
Многообразие на рибите



НАДКЛАС РИБИ

Клас

ХРУЩЯЛНИ РИБИ

Клас

КОСТНИ РИБИ

1. Класификация на 

надклас Риби

Подклас

Акули

Подклас

Скатове
Подклас

Ръкоперки
Подклас

Лъчеперки

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGgdf4zuHZAhUGtRQKHQjRDDQQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ibebe.bg%2Fair-swimmers-letqshta-riba.html&psig=AOvVaw2mUXwLC1dSWOADCHaEqItn&ust=1520766454254368
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIjMrfzeHZAhWF0RQKHXeLC_8QjRwIBg&url=http%3A%2F%2Ffishland.bg%2Fproducts%2Fpresni-ribi&psig=AOvVaw2lFjuzIDtpURk8S65pbXFU&ust=1520766206212315


2. Сравнителна характеристика на 

Хрущялни и Костни риби

ОПЛОЖДАНЕ

ЛЮСПИ
ОПАШЕН 

ПЛАВНИК

УСТА ХРИЛЕ

СКЕЛЕТ

РАЗВИТИЕ 

НА ЗАРОДИША

ПЛАВАТЕЛЕН

МЕХУР



СКЕЛЕТ

КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

хрущяли кости



ЛЮСПИ

КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

В кожата имат заострени люспи

с шипчета.

Кожата им е покрита с тънки 

прозрачни ромбовидни или 

полукръгли люспи.



ОПАШЕН 

ПЛАВНИК
КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

Асиметричен Симетричен



УСТА

КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

Голяма, с форма на полумесец,

разположена от долната страна на

главата.

С различна форма, разположена на 

самия край на главата.
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ХРИЛЕ

КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

Хрилни цепнатини без хрилно

капаче.

Хрилни дъги с ламели, защитени 

от хрилно капаче.



ПЛАВАТЕЛЕН 

МЕХУР
КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

Няма.

Има.
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ОПЛОЖДАНЕ

КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

Вътрешно
Външно



РАЗВИТИЕ НА 

ЗАРОДИША
КОСТНИ РИБИХРУЩЯЛНИ РИБИ

В организма на майката Извън организма на майката

Малко на брой яйца. Много на брой яйца.



3.Хрущялни риби

НАДКЛАС РИБИ

Клас Хрущялни риби

Подклас

АКУЛИ
Подклас

Скатове



Акули

Черноморска акула

• Издължено тяло, дължина до 2 м, маса до 

14 кг. 

• Тяло покрито с остри като зъбчета люспи

• Храни се с дребни риби, ракообразни и 

мекотели.



Тигрова акула

• Среща се в тропически води.

• Едра риба, която достига до 10 m дължина. Има коремно

разположена уста, снабдена с остри зъби.

• Хищник – храни се с морски обитатели; напада и хора.



• Дънна риба, достига до 1 m дължина.

• Тялото е сплеснато гръбно-коремно; има форма на диск с 

опашка, снабдена с назъбен шип; той завършва с жлеза, 

която отделя отрова, (служеща за защита).

• Хищник – храни се с дребни рибки и обитатели на 

морското дъно.

Скатове

Морска котка



Скатове

Морска лисица Манта



4. Костни риби

Подклас

Ръкоперки

Клас Костни риби

Надклас Риби

Подклас

Лъчеперки



• Лъчеперки - имат костни лъчи в перките си.

• Ръкоперки - перките им са месести и наподобяват 

ръка.



Подклас Ръкоперки

Латимерия

• Среща се в Индийския океан

• Гръдните и коремните перки в основата си притежават 

скелет от кости, които са подредени като в скелета на 

крайниците при сухо- земните четирикраки животни.

• Този скелет на плавниците е покрит с мускулатура.



Подклас Лъчеперки

Морски лъчеперки

Скумрия

• Топлолюбива риба

• Плуват на пасажи

• Хвърлят хайвера си в 

мраморно море

• През пролетта се отправят 

към Черно море.



Подклас Лъчеперки

Морски лъчеперки

Сафрид

Копърка

Калкан





Подклас Лъчеперки

Сладководни лъчеперки

Шаран

Пъстърва

Сом

Щука



Подклас Лъчеперки

Проходни риби
Живеят в морета и океани, но през размножителния 

период навлизат в реки, където хвърлят хайвера си.

Есетра

Сьомга

Чига





5.Значение на рибите

• Звена в хранителните вериги

• Храна за човека – съдържат минерални 

соли(калциеви, фосфорни и др.) и витамини ( A, 
B, E , D и др.)



План на урока

Многообразие на рибите

1. Класификация на рибите

Надклас Риби

Клас Хрущялни риби Клас Костни риби

Подклас    Подклас Подклас Подклас

Акули       Скатове                                    Ръкоперки Лъчеперки

2. Характерни особености на Хрущялни и Костни риби



Белези Хрущялни риби Костни риби

Скелет Хрущялен Костен

Люспи Заострени люспи с шипове Тънки, прозрачни ромбовидни 

люспи

Опашен 

плавник

Асиметричен Симетричен

Уста С форма на полумесец, от 

долната страна на главата

Разположена на самия край на 

главата.

Хриле Хрилни цепнатини, без 

хрилно капаче

Хриле с хрилно капаче

Плавателен 

мехур

Нямат Имат

Оплождане 

Развитие на 

зародиша

Вътрешно

В организма на майката

Външно

Извън организма на майката

3. Хрущялни риби

а) Подклас Акули – черноморска акула, тигрова акула

б) Подклас Скатове – морска лисица, морска котка, манта



4. Костни риби

а) Подклас Ръкоперки – първите риби появили се на Земята

- Латимерия

б) Подклас Лъчеперки

- морски – скумрия, сафрид, копърка, калкан

- сладководни – шаран, сом, щука, пъстърва

- проходни – есетра, чига, сьомга

5. Значение на рибите

- звена в хранителните вериги

- храна за хората



Напомняне!

Решете си задачите от учебната тетрадка (стр.56)



Домашна работа!

Направете презентация на тема: 

• „Най – малката риба“, 

• „Най- бързата риба“, 

• „Най- хищната риба“ 

• „Най- красивата риба“

Презентацията трябва да съдържа:

1. Към кой клас принадлежи рибата, която сте избрали

2. Къде се среща

3. Какви приспособления има , за да оцелее

4. Как се размножава

5. Интересни и любопитна информация

Презентацията се изготвя с малко текст и повече снимки. Не 

копирайте текст – преработете го според указанията!



ПРИЯТНА 

РАБОТА!!


