
Na świecie żyje ponad 6000 gatunków płazów należących do trzech rzędów: płazy ogoniaste 
(Caudata), płazy bezogonowe (Anura) oraz płazy beznogie (Apoda). Zdecydowana większość 
z nich zamieszkuje obszary tropików. W Polsce żyje 18 gatunków płazów (wyłącznie płazy 
ogoniaste i bezogonowe). Są to: salamandra, 4 traszki, 2 kumaki, grzebiuszka, 3 ropuchy, 
rzekotka oraz 6 żab, przy czym umownie dzieli się je na tzw. żaby zielone (wodna, jeziorkowa 
i śmieszka) i brunatne (moczarowa, zwinka i trawna). Obecnie wszystkie krajowe płazy 
podlegają ochronie gatunkowej. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego (Ostoi Wigierskiej) 
jak i na całej Suwalszczyźnie odnotowano 12 gatunków. Jakie to gatunki? Dowiecie się 
z poniższego zadania.

Zadanie 1. Rozsypanko-układanka
Dopasuj nazwę gatunkową płaza w języku polskim 
i po łacinie, z jego ilustracją. Rozpocznij od nazw 
łacińskich, wpisując je w tabelkę w kolejności 
alfabetycznej (dla ułatwienia pierwsza kolumna została 
już wypełniona).

Następnie wpisz nazwy płazów w języku polskim, a pod 
nimi słowa im przyporządkowane, w ostatnim wierszu 
tabeli wpisz słowa z odpowiednich podpisów zdjęć 
płazów. Jeżeli prawidłowo dopasujesz wszystkie trzy 
elementy, to rozszyfrujesz hasło!
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Lissotriton vulgaris • Triturus cristatus • Bombina bombina • Pelobates fuscus • Bufo bufo • Epidalea calamita • 
Pseudepidalea viridis • Hyla arborea • Pelophylax esculentus • Pelophylax lessonae • Rana arvalis • Rana temporaria

Płazy na świecie

Płazy zamieszkują głównie wilgotne tereny różnych 
części Ziemi. Nie spotkamy ich na zupełnie suchych 
pustyniach, w morzach ani w rejonach polarnych. 
Zasiedlają Ziemię zdecydowanie mniej równomiernie 
od pozostałych gromad kręgowców. Pierwszą 
przeszkodą, która nie pozwala im na wszędobylskość 
– jest zmiennocieplność. Ten sposób przemiany materii 

powoduje, że nie mogą prowadzić czynnego życia 
tam, gdzie temperatury są zbliżone do zera. Dlatego 
też w strefie umiarkowanej i chłodnej występują 
tylko niektóre gatunki, nieco więcej jest w strefie 
klimatu śródziemnomorskiego, a polem do popisu dla 
różnorodności gatunkowej tych zwierząt jest strefa 
międzyzwrotnikowa.



Zadanie 2. Amphi-geografi a
Zaznacz na mapie świata rejony, w których występuje największa różnorodność płazów
(kolor żółty – najmniejsza, kolor pomarańczowy – średnia, kolor czerwony – największa).

Zadanie 3. Zostań płazim poliglotą!
Do anglojęzycznej nazwy płazów dopisz nazwę polską, którą spróbuj odczytać z poprzestawianych liter.

Nazwa angielska Nazwa polska, prawidłowa Nazwa polska, 
ze zmienionym szykiem

Crestet newt aktarzs agrbeziasteni

Smooth newt zsarkta azwnyczja

Fire-bellied Toad kamuk nyziinn

Common European Toad achorpu arasz

Green Toad puracho nalozie

Natterjack uporach kawapskó

Common Spadefoot biukaszgrze namzie

Common Treefrog kotrzeka rzenawd

Edible Frog abaż donaw

Pool Frog aażb krowazioje

Field frosh baża mawoocrza

Grass frog bżaa atnrwa

Czy wiesz że…

Płazy wywodzą się z dewońskich ryb trzonopłetwych i, po opuszczeniu środowiska wodnego, dały początek typowo 
lądowym gadom, z których z kolei rozwinęły się ptaki i ssaki. Są w związku z tym pierwszymi kręgowcami, które 
przystosowały się do życia na lądzie. Spośród 
krajowych gatunków płazów do najstarszych 
i najbardziej prymitywnych należą kumaki – 
nizinny i górski, których przodkowie pojawili się 
około 150 mln lat temu, podczas gdy przodkowie 
żab pojawili się dużo później, bo dopiero około 
37 mln lat temu.

około 150 mln lat temu, podczas gdy przodkowie 



Płazy podlegają sezonowemu rytmowi aktywności. Temperatura ich ciała nie jest stała, lecz 
zależna od temperatury otoczenia i zmienia się wraz z nią. W naszej strefi e klimatycznej płazy 
musiały przystosować więc swój rytm życia do zmieniających się pór roku. Okres zimowy 
spędzają w stanie hibernacji, ukryte w różnych miejscach. Kiedy tylko warunki zewnętrzne 
poprawią się na tyle, by mogły prowadzić aktywne życie, wszystkie dojrzałe płazy wyruszają 
na miejsce godów do zbiornika wodnego. Różne gatunki płazów rozpoczynają gody w różnych 
okresach. Dzięki takiemu rozłożeniu w czasie, poszczególne gatunki płazów nie konkurują 
ze sobą o miejsce na płyciznach stawów, gdzie najchętniej składają jaja, a rozwijające się 
stopniowo potomstwo ma większą szansę na zdobycie pokarmu. Cały rozród i rozwój tej grupy 
zwierząt związany jest ze środowiskiem wodnym – widać tu odzwierciedlenie ewolucji płazów – 
pierwszych kręgowców, które wyszły na ląd.

