ZLATÝ LIST V KARANTÉNĚ
ODPOVĚDI
Ichtyologie – jednodušší pro mladší

1) Najdi v přesmyčkách názvy našich ryb: ( 0,25 bodu za každou odpověď, celkem 1 bod)

a.

DSUOOTVEP ÍŘÍNČ

PODOUSTEV ŘÍČNÍ

b.

TVELSEŘ NPÍČOTO

STŘEVLE POTOČNÍ

c.

AASKR NBÝCEO

KARAS OBECNÝ

d.

JECN LVÝKE

CEJN VELKÝ

2) Jsem ryba nevelká, za to v barevnosti nemám pod vodní hladinou konkurenci. Snad díky
barvě, nebo tvaru těla, či snad proto, že tak ráda proplouvám prosvětlenou čirou vodou
pískoven, v mém jméně najdeš podobně nepřehlédnutelnou květinu. V českých vodách
jsem našla nový domov, původem jsem však ze zámoří. (1 bod)
Poznáš mě?

SLUNEČNICE PESTRÁ

3) Mám hrůzostrašný úsměv, to dělají ty psí zuby v tlamě. Taky velké oči, které dokonale
odráží světlo Tvojí čelovky mi přidají démonického vzhledu. Rybáři mě však mají rádi a
dobře vědí proč. Mé bílé maso patří k tomu nejlepšímu, co v našich vodách najdete!
Často šmejdíme v hejnech při břehu i ve velkých hloubkách a hledáme drobné rybky,
které jsou naší potravou. Když mě vezmeš do ruky, zarazí Tě, že nejsem typicky slizkou
rybou… Naopak na mém těle najdeš drobné drsné šupiny. A pozor si dej také na ostré
paprsky v mé první hřbetní ploutvi. (1 bod)
Kdo jsem?

CANDÁT OBECNÝ

4) Jak říkáme zcela lysé formě kapra, která nemá na těle téměř žádnou šupinu? (1 bod)

KAPR HOLÝ/HLADKÝ

5) Tohle je hlava perlína. Když si ji prohlédneš, jistě zjistíš, v které části vodního sloupce tato
ryba nejčastěji hledá potravu? (1 bod)

a.
b.
c.

Ryje v bahně
Loví ve sloupci
Sbírá řasy při hladině

6) Na výřezu z fotky karase stříbřitého najdeš šupiny se zvláštním kanálkem. Jak se říká
rybímu orgánu, které toto seskupení šupin tvoří? (1 bod)

POSTRANNÍ ČÁRA

7) Jednou z našich nejzajímavějších ryb je mník jednovousý. Zajímavý je z mnoha důvodů a
jedním z nich je i doba výtěru. Mník se tře v měsících: (0,5 bodu za každou odpověď, celkem 1
bod)
Prosinec – leden
Březen – duben
Červen – červenec
Září – říjen

a.
b.
c.
d.

Také ze systematického hlediska je mník v našich vodách raritou. Která z mořských ryb
v nabídce je mu nejpříbuznější?
Losos atlantský
Treska obecná
Sleď obecný
Tuňák žlutoploutvý

a.
b.
c.
d.

8) Urči rodové i druhové jméno ryby na fotce ( 1 bod za každou odpověď, celkem 3 body)

a.

ŠTIKA OBECNÁ

b. LÍN OBECNÝ

c. PLOTICE OBECNÁ

