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2 žaby

Potravou žiab je predovšetkým hmyz a iné 
bezstavovce. Lovia vymrštením lepkavého jazyka, 

na ktorý sa im potrava nalepí. Cudzokrajné žaby, ktoré 
sa nazývajú Pipy, príjmajú potravu ústami normálne, 
bez vymršťovania jazyka.

Žaby nemajú zuby, a tak prehĺtajú potravu celú. Ak ich 
budete pozorovať pri jedení, všimnite si, že pri prehĺtaní 
žmurkajú. Žaba zaťahuje očné buľvy, čo jej pomáha pri 
posúvaní potravy do žalúdka.

Potrava žiab

Žaby patria medzi prvé zvieratká, s ktorými sa každý 
z nás stretáva už v rannom detstve. Väčšinou vo 

forme rôznych obrázkov, v rozprávkach, ale aj naživo. 
Od žiab sú odvodené mnohé názvy obcí alebo miest. 
Často sú žaby spomínané aj v botanickom alebo 
ľudovom názvosloví, ako napríklad žaburinka menšia, 
žabí vlas, žabačinec, alebo niekto zvykne hovoriť: „Si 
studená ako žaba!“. Žaby sú typickými obyvateľmi vôd 
i súše zároveň.

Žaby sú obojživelníky, ktoré tvoria najpôvodnejšiu 
triedu suchozemských stavovcov, ktorá sa vyvinula z 
pravekých rýb. Vedecký názov tejto skupiny v preklade 
z gréčtiny znamená bezchvostý - ecaudata. Po latinsky 
je to Anura. 

Tento v dospelosti bezchvostý obojživelník potrebuje 
k svojmu životu väčšinou vodné, ale aj suchozemské 
prostredie. Je medzi nimi veľmi málo druhov, ktoré 
žijú len vo vode. Nežijú však v slanej vode. Chvost majú 
iba žubrienky dýchajúce žiabrami, ktoré ho využívajú 
na plávanie a ktorý im neskôr zaniká. Dospelé žaby 
dýchajú pľúcami. Majú veľmi dobre vyvinutý zrak 
a čuch. U žubrienok je zachovaný prúdový orgán, 
ktorým vnímajú pohyby vody (podobne ako u rýb, 
ktoré majú na tento účel vyvinutú bočnú čiaru).

ŽIVEL,  
OBOJŽIVELNÍK  

Pranostika: 
“Keď si žaby robia žabince blízko alebo priamo v potoku, 
bude suchý rok, ale keď v mlákach, bude mokrý rok.”
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Stavba kostry žaby je dokonale prispôsobená na 
skákanie. Zadné končatiny má oveľa dlhšie a 

prenáša na ne hmotnosť tela pri dopade na zem. U 
nás majú takúto výbavu najmä skokany. Lezúce alebo 
kráčajúce druhy, ako napríklad ropuchy, majú obidva 
páry končatín takmer rovnako dlhé. Na zadných 
končatinách majú žaby väčšinou 5 a na predných 4 
prsty. Podobne ako pri iných živočíchoch aj žabám 
sa tvar prstov prispôsobil prostrediu, v ktorom žijú. 
Niektoré majú medzi nimi plávacie blany, iné na nich 
zas lepkavé vankúšiky, ktoré im pomáhajú pri lezení po 
klzkom alebo vlhkom podklade.

V roku 2010 vedci objavili v trópoch až 205 nových 
druhov žiab. Objavy stále pokračujú.

Vedci nedávno objavili v Tanzánii najvzácnejšiu žabu 
na svete, ktorá  sa vyskytuje len na tomto jednom 
mieste s rozlohou len  o niečo väčšou, ako je veľkosť 
tenisového kurtu.

Žaby „stromárky“ majú v koži jed do ktorého 
domorodí obyvatelia Južnej Ameriky namáčajú hroty 
svojich šípov pre účinnejší lov zveri.

Vo svete je známych asi vyše 5 000 druhov žiab, u nás 
žije 12 z nich.

Veľskokan goliáš je najväčšou žabou na svete. 
Dosahuje dĺžku až 30 cm, čo je ako veľkosť malého 
teriéra. Tento skokan žije v pralesoch stredne Afriky a 
živí sa krabmi. Najmenšou je zas žabička, ktorá nemá 

ani centimeter a žije v Papue-Novej Guinei.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Hop sem, hop tam...

Aké ďalšie druhy obojživelníkov (okrem žiab) žijúcich na Slovensku poznáte?

