
Carnivora

• dobre vyvinuté očné zuby
• žuvacie zuby väčšinou ostro zakončené

Canidae
• nosová časť predĺžená

3142
-------
3143

Felidae
• nosová časť krátka
• lebka okrúhla

Ursidae
• masívna lebka
• žuvacie zuby ploché

314(3)2
-----------
314(2)3

Mustelidae
• nosová časť krátka
• lebka pretiahnutá, nízka



Ursus arctos

žuvacie zuby ploché (všežravec)



Canis lupus

horný P4 24 – 27 mm / pes 17 – 23 mm 
dolný M1 26 – 30 mm / pes 19 – 27 mm

trháky

Vencový šev pretína sagitálny hrebeň pod 
ostrým uhlom (u psa kolmo)



Vulpes vulpes

nápadné dlhé a zahnuté očné zuby, presahujú 
spodný okraj sánky

najužšie miesto na lebke za zaočnicovými
výbežkami (na rozdiel od šakala)



Canis aureus

P2 a P3 na hornej čeľusti s bočným hrotom 

najužšie miesto na lebke pred
zaočnicovými výbežkami (na rozdiel 
od líšky)



Nyctereutes procyonoides

Konce horných C smerujú šikmo 
dovonku

krátke C



Lynx lynx
3121
-------
3121

očný otvor neuzavretý



Felis silvestris / Felis catus
3131
-------
3121

objem mozgovne > 35 cm3 objem mozgovne < 32 cm3

Nosové kosti presahujú okraje 
čeľustných kostí o cca 5 mm

očný otvor uzavretý



Meles meles
314(3)1
-----------
314(3)2

M1 > P4(3)

nápadné široký a plochý M1



Lutra lutra

3141
-------
3132

M1 = P3



Martes martes Martes foina 3141
-------
3142

M1 jednovrcholová

M1 dvojvrcholová



Mustela putorius/eversmanni

M. putorius M. eversmanni

3131
-------
3132

bez zúženia
zaočnicová oblasť 
výrazne zúžená

najväčšia šírka 
mozgovne > ½ dĺžky 
lebky 

(rozdiel od norka)



Mustela lutreola /vison
3131
-------
3132

najväčšia šírka 
mozgovne = 1/2 dĺžky 
lebky (rozdiel od tchora)



Mustelidae



Rodentia

• rezáky premenené na hlodáky (vpredu oranžové)
• očné zuby chýbajú
• diastéma

1013
-------
1013

Sciuridae
• nápadné nadočnicové výbežky
• lebka zaoblená

Castoridae
• malý podočnicový otvor
• Uhlový výbežok široký a krátky

1013
--------
1013

Gliridae
• Stoličký nízke s 

priečnymi lištami 

Myocastoridae
• veľký podočnicový otvor
• uhlový výbežok úzky a dlhý

1013
-------
1013

1023
-------
1013

Arvicolidae
• stoličký rovné s 

trojuhol. obrazcami

1003
-------
1003

+ Zapodidae, Cricetidae, Muridae



Castor fiber

predočné dutiny otvorené



Myocaster coypus

predočné dutiny uzatvorené



Ondatra zibethicus (Arvicolidae)

stoličky vytvárajú trojuholníkovité obrazce

dĺžka lebky > 45 mm

1003
-------
1003



Lagomorpha

• na hlodákoch pozdĺžna ryha
• za hlodákmi 2 zakrpatené rezáky
• hlodáky bez oranžového sfarbenia

Lepus europaeus
• podnebný otvor > 10 mm

Oryctolagus cunuculus
• podnebný otvor < 6 mm

2033
-------
1023



Artiodactyla

Bovidae
• 1 slzný kanálik
• základy koruniek stoličiek ukryté 

v čeľusti
• u samcov alebo aj samíc rohové 

kosti

Cervidae
• 2 slzné kanáliky
• základy koruniek stoličiek 

viditeľné
• u samcov našich druhov pučnice

Ruminantia

Nonruminantia

Suidae

• chrup všežravca
• väčší počet zubov oproti prežúvavcom
• výrazné očné zuby (kly)
• čelo rovné

V hornej čeľusti chýbajú rezáky !

V hornej čeľusti sú aj rezáky !



Sus scrofa 3143
-------
3143



Ovis musimon 0033
-------
3133

očné otvory vypuklé



Rupicapra rupicapra 0033
-------
3133

rožky okrúhle



Bison bonasus 0033
-------
3133

veľmi veľká lebka



Cervus elaphus
0133
-------
3133

v hornej čeľusti vždy aj očné zuby (kelce)



Dama dama

00(1)33
----------

3133

v hornej čeľusti chýbajú očné zuby



Capreolus capreolus 00(1)33
----------

3133

v hornej čeľusti najčastejšie chýbajú očné zuby 
(u 1-3 % jedincov vyrastajú)


