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l~ KétéltUek

osztálya.
A/ szárazföldi
életmódhoz:alkalmazkednak a -kétél taek, -Pejl,~désük kezdeti szakaszaiban
vizi életm6dot folytatnak.
de kifejlett
állapotbf1n már a szárazföldi.
életmódhoz alkalmazkodnak. ,á.zonbanakkor is m1ndig vizek partján;
vagy.. pár-adus 'helyeken /leveleken,.
vagy bokroserd6kben/
tartóz":
kodnak.
'
Farkatlan
kétéltUek rendje, A kétéltUeket
~lakjuk,szerint
két csopartban·tárgyaljuk.
Az-elsd psopo~tot ~ farkatlan
kétéltUek alkotják,
"
,
~

,

.3," Beka pete.

A' farkatlan
kétél tüek közül a béka fej16désében ismerjtik-'meg,az osztályra
jellemz6 kétéltüség
fagalmát.A megtermékeriyftett
pete'kocsonyás
burokkal van körülvéve. Eze";
k~t az állat & mocsarak. folyók .ekély vizébe rakja. A p~t~ket'a,
nap jne Lege kö~ti ki.
, .~.Mlsd
kopol tyus'lárva,
Els6 t'ekintetre
ahalakhoz
hasonlitanak·e~'eeR-az-állap9tban,-1ejüic
tövén küls6 kopoltyuk vannak.
Szájuk .eleinte
köralaku. Ezeket.'.- ebihalnak nevezzük,
.
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5" Belsd kopol tyUS 1árv$'& Növekedésekor gömbölyü _fesz' a
,testük, -ktils4-kepGltyujukat-a-fejlettebb
belsd kopolytuk váltják
fel. A hengerd~d, ~ima testt
a hosszu farok is a ,vizi életmódhoz való alkalmazkOdást jelzi.
' '

,
6; Háts6 pár végtagoB lá:rva,~ ~ farok
hátuls6 -lábak.- tJgyanekkGr~a-t~d6. fej16dése
,·a, szár~zföldi
életm6dhoz k~alkalma.zkodni.
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. 7;XecBkebéka~ ~mells6pár
végtag 1s k1fejldd1kta
farka
el tUnésével ~a- szárazföldi
.élethez 'való kialak~lása
befej eződik,
:igy,a szára.zföldön:.s
"a vizben is tu,d mozogni, de lélekzeni
csak
a leveg6 oxigénjéb6l
tud.,
'
.",'
§.L.J(eéskeb6ka csontrendszere'.
A béka vázrendsze!e
m~rf~)leg'
esontokbÓl-·állé -vázrész'ekb~l· épül fel. 'Porcoászilárdi
t6 elemeket
már csak 'kis mennyiségben találunk.
Ahátoldalon
huzódik a .rövid
, gerine. /1 csigolyák száma .az egyéf! kétél tü ,fajoknál. vál toz1k! /
Ehhez' 'csatlakoznak
el"l az agykoPQny~ és az arckoponya csontjai.
A 'kopcnya a ge r í.nchs s egy bütyö,kkel kapcsolódik,
ezért a f~j dz.e->.
sillése pem mozgékonY. Agerinchez
kapcsolódnak a felfüggesztó
ö- .
vek: a válÜS:v és a' medencaöv csontj aí., Ezekhez kapcsolódnak e
végtagok.
'
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-tövénél megjelennek a
is me'gindul; és azzal
'
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Mellsd végtagok c8ontjai~Bzára~földivégtagokkal
a gerinces állatok-,kEigiil-legel~szer-itttalálkozunk.
Ezért itt .vizs- _
gáljuk meg ezeknek felépitését, mert a többi állatosztály vég- /
tagjai belsd·szerkezetUkben
ezzelazono8ak~
csak amegfele16
é-,
letmódhoz módosul tak.
.
'A mells6 végt,got a vállöv ~Uggeszti'fel. Ez három csontból
áll. Lapocka csont, kulcscsont, hol16orrcsont. A végtag csontjai:
felkarcsont: ,~ az alkarcsontjai: singcsont, orsócsont, - a kéz
csontjai: kézt6, kézközép. és ujjpercek csontjai.
,

' !

