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Witam, dziś kolejny temat o kręgowcach zmiennocieplnych.  

Bardzo proszę czytajcie na bieżąco informacje z podręcznika, ze strony epodręczniki. pl ( ryby, płazy ), są tam 

ciekawe zdjęcia, schematy, filmiki, rozwiązujcie ćwiczenia.  

 

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr 

 

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2 

 

Sprawdzian będzie po omówieniu gadów. 

 

Przeczytaj zrobione przeze mnie notatki, możesz je przepisać do zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić do 

zeszytu. 

 

Temat:     BUDOWA  I  CZYNNOŚCI  ŻYCIOWE   PŁAZÓW. 

 

1. Płazy – Amphibia -  to zwierzęta  wodno – lądowe :  

a) na lądzie żyją w miejscach wilgotnych, zacienionych, w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ pokrycie ciała nie 

zapewnia im dobrej ochrony przed wysychaniem, 

b) ich cykl życiowy (rozmnażanie się i rozwój) jest ściśle związany ze środowiskiem wodnym. 

2. Podział  płazów: 

 
 

 mają krótkie, szerokie  

i krępe ciało pozbawione 

ogona, 

 ich tylne kończyny są 

zazwyczaj dłuższe od 

przednich 

  mają wydłużone walcowate 

ciało, którego dużą część 

stanowi ogon, 

 ich tylne i przednie 

kończyny są jednakowej 

długości 

  mają wydłużone, 

robakowate ciało, 

podzielone na segmenty, 

 ich cechą 

charakterystyczną jest 

brak kończyn 

 

3. Przystosowanie płazów do życia na lądzie: 

a) kończyny umożliwiające sprawne poruszanie się po lądzie; u płazów bezogonowych silnie umięśnione kończyny 

tylne (dłuższe od przednich) przystosowane do wykonywania skoków, 

b) głowa połączona ruchomo z tułowiem, dzięki obecności dwóch kłykci potylicznych w czaszce umożliwiająca 

ruchy głową ( góra – dół  „tak – tak”), 

c) narząd oddechowy w postaci workowatych  płuc, które umożliwiają oddychanie tlenem atmosferycznym, 

https://epodreczniki.pl/a/ryby---zwierzeta-wodne/D4faPlcAr
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DA2jmRPZ2


d) ciało pokryte śluzem, który na lądzie chroni przed wyschnięciem, 

e) oczy osłonięte powiekami, które chronią je przed wyschnięciem, 

f) dobrze wykształcony narząd słuchu (obecność ucha środkowego ze strzemiączkiem), który jest ważnym zmysłem 

szczególnie u płazów bezogonowych (odgrywa rolę w czasie godów), 

g) dwa obiegi krwi, dzięki którym krew szybciej krąży, a tlen jest sprawnie rozprowadzany po całym ciele; 

serce zbudowane jest z 2 przedsionków i 1 komory. 
 

4. Przystosowanie płazów do życia w wodzie: 

a) opływowy kształt ciała, który ułatwia poruszanie się w wodzie, 

b) ciało pokryte śluzem, który zmniejsza tarcie, 

c) palce kończyn tylnych spięte błoną pławną co ułatwia pływanie, 

d) silnie ukrwiona, wilgotna skóra i cienki naskórek, które umożliwiają (częściową) wymianę gazową przez skórę, 

e) zapłodnienie zewnętrzne jaj składanych w wodzie, 

f) rozwój złożony z kijanką przystosowaną do żyjącą w wodzie, 

g) obecność skrzeli i ogona u kijanki i niektórych gatunków dorosłych płazów (ogoniastych), 

h) położenie oczu i nozdrzy po grzbietowej stronie głowy, co umożliwia obserwację otoczenia i przeprowadzanie 

wymiany gazowej, gdy reszta ciała jest zanurzona w wodzie, 

i) mocz będący głównie roztworem mocznika i amoniaku. 

5.  Płazy podobnie  jak  ryby są zmiennocieplne.   

Zmiennocieplność powoduje, że najwięcej gatunków płazów żyje w okolicach równika, gdzie jest ciepło i wilgotno przez 

cały rok. Te, które występują w strefie umiarkowanej, np. w Polsce, w okresie jesienno – zimowym, zapadają  

w odrętwienie zimowe, czyli stan, w którym wszystkie procesy życiowe ulegają spowolnieniu (hibernacja). Zimę 

najczęściej spędzają zagrzebane w mule lub pod warstwą obumarłych roślin w niezamarzających do dna zbiornikach 

wodnych lub w ich pobliżu. Niektóre płazy przebywają w norach i jamach w ziemi. 

6. Odżywianie płazów: 

 a) wszystkie dorosłe płazy są drapieżnikami, które potrafią dostrzegać tylko ruchome obiekty. 

  np.  

 
b) larwy płazów bezogonowych żywią się głównie pokarmem roślinnym, który zeskrobują maleńkimi ząbkami 

położonymi w otworze  gębowym. 

 

7. Rozmnażanie i rozwój żab: 

a) układ rozrodczy uchodzi do kloaki ( końcowy odcinek jelita jest wspólnym ujściem pęcherza moczowego i ukł. 

rozrodczego), 

b) rozdzielnopłciowe, 

c) rozwój w wodzie,  złożony, z przeobrażeniem, 

d) u bezogonowych zapłodnienie zewnętrzne, w wodzie, samica składa w wodzie jaja w galaretowatej osłonce 

zwane skrzekiem, a samce polewają je białawym płynem zawierającym plemniki, 

e)  u ogoniastych i beznogich zapłodnienie wewnętrzne, 

f) przystępują do rozrodu w okresie godowym ( w Polsce  marzec – maj ) 



    

g) u niektórych gatunków opieka nad potomstwem, 

h) czasem rozmnażają  się formy larwalne (neotenia) np. aksolotl meksykański. 

 jest larwą salamandry meksykańskiej – zamieszkuje zimne górskie jeziora Meksyku  W środowisku naturalnym nie 

przekształca się w postać lądową. Powodem braku transformacji jest wrodzona wada i brak  tyroksyny 

wytwarzanej w tarczycy  spowodowanej niską jej funkcjonalnością. 

 

 

 forma żyjąca w warunkach naturalnych – ubarwienie 

grzbietu ciemnoszare, czarne lub brązowe, z 

licznymi ciemnymi, prawie czarnymi plamkami 

tworzące marmurkowy  deseń 

 
 

 forma żyjąca w warunkach sztucznych (hodowlanych) 

– najczęściej występują tu barwy  albinotyczne, 

jasnoróżowe a nawet białawe, z intensywnie różowymi 

skrzelami. 

 

 

  g) większość płazów nie opiekuje się potomstwem ( wyjątek – grzbietoród amerykański, pętówka babienica) 

 

rozmnażanie  żab  -  etapy: 

 

 

1.  skrzek  jaja znajduje się w galaretowatych osłonkach, rozwój 

zapłodnionych jaj odbywa się w wodzie 

2. skrzek bardziej rozwinięty 

3. mała kijanka (larwa) z pierzastymi skrzelami 

4. kijanka z ogonem, który otoczony jest błoniastą płetwą 

5. kijanka z tylnymi kończynami 

6. kijanka z przednimi i tylnymi kończynami 

7. młoda żabka 

8. dorosła żaba 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyroksyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarczyca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albinizm

