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Жаба
„Ругобо! Ругобо!” — „А каква си ти? A каква си ти сама,
кумо?” — Таквим je речима у једној књизи за децу са доста
сличности представљено гласно пролетње крекетање жаба.
Слика се замишља овако: седе у рибњаку жабе дебелих трбушчића, испупчених очију, великих уста и прекоревају
једна другу због своје ружноће.
Ha први поглед изгледа да се ови водоземци не могу
похвалити лепотом (сл. 1). У прошлим временима сматрало се да тзв. „добро васпитане девојке” морају да се плаше
жаба „јер су одвратне”. Глупи и бесмислени страх од разних црва, паука, мишева и жаба сматрао се за знак префињене културе. Чак сe веровало како се на рукама могу
појавити брадавице уколико се додирне жаба.

Сл. 1. Карикатура из
књижице за децу која
наглашава површну
сличност жабе са
човеком
Сличност je у томе што су и
човек и жаба кичмењаци,
код којих je главна улога при
кретању прешла на задње
удове, а неразвијени peп
изгубио је свако значење.
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Остатак тог страха живи и даље, само маскиран. Код
деце осећај гадљивости према жаби прелази често у њено
мучење и прогањање. Сигурно тада победник замишља да
je јунак из бајке, победник чудовишта. Али већ сама бесмисленост таквог разрачунавања са безазленим бићем
показује да јунак у ствари још није савладао свој страх од
жабе.
За сваког проучаваоца природе којем су стране све
предрасуде, који уме да се снађе у свему ономе што се одиграва пред његовим очима, за природњака који у разноликости животињског и биљног света види одсјај свеопштих
процеса развитка, жаба као предмет проучавања изазива
изузетно интересовање.
Пре свега, пажљивим проучавањем видећемо да жабе у
ствари нису ругобе већ створења добро прилагођена условима за живот у свом окружењу. Оно што на први поглед
може да на жабама изгледа смешно или одвратно, стећи ће
у нашим очима јасан биолошки смисао чим почнемо да
посматрамо грађу животињског тела у вези са њеним начином живота и историјом њеног постанка.
Када жаба вири из воде, њене се испупчене очи, као
перископ код подморнице, издижу изнад површине и
пажљиво посматрају шта се дешава около. Занимљиво je
да исти такав положај заузимају очи и код оних животиња
које припадају сасвим другим класама али слично жаби
воде „водоземни” начин живота, нпр. код крокодила, нилског коња (сл. 2). Поред све разлике и у размерама и у облику тела ове животиње су међусобно сличне пo томе што
дуго седе загњурене у води a вире им само очи и врх њушке, где се налазе ноздрве (код нилског коња сем тога из
воде вире и уши).
И жаба, и крокодил, и нилски коњ дишу на плућа и,
загњурени у воду, осећају потребу за атмосферским ваздухом. У том погледу њихове су животне потребе истоветне,
a истоветне потребе у сличним случајевима обично изази-
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вају стварање сличних органа, чак и код међусобно врло
далеких врста (сетимо се рибе и делфина).
Ипак, жабе не бораве стално у води. Напротив, у летње
доба, пошто je завршено полагање икре, жабе проводе време већином на копну ловећи инсекте. Тада им њихове очи
издигнуте над главом дају могућност да вребају око себе
плен и да примете на време опасност. Реч je о томе да се
код жабе вратни део састоји само из једног пршљена и зато
она не може да cкpeћe главу и да се обазире на све стране,
као што то раде сисари, a нарочито птице са њиховим витким вратовима. Непокретан врат код жабе је успешно замењен положајем њених очију, које се налазе као на осматрачници и дају јој могућност да и без покрета тела
обухвати погледом околни простор.

Сл. 2. Глава жабе (A),
крокодила (Б) и нилског
коња (В), која вири из воде.

