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Slovo úvodom 
 

Predkladáme čitateľom prvú časť výkladového zoologického slovníka, v ktorom sú spracova-

né heslá venované obojživelníkom (Amphibia).  Slovník, ako zdroj základných informácií, vhodne 

dopĺňa súčasnú ponuku populárnovedeckých publikácií z oblasti živej prírody zastúpených na pultoch 

našich knižných obchodov.  

Zoologický slovník je určený najmä vysokoškolským študentom učiteľských odborov biológie 

v kombinácii s iným predmetom, učiteľom prírodopisu a biológie základných a stredných škôl ako aj 

všetkým záujemcom o svet živočíchov.  

Za heslami v slovníku sú uvedené skratky mien autorov, PMi – Peter Mikulíček, VV – Viliam 

Vongrej. Časť obrazov v slovníku prekreslila RNDr. Lenka Hudáková.  

V ďalších častiach zoologického slovníka chceme ponúknuť záujemcom o prírodu informácie 

o jednotlivých skupinách živočíchov spracované domácimi zoológmi. Okrem sprístupnenia informácií 

o živočíchoch je nezanedbateľnou úlohou slovníka napomôcť stabilizácii slovenských mien živočí-

chov a odbornej zoologickej terminológie. 

 

Vydanie slovníka bolo podporené grantom KEGA č.3/3184/05 a grantom VEGA č. 1/2369/05 

 

V Bratislave 24. októbra 2005 
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Acanthostega gunnari → fylogenéza obojži-
velníkov 
Agalychnis → rosničkovité 
Allophryne ruthveni → rosničkovité 
Ambystoma → axolotlovité 
Ambystoma platineum → axolotlovité 
Ambystoma tremblayi → axolotlovité 
Ambystomatidae → axolotlovité  
Amphibia → obojživelníky 
Amphiumidae → úhoríkovité 
 

Obr. 1. Rôzne typy amplexov žiab a chvostnatých obojživelní-
kov. A – ingvinálny (Alytes, kunkovité) B – axilárny (Eleuthero-
dactylus, hvízdavkovité) C – cefalický (Colosthetus, stromárko-
vité) D – amplexus v rode Mantidactylus (skokanovité) E – 
amplexus v rode Breviceps (parosničkovité) F – chýbanie am-
plexu u Dendrobates granuliferus (stromárkovité) G. amplexus v 
rode Salamandra (salamandrovité). Samec je tmavo odlíšený 
(Obr. A - F podľa DUELLMAN a TRUEB 1994). 
 
amplexus – prichytenie samice samcom počas 
párenia niektorých druhov chvostnatých oboj-
živelníkov a väčšiny žiab, ktoré zabezpečuje 
úspešné odovzdanie → spermatofóru alebo 
oplodnenie vajec (Obr. 1.). Pri evolučne star-
ších skupinách žiab (čeľade → chvostovcovité, 
Leiopelmatidae; → kunkovité, Discoglossidae; 
→ pipovité, Pipidae; → veľkonosé, Rhinop-
hrynidae; → hrabavkovité, Pelobatidae; → 
bahniarkovité, Pelodytidae; → myobatrachido-
vité, Myobatrachidae; niektoré druhy čeľadí → 
hvízdavkovité, Leptodactylidae; → sooglosi-
dovité, Sooglossidae) je amplexus ingvinálny – 
samec drží samicu pred jej zadnými končati-
nami. Väčšina evolučne mladších skupín žiab 
má amplexus axilárny – samec prichytáva sa-
micu za prednými končatinami. Pri ingvinál-

nom amplexe sa kloakálne otvory samca a sa-
mice nepriblížia k sebe tak blízko ako pri am-
plexe axilárnom, preto tento spôsob prichyte-
nia nezabezpečuje oplodnenie vajíčok tak 
účinne. Okrem týchto dvoch typov amplexov 
existuje viacero modifikácií, ktoré sa pri jed-
notlivých druhoch vytvorili v závislosti od 
relatívnej veľkosti a tvaru tela samca a samice, 
spôsobu ovipozície (kladenia vajec) a rodičov-
skej starostlivosti. Napríklad samec ropušky 
starostlivej (Alytes obstetricans) z čeľade → 
kunkovité (Discoglossidae) najskôr pridržiava 
samicu pred zadnými končatinami. Vo chvíli 
kladenia vajíčok sa však prichytí prednými 
nohami v oblasti hlavy, vďaka čomu si môže 
lepiť vypúšťané vajíčka na zadné končatiny. 
Samce väčšiny druhov čeľade → stromárkovi-
tých (Dendrobatidae) pridržiavajú samicu 
prednými končatinami pod hrdlom (tzv. cefa-
lický amplexus). Samce niektorých druhov 
madagaskarského rodu Mantidactylus (→ sko-
kanovité; Ranidae) sedia počas párenia ob-
kročmo na hlave a prednej časti chrbta samíc; 
pár pritom sedí na vertikálne rastúcom liste. 
Samec vypúšťa spermie. Tie stekajú po chrbte 
samice a oplodňujú vajíčka, ktoré samica kla-
die na list. Druhy s guľovitým telom (niektoré 
druhy rodov Breviceps, Kaloula a Gastrophry-
ne z čeľade → parosničkovité; Microhylidae) 
nie sú vzhľadom na tvar tela axilárneho am-
plexu schopné. Samec sa len prilepí na zadnú 
časť chrbta samice, a to pravdepodobne vďaka 
výlučkom osobitých žliaz umiestnených na 
jeho bruchu. Amplexus chýba druhom Den-
drobates granuliferus a D. pumilio (→ stro-
márkovité; Dendrobatidae) a juhoamerickému 
rodu Rhinoderma (→ nosatkovité; Rhinoder-
matidae). Vyskytuje sa naopak pri párení nie-
ktorých druhov z čeľade → salamandrovitých 
(Salamandridae). Samce z rodov Taricha a 
Notophthalmus zaujímajú polohu na chrbte 
samice,  samce z rodov Pleurodeles, Salaman-
dra, Tylototriton a Mertensiella sú pri amplexe 
pod samicou, ktorú pridržiavajú prednými 
končatinami.       PMi 
Aneides → mločíkovité 
Anura → žaby 
Arthroleptinae → skokanovité 
Ascaphus → chvostovcovité  
Assa darlingtoni → myobatrachidovité 
Asterophryinae → parosničkovité 
Astylosterninae → skokanovité 
Atopophrynus syntomopus → stromárkovité 
axolotl mexický (Ambystoma mexicanum) → 
axolotlovité 
axolotl škvrnitý (Ambystoma tigrinum) → 
axolotlovité 
axolotlovité (Ambystomatidae) – čeľaď 
chvostnatých obojživelníkov (Caudata) zahŕňa-
júca stredne veľké druhy (celková dĺžka zvy-
čajne do 200 mm) s krátkou hlavou, robustným 
telom i končatinami. Mnohé druhy majú vý-
razné výstražné sfarbenie. Zuby na podnebí 



 
Zoologický slovník Obojživelníky - Amphibia  

 6

ústnej dutiny vyrastajú v priečnom rade. Väč-
šina druhov sa pári na jar a odkladá znášku do 
vody. Len niektoré druhy sa pária na jeseň a 
kladú vajíčka na súš v blízkosti vody, ktorá ich 
následne zaplaví. Rod Rhyacosiredon kladie 
vajíčka pod kamene v horských bystrinách. 
Samce vypúšťajú spermie vo forme → sper-
matofóru. Niekoľko druhov sa vyznačuje obli-
gátnou alebo fakultatívnou → neoténiou. Dru-
hy Ambystoma platineum a A. tremblayi sú 
triploidné a rozmnožujú sa gynogeneticky (→ 
gynogenéza). Čeľaď zahŕňa rod Rhyacosiredon 
so 4 druhmi, ktoré obývajú pohoria stredného 
Mexika a rod Ambystoma s približne 30 druh-
mi rozšírenými od južnej Kanady po stredné 
Mexiko. K najznámejším druhom patria axo-
lotl škvrnitý (A. tigrinum) a axolotl mexický 
(A. mexicanum). Axolotl škvrnitý je  pomerne 
robustný obojživelník s nápadnými bielymi, 
krémovými alebo žltými škvrnami na čiernom 
podklade. Väčšinu života strávi v podzemných 
norách vyhĺbených inými živočíchmi. V čase 
rozmnožovania migruje k rôznym typom stoja-
tých vôd a potokov, kde kladie vajíčka. V kli-
maticky chladnejších oblastiach sa vyskytujú 
neotenické populácie (→ neoténia chvostna-
tých obojživelníkov). Axolotl mexický je 
v prírode obligátne neotenický (→ neoténia 
chvostnatých obojživelníkov) a často sa cho-
vá ako laboratórny alebo teráriový živočích. 
        PMi 
bahniarka bodkovaná (Pelodytes punctatus) 
→ bahniarkovité 
bahniarka kaukazská (Pelodytes caucasicus) 
→ bahniarkovité  
bahniarkovité (Pelodytidae) – čeľaď žiab 
(Anura), do ktorej patria menšie druhy (do 55 
mm) s plochou hlavou, pomerne dlhými zad-
nými nohami bez plávacích blán a mierne bra-
davičnatou kožou. Majú osem presakrálnych 
procélnych stavcov (→ kostra obojživelníkov). 
Rebrá im chýbajú. Horná čeľusť je ozubená, 
zrenica je vertikálne eliptická, → amplexus 
je ingvinálny. Vajíčka kladú v povrazcoch 
v stojatých vodách. Larvy majú → spiráku-
lum na ľavom boku tela. Čeľaď zahŕňa tri re-
centné druhy – bahniarku bodkovanú (Pelodytes 
punctatus) z Pyrenejského polostrova, Francúz-
ska, západného Belgicka a severozápadného 
Talianska, bahniarku kaukazskú (Pelodytes cau-
casicus) z Kaukazu a len nedávno opísanú bah-
niarku Pelodytes ibericus z južného Portugalska 
a južného Španielska. Sú to terestrické žaby 
s prevažne nočnou aktivitou. Obývajú vlhkejšie 
biotopy. Počas dňa sa ukrývajú pod kameňmi 
alebo v podzemných dierach, ktoré si môžu 
sami vyhrabávať.      PMi 
Baleaphryne → kunkovité 
Barbourula → kunkovité 
Bolitoglossa → mločíkovité 
Bombina bombina → kunka červenobruchá 
Bombina variegata → kunka žltobruchá 
Brachycephalidae → krátkohlavovité 

Brachycephalus ephippium → krátkohlavovité 
Breviceps → parosničkovité 
Brevicipitinae → parosničkovité 
Bufo blombergi → ropuchovité 
Bufo bufo → ropucha bradavičnatá 
Bufo calamita → ropucha krátkonohá 
Bufo viridis → ropucha zelená 
Bufonidae → ropuchovité 
Caeciliidae → červoňovité 
Caeciliinae → červoňovité 
Caudata → chvostnaté obojživelníky 
Centrolene → sklovatkovité 
Centrolenella → sklovatkovité 
Centrolenidae → sklovatkovité  
Ceratophryinae → hvízdavkovité 

 
Obr. 2. Tepnová sústava žaby (rod Rana). 1 – arteria iliaca, 2 – 
arteriae urogenitales, 3 – pravá aorta descendens, 4 – arteria 
cutanea magna, 5 – arteria pulmonalis, 6 – arteria pulmocutanea, 
7 – arteria carotis communis, 8 – arteria carotis interna, 9 – 
arteria carotis externa, 10 – truncus arteriosus, 11 – conus arte-
riosus, 12 – arteria subclavia, 13 – ľavá aorta descendens, 14 – 
arteria intestinalis, 15 – aorta dorsalis. Šípky znázorňujú smer 
toku krvi (podľa GÜNTHER 1990). 
 
cievna sústava obojživelníkov – cievna sústa-
va lariev sa výrazne líši od cievnej sústavy 
dospelých jedincov. Srdce lariev,  rovnako ako 
srdce dospelých obojživelníkov, má dve pred-
siene a jednu komoru, ale prúdi ním len odkys-
ličená krv. Tá sa dostáva cez tepnový kmeň 
(truncus arteriosus) a brušnú srdcovnicu (aorta 
ventralis) do štyroch párových žiabrových te-
pien (arteriae branchiales; zodpovedajú III. až 
VI. páru embryonálnych žiabrových tepien). 
Tri z nich vedú krv do siete kapilár v žiabrach, 
štvrtá ústi do koreňov chrbtovej srdcovnice 
(aorta dorsalis). Po prechode na pľúcne dýcha-
nie prekonáva cievna sústava rozsiahle zmeny. 
Prvý pár larválnych žiabrových tepien (III. pár 
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embryonálnych žiabrových tepien) sa diferen-
cuje na krčnice (arteriae carotides) vedúce krv 
do hlavy, druhý pár (IV. embryonálny) sa mení 
na párovú zostupujúcu srdcovnicu (aorta des-
cendens), tretí pár (V. embryonálny) je u žiab 
redukovaný, zachovaný je len u chvostnatých 
obojživelníkov, a zo štvrtého páru (VI. embry-
onálneho) vzniká párová pľúcno-kožná tepna 
(arteria pulmocutanea). Zvyšky koreňov do-
rzálnej srdcovnice zostávajú chvostnatým 
obojživelníkom a červoňom zachovávané ako 
ductus caroticus a ductus arteriosus. Srdce je 
uložené v osrdcovníku (pericardium). Kým 
ľavá predsieň prijíma krv z pľúc, pravá zberá 
krv zo žíl. Vďaka osobitej úprave vyústenia 
predsiení do komory a štruktúre jej stien sa od-
kysličená a okysličená krv v komore nemiešajú. 
Na komoru nadväzuje tepnový kužeľ (conus 
arteriosus) a tepnový kmeň (truncus arteriosus), 
z ktorých obojstranne vychádzajú tepny. Sme-
rom dopredu sa odštepuje krčnica (arteria caro-
tis communis), ktorá sa ďalej vetví na vnútornú 
a vonkajšiu krčnicu (arteria carotis interna et 
externa; vedú krv do hlavy) a smerom dozadu 
pokračuje párová zostupujúca srdcovnica (aor-
ta descendens). Obe zostupujúce srdcovnice sa 
spájajú do nepárovej chrbtovej srdcovnice 
(aorta dorsalis). Z chrbtovej srdcovnice (pri 
chvostnatých obojživelníkoch), resp. z oboch 
zostupujúcich srdcovníc (pri žabách) vychádza 
podkľúčna tepna (arteria subclavia; zásobuje 
krvou predné končatiny). Chrbtová srdcovnica 
sa rozvetvuje k vnútorným orgánom ako črev-
ná tepna (arteria intestinalis) a  močovopoh-
lavné tepny (arteriae urogenitales), a smerom 
dozadu sa vetví na párové bedrové tepny (arte-
riae iliacae) a nepárovú chvostovú tepnu (arte-
ria caudalis; nie je vyvinutá pri žabách). Z tep-
nového kmeňa tiež obojstranne vychádza 
pľúcno-kožná tepna (arteria pulmocutanea), 
ktorá sa vetví na pľúcnicu (arteria pulmonalis; 
vedie krv do pľúc), a podkožnú tepnu (arteria 
cutanea magna; vedie krv do kapilár v koži). 
Krv je z tela zbieraná systémom žíl. Z  panvo-
vej a brušnej oblasti vedie krv smerom do-
predu brušná žila (vena abdominalis), z oblasti 
čreva vrátnica (vena portae hepatica) a z po-
hlavných žliaz a vylučovacej sústavy zadná 
dutá žila (vena cava posterior). Všetky tri žily 
sa v pečeni rozpadajú na sieť kapilár a tvoria 
tak pečeňový vrátnicový obeh. Z pečene vy-
chádza nepárová pečeňová žila (vena hepati-
ca), ktorá vyúsťuje do žilového splavu (sinus 
venosus). Z neho je krv vedená do pravej pred-
siene srdca. Žily z oblasti zadných končatín a 
chvosta (u chvostnatých obojživelníkov) sa 
spájajú a tvoria párovú bedrovú žilu (vena ilia-
ca communis), ktorá vstupuje do obličiek a 
tvorí tu obličkový vrátnicový obeh. Z obličiek 
je krv odvádzaná do zadnej dutej žily. Z  pred-
nej časti tela a hlavy krv zbiera vonkajšia a 
vnútorná hrdlová žila (vena jugularis externa et 
interna), podlopatková žila (vena subscapula-

ris) a ramenná žila (vena brachialis), ktorá spo-
lu s veľkou podkožnou žilou (vena cutanea 
magna; odvádza krv z kože) tvorí podkľúčnu 
žilu (vena subclavia). Všetky tieto žily vstupu-
jú do prednej dutej žily (vena cava anterior), 
ktorá ústi do žilového splavu. Okysličenú krv 
z pľúc do ľavej predsiene odvádza pľúcna žila 
(vena pulmonalis). Lymfatický systém je dobre 
vyvinutý najmä u žiab. Tvoria ho veľké pod-
kožné dutiny vyplnené lymfou a lymfatické 
cievy ústiace do dutých žíl (Obr. 2., 3.).    PMi 

Obr. 3. Žilová sústava žaby (rod Rana). 1 – vena iliaca commu-
nis, 2 – vena abdominalis, 3 – vena portae hepatis, 4 – vena cava 
posterior, 5 – vena hepatica, 6 – ľavá predsieň, 7 – vena cava 
anterior, 8 – vena jugularis externa, 9 – vena jugularis interna, 10 
– vena subscapularis, 11 – vena subclavia, 12 – vena brachialis, 
13 – vena cutanea magna. Šípky znázorňujú smer toku krvi 
(podľa GÜNTHER 1990). 
 
Colostethus → stromárkovité 
Cophylinae → parosničkovité  
Crassigyrinus → fylogenéza obojživelníkov 
Cryptobranchidae → veľmlokovité 
červoň obrovský (Caecilia thompsoni) → 
červoňovité 
červoň obrúčkavý (Siphonops annulatus)→ 
červoňovité 
červone (Gymnophiona) – rad obojživelníkov 
(Amphibia) s dlhým, valcovitým, na povrchu 
segmentovaným telom bez končatín, dobre 
prispôsobeným k podzemnému spôsobu života. 
Chvost majú krátky a zašpicatený, mnohým 
druhom chýba. Koža je hladká a vlhká. Nachá-
dzajú sa v nej drobné vápenaté doštičky. Oči 
sú drobné, prekryté kožou alebo kosťou. Stav-
ce sú amficélne (môže ich byť až 150; → kos-
tra obojživelníkov), rebrá sú dobre vyvinuté. 
Hrudná kosť (sternum) a pletence končatín 



 
Zoologický slovník Obojživelníky - Amphibia  

 8

chýbajú. Lebka je kompaktná, výrazne skost-
natená, niektoré kosti sú zrastené. Ostré, doza-
du zahnuté zuby rastú na dolnej čeľusti 
i okrajoch podnebia. Ľavá strana pľúc je redu-
kovaná. Medzi okom a nozdrou sa nachádza 
vysúvateľný tykadlový zmyslový orgán. Sam-
ce majú nepárový kopulačný orgán, oplodnenie 
je vnútorné. Evolučne pôvodnejšie druhy majú 
vodné larvy, ktoré majú vyvinuté 1 – 2 páry 
žiabrových štrbín. Fylogeneticky mladšie sku-
piny majú priamy vývin. Samice buď kladú na 
súši vajíčka, z ktorých sa liahnu mláďatá alebo 
celý embryonálny vývin prebieha v tele matky. 
Ich embryá majú zúbky, pomocou ktorých 
zoškrabávajú epitel vajcovodu samice. Dospelé 
jedince žijú na súši vo vlhkej mäkkej pôde, 
s výnimkou druhov juhoamerickej čeľade → 
Typhlonectidae, ktoré obývajú sladké vody. 
Červone sú rozšírené v juhovýchodnej Ázii, 
tropickej Afrike a Amerike. Rad zahŕňa pri-
bližne 181 recentných druhov.     PMi 
červoňovité (Caeciliidae) – terestrická čeľaď 
červoňov (Gymnophiona) zahŕňajúca malé (10 
cm) až pomerne veľké druhy (150 cm) bez 
chvosta. Majú pre červone typický tykadlový 
zmyslový orgán pred okom a povrch tela 
priečne delený obrúčkami. Sfarbenie býva väč-
šinou sivé až čierne, niektoré druhy však majú 
na tele svetlé pruhy. Dospelé jedince žijú 
v mäkkých vlhkých pôdach. Larválna perióda 
vo vývine chýba a z vajíčok kladených na súši 
sa priamo liahnu mladé jedince. Juhoamerické 
a niektoré africké druhy rodia mláďatá. Rozší-
rené sú v tropických oblastiach strednej a juž-
nej Ameriky, Afriky a južnej Ázie. Čeľaď sa 
delí na dve podčeľade – Caeciliinae a Der-
mophiinae so 109 druhmi. K najznámejším 
druhom čeľade patrí červoň obrúčkavý (Sipho-
nops annulatus), rozšírený od Kolumbie až po 
Argentínu. Je tmavomodrý až čierny s úzkymi 
svetlými pruhmi. Žije v rozsiahlych lesných 
oblastiach v mäkkej vlhkej pôde alebo pod 
väčšími plochými kameňmi v blízkosti stoja-
tých i mierne tečúcich vôd. Loví predovšetkým 
dážďovky. Niektoré druhy rodu Siphonops žijú 
v mraveniskách a termitiskách, ktorých obyva-
teľmi sa živia. Medzi najväčšie červone patrí 
červoň obrovský (Caecilia thompsoni), ktorý 
dorastá do dĺžky až 150 cm. Chrbát a brucho 
má tmavé, boky svetlejšie. Oči, tykadlové 
zmyslové orgány, hrdlo, nozdry a oblasť kloa-
ky má krémové až biele. Žije v kolumbijských 
pralesoch blízko vôd.      PMi 
Dendrobates → stromárkovité 
Dendrobates histrionicus → stromárkovité 
Dendrobates lehmanni → stromárkovité 
Dendrobates pumilio → stromárkovité 
Dendrobatidae → stromárkovité 
Dermophiinae → červoňovité 
Desmognathinae → mločíkovité 
Dicamptodon → veľaxolotlovité 
Dicamptodontidae → veľaxolotlovité 
Discoglossidae → kunkovité 

Discoglossus pictus → kunkovité 
Discoglossus sardus → kunkovité  
Doleserpeton → fylogenéza obojživelníkov 
dýchacia sústava obojživelníkov – dýchacie 
orgány obojživelníkov sú žiabre (larvy a dos-
pelé jedince niektorých trvalo vodných druhov 
chvostnatých obojživelníkov) a pľúca (prevaž-
ná väčšina dospelých obojživelníkov). Výz-
namnou mierou sa na dýchaní podieľa aj silno 
prekrvená vlhká pokožka a sliznica ústnej du-
tiny. Žiabre sa larvám zakladajú v podobe 
troch párov vonkajších rozvetvených útvarov 
po bokoch hlavy. Červoňom sa zachovávajú 
len počas embryonálneho vývinu, ich larvy 
majú už žiabre vnútorné, komunikujúce s von-
kajším prostredím cez 1 – 2 páry žiabrových 
štrbín. Larvy chvostnatých obojživelníkov a 
žiab majú vonkajšie žiabre aj po vyliahnutí, 
žaby ich však majú čoskoro prekryté kožným 
záhybom (operkulom) a s vonkajším prostredím 
komunikujú prostredníctvom → spirákula. Pľú-
ca obojživelníkov majú charakter blanitých va-
kov s tenkou stenou a jednoduchou alveolárnou 
štruktúrou. Suchozemské druhy majú pľúca 
zložitejšie ako druhy vodné. Chvostnatým 
obojživelníkom čeľade → mločíkovitých 
(Plethodontidae) pľúca druhotne zmizli a hlav-
nú funkciu pri dýchaní prebrala koža. Červone 
majú v dôsledku hadovitému tvaru tela ľavú 
časť pľúc redukovanú. Na ventilácii pľúc sa 
podieľa pohyb spodiny ústnej dutiny smerom 
hore a dole. Vzduch prechádza cez vonkajšie 
nozdry, nosovú dutinu, vnútorné nozdry, hrtan 
a priedušnicu, ktorá sa vetví na dve priedušky, 
až do pľúc. V hrtanovo-priedušnicovej trubici 
sú lokalizované hlasové orgány, zvlášť dobre 
vyvinuté u žiab. Tvoria ich hlasivkové väzy, 
ktoré sa rozochvievajú pri prechode vzduchu z 
pľúc do ústnej dutiny a späť. Zvuk sa pritom 
môže zosilňovať v → rezonátoroch, ktoré majú 
samce mnohých druhov žiab.     PMi 
Dyscophinae → parosničkovité 
Eleutherodactylus → hvízdavkovité 
Eleutherodactylus coqui → hvízdavkovité 
Eleutherodactylus jasperi → hvízdavkovité 
Elginerpeton → fylogenéza obojživelníkov 
Ensatina eschcholtzi → mločíkovité 
Eocaecilia micropodia → fylogenéza obojži-
velníkov 
Epicrionops → Rhinatrematidae 
fylogenéza obojživelníkov – za predkov pr-
vých obojživelníkov sa považujú sladkovodné 
labyrintodontné lalokoplutvé ryby (Crossopte-
rygii) zo skupiny Rhipidistia, ktoré už mali 
viaceré predispozície pre pobyt na súši (choány 
– vnútorné nozdry, plynový mechúr slúžiaci 
na príjem kyslíka z prehltnutého vzduchu, 
silno osifikovanú kostru, párové plutvy so 
 svalnatými násadcami spevnené kostrou). Za 
morfologicky prechodné formy medzi lalokop-
lutvými rybami a obojživelníkmi sú považova-
né rody Obruchevichthys a Elginerpeton z  
obdobia vrchného devónu, pri ktorých sa pred-
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pokladá vznik kráčavej končatiny. Najstaršími, 
fosílne takmer kompletne zachovanými oboj-
živelníkmi, sú Ichthyostega stensioei a  Acan-
thostega gunnari z radu Ichthyostegalia zo 
skupiny Labyrinthodontia. Boli nájdené vo 
vrstvách vrchného devónu v Grónsku. Mali 
zuby so zvrásneným dentínom (zubovinou; tzv. 
labyrintodontný chrup). Centrá ich stavcov boli 
tvorené predným nepárovým intercentrom a 
zadnými párovými pleurocentrami, podobne 
ako stavce rýb skupiny Rhipidistia. Ichthyoste-
ga mala na lebke rudimenty skrelových kostí 
(suboperculare, praeoperculare) a na chvoste 
plutvový lem vystužený kostenými lúčmi, vy-
vinutý aj v rode Acanthostega. Chvost a  ven-
trálna strana tela boli pokryté šupinami. Na 
končatinách mali vyvinuté prsty, pričom bola 
typická polydaktýlia (Acanthostega mala na 
prednej končatine 8 prstov, pri Ichthyostega 
nie je kompletná kostra prednej končatiny do-
siaľ známa; zadná končatina oboch foriem 
mala 7 prstov). Tieto obojživelníky boli prav-
depodobne ešte silno viazané na vodné pro-
stredie, boli však schopné aj pohybu na súši. 
V spodnom karbóne došlo k veľkému rozvoju 
obojživelníkov, sú známe mnohé špecializova-
né typy (napr. rod Crassigyrinus s telom úho-
rovitého tvaru a silno redukovanými končati-
nami). Popri Labyrinthodontia sa objavila sku-
pina Lepospondyli (obe sú spoločne označova-
né ako krytolebkovce – Stegocephali, pretože 
mali silno osifikovanú lebku). Lepospondyli 
nemali zvrásnenú zubovinu a centrá ich stav-
cov boli kompaktné; neboli rozdelené na inter-
centrum a pleurocentrá. Na lebke obojživelní-
kov skupiny Labyrinthodontia bol väčšinou 
vyvinutý otický zárez (kde bol napnutý bubie-
nok), zástupcom skupiny Lepospondyli chýbal. 
Vrámci skupiny Labyrinthodontia sa od spod-
ného karbónu objavuje významný rad Tem-
nospondyli, na ktorý pravdepodobne fylogene-
ticky naväzuje rad Anura (→ žaby), prípadne 
aj Caudata (→ chvostnaté obojživelníky). Lar-
válne štádiá radu Temnospondyli mali podob-
nú stavbu zubov ako recentné obojživelníky 
(tzv. pedicelátne zuby; → tráviaca sústava 
obojživelníkov). Niektorí zástupcovia tohto 
radu mali redukované kosti lebky (napr. re-
dukcia prvotného podnebia v rode Doleserpe-
ton), podobne ako recentné obojživelníky (→ 
lebka obojživelníkov). Z predchodcov radu 
Anura je známy Triadobatrachus massinoti 
(Obr. 4.) zo spodného triasu Madagaskaru, 
zaraďovaný do samostatného radu Proanura. 
Triadobatrachus sa stavbou lebky veľmi po-
dobal recentným žabám (na rozdiel od nich 
mal vyvinutú kosť praefrontale), ale jeho po-
stkraniálny skelet ešte dosť pripomínal staro-
bylejšie formy obojživelníkov. Mal veľký po-
čet presakrálnych stavcov, zachované chvosto-
vé stavce, približne rovnakú dĺžku predných 
a zadných končatín, nezrastenú vretennú (ra-
dius) a lakťovú (ulna) kosť na prednej končati-

ne a píšťalu (tibia) a ihlicu (fibula) na zadnej 
končatine (→ kostra obojživelníkov). Bedrovú 
kosť (ilium) mal už predtiahnutú kaudálnym 
smerom. Príslušníci radu Anura zo spodnej 
jury (Prosalirus bitis, Notobatrachus degius-
toi) sa už stavbou kostry podobali recentným 
zástupcom. Vrámci tohto radu prebehli výz-
namné zmeny predovšetkým na postkraniál-
nom skelete, najmä redukcia rebier, zníženie 
počtu presakrálnych stavcov a zrastenie chvos-
tových stavcov (→ urostyl). Zadné končatiny 
boli výrazne dlhšie než predné, čo umožňovalo 
skákavý spôsob pohybu. Pôvod radu Gymnop-
hiona (→ červone) nie je presne známy, preto-
že sa vo fosílnych záznamoch objavuje vzácne. 
Často sa odvodzuje od radu Microsauria (Le-
pospondyli). Najstarší známy zástupca červo-
ňov (Eocaecilia micropodia) bol objavený vo 
vrstvách spodnej jury v Arizone a mal zacho-
vané končatiny. Niekedy sa od radu Microsau-
ria odvodzuje aj pôvod radu Caudata (→ 
chvostnaté obojživelníky), predovšetkým na 
základe absencie štruktúr stredného ucha. Naj-
starším fosílnym zástupcom chvostnatých 
obojživelníkov je rod Marmorerpeton zo 
strednej jury Anglicka.           VV 

Obr. 4. Triadobatrachus massinoti – zástupca fosílneho radu 
Proanura, spodný trias Madagaskaru (podľa ROČEK 2002). 
 
