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Naši obojživelníci
obojživelníci se dělí na dvě skupiny. Ti, kteří mají ocas zachovaný po celý Život, jsou

obojživelníci ocasatí. Řadí se k nim čolci a mloci, Ti, kteří v dospělosti ocas nemajÍ,

jsou obojživelníci bezocasí. Patři mezt ně všechny žáby.

V zarostlých říčních ramenech, v tůních nebo rybní cích žlje asi 9 cm dlouhý Čolek
obecný. Hbitý pohyb ve vodě mu umožňuje dlouhý, ze stran zploštólý ocas.

Na jaře má samec na střední azadni části těla vysoký hřeben a je velmi pestře zbarven

V údolí podhorských a horskýclr potokťr žije
čolek horský.
Samec je během rozmnožování obdobně jako
samec čolka obecnóho zbarven pestřeji než
samice. Nemá ale hřeben.

Čolci se žívíhmyzetn, drobnými korýši,
pavouky a malými čelvy. Žijl vetSinou skrytě.
Zapotravol vylézaji až v noci. Koncem léta
opouštějí vodu a žijí rročním životem na souši
Zimtl přečkávají zahtabáni v ťrkrytu.

čolci a mloci jsou

zákonem chr,áněnl

Kuňky mají zorničky
srdčitého tvaru.

Kvákavé zvuky

nevydává skokan
zelený, ale skokan
skřehotavý Je rozší-
řen hlavně na Bal-
kánském a Pyrenej-
ském poloostrově,

Najdi oba polo-
ostíovy na mapě
Evropy,
ve kterém státě
se můžeš s tímto
druhern skokana
setkat v přirodě?

čolek obecný v období rozmnožování

Mlok skvrnitý žťle na vlhkých místech v lesích.
Je asi dvakrát větší než čolek. Má hladkou černou
kůži s křiklavě žIutými skvrnami. Je živorodý.
Samička rodí pulce do vody většinou zjara. Ve dne

se mlok skrývá. Za potravou vylézá v noci, Loví
hlnyz, žižaly a slirnáky.

Žáby mají krátké zavďrité tělo a přední končetiny ̂ '4lok 
skvrnitý

kratší než zadní. Na předních končetinách se nacházejí čtyíi prsty, na zadnichje pět

prstů. Mezi prsty mají plovací blánu.
Velké vypouklé oči chrání tři víčka. V dutině ústní mají, s výjimkou kuněk, vymrŠti-

telný jazryk, kterýje vpředu přirostlý avzadu volný.

Vývojově nejstarší skupinou žab jsou kuňky. Mají brada-
vičnatou kůži. Její výměšky mohou zpťrsobit u citlivých
lidí alergickou reakci. Vyhledávají vodu, která není obsa-

zena jinými obojživelníky. Nejčastěji se vyskytují
v tůních a rybnících, ale najdeme je i v kalužích naplně-
ných na několik týdnů dešťovou vodou. Žtví se hmyzem,
červy a jinými drobnými živočichy.

Skokani mají mohutné zadni končetiny. Jejich kůže je
hladká.

V tůních a lybnících s hustě zarostlými br'ehy žije skokan zelený. Je asi 10 cm dlouhý
Samečkové vydávají skřehotavý, daleko slyšitelný zvuk, který je zesilován ozvuČnými
měchýřky u koutků úst.

kuňka žlutobřichá
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