Gatunek
Okres migracji
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Ropucha szara

Ropucha zielona

Rzekotka drzewna

Żaba wodna i jeziorkowa

Żaba trawna

Żaba moczarowa

 migracje wiosenne   migracje jesienne

Zadanie 4. Zadanie dla uważnych
Przyjrzyj się grafi cznej ilustracji okresów wiosennych i jesiennych migracji dorosłych płazów. Zakryj tabelkę i spróbuj 
odpowiedzieć na pytania:

Które płazy najwcześniej zaczynają wędrówkę do miejsc rozrodu?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Które z płazów najpóźniej rozpoczynają wiosenną wędrówkę do miejsc rozrodu?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Którego z płazów najdłużej można jeszcze obserwować jesienią?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okresy wiosennych i jesiennych migracji dorosłych osobników wybranych gatunków płazów krajowych 
(tabela za: R. Kurek, M. Rybacki, M. Sołtysiak, Poradnik ochrony płazów, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot, Bystra 11)

Ciekawostka:

Zdarza się, że larwa nie może dokończyć metamorfozy 
i wówczas zmuszona jest do hibernacji w tym 
niedojrzałym stadium. W takich przypadkach 
przeobrażenie zachodzi po hibernacji. Bywa, że larwa 

traci zdolność do przekształcania się w postać dorosłą, 
wówczas osiąga dojrzałość płciową i może rozmnażać 
się – to zjawisko nosi nazwę neotenii.



Zadanie 7. Zagadkowa metamorfoza
Przyjrzyj się rysunkom – są wśród nich etapy rozwoju płazów ogoniastych i rozwoju płazów bezogonowych. 
Ułóż rysunki we właściwej kolejności, a odczytasz ukryte hasła. Dopisz cyfry pod rysunkami w odpowiedniej 
kolejności, a następnie przenieś odpowiednie litery lub sylaby do tabelki.

Hasło z cyklu płazów ogoniastych:
1 2 3 4 5 6 7 8

Hasło z cyklu płazów bezogonowych:
1 2 3 4 5 6 7 8

Zadanie 5. Nieustanne wędrowanie…
Dorosłe osobniki płazów po odbyciu godów opuszczają 
zbiorniki wodne i zaczynają kolejny, lądowy okres życia, 
który trwa aż do jesieni. Potem znów rozpoczynają 
wędrówkę do miejsc zimowania. W zależności od 

gatunku płaza, zmiana środowiska może nastąpić tuż po 
złożeniu jaj, lub jakiś czas potem. Odgadnij z poniższych 
zestawów poplątanych liter nazwy gatunkowe płazów, 
o których mowa:

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...., .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... i .... .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... ....  przebywają 

najkrócej w środowisku wodnym (kilka tygodni), zaraz po godach opuszczają zbiornik wodny, udając się 

na swoje letnie siedlisko. .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... spędzają w zbiornikach wodnych kilka miesięcy, najdłużej zaś 

.... .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  – prawie pięć miesięcy w roku. Miejsc rozrodu nie opuszczają 

prawie wcale .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... i .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... ...., niemal całe życie wiodąc przy zbiorniku wodnym 

lub przy jego brzegu.

b - a - ż - a  m - w - o - o - c - a - r - z - a

i - t - k - r - z - s - a

b - a - ż - a  a - w - n - o - d k - o - j - a - e - w - z - o - i - r

a - t - k - r - z - s - a  a - g - t - r - s - z - a - n - e - i - b - i

b - ż - a - a  a - t - n - r - w - a a - r - h - o - c - p - u  a - r - z - s - a

Zadanie 6. Rok z życia płaza
Spróbuj uzupełnić model rocznej egzystencji populacji 
płazów, dzielącej się na następujące etapy: wiosenną 
wędrówkę do miejsc złożenia skrzeku, fazę rozmnażania 
się, wędrówkę do siedlisk letnich, jesienną wędrówkę do 

siedlisk zimowych na okres hibernacji. Dorysuj strzałki 
w odpowiednich kierunkach, wpisz porę roku i zakres 
w miesiącach (Model na podstawie: J. Blab, H. Vogel, 
Płazy i gady Europy Środkowej, Warszawa 1999).
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Zadanie 9. Czyje to jajo?
Przeczytaj uważnie informacje, spróbuj odgadnąć czyje jaja są na poszczególnych rysunkach.