Gastrophryne → parosničkovité 
Genyophryninae → parosničkovité 
Gymnophiona → červone 
gynogenéza – osobitý spôsob reprodukcie a 
gametogenézy (tvorby pohlavných buniek), 
známy prevažne pri niektorých skupinách rýb a 
obojživelníkov. Hybridná samica (vzniknutá 
krížením dvoch rodičovských druhov) tvorí 
diploidné vajíčka, ktoré ku svojmu ďalšiemu 
vývinu potrebujú aktiváciu spermiou samca. 
Genetický materiál spermie však do vajíčka 
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nepreniká a genóm samice sa prenáša do na-
sledujúcej generácie nezmenený – klonálne. 
Gynogenéza je veľmi podobná partenogenéze. 
Aj pri partenogenéze vzniká potomstvo z  dip-
loidných vajíčok, ktoré však na svoj ďalší vý-
vin nepotrebujú aktiváciu spermiou.     PMi 
Haideotriton → mločíkovité 
harlekýnovité (Pseudidae) – juhoamerická 
čeľaď akvatických žiab (Anura), zahŕňajúca 9 
druhov v rodoch Pseudis a Lysapsus. Dorastajú 
do dĺžky 7 cm. Majú veľké vystúpené oči a 
mohutné zadné končatiny s dobre vyvinutými 
plávacími blanami. Zrenicu majú eliptickú 
horizontálnu, → amplexus axilárny. Vajíčka aj 
larvy sa vyvíjajú vo vode. Larvy druhu Pseudis 
paradoxa, dorastajúce do dĺžky až 25 cm, sú 
vôbec najväčšie zo všetkých žiab. Mladé je-
dince po metamorfóze sú však podstatne men-
šie.        PMi 
Heleophryne → prízrakovité 
Heleophrynidae → prízrakovité 
Hemiphractinae → rosničkovité 
Hemisinae → skokanovité 
Hemisotidae → skokanovité 
 

Obr. 5. Štruktúra vajíčka mloka (A) a znášky obojživelníkov 
rôznych rodov (B – mlok; Triturus, C – ropucha; Bufo, D – 
hrabavka; Pelobates, E – rosnička; Hyla, F – skokan; Rana, G – 
kunka; Bombina, H – ropuška starostlivá; Alytes obstetricans). 1 
– žĺtok, 2 – embryo, 3 – žĺtková membrána, 4 – slizovité vrstvy. 
(B – H podľa ENGELMANN 1993).  
 
hnedé skokany – skupina morfologicky a eko-
logicky vymedzených druhov žiab čeľade → 
skokanovitých (Ranidae), ktorá v oblasti stred-
nej Európy zahŕňa druhy → skokan hnedý 
(Rana temporaria), → skokan ostropyský (Ra-

na arvalis) a → skokan štíhly (Rana dalmati-
na). Charakteristické znaky: plávacie blany 
nesiahajú až po koniec prvého článku najdlh-
šieho prsta zadnej končatiny, oči sa pri pohľa-
de zhora dotýkajú obrysu hlavy, chrbát sfarbe-
ný v rôznych odtieňoch hnedej, medzi okom 
a bázou prednej končatiny sa nachádza výrazná 
hnedá spánková škvrna (zriedkavo môže chý-
bať), párové → rezonátory pod hrdlom (chýba-
jú u skokana štíhleho), na vodné prostredie sú 
viazané len v čase rozmnožovania, mimo ob-
dobia párenia sa zdržiavajú v lesoch, na lúkach 
a rašeliniskách. Porovnaj → vodné (zelené) 
skokany.        PMi 
hrabavka (Pelobates) – rod žiab (Anura) 
z čeľade → hrabavkovitých (Pelobatidae), kto-
rá zahŕňa menšie až stredne veľké druhy so 
zavalitým telom, hladkou kožou, pomerne 
krátkymi končatinami a veľkým metatarzál-
nym (pätovým) hrbolčekom. Bubienok chýba, 
→ parotídy nie sú navonok viditeľné. Zrenica 
je vertikálna, v prudkom svetle štrbinovitá. 
Jazyk je vpredu prirastený ku spodine ústnej 
dutiny, vzadu voľný. Horná čeľusť je ozubená, 
dolná bezzubá. Samce nemajú vyvinuté → 
rezonátory. → Amplexus je ingvinálny. Sami-
ce kladú vajíčka v krátkych hrubých šnúrach 
(Obr. 5.). Larvy majú análny otvor v strede  
ventrálnej časti tela, → spirákulum je umies-
tnené vľavo. Aktívne sú prevažne v noci, iba v 
období rozmnožovania a za dažďa aj cez deň. 
Veľký → metatarzálny hrbolček im umožňuje  
zahrabávanie sa do piesčitých pôd. Známe sú 
štyri druhy obývajúce Európu, severozápadnú 
Afriku, Malú Áziu a Blízky východ. Pyrenej-
ský polostrov a juhozápadné Francúzsko obýva 
hrabavka ostronohá (P. cultripes), charakteris-
tická čiernymi metatarzálnymi hrbolčekmi. 
Oblasť juhovýchodného Balkánu a juhozápad-
nej Ázie osídľuje hrabavka plochohlavá (P. 
syriacus). Má svetlé metatarzálne hrbolčeky a 
chýba jej zreteľný hrbolček na hlave. V našej 
faune je tento rod zastúpený → hrabavkou 
škvrnitou (P. fuscus).      PMi 
hrabavka ostronohá (Pelobates cultripes) → 
hrabavka 
hrabavka plochohlavá (Pelobates syriacus) 
→ hrabavka 
hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus; Obr. 6.) 
– druh žaby z čeľade → hrabavkovitých (Pelo-
batidae) dorastajúci do dĺžky 8 cm. Kožu má 
hladkú, s nevýraznými drobnými hrbolčekmi 
na bokoch. Dorzálna strana tela je sivá, svetlo-
hnedá alebo olivovohnedá s nepravidelnými 
tmavšími škvrnami. Na bokoch tela má drobné 
červené bodky. Ventrálna strana je svetlosivá 
až svetložltá. Na temene hlavy má nápadný 
hrboľ. Metatarzálny (pätový) hrbolček na zad-
ných končatinách je veľký a umožňuje zahra-
bávanie sa do piesčitej pôdy. Zrenica je verti-
kálna štrbinovitá. Samce majú medzi bázou 
prednej končatiny a lakťovým kĺbom oválny 
žľaznatý útvar. Nemajú vyvinuté → rezonáto-
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ry. Areál rozšírenia zaberá strednú, východnú a 
juhovýchodnú Európu. Ako hrabavý živočích 
preferuje bezlesné oblasti s piesčitou a ľahkou 
hlinitou pôdou v nižších a stredne vysokých 
polohách. V čase rozmnožovania vyhľadáva 
trvalé, menšie vodné plochy. Aktívna je v noci, 
v dobe rozmnožovania aj počas dňa. Zahrabá-
va sa do zeme až do hĺbky 1 m, kde tiež zimu-
je. Pári sa v apríli až máji. Samica znáša 
v jednej znáške 1000 – 3500 vajíčok, ktoré sú 
uložené v 12 – 15 mm širokom a 0,5 až 1 m 
dlhom povrazci. Larvy sú mohutné, môžu do-
siahnuť dĺžku až 17 cm. Análny otvor majú 
v strede ventrálnej časti tela, → spirákulum 
majú umiestnené vľavo. Nad hornou čeľusťou 
lariev sú minimálne 3 rady rohovinových zúb-
kov, pod dolnou čeľusťou minimálne 4 rady 
(Obr. 20.). Niektoré rady môžu byť prerušené. 
Oči lariev pri pohľade zhora presahujú okraj 
hlavy. Živí sa pavúkmi, chrobákmi, slimákmi, 
mnohonôžkami a dážďovkami. Ohrozený druh, 
citlivý na znečisťovanie vôd hnojivami a do-
movým odpadom, zavážanie nádrží a vysadzo-
vanie rýb (predátory).      PMi 

 
Obr. 6. Žaby (Anura). A – chvostovec severoamerický (Ascap-
hus truei), B – pipa americká (Pipa pipa), C – pazúrnatka vodná 
(Xenopus laevis), D – ropuška starostlivá (Alytes obstetricans), E 
– hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), F – ropucha zelená (Bufo 
viridis), G – skokan štíhly (Rana dalmatina), H – rosnička zele-
ná (Hyla arborea) (podľa GAISLER 1983). 
 
hrabavkovité (Pelobatidae) – starobylá čeľaď 
žiab (Anura), do ktorej patria menšie až stred-
ne veľké druhy so zavalitým telom, hladkou 
kožou, krátkymi končatinami a veľkým meta-
tarzálnym (pätovým) hrbolčekom, ktorý 
umožňuje zahrabávanie. Majú 8 procélnych, 

príp. amficélnych či opistocélnych presakrál-
nych stavcov (→ kostra obojživelníkov). Rebrá 
chýbajú. Horná čeľusť je ozubená, dolná bez-
zubá. Jazyk je vpredu prirastený ku spodine 
ústnej dutiny, vzadu voľný. Zrenica je verti-
kálna, eliptická. → Amplexus je ingvinálny. 
Vajíčka (kladené v krátkych hrubých šnúrach) 
aj larvy sa vyvíjajú vo vode. Larvy majú anál-
ny otvor v strede ventrálnej časti tela, → spirá-
kulum je umiestnené vľavo. Zahŕňa dve recent-
né podčeľade (v novších systémoch chápané 
ako samostatné čeľade) – Megophryinae (rozší-
rená od Pakistanu smerom na východ a juhový-
chod do západnej Číny, na Filipíny a Sundy) a 
Pelobatinae (Európa, severozápadná Afrika, 
západná Ázia, severná Amerika) s približne 83 
druhmi. Severoamerickými rodmi sú Scaphio-
pus a Spea, v niektorých systémoch radené do 
samostatnej čeľade Scaphiopodidae.     PMi 
hvízdavkovité (Leptodactylidae) – čeľaď žiab 
(Anura), ktorá zahŕňa druhy morfologicky 
značne variabilné, dosahujúce dĺžku od 12 mm 
do 250 mm, obývajúce vodné aj terestrické 
biotopy. Majú osem presakrálnych procélnych 
stavcov (→ kostra obojživelníkov). Rebrá im 
chýbajú. Hornú čeľusť majú ozubenú, dolnú 
bezzubú; niektoré rody majú bezzubé obe če-
ľuste. Zrenicu má väčšina rodov eliptickú hori-
zontálnu. → Amplexus býva spravidla axilár-
ny. Spôsoby rozmnožovania sú v tejto skupine 
veľmi rozmanité. Vajíčka a larvy sa vyvíjajú 
vo vode, v penových hniezdach alebo na súši. 
Druhy rodu Eleutherodactylus kladú vajíčka na 
súši a liahnu sa z nich priamo mladé zmeta-
morfované jedince. Druh E. jasperi je živoro-
dý. Larvy hvízdavkovitých majú → spiráku-
lum na ľavom boku tela. Čeľaď je rozšírená 
v celej južnej Amerike a zasahuje až do južnej 
časti severnej Ameriky. Delí sa na podčeľade 
Ceratophryinae, Telmatobiinae, Hylodinae a 
Leptodactylinae, ktoré zahŕňajú až  1100 dru-
hov. K známym druhom patrí rohatka ozdobná 
(Ceratophrys ornata), veľká žaba obývajú-
ca tropické oblasti južnej Ameriky. Jedince 
si v čase sucha tvoria kokón zložený 
z niekoľkých rohovinových vrstiev pokožky, 
ktorá zabraňuje vysušeniu tela. Najpočetnejším 
rodom čeľade je Eleutherodactylus zahŕňajúci 
približne 700 druhov malých žiab. V ich vývi-
ne chýba larválne štádium. Druhy E. coqui a E. 
jasperi majú vnútorné oplodnenie, u žiab veľ-
mi zriedkavé. Do čeľade (podčeľaď Telmato-
biinae) patrí aj jeden z najmenších druhov žiab 
Sminthillus limbatus, dosahujúci veľkosť do 12 
mm. Samičky tohto kubánskeho druhu znášajú 
len jedno vajíčko na súši, z ktorého sa liahne 
priamo malá žabka. Ďalším zaujímavým zá-
stupcom čeľade je Telmatobius culeus žijúci 
v chladných vodách vysokohorského jazera 
Titicaca v Andách. Tento akvatický druh má 
výrazné kožné záhyby, ktoré mu zväčšujú plo-
chu tela a umožňujú tak intenzívnejšie kožné 
dýchanie.       PMi 
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hybridogenéza - osobitý spôsob reprodukcie a 
gametogenézy (tvorby pohlavných buniek), 
známy u niektorých hybridných (vzniklých 
hybridizáciou dvoch druhov) taxónov rýb, 
obojživelníkov a hmyzu. V priebehu gameto-
genézy dochádza u medzidruhových hybridov 
k eliminácii genómu jedného rodičovského 
druhu, pričom sa tvoria gaméty nesúce kom-
pletný genóm druhého rodičovského druhu. 
Takéto hybridy sa spätne krížia s tým rodičom, 
ktorého chromozómy počas gametogenézy 
odstránili. Výsledkom kríženia je opäť hybrid-
né potomstvo nesúce oba rodičovské genómy.
       PMi 

 
Obr. 7. Hybridogenéza vodných skokanov (komplex Rana escu-
lenta). Krížením skokana rapotavého (R. ridibunda; RR) a 
skokana krátkonohého (R. lessonae; LL) vzniká hybrid – skokan 
zelený (R. esculenta; RL). V populáciach sa udržiava spätným 
krížením s rodičovskými druhmi. Väčšina hybridných línií 
skokana zeleného sa vyskytuje spoločne s R. lessonae (A) a tvorí 
gaméty rodičovského druhu R. ridibunda (R v krúžku). Niektoré 
hybridné línie skokana zeleného spoločne sa vyskytujúce s R. 
ridibunda (B) tvoria naopak gaméty rodičovského druhu R. 
lessonae (L v krúžku) (orig. P. Mikulíček) 
 
hybridogenéza vodných skokanov (Obr. 7.) – 
osobitný spôsob reprodukcie a gametogenézy 
(tvorby pohlavných buniek) prebiehajúci 
v hybridných líniach → skokana zeleného 
(Rana esculenta). Skokan zelený vznikol (resp. 
vzniká) medzidruhovým krížením → skokana 
rapotavého (Rana ridibunda) a → skokana 
krátkonohého (Rana lessonae). V priebehu 
gametogenézy, pred meiotickým delením, Ra-
na esculenta eliminuje spravidla genóm R. 
lessonae. Vznikajú haploidné bunky nesúce 
genóm R. ridibunda. V ďalšom kroku sa usku-
toční duplikácia chromozómov R. ridibunda, 
po ktorej nenasleduje delenie buniek (cytoki-
néza). Vzniknuté diploidné bunky majú dve 

identické chromozómové sady a vstupujú do 
meiózy. Výsledkom meiotického delenia sú 
vajíčka alebo spermie obsahujúce výlučne ge-
nóm R. ridibunda. V dôsledku premeiotickej 
eliminácie genómu R. lessonae, nevedie cros-
sing-over k rekombináciam medzi oboma rodi-
čovskými genómami, lebo homologické chro-
mozómy tvoriace bivalenty sú identické. Sko-
kan zelený tak z generácie na generáciu klo-
nálne prenáša nezmenený (t.j. nerekombinova-
ný) genóm R. ridibunda. Spätne sa pritom kríži 
s druhým rodičovským druhom – skokanom 
krátkonohým. Výsledkom tohto kríženia je 
opäť hybridné potomstvo skokana zeleného. V 
niektorých  hybridných líniách spoločne sa 
vyskytujúcich s R. ridibunda dochádza naopak 
k eliminácii genómu R. ridibunda a klonálne sa 
prenáša genóm R. lessonae. Pri spätnom kríže-
ní s R. ridibunda vznikajú opäť jedince R. es-
culenta. Ojedinele sú výsledkom gametogené-
zy hybridov buď diploidné gaméty nesúce oba 
rodičovské genómy alebo diploidné gaméty 
s dvoma chromozómovými sadami R. ridibun-
da alebo dvoma chromozómovými sadami R. 
lessonae. Pri krížení jedinca, ktorý produkuje 
takéto diploidné gaméty s jedincom, ktorý tvo-
rí haploidné gaméty, vznikajú triploidné jedin-
ce R. esculenta. Skokan zelený sa správa ako 
”sexuálny parazit”, ktorý využíva gaméty jed-
ného alebo druhého rodičovského druhu 
na zabezpečenie svojej vlastnej reprodukcie. V 
dôsledku toho je na rodičovské druhy viazaný, 
najčastejšie s nimi žije syntopicky (spoločne na 
jednom mieste) a tvorí s nimi rôzne typy zmie-
šaných populácií (populačných systémov).PMi 
Hydromantes → mločíkovité 
Hydromantes ambrosii → mločíkovité 
Hyla arborea → rosnička zelená 
Hyla savignyi → rosnička 
Hylidae → rosničkovité 
Hylinae → rosničkovité 
Hylodinae → hvízdavkovité 
Hymenochirus → pipovité 
Hynobiidae → pamlokovité 
Hyperoliidae → trstinovité 
chvostnaté obojživelníky (Caudata; Obr. 8.) – 
rad obojživelníkov (Amphibia) s predĺženým 
trupom, chvostom a dvomi pármi rovnako dl-
hých končatín (zadný pár končatín chýba u 
čeľade → sirenovité; Sirenidae). Predné konča-
tiny majú štvorprsté, zadné päťprsté. Stavce sú 
amficélne alebo opistocélne (→ kostra obojži-
velníkov), ich počet varíruje od 30 do 100. Na 
chvostových stavcoch sú zachované ventrálne 
hemálne oblúky, ktorými prechádzajú chvos-
tová tepna a žila. Rebrá sú krátke, u niektorých 
rodov (Pleurodeles, Echinotriton) možu ich 
konce prenikať cez kožu na bokoch tela, a vy-
tvárať tak ochranu proti predátorom. Hrudná 
kosť (sternum) je vyvinutá, výnimku tvoria 
evolučne staré skupiny. Prítomné sú pletence 
predných aj zadných končatín (pletenec zad-
ných končatín chýba u čeľade → sirenovité; 
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Sirenidae). Pre čeľade → pamlokovité (Hyno-
biidae), → veľmlokovité (Cryptobranchidae) a 
zrejme aj → sirenovité (Sirenidae) je charakte-
ristické vonkajšie oplodnenie, ostatné čeľade 
sa vyznačujú vnútorným oplodnením prostred-
níctvom → spermatofórov, ktoré sa formujú 
vďaka osobitým kloakálnym žľazám samcov. 
Samice majú vrchnú časť kloaky pozmenenú 
na → spermatéku, ktorá slúži na uloženie 
spermatofóru. Vajíčka kladú jednotlivo, v   
zlukoch alebo šnúrach. Larvy sa vyvíjajú vo 
vode, majú vyvinuté vonkajšie kríčkovité žiab-
re, žiabrové štrbiny a zuby na hornej i dolnej 
čeľusti. Väčšina druhov čeľade → mločíkovi-
tých (Plethodontidae) kladie vajíčka na súši a 
vývin je priamy. Samice rodov → salamandra 
(Salamandra) a Mertensiella kladú do vody 
vajíčka, z ktorých sa hneď liahnu larvy alebo 
celý embryonálny aj larválny vývin prebieha 
vo vajcovodoch samice, ktorá rodí priamo 
zmetamorfované mladé jedince. Čeľade → 
veľmlokovité (Cryptobranchidae), → sirenovi-
té (Sirenidae), → úhoríkovité (Amphiumidae) 
a → jaskyniarovité (Proteidae) sú obligátne 
neotenické (→ neoténia chvostnatých obojži-
velníkov). Prevažná väčšina chvostnatých 
obojživelníkov je závislá na vodnom prostredí  

Obr. 8. Chvostnaté obojživelníky (Caudata). A – pamlok sibír-
sky (Salamandrella keyserlingii), B – veľmlok japonský (An-
drias japonicus), C – siren veľký (Siren lacertina), D – salaman-
dra škvrnitá (Salamandra salamandra), E - úhorík dvojprstý 
(Amphiuma means), F – jaskyniar vodný (Proteus anguinus), G 
– axolotl škvrnitý (Ambystoma tigrinum) (podľa GAISLER 1983). 
 
v čase rozmnožovania. Mimo tohto obdobia 
obývajú väčšinou vlhké terestrické (suchozem-
ské) biotopy. Trvalo neotenické (→ neoténia 

chvostnatých obojživelníkov) skupiny neopúš-
ťajú vodné prostredie počas celého života. 
Chvostnaté obojživelníky majú holarktické 
rozšírenie, s výnimkou čeľade → mločíkovi-
tých (Plethodontidae), ktorá siaha až do južnej 
Ameriky. Niektoré druhy čeľade → salaman-
drovitých (Salamandridae) sa vyskytujú na 
pomedzí palearktickej a orientálnej oblasti. 
Fosílie sú známe od triasu. Rad zahŕňa približ-
ne 500 recentných druhov.     PMi 
chvostovcovité (Leiopelmatidae) – čeľaď žiab 
(Anura) zahŕňajúca menšie druhy s veľkosťou 
do 5 cm. Sú sivo alebo hnedo sfarbené. Zadné 
končatiny majú vyvinuté plávacie blany. Majú 
9 presakrálnych amficélnych stavcov (→ kos-
tra obojživelníkov) a voľné rebrá na druhom až 
štvrtom stavci. Zrenica je vertikálna eliptická. 
Ako jediné žaby majú zachovaný sval muscu-
lus caudalipuboischiotibialis, nachádzajúci sa 
aj v panvovej oblasti chvostnatých obojživel-
níkov → Amplexus je ingvinálny. Rod Ascap-
hus kladie vajíčka na spodnú stranu kameňov v 
horských bystrinách a larvy sa vyvíjajú vo vo-
de. Rod Leiopelma kladie vajíčka na súši a má 
priamy vývin. Čeľaď zahŕňa rod Leiopelma s 
tromi druhmi žijúcimi na Novom Zélande a 
rod Ascaphus s druhom chvostovec severoa-
merický (A. truei; Obr. 6.) vyskytujúcim sa na 
severozápade Spojených štátov a v priľahlých 
častiach Kanady. Tento druh je charakteristic-
ký vnútorným oplodnením, ktoré sa vyvinulo 
ako adaptácia na rozmnožovanie v tečúcich 
vodách. Samce majú rozšírenú zadnú časť klo-
aky, ktorá pripomína chvostík a slúži ako ko-
pulačný orgán. Párenie prebieha väčšinou 
v jeseni a samice potom kladú vajíčka v lete 
nasledujúceho roku. Larvy majú veľké prísav-
kovité ústa, ktoré im umožňujú prichytiť sa o 
kamene v potokoch. V novších systémoch bý-
va chvostovec severoamerický zaraďovaný do 
samostatnej čeľade Ascaphiidae.    PMi 
chvostovec severoamerický (Ascaphus truei) 
→ chvostovcovité 

Obr. 9. Samica červoňa Ichthyophis glutinosus ovinutá okolo 
znášky (podľa GAISLER 1983). 
 
