
U mlokŮ a Čolku docházi k oplození vnitřnímu. Samičky čolků lepí oplozená vajíčka pojednom na vodní rostlinY. Z nichse lÍhnou pulci, kteří májí vyvinuty pollze vnější keříčko_l'ité ŽábrY, ocas zŮstáv á zachován po celý iivot. Nejdříu."." ji- vyvíjejí přední končetiny.
Mlok skvrnitý mŮŽe být i Živorodý. Do vody nevypouští vajíčka, ale larvy, které majíkončetiny již od narozeni.

Proměna obojživelníka

lrnutí

voj obojživelníků
ObojŽivelníci se vYvinuli přibliŽně pr'ed 350 milióny let zpraclávné skupiny 1aloko_l l, r tt1 yyc h ,,_r,5.

\ clobě vYsYchání vtlcl se tyttl ryby přizpůsotrily pohybLr v nloc.lilech. ptlzclě.ji ipcl soLršiL'tlltlŽňtlvitlcl.jin to vytvořetlí orgítnu pocltlbnóllo plícíIn. kter-ýrrl clýchaIy k,l,slík zclzcluchrt, S títll srlltvisí izcloktlIlalení cévttí sortstiivy. zc.inlérla zlněna stavby st.clce.Pt,sttí a břišrrí pIolltve se pozr.,oltlit přelnělrily,.priniitivňi not u. 
* (/J 'l'u

Tak se vyvinr-rli ne.jstarší obojživelníci - krytolóbci.
Pladávní oboj živelníci dosahovali úctyhod ný ch r oz-
rněrů. Většina současných druhů měřílen několik
centimetrů. Výjimkou jsou velemloci á]ouzí až 1-5 m
\čtšina obojživelníků se vyskytuje v tropech. V mírném
podnebném pásu žije jen málo druhů, ve studeném nežiji
vůbec. U nás jsou zastoupeni asi 20 druhy.

il Obojživelnícijsou živočichové, jejichž larvy žijí ve vodě a dospělci na souši.
Majíproměnlivou tělesnou teplotu a stálevlňkou kůži. Rozmnožujíse
?9|l.y.nš:.Vývin larvy 

Jp.!|.:] v dospělce se uskutečňu;. p.rOnou, Larvy
ďýchají žábrami, dospělí jedinci dýchají plícemi a kůží. sidce mali rozděleno nadvě síně a jednu komoru, krevní ónon'nb malý (plicní) u u.rký irernoVyvinuli se z ryb příbuzných rybám lalokoplouiuý.n Ň.ju". iilň zil. v tropech.

§ Uvedte, čím se liší obojživelníci od ryb.
á Srovnejte vývin žab s vývinem mloků a čolků.
§ Vysvětlete, jak se mohli obojživelníci vyvinou t z ryb.
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Krytolebec Více inŤ*rrnaci
o vtfuajiobojži-
velníků sc můžeš
dozvědět např,
v publíkaci
,,Kniha o pra-
véku" autora
Zdeňka V,
špinara.
Jak se jrn*n*je
výtvarník, k**rý
tuto knjhu ilus-
troval?
Znáš jeho obrazy
ještě z jiného
předmětu?

Otázky a úkoly
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