
Obojživelníci – charakteristika třídy

týden: 11. 5. – 17. 5.

Zpracujte si charakteristiku třídy obojživelníků.

K dispozici máte moji prezentaci, tak jak jste zvyklí ze školy. 

Pokud byste někdo chtěl sken o obojživelnících z učebnice Biologie pro 
gymnázia, napište si o něj.

Pošlete mi opět zprávu, že jste téma zvládli, nejlépe do pondělí 18. 5. 
2020.

Pohodové dny J



čtyřnožci

• život na souši

• tzv. vyšší obratlovci

•pětiprsté končetiny 

•krční oddíl páteře

•plíce (dospělci)

• tělní a plicní krevní oběh



Obojživelníci



• rozšíření malé – vlhké a vyšší teploty, v moři se 
nevyskytují

•největší výskyt v tropech

•odolní vůči nedostatku potravy

•nepříznivá období - zahrabáni v bahně nebo vlhké 
půdě

•největší aktivita - na jaře

•aktivní i v noci (někteří)

•dravci (hmyz)

•potrava pro další obratlovce

•v ČR chráněni, bioindikátory

• často chováni v teráriích



• rozmnožování vázáno na vodu

• larvy - stavba a život podobný rybám

ocásek

žábry

postranní čára

(dospělci procházejí proměnou, kdy se mění hlavně 
dýchací a cévní soustava, narůstají končetiny)

• samice kladou vajíčka do vody

•vajíčka bez obalů a skořápek

•vývoj zřejmě z lalokoploutvých ryb



Skokan zelený

•modelový zástupce – řád Žáby

•asi 10 cm, zelený, s tmavými skvrnami a bělavým 
břichem

•hojně rozšířený

•vázaný na vodu



• zploštělá trojúhelníkovitá  hlava

•krátký trup

•oči s nepohyblivým horním víčkem a pohyblivým 
dolním (třetí víčko – mžurka –začíná v očním koutku

• za okem bubínek

•dva nosní otvory

• trup měkký (nemají žebra)

•přední končetiny čtyřprsté, zadní pětiprsté

•beznozí: červovitý tvar těla

•ocasatí: čtyři končetiny, ocas





Kostra – nové znaky

Další soustavy





Znaky na lebce

• lebka je mnohem jednodušší, než lebka ryb

• vykazuje progresivní znaky, zejména důležitá je přeměna žaberního 
oblouku ve sluchovou kůstku



Páteř

• Obratle silně zatlačují chordu

• Páteř členěna na oddíl krční, hrudní, křížový a ocasní

• Ocasní srůstají v tyčinkovitý útvar urostyl

• Žáby mají jako první skupina obratlovců vyvinutou hrudní kost

• Žebra nejsou vytvořena

urostyl



video lovu žab 
https://www.youtube.com/watch?v=Sg5fPY_QzM0














