Curiozităţi despre amfibieni
Ştiaţi că:

 Broasca albastră “săgeata otrăvită” - Dendrobates azureus
această broască trăieşte în pădurile din Brazilia?
are între 3 şi 4,5 cm lungime şi ajunge la o vîrstă de 4-6 ani?
pielea sa albastră este o ameninţare la adresa prădătorilor?
veninul său paralizează şi, câteodată, chiar omoară creatura care atacă broasca. Toxinele de pe pielea
broaştelor albastre sunt folosite în vârfurile săgeţilor nativilor?
"Lista Roşie" a încadrat specia drept vulnerabilă?

 Broasca aurie "săgeata otrăvită" - Phyllobates terribilis
broasca aurie este cea mai veninoasă vertebrată din lume?
animalul trăieşte pe coastele Columbiei, în junglă?
teribila broască ajunge la maxim 5 cm lungime?
găini sau câini au murit după ce au atins o hârtie pe care a mers la un moment dat o astfel de broască?
un miligram de otravă, conţinut de obicei de o astfel de broască, poate omorî 10.000 de şoareci sau 1020 de oameni, adică 2 elefanţi africani - otrava se găseşte în glandele de pe piele?
broasca aurie ucide orice o mănâncă, cu excepţia unui singur şarpe: Liophis epinephelus, rezistent, dar
nu imun la veninul broaştei?

o

 Broasca dungată galbenă "săgeata otrăvită" Dendrobates leucomelas
broasca dungată galbenă se găseşte în America de Sud, în principal în Venezuela?
are maxim 4 cm lungime şi cântăreşte în jur de 3 grame?
ca majoritatea broaştelor otrăvitoare, are un colorit puternic care avertizează prădătorii să nu se atingă de
ele?

 Broasca otrăvitoare dungată în negru şi verde - Dendrobates auratus
veninosul animal, a cărui otravă se găseşte pe piele, la fel ca la celelalte broaşte periculoase, trăieşte în
Nicaragua şi Columbia?

cea mai mare broasca se numeste sugestiv Broasca Goliad (Conraua goliath) si trăiește în Camerun.
Aceasta are aproximativ 30 de cm și cântarește în medie 3.3 kilograme?

cea mai mica broasca este Broasca de Aur (Psyllophryne Didactyla) din Brazilia. Cresc numai pana la
9,8 mm?