Ichthyophiidae – terestrická čeľaď červoňov 
(Gymnophiona) zahŕňajúca stredne veľké dru-
hy (celková dĺžka asi 50 cm) s chvostom . Me-
dzi okom a nozdrou majú pre červone typický 



 
Zoologický slovník Obojživelníky - Amphibia  

 14

tykadlový zmyslový orgán a na tele majú zre-
teľné priečne obrúčky. Sfarbenie býva buď 
uniformne sivé až čierne alebo je spestrené 
svetlými pozdĺžnymi pásmi na bokoch. Samice 
znášajú vajíčka do vlhkej pôdy v blízkosti vo-
dy. Larvy majú dobre vyvinutú bočnú čiaru 
(linea lateralis, → zmyslové orgány obojživel-
níkov), jednu alebo dve žiabrové štrbiny a níz-
ky chvostový lem. Vyvíjajú sa vo vodnom 
prostredí. Čeľaď je rozšírená v juhovýchodnej 
Ázii. Zahŕňa dva rody s 38 druhmi. Najzná-
mejším zástupcom čeľade je až 40 cm dlhý 
Ichthyophis glutinosus (Obr. 9.), ktorý obýva 
oblasti Srí Lanky, Prednej a Zadnej Indie, Ma-
lajzie a veľkých východoázijských ostrovov. Je 
čokoládovohnedý s modrastým leskom na 
chrbte, na brušnej strane je svetlejší. Žije v 
mäkkej vlhkej pôde pri brehoch riek, potokov a 
jazier. Živí sa drobnými bezstavovcami. Sami-
ce znášajú až 54 vajec, ktoré obtáčajú počas 
inkubácie vlastným telom, aby ich chránili a 
zabezpečovali im stálu vlhkosť. Larvy sa po 
vyliahnutí vyvíjajú vo vode.     PMi 
Ichthyophis glutinosus → Ichthyophiidae 
Ichthyostega stensioei → fylogenéza obojži-
velníkov 
Ichthyostegalia → fylogenéza obojživelníkov 
jaskyniar vodný (Proteus anguinus) → jasky-
niarovité 
jaskyniarovité (Proteidae) – čeľaď chvostna-
tých obojživelníkov (Caudata) charakteristická 
obligátnou → neoténiou. Aj v dospelosti majú 
zachované vonkajšie žiabre a plutvový lem na 
chvoste. Čeľaď zahŕňa rod Proteus s jediným 
druhom – jaskyniarom vodným (P. anguinus; 
Obr. 23) – obývajúcim podzemné jaskynné 
vody od Istrie po Čiernu Horu a rod Necturus s 
piatimi druhmi rozšírenými v riekach juhový-
chodnej Kanady a východu USA. Druhy rodu 
Necturus sú robustné, až 40 cm dlhé, s pigmen-
tovanou pokožkou, malými očami a štvorprs-
tými končatinami. Jaskyniar vodný dosahuje 
dĺžku do 30 cm, má nepigmentovanú bielo-
ružovú pokožku a oči prekryté kožou. Na 
predných nohách má tri prsty, na zadných dva. 
Má veľmi dobre vyvinutý čuch, pomocou kto-
rého vyhľadáva potravu. Párenie prebieha u 
oboch rodov vo vode. Samec tvorí → sperma-
tofór. Samica kladie vajíčka jednotlivo na 
spodnú stranu kameňov.      PMi 
Kaloula → parosničkovité 
kostra obojživelníkov (Obr. 10.) – v kostre 
obojživelníkov prevládajú kosti nad chrupka-
mi. → Lebka je široká a plochá s rozostúpe-
nými očnicami (platytrabická), s prvým stav-
com chrbtice komunikuje dvomi kondylmi 
(bikondylná). Horná čeľusť je zrastená 
s neurokrániom (autostýlia). Chorda (chorda 
dorsalis) je silno zatlačená telami stavcov. 
Stavce sú podľa morfológie ich tela amficélne 
(evolučne staršie skupiny), opistocélne (väčši-
na chvostnatých obojživelníkov) alebo procél-
ne (väčšina žiab). Amficélne stavce majú kra-

niálnu (prednú) aj kaudálnu (zadnú) časť tela 
konkávnu (vydutú smerom dnu), opistocélne 
stavce majú kraniálnu časť tela konvexnú (vy-
dutú smerom von) a kaudálnu časť konkávnu, 
procélne stavce majú kraniálnu časť tela kon-
kávnu a kaudálnu konvexnú. Stavce sa dife-
rencujú na krčné, trupové, krížové a chvostové. 
Všetky stavce pred stavcom krížovým sa ozna-
čujú ako presakrálne. Jediný krčný stavec (at-
las) má na prednom okraji dve jamky, do kto-
rých zapadajú kondyly (hrbole) lebky. Krížový 
stavec kĺbovo komunikuje s kosťami panvy. 
Chvostové stavce chvostnatých obojživelníkov 
si zachovávajú,  ako pri jediných štvornožcoch, 
ventrálne hemálne oblúky, ktorými prechádza-
jú chvostová tepna a žila. Žabám  zrastajú 
chvostové stavce do tyčinkovitého útvaru → 
urostylu (šabľovitá kosť; os coccygis), ktorý 
buď priamo zrastá, alebo jedným či dvomi 
kĺbmi komunikuje s krížovým stavcom. Počet 
stavcov → červoňov môže dosahovať až 250, 
→ chvostnatých obojživelníkov 30 až 100, pri 
→ žabách je redukovaný na 6 až 10. Najlepšie 
vyvinuté  rebrá majú  červone,  veľmi  krátke 

Obr. 10. Žaba (rod Rana) – kostra (A), pletenec prednej končati-
ny s lopatkou a nadlopatkou (chrupkové časti vybodkované; B), 
pletenec zadnej končatiny a stavce (C). 1 – praemaxillare, 2 – 
maxillare, 3 – nasale, 4 – frontoparietale, 5 – quadratojugale, 6 – 
quadratum, 7 – suprascapula, 8 – humerus, 9 – radioulnare (= os 
antebrachii), 10 – carpalia, 11 – metacarpalia, 12 – články prstov 
prednej končatiny, 13 – stavce, 14 – urostyl, 15 – ilium, 16 – 
ischium, 17 – femur, 18 – tibiofibulare (= os cruris), 19 – tibiale 
(= astragalus), 20 – fibulare (= calcaneum), 21 – tarsalia, 22 – 
metatarsalia, 23 – články prstov zadnej končatiny, 24 – scapula, 
25 – cleithrum, 26 – clavicula, 27 – coracoid, 28 – epicoracoid, 
29 – episternum, 30 – omosternum, 31 – sternum, 32 – xiphis-
ternum, 33 – krčný stavec, 34 – trupové stavce, 35 – krížový 
stavec, 36 – acetabulum (podľa rôznych autorov). 

rebrá majú chvostnaté obojživelníky a úplne 
chýbajú väčšine žiab (s výnimkou čeľadí → 
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chvostovcovitých; Leiopelmatidae, → kunko-
vitých; Discoglossidae a lariev → pipovitých; 
Pipidae). Niektorým druhom chvostnatých 
obojživelníkov (rody Pleurodeles, Echinotri-
ton) môžu konce rebier prenikať cez kožu na 
bokoch tela, a vytvárať tak ochranu proti pred-
átorom. Žaby a niektoré chvostnaté obojživel-
níky majú vyvinutú hrudnú kosť, ktorá však 
slúži len na upínanie svalov; rebrá sa k nej 
nikdy nepripájajú. Hrudná kosť žiab pozostáva 
z elementov episternum, omosternum, sternum 
a xiphisternum. Obojživelníky majú spravidla 
dva páry končatín, predné štvorprsté, zadné 
päťprsté. Výnimkou sú červone, ktorým chýba 
kostra pletencov oboch končatín aj kostra 
vlastných končatín. Niektorým skupinám 
chvostnatých obojživelníkov predný pár kon-
čatín buď úplne chýba (→ sirenovité; Sireni-
dae) alebo je redukovaný (úhorík; Amphiuma). 
Pletenec predných končatín chvostnatých 
obojživelníkov tvorí lopatka (scapula) a krkav-
čia kosť (coracoid) s nástavcom (precoracoid). 
Pletenec predných končatín žiab tvorí lopatka 
(scapula), nad ktorou dorzálne leží kleitrum 
(cleithrum) a nadlopatka (suprascapula); ven-
trálne je uložená kosť kľúčna (clavicula), kr-
kavčia (coracoid) a epikorakoid (epicoracoid). 
Pletenec zadných končatín tvoria tri párové 
kosti – sedacia (ischium), bedrová (ilium) a 
lonová (pubis). V mieste ich spojenia sa tvorí 
panvička (acetabulum), do ktorej zapadá hlavi-
ca stehnovej kosti (femur). Žaby majú bedrovú 
kosť výrazne predĺženú a spolu s rovnobežne 
ležiacim → urostylom predstavuje adaptáciu 
na skákanie. Kostru prednej končatiny tvorí 
proximálne kosť ramenná (humerus), distálne 
vretenná (radius) a lakťová (ulna); posledné 
dve zrastajú žabám do jedinej kosti radioulnare 
(= os antebrachii). Predná končatina je zakon-
čená kostičkami zápästnými (carpalia), záprst-
nými (metacarpalia) a článkami prstov (pha-
langi digitorum). Kostra zadnej končatiny po-
zostáva z kosti stehnovej (femur), píšťaly (ti-
bia) a ihlice (fibula). Posledné dve menované 
kosti žabám zrastajú do tibiofibulare (= os cru-
ris). Zadná noha žiab sa predlžuje vďaka pre-
tiahnutiu proximálnych priehlavkových (tar-
zálnych) kostičiek tibiale (= astragalus) a fibu-
lare (= calcaneum), ktoré proximálne a distálne 
zrastajú. Distálne od nich ležia zvyšné prie-
hlavkové kosti (tarsalia), predpriehlavkové 
kosti (metatarsalia) a články prstov (phalangi 
digitorum).       PMi 

koža obojživelníkov (Obr. 11.) – koža obojži-
velníkov je holá, vlhká, silno prekrvená, slabo 
zrohovatená s bohato vyvinutými žľazami. 
Významnou mierou sa podieľa na zabezpečení 
dýchania a príjmu vody, no má význam aj pri 
termoregulácii, ochrane pred predátormi (to-
xické sekréty, sfarbenie, farbozmena) alebo 
poranením. Pokožka (epidermis) je hladká a 
tenká, jej rohovinová vrstva (stratum corneum) 
je slabo vyvinutá. Lokálne sa môžu tvoriť ro-

hovinové útvary (pazúriky žiab rodu Xenopus a 
chvostnatých obojživelníkov čeľade → sireno-
vitých (Sirenidae), → páriace mozolčeky sam-
cov žiab, zrohovatené hrbolčeky na končati-
nách hrabaviek uľahčujúce hrabanie, rohovi-
nové zúbky žubrienok). Zamša (dermis) je 
silne prekrvená, čím uľahčuje intenzívnu vý-
menu dýchacích plynov. Obsahuje žľazy 
dvoch typov: malé slizové (mukózne) žľazy 
rozptýlené po povrchu tela produkujú sekrét, 
ktorý zabraňuje vyschnutiu kože na súši, udr-
žiava kožu slizkú vo vode a uľahčuje kožné 
dýchanie; veľké jedové (tzv. granulárne) žľazy 
produkujú toxický sekrét mliečnej farby, ktorý 
chráni živočícha pred predátormi. Často sú 
sústredené do istých miest na tele, tvoria napr. 
rady chrbtových žliaz chvostnatých obojživel-
níkov alebo → parotídy. Sfarbenie kože závisí 
predovšetkým od prítomnosti pigmentových 
buniek (chromatofórov) v zamši a od rozlože-
nia pigmentu v týchto bunkách. Najhlbšie sú 
uložené melanofóry s čiernym alebo hnedým 
pigmentom. Nad nimi ležia leukofóry a irido-
fóry obsahujúce kryštáliky guanínu, dodávajú-
ce pokožne lesklý vzhľad. Tesne pod pokož-
kou sa nachádzajú xantofóry a erytrofóry so 
žltými resp. červenými karotenoidmi.    PMi 
 

Obr. 11. Koža žaby. 1 – melanofór, 2 – slizová (mukózna) žľaza, 
3 – rohovinová vrstva, 4 – pokožka, 5 – zamša, 6 – somatická 
svalovina, 7 – jedová (tzv. granulárna) žľaza, 8 – cieva, 9 – nerv, 
10 – spojivo.  
 
krátkohlavovité (Brachycephalidae) – čeľaď 
žiab (Anura) zahŕňajúca len dva rody (Brachy-
cephalus a Psyllophryne) so šiestimi druhmi 
vyskytujúcimi sa vo východnej a juhovýchod-
nej Brazílii. Patria medzi najmenšie žijúce ža-
by, dorastajú do dĺžky 16 mm. Charakteristické 
sú redukciou prstov. Na zadných končatinách 
majú funkčné tri, na predných končatinách len 
dva prsty. Druh Brachycephalus ephippium má 
nad chrbticou vyvinutý kostený štít. Zrenica je 
horizontálna elipsovitá. Vývin B. ephippium a 
pravdepodobne aj ďalších druhov je priamy; 
z vajíčok kladených na súši sa liahnu priamo 
juvenilné jedince.         PMi  
kunčí reflex – typ obranného správania kuniek 
(Bombina). Pri ohrození žaba zdvihne zadné 
končatiny k chrbtu a prednými končatinami si 
zakrýva oči. Zároveň prehne prednú a zadnú 
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časť trupu dohora. Dochádza k expozícii vý-
stražného (aposematického) sfarbenia na hrdle 
a spodnej strane končatín. Zriedkavo toto sprá-
vanie prechádza do ďalšej fázy, kedy sa žaba 
pretočí na chrbát, takže prezentuje kontrastné 
sfarbenie na celej ventrálnej strane tela. Preja-
venie sa kunčieho reflexu v prípade ohrozenia 
je individuálne a záleží aj na miere stresu, kto-
rému je pri nebezpečnej situácii jedinec vysta-
vený. Pri slabšom podnete sa žaba často snaží 
pred nebezpečenstvom skôr uniknúť. V modi-
fikovanej podobe sa takéto obranné správanie 
(zakrývanie očí prednými končatinami, expo-
zícia kontrastného sfarbenia ventrálnej časti 
tela) môže vyskytnúť aj pri iných obojživelní-
koch. Napríklad salamandra okuliarnatá (→ 
salamandrovité) má zospodu červeno sfarbené 
končatiny a chvost. V  nebezpečenstve zakláňa 
hlavu dozadu, zdvíha predné končatiny a 
chvost pretáča ponad chrbát.          VV 

Obr. 12. Ventrálna strana tela kunky červenobruchej (Bombina 
bombina; A) a kunky žltobruchej (Bombina variegata; B) (podľa 
BARUŠ a OLIVA et al. 1992). 
 
kunka (Bombina) – rod žiab (Anura) z čeľade 
→ kunkovitých (Discoglossidae), do ktorej 
patria menšie až stredne veľké druhy 
s dorzoventrálne splošteným telom a pomerne 
krátkymi končatinami. Plávacie blany majú len 
medzi prstami zadných nôh. Kožu na dorzálnej 
strane tela majú bradavičnatú, na ventrálnej 
strane sú výrazné žlté až červené škvrny. → 
Parotídy a bubienok sú nezreteľné. Zrenica 
býva trojuholníková, kvapkovitá až srdcovitá. 
Jazyk je okrúhly, nepohyblivý, zrastený so 
spodinou ústnej dutiny. Horná čeľusť je ozu-
bená, dolná bezzubá. Samce majú na predlaktí 
a niektorých prstoch prednej, príp. aj zadnej 
končatiny zrohovatené páriace mozolčeky. → 
Amplexus je ingvinálny. Samice kladú vajíčka 
jednotlivo alebo v malých zhlukoch (Obr. 5.). 
Larvy majú → spirákulum umiestnené v strede 
ventrálnej strany tela (ako jediné z našich 
žiab). Rod zahŕňa okrem dvoch európskych 
druhov, t. j. → kunky červenobruchej (Bombi-
na bombina) a → kunky žltobruchej (Bombina 
variegata), ďalšie štyri ázijské druhy. Severo-
východnú Čínu, juhovýchodné Rusko, Kóreu a 
južné Japonsko obýva kunka východná (Bom-

bina orientalis). Je to malý druh dorastajúci do 
veľkosti 50 mm. Kožu má drsnú, pokrytú vy-
sokými ostrými hrbolčekmi. Chrbát má svetlo-
zelený, sivozelený alebo hnedosivý s tmavými 
škvrnami, brucho červené, oranžové až žlté s 
tmavou kresbou. Vyskytuje sa spravidla v 
zmiešaných lesoch, kde v čase rozmnožovania 
(máj až august) obýva rozličné typy stojatých 
vôd.           PMi 
kunka červenobruchá (Bombina bombina; 
staršie slovenské meno kunec ohnivý) – druh 
žaby z čeľade → kunkovitých (Discoglossi-
dae), dorastajúci do dĺžky 50 mm. Telo je do-
rzoventrálne sploštené, končatiny sú pomerne 
krátke. Chrbát pokrýva bradavičnatá koža 
s nízkymi a plochými rohovinovými hrbol-
čekmi (na rozdiel od → kunky žltobruchej; 
Obr. 12.). Dorzálna strana tela je hnedosivá až 
olivovohnedá s tmavými škvrnami. Ventrálna 
strana je tmavomodrá až čierna s bielymi bod-
kami a výraznými červenými, oranžovými, 
vzácne žltými škvrnami. Škvrny na hrudi nie 
sú vzájomne spojené a neprepájajú sa ani so 
škvrnami na spodnej strane predných končatín 
(Obr. 12.). Zrenica je trojuholníkovitá, kvap-
kovitá až srdcovitá. Samce majú na predlaktí a 
prvých troch prstoch predných končatín zroho-
vatené → páriace mozolčeky a pod hrdlom 
párové vnútorné → rezonátory. Kunka červe-
nobruchá obýva nížiny strednej a východnej 
Európy, na severe jej areál siaha do južného 
Švédska, na západe po tok Vesery (Nemecko). 
Mimo Európy sa vyskytuje v severozápadnej 
Anatólii. Je to typický nížinný druh, častý do 
nadmorskej výšky 250 m, zriedkavo až do 700 
m. Vyskytuje sa v menších plytkých a stoja-
tých vodách. Aktívna je cez deň. Zimuje 
v úkrytoch na súši, ktoré opúšťa v marci. Pári 
sa v apríli alebo máji, niekedy ešte v júni alebo 
júli. Samce v čase rozmnožovania plávajú na 
hladine s roztiahnutými zadnými nohami a 
nafúknutým rezonátorom. → Amplexus majú 
ingvinálny. Samičky kladú v 2 – 3 znáškach 
100 – 300 vajíčok, ktoré sú rozmiestnené jed-
notlivo alebo v malých nepravidelných zhlu-
koch. Larvy sú charakteristické polohou → 
spirákula a análneho otvoru, ktoré ležia na 
ventrálnej strane v mediánnej rovine. → Orál-
ny disk lariev je približne trojuholníkovitý, nad 
hornou čeľusťou sú 2 rady rohovinových zúb-
kov, pod dolnou čeľusťou 3 čiastočne preruše-
né rady (Obr. 11.). Žerie larvy komárov a pa-
komárov, chvostoskoky, lastúrničky, ulitníky a 
imága hmyzu. Vo vyšších nadmorských výš-
kach, kde sa vyskytuje spoločne s → kunkou 
žltobruchou, dochádza medzi oboma druhmi 
k vzájomnému kríženiu a vzniku hybridných 
zón.        PMi 
kunka východná (Bombina orientalis) → 
kunka 
kunka žltobruchá (Bombina variegata; staršie 
slovenské meno kunec žltobruchý) – druh žaby 
z čeľade → kunkovitých (Discoglossidae) 
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s dorzoventrálne splošteným telom a krátkymi 
končatinami. Dorastá do dĺžky 50 mm. Silne 
bradavičnatá koža na chrbte má ostré rohovi-
nové hrbolčeky obklopené kratšími tŕňmi (na 
rozdiel od → kunky červenobruchej; Obr. 12.). 
Dorzálna strana tela je hnedosivá alebo hnedo-
zelená, často so škvrnami. Ventrálna strana je 
žltá s modročiernym mramorovaním, bez bie-
lych bodiek (na rozdiel od → kunky červeno-
bruchej). Žlté škvrny na hrudi sú spravidla 
vzájomne spojené a prepojené so škvrnami na 
spodnej strane predných končatín (na rozdiel 
od → kunky červenobruchej; Obr. 12.). Zreni-
ca je trojuholníkovitá, kvapkovitá až srdcovitá. 
Samce majú na predlaktí, prvých troch prstoch 
prednej končatiny a na treťom prste zadnej 
končatiny zrohovatené → páriace mozolčeky. 
→ Rezonátory (na rozdiel od samcov → kunky 
červenobruchej) nemajú vyvinuté. Areál rozší-
renia zaberá západnú a strednú Európu, Ape-
ninský a Balkánsky polostrov. Kunka žltobru-
chá obýva menšie dočasné kaluže v lesoch 
alebo ich blízkosti, v stredných a vyšších polo-
hách. Nie je natoľko viazaná na vodné prostre-
die ako → kunka červenobruchá. Aktívna je 
cez deň. Zimné úkryty opúšťa v apríli až máji, 
pári sa od mája do augusta. → Amplexus má 
ingvinálny. Vajíčka kladie jednotlivo alebo 
v malých zhlukoch. Larvy sú charakteristické 
polohou → spirákula a análneho otvoru, ktoré 
ležia na bruchu v mediánnej rovine. Na rozdiel 
od → kunky červenobruchej je → orálny disk 
lariev oválnejší. Nad hornou čeľusťou lariev sú 
dva rady rohovinových zúbkov, pod dolnou 
čeľusťou sú tri rady (Obr. 20.). V potrave dos-
pelých jedincov prevládajú suchozemské bez-
stavovce – chrobáky, blanokrídlovce, dvojkríd-
lovce, pavúky, dážďovky. V miestach kontaktu 
s → kunkou červenobruchou sa oba druhy krí-
žia a tvoria hybridné zóny.     PMi 

kunkovité (Discoglossidae) – starobylá čeľaď 
žiab (Anura) zahŕňajúca malé (40-50 mm) až 
pomerne veľké druhy (Barbourula 85 mm). 
Majú 8 opistocélnych presakrálnych stavcov 
(→ kostra obojživelníkov), rudimentálnu 
hrudnú kosť (sternum) a krátke voľné rebrá na 
II. – IV. presakrálnom stavci. Horná čeľusť je 
ozubená, dolná bezzubá. Jazyk je široký, dis-
kovitý, prirastený buď úplne alebo len prednou 
polovicou ku spodine ústnej dutiny. Rod Alytes 
má zrenicu eliptickú vertikálnu, zvyšné rody ju 
majú trojuholníkovitú, kvapkovitú až srdcovi-
tú. → Amplexus je ingvinálny. Larvy majú → 
spirákulum umiestnené v mediánnej rovine 
ventrálnej strany tela. Čeľaď zahŕňa asi 14 
druhov, ktoré sa zaraďujú do štyroch prevažne 
európskych rodov (Alytes, Baleaphryne, Bom-
bina a Discoglossus) a jedného východoázij-
ského rodu Barbourula (Filipíny, Borneo). 
Areál rodu Bombina siaha až do východného 
Ruska, Číny, Vietnamu a Kórei. K známym 
európskym druhom patria ropuška starostlivá 
(Alytes obstetricans; Obr. 6.) rozšírená od Py-

renejského polostrova po Nemecko a ropuška 
iberská (A. cisternasii) rozšírená v západnej a 
strednej časti Pyrenejského polostrova. Oba 
druhy sa pária na súši. Samice znášajú asi 60 
vajíčok, ktoré samce nosia omotané okolo zad-
ných končatín. Udržiavajú ich vlhké tak, že ich 
namáčajú do vody. Pred vyliahnutím lariev 
znášku odložia do plytkej vody. K ďalším eu-
rópskym druhom patria Discoglossus pictus 
(Sicília, Malta, severozápadná Afrika, introdu-
kovaný do južného Francúzska) a D. sardus 
(Sardínia, Korzika). Na rozdiel od predchádza-
júceho rodu sú oba druhy viazané na vodné 
prostredie, kde prebieha aj párenie a vývin 
vajíčok a lariev. V novších systémoch bývajú 
rody Barbourula a Bombina zaraďované do 
samostatnej čeľade Bombinatoridae.    PMi 
Labyrinthodontia → fylogenéza obojživelní-
kov 
 

Obr. 13. Larva mloka (rod Triturus; A) a žaby (B). 1 – vonkajšie 
žiabre, 2 – predné končatiny, 3 – zakladajúce sa zadné končati-
ny, 4 – plutvový lem, 5 – spirákulum, 6 – análny otvor (podľa 
rôznych autorov). 
 
larvy obojživelníkov – vývinová perióda 
v ontogenéze väčšiny obojživelníkov, morfo-
logicky, fyziologicky a troficky (prijímanou 
potravou) odlišná od metamorfovaných dospe-
lých jedincov.  Larvy väčšiny druhov sa vyví-
jajú vo vode. Larvy mlokov, červoňov a žiab 
sa od seba morfologicky značne líšia (Obr. 
13.). Spoločný majú predĺžený tvar tela s 
chvostom, plutvový lem umožňujúci plávanie, 
slabo osifikovanú kostru, bočnú čiaru (linea 
lateralis, → zmyslové orgány obojživelníkov) 
a nevyvinuté očné viečka. Larvy červoňov a 
mlokov majú funkčné čeľuste a zuby. Sú dravé 
a ich tráviaca sústava sa podobá tráviacej sús-
tave metamorfovaných dospelých jedincov. 
Larvy červoňov nemajú vyvinuté vonkajšie 
žiabre, majú len 1 – 2 páry žiabrových štrbín. 
Oči majú prekryté  kosťou a kožou. Ozubenie 
majú rovnaké ako dospelé jedince. Larvy mlo-
kov majú vyvinuté vonkajšie žiabre, úplne 
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vyvinuté oba páry končatín (okrem lariev če-
ľade → sirenovité; Sirenidae) a po vyliahnutí 
aj balančné (Rusconiho) tykadielka. Larvy 
väčšiny druhov žiab (označované ako žubrien-
ky) majú ústa obklopené systémom papíl, ro-
hovinovými doštičkami a radmi rohovinových 
zúbkov. Sú spravidla herbivorné. Ich tráviaca 
sústava sa výrazne líši od tráviacej sústavy 
dospelých jedincov. V ústnej dutine nemajú 
zuby. Na trávenie rastlinnej potravy sú prispô-
sobené dlhým črevom. Vonkajšie žiabre, zre-
teľné bezprostredne po vyliahnutí, sú čoskoro 
prekryté kožným záhybom (operkulom), pri-
čom sa vytvorí žiabrová komôrka komunikujú-
ca s vonkajším prostredím párovým alebo ne-
párovým → spirákulom. Najskôr sa objavujú 
zadné končatiny, predné sú viditeľné až neskôr 
pred metamorfózou. Pri žabách rozlišujeme 
štyri morfologické typy lariev, ktoré sa líšia 
počtom a polohou → spirákula a utváraním 
okolia úst (Obr. 13.). Typy I (čeľade → pipovi-
té; Pipidae a → veľkonosé; Rhinophrynidae) a 
II (čeľaď → parosničkovité; Microhylidae) sú 
charakteristické absenciou rohovinových zúb-
kov a doštičiek v okolí úst. Typ I má žiabrovú 
komôrku rozdelenú na dve časti, pričom každá 
časť má vlastné ventrolaterálne orientované 
spirákulum. Typ II má jednu žiabrovú komôr-
ku so spirákulom umiestneným posteroventrál-
ne. Typy III (čeľade → chvostovcovité; Leio-
pelmatidae a → kunkovité; Discoglossidae) a 
IV (všetky ostatné čeľade žiab) sú typické prí-
tomnosťou papíl a rohovinových štruktúr 
v okolí úst a nerozdelenou žiabrovou komôrkou 
s jedným spirákulom. Typ III má spirákulum 
umiestnené ventromediálne, typ IV na ľavom 
boku tela.             PMi 

 
Obr. 14. Morfologické typy lariev žiab (orálny disk a brušná 
strana tela s polohou spirákula – šípka). A. typ I (pipovité, veľ-
konosé), B. typ II (parosničkovité), C. typ III (chvostovcovité, 
kunkovité), D. typ IV (ostatné čeľade žiab), E. Otophryne robus-
ta (parosničkovité) (podľa DUELLMAN a TRUEB 1994).  
 
lebka obojživelníkov (Obr. 15.) – je široká a 
plochá s rozostúpenými očnicami (platytrabic-
ká), s prvým stavcom chrbtice komunikuje 
dvomi kondylmi (bikondylná). Horná čeľusť je 
zrastená s neurokrániom (autostýlia). Starobylé 
obojživelníky mali lebku úplne krytú kosťami 

dermatokránia (ploché kosti vznikajúce v za-
mši). Žabám a chvostnatým obojživelníkom sa 
tieto kosti redukovali. Kompaktná (niektoré 
kosti zrastajú) a dobre osifikovaná je lebka 
červoňov, čo súvisí s ich podzemným spôso-
bom života. Pretože stavba lebky  chvostna-
tých obojživelníkov, červoňov a  žiab je sčasti 
odlišná, bude sa ďalší výklad týkať len lebky 
žiab. Neurokránium, ktoré sa pôvodne v onto-
genéze zakladá ako chrupková ochrana mozgu 
a niektorých zmyslových orgánov, tvoria kosti 
sphenethmoideum, párové prooticum (tvorí 
sluchové puzdro) a  exoccipitale (obklopuje 
veľký záhlavový otvor – foramen magnum – a 
tvorí záhlavové hrbole zapadajúce do jamiek 
krčného stavca). Kosti dermatokránia (dermál-
ne kosti neurálneho a viscerálneho exokránia) 
sa podieľajú na stavbe dorzálnej časti lebky 
(nasale,  frontoparietale  –  ktoré  vzniká  zraste- 
 

Obr. 15. Lebka žaby (rod Gastrotheca). A – dorzálny pohľad, B 
– ventrálny pohľad, C – laterálny pohľad, D – spodná čeľusť 
(laterálny pohľad), E – spodná čeľusť (mediálny pohľad). 1 – 
praemaxillare, 2 – maxillare, 3 – nasale, 4 – sphenethmoideum, 5 
– vomer, 6 – palatinum, 7 – frontoparietale, 8 – pterygoid, 9 – 
prooticum, 10 – quadratojugale, 11 – squamosum, 12 – paras-
phenoid, 13 – columella, 14 – exoccipitale, 15 – záhlavový 
hrboľ, 16 – mentomandibulare, 17 – dentale, 18 – angulosplenia-
le (podľa DUELMANN  a  TRUEB 1994). 