Koncert w stawie

Płazy bezogonowe (kumak, grzebiuszka, rzekotka, 
ropuchy oraz żaby zielone i brunatne), w trakcie 
godów korzystają ze zdolności wokalnych samców. 
Wyjątkiem jest grzebiuszka ziemna, u której 
nie tylko samiec ale i samica potrafi  

wydawać głosy podczas godów. 
Grzebiuszka wydaje 

dość osobliwe 
piszczące 

dźwięki. Samce 
naszych płazów wydają 

głosy na tyle charakterystyczne, że 
na ich podstawie można rozróżniać 

poszczególne gatunki. To samce 

przybywają pierwsze na miejsce 
godów, zaraz też zaczynają wabić 

samice. Aby dźwięki były 
lepiej słyszane, są one 
wzmacniane przez 
specjalne rezonatory 
(worki powietrzne), 

parzyste u żab zielonych 
(wodna i jeziorkowa) i nieparzyste 
u pozostałych płazów. Przybierają one 

wyjątkowe rozmiary u kumaka nizinnego, 
który nadyma się jak balon, po czym może wydać całą 
serię dźwięków, stopniowo uwalniając nagromadzone 
powietrze.

godów korzystają ze zdolności wokalnych samców. 
Wyjątkiem jest grzebiuszka ziemna, u której 

samice. Aby dźwięki były 

Zadanie 8. Mowa płazów
Korzystając z nagrań głosów godowych różnych gatunków płazów (np. ze strony http://czlowiekiprzyroda.eu/life/
plazy_pl/glosy.htm) zapisz brzmienie głosów poszczególnych gatunków za pomocą liter, np. głos kumaka to kum 
kum. Następnie spróbuj jak najwierniej naśladować ten głos. Wybierzcie między sobą najlepszych naśladowców 
z poszczególnych gatunków.

Na podstawie sposobu połączenia jaj, ich 
wielkości możemy określić do którego 

gatunku płaza należą. Kumaki składają 
jaja pojedynczo lub w małych 

grupkach, często są przyklejone 
do roślin wodnych. Skrzek 
rzekotki tworzy małe kulki 

wielkości orzecha włoskiego. Żaby 
(zielone i brunatne) składają skrzek 

w postaci dużych kul (kłębów). Żaby brunatne 
składają jaja w jednym kłębie, po ich ilości 
można więc określić liczbę samic, które 
złożyły jaja w danym miejscu. Kule 
jaj żab unoszą się swobodnie 
w wodzie. Grzebiuszka składa 
jaja w postaci krótkich, grubych 
sznurów, a skrzek ropuch to 
długie, cienkie sznury.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



Wodne życie płazów

Z komórki jajowej płaza wylęga się larwa, która 
prowadzi wodny tryb życia. Jej dalszy rozwój wygląda 
nieco inaczej w obu rzędach płazów. Larwy płazów 
ogoniastych są podobne do osobników dorosłych, 
wyglądają jak ich miniaturki tyle, że mają skrzela 
zewnętrzne po bokach głowy. Jako pierwsze w rozwoju 
pojawiają się u nich kończyny przednie. Natomiast 
ciało larw płazów bezogonowych, czyli kijanek, różni 
się kształtem od postaci dorosłych, a w rozwoju jako 
pierwsze pojawiają się kończyny tylne. W budowie 

wszystkich larw płazów możemy wyróżnić: głowę, tułów 
i ogon. Larwy płazów ogoniastych posiadają aparat 
gębowy uzębiony, podobnie jak formy dorosłe – są 
drapieżne i mogą polować na bezkręgowce wodne. 
Kijanki natomiast mają rogowe szczęki z pasmami 
drobnych ząbków – co umożliwia im zeskrobywanie 
cząstek pokarmu (głównie glonów i martwej 
materii organicznej). Ilość i układ tych ząbków są 
charakterystyczne dla gatunku i służą specjalistom 
w oznaczeniu kijanek płazów.

Zadanie 11. Gdzie jest mój dom?
Na to pytanie – w przypadku płazów trudno znaleźć 
odpowiedź. Ich egzystencja przebiega w nieustannej 
wędrówce między różnymi biotopami. Oczywiste jest, że 
faza rozrodu musi odbywać się w wodzie. Ale co dzieje 
się z różnymi gatunkami płazów podczas spoczynku 
zimowego oraz okresu letniego? Niektóre z płazów, 
jak żaby zielone, kumaki, czy traszka grzebieniasta, 
pozostają przez całą ciepłą porę roku związane ze 
zbiornikiem wodnym lub jego brzegiem. Najkrócej 
spośród naszych płazów przebywają w wodzie żaby 
brunatne (trawna i moczarowa) i ropucha szara, które 

opuszczają zbiorniki zaraz po godach. Żaba trawna lubi 
przebywać w wilgotnych, liściastych lasach, w parkach, 
zakrzaczeniach, spotkamy ją też w ogrodach. Z kolei 
ropucha szara kryje się w cienistych lasach, zaroślach, 
parkach i ogrodach. Grzebiuszka ziemna udaje się na 
tereny otwarte – pola, łąki i ogrody.

Jeżeli uważnie przeczytałeś tekst, z pewnością nie 
sprawi Ci trudności przyporządkowanie poszczególnych 
gatunków do różnych siedlisk. Dotyczy to okresu 
letniego. Zdarzyć się może, że ten sam gatunek pojawi 
się w kilku siedliskach.

