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Projektinis

darbas
„Kaip žiemoja
varlės?“
Darbo vadovė:
Biologijos
mokytoja Rasa
Vaišvilienė

Tikslas – Susipažinti su
Lietuvoje gyvenančių
varliagyvių įvairove ir
žiemojimo ypatybėmis.
Uždaviniai:


Ieškoti informacijos apie Lietuvoje
gyvenančius varliagyvius ir jų
prisitaikymą žiemoti įvairiuose
informacijos šaltiniuose.



Naudojantis informacijos šaltiniais,
apibūdinti mokyklos teritorijoje savo
artimoje aplinkoje stebėtus
varliagyvius, nustatyti jų rūšis.

Lietuvoje gyvena 13 varliagyvių rūšių ir
net 5 iš jų yra saugomos

Problemos apžvalga


Artėjant žiemai, vieni gyvūnai migruoja į šiltesnius kraštus
(paukščiai, šikšnosparniai, boružės net gležni drugiai ar
laumžirgiai). Kiti gyvūnai turi šiltą kailiuką ar pūkus, kurie
padeda ištverti žiemos šalčius. Buvo įdomu pasidomėti, o kur
praleidžia žiemą šaltakraujai drėgni varliukai, neturintys nei
kailio, nei plunksnų. Įdomu, kaip jie toleruoja žemą temperatūrą?
Kur varlės žiemoja?

Kaip varliagyviai prisitaikė prie kintančių
aplinkos sąlygų?


Kadangi varliagyviai yra šaltakraujai gyvūnai, jų kūno temperatūra
tokia pati kaip aplinkos. Miego režime varliagyvių kūne sulėtėja visi
gyvybiniai procesai, gyvūnai tampa lėti arba visai nejudrūs. Nuo jų
sugebėjimo susirasti tinkamą žiemojimo vietą priklauso, ar pavyks
sulaukti pavasario. Yra daug būdų, kaip varliagyviai gali išgyventi
šalčius ir išlaikyti gyvybingumą. Jie nesugeba pakeisti ir reguliuoti savo
kūno temperatūros, tačiau gali prisitaikyti prie aplinkos sąlygų. Varlės
puikiai susidoroja su šia užduotimi. Kiekviena varliagyvių šeima, gentis
ir rūšis turi savo adaptacinių pokyčių rinkinį, kuris padeda pernešti šaltį,
sausrą. Varlėms žiemoti vandenyje leidžia jų gebėjimas kvėpuoti oda.
Kintanti gliukozės koncentracija kūno audiniuose padeda neužšalti ir
išgyventi neigiamoje temperatūroje.

Didžioji kūdrinė varlė (Rana esculenta), Mažoji kūdrinė
varlė(Pelophylax lessonae), Ežerinė varlė (Rana ridibunda)



Žaliosios varlės visą gyvenimą praleidžia vandenyje šiek nutolsta už užželiančių
vandens tvenkinių, aktyvi dieną ir naktį – čia ir žiemoja įsikasusios į gruntą.
Varlėms žiemoti vandenyje leidžia jų gebėjimas kvėpuoti oda. Kintanti gliukozės
koncentracija kūno audiniuose padeda neužšalti ir išgyventi neigiamoje
temperatūroje.



Slėptuvės ne visad užtikrina, kad gyvūnas sulauks pavasario. Čia jų laukia pavojai
– neišgyvens, jei vandens telkinys užšals iki dugno arba taps vandens paukščių,
vandeninių kirstukų, kanadinių audinių ar plėšrių žuvų grobiu. Radus, per atlydį į
paviršių išlindusią varlę, reikia jai padėti pasislėpti po samanomis arba iškasus
duobelę, užžerti žemėmis, kadangi prie minusinės temperatūros šis šaltakraujis
gyvūnas lauke neišgyvens.

Pievinė varlė (Rana temporaria),
Smailiasnukė varlė (Rana arvalis)


Veisiasi vandenyje. Aktyvios prietemoje bei naktį, o
lietingu oru ir dieną. Būdingos pavasarinės ir rudeninės
migracijos į žiemojimo vietas ir atgal į nerštavietes. Po
neršto gyvena įvairaus tipo ir sudėties miškuose,
krūmynuose, dirbamuose laukuose, tarp miškių pievose.
Žiemoja sausumoje, dumble, po akmenimis, išvirtusiais
medžiais.

Paprastasis tritonas (Lissotriton vulgaris),
Skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus)
Tritonų gyvenimo ciklas skirstomas į nesiveisimo (vandens) ir veisimosi
(sausumos) periodus. Rudenį ir žiemą jie daugiau laiko praleidžia
sausumoje. Žiemoja po lapais, akmenimis, pūvančiais kelmais. Iš
žiemojimo slėptuvių išlenda dirvos temperatūrai pakilus iki 5 °C. Dar
labiau atšilus keliauja į veisimosi kūdras, kur patinai pirmi užsiima
poravimui tinkamas vietas.
Nuo veisimosi telkinio tritonai nutolsta ne daugiau kaip 500 m. Brandus
lapuočių miškas, esantis arti kūdros, kuriame gausu maisto ir vietų slėptis,
labai padidina skiauterėtojų tritonų išgyvenimo tikimybę.

Raudonpilvė kūmutė (Bombina
bombina)


Gyvenimo ciklas skirstomas į sausumos (nesiveisimo) ir vandens
(veisimosi) periodus. Pavasarį, atšilus orui, iš žiemojimo vietų
kūmutės traukia į vandens telkinius, kur vandeniui sušilus iki 1314 °C prasideda nerštas.



