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0bojživelníci |Vrv,ve voOe l na sousl

,,Petře, co je pravdy na tom, že rosnička umístěná do skíeněné nádoby předpovídá počasí?" ptala se

Veronika. ,,To se jen tak říká. Já radějispoléhám na meteorology, anebo se podívám z okna."

Obojživelníci jsou skupinou živočichů, která představuje přechodnou formu mezi vod-

ními a suchozemskými obratlovci. Proto mají s rybami některé společné znaky.

Vyvíjejí se ve vodě. Jejich larvy, pulci, dýchajižábrami a připomínají tvarem těla malé

ryby. Mají stejně jako ryby ocas a proudový orgán. S rybami je takó pojí proměnlivá
tělesná teplota.

Čím se liší obojžtvelníci od ryb?
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Obojživelníci se od ryb 1iší tím, že mají
vyvinuty dva páry kráčivýclr končetin -
nohou. Kůži mají holou, většinou hlad-
kou, s četnými slizovými ž7ázamt.

U některých žab se slizové žIázy pt'emé-

nily ve ž|ázy jedové. Pokožku občas
svlékají (mloci a čolci najednou, žáby
po kusech). V dutině ústní mají jazyk,

Společným vývodem soustavy trávicí,
vylučovací a pohlavní je kloaka. rozší-
řená část konečníku.
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vnitřní stavba t-ála skokana

Kostra obojživelníků má již všechny znaky kostry suchozemských obratlovcŮ. Její osou
je páteř složená z obratlťl. Na ni se připojuje kostra končetin a lebka. Lebka a konČetiny
jsou s páteíi spojeny pohyblivě.

Cévní soustava je složitější nežu ryb. Srdce žab tvořljedna komora a dvě síně. Do
pravé síně přitéká odkysličená krev ztéla a odtud přechází do komory. Současně je do

komory vháněna z|evé síně okysličená krev z plic. V komoře se krev mísí, takže do
těla se dostává krev smíšená, chudá na kyslík. Proto dýchají obojživelníci nejen plÍ-
cemi, ale i kůží.

Krev proudí v těle v oběhu velkém (tělním) a malóm (plicním).

Rozmnožování a vývin obojživelníků
Obojživelníci se rozmnožgi pohlavně. Žaby ktaaou velké množství vajíček v želatino-
vých obalech, anebo ve šňůrkách. Samci je oplozují ve vodě - vnějŠÍ oplozenÍ, Z vaji,
ček se líhnou larvy - pulci, kterým se vyvíjejí nejprve vnějšÍ, keříčkovité Žábry, teprve
později vznlkajížábry vnitřní. Pulci mají ocásek, jenžpozdějizantká,Zaďni nohy jsou

patrnó ďŤive než přední. Vývin larvy (pulce) v dospělce se uskutečňuje proměnou.

Skupina obojživel-
níků zahrnuje při-

bIižně 2 000 druhů

čím se zabýuá
meteorologie?

vysvětli na pří-
kladu, jak
můžerne sami
podle přírodních
úkazů předpově-
dět počasí.

co nám říká
slovo obojživel-
ník o této sku-
pině živočichů?
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