 
ním pôvodných kostí frontale a parietale – a 
squamosum), hornej čeľuste (praemaxillare, 
maxillare a quadratojugale) a prvotného pod-
nebia (vomer, palatinum, parasphenoid a pte-
rygoid). Na kostiach praemaxillare a maxillare 
vyrastajú zuby (chýbajú u → ropuchovitých; 
Bufonidae). Žaby majú kosti prvotného podne-
bia redukované, vďaka čomu vznikli v podnebí 
otvory, umožňujúce pri prehĺtaní zatiahnuť 
očné buľvy do ústnej dutiny. Žaby si takto 
uľahčujú prijímanie potravy. Sekundárne pod-
nebie nie je vytvorené. Na dolnej čeľusti, ktorá 
sa pôvodne zakladá ako Meckelova chrupka, 
osifikujú kosti mentomandibulare, dentale a 
angulospleniale. Dolná čeľusť je prostredníc-
tvom angulospleniale kĺbovo napojená na qu-
adratum. Hyobranchiálna kostra pozostáva z 
jazylky (hyoideum) a hrtanových chrupiek. 
V sluchovom orgáne sa nachádza sluchová 
kostička columella, ktorá sprostredkúva prenos 
zvuku od bubienka do vnútorného ucha a 
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chrupkové operculum, ktoré prenáša vibrácie 
z lopatky na oválne okienko (foramen ovale) 
vnútorného ucha.      PMi 
Leiopelma → chvostovcovité  
Leiopelmatidae → chvostovcovité  
Lepospondyli → fylogenéza obojživelníkov 
Leptodactylidae → hvízdavkovité 
Leptodactylinae → hvízdavkovité 
lietavkovité (Rhacophoridae) – čeľaď prevaž-
ne arborikolných (stromových) žiab (Anura), 
dosahujúcich dĺžku do 120 mm. Konce prstov 
sú nápadne rozšírené, pred posledným prsto-
vým článkom sa nachádza vmedzerený chrup-
kový element. Majú osem procélnych presak-
rálnych stavcov (→ kostra obojživelníkov). 
Horná čeľusť je ozubená, dolná bezzubá. Zre-
nica je elipsovitá horizontálna. Vajíčka kladú 
do vody, do stromových dutín vyplnených vo-
dou alebo do penových hniezd vo vegetácii. 
Larvy majú → spirákulum na ľavom boku tela. 
Niektoré druhy majú larválne obdobie skrátené 
a larvy počas neho neprijímajú potravu. Čeľaď 
je rozšírená v tropických oblastiach Afriky a 
juhovýchodnej Ázie. Zahŕňa až 250 druhov. 
Niektoré druhy rodu Rhacophorus (napr. R. 
otilophus, R. pardalis, R. nigromaculatus; Obr. 
6.) majú zväčšené blany medzi prstami pred-
ných i zadných končatín, ktoré im umožňujú 
kĺzavý let, napríklad zo stromu na strom. Tento 
spôsob pohybu využívajú na únik pred predá-
tormi.        PMi 
Limnodynastinae → myobatrachidovité 
Litoria → rosničkovité 
Lysapsus → harlekýnovité 
Mantellinae → skokanovité 
Marmorerpeton → fylogenéza obojživelníkov 
Megophryinae → hrabavkovité 
Melanobatrachinae → parosničkovité 
metamorfóza obojživelníkov → rozmnožo-
vanie obojživelníkov 
 

Obr. 16. Tvar a veľkosť metatarzálneho hrbolčeka vodných 
skokanov. A – skokan krátkonohý (Rana lessonae), B – skokan 
zelený (Rana esculenta), C – skokan rapotavý (Rana ridibunda) 
(podľa ENGELMANN 1993). 

metatarzálne hrbolčeky – tvrdé výrastky na 
chodidle zadných končatín žiab, tiež označo-
vané ako pätové hrbolčeky. Rozlišujeme vnú-

torný metatarzálny hrbolček (callus internus 
metatarsalis), ležiaci pri báze 1. prsta a vonkaj-
ší metatarzálny hrbolček (callus externus me-
tatarsalis), ležiaci laterálne od predošlého; ten-
to  mnohým žabám chýba. Vnútorný meta-
tarzálny hrbolček býva rôzne vyvinutý 
v závislosti od druhu žaby. Spravidla je dobre 
vyvinutý pri hrabavých druhoch, ktorým po-
máha pri zahrabávaní do substrátu. Z našich 
žiab má najvýraznejší vnútorný metatarzálny 
hrbolček → hrabavka škvrnitá. Často ho majú 
lepšie vyvinutý druhy zimujúce na súši (potre-
ba hrabania) než druhy zimujúce vo vode (→ 
skokan krátkonohý, → skokan rapotavý, (Obr. 
16.).            VV 

Microhylidae → parosničkovité 
Microhylinae → parosničkovité 
Microsauria → fylogenéza obojživelníkov 
mločíkovité (Plethodontidae) – čeľaď chvost-
natých obojživelníkov (Caudata) zahŕňajúca 
malé (rod Thorius 3 cm) až stredne veľké 
(Pseudoeurycea bellii vyše 30 cm) druhy, mor-
fologicky značne variabilné. Niektoré sú gra-
cilné a dlhé, iné pomerne robustné. Pľúca ne-
majú vyvinuté, dýchajú výlučne kožou a sliz-
nicou ústnej dutiny. Rody Aneides, Bolitoglos-
sa a Pseudoeurycea majú ovíjavý chvost, druh 
Ensatina eschcholtzi má pri koreni chvosta 
priečnu ryhu a je schopný autotómie chvosta 
(odpadnutie chvosta, vyvinuté ako obrana proti 
predátorom). Samce väčšiny druhov majú vý-
rastky na hornej čeľusti alebo oválne žľazy na 
brade. Vajíčka a larvy niektorých druhov sa 
vyvíjajú vo vode, iné druhy kladú vajíčka na 
súši a majú priamy vývin. Samce vypúšťajú 
spermie vo forme → spermatofóru. Rody Typ-
hlomolge a Haideotriton, obývajúce podzemné 
vody, sú obligátne → neotenické. Čeľaď sa 
vyskytuje v severnej, strednej a južnej Ameri-
ke. Na juhu siaha do východnej Brazílie a cen-
trálnej Bolívie, na severe zasahuje do južnej 
Kanady. Sedem druhov rodu Hydromantes 
obýva Taliansko, juhovýchodné Francúzsko a 
Sardíniu. Ďalšie druhy tohto rodu sa vyskytujú 
v horských oblastiach severnej a strednej Kali-
fornie. Sú charakteristické gracilným telom 
a na priereze oválnym chvostom, ktorý nepre-
sahuje polovicu dĺžky tela. Jazyk majú voľný 
a vymrštiteľný, prispôsobený na lovenie koris-
ti. Druh H. ambrosii obýva tienisté vápencové 
údolia v blízkosti tokov a jaskyne v malej ob-
lasti na severozápade Talianska. Väčšinu živo-
ta strávi v úkrytoch. Jedince osídľujúce po-
vrchové biotopy sú najaktívnejšie v daždivej-
ších jarných a jesenných mesiacoch. Jedince 
žijúce v podzemných priestoroch sú najaktív-
nejšie v lete. Samice kladú v zime do hlbších 
puklín 5 – 12 vajec, ktoré strážia. Vývin tohto, 
ako aj u ostatných druhov rodu, je priamy. 
Čeľaď zahŕňa podčeľade Desmognathinae 
a Plethodontinae s približne 350 druhmi.   PMi 
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mlok (Triturus)∗ – rod chvostnatých obojži-
velníkov (Caudata) patriaci do čeľade → sala-
mandrovitých (Salamandridae). Zahŕňa malé 
až stredne veľké obojživelníky, vyznačujúce sa 
sezónnym striedaním života vo vode a na súši. 
Hlava je plochá, → parotídy sú vyvinuté veľmi 
slabo, oči sú malé, niektoré druhy majú na 
hlave vyvinuté pozdĺžne ryhy, trup je nepatrne 
segmentovaný, chvost je z bokov sploštený, 
podnebné zuby vyrastajú v dvoch rovných 
alebo mierne zakrivených pozdĺžnych radoch. 
Samce majú v čase rozmnožovania (vo vode) 
na chrbte a chvoste vyvinuté plutvové lemy 
alebo kožné lišty a výrazne zdurené a stmavnu-
té okolie kloaky. Niektoré druhy môžu mať na 
prstoch zadných končatín lem a na konci 
chvosta nitkovitý výrastok (Obr. 18.). Samice 
tieto útvary nemajú alebo ich majú len nazna-
čené (napr. plutvový lem na chvoste). Mimo 
obdobia rozmnožovania (na súši) sa samce 
vzhľadom podobajú samiciam. Mlokom sa 
evolučne vyvinuli zložité a druhovo špecifické 
reprodukčné vzorce správania (tzv. svadobné 
tance). Samec sa pri nich snaží zaujať pozor-
nosť samice a odstrašiť iných samcov prenika-
júcich jeho do teritória. Takéto správanie pri 
párení sa označuje ako lek. Konečnou fázou 
svadobných tancov je vypustenie → spermato-
fóru samcom, ktorý samica prijme kloakou 
a uloží si ho do svojej  → spermatéky. Vajíčka  
 

Obr. 17. Samec (hore) a samica mloka bodkovaného (Triturus 
vulgaris) v období rozmnožovania. 1 – plutvový lem, 2 – lem na 
prstoch zadných končatín (podľa ENGELMANN et al. 1992). 
 
sú oplodňované spermiami v kloake samice, 
tesne pred vykladením. Samice znášajú vajíčka 
s lepkavým povrchom spravidla jednotlivo do 
záhybov listov (Obr. 5.). Larvy majú vyvinuté 
3 páry vonkajších kríčkovitých žiaber a ba-
lančné (Rusconiho) tykadielka v podobe dvoch 
výrastkov na hlave. Neskôr sa objavujú predné 
a zadné končatiny. Metamorfóza prebieha 

                                                   
∗ slovenské meno mlok sa používa na pomenovanie 
aj ďalších rodov čeľade Salamandridae (napr. rodu 
Notophthalmus). 

spravidla po 4 – 6 týždňoch. V závislosti od 
vonkajších podmienok (nízka teplota, nedosta-
tok jódu) sa môžu vyskytovať → neotenické 
jedince alebo celé populácie. Rod zahŕňa 12 
druhov rozšírených v Európe a priľahlých ob-
lastiach Malej Ázie. K veľkým druhom rodu 
patria okrem → mloka hrebenatého a → mloka 
dunajského mlok mramorovaný (T. marmora-
tus; Pyrenejský polostrov, západné Francúz-
sko), T. karelinii (juhovýchodný Balkán, Malá 
Ázia) a T. carnifex (Taliansko, Balkán). Veľ-
kostne podobný je mlok pásavý (T. vittatus) 
obývajúci Malú Áziu. Medzi menšie druhy 
patria okrem → mloka bodkovaného, → mloka 
karpatského a → mloka horského aj mlok vod-
ný (T. boscai; západ Pyrenejského polostrova), 
mlok ostrochvostý (T. italicus; Taliansko) a 
mlok hranatý (T. helveticus; západná Európa).
          PMi 

mlok bodkovaný (Triturus vulgaris, staršie 
slovenské meno mlok obyčajný) – druh 
chvostnatých obojživelníkov z čeľade → sala-
mandrovitých (Salamandridae), dorastajúci do 
110 mm. Základné sfarbenie dorzálnej strany 
samcov i samíc je žltohnedé až čiernohnedé. 
Brucho a hrdlo sú belavé, žlté, oranžové alebo 
hrdzavohnedé, niekedy s pozdĺžnym oranžo-
vým pásom uprostred. Samce majú na zá-
kladnom sfarbení dobre ohraničené tmavé 
škvrny, samice majú drobné škvrny len na bru-
chu. Samce majú v čase rozmnožovania na 
chrbte a chvoste vysoký plutvový lem so zvl-
neným okrajom, ktorý nie je nad kloakou pre-
rušený (na rozdiel od → mloka hrebenatého; 
Obr. 17.). Podnebné zuby vyrastajú v dvoch 
rovnobežných radoch, ktoré sa posteriórne 
mierne rozbiehajú. Pohlavný dimorfizmus je 
najzreteľnejší v období rozmnožovania, ktoré 
mloky trávia vo vode. Samce majú vyvinutý 
plutvový lem na chrbte, chvoste a prstoch zad-
ných končatín, výrazné tmavé škvrny na tele a 
zdurené okolie kloaky. Areál rozšírenia zahŕňa 
rozsiahlu oblasť od Britských ostrovov a seve-
rozápadného Francúzska na východ po západ-
nú Sibír. Severne zasahuje do južnej polovice 
Škandinávie, južne na Balkán a do severného 
Turecka. Hypsometricky sa vyskytuje od nížin 
po 1350 m n. m. (Tatry). V strednej Európe 
uprednostňuje roviny a nižšie pohoria do 500 
m n. m. V čase rozmnožovania obýva menšie 
vodné plochy. Hibernácia končí koncom feb-
ruára až v apríli, hneď na to migruje do vody a 
pári sa. Dospelá samica kladie približne 350 
vajíčok, ktoré lepí jednotlivo do záhybov lis-
tov. Plutvový lem lariev tvorí plynulý oblúk asi 
od stredu chrbta ku špičke chvosta. Chvost je 
zahrotený, avšak bez nitkovitého výrastku (prí-
tomný pri larvách → mloka hrebenatého). Me-
tamorfóza nastáva po dvoch mesiacoch pri 
veľkosti 28 – 55 mm. V nepriaznivých klima-
tických podmienkach larvy prezimujú a meta-
morfujú až na jar budúceho roku. Známe sú aj 
neotenické populácie (→ neoténia). Dospelé 
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jedince sa vo vode živia larvami dvojkrídlov-
cov a vážok, ako aj kôrovcami (Cladocera, 
Copepoda, Ostracoda). Na súši tvoria ich po-
travu chrobáky, pavúky, dážďovky a ulitníky. 
V potrave lariev sú zastúpené planktonické 
kôrovce a larvy komárov. Ohrozený druh, cit-
livý na znečisťovanie, ničenie biotopov a vy-
sadzovanie rýb.           PMi 
mlok dunajský (Triturus dobrogicus) – druh 
chvostnatých obojživelníkov z čeľade → sala-
mandrovitých (Salamandridae) s gracilným, až 
160 mm dlhým telom. V porovnaní s veľmi 
podobným → mlokom hrebenatým má relatív-
ne kratšie končatiny. Pomer dĺžky prednej 
končatiny ku vzdialenosti medzi končatinami 
dosahuje  pri samiciach  hodnotu do 0,46, 
pri samcoch do 0,54 (porovnaj s → mlokom 
hrebenatým). Dorzálna strana tela je tmavo-
hnedá s čiernymi škvrnami a bielymi bodkami 
na bokoch, brucho oranžové s čiernymi škvr-
nami, hrdlo čierne s bielymi bodkami. Plutvo-
vý lem (hrebeň) samcov je v období, ktoré 
mloky trávia vo vode, vysoký, výrazne zúbko-
vaný a nad kloakou prerušený hlbokým záre-
zom. Po bokoch chvosta majú samce zreteľný 
belasý pruh. Samice  lem nemajú. Je rozšírený 
v nížinách stredného a dolného toku Dunaja. 
Na Slovensku obýva v období rozmnožovania 
stojaté až mierne tečúce vody v južných oblas-
tiach Slovenska. Rozmnožovanie, determinač-
né znaky lariev a potrava sú zhodné s → mlokom 
hrebenatým. Mlok dunajský bol pôvodne hodno-
tený ako poddruh → mloka hrebenatého.      PMi 

Obr. 18. Samce mlokov rodu Triturus (A – mlok bodkovaný, 
Triturus vulgaris; B – mlok hrebenatý, T. cristatus; C – mlok 
karpatský, T. montandoni; D – mlok horský, T. alpestris) 
v období rozmnožovania. (podľa BARUŠ a OLIVA et al. 1992). 

mlok horský (Triturus alpestris; staršie slo-
venské meno mlok vrchovský) – druh chvost-
natých obojživelníkov z čeľade → salaman-
drovitých (Salamandridae), dorastajúci do dĺž-
ky 120 mm. Základné sfarbenie chrbta samcov 
v období, ktoré trávia vo vode, je modročierne. 
Po bokoch hlavy, trupu a kloaky je na bielom 
podklade rad tmavých škvŕn. Pod nimi je me-
dzi prednými a zadnými končatinami výrazný 
belasý pruh. Ventrálna strana je oranžová až 
oranžovočervená, bez škvŕn. Plutvový lem na 
chrbte je nízky a rovný, sfarbený prerušovane 
čierno a žlto. Lem na chvoste je vyšší, so škvr-
nami (Obr. 18.). Kloaka samcov je výrazne 
vyklenutá. Dorzálna strana tela samíc je hne-
dastá, zelenosivá až modrosivá s tmavým 
mramorovaním. Nízky plutvový lem je u samíc 
vyvinutý len na chvoste. Dva rady podnebných 
zubov sa u tohto druhu posteriórne výrazne 
rozbiehajú. Centrom areálu druhu je stredná 
Európa. Na severe zasahuje do severného Ne-
mecka a južného Dánska, na západe do Bre-
tónska, na východe siaha po Karpatský oblúk. 
Obýva pohoria Pyrenejského, Apeninského a 
Balkánskeho polostrova. Súvislý areál je pre-
rušený nížinami a širokými údoliami, najmä na 
juhu. Hypsometricky je rozšírený od nížin 
(Holandsko) až po vysoké pohoria (Alpy, 2500 
m n. m.). U nás je častý od nadmorskej výšky 
500 m vyššie. V čase rozmnožovania upred-
nostňuje čisté, menšie vodné plochy so stoja-
tou vodou. Bol nájdený aj v kalužiach na les-
ných cestách. Rozmnožovanie prebieha v apríli 
až júni. Samica kladie 100 – 190 vajíčok, ktoré 
lepí jednotlivo na vodnú vegetáciu. Larvy me-
tamorfujú po 3 – 4 mesiacoch pri dĺžke 40 – 50 
mm. Často vo vode prezimujú. Zistená bola aj 
→ neoténia. Larvy majú plutvový lem po celej 
dĺžke približne rovnako vysoký a mramorova-
ný. Horizontálny priemer oka je približne rov-
naký ako vzdialenosť medzi okom a nozdrou 
(na rozdiel od → mloka karpatského a → mlo-
ka bodkovaného). V potrave dospelých jedin-
cov v dobe rozmnožovania prevládajú larvy 
komárov, pakomárov a podeniek, na súši sa 
živia pavúkmi, ulitníkmi, dážďovkami a rôz-
nym hmyzom. V potrave lariev boli zistené 
drobné kôrovce a larvy hmyzu. Ohrozený druh, 
citlivý na degradáciu a znečisťovanie vodných 
plôch, v ktorých sa rozmnožuje.     PMi 
mlok hranatý (Triturus helveticus) → mlok 
mlok hrebenatý (Triturus cristatus; staršie 
slovenské meno mlok veľký) – druh chvostna-
tých obojživelníkov z čeľade → salamandrovi-
tých (Salamandridae), dorastajúci až do 160 
mm. V porovnaní s podobným → mlokom 
dunajským má relatívne dlhšie končatiny. Po-
mer dĺžky prednej končatiny ku vzdialenosti 
medzi končatinami je pri samiciach 0,46 – 
0,54, pri samcoch 0,54 – 0,64. Sfarbenie do-
rzálnej strany oboch pohlaví je tmavohnedé, 
tmavosivé až čierne s tmavými škvrnami a 
drobnými bielymi bodkami. Spodná strana 
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trupu je žltá až oranžová s nepravidelnými 
tmavými škvrnami, hrdlo tmavé s bielymi 
bodkami. Samce majú v období rozmnožova-
nia po bokoch chvosta zreteľný belasý pruh a 
zdurené okolie kloaky. Plutvový lem samcov 
je v období rozmnožovania, ktoré mloky trávia 
vo vode, vysoký, výrazne zúbkovaný a nad 
kloakou prerušený hlbokým zárezom (Obr. 
18.). Samice lem nemajú. Dva rady podne-
bných zubov sú takmer rovnobežné, anteriórne 
sa k sebe približujú, posteriórne sa mierne roz-
biehajú. Je rozšírený od Veľkej Británie, se-
verného Francúzska a južnej Škandinávie cez 
strednú a východnú Európu až po Ural. Vysky-
tuje sa od nížin po vysoké pohoria, v našich 
podmienkach spravidla do 800 m n. m., na 
Balkáne až do 2000 m n. m. Na Slovensku sa 
vyskytuje prevažne v oblastiach severného 
a stredného Slovenska, chýba v nížinách. Zi-
muje väčšinou na súši, menej často vo vode. 
Aktivita sa začína v marci a približne po dvoch 
až troch týždňoch od ukončenia hibernácie 
dochádza k páreniu. Samica znáša v priemere 
150 – 200 vajíčok, ktoré lepí jednotlivo do 
záhybov listov. Polovica embryí odumiera v 
dôsledku chromozómových anomálií. Larvy 
metamorfujú približne po 3 mesiacoch, keď 
dosahujú veľkosť asi 80 mm. Veľmi zriedka 
larvy vo vode prezimujú. Charakteristické sú 
dlhým nitkovitým výrastkom na konci chvosta, 
tmavými škvrnami na plutvovom leme a po-
merne dlhými prstami. Živia sa drobnými kô-
rovcami (Cladocera, Copepoda). V potrave 
dospelých jedincov je zastúpený hmyz, mäk-
kýše, zistené boli aj vajíčka a larvy obojživel-
níkov. Druh je kriticky ohrozený narúšaním 
vodných i terestrických biotopov, ktoré nastáva 
modernizáciou poľnohospodárstva.    PMi 

mlok karpatský (Triturus montandoni) – druh 
chvostnatých obojživelníkov z čeľade → sala-
mandrovitých (Salamandridae), dosahujúci 
dĺžku do 100 mm. Základné sfarbenie je žlto-
hnedé, zelenohnedé alebo olivovozelené, boky 
sú pokryté tmavými škvrnami. Ventrálna stra-
na tela je žltá alebo oranžová, bez škvŕn. Sam-
ce majú v období rozmnožovania vyvinutý 
plutvový lem iba na chvoste. Zakončený je 
nitkovitým výbežkom (až 10 mm dlhým; Obr. 
18.). Po bokoch chrbta majú kožné lišty, chrbát 
je široký a  plochý. Okolie kloaky majú samce 
výrazne zdurené. Základné sfarbenie samíc je 
v období rozmnožovania, ktoré trávia vo vode, 
svetlejšie, kožné lišty po bokoch chrbta sú len 
naznačené, chvostový lem nemajú. Dva rady 
podnebných zubov sú v anteriórnej časti rov-
nobežné, v posteriórnej polovici sa výrazne 
vzďaľujú. Druh je karpatským endemitom 
obývajúcim lesnaté oblasti severovýchodnej 
časti Českej republiky, severného Slovenska, 
južného Poľska, východnej Ukrajiny a Rumun-
ska. Častý je v nadmorských výškach 500 – 
1500 m, v južnej častiach areálu vystupuje do 
2000 m n. m. Populácie z nadmorskej výšky 

200 – 300 m boli zistené v okolí Tisy medzi 
Rumunskom a Ukrajinou. Predpokladá sa, že 
v minulosti bol viazaný na lesné komplexy, 
ktoré zasahovali aj do nižších polôh. 
S ústupom lesov sa presúval do vyšších nad-
morských výšok. Samice kladú v apríli až júni 
100 – 250 vajíčok. Larvy metamorfujú pri dĺž-
ke 26 – 35 mm. Larválny vývin trvá 3 mesiace, 
v horských oblastiach môžu larvy prezimovať. 
Charakteristické sú plutvovým lemom, ktorého 
okraje sú viac-menej rovnobežné. Chvost majú 
zakončený tupo. Sfarbenie je svetlohnedé, po 
bokoch chrbta majú okrúhle svetlejšie škvrny. 
Na rozdiel od → mloka horského majú hori-
zontálny priemer oka výrazne väčší ako vzdia-
lenosť medzi okom a nozdrou. V porovnaní 
s larvou → mloka bodkovaného majú tupo 
zakončený chvost, v porovnaní s larvou → 
mloka hrebenatého im na chvoste chýba nitko-
vitý výrastok. V dobe rozmnožovania sa dos-
pelé jedince živia najmä larvami a kuklami 
komárov a pakomárov a drobnými kôrovcami. 
Na súši prijímajú mravce, chrobáky a larvy 
dvojkrídlovcov. Kriticky ohrozený druh, citli-
vý najmä na ničenie pôvodných biotopov a 
vysadzovanie rýb. V miestach spoločného vý-
skytu s fylogeneticky blízkym → mlokom 
bodkovaným dochádza medzi oboma druhmi k 
hybridizácii.          PMi 
mlok mramorovaný (Triturus marmoratus) 
→ mlok 
mlok ostrochvostý (Triturus italicus) → mlok 
mlok pásavý (Triturus vittatus) → mlok 
mlok vodný (Triturus boscai) → mlok 
mlok zelenkastý (Notophthalmus viridescens) 
→ salamandrovité 
Myobatrachidae → myobatrachidovité 
myobatrachidovité (Myobatrachidae) – čeľaď 
žiab (Anura), do ktorej patria prevažne teres-
trické, malé až stredne veľké druhy (vyše 10 
cm). Majú osem presakrálnych stavcov. Rebrá 
im chýbajú. Hornú čeľusť majú ozubenú, len 
niektoré rody majú obe čeľuste bezzubé. Zre-
nica je obyčajne elipsovitá horizontálna, → 
amplexus majú ingvinálny. Vajíčka kladú do 
vody alebo do vodných penových hniezd. 
Liahnu sa z nich larvy, ktoré sa ďalej vyvíjajú 
vo vode. Zástupcovia niekoľkých rodov kladú 
vajíčka na zemi. Liahnu sa z nich buď typické 
vodné larvy alebo priamo mladé jedince. Larvy 
majú → spirákulum na ľavom boku tela. Zá-
stupcovia čeľade žijú v Austrálii, Tasmánii a 
Novej Guinei. Čeľaď sa delí na podčeľade 
Limnodynastinae a Myobatrachinae (niekedy 
chápané ako samostatné čeľade), zahŕňajúce až 
122 druhov. Niektoré druhy majú zaujímavú 
starostlivosť o potomstvo. Samce druhu Assa 
darlingtoni nosia larvy vyše týždňa 
v osobitnom vrecku pri báze zadných končatín. 
Vajíčka a larvy druhov Rheobatrachus silus a 
R. vitellinus sa vyvíjajú v žalúdku samice viac 
než 37 dní. Po ukončení vývinu vychádzajú 
cez rozšírený pažerák a otvorenú ústnu dutinu 
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von. Unikátny rod Rheobatrachus (niekedy 
zaraďovaný do samostatnej čeľade Rheobat-
rachidae) bol objavený v roku 1973 a  po-
slednýkrát pozorovaný v roku 1983. Dnes je 
pravdepodobne vyhynutý.     PMi 
Myobatrachinae → myobatrachidovité 

Obr. 19. Nasikabatrachus sahyadrensis (orig. L. HUDÁKOVÁ). 
 