Siedlisko Gatunki płazów bytujące w nim latem

Staw, jezioro

Łąka

Las

Pola, ogrody

Parki, zadrzewienia śródpolne

Zadanie 10. Budowa larw płazów
Przyporządkuj odpowiednim częściom ciała larw płazów ich nazwy (wpisz je obok rysunków i połącz linią 
z odpowiednimi miejscami).

skrzela zewnętrzne

płetwa ogonowakończyna przednia

kończyna tylna

otwór skrzelowy

zawiązek kończyny tylnej



Płazy to zwierzęta drapieżne, ich podstawowy pokarm 
stanowią owady. Żywią się także pajęczakami, wijami, 
dżdżownicami, drobnymi skorupiakami oraz ślimakami. 
Starsze osobniki polują także na kręgowce – małe 
rybki i inne płazy. Kijanki początkowo odżywiają się 
roślinami (np. glonami) lub martwą materią organiczną, 
potem polują na różne drobne bezkręgowce wodne, 
starsze nawet na larwy innych płazów. Natomiast larwy 
płazów ogoniastych są wyłącznie drapieżne – polują na 
wszystko, co mogą spotkać w swoim otoczeniu, a co 
nie jest dla nich za duże. Są to głównie larwy owadów 
wodnych (muchówki, chrząszcze, ważki, chruściki, 
pluskwiaki), pajęczaki, skorupiaki wodne, ślimaki i larwy 
innych płazów.

Najbardziej różnorodne menu ma rzekotka drzewna, 
która jako jedyny środkowoeuropejski płaz potrafi 
wspinać się na drzewa, krzewy i wysokie rośliny zielne.

Czy wiesz że…

Owady stanowią do 70% diety płazów! W niektórych 
lasach potrafią, ze względu na swoją dużą liczebność 
oraz często nocny tryb życia, zjeść znacznie więcej 
owadów niż ptaki zamieszkujące te środowiska. 
Ponadto płazy są jedną z nielicznych grup zwierząt, 
które ograniczają liczebność stonki ziemniaczanej 
– jedna ropucha szara potrafi zjeść w sezonie 

około 2 kg tych chrząszczy! Są więc naszymi 
sprzymierzeńcami w ogrodach i innych uprawach. 
Poza stonką, zjadają także innych „niechcianych 
gości” – np. ślimaki. Kijanki płazów, zjadając różnego 
rodzaju pokarm pochodzenia roślinnego i bakteryjnego, 
przyczyniają się do oczyszczania wody w drobnych 
zbiornikach.

Zadanie 12. Łańcuch pokarmowy
Przejdź przez labirynt łańcucha pokarmowego, 
pamiętając, że ropucha zjada stonkę, która z kolei zjada 
listki ziemniaków. Po kwadratach można poruszać się 
tylko poziomo i pionowo i tylko od ropuchy, przez stonkę 
do listków ziemniaka i znów od ropuchy przez stonkę 

do ziemniaka. Nie wolno poruszać się po przekątnych 
– przechodzić na kwadrat, który styka się z aktualnym 
narożnikiem. Nie można przejść przez żaden kwadrat 
dwukrotnie. Powodzenia ! (dla ułatwienia podano 
miejsce startu i zakończenia wędrówki).



Zadanie 13. Menu larw płazów
Wpisz w rubryki elementy stanowiące pokarm larw płazów. 
Zwróć uwagę na różnice w diecie larw płazów ogoniastych i bezogonowych.

Larwy płazów 
ogoniastych

Larwy płazów 
beogonowych

Naturalni wrogowie płazów

Płazy mają wielu wrogów naturalnych, pomimo 
stosowanej przez nie broni chemicznej w postaci 
skórnych gruczołów jadowych. U jednych gatunków są 
one bardziej toksyczne, u innych mniej. Mimo zawartych 
w skórze toksyn znajdują się chętni na delikatne mięso 
płazów. Niektóre drapieżniki są po prostu bardziej 
odporne na trucizny (np. zaskroniec czy tchórz), inne 
nauczyły się wyłuskiwać posiłek z trującego opakowania, 
pozbawiając go skóry. Na płazy polują także norki, 

borsuki, lisy, jenoty a także wydry. W okresie życia 
w wodzie stają się pokarmem ryb – szczupaka, suma, 
pstrąga. Płazami nie gardzą też ptaki, w szczególności: 
ptactwo wodne (czapla siwa, kaczki), kruki, gawrony, 
ptaki szponiaste. Jednym z licznych mitów, krążących 
wśród ludzi, jest upodobanie bocianów do zjadania żab. 
W rzeczywistości ptaki te polują głównie na gryzonie 
i owady, płazy natomiast zjadają znacznie rzadziej, 
w sytuacji braku innego pokarmu.

Zadanie 14. Różne gusty drapieżników
Podane niżej nazwy zwierząt wpisz w odpowiednie miejsce na rysunku, biorąc 
pod uwagę stadia rozwojowe płazów, jakie są przez nie zjadane.

traszka zwyczajna, larwa traszki, topielica, rak, kaczka krzyżówka, płoć, gawron, czapla siwa, wydra, żmija zygzakowata, 
tchórz, okoń, traszka grzebieniasta, zaskroniec, larwa ważki, larwa pływaka żółtobrzeżka, biegacze, pliszka
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Zadanie 15. W pokarmowej piramidzie
Na rysunku przedstawiono bardzo uproszczoną piramidę pokarmową. Uzupełnij nazwy jej kolejnych poziomów.

Badania naukowe dowodzą, że biomasa każdego poziomu 
trofi cznego zmniejsza się dziesięciokrotnie w stosunku do 
poprzedniego. Dzięki temu można orientacyjnie obliczyć, 
ile potrzeba było substancji organicznej do powstania 
określonej biomasy płazów, a nawet jak dany gatunek 
dawał sobie radę z tzw. „szkodnikami”.