Када се жаба провлачи кроз барско биље или крије иза
камења, њене би испупчене очи лако страдале ударајући о
свакојаке предмете. Али она има начин да их сачува од повреда. Пробајте да додирнете очи жабе у тераријуму и погледајте како ћe их она заклопити и склонити на сигурно место. Посматрајте жабу и док се труди да прогута неки
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крупнији плен. Видећете да се њене очи покрећу и учествују
у гутању. To значи да су очи код жабе везане са горњим зидом
усне дупље и заједно са њим могу да се спусте наниже. Могло
би се рећи да „жаба крије очи у уста”. То можете лако проверити разгледајући приликом сецирања целу дупљу убијене
жабе, притискујући при томе споља њено око. Оно ћe лако
попустити потискујући цело непце које под њим лежи.
Ако погледамо скелет жабе или, тачније, њену лобању,
лако ћемо разумети зашто њене очи могу несметано да се
спусте у целу дупљу. Иако глава жабе изгледа широка, ипак
њена лобања није велика и може сва да стане у уском размаку између очију. Ако je лобања код жабе мала, није велики ни мозак који се у њој налази. Уопште, грађа жабе
није умногоме сложенија од грађе рибе, чији мозак такође
није велики у сразмери са општим размерама тела.
У неким случајевима мозак код жабе даје предност мозгу
рибе. Код риба je много више развијен мали мозак, који код
жабе има облик попречног набора (сл. 3). Ta разлика je у
вези са особеношћу покрета рибе и жабе. Огледи над
кичмењацима разних класа, поготово над птицама и сисарима, показали су да повреде малог мозга нарушавају правилност и склад у покретима: животиња губи равнотежу,
пада и бацака се на све стране. Из тих огледа, као и из упоређивања грађе мозга разних животиња, можемо закључити
о значају малог мозга. Овај мозак регулише покрете животиње, што je у вези са одређеном количином потрошене мишићне енергије. Уколико je сложенија природа покрета животиње, уколико je за живот важнија способност одржавања
равнотеже као и одређеног правца у простору, утолико већи
значај има мали мозак и утолико je он више развијен.
Незнатно развијен мали мозак водоземаца у вези je с
тим што те животиње при кретању или вуку трбух (даждевњак, мали мрмољак), или ударају њиме пo земљи (жаба).
Оне се такорећи држе за земљу и о чувању равнотеже немају потребе да ce брину. Истина, оне и пливају пo води,
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Сл. 3. Мозак фореле (A) и
жабе (Б). Знатна разлика у
грађи малог мозга (5) у вези
је са разликом у начину
кретања. В —
мозак гуштера.

али ни овде њихово кретање није сложено. Држе се плићака и тамо гњурају на дно, или ce дижу на површину, ка атмосферском ваздуху.
Слабо развијен мали мозак имају и данашњи гмизавци,
који гмижу вукући тело пo земљи (отуда реч „гмизавац”).
Насупрот њима, рибе, нарочито оне које ce не држе дна,
већ пливају у разним правцима, имају доста велики мали
мозак, обележен споља једним испупчењем. Крупне и сложене грађе мали
мозак имају сисари, који ce крећу
својим дугим ногама не „придржавајући ce” за земљу трбухом. А нарочито ce истиче мали мозак код птица, које
при летењу треба да праве веома сложене покрете и да на њих троше огромне
количине мишићне снаге.
Исувише смо се удубили у питање
анатомије и физиологије. Вратимо ce
спољашњој грађи жабе.
Сем испупчених очију особен изглед
жабиној физиономији дају и њена широка уста, која се отварају као стари
новчаник. Taj облик њушке одређује и
Сл. 4. Језик жабе као
орган за лов инсеката опште црте силуете главе жабе. Већ смо
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видели на скелету да je лобања жабе веома уска и само
виличне кости штрче далеко у страну, због чега глава изгледа широка.
Значај широких уста код жабе оценићемо онда када будемо посматрали како она хвата плен.
Чим примети неког инсекта који гмиже и лебди у близини, жаба према њему скаче, отвара уста и избацује дугачак и лепљив језик (сл. 4). Он je причвршћен у предњем
делу усне дупље и док мирује, забачен je уназад.
Жртва се прилепи за лепљиву површину избаченог језика
и брзо буде увучена унутра. Сада жаба треба да прогута цео
плен. Иако има зубе — њих можемо напипати превлачећи
прстом горњу вилицу — за жвакање или за загризање, они су
потпуно неподесни и само јој помажу да задржи жив плен,
који се отима и копрца. Овде почињу они напори у којима
учествују и очи, које се наслањају на мишиће усне дупље.
„Спуштајући се у уста”, очи помажу жаби да угура плен у
ждрело. Жаба напада свако живо биће које се креће и које
може да стане у њена пространа уста. Тако гута и сопствене
пуноглавце. Дешавало се да су крупне жабе хватале и покушавале да прогутају голуждравце и ситније птице. У тераријуму жаба ће кидисати на парче хартије ако га будемо
покретали око њене њушке, али ћe остати потпуно равнодушна према убијеним и непокретним инсектима и пре ћe
угинути од глади него покушати да их поједе. Према томе,
пажњу жабе привлачи не сам објекат већ његово кретање. У
природним условима ситни предмети и јесу баш онај плен
који жаба лови и непокретни лешеви инсеката сусрећу се у
природи сразмерно ретко и врло брзо се исуше губећи
хранљиве особине. Зато жаба мало губи што не обраћа
пажњу на мртве инсекте. Њој остају велике количине ситних
живих бићa, која лете и гмижу свуда око ње.
Дакле, уопште узевши, жаба je корисна животиња јер
тамани велике количине инсеката, међу којима има много
наших непријатеља и штеточина.
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Сл. 5. Схема покрета дисања код жабе:
A — дно уста спуштено, ваздух се увлачи
кроз ноздрве; Б — дно уста се подиже,
ноздрве се затварају и ваздух улази у
плућа.

