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że charakterystyka morfologiczna plemników 
jak i ich szczegółowych struktur nie dostar-
cza dowodów stanowiących o pokrewień-
stwach poszczególnych grup zwierząt. 

lidae, Leptodacylidae oraz Rhinodermatidae. 
Podobieństwa i różnice nie odzwierciedlają 
jednak zależności filogenetycznych płazów 
bezogonowych, co jednoznacznie wskazuje, 
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Streszczenie

Porównanie struktury plemników w poszczegól-
nych grupach płazów bezogonowych pokazuje, że 
plemniki tej grupy zwierząt są bardzo różnorodne. 
U wszystkich gatunków płazów plemniki zaopatrzo-
ne są w akrosom. U przedstawicieli niższych rodzin 
perforatorium osiowe znajduje się w kanale endonu-
klearnym, podczas gdy perforatorium stożkowe ota-
cza przednią część jądra. Struktury te zostały wtór-
nie utracone u niektórych płazów. W zagłębieniu 
tylnej części jądra plemnika znajduje się centriola. 
Narządu ruchu plemnika (ogon) zwykle składa się 
z aksonemy i włókna osiowego, połączonych błonką 
falującą. Plemniki zaopatrzone w dwie wici powstały 

niezależnie 7 razy podczas ewolucji Anura. Analiza 
powyższych rozważań wskazuje na trzy główne tren-
dy w ewolucji plemników płazów bezogonowych: 
1) zmiany perforatorium, obejmujące zmniejszenie 
perforatorium osiowego, rozwój perforatorium stoż-
kowego lub utrata obu tych struktur, 2) zmiany w 
tylnej części jądra — redukcja dołka lub rozwój dołka 
dodatkowego, 3) zmiany w ogonie — zanik włókna 
osiowego, błonki falującej lub utworzenie dodat-
kowej aksonemy. Porównując strukturę plemników 
płazów bezogonowych można stwierdzić, że analiza 
taka nie dostarcza dowodów na pokrewieństwo po-
szczególnych grup zwierząt.

MORPHOLOGICAL DIVERSITY OF SPERM AMONG ANURAN AMPHIBIANS

Summary

Comparison of the sperm structure in individ-
ual groups of Anurans shows that spermatozoa are 
very various. In all amphibian species sperm have 
an acrosome. An axial perforatorium located in the 
endonuclear channel is present in spermatozoa of 
basal anuran families. A conical perforatorium sur-
rounds the front part of the nucleus. This structure 
has been secondarily lost in some anurans. There 
is a fossa in the basal end of the nucleus, in which 
the centriola is placed. Movement organ (tail) is usu-
ally composed of the axoneme and the axial fiber. 
Sperm provided with two flagella have developed 
independently about 7 times during the evolution of 
Anura.

Analysis of the above considerations indicates 
three main trends in the evolution of Anuran sperm 
where can be distinguished: 1) modification of per-
foratorium, involving the reduction of axial perfora-
torium, conical perforatorium development or loss 
of both of these structures; 2) modification of the 
basal part of the nucleus by reduction of fossa, or 
development of a second fossa; 3) modification of 
the tail due to the disappearance of the axial fiber, 
undulating membrane or development of additional 
axoneme. Comparing the structure of Anuran sper-
matozoa it can be concluded that the comparative 
spermatology does not provide evidence for affini-
ties of individual animal groups.
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