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DvoDvožživke Radenskega poljaivke Radenskega polja
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Kaj so dvoKaj so dvožživke?ivke?

•• DvoDvožživke so razvojno prvi kopenski vretenivke so razvojno prvi kopenski vretenččarji, ki se nikoli niso zares arji, ki se nikoli niso zares 
loloččili od vode. ili od vode. 

•• Del Del žživljenja (vsaj kot liivljenja (vsaj kot liččinke) preinke) prežživijo v vodi in del na kopnem. Od ivijo v vodi in del na kopnem. Od 
tod tudi njihovo ime dvotod tudi njihovo ime dvo--žživke, ki izhaja iz grivke, ki izhaja iz gršške besede ke besede amphibiumamphibium
-- dvojno dvojno žživljenjeivljenje. . 

•• izjema izjema žživorodne dvoivorodne dvožživkeivke
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Kaj so dvoKaj so dvožživke?ivke?
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•• NajzgodnejNajzgodnejšši dokazi iz devona (pred priblii dokazi iz devona (pred približžno 400 milijonov let)no 400 milijonov let)

•• razvile iz razvile iz ribrib iz reda iz reda resoplavutaricresoplavutaric ((CrossopterygiiCrossopterygii))

Prve dvoPrve dvožživke uvrivke uvrššččamo v skupino amo v skupino zavitozobcevzavitozobcev ((LabyrinthodonthiaLabyrinthodonthia). ). DDihale s ihale s 
pljupljuččii, imele pa so ve, imele pa so večč ribjih znaribjih značčilnosti (npr. luskasto koilnosti (npr. luskasto kožžo in plavutast rep). o in plavutast rep). 
NajpomembnejNajpomembnejšša znaa značčilnost so bile ilnost so bile šštiri noge, ki so se razvile iz plavuti. Pri tiri noge, ki so se razvile iz plavuti. Pri 
dvodvožživkah so se tudi prviivkah so se tudi prvičč razvile veke, ki vlarazvile veke, ki vlažžijo ijo oko.oko.
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RRazazšširjenost: irjenost: 

RazRazšširjene po vsem Svetu, irjene po vsem Svetu, 
manjkajo le na skrajnem S, na manjkajo le na skrajnem S, na 
Antarktiki in veAntarktiki in veččini oceanskih ini oceanskih 
otokov.otokov.

Danes poznanih veDanes poznanih večč kot kot 
6000 vrst dvo6000 vrst dvožživk ivk 
(predstavljajo majhen del (predstavljajo majhen del 
vseh, ki so bile nekdaj vseh, ki so bile nekdaj 
prisotne na Zemlji). prisotne na Zemlji). 
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Osnovne znaOsnovne značčilnosti dvoilnosti dvožživk:ivk:

•• KoKožža je tanka, sluzasta in a je tanka, sluzasta in 
vlavlažžna.na.

•• Brez varovalnih lusk ali dlak.Brez varovalnih lusk ali dlak.
–– veliko sluznih veliko sluznih žžlez (vlalez (vlažžnost, nost, 

spolzkost spolzkost -- uidejo predatorjem),uidejo predatorjem),

–– strupne strupne žžleze (za predatorje leze (za predatorje 
neuneužžitne, antibakterijsko)itne, antibakterijsko)

–– barvne celice barvne celice -- kromatofore kromatofore 
(varovalne, opozorilne barve).(varovalne, opozorilne barve).

•• 2 para okon2 para okonččin in -- TETRAPODITETRAPODI: : 

-- sprednje noge s 4 prstisprednje noge s 4 prsti

-- zadnje noge s 5 prsti zadnje noge s 5 prsti 

•• enostavna enostavna –– vrevreččasta pljuasta pljuččaa

•• 3 delno srce3 delno srce

•• HLADNOKRVNE HLADNOKRVNE žživaliivali
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Osnovne znaOsnovne značčilnosti dvoilnosti dvožživk:ivk:

glavaglava truptrup reprep glavaglava truptrup

bbrezrepe dvorezrepe dvožživkeivkerepate dvorepate dvožživkeivke

•• RepRep
•• Kratke in Kratke in ččokate noge.okate noge.
•• Notranja oploditev:Notranja oploditev:

•• samica pobere spermatofor, samica pobere spermatofor, 
ki ga samec odloki ga samec odložži na list, i na list, 
vejico ipd. in si ga vstavi v vejico ipd. in si ga vstavi v 
kloakokloako

•• Pri nekaterih direkten razvoj:Pri nekaterih direkten razvoj:
•• izlegli mladiizlegli mladičči i ““preskopreskoččijoijo””

viden stadij lividen stadij liččinke, inke, 
preobrazbo (metamorfozo), preobrazbo (metamorfozo), 
in so podobni odraslim in so podobni odraslim 
osebkomosebkom

•• LiLiččinke podobne odrasliminke podobne odraslim
•• LiLiččinke z zunanjimi inke z zunanjimi šškrgamikrgami

•• Brez repaBrez repa

•• Dolge zadnje noge, Dolge zadnje noge, -- skakanje, plavanje in plezanje.skakanje, plavanje in plezanje.

•• Zunanja oploditev:Zunanja oploditev:
•• samsamčček se oprime samiek se oprime samiččke v t.i. paritveni objem ke v t.i. paritveni objem 

(ampleksus), ko samica za(ampleksus), ko samica začčne odlagati mrest, samec ne odlagati mrest, samec 
spuspušščča spermo po jajcih.a spermo po jajcih.

•• LiLiččinka (paglavec) ni podobna odraslemu osebku.inka (paglavec) ni podobna odraslemu osebku.

•• LiLiččinke z notranjimi inke z notranjimi šškrgamikrgami





Maja Cipot, Veliko Mlačevo, 2008

ššt. vrst na t. vrst na 
ZemljiZemlji

ššt. vrst v t. vrst v 
EvropiEvropi

ššt. vrst v t. vrst v 
SlovenijiSloveniji

razredrazred:: dvodvožživkeivke 56525652 8181 ~ 19~ 19

redred:: repate dvorepate dvožživke ivke 521 521 3434 66

drudružžinaina:: momoččerilarjierilarji 6 6 11 11

drudružžinaina:: momoččeradi in pupki    eradi in pupki    63 63 2626 55

redred:: brezrepe dvobrezrepe dvožživke ivke 49634963 4747 1313

drudružžinaina:: krastakrastaččee 457 457 44 22

drudružžinaina:: regerege 851 851 44 11

drudružžinaina:: ččesnovkeesnovke 11 11 33 11

drudružžinaina:: kolutojezikolutojeziččnicenice 1122 1212 22

drudružžinaina:: prave prave žžabeabe 732 732 2222 77



Navadni moNavadni moččeraderad

foto: Katja Poboljšaj
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Navadni pupekNavadni pupek



Planinski pupekPlaninski pupek

foto: Katja Poboljšaj



Veliki pupekVeliki pupek
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Navadna krastaNavadna krastaččaa

foto: Katja Poboljšaj

foto: Katja 
Poboljšaj



Hribski urhHribski urh

foto: Griša Planinc

foto: Katja Poboljšaj foto: Matjaž Bedjanič



Zelena regaZelena rega



RosnicaRosnica



SekuljaSekulja



Zelene Zelene žžabeabe

•• DebeloglavkaDebeloglavka

•• PPisana isana žžabab

•• ZZelena elena žžababaa


