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Ryby 
Ryby jsou vodní obratlovci. Známe mnoho velmi rozmanitých druhů,obývají 

sladké, slané i smíšené (braktické) vody různých teplot a složení. Jejich 

velikost těla je od 1 centimetru po několik metrů. Podle typu potravy je 

dělíme na býložravé, všežravé a masožravé. Pozor, podobně vypadající 

tvorové ale mohou patřit do třídy paryby nebo mezi kytovce. 

Ryby přijímají nejčastěji kyslík z vody – místo plic mají žábra. K pohybu 

užívají buď párové či nepárové ploutve, silné svalnaté tělo. 

Ploutve na obrázku: 1- prsní ploutev, 2 - břišní ploutev, 3 - hřbetní ploutev,  

4 - tuková ploutvička, 5 - řitní ploutev, 6 - ocasní ploutev 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Esox_niger_1.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lampanyctodes_hectoris_(f ins).png> 



Ryby 
Okoun žlutý, skalára vysoká, treska obecná 

 

 

 

 

 

 

Platýs velký, latimérie podivná, sumeček americký 
[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pterophyllum_altum.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gadus_morhua-Cod-2-

Atlanterhavsparken-Norway.JPG> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:YellowPerch.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pleuronectes_platessa.car relet02.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Latimeria_Chalumnae_-_Coelacanth_-_NHMW.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ameiurus_nebulosus.jpg> 



Obojživelníci 
Obojživelníci obývají vodu i souš. Vyvinuli se z ryb. Ve stádiu larev dýchají 

ve vodě pomocí vnějších žaber. Obojživelníci kladou vajíčka do vody, jejich 

vajíčka nemají silný ochranný obal jako vajíčka plazů nebo ptáků. 

Obojživelníci jsou studenokrevní – neudržují stálou tělesnou teplotu. 

Dospělci dýchají pomocí primitivních plic a povrchem těla. Jemná kůže 

obsahuje mnoho žláz. Nežijí ve slané vodě. Obojživelníky dělíme na: 

žáby    ocasaté   červory 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teichfrosch.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dermophis_mexicanus.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mlok.JPG> 



Plazi 
Plazi se vyvinuli z obojživelníků. Jsou lépe přizpůsobeni životu na souši. 

Jejich vajíčka již mají silný ochranný obal. Většina plazů klade vejce, někteří 

z nich vejce nosí v sobě a mláďata se líhnou během kladení. Povrch těla 

tvoří zrohovatělá hrubá kůže. Želvy chrání měkké tělo krunýřem. Jsou 

studenokrevní, dýchají výhradně plícemi, mají silně ozubené čelisti. Většina 

plazů se živí lovem,jiní jsou všežravci a býložravci. Dělíme je do 4 skupin: 

 Krokodýli – krokodýl a aligátor.   Hatérie 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Crocodylus_acutus_mexico_02.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://ceb.wikipedia.org/wiki/Payl:30-ish_male_tuatara.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alligator_in_the_Okefenokee.jpg> 



Plazi 
Šupinatí – agama osadní, krajta královská, gekon obrovský 

 

 

 

 

 

 

Želvy - želva paprsčitá, želva ozdobná, karetka novoguinejská 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koenigspython_mokros.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tokay_Gecko.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red-headed_Rock_Agama.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Astrochelis_radiata1.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chrysemys_picta_dorsalis_(aka).jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pig-Nosed_Turtle_Carettochelys_insculpta_Diving_2260px.jpg> 



Jaké mají společné rysy ryby s obojživelníky?  

 

Čím jsou plazi podobni obojživelníkům? 

 

Srovnej ryby, obojživelníky a plazy podle prostředí v jakém žijí. Jak jsou 

danému prostředí uzpůsobeni? Čím dýchají?  

 

Z jakého typu živočicha se vyvinuli obojživelníci? 


