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Kruhoústí 



úhořovité tělo bez párových ploutví 

ústa - kruhovitá přísavka 

sedm párů žaberních štěrbin  

nepárový slepý nosní otvor na čele  

kostra chrupavčitá 

Charakteristika: 



Zástupci: 

 

Mihule potoční 
 

 

Mihule říční 
 

 

Mihule mořská 
 



19 cm 
výhradně sladké vody 
není parazit 
larvy žijí zahrabány v jemných    
   usazeninách 
živí se rozsivkami, řasami a jemnými  
   zbytky rostlin 
larva (minoha) se mění v dospělce ve 4-5  
   roce 
dospělec nepřijímá potravu 
po tření hyne  

Mihule potoční 



Mihule potoční 

obr. 1 



50 cm 

v dospělosti táhne do moří, svalnatý jazyk,  

   rohovité zoubky  

živí paraziticky, výměšky lícních žláz  

   parazitujících mihulí zabraňují srážení       

   krve  a vyvolávají rozklad tkání =  

   stravitelnější  potrava (důležité vzhledem  

   k nedokonalosti trávicího ústrojí)  

Mihule říční 



Mihule říční 

obr. 2 



moře severní polokoule 
 velikost až 1 m, parazit  

Mihule mořská 

obr. 3 



Mihule mořská 

obr. 4 

obr. 5 

obr. 6 



MIHULE   X   RYBA 

ocasní lem, kruhovitá přísavka, sedm párů žaberních 

štěrbin  

párové ploutve, žábry 

kryté skřelemi 

MIHULE 

RYBA 

obr. 7 

obr. 8 
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výskyt nepřijímá potravu 

kostra minoha 

dýchání řasy, jemné zbytky rostlin 

ústa sladké vody 

larva žaberní štěrbiny 

potrava larvy kruhovitá přísavka 

potrava dospělce chrupavka 



výskyt nepřijímá potravu 

kostra minoha 

dýchání řasy, jemné zbytky rostlin 

ústa sladké vody 

larva žaberní štěrbiny 

potrava larvy kruhovitá přísavka 

potrava dospělce chrupavka 
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