
Sudokopytníci



 většina sudokopytníků jsou býložravci, jen 

někteří jsou všežraví 

 jsou velmi úspěšným řádem savců, které 

spojuje do jedné vývojové linie úprava 

končetin. Vychází z funkčního uplatnění dvou 

prstů - třetího a čtvrtého, mezi nimiž prochází 

osa končetin. Tyto prsty mají na konci rohovitá 

kopyta a nesou celou hmotnost těla. U hrochů 

a velbloudovitých jsou nehtovitého tvaru 



Nepřežvýkaví:

 mezi nepřežvýkavé patří sudokopytníci s 
jednokomorovým žaludkem (s výjimkou 
hrochů). 

 nepřežvykují. Jsou to všežravci, sklovina 
stoliček tvoří hrboly, zuby mají uzavřenou 
dřeňovou dutinu a nedorůstají. 

 špičáky bývají přeměněné v kly.

 na končetinách mají čtyři dobře vyvinuté prsty 
(výjimku tvoří pekariovití). 

 třetí a čtvrtý prst tvoří tzv. spárky, menší druhý 
a pátý paspárky. 





Přežvýkaví

 patří do něj mnoho dobře známých velkých 

pasoucích se savců, jako například 

kráva,koza,ovce,jelen a antilopa

 všechny druhy přežvýkavců tráví potravu ve 

dvou krocích, nejprve potravu rozžvýkají a 

spolknou

 poté napůl strávenou směs zvrátí zpět do úst, 

kde ho znovu sežvýkají, a tím maximalizují zisk 

z potravy 



Velbloudovití

 jsou přežvýkaví sudokopytníci, jejich 
žaludek je tříkomorový. 

 našlapují na prstní články, které jsou 
podložené pružným mozolem

 kopýtka jsou nehtovitého tvaru

 druhý a čtvrtý prst je zakrnělý, záprstní a 
nártní kosti jsou srostlé, tvoří tak jedinou 
kost tvaru obráceného Y 





Jelenovití

 vyjma Antarktidy žijí na všech 

kontinentech

 jejich hlavním biotopem je les, ale někteří 

zástupci této čeledi se zdržují i v 

travnatých oblastech a v tundře

 v ČR je nejhojnějším druhem srnec, dále 

jelen a daněk. 





Žirafovití

 poslední přežívající druhy žirafovitých jsou 
žirafa a okapi

 mezi typické znaky patří dlouhé nohy, úzká 
hlava s růžky a hřebenité dolní špičáky

 žirafa je nejvyšší žijící živočich, za což vděčí 
především svému dlouhému krku. Dospělý 
samec může být vysoký až 5,5 m

 chování obou zbylých druhů je velmi odlišné, 
protože okapi obývá deštný prales, zatímco 
domácím prostředím žirafy jsou rozlehlé 
savany 





Turovití

 velice početná čeleď podřádu 

přežvýkavých

 dělí se na několik podčeledí, které se 

skládají z velmi rozmanitých druhů, mezi 

které patří kozy,ovce, tuři,antilopy a 

buvolci





Lichokopytníci



 jsou řádem býložravých savců, u kterých 

osa končetiny prochází třetím, často 

největším prstem

 poslední články prstů jsou chráněny 

rohovitými kopyty. 

 největšího rozkvětu dosáhli v třetihorách, 

dnes se jedná o vymírající skupinu. 



Nosorožcovití

 nosorožci mají tělo pokryté kožovitými 

pláty jako pancířem

 mají více žeber než ostatní lichokopytníci

 mohou dosahovat hmotnosti až 3,6 tun.

 čich a sluch mají velmi citlivý, ale špatně 

vidí 





Tapírovití

 jsou velcí asi jako osli, tělo je 

uzpůsobeno k rychlému pohybu hustým 

podrostem 

 společným znakem všech tapírů je horní 

pysk protažený v pohyblivý chobůtek, 

tapíři však nejsou příbuzní se slony

 mají krátké, nepříliš pohyblivé uši a 

krátký ocas 





Koňovití

 koňovití jsou stádní, sociální zvířata, která 
potřebují kontakt s ostatními jedinci svého 
druhu. 

 žijí v malých rodinných skupinách, tvořených 
hřebcem (zřídka dvěma hřebci) a jejich 
harémem, klisnami a jejich potomky

 tyto rodinné skupiny jsou velmi stálé, jedinci 
uvnitř skupiny se dobře znají a trvale zůstávají 
spolu

 hřebec svůj harém brání před jinými samci. 




