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To święto wypada 29 lutego, a więc raz na cztery lata. Tym bardziej żal je przegapić. Najhuczniej jest obchodzone w
USA, gdzie z okazji Dnia Żaby odbywa się wiele imprez. Żaba nie bez powodu ma swoje własne święto - spełnia ważną
rolę w ekosystemie oraz jest symbolem szczęścia.
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Co jedzą żaby?

Gdzie żyją żaby?

Głównym pokarmem dla tych
płazów są owady. Niektóre większe

gatunki są w stanie zjeść rybę,
mniejsze jaszczurki, a nawet

niewielkie ptaki. Gdy żaba zauważy
potencjalną ofiarę, natychmiast

wyrzuca w jej kierunku język
pokryty lepką substancją. Po

celnym trafieniu szybko wciąga
swój język.

Żaby należą do rodziny
kosmopolitycznej. Zamieszkują

wszystkie kontynenty poza
Antarktydą. Na całym świecie

istnieje około 340 gatunków żab. W
Polsce można spotkać 6
gatunków, są nimi: żaba

dalmatyńska, jeziorkowa, wodna,
trawna, moczarowa oraz śmieszka.

- -
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Ciekawostki o żabach

1. Na terenie Queensland w Australii żył dość specyficzny rodzaj żab z rodzaju
rheobatrachus. Ich wyjątkowość polegała na rozwoju kijanek. Po zapłodnieniu jaj, samica
połykała około 26 z nich. Dalszy rozwój odbywał się w jej żołądku przez około 6-7 tygodni.
Poród odbywał się poprzez usta samicy. Gatunek ten uznaje się za wymarły od 1983 roku,
jednak australijscy naukowcy podejmują próbę jego wskrzeszenia poprzez sklonowanie.
2. Gdy w 2009 roku w kinach pojawiła się bajka "Księżniczka i żaba" Disneya, do
amerykańskich szpitali trafiło około 50 dzieci zarażonych salmonellą, ponieważ całowały się z
żabami.
3. Liściołaz żółty jest najgroźniejszym płazem na świecie. Trucizna tej żaby jest w stanie zabić
od 10 do 20 dorosłych mężczyzn lub 10 tysięcy myszy. Po zetknięciu się z trucizną umiera się
na zawał serca. Wydzielina tych żab była wykorzystywana przez Indian do zatruwania strzał.
Żyje w Kolumbii w okolicach rzeki Cauca.
4. Żaby absorbują wodę przez skórę.
5. Zanim na świecie pojawiła się lodówka, Rosjanie i Finowie utrzymywali świeżość mela,
poprzez umieszczenie w nim żywej żaby.
6. Największą żabą na świecie jest goliat płochliwy. Zamieszkuje on jedynie północno-
zachodnią część Kamerunu oraz Park Narodowy Monte Alen w Gwinei Równikowej.
Największe osobniki osiągają nawet 30 cm długości ciała i potrafią ważyć ponad 3 kg.
7. Gdy żaba ma problemy z żołądkiem, wypluwa go w całości na zewnątrz, oczyszcza łapami i
chowa go do środka.
8. W skórze niektórych gatunków żab i ropuch występuje dość duża ilość bufoteniny. Po
przyjęciu tego związku wywołuje on u człowieka halucynacje.
9. Niektóre osobniki są w stanie skoczyć na odległość trzydziestokrotnie większą od długości
ich ciała. Żaba dalmatyńska może wybić się na wysokość 1 metra i pokonać odległość 2
metrów.
10. Większość osobników całe życie spędza w wodzie. Jednak istnieją też takie gatunki, które
zażywają kąpieli wodny jedynie w celu złożenia jaj.
11. Zamieszkujące tropikalne obszary Azji i Afryki żaby z rodziny Rhacophoridae posiadają
umiejętność "latania". Żaby latające są w stanie szybować dzięki błonom między palcami i
płaskiemu kształtowi ciała. Skacząc z wysokiej gałęzi mogą pokonać dystans nawet 15 m. Co
ciekawe ten gatunek nie składa jaj w wodzie, a na liściach drzew.
12. W Ekwadorze występuje gatunek, który posiada przezroczysty brzuch.
13. Długość ciała najmniejszej żaby na świecie ma 7,7 mm.
14. Niektóre osobniki są w stanie zmienić swój kolor niczym kameleon.
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1. Żaba składa skrzek, czyli jaja otoczone galaretowatą osłonką.
2. Z jak wylęgają się kijanki (długość ok.14 mm) czyli larwy, które wyglądem przypominają małe rybki. Mają wydłużone
ciało, ogon i zewnętrzne skrzela. Nie posiadają jeszcze dobrze wykształconego układu nerwowego. Najważniejszym
narządem zmysłowym jest wówczas linia boczna.
3. W trakcie rozwoju kijanki pojawia się otwór gębowy z rogowymi ząbkami. Pierwszym pokarmem larwy są osłonki
jajowe. W wyniku czynnego pobierania pokarmu wzrasta ruchliwość kijanki, co wpływa z kolei na wydłużenie się ogona
oraz rozwój płetwy grzbietowej i brzusznej.
4. Szybki wzrost larwy i związana z nim intensywna przemiana materii stymuluje doskonalenie się aparatu
oddechowego. Powstaje wieczko, które zamyka skrzela w jamach skrzelowych – formułują się skrzela wewnętrzne.
Rozwojowi ulegają narządy zmysłów (pojawiają się oczy i kanały półkoliste). Przemianom ulega też układ wydalniczy i
pokarmowy (rozwija się wątroba).
5. Kijanka stale rośnie. Pod koniec pierwszego miesiąca życia ma już ok. 24 mm długości. W tym czasie (pomiędzy 20 a
26 dniem rozwoju) równocześnie pojawiają się kończyny tylne i przednie (początkowo niewidoczne, gdyż ukryte w
jamie skrzelowej). Powstaje krwiobieg płucny. Stopniowo kształtują się płuca, które zaczynają funkcjonować pod
koniec 2 miesiąca życia (na początku wspólnie ze skrzelami). Teraz następuje czas intensywnych przemian.
6. Larwa przestaje pobierać pokarm. Zanikają skrzela, a kończyny przednie stają się widoczne (wydostają się z jamy
skrzelowej). Kształtuje się ucho środkowe i wewnętrzne, a zanika narząd linii bocznej. Zakończony zostaje rozwój
mózgu. Ostatecznie formuje się też szkielet ,a ogon ulega zanikowi. Ujawnia się zróżnicowanie płci.

