
Obojživelníky ( Amphibia) 

 

• Prvé suchozemské stavovce ( vývin z rýb pred 370miliónmi rokov) 

• Vyskytujú sa vo vlhkých, teplých oblastiach- ( najviac trópy), sladkovodné(na morskú vodu nie 

sú prispôsobené) 

• Väčšina druhov suchozemská( voda na rozmnožovanie) 

• Ektotermné 

 

Rozdelenie 

1. Mlokotvaré( Caudata) 

2. Žaby  ( Anura) 

3. Červone (Gymnophiona) 

 

Povrch tela 

• žľaznatá stále vlhká tenká koža 

1. vrchná-  jednovrstvová zrohovatelá, môže sa pravidelne zvliekať 

2. spodná- s pigmentovými bunkami- chromatofóry( sfarbenie počas párenia, v teplom 

prostredí blednú, v chladnom tmavnú, ochrana pred predátormi) 

• môže obsahovať jedové žľazy( podráždenie až usmrtenie) 

 

Pohyb 

• Široká zhora sploštená lebka 

• Kostenná vnútorná kostra 

• Chorda potlačená stavcami 

• Chrbtica- krčný, trupový, krížový, chvostový oddiel( posledné dva zrastené do urostylu- 

tyčinkovitý útvar) 

• Rebrá-  u väčšiny žiab chýbajú, červone najvyvinutejšie, mloky krátke 

• Bez hrudného koša- ak majú hrudnú kosť slúži na upnutie svalov 

• 4 končatiny ( predné 4 prsty, zadné 5) 

• Svaly podľa funkčných oddielov( hlava, krk, hruď, brucho, chrbát) + svaly končatín 

 

Tráviaca sústava 

• Krátka a  jednoduchá 

• vymrštiteľný jazyk 

• prehĺtajú v celku 

• Po prvýkrát všetky časti( +tráviace žľazy- pečeň, pankreas, žlčník) 

• Kloaka- spoločný vývod TS, VS a RS 

 

Dýchacia sústava 

1.väčšinou pľúca s malou respiračnou plochou( mloky hladké, žaby zriasené zvnútra) 

2.Kožné dýchanie( 80%)- celým povrchom tela doplňujúce( mlokotvaré nemajú pľúca) 

3. Výstelkou úst- prehĺtavajú vzduch 

4. žiabre- larvy 

 

Obehová sústava 

• Uzavretá 

• srdce 2P/1K 

• krv sa v komore zmiešava 



Nervová sústava 

• Rúrková ( ektodermálny pôvod) 

• 5 dielny mozog ( predný, medzimozog, stredný, mozoček, predĺžená miecha) 

• Hladká mozgová kôra 

• 12 párov mozgových nervov, 10  miechových 

 

Zmysly 

• väčšina dobrý zrak( červone drobné oči, takmer slepé) 

• Jacobsonov orgán- jamky na podnebí, prídavný čuchový orgán Dobrý čuch 

• Sluch- aj stredné ucho s bubienkom, larvy bočnou čiarou 

• Bočná čiara- vnímanie chvenia- u vodných druhov, u lariev  

• zmyslové tykadlo ( červone na hlave)- zvyšuje účinnosť čuchu, orientácia v prostredí) 

 

Vylučovacia sústava 

• Párové prvoobličky- mesonefros s vyústením do močového mechúra alebo kloaky 

• Kloaka 

• Moč- číry, obsahuje močovinu 

 

Rozmnožovacia sústava 

• gonochoristi 

• oplodnenie vnútorné ( žaby), vonkajšie ( mlokotvaré) 

• vývin  

1. nepriamy s metamorfózou( larvy- žubrienky) 

2. priamy- živorodé 

• Vajíčko s rôsolovitým obalom 

• Vajcorodé alebo vajcoživorodé 

• putovanie v čase rozmnožovania na  veľké vzdialenosti- orientácia Slnko, magnetické pole, 

pachy, hlas súkmeňovcov, výrazné prvky krajiny 

 

1.Mlokotvaré( Caudata) 

• dlhochvosté ( väčšina s plutvovým lemom) 

• hladká vlhká pokožka 

• hibernácia, estivácia 

• metamorfóza u lariev 

• neoténia, juvenilizácia- axostyl a jaskyniar si zanechávajú larválne prvky aj v dospelosti( 

vonkajšie žiabre, bočná čiara) 

• napr. mlok, salamandra, jaskyniar 

 

2.Žaby( Anura) 

• Bezchvosté 

• Dlhé zadné nohy s plávacími blanami 

• Pokožka hladká alebo bradavičnatá, vlhká 

• Lepkavý jazyk 

• Nepriamy vývin cez žubrienku 

• Napr. skokan, ropucha, rosnička 

 

3.Červone (Gymnophora) 



• Beznohé červovité 

• V tropickom pásme (vo vode alebo pod zemou) 

• Prispôsobené životu pod zemou 

• Dobre vyvinuté rebrá, bez pletencov končatín a hrudnej kosti 

• niektoré druhy šupinky v prstencoch 

• Hlavou sa zaboria do bahna 

• Ostré zúbky( potrava- červy, termity, drobné plazy) 

• Vývin- kladú vajíčka alebo vrhajú mláďatá 

 