Из тога видимо да je жаба наш „пријатељ” или, тачније,
наш несвесни савезник у уништавању разних штетних инсеката. To нас тера да се помиримо са њеном ружноћом и
да осетимо према њој симпатију. Али многи ипак не могу
да joj опросте њено хладно и влажно тело и налазе да je то
баш оно најодвратније на њој. Потрудићемо се да и у тој
њеној особини нађемо одговарајући биолошки смисао,
који ћe нас натерати да прихватимо непријатни осећај од
додира са хладним трбухом жабе.
Знамо да жаба, за разлику од рибе, дише атмосферским
ваздухом, тј. да има плућа. Ha живој жаби можемо лепо
посматрати покрете при дисању (сл. 5). Видимо да се код
ње непрестано час спушта, час диже дно усне дупље. У исто
време можемо приметити да ни њене ноздрве не остају
мирне — оне се час затварају, час отварају пропуштајући
удисани и издисани ваздух. Реч је о томе да жаба нема ни
ребра ни дијафрагму, која код сисара дели грудну дупљу
од трбушне. Зато жаба не може да увлачи ваздух у плућа
као што то чинимо ми, ширећи грудни кош. Спуштајући
дно усне дупље, жаба увлачи тим покретом ваздух у ждрело, a затим мора да га прогура у плућа. Зато она стисне
ждрело и у исто време затвори ноздрве.
Ако упоредимо плућа жабе са плућима сисара или птица, видећемо да су њена плућа врло примитивне грађе. Она
немају сложен систем гранања бронхија, које се заврша-
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вају плућним мехурима, или алвеолама, од којих je углавном састављена главна маса плућа великих топлокрвних
кичмењака — сисара и птица. Код њих je сваки такав мехурић оплетен мрежом ситних крвних судова — капилара, у
којима се размењују материје између крви и ваздуха у
плућима. Зато je општа површина дисања много већа сразмерно са њеном запремином. Код жабе, како то можемо
лако видети приликом секције, плућа изгледају као обични
мехури, и њихова je унутрашња површина тек врло мало
покривена ћелијама. Тако je и површина пo којој су распоређени плућни капилари и на којој се одвија размена материја врло мала. Taj недостатак попуњује код водоземаца
дифузно дисање, тј. дисање кроз њихову мекану кожу, која
je покривена слузи и мора све време да буде влажна. Само
ако су ти услови испуњени, омогућена je размена гасова.
Ако жаба доспе у суву путну прашину, или ако je намерно поспемо кромпировим брашном, које јако упија влагу,
кожа ћe joj се осушити и жаба ће угинути. Зато je док трага
за пленом жаба принуђена да се држи влажнијих места, где
јој се кожа неће тако брзо осушити. За време сувих дана
мора с времена на време да гњура у воду, која не само да
јој влажи кожу него ce кроз њу упија у тело, попуњујући
губитак од сушења и лучења мокраће. Жаба „пије” воду
целом површином тела, a не устима, као што то чине други, већ потпуно копнени кичмењаци, међу којима и ми, код
којих je тело покривено непромочивом орожалом
покожицом.
Зато je и у тераријуму, где ce чувају жабе, неопходно
наместити за њих пљоснате али доста дубоке судове са водом — каде, у које би оне могле да загњуре и где би њихово
тело могло упити влагу неопходну за живот.
Дакле, „одвратна” влажна и слузава кожа жабе — то je
особина повезана са несавршеношћу грађе плућа. A како
је и поред учествовања коже размена гасова доста слаба,
тело животиње не може стварати већу количину топлоте и
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њена влажна површина изгледа нам хладна. „Хладнокрвност” жаба зависи и од непотпуне поделе артеријске и венске крви, која улази у њено трокоморно срце. Чиста артеријска крв, која je била у плућним капиларима, доспева у
леву преткомору и одавде прелази у комору. Овде ce меша
са венском крви, која долази из десне преткоморе, и тек у
том стању, тј. помешана са угљеном киселином, разноси ce
помоћу артерија кроз тело. Јасно je да се и унутрашња размена материја, тј. размена материја између крви и телесног ткива. под тим условима одвија доста споро, не онако
као код топлокрвних кичмењака, код којих од срца до телесног ткива струји чиста артеријска крв, богата
кисеоником.
Када жаба седи у рибњаку, њено тело je свега пола степена топлије од оне воде у којој ce налази. При кретању
температура њеног тела ce повиси, али незнатно — свега
3—5° или највише 8°, ако упоредимо са температуром
околине.
Ипак, жаба није баш тако хладна како то пипањем у
први мах осетимо, и тешко да je од ње било користи када
су je у селима употребљавали као расхлађујуће средство и
стављали je у чиније са млеком, да би оно остало хладно и
да се не би згрушало.
Код „хладнокрвних” животиња, или тачније код животиња које немају сталну температуру тела, видимо јасно
изражену зависност од околних температурних услова.
Лети су ове животиње активне и окретне, у то доба њима је
потребна храна која им даје резерву енергије која се троши
