
Nytjastofnar á Íslandsmiðun
Hryggleysingjar - Fiskar – Sjávarspendýr

(Myndir eru úr samnefndri rafbók og uppruna þeirra getið þar)
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Hryggleysingjar

Krabbadýr - Skeljar - Kuðungar

Rækja - Humar - Kúfskel - Bláskel - Beitukóngur

Elsta dýr Jarðarinnar

https://youtu.be/6RQYK2_agFg


Fiskar

Hryggdýr sem halda sig i vatni og anda með tálknum

Fiska er að finna um öll heimsins höf en mismunandi tegundir þó

Þeir lifa ýmist á botninum, miðsjávar eða í uppsjónum

Einnig eru til ferskvatnsfiskar og jafnvel fiskar sem lifa bæði í sjó og vatni
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Skynfæri fiska

Skeggþráður - Kvarnir - Rákin
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Óvenjulegir vinir

https://www.youtube.com/watch?v=t7uGHi3KyDc&index=10&list=PL2i5B4LnhHoWYGGB__YsyFZs9HyLiWif1


Líffæri fiska

Roð - Hreistur - Sundmagi - Hrogn - Svil
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Æxlun og vöxtur fiska
Beinfiskar æxlast með ytri frjóvgun og eignast fjölda afkvæma

Brjóskfiskar æxlast með innri frjóvgun og eignast fá afkvæmi

Fiskar vaxa alla ævi en það hægir á vextinum eftir kynþroskaaldurinn
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Lögun og líkamsbygging

Straumlínu laga - Flatvaxnir - Slöngulaga

Hvítu vöðvarnir eru fyrir sprettsund en rauðu fyrir þolsund

Dökkir að ofan ljósir að neðan
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Brjóskfiskar og beinfiskar

Beinfiskar um 95% af öllum fisktegundum - Þróað an kjaft og ugga 

Brjóskfiskar hafa brjósk í stað beina - Lítið breyst í 100 milljón ár

Hákettir - Þvermunnar
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Háfar

Skötur



Þorskfiskar

Algengir við Ísland - Einkum þorskurinn - Botnfiskar - Nytjafiskar

Þorskur - Ýsa - Ufsi - Kolmunni
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Þorskurinn frá hrygninguÁstir þorska í Þistilfirði

https://www.youtube.com/watch?v=xQsBsYMpTH4&list=PL2i5B4LnhHoWYGGB__YsyFZs9HyLiWif1&index=2-
https://www.youtube.com/watch?v=m0AhWKguxU8&index=19&list=PL2i5B4LnhHoWYGGB__YsyFZs9HyLiWif1


Brynvangar

Vel varðir t.d. með göddum á hliðunum - 28 tegundir á Íslandsmiðum
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Hrognkelsi

https://www.youtube.com/watch?v=3275nYzktV0&feature=youtu.be


Flatfiskar

Þeir eru flatir og hafa augun á annari hliðinni

Lifa við botninn og  éta ýmsa hryggleysingja þar  

Lúðan er ránfiskur
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Flatfiskar

https://www.youtube.com/watch?v=WERW0Y9yYbQ


Borrar og kjaftagelgjur

Borrar eru afar fjölbreyttur hópur fiska og ekki með eitt ákveðið útlitseinkenni

Kjaftagelgur eru með áberandi stóran kjaft og beittar tennur 

12

Steinbíturinn Stefanía

https://www.youtube.com/watch?v=pvYSl1_qyvs&index=6&list=PL2i5B4LnhHoWYGGB__YsyFZs9HyLiWif1


Glit- og síldfiskar

Stærsti hluti aflans á Íslandsmiðum eru glit- og síldfiskar

Veiðarnar sveiflukenndar og geta verið óútreiknanlegir 

Síld - Loðna 
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Auðæfi hafsins 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp6Csy-2BK4&feature=youtu.be&t=32


Laxfiskar

Allir þessir fiskar eru sjógöngufiskar 

Lax - Bleikja - Urriði
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Sjávarspendýr

Sjávarspendýr eiga það sameiginlegt með öðrum spendýrum að 

vera með heitt blóð og lungu.

Nokkrar hvala- og selategundir eru á Íslandi
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