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Aste ir
NĒ JĀ

Atslēgas jautājumi
Atbildiet uz jautājumiem JĀ, vai NĒ un sekojiet bultiņām
Uz ķermeņa sāniem ir sīki daudzskaitliski balti graudiņi
(sīkas mannas veidā)
NĒ JĀ

Abinieku sugu nosaukumi
Lielais tritons (3.att.)
Triturus cristatus
Mazais tritons (4.att.)
Lissotriton vulgaris

Ķermeņa un ekstremitāšu apakšpuse
ir melna ar sarkaniem vai oranžiem
plankumiem
NĒ JĀ

Sarkanvēdera
ugunskrupis (5.att.)
Bombina bombina
Parastā kokvarde (6.att.)
Hyla arborea

Pirkstu gali lipīgi, diskveidīgi
NĒ JĀ

Brūnais varžukrupis
Pelobates fuscus (7.att.)

Acu zīlīte vertikālā
NĒ JĀ
Āda grumbuļaina, aiz acīm ir divi
lielāki par tām dziedzeri (parotīdi)
NĒ JĀ

Gar muguru pa vidu ir gaiša iedzeltenīga svītra
NĒ JĀ

Smilšu krupis (8.att.)
Epidalea calamita

Zaļais krupis (9.att.)
Pseudepidalea viridis

Mugurā zaļgani plankumi uz pelēkā fona
NĒ JĀ

Parastais krupis (10.att.)
Bufo bufo
Muguras pamatnokrāsa zaļa
NĒ JĀ

Ja salikt pakaļējas ekstremitātes, izvietojot tos
perpendikulāri ķermenim, tas pārklājas locītavās (1a.att.)
NĒ JĀ

Ezera varde (11.att.)
Pelophylax ridibundus

Ja salikt pakaļējās ekstremitātes, izvietojot tos
perpendikulāri ķermenim, tas saskaras locītavās (1c.att.)
NĒ JĀ

Zaļā varde (12.att.)
Pelophylax kl. esculentus
Dīķa varde (13.att.)
Pelophylax lessonae

(1b.att.)
Aiz acs tumšais plankums ar stūrīti augšā (2a.att.)
NĒ JĀ
(2b.att.)

a)

b)

Parastā varde (14.att.)
Rana temporaria
Purva varde (15.att.)
Rana arvalis

c)

a)

1.att. a) locītavas pārklājas; b) locītavas nesaskaras; c) locītavas saskaras (Pēc
Terentyev, Chernov 1949).
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b)

2.att. a) aiz acs tumšais plankums ar stūrīti uz
augšu; b) bez stūrīša uz augšu (pēc Kaare Fog
pers.com.).
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3.att. Lielais tritons
Triturus cristatus

4.att. Mazais tritons
Lissotriton vulgaris

5.att. Sarkanvēdera ugunskrupis
Bombina bombina (LIFE-HerpetoLatvia suga)

6.att. Parastā kokvarde
Hyla arborea

7.att. Brūnais varžukrupis
Pelobates fuscus

8.att. Smilšu krupis Epidalea calamita

9.att. Zaļais krupis
Pseudepidalea viridis

10.att. Parastais krupis
Bufo bufo

12.att. Zaļā varde
Pelophylax kl. esculentus

13.att. Dīķa varde
Pelophylax lessonae

(Foto:http://en.wikipedia.org/wiki/Natterjack_Toad

11.att. Ezera varde Pelophylax ridibundus
(Foto: Christian Fischer,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RanaRidibundaFe
male.jpg)

14.att. Parastā varde
Rana temporaria

(Foto: Grand-Duc, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Grand-Duc)
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15.att. Purva varde
Rana arvalis
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