
Ryby ( Osteichtyes, Pisces) 

 

• Najväčšia skupina stavovcov 

 

Rozdelenie 

1.podtrieda: Násadcoplutvovce/Stopkatoplutvovce( plutvy na mäsitých násadcoch) 

a. dvojdyšníky- bahník( dýcha sliznicou čreva) 

b. lalokoplutvovce- latiméria divná 

2. podtrieda: Lúčoplutvovce ( plutvy vystužené kostennými alebo chrupkovitými lúčmi)- 

najzastúpenejšie 

a. chrupkokostnaté- jeseter 

b. kostnaté- hlavátka, pstruh 

 

Povrch tela 

• Tenká koža so slizom 

      Šupiny 

• škridlicovito usporiadané 

• cykloidné (c), ktenoidné (d) 

• ochranné dosky na povrchu alebo bez šupín - u niektorých druhov 

• ochrana, obtekanie vody 

 

Pohyb 

Kostra 

• vnútorná  kostenná (ľahká, pevná) 

• zložená : lebka, chrbtica, plutvy 

Plávací( plynový) mechúr(5) 

• regulácia negatívneho vztlaku 

• vyplnený plynom- nadľahčuje 

• hydrostatický orgán 

• Vychlípenina TS 

Plutvy 

1. párové( prsné, brušné)  

2. nepárové( chrbtová, chvostová, análna) 

• niektoré môžu obsahovať tŕne s jedom 

• manévrovanie, výstražné signály 

 

Tráviaca sústava 

• Potravu prehľtajú v celku, nežujú 

• Zuby na pridržanie potravy, roztrhanie 

• Pažerák- žalúdok- črevo- konečník 

 

Dýchacia sústava 

• žiabre, pokožka, pľúcne vaky( dvojdyšníky) 

Vnútorné žiabre (11) 

• Vystužené kostennou alebo chrupkovou kostrou 

• žiabrový otvor prekrytý viečkom- skrela 

• Na spodnej strane dutiny oporné žiabrové lúče- dýchajú aj keď neplávajú  



• 5 žiabrových oblúkov s paličkami, žiabrové lupienky zväčšené zvrásnením 

Zmysly 

• bočná čiara- zachytávanie vibrácii, zmeny tlak, sluch a prúdenia vody 

• vnútorné ucho 

• Weberov aparát- sústava kostičiek spojená s plynovým mechúrom, prenáša zvuk do 

vnútorného ucha 

• hmatové fúziky 

• Chuť- bunky v ústnej dutine  a koži 

 

Obehová sústava 

• Uzavretá 

• srdce dvojdielne (4) 

• prúdi iba odkysličená krv 

 

Vylučovanie 

• Prvoobličky ( mesonefros) pásikavého tvaru nachádzajú sa medzi chrbticou a plynovým 

mechúrom 

• Moč- číry obsahuje amoniak 

 

Rozmnožovacia sústava 

• väčšina vonkajšie oplodnenie( neresenie) 

• nepriamy vývin: vajíčko( ikra)→ larva(plôdik)→ dospelec 

• Vajcorodé (morské viac vajíčok, mnohé korisťou predátorov) 

• Niektoré druhy sa starajú o ikry a mláďatá 

• väčšinou gonochoristi (aj hermaforoditi,  aj pohlavie meniace ryby) 

 

Zástupcovia: jeseter, sumec, šťuka, kapor, pstruh.... 

 


