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Vás zve na výstavu 

 

Žáby v životě lidském 
 
 
 
 
 
 
Žáby jsou nejrozmanitější a nejrozšířenější skupinou obojživelníků. Na celém světě žije přibližně 5 000 
druhů. Žáby žijí na všech kontinentech kromě Antarktidy a neobývají pouze nejsušší a nejchladnější 
oblasti. 
Člověk jako živočišný druh se zajímá o žáby nejen jako o potravu, ale i jak s nimi naložit jinak. Člověk 
žáby zkoumá nejen taxonomicky, používá je k různým experimentům, chová je doma apod. Žáby 
v mnoha podobách se rozšířily v životě lidí do mnoha oblastí, kterých je více než by si kdo pomyslel. 
Výstava „Žáby v životě lidském“ tyto oblasti (určitě ne všechny) prezentuje. 
Žába je svým typickým tvarem těla nezaměnitelná a snadno zapamatovatelná. Mezi obratlovci se jedná o 
unikátní tvar kombinující přizpůsobení ke skoku a zároveň k plavání.  
V povědomí Evropana je nejčastěji žába zeleně zbarvená. Tu představují  zelení skokani nebo rosnička. 
Případně si někdo vybaví ještě ropuchu, ale ostatní žáby většinou lidé již neznají.  
Je to dáno i tím, že žab bohužel, stejně jako jiných živočichů a rostlin, ubývá. Žáby jsou zranitelné tím, že 
k rozmnožování potřebují vodní nádrže (především mělčí). Takových nádrží je stále méně. Jsou zaváženy 
různým odpadem nebo využívány k chovu ryb. Ač jsou žáby oblíbené (alespoň mezi částí lidské 
populace), jsou stále opomíjené. 
 

Druhová rozmanitost žab 
 
Nejvíce druhů žab žije v pralesích Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. 
Stále jsou objevovány nové druhy, ale je to pouze zlomek z dosud neobjevených druhů, které nepoznány 
mizí spolu s mizejícími pralesy. 
 
Nejvíce „druhů“ žab v České republice se nachází v Prachově v Muzeu přírody Český ráj. 
 

Adresa: 
Muzeum přírody Český ráj 
Prachov 37 
506 01 Jičín 

 

 
tel.: 493 524 626 (493 524 809) 
mobil: 732 858 380, 737 156 412 
e-mail: mpcr@seznam.cz 

www.sweb.cz/mpcr 
 

otevřeno: duben – říjen, denně 9 – 17 (mimo tuto dobu po předchozí domluvě) 
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