Metamorfozė paprastai baigiasi iki rugpjūčio. Sukaupusios
atsargas žiemai, spalį kūmutės pradeda ieškoti žiemaviečių.
Žiemoja po akmenimis, medžių šaknimis, graužikų urvuose ar
vandens telkinyje įsiraususios į dumblą, kartais slepiasi ir žmonių
rūsiuose.

Paprastoji medvarlė, europinė medvarlė,
medvarlė (Hyla arborea)


Medvarlės dažniausiai žiemoja medžių, kuriuose
gyvena, plyšiuose, kelmuose, po šaknimis.

Česnakė, (Pelobates fuscus)


Ją galima sutikti pušynuose, parkuose, soduose, daržuose,
laukuose, ten, kur lengvos dirvos. Minta skruzdėlėm, žiogais,
sliekais, moliuskais, drugių vikšrais, kirmėlėm, vorais bei kitais
bestuburiais.



Česnakės žiemoja sausumoje. Jos vienos pirmųjų išsiruošia
žiemoti. Jau rugsėjo arba spalio mėnesį jos įsirausia į dirvožemį
(gali įsirausti net iki pusės metro po žeme) arba įlenda į kurmių,
graužikų ar kitų žvėrelių urvelius. Pabunda balandį arba gegužės
pradžioje.

Pilkoji rupūžė (Bufo bufo)


Tai pati gausiausia ir didžiausia iš visų Lietuvoje gyvenančių
rupūžių. Randama miškuose, pievose, soduose, daržuose, smėlio
ir žvyro karjeruose, pelkių pakraščiuose, prie ežerų. Neršia
įvairaus dydžio kūdrose, ežeruose, tvenkiniuose, rečiau –
melioracijos kanaluose, lėtai tekančiose upėse, jų senvagėse.



Žiemoti slepiasi giliai urveliuose, po išvirtusiais medžiais, įlenda į
šiltnamius, rūsius.

Žalioji rupūžė (Bufotes viridis)



Gyvena soduose, daržuose, parkuose, laukuose. Mėgsta
sausesnius biotopus. Lietuvoje aptinkama visur, bet dažnesnė
pietvakariniuose ir vidurio Lietuvos rajonuose. Nuo 2007 metų
rūšis įrašyta į Lietuvos raudonosios knygos 4 (I) kategoriją



Žiemoti slepiasi giliai urveliuose, po išvirtusiais medžiais, po
kerplėšomis, akmenų krūvomis, užsikasa į žemę, pasislepia po
kerplėšomis, palenda po akmenimis, netgi į sulenda į šiltnamius,
rūsius, sandėliukus...

Mano 2021 metų rudeniniai stebėjimai
Stebėtas varliagyvis

Nuotrauka

Data

Stebėjimo vieta

Žalioji rupūžė

2021.09.05

Mokyklos kiemas, palei pastato sieną

Žalioji rupūžė

2021.09.20

Mano namų šiltnamis

Pievinė varlė

2021.09.11

Mokyklos stadionas

Mažoji kūdrinė varlė

2021.09.05

Mokyklos skverelis

Pilkoji rupūžė

2021.09.28

Namuose darže

Mažoji kūdrinė varlė

2021.10.02

Gabšių žuvininkystės tvenkinio
pakrantė

Keli faktai iš mano pavasarinių
stebėjimų


Praėjusį pavasarį balandžio
mėnesį tėtis pjovė malkų
rastus, pakėlus apatinį rastą
pasimatė daug nematytų
gyvūnėlių. Manėme, kad
driežiukai. Nufotografavau,
nusiunčiau nuotraukas
mokytojai. Sužinojau, kad
po žiemos miego bunda
parastieji tritonai.

Keli faktai iš pavasarinių mano
pavasarinių stebėjimų


Kad varliagyviai žiemoja sausumoje sužinojau pavasarį su šeima
darže ir sode. Kasant lysves, grėbiant likusius lapus, kilojant
akmenis sutikome ne vieną varlę ir rupūžiuką. Pavasarį, kaip ir
rudenį jie nejudrūs todėl galima apžiūrėti iš arčiau ☺

Išvados:


Vasarą drėgnesniu oru nesudėtinga sutikti vieną ar kitą varliagyvį
mūsų pievose, soduose, miškuose ar namų gėlyne, sode...



Rudenį jie atrodo labai staiga pradingsta, nes nukritus oro
temperatūrai ir varliagyvių kūno temperatūra nukrinta, aplinkoje
nelieka ir jų maisto šaltinio – vabzdžių ir kitų smulkių gyvūnų.



Veisimosi metu varliagyviai gyvena vandenyje. Žiemoja
dauguma sausumoje, įsirausę į dirvožemį, pasislėpę po kelmais,
akmenimis...



Manau, kad tyrinėti varliagyvius yra labai tikslinga, jie labai
svarbūs gyvūnai ne tik gamtinėse sistemose, bet ir žmogui. Apie
Lietuvoje gyvenančių varliagyvių paplitimą ir jų gyvenimo būdą
nepakankamai informacijos.

Lietuvoje gyvena šešių rūšių varlės. Pabandykite
išspręsti šį galvosūkį. Užduotį palengvins tai visų
rūšių pavadinimai baigiasi ė raide.

Lietuvoje gyvena šešių rūšių varlės. Pabandykite išspręsti šį
galvosūkį. Užduotį palengvins: visų rūšių pavadinimai baigiasi ė raide
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