Nasikabatrachidae – starobylá čeľaď žiab 
(Anura). Zahŕňa jediný známy druh Nasikaba-
trachus sahyadrensis (Obr. 19.), opísaný v  
roku 2003. Bol objavený v Západnom Gháte 
v Indii. Je to hrabavý druh žaby so zavalitým 
telom, hladkou pokožkou a s dĺžkou približne 
70 mm. Kostru má silno osifikovanú. Dorzálna 
strana tela je čierna s modrým nádychom, vent-
rálna strana je tmavošedá. Hlava je relatívne 
malá, vpredu vybiehajúca do bledo sfarbeného 
rypáčika. Bubienok chýba. Oči sú malé 
s okrúhlou zrenicou. Jazyk je vzadu prirastený 
ku spodine ústnej dutiny, vpredu voľný. Kon-
čatiny sú silné a krátke. Medzi prstami pred-
ných končatín sa nachádzajú rudimenty blán. 
Na zadných končatinách je veľký vnútorný → 
metatarzálny (pätný) hrbolček, slúžiaci na za-
hrabávanie. Konce prstov sú zaoblené. Bližšie 
informácie o spôsobe života nie sú známe. Mo-
lekulárne fylogenetické analýzy poukazujú na 
príbuznosť tejto čeľade k čeľadi → sooglosido-
vité.                 VV 
Nasikabatrachus sahyadrensis → Nasikaba-
trachidae 
Nectophrynoides liberiensis → ropuchovité 
Nectophrynoides occidentalis → ropuchovité 
Nectophrynoides tornieri → ropuchovité 
Nectophrynoides viviparus → ropuchovité  
Necturus → jaskyniarovité 
neoténia chvostnatých obojživelníkov – do-
siahnutie reprodukčnej zrelosti pri zachovaní 
vonkajších larválnych znakov. Neotenické 
jedince majú znaky lariev (napr. žiabre, žiab-
rové štrbiny, chvostový lem, nevyvinuté očné 
viečka), ale sú schopné rozmnožovať sa. Táto 
vlastnosť je dôsledkom spomaleného somatic-
kého vývinu jedinca, počas ktorého sa vyvinú 
funkčné pohlavné žľazy (gonády). Neoténia 
môže byť geneticky fixovaná a druhy môžu 
byť trvale neotenické – tzv. obligátna neoténia 
(čeľade → úhoríkovité; Amphiumidae, → jas-
kyniarovité; Proteidae, → sirenovité; Sirenidae, 
→ veľmlokovité; Cryptobranchidae, niektoré 
druhy čeľadí → axolotlovitých; Ambystomati-

dae a → mločíkovitých; Plethodontidae) alebo 
je ovplyvnená podmienkami vonkajšieho pro-
stredia – tzv. fakultatívna neoténia. Napríklad 
niektoré populácie → axolotlovitých (Ambys-
tomatidae) sú za normálnych okolností neote-
nické, pri zmene vonkajších podmienok (vy-
schnutie nádrže) však metamorfujú. Iné chvost-
naté obojživelníky (vrátane našich druhov) za 
normálnych okolností dosiahnu metamorfózu a 
neoténia sa vyskytne len za istých ekologických 
podmienok (nízka teplota, aridizácia terestric-
kých biotopov, nedostatok jódu). V takomto 
prostredí je neoténia adaptačným mechanizmom 
umožňujúcim prežitie populácie.     PMi 
nervová sústava obojživelníkov – pre cen-
trálny nervový systém obojživelníkov je cha-
rakteristická pokročilejšia diferenciácia polo-
gúľ koncového mozgu (telencephalon) v po-
rovnaní s mozgom rýb. Dominantnou časťou 
koncového mozgu je čuchové paleopallium, po 
prvýkrát v evolúcii sa však objavuje aj archi-
pallium. Hlavným kontrolným centrom obojži-
velníkov je tektum stredného mozgu (tectum 
mesencephali). Mozoček (cerebellum) je slabo 
vyvinutý. Obojživelníky majú desať párov 
hlavových nervov. Predĺžená miecha (myelen-
cephalon, medulla oblongata) je krátka, žaby 
majú redukovanú aj miechu (medulla spinalis), 
ktorá je v oblasti pletencov  predných a  zad-
ných končatín zosilnená. Periférny nervový 
systém je v porovnaní s rybami diferencova-
nejší v dôsledku zvýšeného pohybu končatín. 
Nervy inervujúce končatiny tvoria medzi mie-
chou a končatinami nervové pletence. Vegeta-
tívny nervový systém má dobre vyvinutý sym-
patické aj parasympatické nervy.    PMi 
Nesomantis → sooglosidovité 
nosatka Darwinova (Rhinoderma darwinii) 
→ nosatkovité 
nosatkovité (Rhinodermatidae) – čeľaď žiab 
(Anura) zahŕňajúca len dva druhy – nosatku 
Darwinovu (Rhinoderma darwinii) a nosatku 
Rhinoderma rufum – obývajúce lesy južného 
Čile a Argentíny. Sú to malé žaby (do 30 mm), 
ktoré majú prednú časť hlavy predĺženú do 
rypáčika. Zrenica je elipsovitá horizontálna. 
Vajíčka kladú na súši. Samce si ich ukladajú 
do svojich rezonančných vakov, kde sa ďalej 
vyvíjajú. V rezonančných vakoch samcov no-
satky Darwinovej prebieha aj larválny vývin, 
larvy R. rufum dokončujú vývin vo vode.   PMi  
Notobatrachus degiustoi → fylogenéza oboj-
živelníkov 
Nyctimystes → rosničkovité 
obojživelníky (Amphibia) – trieda čeľustna-
tých (Gnathostomata), anamniotických 
(Anamnia), ektotermných stavovcov. Majú 
spravidla dva páry končatín (chýbajú  červo-
ňom) a holú žľaznatú kožu, ktorá im umožňuje 
pomerne intenzívne kožné dýchanie. Vrchná 
zrohovatená časť pokožky je veľmi tenká, 
tvorená spravidla jednou vrstvou buniek (→ 
koža obojživelníkov). → Lebka je široká, do-
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rzoventrálne sploštená s rozostúpenými očný-
mi guľami (platytrabická), s prvým stavcom 
chrbtice komunikuje dvomi hrboľmi (bikon-
dylná). Horná čeľusť je zrastená s  neurokrá-
niom (autostýlia). Chorda je silno zatlačená 
stavcami. Stavce sú podľa utvárania ich tela 
amficélne (fylogeneticky staršie skupiny), 
opistocélne (väčšina chvostnatých obojživelní-
kov) alebo procélne (väčšina žiab; → kostra 
obojživelníkov). Prvý stavec (atlas) je dobre 
diferencovaný. Chvostnatým obojživelníkom 
sa ako jediným recentným štvornožcom za-
chovali na chvostových stavcoch ventrálne 
hemálne oblúky, ktorými prechádzajú chvos-
tová tepna a žila. Žabám chvostové stavce 
zrástli do tyčinkovitého útvaru, → urostylu. 
Rebrá majú najvyvinutejšie červone, veľmi 
krátke ich majú chvostnaté obojživelníky a 
úplne chýbajú väčšine žiab. Žaby a niektoré 
chvostnaté obojživelníky majú vyvinutú hrud-
nú kosť (sternum), ktorá slúži na upnutie sva-
lov. Rebrá sa na ňu nikdy neupínajú. Dospelé 
jedince majú vyvinuté pľúca (druhotne chýbajú 
niektorým chvostnatým obojživelníkom; → 
dýchacia sústava obojživelníkov), srdce sa skla-
dá z dvoch predsiení a jednej komory, medzi 
srdcom a pľúcami je vytvorený pľúcny obeh 
krvi. Veľmi dobre je vyvinutý lymfatický sys-
tém (→ cievna sústava obojživelníkov). Vývin 
väčšiny druhov je nepriamy (→ rozmnožovanie 
obojživelníkov).  Z vajíčok  sa  liahnu larvy ( →  

Obr. 20. Orálny disk našich druhov žiab (A – kunka červenobru-
chá, B – kunka žltobruchá, C – hrabavka škvrnitá, D – ropucha 
bradavičnatá, E – ropucha zelená, F – rosnička zelená, G – 
skokan hnedý, H – skokan ostropyský, I – skokan štíhly, J – 
vodné skokany). 1 – rohovinové doštičky, 2 – horné rady roho-
vinových zúbkov, 3 – dolné rady rohovinových zúbkov, 4 – 
papily (podľa ENGELMANN et al. 1992).  

larvy obojživelníkov) viazané spravidla na vod-
né prostredie. Niektoré druhy majú vývin pria-
my. Najväčšia druhová pestrosť obojživelníkov 
je v tropických vlhkých oblastiach, naopak 
v najchladnejších a najsuchších častiach Zeme, 
ako aj na niektorých ostrovoch, celkom chýba-
jú. Limitujúcim faktorom je okrem teploty a 
vlhkosti aj morská voda, na ktorú nie sú obojži-
velníky fyziologicky prispôsobené. Väčšina 
druhov žije terestricky a vodu vyhľadáva len 
v čase rozmnožovania. Trieda zahŕňa tri recent-
né rady: → chvostnaté obojživelníky (Caudata), 
→ červone (Gymnophiona) a → žaby (Anura) – 
do  ktorých patrí vyše 5500 druhov. Predkovia 
dnešných obojživelníkov sa na Zemi objavili 
v druhej polovici devónu, teda približne pred 
350 miliónmi rokmi. Vyvinuli sa z  lalokoplut-
vých rýb skupiny Rhipidistia (→ fylogenéza 
obojživelníkov).         PMi 
Obruchevichthys → fylogenéza obojživelní-
kov 
orálny (ústny) disk (Obr. 20.) – okolie ústne-
ho otvoru lariev žiab (→ larvy obojživelníkov) 
s rohovinovými doštičkami na čeľustiach, dru-
hovo špecificky usporiadanými radmi rohovi-
nových zúbkov a papilami. Larvy využívajú 
rohovinové štruktúry orálneho disku na zo-
škrabávanie potravy (napr. rias) alebo na jej 
spracovanie na menšie kúsky. Druhy, ktorých 
larvy obývajú vodný stĺpec a potravu len filtru-
jú (Xenopus, → pipovité; Pipidae, Rhinophry-
nus dorsalis, → veľkonosé; Rhinophrynidae), 
ako aj larvy druhov zbierajúce potravu z vod-
nej hladiny (Megophrys, → hrabavkovité; Pe-
lobatidae, Microhyla, → parosničkovité; Mic-
rohylidae) nemajú rohovinové štruktúry buď 
vôbec vyvinuté alebo ich majú vyvinuté veľmi 
slabo. Naopak, larvám, ktoré sa vyvíjajú v 
prudko tečúcich vodách, umožňujú početné 
rady rohovinových zúbkov (spolu s príchyt-
ným terčom na bruchu) prichytiť sa na kamene 
a tak sa udržať v silnom prúde (napr. Ascaphus 
truei, → chvostovcovité; Leiopelmatidae). PMi 
Oreophrynella → ropuchovité 
Otophryne robusta → parosničkovité 
Pachymedusa → rosničkovité 
pamlok sibírsky (Salamandrella keyserlingii) 
→ pamlokovité  
pamlokovité (Hynobiidae) – čeľaď chvostna-
tých obojživelníkov (Caudata) zahŕňajúca malé 
až stredne veľké druhy (do 25 cm) s dobre 
vyvinutými pľúcami, obývajúce v dospelosti 
terestrické biotopy. Samice znášajú v stojatých 
vodách alebo potokoch vajíčka, ktoré sú ulo-
žené v dvoch rôsolovitých puzdrách. Každé 
puzdro pochádza z jedného vajcovodu. Samice 
ich prichytávajú o kamene alebo vodnú vege-
táciu a následne ich samce oplodňujú  (vonkaj-
šie oplodnenie). Larvy sa vyvíjajú vo vode. 
Čeľaď je rozšírená od európskej časti Ruska po 
východné pobrežie Ruska, na juhozápade za-
sahuje do Afganistanu a Iránu, na juhovýchode 
siaha do Číny, Kórei a Japonska. Zahŕňa 9 



 
Zoologický slovník Obojživelníky - Amphibia  

 25

rodov s 32 druhmi. Do Európy okrajovo zasa-
huje pamlok sibírsky (Salamandrella keyser-
lingii; Obr. 8.) vyskytujúci sa od oblasti Uralu 
po Kamčatku. Dáva prednosť lesom, ale po-
zdĺž riek sa môže šíriť aj do tundry a stepí. 
Obýva klimaticky veľmi chladné arktické a 
subarktické oblasti. Počas roka je aktívny len 3 
– 4 mesiace, keď sa rozmnožuje. Je veľmi 
odolný voči chladu, počas hibernácie znáša 
teploty až –40 °C.      PMi 
páriace mozolčeky žiab (Obr. 21.) – zrohova-
tené pokožkové (epidermálne) útvary na kon-
čatinách samcov žiab, ktoré uľahčujú pridrža-
nie samice v → amplexe. Ich rozvoj ovplyvňu-
jú pohlavné hormóny; výrazné sú preto najmä 
v čase rozmnožovania. Často obsahujú mela-
nín, ktorý im dodáva čierne sfarbenie. Môžu 
byť vyvinuté na predlaktí, na prvom až treťom 
prste predných končatín, samce → kunky žlto-
bruchej (Bombina variegata) ich majú aj na 
treťom prste zadných končatín. Páriace mozol-
čeky majú výrazne vyvinuté  samce druhov, 
ktoré sa rozmnožujú v tečúcich vodách, na-
opak, chýbajú alebo sú len minimálne vyvinuté 
pri druhoch páriacich sa na zemi alebo vo ve-
getácii. Okrem zrohovatených útvarov na kon-
čatinách majú niektoré druhy vyvinuté obdob-
né štruktúry aj na hrudi (Leptodactylus, Scuti-
ger), spodnej čeľusti (Adelotus) alebo 
v prednej časti hlavy (Leptobrachium). Môžu 
mať podobu jednoduchých zhrubnutín alebo 
tŕňov.        PMi 

 
Obr. 21. Páriace mozolčeky samca skokana hnedého (Rana 
temporaria) (podľa BAYER 1917). 
 
parosničkovité (Microhylidae) – čeľaď žiab 
(Anura), ktorá zahŕňa prevažne malé, morfolo-
gicky značne variabilné druhy. Niektoré sú 
zavalité s malou hlavou, iné gracilnejšie, arbo-
rikolné, s rozšírenými koncami prstov. Majú 
osem procélnych presakrálnych stavcov (→ 
kostra obojživelníkov). Rebrá im chýbajú. 
Horná aj dolná čeľusť je bezzubá, okrem pod-
čeľadí Dyscophinae a Cophylinae, ktoré majú 
ozubenú hornú čeľusť. Zrenica je spravidla 
elipsovitá alebo kruhovitá. → Amplexus je 
väčšinou axilárny. Pri druhoch s guľovitým 
telom (niektoré druhy rodov Breviceps, Kalou-
la a Gastrophryne) nie je axilárny amplexus 

vzhľadom na tvar tela možný. Samec sa len 
prilepí na zadnú časť chrbta samice, pravdepo-
dobne vďaka výlučkom osobitých žliaz umies-
tnených na jeho bruchu. Väčšina druhov kladie 
vajíčka do vody, kde sa vyvíjajú aj larvy. Nie-
ktoré druhy kladú vajíčka na súši, pričom sa 
z nich liahnu priamo juvenilné zmetamorfova-
né jedince. Larvy sú charakteristické absenciou 
keratinóznych zúbkov a doštičiek v okolí úst. 
→ Spirákulum je umiestnené posteroventrálne. 
Osobitne sa utvára spirákulum lariev druhu 
Otophryne robusta, ktoré žijú v piesočnatých 
plytkých častiach vodných tokov Guyany. Na 
rozdiel od ostatných druhov čeľade sa nachá-
dza na ľavom boku a je predĺžené do trubičky 
siahajúcej až do polovice chvosta. Čeľaď je 
rozšírená v tropických a subtropických oblas-
tiach Ameriky, subsaharskej Afriky a juhový-
chodnej Ázie. Delí sa na 9 podčeľadí (Scap-
hiophryninae, Dyscophinae, Cophylinae, Aste-
rophryinae, Genyophryninae, Brevicipitinae, 
Melanobatrachinae, Phrynomerinae, Microhy-
linae) s približne 350 druhmi.     PMi 

 
Obr. 22. Parotídy ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo). (podľa 
ENGELMANN  et al. 1993). 
 
parotídy (Obr. 22.) - veľké obličkovité žľazy 
na hlave väčšiny ropúch (→ ropuchovité; Bufo-
nidae) a salamandier (→ salamandrovité; Sala-
mandridae), ktoré vznikli koncentráciou alveo-
lárnych granulárnych žliaz (→ koža obojživel-
níkov). Produkujú silno toxický sekrét mliečnej 
farby, ktorý chráni jedinca pred predátormi.PMi 
pazúrnatka vodná (Xenopus laevis) → pipo-
vité 
Pelobates fuscus → hrabavka škvrnitá 
Pelobatidae → hrabavkovité 
Pelobatinae → hrabavkovité  
Pelodryadinae → rosničkovité 
Pelodytes ibericus → bahniarkovité 
Pelodytidae → bahniarkovité 
Petropedetinae → skokanovité 
Phrynomerinae → parosničkovité 
Phyllobates → stromárkovité 
Phyllomedusa → rosničkovité 
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Phyllomedusinae → rosničkovité 
Pipa → pipovité 
pipa americká (Pipa pipa) → pipovité 
Pipa arrabali → pipovité 
Pipa carvalhoi → pipovité 
Pipidae → pipovité 
pipovité (Pipidae) – čeľaď žiab (Anura) zahŕ-
ňajúca malé až pomerne veľké druhy (Pipa 
pipa až 17 cm) žijúce trvalo vo vode. Na pred-
ných končatinách spravidla nemajú plávacie 
blany, na zadných ich majú dobre vyvinuté. 
Prsty na zadných nohách majú zakončené ro-
hovinovými pazúrikmi. Väčšina druhov má 
vyvinutú bočnú čiaru (linea lateralis, → zmys-
lové orgány obojživelníkov), ktorá uľahčuje 
orientáciu vo vode. Oči sú malé, očné viečka 
slabo vyvinuté alebo chýbajú. Charakteristické 
sú aj absenciou jazyka. Majú 6 – 8 opistocél-
nych presakrálnych stavcov (→ kostra obojži-
velníkov). Voľné rebrá majú dobre vyvinuté len 
larvy a mladé jedince. Horná čeľusť je spravidla 
ozubená, niektoré druhy majú obe čeľuste bez-
zubé. Zrenica je okrúhla. → Amplexus je ingvi-
nálny. Vajíčka môžu byť prichytené k vodnej 
vegetácii alebo voľne plávajú na hladine. Sami-
ce niektorých druhov rodu Pipa nosia vajíčka so 
zárodkami v koži na chrbte. Pre larvy je charak-
teristická absencia keratinóznych zúbkov a do-
štičiek v okolí úst. Žiabrovú komôrku majú 
rozdelenú na dve časti, pričom každá časť má 
vlastné lateroventrálne orientované → spiráku-
lum. V prednej časti hlavy pred nozdrami majú 
dva fúziky. Larvy získavajú potravu filtráciou. 
Čeľaď zahŕňa 5 rodov s 30 druhmi žijúcimi 
v tropických oblastiach južnej Ameriky (Pipa) a 
Afriky (Xenopus, Hymenochirus, Pseudhyme-
nochirus, Silurana). K najznámejším africkým 
druhom patrí pazúrnatka vodná (Xenopus lae-
vis; Obr. 6.) chovaná často v laboratóriach. 
Juhoamerická pipa americká (Pipa pipa; Obr. 
6.) a pipa P. arrabali sú známe tým, že samice 
nosia vajíčka v koži na chrbte. Zárodky prijí-
majú výživu z tela matky prostredníctvom sil-
ne prekrveného chvosta. Z vajíčok sa liahnu 
priamo mladé zmetamorfované jedince. Ob-
dobným spôsobom (v koži samice) sa vyvíjajú 
aj vajíčka P. carvalhoi. Z jej vajíčok sa však 
liahnu larvy metamorfujúce až vo vode.    PMi 
Platymantis → skokanovité 
Plethodontidae → mločíkovité 
Plethodontinae → mločíkovité 
pohlavná sústava obojživelníkov (Obr. 23.) – 
pohlavné žľazy (gonády) produkujúce spermie 
alebo vajíčka sú párové orgány; červone 
a chvostnaté obojživelníky ich majú predozadne 
pretiahnuté, žaby krátke a kompaktné. V onto-
genéze sú spočiatku nerozlíšené, diferencujú sa 
až pod vplyvom hormónov na semenníky alebo 
vaječníky. Diferenciácia gonád je ovplyvnená 
vonkajšími (teplota) i vnútornými (starnutie 
jedinca) faktormi, vďaka čomu sa niekedy môže 
pohlavie jedinca počas života zmeniť. Napr. 
mladé samce severoamerického skokana pisko-

tavého (Rana pipiens) sa spočiatku vyvíjajú ako 
samice, a naopak, staré samice môžu produko-
vať plnohodnotné spermie. Samce ropúch majú 
v blízkosti semenníkov rudimentárne vaječníky 
(tzv. Bidderov orgán), ktoré sa po odstránení 
semenníkov menia na funkčné vaječníky. Zos-
táva im zachovaný aj rudimentálny vajcovod 
ústiaci do kloaky. Zrelé vajíčka sa samiciam 
uvoľňujú do telovej dutiny, kde sa zachytávajú 
na obrvenom ústí párového vajcovodu (Mülle-
rovej chodby), ktorý embryonálne vzniká buď 
odštiepením z primárneho močovodu, čiže Wol-
ffovej chodby (chvostnaté obojživelníky), alebo 
z epitelu dorzálnej steny célomu (žaby). Vajco-
vod obsahuje žľazy, ktoré sa podieľajú na vy-
tváraní sekundárnych obalov vajíčok. Pred vy-
ústením do kloaky sa vajcovod rozširuje, prí-
padne sa oba vajcovody pred kloakou spoja a 
vstupujú do nej spoločne. V rozšírenej časti 
vajcovodu prebieha embryonálny i larválny 
vývin druhov s priamym vývinom. Spermie sa 
odvádzajú, rovnako ako moč, primárnym mo-
čovodom (Wolffovou chodbou) vyúsťujúcim do 
kloaky. Samce chvostnatých obojživelníkov 
majú v kloake žľazy, podieľajúce sa na formo-
vaní → spermatofóru. Horná časť kloaky samíc 
sa diferencuje na → spermatéku slúžiacu na 
uchovávanie spermií.         PMi 

Obr. 23. Močovopohlavná sústava samice (A) a samca (B) žaby 
(rod Rana). 1 – vyústenie vajcovodu, 2 – kloaka, 3 – vývod 
močovodu, 4 – močový mechúr, 5 – rozšírená časť vajcovodu, 6 
– močovod (Wolffova chodba) samice, 7 – vena iliaca commu-
nis, 8 – vena dorsolumbalis, 9 – obličky, 10 – vajcovod (Mülle-
rova chodba), 11 – vena cava posterior, 12 – ústie vajcovodu, 13 
– tukové teliesko, 14 – arteria urogenitalis, 15 – aorta dorsalis, 
16 – vaječník, 17 – venae renales, 18 – vyústenie čreva, 19 – 
Wolffova chodba samca, 20 – aorta descendens, 21 – semenník, 
22 – odvodné kanáliky semenovodu, 23 – vyústenie Wolffovej 
chodby (podľa GÜNTHER 1990).  



 
Zoologický slovník Obojživelníky - Amphibia  

 27

prízrakovité (Heleophrynidae) – juhoafrická 
čeľaď žiab (Anura), zahŕňajúca šesť druhov 
rodu Heleophryne. Obývajú skalnaté prudko 
tečúce horské bystriny. Dorastajú do dĺžky až 
65 mm. Majú eliptickú vertikálnu zrenicu a 
ingvinálny → amplexus. Vajíčka aj larvy sa 
vyvíjajú v prudko tečúcich vodách.     PMi 
Prosalirus bitis → fylogenéza obojživelníkov 
Proteidae → jaskyniarovité 
Pseudhymenochirus → pipovité 
Pseudidae → harlekýnovité 
Pseudis → harlekýnovité 
Pseudis paradoxa → harlekýnovité 
Pseudoeurycea bellii → mločíkovité 
Psyllophryne didactyla → krátkohlavovité 
Rana arvalis → skokan ostropyský 
Rana dalmatina → skokan štíhly 
Rana epeirotica → skokan 
Rana esculenta → skokan zelený 
Rana italica → skokan 
Rana lessonae → skokan krátkonohý 
Rana macrocnemis → skokan 
Rana perezi → skokan 
Rana ridibunda → skokan rapotavý 
Rana shqiperica → skokan 
Rana temporaria → skokan hnedý 
Ranidae → skokanovité 
Raninae → skokanovité 

 
Obr. 24. Podhrdlové rezonátory samca (A) – ropuchy krátkono-
hej (Bufo calamita) a rezonátory v kútikoch úst samca (B) – 
skokana zeleného (Rana esculenta) (podľa ENGELMANN  et al. 
1993). 
 
rezonátory (Obr. 24.) – rezonančné kožné 
vaky samcov žiab, v ktorých sa zosilňuje zvuk 
vytváraný v hrtane. S ústnou dutinou komuni-
kujú cez párové, okrúhle alebo štrbinovité 
chlopne. Rozlišujú sa rezonátory podhrdlové 
nepárové (→ rosnička zelená, → ropucha zele-
ná), podhrdlové párové (→ skokan hnedý, → 
skokan ostropyský) a laterálne párové (v kúti-
koch úst; → vodné skokany). Všetky tri typy 

rezonátorov môžu byť vyvinuté ako rezonátory 
vonkajšie alebo vnútorné. Vnútorné rezonátory 
sa vyskytujú spravidla pri druhoch ozývajúcich 
sa pod vodou. Koža, ktorá ich kryje, nie je 
nápadne pozmenená. Vonkajšie rezonátory 
majú naopak druhy ozývajúce sa nad hladinou. 
Koža v ich mieste vytvára laloky a zvrásnenia. 
Vokalizácia je pre druhy s vyvinutými rezoná-
tormi veľmi dôležitá, najmä pri rozmnožovaní. 
Slúži samcom pri obrane teritória a na lákanie 
samíc vlastného druhu, (uplatňuje sa teda ako 
jeden z predreprodukčných izolačných mecha-
nizmov).       PMi 
Rhacophoridae → lietavkovité 
Rhacophorus nigromaculatus → lietavkovité 
Rhacophorus otilophus → lietavkovité 
Rhacophorus pardalis → lietavkovité 
Rheobatrachidae → myobatrachidovité 
Rheobatrachus silus → myobatrachidovité 
Rheobatrachus vitellinus → myobatrachidovité 
Rhinatrema → Rhinatrematidae 
Rhinatrematidae – evolučne najstaršia re-
centná čeľaď červoňov (Gymnophiona), zahŕ-
ňajúca malé druhy (do 30 cm) s vyvinutým 
chvostom. Patria do nej dva rody (Epicrionops 
a Rhinatrema) s 9 druhmi obývajúcimi sever 
južnej Ameriky. Pri viac preskúmaných dru-
hoch boli zistené larvy, žijúce v bahne na okra-
joch riek.        PMi 
Rhinoderma rufum → nosatkovité 
Rhinodermatidae → nosatkovité 
Rhinophrynidae → veľkonosé 
Rhinophrynus dorsalis → veľkonosé 
Rhyacosiredon → axolotlovité 
Rhyacotriton → veľaxolotlovité 
Rhyacotritonidae → veľaxolotlovité 
rohatka ozdobná (Ceratophrys ornata) → 
hvízdavkovité 
ropucha (Bufo) – rod žiab (Anura) z čeľade → 
ropuchovitých (Bufonidae) so zavalitým telom 
a krátkymi končatinami. Prsty predných nôh sú 
voľné, medzi prstami zadných končatín je sla-
bo vyvinutá plávacia blana. Koža je silno bra-
davičnatá, nad viac či menej viditeľným bu-
bienkom sú zreteľné veľké → parotídy. Zreni-
ca je eliptická horizontálna. Jazyk je oválny, 
jeho predný koniec je prirastený ku spodine 
ústnej dutiny, zadný vychlípiteľný. Obe čeľus-
te sú bezzubé, a ani podnebné zuby nie sú vy-
vinuté. → Amplexus je axilárny. Samice kladú 
vajíčka v dlhých povrazcoch (Obr. 5.). Larvy 
majú → spirákulum na ľavom boku a análny 
otvor v mediánnej rovine tela. Plutvový lem im 
nesiaha až na chrbát. Sú to prevažne terestrické 
žaby s nočnou aktivitou. V čase rozmnožova-
nia môžu vytvárať veľké zoskupenia. Rod za-
hŕňa asi 200 druhov s takmer kozmopolitným 
rozšírením. Nevyskytujú sa v Austrálii, na No-
vej Guinei, v Polynézii a na Madagaskare. Do 
Austrálie, na Novú Guineu a do mnohých 
iných tropických oblastí však bola introduko-
vaná ropucha obrovská (B. marinus), ktorá sa 
pôvodne vyskytovala len v južnej Amerike. Je 
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to veľká ropucha dorastajúca do veľkosti až 24 
cm, charakteristická mohutnými predĺženými 
→ parotídami. Vysádzaná bola za účelom ni-
čenia hmyzích škodcov na poliach. V našej 
faune sú zastúpené druhy → ropucha brada-
vičnatá (Bufo bufo) a → ropucha zelená (Bufo 
viridis).        PMi 
ropucha bradavičnatá (Bufo bufo; staršie 
slovenské meno ropucha obyčajná) – žaba 
z čeľade → ropuchovitých (Bufonidae), doras-
tajúca do dĺžky až 120 mm. Kožu má výrazne 
bradavičnatú, za očami má dvojicu → parotíd. 
Dorzálna strana tela môže byť sfarbená v rôz-
nych odtieňoch hnedej, väčšinou je jednofa-
rebná, iba niekedy s nevýrazne ohraničenými 
tmavšími škvrnami. Ventrálna strana je bledo-
sivá, jednofarebná alebo s drobnými škvrnami. 
Zrenica je oválna horizontálna, dúhovka me-
denočervenohnedá. Subartikulárne hrbolčeky 
(hrbolčeky na spodnej strane prstov v mieste 
kĺbov) sú párové (na rozdiel → od ropuchy 
zelenej; Obr. 6.). Samce majú bázu prvého 
prsta prednej končatiny zhrubnutú a na prvých 
troch prstoch prednej nohy majú vytvorené 
zrohovatené tmavé → páriace mozolčeky. → 
Rezonátory chýbajú. Areál rozšírenia zaberá 
značnú časť Palearktu. Na západe siaha po 
Britské ostrovy, na severe pokrýva veľkú časť 
Škandinávie, na juhu zasahuje do severozá-
padnej Afriky a na východe až do Japonska. 
Populácie z Ďalekého východu a Kaukazu bý-
vajú v poslednej dobe hodnotené ako samo-
statné druhy. Druh má širokú ekologickú va-
lenciu; osídľuje rôzne typy lesov, lúky, polia, 
parky, záhrady i mestá od nížin po vysoké 
nadmorské výšky (až 3000 m v Ázii). Na roz-
množovanie uprednostňuje stojaté alebo poma-
ly tečúce vody. Aktívna je v noci, v čase roz-
množovania aj počas dňa. Podzemné úkryty 
opúšťa v marci až apríli a migruje k vode, kde 
sa pári. Väčšina jedincov migruje každoročne 
do tej istej nádrže. → Amplexus je axilárny. 
Samica znáša 1200 – 6800 vajíčok v šnúrach 
dlhých 5 – 10 m. Larvy majú análny otvor 
v mediánnej rovine tela, → spirákulum na ľa-
vom boku. Sú čierne, tupo zakončený plutvový 
lem chvosta im nesiaha až na chrbát. Nad hor-
nou čeľusťou majú 2 rady rohovinových zúb-
kov (dolný rad je uprostred prerušený úzkou 
medzerou), pod dolnou čeľusťou sú 3 rady 
(Obr. 11.). Šírka → orálneho disku sa rovná 
vzdialenosti medzi očami. Živí sa suchozem-
ským hmyzom, pavúkmi, mnohonôžkami, sli-
mákmi a dážďovkami. Je pomerne početná, 
ohrozuje ju však ničenie miest, kde sa rozmno-
žuje. Pri migrácii hynie veľa jedincov na ces-
tách pod kolesami áut.       PMi 
ropucha krátkonohá (Bufo calamita) – druh 
žaby z čeľade → ropuchovitých (Bufonidae), 
dosahujúci dĺžku až 80 mm. Končatiny má 
krátke, kožu bradavičnatú, → parotídy malé a 
ploché. Dorzálna strana tela môže byť hnedá, 
sivá, olivová až žltozelená, jednofarebná alebo 

