
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Obratlovci 1  – vodní obratlovci 
Všichni žijí po celý život ve vodě, dýchají žábrami, končetiny mají podobu ploutví. 

Třída: Kruhoústí 
� hadovité tělo, chybí párové končetiny 

� velmi jednoduchá chrupavčitá kostra 

� kruhová ústa bez čelistí – přísavka s rohovitými zoubky 

� žábry ve štěrbinách na boku hlavy 

� dravé nebo cizopasí na rybách 

� larvy nemají vyvinuté oči 

zástupci: mihule – žijí ve sladkých vodách (i u nás) a v mořích 

Třída: Paryby 
� zploštělé tělo, které vpředu vybíhá v rypec (v něm uloženy velmi citlivé smyslové orgány), ústa na spodní straně hlavy 

� vyvinuty párové ploutve (prsní a břišní) a nepárové ploutve (hřbetní, ocasní, řitní) jako u ryb 

� drsné a ostré kostěné šupiny, v ústní dutině se z těchto šupin vyvinuly ostré zuby 

� chrupavčitá kostra 
� žábry umístěné v žaberních štěrbinách (dobře viditelné i zvenku na boku hlavy) 

zástupci: žraloci a rejnoci 

žralok               rejnok  

Třída: Ryby 
Zvenku zřetelné ploutve: párové – po dvou (prsní, břišní)  

nepárové (hřbetní, ocasní, řitní) 

Pokryv t ěla 
� tenká pokožka (vytváří ochrannou slizovou vrstvu) a mohutná škára  

� ve škáře jsou uloženy ploché kostěné šupiny 

   

rybí šupina  

Kostra 
� většinou kostěná (jen u nejstarších skupin ryb je ještě chrupavčitá) 

� lebka je tvořena velkým množstvím drobných kostí 

Svalstvo 
� svaly tvoří články na bocích těla (umožňují vlnivý pohyb) 

 



Trávicí soustava 
� začíná ústy (jejich tvar svědčí o způsobu přijímání potravy) 

� řitní otvor ústí samostatně na povrch těla (těsně před řitní ploutví) 

Dýchací soustava 
� žábry – prokrvené lupínky na kostěném žaberním oblouku (obrázek vpravo),  

zvenku jsou kryté skřelemi  (plochými kostěnými víčky ) 

� vychlípením jícnu vznikl plynový měchýř, který nadnáší tělo ve vodě  

Cévní soustava 
� srdce je uloženo na břišní straně těla těsně za hlavou. 

 Vylu čovací soustava 
� dlouhé páskovité ledviny uložené pod páteří, močovody ústí na povrch těla společně s vývody rozmnožovací soustavy (těsně před 
řitní ploutví) 

Smyslové orgány 
� nejdůležitější je postranní čára - kanálek pod šupinami s citlivými smyslovými buňkami, které vnímají na otřesy a změny proudění 

vody. Díky postranní čáře ryba rozezná překážky ve svém okolí a předměty, které se kolem ní pohybují (kořist, dravé ryby...).  

� zrak je velmi špatný, čichu jsou čichové jamky nad ústním otvorem. 

Rozmnožování 

Převážná většina ryb má vnější oplození (samci i samice společně vypouštějí pohlavní buňky do vody, kde dochází k oplození). 
Rybí spermie se nazývají "mlí čí" , vajíčka se nazývají "jikry" . Rozmnožování ryb se nazývá "t ření" . 

 

Významní zástupci ryb 

naše dravé ryby:  
pstruh (vyžaduje čistou a prokysličenou vodu) 
okoun (naše nejhojnější dravá ryba, zelené zbarvení s tmavými pruhy) 
štika (loví ve stojatých vodách, číhá na kořist v úkrytu) 
sumec (dlouhé hmatové vousy, loví u dna) 
úhoř (rozmnožuje se v Atlantickém oceánu, mladé samice táhnou do řek 
a v dospělosti se vracejí zpět do moře) 
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naše všežravé ryby:  
plotice (naše nejhojnější ryba, má červené oči i ploutve) 
kapr (má vousky, chovaný v rybnících) 
karas (podobný malému kaprovi, nemá vousky) 
lín (velmi drobné šupiny, zelenavé zbarvení) 

významné mořské ryby: sleď, sardinka, makrela, tuňák, treska, 
losos (rozmnožuje se ve sladkých vodách – i u nás)… 
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