Oblicz jaka musi być biomasa najniższego poziomu 
trofi cznego, aby powstała populacja płazów, złożona 
z rzekotek, o łącznej wadze 20 kg. Zakładając, 
że stosunek płci u rzekotek wynosi 1,5 : 1, czyli na 
1,5 samca przypada 1 samica oraz że samce ważą 
przeciętnie 8 g, a samice średnio 11 g; wylicz, ile 
w tej populacji było samic a ile samców. Wyniki wpisz 
w wyznaczone pola na piramidzie pokarmowej.

..........................................

..........................................

..........................................



Zadanie 16. Fotozagadka – Jaki to płaz? Część 1
Połącz linią zdjęcie płazów z opisem odpowiedniego gatunku. 
Pod zdjęciem wpisz odpowiednią nazwę polską i łacińską każdego gatunku.

Zaznacz kolorem żółtym rodzinę salamandrowatych, 
kolorem pomarańczowym rodzinę kumakowatych, 
kolorem brązowym rodzinę grzebiuszkowatych, kolorem 

szarym rodzinę ropuchowatych, kolorem niebieskim 
rodzinę żabowatych, kolorem zielonym rodzinę 
rzekotkowatych.

Polskie nazwy gatunków: traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna, żaba trawna
Nazwy łacińskie: Bufotes viridis, Pelophylax esculentus, Rana temporaria, Bufo bufo, Lissotriton vulgaris, Bombina bombina.
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Grzbiet barwy trawiastozielonej, czasem 

brązowej, z jasnym paskiem biegnącym przez 

środek grzbietu oraz nieregularnie rozrzuconymi 

czarnymi plamkami. Płaz ten jest naturalną 

hybrydą (krzyżówką) żaby jeziorkowej i żaby 

śmieszki.

Płaz ogoniasty, ma barwę płową, szaro- lub ciemnobrunatną z okrągłymi ciemnymi plamami. W przypadku zagrożenia, gruczoły skórne zlokalizowane w skórze wydzielają piekącą ciecz o zapachu stęchlizny.

Ubarwienie tego płaza jest typowym 

ubarwieniem ochronnym, znakomicie 

upodabniającym go do jasnych, małych, 

gładkich kamieni pokrytych zielonymi plamami 

porostu. Głos godowy to charakterystyczny 

długotrwały terkot przypominający trele 

kanarka. Określany jest jako jeden z ładniejszych 

głosów godowych wydawanych przez krajowe 

płazy.

Płaz ten nazywany bywa również ognistym. Podczas niebezpieczeństwa wykonuje gwałtowny przewrót na grzbiet, pokazując jaskrawo ubarwiony spód ciała by przestraszyć napastnika.

Odgłosy godowe samców tego płaza 

przypominają chrapliwe pomrukiwanie lub 

ciche chrobotanie. Podczas godów płazy te nie 

przyjmują pokarmu. Zaczynają polować dopiero 

po złożeniu skrzeku i wyjściu z wody. Jest 

najbardziej odpornym na zimno europejskim 

płazem, spotykana jest na północnych krańcach 

Półwyspu Skandynawskiego.

Brązowe ubarwienie tego płaza jest ubarwieniem ochronnym, upodabniającym go do koloru gliniastej gleby. Płaz ten wykształcił szereg mechanizmów obronnych przed drapieżnikami. Przede wszystkim gruczoły jadowe, których wydzielina powoduje u napastnika pieczenie nabłonków i ślinotok. Jad (zawierający dwie substancję – bufotalinę i bufoteninę) jest również trujący dla człowieka.



Zadanie 17. Fotozagadka – Jaki to płaz? Część 2
Połącz zdjęcie płaza z jego opisem.

Zaznacz kolorem żółtym rodzinę salamandrowatych, 
kolorem pomarańczowym rodzinę kumakowatych, 
kolorem brązowym rodzinę grzebiuszkowatych, kolorem 

szarym rodzinę ropuchowatych, kolorem niebieskim 
rodzinę żabowatych, kolorem zielonym rodzinę 
rzekotkowatych.

..........................................................................................
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Strona grzbietowa ciała jest czarna, boki 

pokryte białymi kropkami, a brzuszna strona 

ciała pomarańczowa z czarnymi okrągłymi 

plamkami, poza podgardlem, które jest ciemne. 

Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznej 

płetwie grzbietowej, która wykształca się 

u samca w okresie godowym, a która przybiera 

charakterystyczny kształt grzebienia.

Charakterystyczne ubarwienie – oliwkowozielone plamy na oliwkowoszarym tle, z jaśniejszą pręgą wzdłuż grzbietu; gatunkowa nazwa łacińska pochodzi od słowa calamus co oznacza źdźbło lub łodygę. Płaz ten ma krótkie nogi, w związku z czym nie potrafi  skakać, ale doskonale biega. Z tego powodu dawniej nazywany był ropuchą żwawą.

Trawiastozielone ubarwienie grzbietu oraz 

kształt ciała tego płaza przypominający blaszkę 

liściową, sprawia że jest on niedostrzegalna na 

tle drzew i krzewów, na których przebywa. Jest 

to jedyny nadrzewny europejski gatunek płaza.

Charakterystyczna niebieska barwa godowa samców jest nietrwała, pod wpływem stresu zanika w ciągu kilku minut. Od podobnej do niej żaby trawnej różni się bardziej ostrym pyskiem i brzuchem bez plam.