pokrytá škvrnami. Niektoré jedince majú na 
chrbte červené bodky. Pre druh je charakteris-
tický úzky žltý pás, ktorý sa tiahne od hlavy ku 
kloake v stredovej línii chrbta. Ventrálna stra-
na je belavá alebo sivá, niekedy so škvrnami. 
Zrenica je eliptická horizontálna, dúhovka žltá, 
s jemnou sieťovitou čiernou kresbou. Subarti-
kulárne hrbolčeky (hrbolčeky na spodnej stra-
ne prstov v mieste kĺbov) sú párové (na rozdiel 
→ od ropuchy zelenej; Obr. 24.). Samce majú 
bázu prvého prsta prednej končatiny zhrubnutú 
a na prvých troch prstoch prednej nohy majú 
zrohovatené → páriace mozolčeky. Pod hrd-
lom majú vyvinutý → rezonátor (na rozdiel od 
→ ropuchy bradavičnatej). Areál rozšírenia 
zaberá západnú a strednú Európu. Na severe 
siaha do južného Švédska, na juhu na Pyrenej-
ský polostrov, na východe až do Pobaltia. Na 
území Slovenska sa nevyskytuje. Obýva vlhké 
miesta v lesnatej krajine s ľahkými piesčitými 
pôdami. Vyskytuje sa v nižších a stredných 
polohách. Má prevažne nočnú aktivitu. Zimné 
podzemné úkryty opúšťa v marci až apríli, 
páriť sa začína v máji. → Amplexus je axilár-
ny. Samice kladú 3000 – 4000 vajíčok 
v šnúrach dlhých asi 150 – 180 cm. Larvy ma-
jú análny otvor v mediánnej rovine tela, → 
spirákulum na ľavom boku. Sú čierne, nad 
hornou čeľusťou majú 2 rady rohovinových 
zúbkov, pod dolnou čeľusťou 3 rady. Na roz-
diel od lariev → ropuchy bradavičnatej je 
spodný rad zúbkov nad hornou čeľusťou preru-
šený širokou medzerou a šírka → orálneho 
disku je výrazne menšia ako vzdialenosť medzi 
očami. Potravu tvoria suchozemské bezstavov-
ce, najmä chrobáky, húsenice a mravce. Kri-
ticky ohrozený druh.       PMi 

 
Obr. 25. Párové subartikulárne hrbolčeky (hrbolčeky na spodnej 
strane prstov v mieste kĺbov) ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) 
a ropuchy krátkonohej (Bufo calamita) a nepárové subartikulár-
ne hrbolčeky ropuchy zelenej (Bufo viridis) (podľa ENGELMANN 
et al. 1993). 
 
ropucha obrovská (Bufo marinus) → ropucha 
ropucha zelená (Bufo viridis; Obr. 6.) – druh 
žaby z čeľade → ropuchovitých (Bufonidae), 
dorastajúci do dĺžky až 100 mm. Kožu má bra-
davičnatú, za očami má dvojicu → parotíd. Na 
dorzálnej strane je belavosivá so zelenými až 
tmavosivými škvrnami, na bokoch má červené 
bodky, ventrálna strana je biela až žltkastá 
s tmavšími škvrnami. Zrenica je eliptická hori-
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zontálna, dúhovka zelenožltá. Subartikulárne 
hrbolčeky (hrbolčeky na spodnej strane prstov 
v mieste kĺbov) sú nepárové (na rozdiel → od 
ropuchy bradavičnatej a → ropuchy krátkono-
hej; Obr. 25.). Samce majú bázu prvého prsta 
prednej končatiny zhrubnutú a na prvých troch 
prstoch prednej nohy majú zrohovatené → 
páriace mozolčeky. Pod hrdlom majú vyvinutý 
vonkajší nepárový → rezonátor (na rozdiel od 
→ ropuchy bradavičnatej). Areál rozšírenia sa 
rozprestiera od severozápadnej Afriky, cez 
Európu až po Sibír a strednú Áziu. V strednej 
Ázii sú diploidné populácie nahradené tetrap-
loidnými populáciami, niektoré bývajú hodno-
tené ako samostatné druhy v rámci komplexu 
zelených ropúch. Obýva otvorenú krajinu (po-
lia, záhrady, parky, mestá) v nížinách a pahor-
katinách, vystupuje však aj do veľkých nad-
morských výšok (4560 m n.m. v Himalájach). 
Ropucha zelená je veľmi odolná voči suchu, na 
juhu areálu žije aj v stepných a polopúštnych 
oblastiach. V čase rozmnožovania vyhľadáva 
stojaté, niekedy i dočasné vody. Aktívna je v 
noci, počas rozmnožovania aj cez deň. Zimuje 
v rozličných úkrytoch na súši. Pári sa v apríli a 
v máji, niekedy sa párenie pretiahne až do jú-
na. → Amplexus je axilárny. Samica znáša 
10000 – 12000 vajíčok v dlhých šnúrach, ktoré 
obmotáva okolo vodných rastlín. Larvy majú 
análny otvor v mediánnej rovine tela, → spirá-
kulum na ľavom boku. Chrbtová strana lariev je 
sivá až olivová, brucho je v prednej polovici 
svetlejšie, vzadu čiernosivé. Nad hornou čeľus-
ťou sú 2 rady rohovinových zúbkov (dolný rad 
je uprostred prerušený), pod dolnou čeľusťou 3 
rady (Obr. 11.). Živí sa mravcami, chrobákmi, 
pavúkmi, mnohonôžkami, stonôžkami a sli-
mákmi. Systematika druhu je vďaka veľkej 
morfologickej i genetickej variabilite značne 
nejasná.        PMi 

ropuchovité (Bufonidae) – čeľaď žiab (Anura) 
zahŕňajúca väčšinou terestricky žijúce druhy 
s krátkymi končatinami, skrátenými prstami a 
hrubou žľaznatou pokožkou. Dorastajú do dĺž-
ky od 20 mm (Oreophrynella) do 250 mm (Bu-
fo blombergi). Niektoré rody majú vyvinuté → 
parotídy, iné majú veľké žľazy na končatinách. 
Kostra je výrazne osifikovaná. Vyznačujú sa 5 
– 8 procélnymi presakrálnymi stavcami (re-
dukcia počtu stavcov je spôsobená splynutím 
prvého a druhého presakrálneho stavca; → 
kostra obojživelníkov). Rebrá nemajú. Horná i 
dolná čeľusť je bezzubá. Zrenice sú eliptické 
horizontálne. Niektoré druhy sú polyploidné. 
→ Amplexus je axilárny, len pri niektorých 
druhoch sekundárne ingvinálny. Samice kladú 
vajíčka v dlhých povrazcoch, larvy sa väčšinou 
vyvíjajú vo vode. Vajíčka afrických druhov 
Nectophrynoides tornieri a N. viviparus sa 
vyvíjajú vo vajcovodoch samice, pričom výži-
vu čerpajú z vlastného žĺtka. Pri druhoch N. 
occidentalis a N. liberiensis prebieha vývin 
vajíčok tiež vo vajcovodoch samice, ale vajíč-

ka sú vyživované sekrétmi z vajcovodov. Lar-
vy majú → spirákulum na ľavom boku a anál-
ny otvor v mediánnej rovine tela. Čeľaď zahŕ-
ňa približne 455 druhov, pôvodne rozšírených 
v tropickom a miernom pásme s výnimkou 
Austrálie, Papui Novej Guinei, Oceánie a Ma-
dagaskaru. Do Austrálie a na Novú Guineu 
bola introdukovaná ropucha obrovská (B. ma-
rinus).        PMi 
ropuška starostlivá (Alytes obstetricans) → 
kunkovité 
ropuška iberská (Alytes cisternasii) → kun-
kovité 
rosnička (Hyla) – rod žiab (Anura) z čeľade 
→ rosničkovitých (Hylidae). Majú dlhé tenké 
končatiny, prsty zakončené prísavkami a na 
prstoch zadných nôh plávacie blany. Bubienok 
majú zreteľný, zrenicu eliptickú horizontálnu. 
Jazyk majú široký, okrúhly alebo srdcovitý, 
vpredu prirastený ku spodine ústnej dutiny, 
vzadu voľný. Horná čeľusť je ozubená, dolná 
bezzubá. → Amplexus je axilárny. Samice 
kladú vajíčka v malých guľovitých zhlukoch 
(Obr. 5.). Larvy majú → spirákulum na ľavom 
boku a análny otvor napravo od plutvového 
lemu. Niektoré tropické druhy sa vyznačujú 
vysoko špecializovanou starostlivosťou o po-
tomstvo. Väčšinou ide o žaby so súmračnou a 
nočnou aktivitou. Sú veľmi pohyblivé, žijú na 
stromoch, kroch a vyššej bylinnej vegetácii 
v blízkosti vôd. Rod zahŕňa asi 250 druhov. 
Obývajú rozsiahly areál, chýbajú len v  indo-
malajskej a etiópskej oblasti, na Borneu, 
v Polynézii a Madagaskare. V Európe žije ok-
rem → rosničky zelenej aj rosnička západná (H. 
meridionalis), ktorá je rozšírená od severozá-
padného Talianska cez južné Francúzsko a Py-
renejský polostrov až po severozápadnú Afriku. 
Vyskytuje sa aj na Kanárskych ostrovoch a Ma-
deire. Na rozdiel od → rosničky zelenej jej chý-
ba tmavý pás na bokoch tela. Oblasť Blízkeho 
Východu obýva H. savignyi.       PMi 
rosnička západná (Hyla meridionalis) → ros-
nička 
rosnička zelená (Hyla arborea; Obr. 6.) – 
druh žaby z čeľade → rosničkovitých (Hyli-
dae), dosahujúci dĺžku až 50 mm. Prsty na 
dlhých tenkých nohách má zakončené prísav-
kami, ktoré jej umožňujú dobrý pohyb po ve-
getácii. Dorzálna strana tela býva sfarbená v 
rôznych odtieňoch zelenej, menej často býva 
sivá alebo hnedá. Ventrálna strana je biela ale-
bo žltkastá, oddelená od chrbta tmavým pru-
hom na bokoch. Sfarbenie tela ovplyvňuje far-
ba okolia a fyziologický stav jedinca (farbo-
zmena). Koža je hladká, zrenica eliptická hori-
zontálna. Samce majú vyvinutý podhrdlový → 
rezonátor. Druh má rozsiahly areál rozšírenia, 
ktorý zaberá takmer celú Európu a časť Ázie 
(po kaukazský región). Na severe siaha po 
južné Švédsko. Uprednostňuje nižšie a stredné 
polohy, zriedkavo sa vyskytuje aj vo vysokých 
nadmorských výškach. Je to naša jediná arbo-
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rikolná (stromová) žaba, ktorá obýva vlhkejšie 
listnaté lesy, zarastené okolia vôd a zamokrené 
lúky. V čase mimo rozmnožovania sa vzďaľuje 
aj na väčšie vzdialenosti od vody. Zimuje pod 
vodou i v úkrytoch na súši, ktoré opúšťa 
v apríli. Pári sa v máji až júni, kedy sa samce 
v noci hlasito ozývajú. → Amplexus je axilár-
ny. Samica kladie 800 – 1000 vajíčok 
v malých guľovitých zhlukoch. Zárodky majú 
charakteristickú žltobielu farbu. Pre larvy je 
typický vysoký plutvový lem, ktorý sa začína 
hneď za očami a má nápadne zosilnený predný 
koniec. Oči sa pri pohľade zhora dotýkajú ob-
rysov hlavy. Análny otvor je umiestnený vpra-
vo od plutvového lemu, → spirákulum je na 
ľavom boku tela. Nad hornou čeľusťou sú 2 
rady rohovinových zúbkov, pod dolnou čeľus-
ťou 3 rady (Obr. 20.). Živí sa suchozemským 
hmyzom a pavúkmi, ktorý chytá v skoku širo-
kým, málo pohyblivým jazykom. Ohrozený 
druh. Jej stavy sa znižujú najmä v dôsledku 
narúšania biotopov (poľnohospodárstvo, od-
lesňovanie, zástavba, odvodňovanie) a znečis-
ťovania prostredia.      PMi 
rosničkovité (Hylidae) – čeľaď žiab (Anura) 
zahŕňajúca väčšinou arborikolné (stromové), 
menej vodné a suchozemské druhy so zvyčajne 
dobre vyvinutými prísavkami na koncoch prs-
tov. Dĺžka varíruje od 17 – 140 mm. Vyznaču-
jú sa ôsmymi procélnymi presakrálnymi stav-
cami (→ kostra obojživelníkov). Rebrá im 
chýbajú. Zuby rastú len na hornej čeľusti, ozu-
benie úplne chýba rodu Allophryne. Zrenica je 
eliptická horizontálna, výnimku tvoria rody 
Nyctimystes, Agalychnis, Pachymedusa a Phyl-
lomedusa s vertikálne eliptickou zrenicou. → 
Amplexus je axilárny. Vajíčka a larvy väčšiny 
druhov podčeľadí Hylinae a Pelodryadinae sa 
vyvíjajú vo vode. Druhy podčeľade Phyllome-
dusinae a niektoré druhy rodov Hyla a Litoria 
znášajú vajíčka do vegetácie nad vodou a liah-
nuce sa larvy padajú do vody. Ďalšie druhy 
môžu znášať vajíčka do dutín stromov vyplne-
ných vodou alebo do bromélií. Zástupcom 
podčeľade Hemiphractinae sa vajíčka vyvíjajú 
na chrbte alebo v chrbtovom vaku samice, pri-
čom väčšina druhov má priamy vývin. Larvy 
majú → spirákulum na ľavej strane tela. Vy-
skytujú sa v severnej i južnej Amerike, Austrá-
lii, Novej Guinei a v teplých oblastiach Eurázie 
(chýbajú v indomalajskej oblasti). Čeľaď sa 
rozdeľuje do 4 podčeľadí (Pelodryadinae, 
Phyllomedusinae, Hemiphractinae a Hylinae)  
s približne 835 druhmi. Rod Allophryne 
s jediným druhom A. ruthveni, rozšíreným vo 
Venezuele, Guayane, Suriname a  severový-
chodnej Brazílii býva v novších systémoch 
zaraďovaný do samostatnej čeľade Allophry-
nidae.            PMi 
rozmnožovanie obojživelníkov – väčšina 
druhov obojživelníkov je rozmnožovaním via-
zaná na vodné prostredie, v ktorom sa spravid-
la vyvíjajú vajíčka a larvy. Mnohé druhy čeľa-

dí → mločíkovitých (Plethodontidae), → ros-
ničkovitých (Hylidae), → parosničkovitých 
(Microhylidae) a → hvízdavkovitých (Lepto-
dactylidae) sa však rozmnožujú na súši. 
Oplodnenie môže byť vnútorné pomocou ko-
pulačného orgánu, ktorý sa tvorí modifikáciou 
kloaky (červone, žaba Ascaphus truei), vnútor-
né pomocou → spermatofóru (väčšina chvost-
natých obojživelníkov), alebo vonkajšie, pri 
ktorom samec vypúšťa spermie na nakladené 
vajíčka (čeľade → sirenovitých; Sirenidae, → 
pamlokovitých; Hynobiidae a → veľmlokovi-
tých; Cryptobranchidae, žaby). Zabezpečeniu 
úspešného odovzdania spermatofóru mnohých 
druhov chvostnatých obojživelníkov napomá-
hajú zložité vzorce správania (tzv. svadobné 
tance), pri ktorých samce navádzajú samice na 
miesto odloženia spermatofóru. Niektoré 
chvostnaté obojživelníky a väčšina žiab efek-
tívnosť oplodnenia zabezpečujú → amplexom. 
Vajíčka obojživelníkov (Obr. 5.) sú anamnio-
tické (bez zárodočných obalov). Chvostnaté 
obojživelníky a žiaby majú vajíčka mezoleci-
tálne (stredne bohaté na obsah žĺtka) s úplným 
inekválnym brázdením (vajíčko sa delí celé, 
avšak dcérske bunky – blastoméry – sú ne-
rovnako veľké). Červone majú polylecitálne 
vajíčka (bohaté na žĺtok) s čiastočným diskoi-
dálnym brázdením (väčšina cytoplazmy va-
jíčka zostáva kvôli vysokému obsahu žĺtka 
nerozbrázdená; delí sa len oblasť v blízkosti 
animálneho pólu – tzv. zárodočný disk). Va-
jíčka sú obalené žĺtkovou (vitelinnou) mem-
bránou a tromi slizovitými vrstvami, ktoré vo 
vode napučiavajú. Počet vajíčok sa pohybuje 
od 1 (žaba Sminthillus limbatus) do 30 000 
(veľké ropuchy). Vývin je väčšinou nepriamy 
– z vajíčka sa liahne larva (→ larvy obojži-
velníkov), ktorá metamorfuje na mladého 
jedinca. Počas metamorfózy lariev žiab, ktorá 
je spomedzi obojživelníkov najradikálnejšia, 
sa rezorbuje chvost a žiabre, uzatvárajú sa 
žiabrové otvory, dochádza k prestavbe úst, 
cievnej, dýchacej a tráviacej sústavy, utvárajú 
sa a rastú končatiny, vytvára sa stredné ucho, 
bubienok, očné viečka a jazyk, mení sa stavba 
kože. Niektoré chvostnaté obojživelníky si 
môžu zachovávať larválne znaky až do dospe-
losti (→ neoténia). Mnohé druhy obojživelní-
kov kladú vajíčka, z ktorých sa neliahne lar-
va, ale priamo mladý jedinec (napr. → mločí-
kovité; Plethodontidae). Niektorým druhom 
sa vajíčka a larvy vyvíjajú vo vajcovodoch 
samice. Napríklad samice → salamandry 
škvrnitej kladú do vody vajíčka, z ktorých sa 
hneď liahnu larvy; samice salamandry čiernej 
(→ salamandra) rodia úplne vyvinuté mladé 
jedince. Rodičovská starostlivosť pri väčšine 
druhov chýba, niektoré ju však majú dobre 
vyvinutú (obtáčanie vajíčok telom pri → čer-
voňoch, stavba penových hniezd, prenášanie 
lariev do vody, vývin lariev v rezonančných 
vakoch samcov, v žalúdku samíc, vývin zárod- 
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kov v koži na chrbte samice a i.).    PMi 
salamandra∗ (Salamandra) – rod chvostna-
tých  obojživelníkov (Caudata) z čeľade → 
salamandrovitých (Salamandridae). Charakte-
ristickými znakmi sú široká sploštená hlava 
s výraznými → parotídami po stranách, na 
bokoch trupu priečne ryhy, na priereze okrúh-
ly, z bokov len nepatrne sploštený chvost, prs-
ty (na predných končatinách štyri, na zadných 
päť) bez plávacích blán a kožných lemov, pod-
nebné zuby v dvoch esovito zakrivených ra-
doch, koža hladká s početnými žľazami, zá-
kladné sfarbenie hnedočierne až čierne. Pári sa 
na súši. Samec vypustí na zem → spermatofór, 
ktorý samica prijme kloakou a uloží ho do svo-
jej → spermatéky. Samice kladú vajíčka do 
vody a hneď sa z nich liahnu larvy (→ sala-
mandra škvrnitá) alebo rodia úplne vyvinuté 
mladé jedince (salamandra čierna). Rod zahŕňa 
3 európske druhy. Mimo Európu zasahuje len 
areál → salamandry škvrnitej; siaha až do se-
verozápadnej Afriky, na Blízky východ a do 
Iránu. Salamandra čierna (Salamandra atra) je 
druh dorastajúci do dĺžky približne 120 mm. 
Telo má v porovnaní so → salamandrou škvr-
nitou subtílnejšie, hnedočierne až čierne, bez 
škvŕn. Výnimkou je poddruh S. atra aurorae 
zo severného Talianska, ktorý má špinavobiele 
až žlté škvrny na chrbte a hlave. Obýva stredné 
a vyššie polohy (najčastejšie od 800 do 3000 m 
n. m.) v Alpách a severozápadnej časti Balká-
nu. Je viazaná na vlhkejšie miesta. Párenie 
prebieha na súši a je podobné → salamandre 
škvrnitej. Samice rodia 2 – 4  mláďatá veľké 
40 – 50 mm. Populácie žijúce v talianskych 
Alpách juhozápadne od Turína, kedysi prira-
ďované k druhu S. atra, predstavujú samostat-
ný druh S. lanzai.      PMi 
salamandra anatólska (Mertensiella luscha-
ni) → salamandrovité 
salamandra čierna (Salamandra atra) → sa-
lamandra 
Salamandra lanzai → salamandra 
salamandra okuliarnatá (Salamandrina ter-
digitata) → salamandrovité 
Salamandra salamandra → salamandra škvr-
nitá 
salamandra škvrnitá (Salamandra salaman-
dra; Obr. 8.) – druh chvostnatých obojživelní-
kov z čeľade → salamandrovitých (Salaman-
dridae), dosahujúci dĺžku do 200 mm, v južnej 
častiach areálu do 300 mm. Má širokú hlavu 
s → parotídami po bokoch a valcovitý trup 
s 10 – 11 priečnymi ryhami. Koža je hladká, 
s početnými jedovými žľazami, ktoré vyúsťujú 
na povrch pórmi. Sfarbenie je čierne 
s výraznými žltými, oranžovými až oranžovo-
červenými škvrnami, ktorých usporiadanie je 
individuálne veľmi variabilné. Má výstražnú 
                                                   
∗ slovenské meno salamandra sa používa na po-
menovanie aj ďalších rodov čeľade Salamandridae 
(napr. rodov Mertensiella, Chioglossa, Pleurode-
les, Salamandrina).  

funkciu. Samce majú bledoružovú kloaku s 
výraznými zdurenými okrajmi. Areál salaman-
dry škvrnitej sa rozprestiera od severozápadnej 
Afriky a Pyrenejského polostrova na východ 
po Karpaty, cez Balkán prechádza až na Blízky 
východ a do Iránu. Na severe zasahuje do se-
verného Nemecka. Hypsometricky sa druh 
vyskytuje od nížin po 1000 m n. m., v južných 
častiach areálu vystupuje až do výšky 2000 m 
n. m. Salamandra škvrnitá je viazaná na opa-
davé a zmiešané lesy s potokmi a prameňmi, 
v ktorých sa vyvíjajú larvy. Populácie v  bez-
lesných biotopoch (Stredomorie) sú reliktné. 
Má prevažne nočnú aktivitu, počas dňa sa 
ukrýva v podzemných úkrytoch, kde aj zimuje. 
Pári sa v lete a na jeseň, na súši. Samec vypúš-
ťa na zem 5 – 8 mm veľký kužeľovitý → 
spermatofór, ktorý samica prijme kloakou. 
Larvy sa liahnu tesne pred nakladením vajíčok 
alebo počas kladenia, na jar. Dosahujú prie-
mernú dĺžku 30 mm, majú vyvinuté oba páry 
končatín a 3 páry vonkajších kríčkovitých žia-
ber. Majú charakteristický chvostový plutvový 
lem, ktorý sa začína na dorzálnej strane 
v polovici trupu, a žltú škvrnu na báze každej 
končatiny. Metamorfujú asi po 3 mesiacoch 
v auguste až septembri. Ojedinele nezmeta-
morfované jedince vo vode prezimujú. Samice 
z niektorých populácií na Pyrenejskom polos-
trove a Korzike rodia metamorfované mláďatá. 
V potrave dospelých jedincov sú zastúpené 
ulitníky, dážďovky a článkonožce (pavúky, 
mnohonôžky, hmyz), larvy sa živia drobnými 
bezstavovcami (larvami hmyzu, kôrovcami). 
Ohrozený druh citlivý na znečisťovanie vôd 
(v ktorých sa vyvíjajú larvy) umelými hnoji-
vami, pesticídmi a kyslými dažďami.    PMi 
salamandra Waltlova (Pleurodeles waltl) → 
salamandrovité 
salamandra zlatopása (Chioglossa lusitanica) 
→ salamandrovité 
Salamandridae → salamandrovité 
salamandrovité (Salamandridae) – čeľaď 
chvostnatých obojživelníkov (Caudata) s  
dvomi pármi končatín, predné sú 4-prsté, zad-
né 5-prsté (výnimkou je salamandra okuliarna-
tá – Salamandrina terdigitata – so štyrmi prs-
tami na všetkých končatinách). Koža všetkých 
druhov obsahuje žľazy produkujúce toxické 
sekréty. Veľa druhov má výrazné aposématic-
ké (výstražné) sfarbenie. Stavce sú opistocélne 
(→ kostra obojživelníkov). Obe čeľuste sú 
ozubené, podnebné rady zubov majú podobu 
dvoch pozdĺžnych, charakteristicky zakrive-
ných drsných líšt. Jazyk je plochý, len po okra-
joch voľný (salamandra zlatopása - Chioglossa 
lusitanica – má naopak jazyk dlhý a vychlípi-
teľný). Salamandrovité majú vnútorné oplod-
nenie – samec vypúšťa zhluk spermií (→ 
spermatofór), ktorý samica prijme kloakou. 
Larvy sa väčšinou vyvíjajú vo vode, len pri 
niektorých druhoch rodí samica mláďatá pria-
mo na súši. Larvy majú vytvorené vonkajšie 
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žiabre. Fakultatívna → neoténia jedincov aj 
celých populácií bola pozorovaná v rodoch 
Notophthalmus, Pleurodeles a Triturus. Čeľaď 
zahŕňa približne 62 druhov, ktoré majú holar-
ktické rozšírenie. Severoamerickým zástupcom 
čeľade je napríklad mlok zelenkastý (Notop-
hthalmus viridescens). Mladé jedince po me-
tamorfóze žijú jeden až tri roky na súši, kde 
obývajú vlhké lesy vyšších polôh. Sú nápadne 
červeno sfarbené. Keď dospejú, vracajú sa 
opäť do vodného prostredia. Výrazné červené 
sfarbenie sa pritom mení na olivovozelené. K 
veľkým európskym druhom patrí salamandra 
Waltlova (Pleurodeles waltl), rozšírená na 
Pyrenejskom polostrove. Obýva stojaté až 
mierne tečúce vody. V čase sucha sa zahrabáva 
do vlhkého bahna a vychádza až po naplnení 
nádrže vodou. Je charakteristická tým, že jej 
po bokoch tela vyčnievajú konce rebier, ktoré 
využíva na obranu proti predátorom. Medzi 
druhy žijúce na súši patrí salamandra anatólska 
(Mertensiella luschani) vyskytujúca sa v hor-
ských oblastiach juhozápadného Turecka. Sa-
mice rodia úplne zmetamorfované mladé je-
dince.        PMi 
Scaphiophryninae → parosničkovité 
Scaphiopodidae → hrabavkovité 
Scaphiopus → hrabavkovité 
Scolecomorphidae – terestrická čeľaď červo-
ňov (Gymnophiona), zahŕňajúca stredne veľké 
druhy (do 50 cm) bez chvosta. Oči majú pre-
kryté kosťou. Šesť až sedem druhov čeľade 
žije v subsaharskej Afrike.      PMi 
Silurana → pipovité 
siren malý (Siren intermedia) → sirenovité 
siren trpasličí (Pseudobranchus striatus) → 
sirenovité  
siren veľký (Siren lacertina) → sirenovité  
Sirenidae → sirenovité 
sirenovité (Sirenidae) – čeľaď chvostnatých 
obojživelníkov (Caudata), ktorá zahŕňa výluč-
ne vodné, pomerne veľké druhy (do 95 cm) 
charakteristické absenciou panvového pletenca 
a zadných končatín. Predné končatiny sú slabo 
vyvinuté, trojprsté alebo štvorprsté. Dospelé 
jedince majú zachované žiabrové štrbiny a von-
kajšie žiabre. Nemajú vyvinuté očné viečka. Sú 
obligátne → neotenické. Oplodnenie je vonkaj-
šie, samce netvoria → spermatofóry. Žijú v 
stojatých močaristých vodách. Čeľaď zahŕňa 2 
recentné rody – Pseudobranchus s druhom siren 
trpasličí (P. striatus) a Siren s druhmi siren veľ-
ký (S. lacertina; Obr. 23.) a siren malý (S. in-
termedia) – rozšírené na juhovýchode Spoje-
ných štátov a severe Mexika.     PMi 
sklovatkovité (Centrolenidae) – čeľaď žiab 
(Anura), do ktorej patrí približne 135 druhov,  
rozšírených vo vlhkých oblastiach od južného 
Mexika po Bolíviu,  severovýchodnú Argentí-
nu a Paraguaj. Väčšina druhov dosahuje dĺžku 
do 30 mm. Kožu na bruchu majú priehľadnú. 
Koncové články prstov majú rozšírené do tvaru 
písmena T. Zrenica je eliptická horizontálna. 

