
Вчені поділяють риб на три великі групи.
1. Безщелепні риби: міноги, міксини.
2. Хрящові риби: акули, скати.
3. Костисті риби:  - лопатепері,

- променепері.
Фантазія Господа безмежна, Його створіння 

дивовижні. Ми виявляємо це, відкриваючи свої 
серця дивам Божого Творіння.

РИБИ, ЯКИМИ ЇХ
СТВОРИВ ГОСПОДЬ

Зграя ставридок

У деяких риб 
немає справжніх 
кісточок: їхній 

скелет складається 
з хрящів (як твій 

ніс).

Мінога
(Lampetra fluviatilis)

БЕЗЩЕЛЕПНІ РИБИ
(мають черепи, але хребці відсутні
чи являють собою невеличкі хрящі) 

У риби-пилки (або, якщо 
бути точним, пилорила 
звичайного) на рилі 
розташований довгий 
плаский виріст (рострум), 
оправлений з боків зубцями. 
Ця «пила» служить для 
захисту і для лову здобичі.

Рентгенівський знимок
хрящової риби (риби-пилки)

На відміну
від кісток,
хрящі видно 
не надто чітко

Хрящі

Селена (Selene vomer)

Рентгенівський знимок костистої риби (селени)

Кости

Скат
Костисті риби рухають 
своїми плавцями, але у 
акули плавці товсті і 
не рухаються, а 
працюють як кермо і 
кіль парусного
човна.

Карибська
рифова акула (Carcharhinus 

perezii) © richcarey / iStockphoto

ХРЯЩОВІ РИБИ
(скелет складається з хрящів)

Розподіл акул в океанах (позначено блакитним)

КОСТИСТІ РИБИ
(скелет складається з кісток)

Бічна лінія, що розташована на обох сторонах тіла риби, – це 
додатковий орган чуття, який працює як детектор руху. За її 
допомогою риба точно визначає, де саме знаходяться поблизу від 
неї інші побратими. Це дозволяє рибам утворювати щільні зграї, які 
рухаються чітко, злагоджено і синхронно.

Рогозуб
Лопатепера костиста риба

У рогозуба, крім властивих рибам зябер, є примі-
тивні легені, якими він може дихати, якщо водой-
ма, в якої він живе, застоюється або пересихає.

Сомик
Променепера костиста риба

Бічна лінія

Вусики
(нюх і дотик)
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X-rays: Smithsonian
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І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно!

І побачив Бог усе, що вчинив. 
І ото, вельми добре воно!

(Буття 1:31а)



КОСТИСТІ РИБИ
(скелет складається з кісток)

Шкіра мурени насправді 
синього кольору. Вона 
здається зеленою через 
товстий шар жовтого слизу, 
що виділяють шкірні залози 
цієї риби (при змішуванні 
жовтого і синього кольорів 
виходить зелений).

Мурена

Вугри

Вугор європейський
(Anguilla anguilla) Вугор може дихати не 

тільки зябрами, він здатний 
поглинати кисень всім 
тілом, через шкіру.

Летюча риба
За допомогою грудних 
плавців ці рибки 
перелітають на короткі 
відстані над поверхнею 
океану.

Камбала
Камбалоподібних існує 
досить багато видів – 
більш ніж 400. Найбіль-
ше відомі камбала 
європейська, морський 
язик, калкан і палтус.

Багато риб виглядають вельми незвично 
і часом здаються неймовірними. 

А уявити собі їхній спосіб життя людині 
взагалі дуже важко. В такому 

надприродному розмаїтті форм життя 
відбивається надприродність нашого 

Творця – Бога.
Малорота
макропіна

очі

ніздрі

рот

Малорота макропіна (Macropinna microstoma) – одне з найдивніших 
створінь: ця риба має прозорий череп! Її зелені очі циліндричної 
форми розташовані всередині прозорої голови. Макропіна бачить 
безпосередньо крізь власну голову, як через шолом космонавта. Це 
допомагає їй додатково захищати очі від можливої небезпеки.

Ці дві сторінки – додаток до № 73, плакат «Риби»

Осетер
кісткові щитки

Осетрові не мають луски. Замість неї на шкірі 
знаходиться тільки деяка кількість шипів – 
кісткових пластин-щитків. Чорна ікра, що 
цінується в усьому світі, – це ікра осетрових 
риб (осетра, білуги, севрюги).

Вимерла риба

Guiyu oneiros

Вчені знаходять скам’янілі кістяки риб, що 
відрізняються від тих, що є у сучасних видів. 
Вважається, що ці риби давно вимерли, але не 
треба поспішати з висновками: целаканта теж 
вважали викопним, а в середині ХХ століття 
виявили цілком живих представників цього роду.

Хваліть Господа, 
також з землі: 

риби великі 
й безодні усі.

(Псалом 148:7)

Глибоководні риби 
виглядають вкрай незвично і, 
навіть, страхітливо. Бог 
створив їх для зовсім іншого 
середовища, яке цілком 
відрізняється від нашого.

National Aquarium

© PicturePartners
iStockphoto
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Риба-вудильник
(морский чорт,
жабун рибалка)
(висушена як сувенір)
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