Skóra jest gładka, lśniąca, bez brodawek 

i narośli, barwy jasno-oliwkowo-zielonej 

z ciemniejszymi plamami. W razie podrażnienia 

uwalnia się charakterystyczny zapach czosnku, 

który wytwarzają gruczoły rozmieszczone na 

całej powierzchni ciała. Płaz ten zagrzebuje 

się w ziemi dzięki silnym nogom zaopatrzonym 

w specjalne łopatkowate modzele. Rozgrzebuje 

ziemię, okręcając się przy tym wokół własnej 

osi, wkręcając się w ziemię niczym korkociąg. 

Cała „operacja” trwa jedną – dwie minuty.

Ubarwienie grzbietu jest trawiastozielone w czarne plamki, pośrodku grzbietu przebiega jasny pasek. Charakterystyczną cechą jest rdzawobrązowa plama w okolicy biodrowej. Płaz ten zimuje stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi i jest w stanie przetrwać mrozy dochodzące do ponad –10°C. Jego płyny ustrojowe nie zamarzają najprawdopodobniej dzięki magazynowaniu w ciele glukozy lub glicerolu.



Zadanie 18. Nasze płazy
Zakreśl gatunki, które spotykamy w Polsce, dodatkowo zaznacz na żółto te, które żyją na terenie Ostoi Wigierskiej.

ropucha paskówka, rzekotka śródziemnorska, salamandra czarna, traszka marmurkowa, aksolotl tygrysi,
salamandra plamista, ropucha zielona, liściołaz straszliwy, marszczelec, traszka grzebieniasta, żaba śmieszka,
rzekotka szmaragdowa, ropucha szara, żaba zwinka, traszka górska, żaba darwina, ropucha aga, żaba wodna,

kumak nizinny, aksolotl meksykański, karlik szponiasty, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna

Zadanie 19. Prawda czy fałsz?
Zakreśl literkę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli fałszywe.

Traszkę górską spotkasz w Wigierskim Parku Narodowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Salamandra plamista jest gadem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Ropucha szara to jeden z największych polskich płazów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Rzekotki mają długie palce zakończone przylgami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Na grzbiecie samca traszki grzebieniastej, w okresie godów pojawia się płetwa tworząca grzebień  . . . . . .  P F

Samiec żaby wodnej przybiera w okresie godów niebieską barwę ciała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

W Polsce występuje 28 gatunków płazów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Parotydy, to gruczoły skórne osadzone z tyłu głowy, które wydzielają silny jad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P F

Zadanie 20. Czyje to oko?
Przyjrzyj się głowom płazów, w szczególności kształtom ich źrenic, i odgadnij jakie to płazy.

....................................................................................................  ....................................................................................................  ....................................................................................................  ....................................................................................................

Gałki oczne płazów, czatujących w wodzie, znacznie wystają ponad głowę – jak myślisz co ułatwia taka budowa 
(ma to związek z wodą)?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy wiesz jak nazywa się sposób kadrowania zdjęcia lub ujęcia polegający na ustawieniu obiektywu poniżej środka 
rejestrowanego obiektu? (Obiekt sprawia wtedy często wrażenie większego niż jest w rzeczywistości).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy wiesz, że…

Płazy dostrzegają tylko ruchome przedmioty, nie widzą więc owada, póki ten się nie poruszy.
Zmysł wzroku jest u nich dobrze rozwinięty, u postaci dorosłych oczy pokryte są ruchomymi powiekami
(każde z oczu ma trzy powieki), larwy ich nie mają.

Zadanie 21. Czym różni się żaba od ropuchy?
Przyjrzyj się uważnie – czym różni się głowa ropuchy od głowy żaby? Jakie są pozostałe cechy różnice 
rodzinę żabowatych od ropuchowatych? Podpisz odpowiednio czyje głowy widać na rysunku.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................



Zadanie 23. Kurs rysowania płazów
Wzorując się poniższym przykładem naszkicuj, a następnie wykończ rysunek żaby i ropuchy.
Zwróć uwagę na różnice w ich budowie.

Zadanie 22. Bystre oko
Sprawdź czy masz dobry wzrok
i spróbuj znaleźć jak najszybciej
identyczne kontury płazów.
Ile takich widzisz?

ROPUCHA ZIELONA ŻABA JEZIORKOWA

Zadanie 22. Bystre oko
Sprawdź czy masz dobry wzrok
i spróbuj znaleźć jak najszybciej
identyczne kontury płazów.
Ile takich widzisz?



Zadanie 24. Rozwiąż krzyżówkę
1

2 3

4 5

× × 6

7 ×

8

Pionowo:

 1. Naukowiec – biolog, badający płazy 
i gady.

 2. Nazwa gatunkowa płaza bezogonowego, 
którego samce w porze godowej 
przybierają barwę niebieską.

 3. Nazwa gatunkowa płaza bezogonowego, 
przebywającego głównie na lądzie, 
aktywnego o zmierzchu i nocą.

 6. Sezonowe wędrówki płazów.

Poziomo:

 4. Nazwa gatunkowa niejadowitego węża 
żywiącego się głównie płazami.

 5. Grupa kręgowców zagrożona 
wyginięciem.

 7. Nazwa gatunkowa zielonego płaza 
bezogonowego posiadającego długie 
palce z przylgami, umożliwiające 
wspinanie się po gładkich 
powierzchniach.

 8. Nazwa stanu fizjologicznego związanego 
z obniżeniem temperatury wnętrza ciała, 
umożliwiającego zwierzęciu przetrwanie 
okresu zimowego.

