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Witam,  

1. Nie wszyscy przysłali mi pracę domową z poprzedniej lekcji. Czekam – nr 3,5,12,13,14. Myślę, że bardzo 

dobra ocena zawsze się przyda. 

 

2. Dziś i w przyszłym tygodniu będziemy uczyć się o gadach. ( Sprawdzian będzie po omówieniu gadów.) 

 

Teraz: 

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

do zeszytu ( informacje napisane kursywą tłumaczą pewne zagadnienia). 

2. Zobacz w podręczniku str. 106 schemat rysunkowy, który pozwoli zrozumieć do czego służą błony 

płodowe?. 

3. Obejrzyj krótki film: Kostaryka. Costa Rica. Tortuguero. Narodziny żółwi morskich. The birth of sea  

turtles.       https://www.youtube.com/watch?v=2kQ0MNTpuuk 

 

4. Posłuchaj piosenki o gadach „gadzie uroki”, która będzie podsumowaniem wiadomości  o budowie 

i funkcjach gadów.   https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0 

 

TEMAT:  Budowa i czynności  życiowe  gadów.  ( Reptilia) 

1. Podział gadów: 

 

2. Środowisko życia  gadów: 

a) zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy, 

b) są zwierzętami wybitnie ciepłolubnymi, zdolnymi do przeżycia nawet w gorącym pustynnym klimacie, 

Podobnie jak ryby i płazy należą do zwierząt zmiennocieplnych, dlatego całoroczną aktywność wykazują jedynie  

w klimacie gorącym. Z tego powodu najliczniej zamieszkują strefę klimatów równikowych, zwrotnikowych oraz 

podzwrotnikowych. Wśród nich jest wiele gatunków jaszczurek np. legwany, oraz węży, np. pytony. Gady  

wygrzewają się na słońcu, dzięki czemu podnoszą swoją temperaturę ciała, co pozwala im utrzymać dużą 

aktywność życiową. W razie upałów chowają się do nor. 

c) w Polsce w okresie zimowym zapadają w stan odrętwienia, 

d) występują jednak wśród nich gatunki, zwłaszcza zaliczające się do żółwi, węży i krokodyli, które znaczną część 

życia spędzają w środowisku wodnym, jednak ich rozród odbywa się na lądzie. 

3. Budowa i przystosowanie do życia na lądzie: 

a) skóra gruba, sucha, pozbawiona gruczołów śluzowych, pokryta łuskami rogowymi (u jaszczurek  

i węży), tarczkami (u żółwi), płytami rogowymi chroniąca przed utratą wody i uszkodzeniami, 

https://www.youtube.com/watch?v=2kQ0MNTpuuk
https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0


Pod tarczkami u żółwi występuje kostny pancerz, który powstaje z przekształconych wyrostków kręgów oraz żeber  

i mostka. To powoduje, że żółwie mogą poruszać jedynie kończynami, szyją i ogonem. 

Zrogowaciały naskórek (wraz z łuskami) co pewien czas się złuszcza. Węże zrzucają go w całości w postaci wylinki. 

Powoduje to, że rosną skokowo – po zrzuceniu starej skóry, kiedy młoda jest jeszcze elastyczna. Zrogowaciała skóra 

skutecznie chroni przed urazami mechanicznymi i nadmierną utratą wody. Dlatego gady można spotkać w skrajnie 

suchych środowiskach, na gorących pustyniach, gdzie są dominującą grupą kręgowców. 

Dziurki obserwowane na całej powierzchni wylinki to ślady, które powstały w miejscach oddzielenia się skóry od 

łusek. W trakcie wzrostu młodych węży stary oskórek staje się zbyt ciasny. Gdyby nie został odrzucony, uniemożliwiłby 

dalszy wzrost). 

b) szkielet: 

- jest silnie skostniały, 

-  czaszka masywna, jest połączona z kręgosłupem jednym kłykciem potylicznym (umożliwia sprawne ruchy 

głowy dzięki obrotnikowi), 

- żuchwa często bardzo ruchliwa np. u węży,  

- klatka piersiowa i mięśnie międzyżebrowe usprawniają wymianę gazową, ochraniają płuca i serce 

( nie mają klatki piersiowej węże), 

- kończyny rozstawione na boki, dobrze umięśnione. 

c) układ pokarmowy: 

- niezróżnicowane zęby; stale wymieniane,  

(Krokodyle mają zęby osadzone w zębodołach; występuje u nich twarde podniebienie (kostne) oddzielające  

jamę nosową od gębowej. U niektórych węży występują zęby jadowe. Żółwie mają szczęki pokryte rogowymi 

płytkami). 

- długi, rozdwojony język u wężów i jaszczurek, 

-  nie potrzebują wiele jedzenia, gdyż wolno jej trawią, 

- większość gadów specjalizuje się w drapieżnictwie. 