Vajíčka kladú na listy (rod Centrolenella) ale-
bo skaly (rod Centrolene) nad vodou, odkiaľ 
po vyliahnutí padajú larvy do vody. Samce 
väčšiny druhov ich strážia. Larvy sa vyvíjajú 
v detrite dna tečúcich vôd.      PMi 
skokan (Rana) – rod žiab (Anura) z čeľade → 
skokanovitých (Ranidae), ktorá zahŕňa malé, 
stredne veľké až veľké druhy so štíhlym telom 
a dlhými zadnými nohami prispôsobenými na 
skákanie a plávanie. Medzi prstami zadných 
končatín majú plávacie blany. Koža je hladká, 
po bokoch chrbta sú vyvinuté pozdĺžne kožné 
lišty. Bubienok je dobre viditeľný. Zrenica je 
eliptická horizontálna. Jazyk majú prirastený 
k báze ústnej dutiny len predným okrajom. 
Horná čeľusť je ozubená, dolná bezzubá. → 
Amplexus je axilárny. Samice kladú vajíčka 
v guľovitých zhlukoch (Obr. 5.). Rod má tak-
mer kozmopolitné rozšírenie, jeho zástupcovia 
chýbajú len v Austrálii, na juhu južnej Ameri-
ky, karibských a oceánskych ostrovoch. Jed-
ným zo severoamerických druhov je na vodu 
viazaný skokan piskotavý (R. pipiens), charak-
teristický prítomnosťou dvoch až troch radov 
tmavých škvŕn s bielym lemovaním medzi 
bočnými kožnými lištami. Ďalším druhom 
rozšíreným vo východnej a strednej časti USA 
je skokan volský (R. catesbeiana). Bočné kož-
né lišty mu chýbajú, bubienky po bokoch hlavy 
má nápadne veľké. V Európe sa vyskytuje v 
údolí Pádu, kam bol introdukovaný. Medzi 
európske → vodné (zelené) skokany patrí ok-
rem → skokana rapotavého, → skokana krát-
konohého a → skokana zeleného aj R. perezi 
(Pyrenejský polostrov, južné Francúzsko), R. 
epeirotica (západné Grécko) a R. shqiperica 
(Čierna Hora, Albánsko). Ďalšie príbuzné a 
morfologicky veľmi podobné druhy sa vysky-
tujú v oblasti východného Stredomoria. Skupi-
na → hnedých skokanov je v Európe zastúpená 
okrem druhov vyskytujúcich sa aj na území 
strednej Európy (→ skokan hnedý, → skokan 
ostropyský, → skokan štíhly) aj skokanom 
dlhonohým (R. iberica; západná a stredná časť 
Pyrenejského polostrova), skokanom mramo-
rovohrdlým (R. graeca; južný Balkán) a sko-
kanom Latasteovým (R. latastei; severné Ta-
liansko). Stredné a južné Taliansko obýva druh 
R. italica, v oblasti Kaukazu sa vyskytuje druh 
R. macrocnemis.      PMi 
skokan dlhonohý (Rana iberica) → skokan 
skokan hnedý (Rana temporaria) – druh žaby 
z čeľade → skokanovitých (Ranidae), dosahu-
júci dĺžku až 110 mm. Telo má zavalité, hlavu 
krátku a širokú, pysk široko zaokrúhlený (na 
rozdiel od → skokana ostropyského a → sko-
kana štíhleho). Zadné končatiny sú pomerne 
krátke (na rozdiel od → skokana štíhleho; Obr. 
26.). Dorzálna strana je sfarbená v rôznych 
odtieňoch hnedej (→ hnedé skokany). Spestru-
jú ju variabilne rozmiestnené tmavé škvrny na 
chrbte a výrazná tmavohnedá spánková škvrna, 
ktorá sa tiahne od oka po prednú končatinu. 
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Ventrálna strana je belavá s tmavými škvrnami 
alebo tmavým mramorovaním (na rozdiel od 
→ skokana ostropyského a → skokana štíhle-
ho). Samce majú vyvinutý párový → rezonátor 
na hrdle (na rozdiel od → skokana štíhleho) a 
zrohovatené → páriace mozolčeky na prvom 
prste predných nôh. Chrbát a hrdlo samcov mo-
žu byť koncom jesene a na jar modrasté. Samice 
majú v čase rozmnožovania červenkastý ná-
dych, na chrbte a na bokoch majú hrbolčekovitú 
kožu. Areál rozšírenia zahŕňa takmer celú Euró-
pu – vystupuje až do severnej Škandinávie, juž-
ne siaha do severných častí Pyrenejského, Ape-
ninského a Balkánskeho polostrova. V strednej 
a severnej Európe je skokan hnedý rozšírený od 
nížin po vyše 2500 m n. m. V južnej časti areálu 
sa vyskytuje spravidla v pohoriach. Obýva rôz-
ne typy lesov, kde vyhľadáva vlhké, mikrokli-
maticky chladnejšie miesta, preniká však aj na 
vlhké lúky a rašeliniská. Vyhýba sa teplým a 
suchým stanovištiam. V čase rozmnožovania 
uprednostňuje stojaté a plytké vody. Aktívny je 
za súmraku a v noci, na jar aj cez deň. Zimuje 
vo vode i na súši. Zimoviská opúšťa v marci 
(zriedkavo už koncom februára, v horách 
v apríli až máji) a následne migruje na miesta 
rozmnožovania. Axilárny → amplexus môže 
vytvárať už počas jarnej migrácie. Párenie je 
hromadné, veľmi búrlivé, a trvá spravidla len 
niekoľko dní. Samice znášajú 1000 – 2500 vají-
čok do guľovitých zhlukov, ktoré po vykladení 
klesajú na dno, neskôr plávajú na vodnej hla-
dine. Larvy majú análny otvor umiestnený 
vpravo od plutvového lemu, → spirákulum leží 
na ľavom boku tela. Oči sa pri pohľade zhora 
nedotýkajú obrysu hlavy, plutvový lem začína 
nad → spirákulom, chvost je zakončený tupo. 
Nad hornou čeľusťou je 3 – 5 radov rohovino-
vých zúbkov (len vrchný je súvislý, ostatné sú 
prerušené), pod dolnou čeľusťou sú 4 rady zúb-
kov (vrchný je v strede prerušený; Obr. 20.). 
Živí sa rôznymi suchozemskými bezstavovca-
mi. Aj keď je pomerne početný, ohrozujú ho 
kyslé dažde, hnojivá a pesticídy, ktoré znečis-
ťujú miesta na rozmnožovanie.     PMi 
skokan chlpatý (Trichobatrachus robustus) → 
skokanovité 
skokan krátkonohý (Rana lessonae) – druh 
žaby z čeľade → skokanovitých (Ranidae), 
dorastajúci do dĺžky 80 mm. Charakteristický 
je pomerne krátkymi zadnými končatinami (pri 
priložení stehna a holene k sebe tak, aby boli 
kolmo na pozdĺžnu os tela sa päty nedotýkajú), 
vysokým polmesiacovitým → metatarzálnym 
hrbolčekom (Obr. 16.), nápadným žltým pig-
mentom na stehnách a bokoch a mliečnobie-
lymi → rezonátormi samcov (porovnaj so → 
skokanom rapotavým a → skokanom zele-
ným). Dorzálna strana tela je svetlozelená, 
niektoré jedince majú tmavé škvrny a svetlé 
pozdĺžne pásy v strede chrbta. Ventrálna strana 
je belavá, bez škvŕn. Samce majú v kútikoch 
úst → rezonátory a na prvom prste predných 

končatín zrohovatené → páriace mozolčeky. 
Sú zreteľne menšie než samice. Areál rozšíre-
nia sa rozprestiera od západného Francúzska 
po Volžsko-Kamský región (Rusko). Najse-
vernejšie populácie žijú v juhovýchodnom 
Švédsku, Nórsku a Pobaltí, južne druh zasahu-
je na Apeninský polostrov. Na rozdiel od → 
skokana rapotavého nežije na Balkáne. 
V prevažnej väčšine areálu sa vyskytuje spo-
ločne so → skokanom zeleným. Obýva men-
šie, plytké, husto zarastené a mikroklimaticky 
chladnejšie vodné plochy nižších a stredných 
polôh. Výnimočne vystupuje nad 1000 m n. m. 
V porovnaní so → skokanom rapotavým 
uprednostňuje chladnejšie oblasti a v čase mi-
mo rozmnožovania sa vzďaľuje aj ďalej od 
vody. Zimuje v úkrytoch na súši. Na jar sa 
objavuje v apríli až máji, pári sa od mája do 
začiatku júla. Samce sa zborovo ozývajú a 
lákajú samice, s ktorými tvoria axilárny → 
amplexus. Samice znášajú v priemere 2000 – 
3000 vajíčok tvoriacich guľovité zhluky. Opis 
lariev pozri → skokan rapotavý. V potrave dos-
pelých je zastúpený najmä hmyz (chrobáky, 
mravce, dvojkrídlovce, blanokrídlovce, bzdo-
chy, motýle, koníky), zriedkavo drobné stavov-
ce. Ohrozený druh. Stav populácií znižuje naj-
mä deštrukcia biotopov. Jeho reprodukčný po-
tenciál je znížený častým párením so → skoka-
nom zeleným, ktorý je na ňom reprodukčne 
závislý (→ hybridogenéza vodných skokanov). 
Pozri tiež → vodné (zelené) skokany.    PMi 
 

Obr. 26. Dĺžka zadných končatín skokana štíhleho (Rana dalma-
tina; A) a skokana hnedého (Rana temporaria; B) (podľa 
ENGELMANN et al. 1993). 
 
skokan Latasteov (Rana latastei) → skokan 
skokan mramorovohrdlý (Rana graeca) → 
skokan 
skokan obrovský (Conraua goliath) → sko-
kanovité 
skokan ostropyský (Rana arvalis) - druh žaby 
z čeľade → skokanovitých (Ranidae), dorasta-
júci do dĺžky 80 mm. Telo má štíhle, pysk dlhý 
a zašpicatený (na rozdiel od → skokana hne-
dého). Dĺžka zadných končatín je značne va-
riabilná a nemožno ju spoľahlivo použiť na 
druhovú determináciu. Pri natiahnutí nohy 
dopredu siaha pätný kĺb od oka až po koniec 
pysku, mnohým jedincom však presahuje pysk. 
Sfarbenie dorzálnej strany tela môže byť v 
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rôznych odtieňoch hnedej (→ hnedé skokany), 
často je spestrené škvrnami, bodkami, pruhmi 
alebo zreteľným mediánnym vertebrálnym 
pruhom. Po bokoch tela  sú pre druh typické 
tmavé škvrny, ktoré môžu splývať do širokého 
pásu (na rozdiel od → skokana štíhleho). 
Spánková škvrna býva väčšinou prítomná. 
Brucho je belavé, zväčša bez škvŕn (na rozdiel 
od → skokana hnedého), jemné hnedé mramo-
rovanie sa vyskytuje na hrdle a niekedy aj na 
hrudi medzi prednými končatinami. Samce 
majú párové → rezonátory pod hrdlom (na 
rozdiel od → skokana štíhleho) a zrohovatené 
→ páriace mozolčeky na prvom prste predných 
končatín. Chrbát a hrdlo sú v čase rozmnožo-
vania výrazne modré až modrofialové. Areál 
rozšírenia sa rozprestiera od východného Fran-
cúzska naprieč Európou a Áziou až za Bajkal. 
Severne vystupuje až za polárny kruh, južne 
zasahuje po najsevernejšie časti Balkánu. Obý-
va lesy rôzneho typu (u nás spravidla lužné 
lesy), močariská, rašeliniská, vlhké lúky 
v nižších a stredných polohách. Zimuje väčši-
nou na súši, vzácne i pod vodou. Zimoviská 
opúšťa v polovici marca, následne migruje na 
miesta rozmnožovania (trvalé i dočasné vodné 
plochy). Axilárny → amplexus tvorí až na 
mieste, kde sa pári. Párenie, pri ktorom tvorí 
hromadné zoskupenia, je explozívne, ale netr-
vá viac ako 2 týždne (od konca marca do za-
čiatku apríla). Samice znášajú až 2800 vajíčok 
v guľovitých zhlukoch, ktoré krátko po vykla-
dení vyplávajú k hladine. Na rozdiel od vajíčok 
→ skokana štíhleho nie sú pod vodou pripev-
nené k vegetácii. Larvy majú análny otvor 
umiestnený vpravo od plutvového lemu, → 
spirákulum leží na ľavom boku tela. Nad hor-
nou čeľusťou sú 2 rady rohovinových zúbkov 
(spodný je rozdelený), pod dolnou čeľusťou 3 
rady (Obr. 20.). → Spirákulum leží asi 
v polovici výšky tela (na rozdiel od → vod-
ných skokanov). V potrave prevláda sucho-
zemský hmyz (najmä chrobáky), pavúky, ulit-
níky, dážďovky, stonôžky a mnohonôžky. 
Ohrozený druh – stav jeho populácií sa znižuje 
v dôsledku znečisťovania prostredia a deštruk-
cie biotopov.        PMi 
skokan piskotavý (Rana pipiens) → skokan 
skokan rapotavý (Rana ridibunda) – druh 
žaby z čeľade → skokanovitých (Ranidae), 
dorastajúci do dĺžky 140 mm. Charakteristický 
je pomerne dlhými zadnými končatinami (pri 
priložení stehna a holene k sebe tak, aby boli 
kolmé na pozdĺžnu os tela sa päty prekrývajú), 
nízkym a krátkym → metatarzálnym hrbolče-
kom (Obr. 16.), neprítomnosťou žltého pig-
mentu na stehnách a bokoch a čiernosivými 
párovými → rezonátormi samcov (porovnaj so 
→ skokanom krátkonohým a → skokanom 
zeleným). Dorzálna strana tela býva zelená, 
zelenosivá, zelenohnedá až sivohnedá, v strede 
väčšinou so svetlým pozdĺžnym pásom. Ven-
trálna strana je belavá s tmavými škvrnami 

alebo mramorovaním. Samce majú v kútikoch 
úst → rezonátory a na prvom prste predných 
končatín zrohovatené → páriace mozolčeky. 
Sú zreteľne menšie než samice. Areál rozšíre-
nia sa rozprestiera od Francúzska na západe po 
Balchašské jazero v Rusku na východe. Sever-
ná hranica prechádza cez severné Nemecko, 
Poľsko a Pobaltské krajiny, južne zasahuje na 
Balkán. Je trvalo viazaný na vodu – uprednos-
tňuje väčšie stojaté i pomalo tečúce a dobre 
okysličené vody, kde aj zimuje. V strednej 
Európe obýva nižšie polohy do 500 m n. m., na 
Balkáne a na Kaukaze vystupuje až do nad-
morskej výšky 2500 m. Zimovanie ukončuje 
v marci, za nepriaznivých klimatických pod-
mienok až v apríli. Pári sa od polovice mája do 
prvej polovice júna. → Amplexus je axilár-
ny. Samice znášajú 5000 – 10000 vajíčok 
v guľovitých zhlukoch. Larvy majú análny 
otvor umiestnený vpravo od plutvového lemu, 
→ spirákulum leží na ľavom boku tela. Oči 
lariev sa pri pohľade zhora nedotýkajú obrysu 
hlavy, plutvový lem nesiaha po prednú polovi-
cu trupu. Nad hornou čeľusťou sú 2 – 3 rady 
zrohovatených zúbkov (vrchný rad nie je pre-
rušený), pod spodnou čeľusťou sú 3 rady 
(vrchný je prerušený; Obr. 20.). → Spirákulum 
leží asi v dolnej tretine výšky tela. V potrave 
dospelých sú zastúpené suchozemské i vodné 
bezstavovce (chrobáky, mravce, koníky, larvy 
dvojkrídlovcov, bzdochy), ojedinele aj drobné 
stavovce (najmä ryby a obojživelníky). Kriticky 
ohrozený druh. Stav populácií znižujú najmä 
úpravy vodných tokov. Kríženie so → skoka-
nom krátkonohým viedlo ku vzniku hybridných 
línií → skokana zeleného (→ hybridogenéza 
vodných skokanov). Pozri tiež → vodné (zele-
né) skokany.         PMi 

skokan štíhly (Rana dalmatina) – druh žaby 
z čeľade → skokanovitých (Ranidae), dosahu-
júci dĺžku 90 mm. Telo má štíhle, končatiny 
veľmi dlhé (na rozdiel od → skokana hnedého; 
Obr. 26.). Na prstoch zadnej končatiny sú ná-
padné subartikulárne hrbolčeky (hrbolčeky na 
spodnej strane prstov v mieste kĺbov; na roz-
diel od → skokana ostropyského). Sfarbenie 
dorzálnej strany tela môže byť v  rôznych od-
tieňoch hnedej (→ hnedé skokany), väčšinou 
s tmavšími škvrnami a výraznou tmavohnedou 
spánkovou škvrnou. Ventrálna strana býva 
belavá, žltastá alebo ružovkastá, bez škvŕn (na 
rozdiel od → skokana hnedého). Škvrny na 
bokoch tela na rozdiel od → skokana ostropy-
ského chýbajú. Samce majú na prstoch pred-
ných končatín sivožlté → páriace mozolčeky. 
→ Rezonátory nemajú (na rozdiel od → sko-
kana hnedého a → skokana ostropyského). 
Areál skokana štíhleho sa rozprestiera od atlan-
tického pobrežia Francúzska až k západnému 
pobrežiu Čierneho mora. Južne zasahuje do 
severovýchodnej časti Pyrenejského polostro-
va, na Apeninský a Balkánsky polostrov, se-
verne až do južného Švédska. Obýva svetlé 
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lesy (najmä dubové), lesné lúky a krovinaté 
teplé stráne. V stredoeurópskych podmienkach 
vyhľadáva na rozmnožovanie slnečné močari-
ská v blízkosti lesa a mŕtve ramená riek. Zimu-
je na súši i vo vode. Na jar, koncom februára 
až začiatkom marca, sa objavuje medzi prvými 
obojživelníkmi. Pri rozmnožovaní netvorí 
hromadné zoskupenia; jednotlivé samce sú 
v nádrži rovnomerne rozptýlené a svojim slabo 
počuteľným hlasom lákajú samice. → Ample-
xus je axilárny. Samice znášajú 600 – 2250 
vajíčok v guľovitých zhlukoch, ktoré sú, po-
dobne ako jednotlivé páriace sa dvojice, roz-
ptýlené po nádrži. Znáška je prichytená o vege-
táciu. Larvy majú análny otvor umiestnený 
vpravo od plutvového lemu, → spirákulum leží 
na ľavom boku tela. Koniec chvosta je zakon-
čený pretiahnutou špičkou, plutvový lem sa 
začína až za → spirákulom. Nad hornou čeľus-
ťou sú 2 – 3 rady rohovinových zúbkov (prvý 
rad je celistvý, ostatné sú uprostred prerušené), 
pod dolnou čeľusťou 4 rady (horný je preruše-
ný; Obr. 20.). V potrave sú zastúpené sucho-
zemské, väčšinou pôdne bezstavovce – dáž-
ďovky, ulitníky, pavúky, kosce, mnohonôžky, 
stonôžky, hmyz. Ohrozuje ho rozvoj poľno-
hospodárstva a nahrádzanie opadavých lesov 
ihličnatými, ktoré preň nie sú vhodné.    PMi 
skokan volský (Rana catesbeiana) → skokan 
skokan zelený (Rana esculenta) – hybridný 
taxón z čeľade → skokanovitých (Ranidae), 
ktorý vznikol medzidruhovým krížením → 
skokana rapotavého a → skokana krátkonohé-
ho. Osobitý spôsob rozmnožovania a gameto-
genézy, zvaný → hybridogenéza, mu umožňu-
jú reprodukovať sa spravidla spätným krížením 
s jedným alebo druhým rodičovským druhom. 
Hybridné línie R. esculenta sú tvorené samca-
mi i samicami, diploidnými i triploidnými je-
dincami. Determinačne významné znaky sú 
nepravidelný → metatarzálny hrbolček (Obr. 
16.), ktorý tvarom aj veľkosťou tvorí prechod 
medzi → skokanom rapotavým a → skokanom 
krátkonohým, pri priložení stehna a holene 
k sebe tak, aby boli kolmo na pozdĺžnu os tela 
sa päty najčastejšie dotýkajú, na stehnách 
a bokoch je prítomný žltý pigment, → rezoná-
tory samcov sú belavosivé až sivé (porovnaj so 
→ skokanom rapotavým a → skokanom krát-
konohým). Dorzálna strana tela môže mať  
rôzne odtiene zelenej s tmavými škvrnami a 
svetlým pozdĺžnym pásom v strede chrbta. 
Ventrálna strana je belavá, väčšinou mramoro-
vaná alebo škvrnitá. Pohlavný dimorfizmus 
pozri → skokan krátkonohý. Areál rozšírenia 
sa rozprestiera od západného Francúzska po 
Volgu a od južného Švédska po Apeninský 
polostrov. V prevažnej väčšine areálu sa sko-
kan zelenéhý vyskytuje spoločne so → skoka-
nom krátkonohým. V severovýchodnom Ne-
mecku, Dánsku a juhozápadnom Švédsku sú 
početné čisté hybridné populácie skokana ze-
leného, ktoré sú charakteristické vysokým po-

dielom triploidných jedincov. Obýva rôzne 
typy stojatých i pomaly tečúcich vôd v  níži-
nách a stredných polohách do 700 m n. m. 
Spôsob života a potrava sú veľmi podobné 
ostatným vodným skokanom. Ohrozený je 
najmä ničením biotopov, ale aj znižovaním 
stavov → skokana krátkonohého, na ktorom je 
reprodukčne závislý vo väčšine populácií. Po-
zri tiež → vodné (zelené) skokany.    PMi 
skokanovité (Ranidae) – čeľaď žiab (Anura), 
zahŕňajúca malé, stredne veľké až veľké druhy 
(patrí sem najväčšia žijúca žaba skokan obrov-
ský; Conraua goliath dorastajúca do dĺžky 300 
mm) s dlhými zadnými končatinami s  pláva-
cími blanami medzi prstami, dobre prispôso-
benými na skákanie a plávanie. Niektoré druhy 
rodu Platymantis sú adaptované na pohyb vo 
vegetácii. Prvých sedem stavcov je procélnych, 
ôsmy je amficélny (→ kostra obojživelníkov). 
Zuby sú prítomné len na hornej čeľusti, niekto-
ré druhy majú obe čeľuste bezzubé. Zrenica je 
eliptická horizontálna, menej často eliptická 
vertikálna. → Amplexus je väčšinou axilárny, 
pri podčeľadi Mantellinae cefalický alebo úpl-
ne chýba. Vývin vajíčok prebieha väčšinou vo 
vode, vajíčka podčeľade Arthroleptinae a nie-
ktorých druhov podčeľadí Petropedetinae a 
Raninae sa vyvíjajú na vlhkých miestach na 
súši a ich vývin je priamy. Larvy majú → spi-
rákulum na ľavej strane tela. Samce západoaf-
rického skokana chlpatého (Trichobatrachus 
robustus) sedia na vajíčkach vo vode. V tomto 
čase sa im na bokoch a stehnách vyvíjajú silno 
prekrvené kožné vlákna, pripomínajúce chlpy, 
ktoré zvyšujú intenzitu kožného dýchania a 
umožňujú im tráviť pod vodou dlhší čas bez 
nadýchnutia. Čeľaď má kozmopolitné rozšíre-
nie, chýba vo väčšine austrálskej oblasti, na 
juhu južnej Ameriky, karibských a oceánskych 
ostrovoch a v polárnych oblastiach. Rozlišuje 
sa 6 podčeľadí (novšie chápaných ako samo-
statné čeľade) – Arthroleptinae, Astylosterni-
nae, Hemisinae (synonymum Hemisotidae) a 
Petropedetinae v tropickej Afrike, Mantellinae 
na Madagaskare a Raninae,  ktoré zahŕňajú 
približne 700 druhov.      PMi 
Sminthillus limbatus → hvízdavkovité 
sooglosidovité (Sooglossidae) – čeľaď teres-
trických žiab (Anura), zahŕňajúca štyri druhy v 
rodoch Sooglossus a Nesomantis, ktoré žijú na 
Seychelských ostrovoch. Dorastajú do dĺžky 
40 mm. Majú charakteristické diskovito za-
končené články prstov, eliptickú horizontálnu 
zrenicu a ingvinálny → amplexus. Vajíčka 
kladú na súši. Z vajíčok druhu Sooglossus gar-
dineri sa liahnu priamo mladé jedince, z vají-
čok S. seychellensis sa liahnu larvy, ktoré sa 
prichytávajú na chrbát samice.     PMi  
Sooglossidae → sooglosidovité 
Sooglossus → sooglosidovité 
Sooglossus gardineri → sooglosidovité 
Sooglossus seychellensis → sooglosidovité 
Spea → hrabavkovité 
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spermatéka chvostnatých obojživelníkov 
(Obr. 27.) – tubulárny útvar v hornej časti klo-
aky samíc chvostnatých obojživelníkov (Cau-
data), ktorý slúži na uloženie spermií. Spermie 
môžu byť v spermatéke uchované niekoľko 
mesiacov. Pri ovulácii sa uvoľňujú a oplodňujú 
vajíčka zostupujúce z vajcovodov do kloaky. 
Pri druhoch s priamym vývinom spermie putu-
jú do vajcovodov, kde oplodňujú vajíčka.  PMi 
spermatofór chvostnatých obojživelníkov  
(Obr. 27.) – rôsolovitý nepravidelne kužeľovi-
tý útvar so spermiami, ktorý produkujú samce 
väčšiny druhov  chvostnatých obojživelníkov 
(Caudata). V závislosti od veľkosti druhu je 
vysoký 2 – 10 mm. Spermie sú uložené na jeho 
vrchole kde tvoria akúsi čiapku. Tvorí sa zo 
sekrétov kloakálnych žliaz. Na zabezpečenie 
jeho úspešného odovzdania samici sa pri mno-
hých druhoch chvostnatých obojživelníkov 
vyvinuli zložité vzorce správania (tzv. svadob-
né tance). V konečnej fáze týchto svadobných 
tancov samec vypustí spermatofór na podklad 
a navedie samicu na miesto jeho odloženia. Tá 
ho prijme kloakou a uloží do svojej → sperma-
téky.        PMi 
 