Zadanie 25. Foto‑zagadka
Dopasuj fragment do właściwego zdjęcia płaza, łącząc go linią z właściwym zdjęciem.

Żaba trawna

Rzekotka 
drzewna

Grzebiuszka 
ziemna

Kumak 
nizinny

Żaba 
jeziorkowa

Ropucha 
zielona

Ropucha 
szara



Jak chronimy płazy?

Płazy są wrażliwe – zarówno na zanieczyszczenia 
środowiska, jak też zniszczenia i fragmentację siedlisk, 
w których żyją. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat obserwowany jest spadek populacji płazów na 
całym świecie. Zgodnie z danymi Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody w 2009 r. wyginięcie 
zagrażało 25% europejskich gatunków płazów. Ten 
niekorzystny proces obserwujemy także w naszym 
kraju (K.Klimaszewski, Płazy i gady). Dlatego też 
zdecydowana większość gatunków płazów objęta jest 
różnego rodzaju ochroną prawną, zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Zwierzęta te znajdują się także na 
wszelkiego rodzaju czerwonych listach gatunków 

rzadkich i zagrożonych wyginięciem. W Polsce 
wszystkie 18 gatunków płazów, tj. wszystkie płazy 
spotykane na terenie Ostoi Wigierskiej (Wigierskiego 
Parku Narodowego), które poznaliście w tym pakiecie 
oraz: salamandra plamista, traszka górska, traszka 
karpacka, kumak górski, żaba śmieszka i żaba 
zwinka, objętych jest ochroną gatunkową, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
7 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1348). Z kolei do 
tzw. naturowych gatunków zalicza się, m.in. traszkę 
grzebieniasta i kumaka nizinnego. Naturowe gatunki 
– gatunki umieszczone w II i IV Załączniku Dyrektywy 
Siedliskowej, obowiązującej na terenie Unii Europejskiej.

Zadanie 26. Formy ochrony
Dopasuj poszczególne formy ochrony do opisu, wpisując ich nazwę w odpowiednim polu.

Formy ochrony: ochrona czynna, Natura 2000, ochrona gatunkowa, Czerwona lista Międzynarodowej 
Unii Ochrony Przyrody, użytek ekologiczny, Polska Czerwona Księga Zwierząt, Konwencja Berneńska, 
park narodowy, rezerwat przyrody.

....................................................................................................

Sposób ochrony przyrody polegający na ingerowaniu 
w naturalne procesy poprzez podejmowanie działań w zakresie 
zabiegów ochronnych. Przykładowe działania:
– stawianie płotków ochronnych wzdłuż dróg zapobiegających 

rozjeżdżaniu płazów,
– wieszanie budek dla ptaków czy nietoperzy,
– budowa murków, w których mogą chronić się jaszczurki,
– koszenie łąk w celu ich utrzymania w niezmienionym stanie,
– prowadzenie wypasu krów i owiec na terenach bezleśnych, 

aby nie zarosły.

....................................................................................................

Ważnym elementem globalnego systemu ochrony przyrody 
są konwencje i porozumienia międzynarodowe, wszak 
zwierzęta, rośliny, czy procesy naturalne nie znają granic 
państwowych. Pozostałości ekosystemów, mających znaczenie 
dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, 
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, 
skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, 
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 
przebywania.
Istotnym powodem tworzenia tych form jest potrzeba 
objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale 
cennych pod względem przyrodniczym, o dużym znaczeniu 
dla zachowania unikatowych zasobów genowych. Z reguły 
nie mogły one zostać objęte ochroną rezerwatową ze 
względu na niewielką powierzchnię i mniejszą rangę walorów 
przyrodniczych.

....................................................................................................

Jest najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce, chroniącą 
zasoby i procesy przyrodnicze dużych obszarów o wybitnych 
walorach, gdzie przyroda jest stosunkowo najlepiej zachowana. 
Na terenach parku narodowego prawnie ograniczona jest 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania 
się oraz pozostałej ingerencji człowieka. Udostępniane są one 
natomiast w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, 
turystycznych czy sportowych, w zakresie który nie wpłynie 
negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

....................................................................................................

Program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego 
systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem 
programu jest zachowanie określonych typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne 
i zagrożone w skali całej Europy. W ramach programu 
wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 
– OSO (Special Protection Areas – SPA) oraz Specjalne Obszary 
Ochrony Siedlisk – SOO (Special Areas of Conservation 
– SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne. 
Każde państwo członkowskie opracowuje i przedstawia 
Komisji Europejskiej listę leżących na jego terytorium 
obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, 
odpowiadających gatunkowo i siedliskowo wymogom zawartym 
w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej.

....................................................................................................

Ta forma ochrony przyrody ma na celu zapewnienie przetrwania 
i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów 
i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności 
gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków 
rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia 
i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie 
umów międzynarodowych.
W stosunku do gatunków objętych tą formą ochrony 
obowiązują określone zakazy (zabijania, zbierania, 
przetrzymywania, niszczenia ich siedlisk, handlowania, 
wywożenia za granicę, płoszenia itp.). Istnieją dwie kategorie 
tej formy ochrony:
– całkowita (ścisła) – nie dopuszcza żadnych form pozyskiwania 

przedstawicieli chronionego gatunku;
– częściowa – dotyczy np. roślin leczniczych i przemysłowych; 

ich zbiór jest dozwolony tylko na potrzeby odpowiednich 
zakładów pracy, a obszar eksploatacji i dopuszczalna 
wielkość zbiorów są ściśle określone.