Poznáte nejaké príslovia alebo porekadlá o žabách? 

  

Otázky:
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Možno niektorí z vás vedia, že žaby čiastočne 
dýchajú aj kožou. Tá je priepustná nielen pre 

plyny, ale aj vodu. A práve preto sú veľmi citlivé na 
kvalitu vody. Dobre prekrvená koža obsahuje slizové 
žľazy, ktoré im pomáhajú udržiavať stálu teplotu tela. 
Čím dlhšie žaba žije na súši, tým má kožu hrubšiu 
a suchšiu. Vedeli ste, že koža niektorých druhov 
žiab obsahuje aj jedové žľazy? Na svoju jedovatosť 
upozorňujú najmä tropické druhy žiab svojím pestrým 
sfarbením. Niektoré žaby sa pri ohrození nafukujú, 
aby zväčšením svojho tela predátora zastrašili, 
alebo aby sa mu nezmestili do papule. To je typické 
najmä pre ropuchy. Iné sa maskujú, aby čo najlepšie 
splývali s prostredím, v ktorom žijú. Maskujú sa nielen 
farebne, ale aj zmenou povrchu tela – napr. rôznymi 
výrastkami.

Aký význam má  u živočíchov maskovanie?

Ako nazývame larvu žaby?

  

Otázky:

Niektoré žaby majú tak tenkú kožu na bruchu, že im je pekne 
vidieť srdce a ostatné vnútornosti.

Na svete žije žaba, ktorá dýcha iba kožou.

Skokan hnedý kladie vajíčka do vody často už vtedy, keď je 
ešte sneh. 

Všetky naše žaby kladú vajíčka. Vo svete však žijú aj žaby, 
ktoré rodia živé malé žabky – živorodé.

Niektoré tropické druhy žiab napodobňujú jedovaté sfarbenie, 
aj keď jedovaté nie sú.

  Viete, že...?

ŽABIA KOŽA  

Pranostika: 
Koľko týždňov žaby kŕkajú pred Ďurom, toľko 
po ňom budú mlčať.
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Autormi typického žabieho kŕkania sú samci. Cez hlasové orgány prepúšťajú vzduch zo vzdušných (vokálových) vakov, a 
tým vylúdia zvuk, ktorým väčšinou lákajú samice. Vzdušné vaky sú umiestnené buď po oboch stranách hlavy (skokany), 

alebo majú len jeden veľký vak na hrdle (rosničky a ropuchy). Tieto vaky samice ani žubrienky nemajú. Ale napríklad aj 
samice ropúch počas jarnej migrácie, kedy sa chodia páriť do do vody, vydávajú jemný piskot, ktorý dráždi samcov.

Žaby kladú skoro na jar vajíčka do studenej vody preto, lebo obsahuje viac kyslíka, je čistejšia a teda obsahuje viac potravy 
pre žubrienky. Vývin žabky trvá v našich podmienkach približne 4 mesiace. Od nakladenia vajíčok, vyliahnutia larvy - 
žubrienky až po premenu na bezchvostú žabu so štyrmi končatinami. 

Akt párenia žiab prebieha tak, že samec pevne uchopí samicu nohami, pokiaľ neuvoľní vajíčka. Tie potom samec pokryje 
spermiami. Samice kladú vajíčka v rôsolovitom obale, ktorý drží pokope vajíčka a napríklad u skokanov ich chráni aj pred 
nízkymi teplotami. V oplodnených vajíčkach sa vyvinú  zárodky a po  určitom čase sa vyliahnu žubrienky. Tie sa prichytávajú 
na vodné rastliny terčíkom, ktorý majú na spodnej strane úst.

Zo začiatku má žubrienka rozkonárené vonkajšie žiabre,  ktoré sa čoskoro pokryjú  kožou. Po určitom čase sa zjavia zadné, 
potom  predné končatiny. Žabám pre pohyb a rozmnožovanie najviac vyhovuje vlhké počasie, keďže im priame slnko vysúša 

kožu.

MAMA, KŔŔRK...

Pranostika: 
Koľko týždňov žaby kŕkajú pred Ďurom, toľko 
po ňom budú mlčať.
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V prírode, ale aj pre človeka, sú žaby veľmi 
užitočné. Znižujú napríklad počet škodlivého 

a otravného hmyzu. Inokedy sa živia rôznymi 
červami, slimákmi, pavúkmi a inými bezstavovcami. 

Žaby sú dôležitou zložkou potravy vtákov, ako sú 
napríklad bociany a volavky.

