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Nejhojnějšínr naším skokanem je skokan hnědý.
Má hnědavé nebo žlutavé zbarvení. Je větší než sko-
kan zelený. Dosahuje délky více než 10 cm. Má
silně vyvinuté zadní nohy. kter,é mu umožňují skoky
cllouhé až 1 m,

Kromě období rozmnožováni žije na souši. Najdeme
ho na lukách, v zahradách a na polích, mnohdy
daleko od vody.

Rosnička zelená

Při náh|ém vypla-
šení vystřikují za
sebe samečkové
skokana zeleného
vodu obloukem
vysokým až 30 cm

Samičky skokana
hnědého snášelí
vajíčka již v březnu,
Malé žabky vyiézalí
z vody v červnu,
Zejména po dešti
jich bývá velké
množství,

Dospě|í samečkové
rosničky zeIené váží
jenBaž9gramů.

Listovnice pesťrá

žáby tropických
deštných lesů
mají charakteris-
tické pestré zbar-
veni. Zjisti, jak
jsou přizpůso-
beny životu
v tomto prostředí.

Ve které
pohádce nebo
jiném literárním
díle se vyskytuje
cbojživelník?

Skokan hnědý

Největší naší žábou je ropucha obecná. Samice může
být až 15 cm dlouhá. Má zavalité tělo a krátké nohy. \ět-
šinou jen nemotorně Ieze. Její bradavičnatáktňe vylLrčuje
hlen, který ji chrání před nepřáteli. Žije na vlhkých mís-
tech, často vzdálených od vody. Ve vodě se zdržuje jen
v době rozmnožování. Vajíčka slepuje lrlenem ve šňťrrky
dlouhé několik metrů. Ve dne se skrývá pod listy, v zem-
ních děrách nebo pod kameny. Za poftavou vylézá až
v noci. Živi se hmyzem, měkkýši ažižalamí.

Životu lla stromech a keřícli se přizpťrsobila drobná žába
rosnička zelená. Mir tělo dloLrhé asi 6 crn. Na rozší-
řených koncích prstťr jsou přísavné terčíky, které
vyměšují lepkavý sliz Lrmožňující rosničce přichy-
cení na hladkých svislých plochách. Žlje ve vlhkých
listnatých a smíšených 1esích s tůňkami a lybníky.
Přizpůsobuje se barvou těla svému okolí. Samečkové mají na
lrrdle ozvučnou blánu, která se při skřehotání nafukuje. Ros-
ničky se živí především mouchami.

Ropucha obecná

Shrnutí
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K ocasatým obojživelníkům patří čolci a mloci. Samečkové čolků se v době roz-
množování nápadně liší od samiček. Mlok skvrnitý je živorodý, Bezocasí obojži-
velníci jsou žáby. Ve vodě žijí kuňky a skokan zelený. V místech vzdálených od
vody žijí skokan hnědý a ropucha obecná, Životu na stromech se přizpůsobila
rosnička zelená. Ve vodě se vyskytujípouze v době rozmnožování.

0tázky a úkoIy

l| Vysvětlete, proč dělíme obojživelníky na ocasaté abezocasé.

LÍJ E| V jakém prostředí žtlí obojživelníci? Uved'te, jaký mají vztahk vodě.

§ Vysvětlete, jak se obojživelníci pohybují.

fl§ Srovnejte způsob života skokana zeleného a skokana hnědého.
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