
Ploutvonožci



Charakteristika
• přizpůsobili se plně životě ve vodě, na suchou

zem vylézají jen v době rozmnožování,

• dýchají vzduch(mají tedy plíce),tělo je pokryto
srstí a mláďata sají mateřské mléko,

• jsou to masožravci,

• jejich končetiny jsou přeměněny v ploutve,

• mají torpédovité a velmi ohebné tělo,

• pod kůží mají silnou vrstvu podkožního tuku, 
který je zásobárna energie, ale taky udržuje
teplo



Lachtan kalifornský (jinak také lachtan tmavý)
• přímořský druh lachtana 

obývající Tichý oceán,

• jsou nejhojnějšími ploutvonožci

• dosahují hmotnosti 110 kg a 
délky 2 metrů,

• žijí na pobřeží, zejména na 
písčitých a kamenitých plážích a 
v ústí řek,

• jsou společenští, žijí v hlučných 
velkých koloniích několika 
samců a mnoha samic,

• jsou masožraví



Mrož lední

• mrož lední je druhým největším 
ploutvonožcem,

• zvláště charakteristické jsou pro 
něho obrovské horní špičáky,

• tlustá vrstva tuku udržuje tělesnou 
teplotu i v ledové mořské vodě,

• byli loveni jak pro maso, tak i pro kly 
- mrožovinu,

• žijí většinou ve skupinách

t



Rypouš sloní

• je největší ploutvonožec,

• dosahuje délky těla 4-6 metrů,

hmotnost se pohybuje od 400 až do

5000 kilogramů,

• mládě se rodí po 350 dnech březosti

• samci bojují o harém,

• jejich potravou jsou ryby, malí korýši,

sépie, rejnoci, olihně

https://www.youtube.com/watch?v=DU4xW79ASsg

https://www.youtube.com/watch?v=DU4xW79ASsg


Zápis

Ploutvonožci
• přizpůsobili se životě ve vodě,

• dýchají plícemi,

• mláďata sají mateřské mléko,

• končetiny přeměněny v ploutve,

• pod kůží mají silnou vrstvu podkožního tuku,

• zástupci: lachtan kalifornský, mrož lední, rypouš sloní, tuleň obecný
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