'lO~ Hátsó pár végtag c~ontváza.A
hátsó végtag váza ~eljesen hasonló -a mella6 vé g t aghe z, -}..med ene e öv szintén 3 csontból
áll; medence csopt, li16cso~t ésszeméremcsont.Ezekhez
kapcsolódik a combcsont. A térdizUletben kapesolódn~k a lábszárcsontok:
sipcsont és szárkapocecsont. Ezt követik a lábtd, a lábközepcsontok és ujjpercek.
'll,. A béka belsd szervei. A könnyebb meg'figyelhet6 segért
a bé ka bels~ "szerveit -a·megfigyelhet6ségUk
szerint vizsgáljuk meg
az ábra alapján. FelUI kihuzva a kétágu hQsszu nyelvét látjuk.
A test~reg fels6 részén helyezkedik el a két tUdd. ,~özöttUk j6l
látható a sz1v. Alatta jobb~a~balra széthuzva helyezkedik el a
máj, melynek lebenyei között látszik az epezacskó. Az ábra jobb- .
oldalán láthat6 a gyomor, majd ennek fo'lytatásaként balóldalt a
belek. Középen kétoldalt vannak a keskeny vesék, aluL kihuzva pedig a hugyhólyag. A hasüreg alsó két oldalán a n6i ivarszervek
láthatók, mig legalul a kloaka van.
12.' Béka vérkeringése.
A béka'szive bonyolultabb szerke~
zetu, mint-a-,halaké:~két-pitvarb6l
és egy kamr-ábéL áll. A vér
zárt véredényrendszerbenmozog.
Áll~nd6 h6mérsékleteazonban
nincs, mert miként ~Z ábrán megfigyelhetjük a friss és ~lhasznál t vér a szi~ kamrájában keverik. 'igy a test sejt j ei mí.nddg
kevert vért kapnak.
lJ.' Béka ssu:» béka idegrendszere az agy és gerincve16b61
a bel~lUk-elágazó idegekb6l áll. ,Az agyve16n jól látható az
e16agy il/,
a közti agy /2/, a középagy 13l. 'a kí aagy 141, a
nyultagy 15/ és a be161Uk kiágazó. idegek /6 s 71 Idegrendszere
már fejlettebb, ez'rt egyes refle~ki~érleteket
a békákonszoktunk tanulmányozni.
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14. Vöröshasu unka. Nedves, mocsaras helyeken nagyon gyaikori a' kist estü, -zöldesszürke szinü veröshasu unka , Hasúken ijesztő vörös szin van, A vizben Ugyesen usznak. a szárazföldö~
ugrálv-a változtatják helyüket. Rova ro k pusz t ; tásával a többib.ékákkal, egyetemben hasznosak.
,

'15. Varangyos béka. BörUkben nagy mirigyek'vannak, melyek
köztil egyes-mirigyekne~,váladéka
méreganyagot ~B tartalmaz. jlak-
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juk idomtalanabb az eddigieknél. Mellső ,es háts6 végtagjuk majdnem egyen16 hosszu. Nagy testü, más békákhoz viszonyitva lusta
mozgásubékák.
,

16. Z~ldbéka. Teste felső része szintváltoztat6 z~ld szinU.
Hasa aljafehér.·A
két szint fekete-sárga szegély választja Bl
egymástól. Az Óvilágréf3zeken mindenütt megtalálhat6; főleg a silf-sági, bokro~, erdő tájakon éle Ujjai végén erős tapad6korongok
vannak, melyek a fán mászó életmódra mutatnak.
,I
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; 17,.oGyepibéka.A
mérsékelt ég~vön mindenütt'megtalálható
a gyepibéka.-A-kétéltüek
közül elsőnek ébred téli álmából. Feje
lapos, teste márványozott. F61eg szárazf~ldi életmódot folytat~
csak alkonyatkor bujik elő ,hogy táplálékát vadáaaza ;
l8,!'Farkas- kété1 tüek rendj e. Abban kü'l önb özne k a bé káktól ,,'
hogy farkuk ..
kifej lett--korukban-is megmarad. T~rzsük megnyult t ezért kUls61eg némileg a gyikhoz is hasonlitanak, de sem leirásban, sem fej16désben nem téveszthetók semmiképen 'sem ssze •.
ö

19. Taraj os g6.te. Állóv':i.zeinkbengyakori- a tarajos gó te.
Kétoldál t -lapi tett -farka a gyorsan uszó vizi é-letmódhoz való al
kalmazkodásra mutat. Barna hátán,s narancsszinü hasán feketén
tarkázott. Szintén a békánál inegismert~átalakulással fejlődik.

«

20. Foltos az a'l amandr-as Nedv es erdeinkben él a fekete és
v

,

I

sárgán-foltozett-szalamandra.
Hengeres farka, nyálkás
békáho z hasonl6' feje könny en megismerhet6vé teszik.

teste,

,----
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