
Systém podkmene Craniata



P!ehled !ád" (sliznatky –  bahníci)



 Stru#ná chrakteristika paryb - Chondrichthyes

Obecné znaky

1. T$lo je rybovitého tvaru nebo dorsoventráln$ splo%t$lé.

2. Párové kon#etiny p!edstavují prsní a b!i%ní ploutve, nepárové pak ocasní, !itní a h!betní

    ploutve ocasní ploutev je v$t%inou heterocerkní.

3. Chorda je zachovaná, ale v rúzné mí!e prostoupena neúpln&mi t$ly obratl".

4. Je dob!e vytvo!ena #ichová #ást koncového mozku a proudov& orgán v oblasti hlavy.

5. Srdce má conus arteriosus, ve st!ev$ b&vá typhlosolis, v&vody pohlavních 'láz jsou

    Wolffovy a Mullerovy chodby.

Zvlá%tní znaky

1. Vnit!ní kostra  je v&hradn$ chrupav#itá.

2. Lebka je celistvá, bez %v".

3. Spodní #elist je tvo!ena jedin&m párov&m elementem – mandibulare.

4. Vn$j%í kostru tvo!í plakoidní %upiny.

5. Ústa mají tvar p!í#né %t$rbiny a zpravidla le'í pod prota'en&m rostrem.

6. (aberní plátky p!ir"stají po celé délce k 'aberním p!epá'kám.

7. Nejsou vytvo!eny p!ídatné d&chací orgány.

8. Oplození je vnit!ní, samci mají párové kopula#ní orgány vzniklé z #ásti b!i%ních ploutví

    (pterygopody).

9. Vejce jsou velká, #astá je 'ivorodost. Larvální stadium chybí.

















Stru#ná chrakteristika ryb –  t!ídy Sarcopterygii a Actinopterygii

Obecné znaky

1.T$lo je u p!evá'né v$t%iny druh" torpédovitého tvoru, existuje v%ak celá !ada druhotn&ch

    odchylek: siln$ prota'en& tvar, laterální splo%t$ní, diskovit& nebo „krabicovit&“ tvar,

    dorsoventrální splo%t$ní apod.

2. Kon#etiny jsou tvaru ploutví, párové prsní a b!i%ní ploutve (ty mohou n$kdy vymizet),

    nepárová ocasní ploutev, 1 a' více h!betních ploutví a 1 nebo n$kolik ploutví !itních.

    M"'e docházet k tvarov&m a funk#ním zm$nám ploutví nebo jejich #ástí.

3. Chorda je obvykle siln$ za%krcena, v páte!i se poprvé v&razn$ uplat)uje kostní tká).

4. Vylu#ovacím orgánem je obvykle opistonefros, jeho' v&vod – primární mo#ovod – slou'í

    v$t%inou jen k odvád$ní mo#e.

Zvlá%tní znaky

1. Kostra je v'dy alespo) #áste#n$ osifikovaná, obvykle kosti siln$ p!eva'ují nad chrupavkami.

2. Sou#ástí ko'ní kostry jsou kost$né %upiny (druhotn$ mohou vymizet), dále mají ryby

    velk& po#et dermálních kostí, zvlá%t$ na lebce.

3. V patrovém komplexu se poprvé objevují nepárové krycí kosti vomer a parasphenoid –

    parasphenoid je kostí typickou pro ryby, pln$ zachován je je%t$ u oboj'ivelník", zatímco u

    vy%%ích obratlovc" podléhá redukci.

4. V'dy jsou vytvo!eny sk!ele s krycími sk!elov&mi kostmi (opercula), napojen&mi na jazylkové oblouky.

5. *ichové laloky koncového mozku jsou zpravidla slab$ vyvinuté.

6. V blanitém labyrintu vnit!ního ucha b&vá mal& po#et velk&ch otolit", nej#ast$ji 3.

7. Proudov& orgán vytvá!í postranní #áru, zpravidla zevn$ patrnou jako !ada otv"rk" v %upinách.

8. (aberní p!epá'ky jsou #áste#n$ nebo úpln$ redukované, 'aberní lupínky se pak p!ipojují k 'aberním

    oblouk"m a le'í ve spole#né 'aberní dutin$, kryté ze stran pohybliv&mi sk!elemi a zespoda rovn$'

    pohyblivou 'aberní blánou.

9. Vychlípením p!ední #ásti trávicí trubice vzniká p"vodn$ párov&, druhotn$ nepárov& vak jako p!ídatn&

     d&chací, anebo – co' je u dne%ních ryb nej#ast$j%í p!ípad – plynov& m$ch&! hydrostatické funkce.

10. Oplození je zpravidla vn$j%, pokud je v&jim$#n$ vytvo!en kopula#ní orgán, je nepárov&.

11. Vejce (jikry) jsou malá, 'ivorodost je vzácná, rané v&vojové stadia po opu%t$ní jiker nesou #asto

      larválníznaky.