мишићним радом, и материју за раст и обнављање организма. Али наступају хладноће и животиња постаје млитава,
престаје да се креће. Њене мишице мирују, она не расте и
нема потребе, попут „топлокрвних” животиња, да троши
своју енергију за „загревање” тела, тј. за одржавање у њему
сталне температуре — и зато joj у то доба није потребна
храна. Животиња се укочи, не креће се и размена материја
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у њој знатно се успори. Многи бескичмењаци, на пример
они који проводе зиму учаурени, или на тарабама као чауре купусара, или увучени у рупе као чауре копривара, у
стању су да поднесу и најљуће зимске мразеве, када животни процеси у њима постају скоро неприметни, све док их
пролеће не пробуди и не подстакне на активни живот. Али
кичмењаци са несталном температуром тела — жабе, рибе,
гуштери, змије — обично угину од мраза. Зато копнене животиње — гуштери, змије, смукови, морају да траже склоништа у рупама у земљи или под коренима дрвећа, где ће
над њима лежати још и дебео слој снега као заштита од
зимске хладноће. Жабе проведу зимске дане на дну рибњака и језера. Тамо, под леденим покривачем, вода сачува
температуру око 0°, a животни процеси при оваквој температури тако опадају да je под тим условима жаби потпуно довољна она количина кисеоника коју добија из воде
дифузним дисањем кроз кожу.
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Жабља „икра”
Зима je прошла. Снег се скоро свуда отопио и пролетње
сунце измамило je жабе из њихових зимских склоништа.
Са доласком топлих дана код жаба се,под утицајем физиолошких промена у телу, јавља несвесна тежња за
размножавањем.
Обичне мрке травњаче, жабе које лети често појединачно срећемо, у пролеће се скупљају у oгpoмном броју у
стајаћим водама, али и у малим привременим барама које
су остале од отопљеног снега као у јендецима напуњеним водом. Зелене
жабе (код нас их има две међусобно
сличне врсте) држе се језера и правих
рибњака, одакле се и чује њихово
гласно крекетање.
Сл. 6. Глава мужјака
To вичу мужјаци зелених жаба, жабе с надувеним
ширећи при томе са обе стране главе гласним меховима
нарочите гласне мехове (сл. 6), који служе као резонатори
за пoјачање звука (на музичким справама као резонатор
служи она празна дрвена кутија на којој су натегнуте струне). Травњаче немају те мехове и певање мужјака изражава
се тихим гунђањем слично звуцима: „о-о-о”.
Заједно са крекетањем код жаба почиње и период полагања икре. У пролеће се ове две појаве сливају.
Aко у рибњаку или бари покушамо да уловимо љигаву
гомилицу те икре, она ће нам напунити читаву посуду. Понеком je тешко да верује како je сва та слепљена jaja снела
само једна жаба, јер je она сама много мања од једне такве
грудвице. Да бисмо разумели о чему је овде реч, сетимо се
анатомске грађе жабе. У трупу женке лежи пар увијених
белих цевчица које често необавештени посматрачи приликом секцирањем сматрају за црева. To je јајовод жабе,
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куда долазе jaja створена у јајнику. Пролазећи кроз јајовод,
ова мала тамна jaja су обмотана са слузи, која има особину
да набрекне у води, облачећи свако избачено jaje слојем
као стакло прозирне пихтијасте масе. Најзад цела грудвица
добија џиновске размере у односу на тело жабе која их je
снела.
Ова особина слузи коју луче зидови јајовода, тј. особина
да набрекне у води, често се испољава приликом секције
жабе. Насута у малу каду вода прониче у јајовод (нарочито
ако je он повређен или зарезан) и бело увијене цевчице
почињу приметно да се шире потискујући зидове телесне
дупље.
Али пре но што се jaje обавије пихтијастим слојем, оно
мора бити оплођено. Само под тим условом у њему ће се
створити ембрион и почеће да се развија будућа жаба (сл. 7). Kao код риба,
размножавање жаба одиграва се у
води, на истом месту, и као код већине
риба, долази до оплодње семеним ћеСл. 7. Jaje и
лијицама. Разлика je само у томе што
сперматозоид жабе
мужјак лучи млечац или семену течност на jaje у тренутку када оно излази из клоаке женке
(док пихтијасти омотач још није набрекао).
Ha тај начин, оплодња жабље икре доста je добро осигурана при сразмерно малим количинама семене течности, a не као код риба, које треба да излучују у воду велике
количине семене течности. Само при овако великим количинама један део тог материјала пада на jaja, док сву осталу масу односи вода на другу страну и она пропада.
Занимљиво je да се та разлика огледа и на самој грађи
семењака риба и жаба. Док рибе имају дугачак и дебео семењак, дотле су семењаци жабаца сразмерно мали и имају
облик боба. Вероватно да од величине семењака зависи
донекле и количина семене течности коју луче. Да рибе
имају мање развијене семенике, при њиховом начину раз-