Obojživelníky sa zdržujú počas roka na dvoch 
lokalitách – na zimovisku, alebo na mieste párenia 

a rozmnožovania. Zimoviskom ropúch a kuniek sú 
lesy, lúky alebo okraje polí. Skokany zimujú väčšinou 
vo vode. Všetky druhy sa rozmnožujú vo vodnom 
prostredí, ako sú rybníky, jazerá, potoky, rieky a riečky, 
kaluže a iné mokrade.

Počas prezimovania pri znížení teploty sa aktivita žiab 
prerušuje, vyhľadávajú úkryty, a to na suchej zemi 
alebo vo vode. Naše druhy môžeme rozdeliť do dvoch 
skupín - druhy zimujúce vo vode (skokany) a druhy 
zimujúce na suchej zemi (ropuchy a kunky). 

Na Slovensku sa vyskytuje 18 ohrozených druhov obojživelníkov, z toho 12 druhov žiab. 
A čo ich najviac ohrozuje?

Z prirodzených javov sú to najmä zarastanie liahnisk, nedostatok vody, zamŕzanie vody až na dno, hnijúci organický odpad, 
kolísanie a zatienenie vodnej hladiny alebo predátory.

Človek ich ohrozuje likvidáciou ich prirodzených stanovíšť, znečisťovaním prostredia, úmyselným odchytom a zabíjaním, 
narušením vodných biotopov, napríklad ťažbou štrku a výstavbou ciest. Najviac žiab uhynie pod kolesami áut počas ich 
jarnej hromadnej migrácie. Žaby sú verné jednému miestu a inštinktívne sa budú vždy k nemu vracať. Ak to miesto zanikne, 
alebo sa veľmi zmení, môžu tieto žaby uhynúť.

Potrava žiab, alebo žaby ako potrava?

ŽABIE BIOTOPY

Okrem dobre vyvinutých dvoch očí s tromi viečkami má 
dospelá žaba aj nenápadné temenné oko. Ním vníma svetlo.

Pri ohrození sa kunky otočia na chrbát, napnú telo a svojimi 
výraznými žltými alebo červenými škvrnami na bruchu 
odpudzujú predátora od ulovenia.

Rosnička zelená môže byť aj hnedej či sivej farby.

Ak natrafíte na rosničku, málokedy pred vami utečie. Väčšinou 
nehybne sedí zamaskovaná na steble vodnej trávy.

Kunky počas leta dokážu zjesť pomerne veľa komárov.

Niektoré exotické druhy žijú trvalo vo vode. Tie sú s obľubou 
chované aj v akváriách.

  Viete, že...?
Ktoré typy biotopov treba chrániť, keď chceme, aby 
žaby aj vtáky mali dostatok vhodného priestoru a 
potravy?

Vyhľadajte príslovia, porekadlá alebo pranostiky o 
žabách a vysvetlite si ich význam.

Zistite, v akom poradí kladú vajíčka naše žaby 
počas roka: kunka, skokan, ropucha.

 

 

   

Otázky:

 

Úlohy:
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Na Slovensku sa vyskytuje 18 ohrozených druhov obojživelníkov, z toho 12 druhov žiab. 
A čo ich najviac ohrozuje?

Z prirodzených javov sú to najmä zarastanie liahnisk, nedostatok vody, zamŕzanie vody až na dno, hnijúci organický odpad, 
kolísanie a zatienenie vodnej hladiny alebo predátory.

Človek ich ohrozuje likvidáciou ich prirodzených stanovíšť, znečisťovaním prostredia, úmyselným odchytom a zabíjaním, 
narušením vodných biotopov, napríklad ťažbou štrku a výstavbou ciest. Najviac žiab uhynie pod kolesami áut počas ich 
jarnej hromadnej migrácie. Žaby sú verné jednému miestu a inštinktívne sa budú vždy k nemu vracať. Ak to miesto zanikne, 
alebo sa veľmi zmení, môžu tieto žaby uhynúť.

Potrava žiab, alebo žaby ako potrava?

Najjednoduchším spôsobom, ako pomôcť žabám počas ich jarného ťahu do vodných plôch, je preniesť ich cez 

cestu kadiaľ jazdia autá. Je to najjednoduchšie riešenie. Keď natrafíte na žabu, ktorá kráča cez cestu k rybníku, 

jednoducho ju k nemu preneste. Najlepšie mokrou alebo vlhkou rukou, prípadne rukavicou. 

