
Přehled ZŠ Na Planině – přírodopis 

Obratlovci 2 - obojživelníci a plazi 
Třída: Obojživelníci 
Vznikli v prvohorách z jedné skupiny ryb, u které se vyvinuly plíce. Přestože v dospělosti žijí na souši, vždy jsou nějakým způsobem 
vázáni na vodu (alespoň v době rozmnožování). 

Pokryv t ěla 
� kůže je holá a vlhká, je v ní mnoho krevních cév protože zajišťuje pomocné 

kožní dýchání (pro obojživelníky je nezbytné) 

Kostra 
� velmi jednoduchá, tvořená malým počtem kostí, žebra jsou většinou zakrnělá 

� dobře je vyvinutá kostra končetin (pohyb na souši) 

Svalstvo 
� svalstvo je kvůli pohybu po souši více rozrůzněné než u ryb 

Trávicí soustava 
� všichni obojživelníci jsou draví (pouze pulci žab se živí řasami) 

� střevo na povrch těla ústí otvorem zvaným kloaka (= společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy) 

Dýchací soustava 
� vyvinuty jednoduché plíce, pro dýchání je důležitá i kůže 

Cévní soustava 
� jednoduché a málo výkonné srdce 

Vylu čovací soustava 
� z ledvin je moč odváděna močovody do močového měchýře (dočasné skladování moči) 

Smyslové orgány 
� dobře vyvinutý zrak (lépe než u ryb) 

� vyvinutý sluch, ucho žab na povrch těla ústí bubínkovou blánou 

Rozmnožování 
� probíhá ve vodě, mají vnější oplození, oplozená vajíčka jsou chráněna rosolovitým obalem 

� z vajíček se líhnou larvy  (u žab nazývané "pulci"), které žijí ve vodě a od dospělých jedinců se 
liší mnoha znaky: dýchají žábrami, nemají nohy, mají ocas, larvy žab (pulci) se navíc neživí 
dravě (seškrabávají řasy ústní přísavkou s rohovitými zoubky) 

Obojživelníci jsou v Evropě silně ohroženi a z naší přírody mizí. Hlavní příčinou úbytku je nedostatek vhodných míst pro 
rozmnožování (močály, tůňky, dlouhodobé louže). Druhou hlavní příčinou je znečištění vod, v jehož důsledku zahyne mnoho larev. 

Zástupci: ocasatí (dlouhý ze stran zploštělý ocas, špatný sluch) - mlok, čolek… 
žáby (zakrnělý ocas, dobře vyvinutý sluch, larvy = „pulci“ se živí řasami) - skokan, ropucha, rosnička… 
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Třída: Plazi 
Vyvinuli se obojživelníků koncem prvohor jako ryze suchozemští živočichové, přizpůsobení k trvalému životu na souši. 

Pokryv t ěla 
� silná kůže se zrohovatělou pokožkou, která vytváří rohovité šupiny (z pevné bílkoviny zvané rohovina, která dobře chrání proti 

vysychání), ještěři a hadi vrstvu šupin při růstu svlékají 

Kostra 
� podobná kostře obojživelníků; žebra jsou však plně vyvinutá 

Svalstvo 
� rozlišené do mnoha skupin 

Trávicí soustava 
� draví (s výjimkou leguánů a suchozemských želv, které jsou býložravé) 

� v ústní dutině dobře vyvinuté zuby a slinné žlázy (u některých druhů se přeměnily na žlázy jedové), mají kloaku 

Dýchací soustava 
� velmi dobře vyvinuté plíce (i u mláďat) 

Cévní soustava 
� dokonalejší srdce než u obojživelníků 

Vylu čovací soustava 
� základem jsou ledviny a močovody, mají hustou kašovitou moč (šetří vodou) 

Smyslové orgány  
� kromě zraku je důležitý také hmat (dobré vnímání otřesů) a čich uložený v horním patře 

ústní dutiny (do čichových jamek plazi nabírají „vzorky vzduchu“ rozeklaným 
jazykem) 

� sluch je méně vyvinut, chybí bubínková blána (hadi nemají sluch vyvinutý vůbec) 

 Rozmnožování 
� probíhá na souši,  (vnitřní oplození), při páření samci předávají spermie do těla samice 

(vnitřní oplození) 

V těle matky se do oplozeného vajíčka uloží zásoba živin zvaná žloutek (3) a kolem něj se vytvoří pomocné obaly - rosolovitý bílek 
(4), papírová blána (5) a kožovitá skořápka (6). Tím vznikne vejce, které plazi nejčastěji zahrabávají do půdy. Při vývoji ve vejci se 
kolem zárodku (1) vytvářejí ochranné zárodečné obaly (2). 

Skupiny plaz ů 
Ješt ěři 
� vyvinuté končetiny (nebo alespoň jejich základy), vyvinutý sluch, při napadení mohou 

odlomit část ocasu 
ČR: ještěrka obecná (a další druhy), slepýš křehký (má zakrnělé zbytky končetin) 
cizokrajní: gekon, leguán (je býložravý), varan, chameleon… 

Hadi 
� končetiny úplně zakrnělé, velké množství obratlů a žeber, vyvinuta jen jedna plíce, 

zcela zakrnělý sluch, citlivý hmat 

ČR: užovka obojková (u vody, živí se hlavně žábami), zmije obecná 

cizokrajní: hroznýš, krajta, anakonda, chřestýš, kobra… 

Želvy 
� trup krytý krunýřem, který je vyztužený kostěnými destičkami, nemají zuby 
vodní želvy (dravé): kareta (mořská), želva bahenní (i v ČR), želva nádherná (jih USA) 
suchozemské želvy (býložravé): žijí i v jižní Evropě 

Krokodýli 
� nejlépe vyvinutí plazi, kořist loví ve vodě 
zástupci: krokodýl, kajman, aligátor … 
 

 