16

множавања икра коју је избацила женка икре била би ређе
оплођена, a из тог би следио закључак да такве животу неприлагођене врсте не би могле да се одрже у природи. Али
код жабе, захваљујући начину њеног размножавања, семена се течност троши мање, a и њени семеници су спрам
рибљих сразмерно мањи.
Дакле, за време топлих пролетњих дана у рибњацима,
мањим језерима пa чак и јаругама, које су само привремено напуњене водом, појављују се пихтијасте грудвице оплођених жабљих jaja. У почетку се у унутрашњости тих
прозирних грудвица виде крупне тамне тачке — то су jaja.
Али пролази неколико дана и те се црне „тачке” претварају
у „запете” — то су се у јајима појавиле клице. Пролетње
сунце наставља да греје и после неколико дана клице се
претварају у ситне пуноглавце и извлаче се из својих пихтијастих омотача на слободу. Они живахно пливају пo води,
доста брзо расту и пред крај прве половине лета претварају
се у мале жабе (сл. 8).
Све ове појаве можемо посматрати код своје куће на
прозору, ако на њега ставимо теглу са уловљеном икром. У
њу не треба сипати много воде. Угинула (обелела) jaja треба похватати и побацати да не би трунула у води (касније
тако исто треба поступати и са угинулим пуноглавцима).
Да бисмо одгојили пуноглавце изашле из jaja, треба им
дати неопходну храну — углавном барско биље. Брзина
којом се развија пуноглавац зависи од многих услова — и
од температуре, и од количине хране, и од нивоа воде у
акваријуму. Доказано јe да ce у дубокој води задржава развитак пуноглавца и да je боље да ниво воде у тегли не прелази 15 см.
Општи начин развитка жабе добро je познат скоро сваком
основцу пa чак и деци у вртићима. И тамо малишани заинтересовано посматрају како ce из jaja у тегли појављују пуноглавци и како ce они постепено претварају у жапчиће. Али
децу занима само површно посматрање појава.
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Сл. 8. Развитак жабе:

1 — икра; 2 — мали
пуноглавци, припијени
сисаљкама за водено
биље; у истом реду
увеличан пуноглавац;
3—6 — различите
фазе метаморфозе
пуноглавда; 7 — жабица c
остацима peпa

Сем жабе, у природи је тешко наћи неки други објекат
на којем бисмо могли тако потпуно и доследно посматрати
цео пут развитка животињског царства, почев од најнижег
ступња организације пa све до оног начина грађе који се у
знатној мери приближава нашој. Тако посматрање развитка жабе добија у нашим очима нов и дубљи смисао. Тумачи једно од основних питања данашње биологије — како je
текао историјски процес развитка животињског света и
каква je била далека прошлост данашњих виших врста
кичмењака, не изузимајући ни самог човека.
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