OHROZENIE  
A OCHRANA ŽIAB

Ako pomôcť žabám pri jarnej migrácii? 
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Zistite, či sa vo vašom okolí nenachádza dopravný úsek, kde 
dochádza ku kolíziám automobilov s migrujúcimi žabami, a či sa 
v tomto úseku robia nejaké opatrenia na ich ochranu. Môžete 
kontaktovať príslušnú správu Štátnej ochrany prírody SR.

  

Úlohy:
Samice jedného druhu exotických 
žiab  nosia vajíčka v ústach, až kým 
sa nevyliahnu žubrienky. Počas tohto 
obdobia ani neprijímajú potravu.

V niektorých vyspelých štátoch je 
priamo dopravnými predpismi schválená 
značka s vyobrazením žaby.

  Viete, že...?

Pranostika: 
Keď na jar žaby veľmi kvákajú a v barinách škrečia, bude 
dobrý, teplý a úrodný čas.

Na niektorých úsekoch sa zvyknú stavať aj zábrany pozdĺž ciest vedúcich popri vodných plochách, kam 
sa chodia žaby rozmnožovať. Pri týchto zábranách sa žaby nahromadia. Následne sa zbierajú a prenášajú cez 
cestu do vody. Aby sa dosiahla požadovaná účinnosť, je veľmi efektívne zabezpečiť prenos žiab aj v nočných 
hodinách kedy je migrácia najintenzívnejšia alebo zavčasu rána pred dopravnou špičkou. Zábrany sa po 
migrácii musia vždy odstrániť, aby neskôr nebránili návratu žiab do ich zimovísk.
Tieto opatrenia je potrebné konzultovať s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR, keďže podľa Zákona 
o ochrane prírody a krajiny je chytať chránené živočíchy zakázané.

Veľmi dobrým opatrením sú aj podchody popod cesty, kadiaľ žabky bezpečne prejdú na druhú stranu. Často 
sú kombinované so zábranami, ktoré navedú žaby práve do týchto podchodov. Podchody sa budujú väčšinou 
už pri výstavbe cesty v rámci jej odvodnenia.

Miesta hromadnej migrácie žiab sa označujú niekedy aj dopravnými značkami Iné nebezpečenstvo!, ktoré 
bývajú doplnené textom TIAHNUTIE ŽIAB alebo obrázkom žaby.

Najlepším riešením by bolo uzatváranie takýchto ciest v období migrácie. Avšak pri dnešnej frekventovanej 
doprave a pohodlnosti ľudí je toto opatrenie realizovateľné len ťažko.
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1. Ropucha bradavičnatá 
Táto naša, asi najbežnejšia žaba, má za očami jedové žľazy. Typický je pre ňu hromadný jarný ťah na miesta 
rozmnožovania. Vtedy sú ohrozené autami, ktoré jazdia po cestách pri vodných plochách. Skonzumuje veľa hmyzu 
a slimákov, preto je užitočná. Aktívna je najviac v noci. Vajíčka kladie vo vode v dlhých šnúrach.

2. Ropucha zelená 
Túto ropuchu ľahko rozoznáte vďaka zeleným škvrnám na tele. Z našich žiab najlepšie znáša sucho a nájdete 
ju aj pri ľudských obydliach ďalej od vody. Obidva druhy ropúch, žijúce u nás, znášajú väčšie znečistenie vody 
organickými látkami (napr. močovkou alebo rozkladom rastlín).

3. Rosnička zelená 
Na rozdiel od ropúch je rosnička veľmi náročná na čistotu vody. Celý svoj život sa zdržuje v jej blízkosti, často na 
konároch alebo steblách trávy. Farbu svojho tela dokáže prispôsobiť podkladu, na ktorom práve sedí. Aj rosničky 
môžu prezimovať  na dne stojatých vôd.

4. Kunka žltobruchá
Obidva druhy kuniek využívajú svoje jasné sfarbenie bruška na odstrašenie nepriateľa. V ohrození sa kunka prevalí 
na chrbát a vystrie nohy. Túto bežnejšiu kunku môžete nájsť najčastejšie v kalužiach. Žubrienky, ktoré sa vyliahnu 
neskôr, vedia aj prezimovať.

PREHĽAD DRUHOV ŽIAB 
ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU 

1. 2.

3. 4.
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5. Kunka červenobruchá
Táto kunka kladie pomerne málo vajíčok oproti ostatným druhom žiab - v počte 100 až 300. Je vzácnejšia ako 
predchádzajúci druh.

