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Ryby są bardzo różnorodną grupą zwierząt. 
Większość ma wydłużone, spłaszczone po bokach 
ciało. Ułatwia to rybom pokonywanie oporu wody. 
Czy to znaczy, że wszystkie ryby wyglądają bardzo 
podobnie? Przekonajcie się sami!

www.ngodkrywca.pl



Ciało płaszczek jest silnie spłaszczone, a jego kształt przypomina dysk.  
Mają mocno rozwinięte płetwy piersiowe i długi ogon w kształcie bicza. 
Niektóre płaszczki posiadają kolce jadowe lub narządy, którymi potrafią 
razić prądem! Polują na zwierzęta denne, takie jak kraby, krewetki i jeżowce. 



Ciało pławikoników przypomina 
kształtem figurkę konika 
szachowego. Pozbawiony 
płetwy ogon jest ruchliwy  
i czepny. Ryby te większość 
czasu spędzają przyczepione 
do łodyg, cierpliwe czekając  
na pożywienie – drobny 
plankton i skorupiaki. Niestety, 
ich oryginalny wygląd 
to powód do zmartwień. 
Wiele osób łowi je w celach 
hobbystycznych. Dlatego są 
zagrożone wyginięciem. 



Ciało fląder jest silnie spłaszczone i asymetryczne – jedno oko i płetwa 
piersiowa przesunięte są na stronę brzuszną. Również ubarwienie tej ryby 
jest asymetryczne – strona zwrócona ku dołowi jest jasna, a ku górze – 
ciemna. Ich tryb życia nie jest szczególnie urozmaicony. Większość czasu 
spędzają, po prostu leżąc na dnie. 



Skrzydlica ma - podobnie jak 
większość ryb - spłaszczone 
bocznie ciało i opływowy 
kształt. Wyróżniają ją 
niezwykłe płetwy, które  
łączą się tylko u nasady  
i są podobnej długości. 
Dodatkowo promienie płetw 
są połączone z gruczołami 
jadowymi – zetknięcie  
ze skrzydlicą może być  
bardzo nieprzyjemne. 



Najeżki mają owalne, niemal okrągłe ciało pokryte kostnymi tarczkami.  
Ich płetwy są bardzo słabo rozwinięte. W sytuacji zagrożenia najeżka 
nabiera wody, dzięki czemu jej ciało przybiera postać kuli najeżonej 
ostrymi kolcami. Kolce zawierają silny jad, co skutecznie chroni rybę  
przed atakami drapieżników.



Wężowate ciało 
mureny umożliwia jej 
zwinne poruszanie się 
w zakamarkach rafy 
koralowej. Nie ma  
łusek ani piersiowych  
i brzusznych płetw. 
Dzień spędza ukryta  
w szczelinach skalnych. 
Nocą wysuwa się  
i z otwartą paszczą 
uzbrojoną w hakowate, 
ostre zęby czyha na ofiary.
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