
Ptáci 
Aves 



Ptáci  

 přes 9970 druhů žijících ptáků , z toho řád pěvců 

má přes 5890 druhů, fosilních druhů známo přes 

2000 druhů 

 endotermie, srdce 2/2 

 vejcorodost 

 stavba hnízda, inkubace vajec 

 péče o potomstvo  





Pelagornis chilensis, 5 m rozpětí 

Andalgalornis 

 

Praptáci 

(Saururae) 

 

 

 



Archaeopteryx 

lithographica 







Hesperornis a Ichtyornis 

křídoví ptáci 

specializovaní na lov ryb 







Kostra 







1. ruční letky 

2. velké ruční krovky 

3. letky křídélka 

4. předloketní letky 

5. velké předloketní 

krovky 

6. střední krovky 

7. malé krovky 

8. krycí letky 

9. ramenní peruť 



Pero 
derivát pokožky 



Zobák krytý rohovinou, čtyřprstá končetina 





1 meziklíčkový  

2 krční  

2 přední hrudní  

2 zadní hrudní  

2 břišní  

Devět 

vzdušných 

vaků 



Plicní ventilace plazů a ptáků 



Srdce  

a cévní 

systém 

 

 ptáci mají ze všech obratlovců relativně 

nejvyšší krevní tlak (150 – 200 mm Hg), 

nejvyšší rychlost tepu srdce (pštros 120/min, 

kachna divoká 317/min, holub domácí 

220/min, kolibřík 615/min a rorýs 700/min) 

a nejvyšší tělesnou teplotu (40 – 43 °C). 

 





Ptačí mozek 



















Mimikry vajec 

kukačky 



Rehek zahradní a kukačka 





Reflex kukaččího mláděte 



Vlaštovky nebo jiřičky? 





Vlha pestrá 





Mláďata nidifugní 

(nekrmivá) 







Migrace ptáků 

 

 

 

PTÁCI 

 TAŽNÍ 

 
 

 PŘELÉTAVÍ 

 
 

 

 STÁLÍ 



Migrace břehouše rudého na sever z Nového Zélandu. 

Nejdelší známý tah bez zastávky až 11.680 km  















Ptáci přelétaví - přelety nejsou 

přesně směrovány, mimo dobu 

hnízdění 



Sokol stěhovavý  

kosmopolita 

tažný, přelétavý i stálý 





Podtřída: BĚŽCI  

(Peleognathae)  

 

tinamy (Tinamiformes) 

nanduové (Rheiformes) 

pštrosi (Struthioniformes) 

kasuárové (Casuariiformes) 

kiviové (Apterygiformes) 



Nadřád: běžci 

Řády: tinamy, nanduové 

pštrosi, kasuáři, kiviové 



















Podtřída: letci (Neognathae)  

 
 tučňáci  

 potáplice  

 potápky  

 vrubozobí  

 hrabaví  

 trubkonosí  

 veslonozí  

 brodiví  

 plameňáci  

 dravci  

 krátkokřídlí   

 dlouhokřídlí  

 stepokurové  

 měkkozobí  

 papoušci  

 kukačky  

 sovy  

 lelkové  

 svišťouni  

 kolibříci 

 srostloprstí  

 šplhavci  

 pěvci  

 







Rozšíření tučňáků 



Tučňák galapážský 







Tučňák 

brýlový 





Známí predátoři 















Trubkonosí – albatrosi 

Albatros stěhovavý – rozpětí 4, 25 m 







Veslonozí 

(Pelecaniformes) 

 terejovití – 10 druhů  

 anhingovití  – 4 druhy  

 kormoránovití  – 39 druhů  

 fregatkovití  - 5 druhů  

 člunozobec africký a kladivouš africký 

  pelikánovití  – 8 druhů  

 ibisovití – 28 druhů ibisů a 6 druhů kolpíků 

 volavkovití – 68 druhů volavek, kvakošů, 
bukačů a bukáčků 



Pelikánovití 







Egretta alba, E. thula, Ardea herodias 

Čeleď volavkovití 





Dravci (Falconiformes) 







Orel mořský – největší evropský dravec 



Srovnání velikosti evropských dravců 







Orel 

korunkatý 





Káně lesní 



Jestřáb lesní 



Krahujec obecný 



Luňáci 



Sokolovití dravci 







Řád sovy 





Kalous a puštík 



Výreček malý 

kulíšek nejmenší 



Sýček obecný 



















Američtí datlové 

- císařský, světlezobý 

a červenoprsý 

 



Tukani 











Alcedo  

atthis 





Pěvci 

nejpočetnější 

řád 



Čeleď 

pěnkavovitých 















Pohlavní dimorfismus 

rehka zahradního  







Skorec vodní 











Salangana ostrovní 