(Zwykle żywią się owadami i małymi ssakami. Krokodyle, duże jaszczurki i niektóre duże węże potrafią polować 

na większe zwierzęta, głównie ssaki. Nie umieją żuć, dlatego trawienie połkniętej zdobyczy zajmuje im wiele dni, 

a nawet tygodni. Przed polowaniem, by zapewnić sprawność zmarzniętym w nocy mięśniom, wylegują się na 

rozgrzanych kamieniach. Dopiero gdy się ogrzeją, mogą aktywnie poszukiwać pokarmu. Niektóre żółwie 

i jaszczurki żywią się roślinami). 

d) układ krwionośny: 

- serce zbudowane jest z 2 przedsionków, a komora serca jest częściowo przedzielona przegrodą  

 ( odbywa się mieszanie krwi), 

- dwa obiegi krwi, 

- tylko krokodyle mają serce czteroczęściowe !!! 

e) oddychanie: wyłącznie przez płuca  gąbczaste – wentylacja dzięki ruchom klatki piersiowej i mięśni 

międzyżebrowych  

f) termoregulacja:  

- są zmiennocieplne, 

- są ciepłolubne dlatego nie występują na zimnych obszarach kuli ziemskiej, 

- regulują ciepłotę ciała, jedynie  zmieniając miejsce pobytu ( wygrzewają się na słońcu lub kryją się w cieniu). 

g) układ  moczowy: 

- wytwarzają kwas moczowy usuwany z organizmu bez utraty wody 

(zależnie od dostępności wody wydalają różne azotowe produkty przemiany materii: krokodyle głównie 

amoniak, żółwie słodkowodne (żółw błotny) głównie mocznik, żółwie stanowisk suchych, jaszczurki i węże – 

kwas moczowy), 

- mocz silnie zagęszczony, 

 - resorpcja wody ( wchłanianie)  i jonów do krwi zachodzi w pęcherzu moczowym i kloace, 

 - gady morskie piją wodę, a nadmiar jonów usuwają przez gruczoły łzowe. 

h) narządy zmysłów: 

- dobrze rozwinięty wzrok -  akomodacja oka odbywa się przez zmianę kształtu soczewki, widzą barwy, 

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr#DZOMypAxr_pl_main_concept_2


- oczy chronione są przez trzy powieki górną, dolną i migawkową – przezroczystą, pokrywającą całą ich 

powierzchnię, które usuwają zanieczyszczenia z jego powierzchni oraz rozprowadzają łzy, 

- dobrze rozwinięty węch i dotyk, 

za pomocą wysuwanego z pyska języka węże i jaszczurki zbierają znajdujące się w powietrzu cząsteczki 

chemiczne stanowiące bodźce zapachowe i smakowe. Pokryty nimi język dotyka małych dołków w podniebieniu,  

w których kryje się właściwy receptor węchu i smaku. Mózg gada analizuje bodźce aktywowane przez te 

cząsteczki i pozwala rozpoznawać m.in. ofiarę, drapieżnika oraz partnera. 

- żółwie i węże nie mają ucha środkowego, nie słyszą, 

i) rozmnażanie i rozwój: 

- są rozdzielnopłciowe, 

- układ rozrodczy uchodzi do kloaki, 

-    zapłodnienie jest wewnętrzne,  

-    u samców wykształca się narząd kopulacyjny, 

- w większości są jajorodne,  nieliczne są jajożyworodne, np. żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna, 

-    jaja składane na lądzie, otoczone są włóknistą osłoną, u części gadów przesyconą solami wapnia, 

-    gazy potrzebne do wymiany gazowej dostają się do wnętrza jaja przez pory w skorupie, 

-   rozwój gadów jest prosty  ( brak stadium  larwy), młode podobne do postaci dorosłych, 

-   wyklute młode są od razu samodzielne, 

-    nieliczne opiekują się potomstwem np. krokodyle, 

-   w rozwoju zarodkowym wszystkich owodniowców wytwarzane są błony płodowe, które umożliwiają rozwój 

na lądzie: 

 owodnia – otacza bezpośrednio zarodek, wypełniona jest płynem, zabezpiecza zarodek przed wysychaniem 

i wstrząsami, 

 kosmówka – jest najbardziej zewnętrzną błoną, pełni funkcję ochronną i uczestniczy w wymianie gazowej, 

 omocznia – powstaje z uchyłka jelita i gromadzi produkty przemiany materii zarodka; naczynia 

krwionośne omoczni usprawniają wymianę gazową, 

 pęcherzyk żółtkowy otacza kulę żółtkową i magazynuje pokarm. 

 

(owodniowce to organizmy wytwarzające błony płodowe. Należą do nich gady, ptaki i ssaki.  

Wszystkie gady rozmnażają się na lądzie, również te, które żyją w wodach wychodzą na ląd, aby tu złożyć jaja). 

 

https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/DZOMypAxr#DZOMypAxr_pl_main_concept_3
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-biologiczny/86821-owodniowce
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-biologiczny/87360-ssaki

