Življenjski krog dvoživk
Večina dvoživk se razmnožuje spomladi ali zgodaj poleti. Prvo
deževje po krajšem toplem obdobju jih predrami iz zimskega
mirovanja (hibernacija). Takrat se prikažejo iz svojih skrivališč
in se namenijo proti mrestiščem.

Ličinke se v nekaj tednih ali mesecih bivanja v vodi
postopoma spremenijo. Hitro rastejo, razvijejo se jim
okončine in pljuča. Preden zapustijo vodno okolje in so
sposobne življenja na kopnem, morajo v njihovem telesu
poteči obsežne spremembe, ki jih imenujemo preobrazba
(metamorfoza).

Odrasle dvoživke se po parjenju in odlaganju mrestov
napotijo nazaj na kopno, v poletna bivališča, kjer preživijo
preostali aktivni del leta. Tu se hranijo in kopičijo energetske
zaloge za prihajajočo zimo. Jeseni se odpravijo nazaj na
zimska bivališča, kjer v neaktivnem stanju preživijo neugodne
zimske mesece.

Tudi pri pupkih parjenje
poteka v vodi. Med
paritvenim plesom samec
odloži skupek semenčic
(spermatofor), ki ga
samica pobere.

Za brezrepe dvoživke je značilna zunanja
oploditev, kar pomeni, da poteka v vodi
in ne v samičinem telesu. V obdobju
parjenja se samec in samica primeta v
tesen paritveni objem, ki mu pravimo
ampleksus. Pri tem samica odlaga jajčeca,
samec pa jih sproti oplaja. Tako odložen
skupek jajčec imenujemo mrest, njegova
oblika pa je odvisna od posamezne vrste.

brezrepe
dvoživke

Oploditev je notranja in
se zgodi v telesu samice.
Oplojena jajčeca samica
vsakega posebej zavije v
liste vodnih rastlin.

repate
dvoživke

Do vode prvi prispejo samci, ki nato s
svojim oglašanjem privabljajo samice. Tako
samci kot samice se oglašajo s pomočjo
glasilk, vendar zares »pojejo« le samci. Pri
nekaterih vrstah imajo tudi zračne vreče, ki
služijo kot resonančne komore, kjer se zvok
ojači.

Kmalu potem, ko se
izležejo, se prehranjujejo
z majhnimi nevretenčarji
(ličinkami komarjev in
drugih majhnih žuželk,
vodnimi bolhami).

Ličinke dihajo z zunanjimi
škrgami. Najprej se jim razvije
sprednji par in nato kmalu še
zadnji par okončin.
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Paglavci dihajo s škrgami, ki so sprva zunanje,
kasneje pa jih preraste kožna guba. Sprva še
nimajo razvitih okončin, plavanje jim omogoča
dobro razvit rep. Sprednje in zadnje okončine
se razvijajo istočasno, vendar pa izpod kože prve
pokukajo zadnje okončine. Sprednje so vidne šele
tik pred koncem preobrazbe.

Paglavci imajo razvite poroženele zobce, s
katerimi strgajo alge, ki predstavljajo večino
njihove prehrane. V obdobju preobrazbe se
mlade žabe ne hranijo in takrat izrabljajo
snovi nakopičene v repu, ki ga po preobrazbi
nimajo več.

INFO TOČKA
www.ckff.si/interreg/
info@ckff.si
www.herpetolosko-drustvo.si
info@herpetolosko-drustvo.si
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