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Gady dzielą się 

na:

- Jaszczurki,

-Węże,

-Żółwie,

-Krokodyle



Gady są

zmiennocieplne ich 

ciało dopasuje się do 
temperatury powietrza.

Z tego 

powodu zamieszkują 

strefy klimatów:

-Równikowych,

-Zwrotnikowych,

-Podzwrotnikowych,



Przystosowanie Gadów do 

życia na lądzie:

◦ Sucha skóra pokryta 

łuskami, tarczkami

◦Płyty rogowe



Gady zrzucają 

swoją skórę.Ten proces 

nazywa się linieniem a 

zrzucona skóra wylinką lub 

naskórkiem.

Może zachodzić kilka razy w 

roku. Jest regulowane przez 

hormony przysadki, tarczycy

i kory nadnerczy. Wiąże się 

ze wzrostem organizmu oraz 

ma znaczenie jako wymiana 

zniszczonego pokrycia 

skóry. Wylinka schodzi 

płatami, a pochewki węży w 

całości.



Gady oddychają 

płucami o pofałdowanej 

powierzchni

wewnętrznej.

Powietrze dociera do nich przez 

drogi 

oddechowe. Płuca gadów podzi

elone są na liczne komory, mają 

strukturę gąbczastą (tzw. płuca 

gąbczaste). Gadzie płuca są 

silniej pofałdowane od tych u 

płazów, a ich wentylacja 

odbywa się dzięki mięśniom 

międzyżebrowym klatki 

piersiowej.



Rozmnażanie 

się i rozwój 
gadów.

U wszystkich gadów 

występuje 

zapłodnienie wewnętrze. Do 

zapłodnienia zachodzi 

wewnątrz ciała samicy. 

Plemnik łączy się z komórką 

jajową tworząc zygotę

a rozwjający się z niej 

zarodek jest w jaju osłonięty 

trzema błonami.



Inne sposoby 

rozmnażania:

- jajorodne - samica składa jaja 

na lądzie zazwyczaj w 

miejscach suchych I 

nasłonecznionych.

-jajożyworodne- ten sposób 

rozmnażania nalezy do 

jaszczurek i węży. Nie składają 

jaj w środowisku zewnętrznym. 

Zapłodnione jaja zostaką w 

ciele samicy, gdzie odbywa się 

rozwój zarodków. Młode 

wykluwają się z jaj 

bezpośrednio po ich zniesieniu.



Budowa jaja:

- Kosmówka,

-Pęcheżyk żółtkowy,

-Owodnia,

-Zarodek,

-Omocznia



W rozwoju gadów nie 

występuje postać larwa

lna .Więc to rozwój 

prosty.



Znaczenie gadów 

dla człowieka:

-Gady zjadają owady, 

ślimaki które są 

szkodnikami,

-Zjadają również gryzonie, 

które powodują duże straty 

w rolnictwie,

-W przemyśle 

farmaucetycznym jest 

wykorzystywany jad węży, 

który jest lekiem 

uśmierzającym ból.



W Polsce wszystkie 

gady podlegają 
ochronie:

-Żółw błotny,

-Jaszczurka zwinka,

-Jaszczurka żyworodna,

-Padalec zwyczajny,

-Wąż Eskulapa,

-Zaskroniec zwyczajny,

-Żmija zwyczajna,

-Gniewosz plamisty zwany 

miedzianką.



Koniec

Pamiętajmy! Chrońmy Gady!!


