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produkcji większej ilości wydzieliny (Wake 
1977). 

Skrzela zarodków lądowych gatunków 
żyworodnych są trójramienne, z długimi lub 
krótkimi wyrostkami na każdym ramieniu, w 
zależności od gatunku. W wydłużonej meta-
morfozie, przed narodzinami skrzela są re-
sorbowane. Natomiast zarodki T. compressi-
caudus posiadają jedną parę dużych, silnie 
unaczynionych workowatych skrzeli (Wake 
1993b). Skrzela zarodka umożliwiają wymia-
nę tlenu, między krwią matki a krwią płodu 
(toeWs i maCiNtyre 1977, exbrayat i delsol 
1988). Ciąża u tego gatunku trwa około 6 
miesięcy, po których rodzi się od 2 do 4 za-
rodków (delsol i współaut. 1983). 

jej tylnej części strukturalnie przypomina 
macicę (exbrayat 1984a). W jajniku samicy 
D. mexicanus znajduje się od 13–36 komó-
rek jajowych o średnicy 1,5 mm. W jajowo-
dzie po zapłodnieniu rozwija się zwykle tyl-
ko od 4 do12 (Wake 1980). W trakcie roz-
woju, gdy kończy się zapas żółtka, zarodek 
żywi się wydzieliną ściany ‘macicy’ (delsol 
i współaut. 1986). Ściana jajowodu jest do-
brze unaczyniona i posiada zdolności regene-
racyjne (exbrayat 1986). Zarodki badanych 
gatunków używają zębów płodowych do od-
rywania nabłonka ściany ‘macicy’ i jej wchła-
niania wraz z wydzielinami produkowanymi 
przez ‘macicę’. Taka ingerencja zarodka w 
śluzówkę ‘macicy’ powoduje stymulację do 

PODSUMOWANIE

Płazy beznogie to tropikalne zwierzęta 
o skrytym trybie życia. Ich liczne adaptacje 
do życia pod ziemią budzą zainteresowanie 
badaczy. Mimo to wiele aspektów biologii 
Gymnophiona jest nadal słabo poznanych, 
podobnie jak pochodzenie, rozmieszczenie i 
liczebność populacji. W dobie silnego zagro-
żenia płazów, duże trudności sprawia okre-

ślenie sytuacji wielu gatunków oraz podjęcie 
odpowiednich działań dla ich zachowania. 
Aktualnie najwięcej uwagi w tej grupie pła-
zów poświęca się ich taksonomii, określaniu 
liczebności czy opisowi biologii rozrodu. 
Trwają także badania dotyczące anatomii i 
morfologii narządów smaku w rozwoju.

BIOLOGIA PŁAZÓW BEZNOGICH (GYMNOPHIONA) W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ 

Streszczenie

Płazy beznogie (Gymnophiona) stanowią je-
den z trzech rzędów współcześnie żyjących pła-
zów. Występują głównie w tropikalnych regionach 
Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. 
Większość z nich prowadzi podziemny tryb życia, a 
ich pozbawione kończyn, podzielone na pierścienie 
wydłużone ciało, przypomina dżdżownicę. Liczne 
adaptacje płazów beznogich do podziemnego trybu 
życia są coraz częściej przedmiotem badań. Wiedza 
na temat ich pochodzenia i taksonomii jest frag-
mentaryczna. W dodatku, dotychczas odnaleziony 

i opisany zapis kopalny jest bardzo skąpy. Pomimo 
licznych badań, wciąż niewiele wiadomo również 
na temat ekologii Gymnophiona. Dotychczas ustalo-
no między innymi że niemal połowa spośród zna-
nych 188 gatunków jest żyworodna. Większość ak-
tualnych badań dotyczy określenia pokrewieństwa 
pomiędzy poszczególnymi rodzinami oraz szerszego 
poznania biologii ich rozrodu. Celem tej pracy jest 
zaprezentowanie wiedzy z zakresu pochodzenia, 
środowiska życia, anatomii, odżywiania oraz rozro-
du Gymnophiona.

THE LATEST RESEARCH ON THE BIOLOGY OF CAECILIANS (GYMNOPHIONA) 

Summary

Caecilians (Gymnophiona) are one of the 
three modern order of amphibians. They live in 
tropical regions of the Old World and the New 
World and in most their lifestyle is underground. 
Additionally, their limbless, divided into annuli, 
elongate body, externally resembles earth-worm. 
Numerous adaptations of Gymnophiona to un-
derground life arouse interest. The knowledge of 
their origin and taxonomy is incomplete. So far, 

the fossil record which has been found and de-
scribed is very scanty. Despite abundant research, 
the knowledge about ecology of these animals is 
still deficient. Most of modern research focuses 
currently on establishing relationships among the 
families and their breeding. The aim of the paper 
is to present the latest research on the biology of 
the caecilinas (origin, environment, anatomy, nu-
trition and breeding).




