječný zub 
•  pullus vs. juv. 

•  Nidifugní 

•  Nidikolní 

•  Extrémně 
nidikolní 
(pěvci) 



29.05.17 

33 

•  Fosilní záznam 
•  Archeopteryx, Ichthyornis, H 

esperonis (Cr – zuby), 
výrazné rozšíření v 
posledních desetiletích: 
Enantiornitidae, 
Confuciusornis etc. 

•  FYLOGENESE 
•  Tradičně: nejasná, 

komplikovaná – převaha 
znaků adaptivního 
charakteru, četné 
paralelismy, slabý 
fylogenetický signál 

Systém a Klasifikace  
•  Základní členění (Huxley 1867): Paleognathae  

vs. Neognathae (1868 – ptáci –Theropoda) 

•  Tradiční klasifikace: Alexander Wetmor 1930 – 
kanonické uspořádání řádů (srv. pořadí v 
určovacích klíčích apod.): Sphenisciformes., 
Gaviiformes ....  Passeriformes 

•  1950-1980 E.Mayr, J.Cracraft, S.Olson aj. – dílčí 
revize 

•  1990 – 2000  alternativní koncepce (Sibley & 
Alquist, Feducia...) – většinou neakceptovány 
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Palaeognathae 

 

 

 

 

 

 

 

Neognathae 

• Aves: 9000 spp., 120-175 čeledí 

•  2007: Aktuální 
model fylogenese – 
dobře opodstatněný  

•  (zohledňuje m.j. i kritické 
argumenty vůči předchozím 
alternativám) 

Zoological Journal of the Linnean Society, 2007,149 , 1–95. With 18 figures 

 
HIGHER-ORDER PHYLOGENY OF MODERN BIRDS  
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