Obr. 27. Spermatofór a schematický rez kloakou  chvostnatých 
obojživelníkov. 1 – zhluk spermií, 2 – stena kloaky, 3 – sperma-
téka, 4 – spoločná chodba  (podľa DUELLMAN a TRUEB 1994). 
 
spirákulum – otvor na povrchu tela lariev 
žiab, ktorým komunikuje žiabrová komôrka 
s vonkajším prostredím (Obr. 13.). Larvy majú 
bezprostredne po vyliahnutí vonkajšie žiabre, 
ktoré sa menia na vnútorné tak, že postupne 
obrastajú kožným záhybom (operkulom). Me-
dzi operkulom a vlastným telom larvy sa vy-
tvára žiabrová komôrka, vyúsťujúca na povrch 
tela spirákulom. Čeľade → pipovité (Pipidae) a 
→ veľkonosé (Rhinophrynidae) majú žiabrovú 
komôrku rozdelenú na dve časti, pričom každá 
vyúsťuje na povrch osobitným spirákulom 
smerujúcim lateroventrálne. Väčšina čeľadí má 

žiabrovú komôrku a jej vyústenie nepárové. 
Spirákulum pritom môže ležať buď v  medián-
nej rovine tela (→ chvostovcovité; Leiopelma-
tidae, → kunkovité; Discoglossidae, → paros-
ničkovité; Microhylidae), alebo na ľavom boku 
tela (všetky ostatné čeľade). Osobitne sa utvára 
spirákulum u lariev Otophryne robusta (→ 
parosničkovité; Microhylidae), ktoré žijú v  
piesočnatých plytkých častiach tokov Guyany. 
Na rozdiel od ostatných druhov čeľade je 
umiestnené na ľavom boku a okrem toho je 
predĺžené do trubičky siahajúcej až do polovi-
ce chvosta (Obr. 13.).         PMi 
Stegocephali → fylogenéza obojživelníkov 
stromárkovité (Dendrobatidae) – čeľaď žiab 
(Anura) zahŕňajúca malé druhy (do 50 mm), 
ktoré sú charakteristické prítomnosťou dvoch 
šupinkovitých štítkov na vrchnej strane každé-
ho koncového článku prsta. Majú osem presak-
rálnych procélnych stavcov (→ kostra obojži-
velníkov). Rebrá im chýbajú. Horná čeľusť 
môže byť ozubená alebo sú obe čeľuste bezzu-
bé. Zrenica je eliptická horizontálna, → am-
plexus je cefalický alebo chýba. Vajíčka kladú 
na zemi alebo na stromoch. Vyliahnuté larvy 
prenášajú rodičia na chrbte do vody, kde po-
kračujú vo vývine. Samice stromárok Dendro-
bates pumilio, D. histrionicus a D. lehmanni 
prenášajú larvy jednu po druhej v  bromélio-
vých listoch naplnených vodou a kŕmia ich 
vlastnými neoplodnenými vajíčkami. Čeľaď 
zahŕňa rody Dendrobates, Phyllobates, Ato-
pophrynus a Colostethus, do ktorých patrí asi 
205 druhov. Vyskytujú sa v severnej časti juž-
nej Ameriky. Väčšina druhov z rodov Dendro-
bates a Phyllobates má pestré výstražné (apo-
sématické) sfarbenie, pretože produkujú silno 
toxický kožný sekrét. Druhy z rodov Atopop-
hrynus a Colostethus sú sfarbené nenápadne a 
väčšina z nich toxický sekrét netvorí. Rod Ato-
pophrynus, s jediným druhom A. syntomopus 
býva v novších systémoch zaraďovaný do če-
ľade → hvízdavkovité (Leptodactylidae).  
        PMi 
svalová sústava obojživelníkov – kostrové 
svalstvo obojživelníkov je sčasti delené väzi-
vovými prepážkami (myoseptami) na jednotli-
vé segmenty (myoméry). Táto segmentácia je 
zreteľná prevažne na trupe chvostnatých oboj-
živelníkov, žaby majú kostrové svaly viac dife-
rencované.  Medzi veľké svaly chrbta patrí 
musculus dorsalis trunci, ktorého vlákna pre-
biehajú od jedného myosepta k druhému. 
Vlákna hlbšie uloženej svaloviny naopak spá-
jajú dva za sebou nasledujúce stavce a podieľa-
jú sa na bočnom ohýbaní tela. Žaby ich majú 
väčšmi diferencované ako chvostnaté obojži-
velníky. Niektoré skupiny žiab majú diferen-
cované aj povrchové vrstvy svaloviny, ktoré 
tvoria musculus longissimus dorsi, prebiehajú-
ci od hlavy k → urostylu. Tento sval sa po-
dieľa na držaní hlavy a prehýbaní tela dorzál-
ne. Svalovina ventrálnej strany trupu je tvorená 
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tromi vrstvami svalov – vonkajším musculus 
obliquus externus, vnútorným musculus obli-
quus internus a medzi nimi ležiacim musculus 
rectus abdominis, ktoré sa  dospelým jedincom 
ďalej diferencujú. Svaly končatín sú vďaka 
odlišnému spôsobu života rozličných skupín 
obojživelníkov rôzne modifikované. Na ven-
trálnej strane pletenca predných končatín leží 
mohutný musculus pectoralis. V panvovej ob-
lasti majú chvostnaté obojživelníky dobre vy-
vinutý musculus caudalipuboischiotibialis po-
dieľajúci sa na pohybe chvosta. Žabám sa za-
choval len v evolučne starej čeľadi → chvos-
tovcovitých (Leiopelmatidae). Svaly vlastných 
zadných končatín majú mimoriadne dobre vy-
vinuté skákavé druhy žiab.     PMi 
Tachycnemis seychellensis → trstinovité 
Telmatobiinae → hvízdavkovité 
Telmatobius culeus → hvízdavkovité 
Temnospondyli → fylogenéza obojživelníkov 
Thorius → mločíkovité 
tráviaca sústava obojživelníkov – tráviaca 
rúra obojživelníkov začína ústnou dutinou s 
rôzne vyvinutým jazykom a žľazami, ktorých 
lepkavý sekrét pokrýva jazyk (uľahčuje chyta-
nie koristi) a zvlhčuje ústnu dutinu i prijatú 
potravu. Vodné formy majú jazyk slabšie vy-
vinutý, niektoré druhy ho môžu mať dokonca 
veľmi redukovaný (rod Necturus, čeľaď → 
pipovité; Pipidae). Medzi suchozemskými 
obojživelníkmi, ktorých jazyk je spravidla po-
hyblivejší, sa vyskytujú druhy s vymrštiteľným 
jazykom (rody Hydromantes, Bufo) prispôso-
beným na lov koristi. Väčšina žiab má jazyk v 
prednej časti prirastený ku spodine úsnej duti-
ny, v zadnej časti voľný, vychlípiteľný. Zuby 
sú malé a majú pedicelárnu stavbu - zub je 
tvorený bazálnou stopkou (pedicelom), ktorá 
prirastá ku kosti, a korunkou oddelenou od 
stopky nezvápenatenou vrstvou. Uplatňujú sa 
len pri pridržiavaní potravy. Ozubenie je ho-
modontné (všetky zuby sú rovnaké) a polyfio-
dontné (neustále sa obnovujúce). Žaby majú 
ozubenú len hornú čeľusť, alebo majú obe če-
ľuste bezzubé (napr. ropuchy). Pre žaby je 
charakteristické, že pri prehĺtaní potravy si 
pomáhajú vťahovaním očných gulí osobitým 
svalom. Tráviaca sústava pokračuje hltanom, 
pažerákom a žalúdkom, ktorý má u chvostna-
tých obojživelníkov charakter rovnej rúry, u 
žiab má tvar písmena U. Plní funkciu zhro-
mažďovania potravy, jej mechanického rozru-
šovania pohybmi žalúdočnej steny a chemic-
kého trávenia (produkcia pepsínu a kyseliny 
chlorovodíkovej). Trávenina sa ďalej posúva 
do prednej časti čreva, kde vyúsťuje pankreas, 
pečeň a žlčník. Zadná časť čreva chvostnatých 
obojživelníkov a žiab sa diferencuje na hrubé 
črevo (červone ho nemajú diferencované). Do-
chádza tu k absorbcii vody z nestrávených 
zvyškov potravy. Črevo vyúsťuje spolu s vylu-
čovacou a pohlavnou sústavou do kloaky. Trá-
viaca sústava lariev sa od trávacej sústavy dos-

pelých jedincov výrazne líši. Larvy žiab majú 
v okolí úst rohovinové zúbky a doštičky, kto-
rými spracúvajú potravu. Živia sa prevažne 
rastinnou potravou, preto majú črevo dlhé, 
mnohonásobne stočené v brušnej dutine. Larvy 
chvostnatých obojživelníkov a červoňov nema-
jú vyvinuté rohovinové zúbky, sú dravé a ich 
tráviaca sústava sa väčšmi podobá dospelým 
jedincom.       PMi 
Triadobatrachus massinoti → fylogenéza 
obojživelníkov 
Triturus alpestris → mlok horský 
Triturus carnifex → mlok 
Triturus cristatus → mlok hrebenatý 
Triturus dobrogicus → mlok dunajský 
Triturus karelinii → mlok 
Triturus montandoni → mlok karpatský 
Triturus vulgaris → mlok bodkovaný 
trstinovité (Hyperoliidae) – čeľaď prevažne 
stromových (arborikolných) žiab (Anura), do-
sahujúcich dĺžku do 82 mm. Konce prstov ma-
jú rozšírené do prísaviek. Majú osem procél-
nych presakrálnych stavcov (→ kostra obojži-
velníkov). Horná čeľusť je ozubená, dolná 
bezzubá. Zrenica väčšiny rodov je vertikálne 
eliptická, → amplexus je axilárny. Vajíčka 
kladú do vody, do vegetácie nad vodou, stro-
mových dutín vyplnených vodou, penových 
hniezd na stromoch alebo do pôdy. Druh Ta-
chycnemis seychellensis kladie vajíčka do pôdy 
alebo k rastlinám, ktoré sú zaplavované práve 
v čase liahnutia lariev. Larvy majú → spiráku-
lum na ľavom boku tela. Čeľaď je rozšírená 
v subsaharskej Afrike, na Madagaskare a Sey-
chelských ostrovoch. Zahŕňa približne 250 
druhov.          PMi 
Typhlomolge → mločíkovité 
Typhlonectes compressicauda → Typhlonec-
tidae 
Typhlonectidae – akvatická čeľaď červoňov 
(Gymnophiona) zahŕňajúca druhy bez chvosta, 
s laterálne stlačenou zadnou časťou tela. Dosa-
hujú dĺžku vyše 70 cm. Podobne ako ostatné 
červone majú povrch tela priečne delený ob-
rúčkami a za nozdrami majú tykadlovitý zmys-
lový orgán. Chrbát je sivý, olivovohnedý až 
modravočierny, brušná strana je obyčajne svet-
lá. Samce majú okolie kloaky prispôsobené na 
prichytenie sa  o kloaku samice počas kopulá-
cie, ktorá sa odohráva vo vode. Rodia mláďatá. 
Obývajú sladké vody v povodí Amazonu a 
Orinoka, niekoľko druhov žije v povodí La 
Platy. Čeľaď zahŕňa 4 rody s 19 druhmi. Typ-
hlonectes compressicauda obýva Guayanu a 
oblasť Amazonu. Dorastá do dĺžky vyše 50 cm. 
Je čierny, len okolo oka má bielu škvrnu. Žije 
celý život v stojatých a mierne tečúcich vodách. 
Samica rodí mláďatá na brehu v tesnej blízkosti 
vody vo vlhkej pôde. Embryá majú zúbky v 
niekoľkých radoch; prichytávajú sa nimi na 
steny vajcovodov. Po narodení majú na konci 
splošteného tela plávací lem, ktorý sa čiastočne 
zachováva i u dospelých jedincov.     PMi 
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úhorík dvojprstý (Amphiuma means) → úho-
ríkovité 
úhoríkovité (Amphiumidae) – obligátne → 
neotenická čeľaď chvostnatých obojživelníkov 
(Caudata) zahŕňajúca tri recentné druhy jedi-
ného rodu Amphiuma obývajúce nížinné vody 
juhovýchodu Spojených štátov. Sú charakteris-
tické tým, že si zachovávajú niektoré larválne 
znaky aj v dospelosti (prítomnosť žiabrových 
štrbín), zatiaľ čo niektoré štruktúry dospelých 
sa im nevyvíjajú (očné viečka). Dosahujú dĺž-
ku do 1 m. Telo majú úhorovité, končatiny 
silne redukované. Samice kladú až 150 vajec 
do bahna v blízkosti vody, ktoré počas vývinu 
strážia. Úhorík dvojprstý (Amphiuma means; 
Obr. 8.) má na slabo vyvinutých končatinách 
len dva prsty. V bahnitom dne si tvorí úkryty, 
v ktorých čaká na korisť. Živí sa červami, 
mäkkýšmi, kôrovcami, hmyzom a malými sta-
vovcami.       PMi 
Uraeotyphlidae – čeľaď červoňov (Gymnop-
hiona), zahŕňajúca malé druhy (do 30 cm) 
s chvostom. Jediný rod Uraeotyphlus má 5 
druhov rozšírených v južnej Indii. Doteraz 
neboli objavené ich larvy, preto sa predpokla-
dá, že majú priamy vývin.      PMi 
Uraeotyphlus → Uraeotyphlidae 
urostyl (šabľovitá kosť; os coccygis; Obr. 10.) 
– tyčinkovitá kosť žiab, ktorá vzniká zrastením 
chvostových stavcov (stavce ležiace za krížo-
vým stavcom). S krížovým stavcom komuni-
kuje jedným kĺbom (napr. niektoré druhy z 
čeľadí → hrabavkovitých; Pelobatidae a → 
kunkovitých; Discoglossidae), dvomi kĺbmi 
(napr. → ropuchovité; Bufonidae, → rosničko-
vité; Hylidae, → skokanovité; Ranidae, väčši-
na → kunkovitých; Discoglossidae) alebo s 
ním priamo zrastá (→ pipovité; Pipidae, nie-
ktoré druhy z čeľade → hrabavkovitých; Pelo-
batidae). Zrastenie stavcov do urostylu sa ža-
bám vytvorilo ako adaptácia na skákanie. PMi 
vajíčka obojživelníkov → rozmnožovanie 
obojživelníkov 
veľaxolotlovité (Dicamptodontidae) – čeľaď 
chvostnatých obojživelníkov (Caudata) zahŕňa-
júca niekoľko druhov v rodoch Dicamptodon a 
Rhyacotriton, obývajúce severozápad Spoje-
ných štátov a priľahlé časti Kanady. Vajíčka 
kladú jednotlivo pod kamene alebo do skal-
ných puklín v chladných bystrinách. V tomto 
prostredí sa vyvíjajú aj larvy. Charakteristické 
sú redukciou vonkajších žiaber, ktorá sa vyvi-
nula ako adaptácia na život v tečúcich vodách. 
Metamorfujú pomerne neskoro, po 2 – 4,5 ro-
koch. V novších systémoch býva rod Rhya-
cotriton zaraďovaný do samostatnej čeľade 
Rhyacotritonidae.       PMi 
veľkonosé (Rhinophrynidae) – čeľaď žiab 
(Anura), do ktorej patrí len jeden recentný druh 
– Rhinophrynus dorsalis – obývajúci vlhké 
nížinné oblasti od južného Texasu po Kostari-
ku. Dorastá do dĺžky až 75 mm. Má robustné 
telo, krátke končatiny, hladkú kožu a malú 

hlavu vybiehajúcu do zužujúceho sa rypáčika. 
Jazyk je vymrštiteľný, prispôsobený na lov 
termitov a mravcov. Zrenica je eliptická verti-
kálna. Na zadných končatinách má dobre vy-
vinuté → metatarzálne (pätové) hrbolčeky, 
ktoré mu umožňujú dokonale sa zahrabávať do 
zeme. Zahrabaný strávi väčšinu života. Na 
povrchu sa objavuje len po výdatných daž-
ďoch, keď sa aj rozmnožuje v dočasne vytvo-
rených mlákach. → Amplexus je ingvinálny. 
Larvy sú charakteristické prítomnosťou 11 
fúzikov v okolí úst a absenciou rohovinových 
zúbkov a doštičiek. Žiabrová komôrka je roz-
delená na dve časti, pričom každá časť má 
vlastné ventrolaterálne orientované → spiráku-
lum.        PMi 
veľmlok bahenný (Cryptobranchus allega-
niensis) → veľmlokovité 
veľmlok čínsky (Andrias davidianus) → veľ-
mlokovité 
veľmlok japonský (Andrias japonicus) → 
veľmlokovité 
veľmlokovité (Cryptobranchidae) – čeľaď 
chvostnatých obojživelníkov (Caudata) zahŕňa-
júca najväčšie dnes žijúce druhy obojživelní-
kov dosahujúce veľkosť až vyše 1,5 m. Sú 
trvalo vodné (obligátna → neoténia), majú 
zachovaný jeden pár žiabrových štrbín a nema-
jú vyvinuté očné viečka. Samice kladú vajíčka 
vo forme dvoch rôsolovitých zhlukov (každý z 
nich sa vytvára v jednom vajcovode) pod ka-
mene v bystrinách. Dožívajú sa až 55 rokov. 
Čeľaď zahŕňa rod Andrias s druhmi veľmlok 
japonský (A. japonicus; Obr. 8.) a veľmlok 
čínsky (A. davidianus) rozšírenými v Japonsku 
a strednej Číne a rod Cryptobranchus s dru-
hom veľmlok bahenný (C. alleganiensis) z 
juhovýchodu Spojených štátov.     PMi 
vodné (zelené) skokany – morfologicky a 
ekologicky vymedzená skupina žiab čeľade → 
skokanovitých (Ranidae), ktorá v strednej Eu-
rópe zahŕňa taxóny → skokan rapotavý (Rana 
ridibunda), → skokan krátkonohý (Rana les-
sonae) a → skokan zelený (Rana esculenta). 
Charakteristické znaky sú: plávacie blany sia-
hajú až po koniec prvého (distálneho) článku 
najdlhšieho prsta zadnej končatiny, oči sa pri 
pohľade zhora nedotýkajú obrysu hlavy, chrbát 
je sfarbený najčastejšie v rozličných odtieňoch 
zelenej (zriedkavejšie je hnedý alebo sivohne-
dý), jeho stredom sa často tiahne pozdĺžny svet-
lozelený alebo svetlohnedý vertebrálny pás, 
absencia spánkovej škvrny medzi okom a pred-
nou končatinou, → rezonátory v kútikoch úst, 
väzba na vodné prostredie aj v čase mimo roz-
množovania. Porovnaj → hnedé skokany.   PMi  
vylučovacia sústava obojživelníkov (Obr. 
23.) – vylučovacím orgánom obojživelníkov sú 
obličky. Larvy chvostnatých obojživelníkov a 
žiab majú vyvinuté obličky typu pronefros. 
Tvoria ich 2 až 4 kanáliky, ktoré sa proximálne 
otvárajú do telovej dutiny obrvenými nálev-
kami (nefrostómami) a distálne sa spájajú do 
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spoločného vývodu. V blízkosti každého ne-
frostómu sa nachádza hustá sieť kapilár tvoria-
ca vonkajší glomerulus (glomerulus externus). 
Larvy červoňov majú obličky viac segmento-
vané, zložené z 10 až 13 metamericky ulože-
ných kanálikov. Po metamorfóze sú funkčné 
obličky typu opistonefros. Červoňom sa za-
chováva ich primárna segmentácia, chvostna-
tým obojživelníkom a žabám sa narúša vytvo-
rením sekundárnych kanálikov. Steny kanáli-
kov sa proximálne rozširujú do Bowmanových 
vačkov, do ktorých je vtlačený vnútorný glo-
merulus (glomerulus internus). Moč je odvá-
dzaný primárnym močovodom (Wolffova 
chodba), ktorý samcom slúži aj na odvádzanie 
spermií. Zhromažďuje sa v močovom mechúri, 
ktorý ústi do kloaky. Larvy obojživelníkov 
vylučujú do vodného prostredia amoniak spolu 
s veľkým množstvom vody. Jedince po meta-
morfóze vylučujú prevažne močovinu.    PMi 
vývin obojživelníkov → rozmnožovanie oboj-
živelníkov 
Xenopus → pipovité 
zelené skokany → vodné (zelené) skokany 
zmyslové orgány obojživelníkov – obojživel-
níky majú dobre vyvinuté chemoreceptory, 
ktoré sú rozptýlené medzi pokožkovými (epi-
dermálnymi) bunkami vo forme voľných ner-
vových zakončení (chemické podnety teda 
môžu vnímať kožou) a v ústnej a nosovej duti-
ne, kde sú základom chuťových a čuchových 
orgánov. Chuťové receptory sa nachádzajú v 
hornej časti ústnej dutiny, na čeľustiach a na 
jazyku, kde sú uložené v hubovitých papilách 
(papillae fungiformes). Receptory čuchu ležia 
v nosovej dutine, ktorá sa otvára do ústnej du-
tiny párovými vnútornými nozdrami (choána-
mi) a smerom von párom vonkajších nozdier. 
Obojživelníkom sa v evolúcii prvýkrát objavu-
je prídavný čuchový vomeronazálny (Jacobso-
nov) orgán, dobre vyvinutý najmä žabám a 
červoňom. Obojživelníkom sa ako jediným 
štvornožcom zachovala bočná čiara (linea late-
ralis; majú ju larvy, vodné čeľade chvostnatých 
obojživelníkov a z dospelých žiab → pipovité; 
Pipidae) registrujúca vibrácie šírené vodou, 
prúdenie vody a rozdielne hodnoty vodného 
tlaku. Je tvorená skupinkami zmyslových bu-
niek (neuromastov) ponorených v priehlbinách 
a kanálikoch, ktoré sa tiahnu v pokožke od 
hlavy po chvost. Sluchové a rovnovážne orgá-
ny sú lokalizované vo vnútornom uchu, tvore-
nom kosteným a blanitým labyrintom. Rovno-
vážna časť sluchovo-rovnovážneho orgánu je 
tvorená tromi vačkami (utriculus, saccu-
lus, lagena). Obzvlásť dobre majú rovnovážny 
aparát vyvinuté žaby, ktoré majú okrem troch 
spomínaných vačkov aj ďalší vačok (saccus 
endolymphaticus) a dlhý slepo končiaci endo-
lymfatický kanál (ductus endolymphaticus). V 
utrikule sa okrem zmyslových buniek sústre-
dených do macula utriculi nachádza aj ďalšia 
skupina buniek (macula neglecta) podieľajú-

cich sa na vnímaní polohy. Zvuk je vnímaný 
skupinami špecializovaných buniek usporiada-
nými v papilla basilaris a pre obojživelníky 
špecifickej papilla amphibiorum; obe sú loka-
lizované v lagéne (lagena). V strednom uchu 
dospelých obojživelníkov je okrem kolumely 
(columella auris) aj ďalšia sluchová kostička – 
operculum, ktorá prenáša vibrácie z lopatky na 
oválne okienko (foramen ovale). Vibrácie pod-
kladu môžu byť chvostnatými obojživelníkmi 
prenášané aj cez spodnú čeľusť a šupinovú 
kosť (os squamosum), ktoré komunikujú so 
stredoušnými kostičkami. Červone majú stred-
né ucho redukované. Vonkajšie ucho obojži-
velníkom chýba. Oči majú dobre vyvinuté. V 
dôsledku suchozemského spôsobu života sa im 
vyvinuli aj očné viečka (vrchné je nepohybli-
vé, spodné pohyblivé, vodné formy ich majú 
redukované alebo im chýbajú), očné žľazy a 
slzný kanálik, odvádzajúci prebytočný sekrét a 
vodu do nosovej dutiny. Žaby vnímajú svetel-
né podnety aj parietálnym (temenným) orgá-
nom, uloženým v zamši medzi očami na do-
rzálnej strane hlavy.      PMi 

žaby (Anura; Obr. 24.) – rad obojživelníkov 
(Amphibia) s krátkym, viac-menej dorzoven-
trálne splošteným telom bez chvosta. Zadný 
pár končatín majú zväčša prispôsobený na ská-
kanie. Zadná noha sa predlžuje vďaka pretiah-
nutiu tarzálnych kostičiek tibiale (= astragalus) 
a fibulare (= calcaneum), ktoré proximálne a 
distálne zrastajú. Predné končatiny sú štvorprs-
té, zadné päťprsté. Stavce sú procélne, len pri 
evolučne starších čeľadiach amficélne (→ 
chvostovcovité; Leiopelmatidae) alebo opisto-
célne (→ kunkovité; Discoglossidae, → pipo-
vité; Pipidae, → veľkonosé; Rhinophrynidae). 
Presakrálnych stavcov môže byť 5 – 9, väčši-
nou ich je 8 (→ kostra obojživelníkov). Chvos-
tové stavce, u červoňov a chvostnatých obojži-
velníkov zachované, zrastajú u žiab do tyčin-
kovitého útvaru – → urostylu, ktorý priamo 
zrastá alebo jedným či dvomi kĺbmi komuniku-
je s krížovým (sakrálnym) stavcom. Rebrá sú 
zachované len u starobylejších čeľadí, ako sú 
→ chvostovcovité (Leiopelmatidae), → kun-
kovité (Discoglossidae) a u lariev → pipovi-
tých (Pipidae). Hrudná kosť (sternum) je dob-
re vyvinutá. Oplodnenie je vonkajšie, výni-
močne vnútorné (Ascaphus truei, Mertensop-
hryne micranotis, niektoré druhy rodov Ne-
ctophrynoides a Eleutherodactylus). K  von-
kajšiemu oplodneniu dochádza vtedy, keď je 
pár v → amplexe. Vajíčka a larvy väčšiny dru-
hov sa vyvíjajú vo vode. Typické larvy žiab 
(žubrienky) majú telo vajcovitého tvaru s 
chvostom a plutvovým lemom. Oči majú bez 
viečok, ústa väčšiny druhov bývajú obklopené 
systémom papíl a radov rohovinových zúbkov. 
Vonkajšie žiabre lariev sú bezprostredne po 
vyliahnutí zreteľné, čoskoro ich však prekryje 
kožný záhyb (operkulum), pričom sa vytvorí 
žiabrová komôrka komunikujúca s vonkajším 
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prostredím párovým alebo nepárovým → spi-
rákulom. Najskôr sa objavujú zadné končatiny, 
predné sú viditeľné až tesne pred metamorfó-
zou. Špecializovanejšie spôsoby rozmnožova-
nia zahŕňajú kladenie vajíčok na súši s  vývi-
nom lariev vo vodnom prostredí, kladenie vají-
čok na súši a následný priamy vývin alebo 
rodenie plne zmetamorfovaných mláďat. Mno-
hé druhy sa aktívne starajú o potomstvo. Roz-
šírenie žiab je takmer kozmopolitné s  výnim-

kou niektorých ostrovov, extrémne chladných 
a suchých oblastí. Najväčšia druhová pestrosť 
sa prejavuje v trópoch. Fosílne sú známe od 
jury. Rad zahŕňa až 4800 recentných druhov.
        PMi 
žubrienka → larvy obojživelníkov  
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