6. Skokan hnedý
Z našich skokanov má najkratšie nohy. Žije v lesoch a vajíčka kladie už veľmi skoro na jar. Podobne ako ropucha 
bradavičnatá je ohrozovaný pri jeho jarnej migrácii.

7. Skokan ostropyský
Tento skokan sa vyskytuje najmä v nížinách. Zvykne zimovať aj v dierach hlodavcov, ale aj vo vode, v bahne - ako 
väčšina skokanov.

8. Skokan štíhly
Má najdlhšie nohy a je veľmi štíhly. Na bruchu na rozdiel od ostatných skokanov škvrny nemá.  Hnedý, ostropyský 
aj štíhly patria medzi tzv. suchozemské skokany.

K vodným skokanom, ktoré žijú takmer stále vo vode a jej tesnej blízkosti, patria nasledovné tri druhy: 

5.

7.

6.

8.
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9. Skokan rapotavý
Je veľmi citlivý na chemické zloženie vody. Obľubuje slnkom zaliate vodné plochy. Je naším najväčším skokanom.

10. Skokan krátkonohý
Žije v chladnejších lokalitách ako skokan rapotavý. Obidva druhy lovia suchozemský hmyz.

11. Skokan zelený
Najradšej sa zdržiava v plytkej a prehriatej vode, ku ktorej majú voľný prístup a nemusia sa k nej predierať cez 
vysokú vegetáciu.  Skokan zelený ani nie je samostatný druh. Vedci to nazývajú „klepton“. Je to hybridný druh, 
ktorý vznikol krížením skokana rapotavého a krátkonohého.

12. Hrabavka škvrnitá
Táto nenápadná žabka žije v piesčitých pôdach, kde sa vie ľahko zahrabať. Nežije v lesoch, ale iba na trávnatých 
plochách. Je aktívna len v noci, s výnimkou obdobia párenia. Cez deň sa dokáže zahrabať až do hĺbky jedného 
metra. Na rozdiel od ostatných druhov našich žiab má vertikálnu zreničku podobne ako vretenica. Jej žubrienky sú 
naše najväčšie a môžu dosahovať až 10 centimetrov.

Všetky druhy žiab sú na Slovensku zákonom chránené.

9.

11.

10.

12.
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GALÉRIA OSTATNÝCH OBOJŽIVELNÍKOV 
ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

Mlok obyčajný 

Mlok karpatský 

Salamandra škvrnitá 
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Mlok horský 

Mlok hrebenatý 

Mlok dunajský 
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Všetky druhy obojživelníkov sú u nás ohrozené a chránené zákonom. Majú veľký význam pre udržanie 
potravových reťazcov a rovnováhy v prírode. V súčasnosti sú ohrozované najmä ľudskou činnosťou. Spojením 
profesionálnych ochranárov prírody, predstaviteľov samosprávy a dobrovoľníkov z radov občanov sa dá tomu 
zabrániť, alebo aspoň ohrozenie do veľkej miery obmedziť. Každý z nás im vie pomôcť, stačí sledovať kde a ako 
žijú a v prípade potreby im pomôcť. Pomôžte im aj vy!

Na území obce/mesta/sídliska boli zaznamenané nasledovné druhy obojživelníkov:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Praktický výskum v teréne

Lokálny bioindikátor
Monitoring a ochrana obojživelníkov

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ŽABY
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Záznamová karta
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Záznamová karta

Sčítajte body, ktoré ste získali pri jednotlivých podčiarknutých odpovediach. Maximálny možný počet bodov 
je 44 = 100%, čo predstavuje žiadne alebo len minimálne ohrozenie obojživelníkov vo vašej samospráve a 
vhodné podmienky pre ich existenciu. Vami dosiahnutý počet bodov prerátajte na percentá, ktoré vyjadrujú, 
do akej miery sú podmienky vhodné pre ich život vo vašom meste/obci. Vaše zistenie prostredníctvom diskusie 
zdôvodnite a pokúste sa nájsť spoločné riešenia na nápravu alebo zachovanie súčasného stavu.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Poznámky 

Vyhodnotenie 
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POUŽITÉ ZDROJE:

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDabotvar%C3%A9

http://zabiatka.blog.cz/0807/druhy-nasich-ziab

http : //www.envir oportal . sk/clanok/pozor-zaby-alebo-ochrana-

obojzivelnikov-pri-jarnej-migracii

http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?kategoria=204&id_

indikator=2765

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/887/Holuby_Zaby-v-reci-a-poverach-ludu/1

http://www.miniopterus.sk/index.php?menu=o_zabach&file=prehlad_z
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