Rozwój żaby

-
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Gatunki Żab

Żaby przyjazne

Grzebiuszka ziemna. 

Kumak nizinny. 

Kumak górski. 

Rzekotka drzewna.

Ropucha szara. 

Ropucha paskówka.

Ropucha zielona.

Żaba dalmatyńska, zwinka.

W odróżnieniu do znanych już żab wydzielających truciznę przez skórę,
dwa brazylijskie gatunki wyposażone są w kolce, dzięki którym mogą
wprowadzić zabójczy jad wprost do krwioobiegu drapieżnika próbującego je
pożreć – informuje pismo „Current Biology”. Ich wielkość i niewinny wygląd
nie powinny jednak mylić przeciwnika. Drzewołazy są bardzo jaskrawo
ubarwione. Występują niemal we wszystkich kolorach tęczy - bywają
czerwone, żółte, niebieskie. To w świecie zwierząt kolory ostrzegawcze,
które informują o niebezpieczeństwie. I tak jak osa ostrzega innych
mieszkańców świata zwierząt o tym, że jest jadowita, przez swoje żółto-
czarne barwy, a salamandra przez żółte plamy, tak i drzewołazy poprzez
swoje ubarwienie wysyłają do innych mieszkańców amerykańskiej dżungli
komunikat: "Uważajcie na mnie! Jestem jadowity!". To powoduje, że
drapieżniki boją się nawet podejść do drzewołaza, a co dopiero próbować
go upolować na kolację.
Drzewołazy są naprawdę niebezpieczne. W ich skórze tkwi niezwykle silny
jad. Tak silny, że niegdyś Indianie robili z niego zatrute strzały, które -
wystrzelone nawet ze znacznej odległości - śmiertelnie porażały
przeciwnika. Nawet lekkie dotknięcie drzewołaza bywa niebezpieczne, a
polizanie jego skóry może spowodować u człowieka śmierć.
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