
PRIMERJANJE ANATOMSKE ZGRADBE  

Najbolj pogost način preučevanja vrst  temelji na primerjanju 
anatomske zgradbe. 
 
Organizmi, ki nimajo skupnega prednika, po zunanjemu videzu so 
si zelo podobni, razlikujejo pa se po telesni zgradbi. Podobnost se 
je razvila kot posledica prilagajanja na podobne  življenjske 
razmere. Takemu razvoju pravimo KONVERGENTNI RAZVOJ—
POJAV ANALOGNIH ORGANOV. 

Navodila za 4. teden ( 6.4. BIO 9.B in 8.4. 2020 BIO 9.a ) 
Učna tema: EVOLUCIJSKE PRILAGODITVE ORGANIZMOV 
NAVODILA ZA DELO: 
Preberi snov v učbeniku str. 77- 81 in reši zahtevane naloge. 
TABELSKA SLIKA – PREPIŠI V ZVEZEK! 





DIVERGENTNI RAZVOJ pa je ravno obraten. Velike razlike 
zunanjega videza, imajo pa bližnjega sorodnika, in 
podobno telesno zgradbo. Razlike so v veliki meri 
posledica mutacij in evolucijskega prilagajanja.  
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Različni ustni aparati pri žuželkah 



Primerjava homolognih in analognih organov 



ZAKRNELI ORGANI – so organi, ki se skozi evolucijo niso 
uporabljali, vendar so kljub temu ostali, vendar v  zmanjšani 
in okrnjeni obliki. 
 
- primer: razvoj prstov pri konju ( zakrnela drugi in četrti 
prst) 
 



Pri človeku so zakrneli organi: 
-Slepič 
-Trtica 
-Modrostni zobje 
-Mišice za premikanje ušesa 
- priželjc 
 

Še ostali primeri: kitove zadnje noge, cvetovi vetrocvetk, noge pri 

slepcu, zakrneli oči človeške ribica...). 

 Na podlagi zakrnelih organov lahko sklepamo, kako je razvoj vrste 

potekal. 



PREUČEVANJE RAZVOJA ZARODKOV –primerjalna  
embriologija EMBRIO- ZARODEK 

Primerjalni embriologi se 
ukvarjajo s primerjavo 
enakih ali podobnih 
lastnosti, ki se pojavijo pri 
zarodkih različnih skupin 
strunarjev in na podlagi 
raziskav skušajo ugotoviti, 
ali gre za skupno izvornost 
pojava ali pa so se pri 
različnih skupinah ti pojavi 
različno razvili. Govorimo o 
t.i. konvergentnem (razvoj, 
ki poteka v isto smer) in 
divergentnem razvoju 
(razvoj, ki poteka v različne 
smeri). 



Domača naloga (reši v zvezek) 

1. Primerjaj organe dveh vrst in povej, ali so njuni organi homologni ali 
analogni. 
a) zgornje okončine pingvina in race 
b) krilo sinice in krilo muhe    
c) listni trn češmina in stebelni trn črnega trna 
č) prve okončine tjulnja in goveda 
d) prva okončina konja in roka človeka  
 
 
2. Razloži, zakaj so kaktusi in mlečki po zgradbi zelo podobni, čeprav 
evolucijsko niso preveč sorodni. 
 
 
3. Zapiši tri primere organov drugih organizmov, ki so homologni človeški roki. 
 
Reši še naloge v Zvezku za aktivno učenje str. 21,22, in deloma na strani 23-do  
naloge 5. 
 
 