Czy zanikanie gatunków jest dla nas ostrzeżeniem?

Płazy możemy spotkać zarówno na lądzie, jak 
i w wodzie, a zmiany zachodzące w każdym z tych 
środowisk oddziałują bezpośrednio na te zwierzęta. 
Według danych literaturowych, liczebność populacji 
płazów na całym świecie szybko się obniża. Spośród 
wszystkich kręgowców płazy są najbardziej narażone 
na wpływ czynników destabilizujących środowisko. 
Biologia rozrodu uzależnia ich egzystencję od obecności 
zbiorników wodnych, a naga i łatwo przepuszczalna 

skóra czyni je bardzo wrażliwymi na zanieczyszczenia 
chemiczne i oddziaływanie promieniowania 
ultrafi oletowego. Mała mobilność powoduje z kolei, że 
płazy nie są w stanie szybko reagować na niekorzystne 
zmiany w środowisku i często giną. Te cechy 
sprawiają, że są one doskonałymi bioindykatorami 
stanu środowiska naturalnego: obserwacje zmian 
zachodzących w ich populacjach pozwalają na 
uchwycenie negatywnych przemian w środowisku.

Zdanie 27. Zagrożenia
Przestudiuj rysunek, wpisz w odpowiednich miejscach (tam, gdzie odziaływanie jest największe)
oznaczone cyframi rozmaite czynniki środowiskowe:

1. Jaja i zarodki płazów mogą być zniszczone przez 
promieniowanie przenikające przez dziurę ozonową.

2. Jaja płazów nie mają skorupki, są narażone na 
oddziaływanie zanieczyszczeń obecnych w środowisku 
wodnym.

3. Kijanki żywią się roślinnością wodną, do której 
mogą dostawać się szkodliwe związki chemiczne, 
pochodzące np. ze środków ochrony roślin, 
stosowanych na polach uprawnych.

4. Gatunki ryb – także te zawleczone przez człowieka 
(gatunki obce) polują na kijanki.

5. Kijanki częściowo przeobrażone padają ofi arą chorób 
dziesiątkujących płazy.

6. Płazy oddychają w znacznym stopniu przez skórę, 
są więc narażone na działanie zanieczyszczeń 
znajdujących się w powietrzu.

7. Płazy żywiąc się bezkręgowcami, pochłaniają też 
toksyczne związki chemiczne obecne w ich ciałach 
i kumulują je w swoim organizmie.

8. Wiele płazów spędza zimę lub okres niesprzyjających 
warunków w mule lub glebie, przez skórę mogą 
przenikać skumulowane tam zanieczyszczenia.

Czy potrafi sz w kilku zdaniach wyjaśnić, jak można przeciwdziałać tym zagrożeniom?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Pisarze o ochronie płazów

Zmiany w środowiskach zamieszkiwanych przez płazy 
nie są powodowane wyłącznie zanieczyszczeniami. 
Na płazy wpływają także zmiany związane z rolniczym 
użytkowaniem powierzchni Ziemi, co prowadzi często do 
utraty siedlisk. Największe zmiany w tej dziedzinie zaczęły 
się w Polsce wraz z rozwojem mechanizacji rolnictwa, 
od początku XIX-go wieku. Traktowano je początkowo 
jako synonim postępu i tylko bardziej wrażliwi ludzie 
dostrzegali inny wymiar tego zjawiska. Doskonale to 
wyraził Aleksander Fredro, pisząc z właściwym sobie 
humorem bodaj pierwszy polski „wiersz ekologiczny”:

W jeziorku żabek gromada
Losu swego była rada;
Trochę słońca, trochę wody,
Innej nie chciały swobody.
Przyszedł człowiek, wyrżnął rowy,
Z bagna powstał obszar nowy;
Dziś pszeniczkę będą żęli,
Ale żabki... diabli wzięli.
Los złe i dobre z jednej toczy beczki
To sens moralny tej małej bajeczki.
        A. Fredro, 1873 r.

Zadanie 28.
Jak myślisz, na jakie zagrożenia wskazał A. Fredro?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 29. Pomóż rzekotkom
Rzekotka drzewna, jak wiele innych płazów, zmienia 
w ciągu roku środowisko – poznaliście już cykl rozwojowy 
płazów i migracje sezonowe. Wiosną wędruje do 
zbiornika wodnego, w którym składa skrzek, a w lecie 
wraca do siedliska letniego (żyje wśród drzew i krzewów, 

w lasach liściastych i mieszanych, w zaroślach a także 
na łąkach). Oba biotopy rozdziela droga – tak jak 
widzisz to na schemacie. Zastanów się i wskaż wszystkie 
możliwe działania, które można podjąć by chronić 
zarówno populację rzekotki jak i jej siedlisko.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Rzecz o różnorodności biologicznej…

Co to jest różnorodność biologiczna? Mądre źródła – jak np. Konwencja o różnorodności biologicznej – mówią, 
że różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi 
w różnych ekosystemach (lądowych, morskich i słodkowodnych). Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku 
(różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.

Różnorodność genetyczna – dotyczy nie tylko 
gatunków, ale również osobników należących do tego 
samego gatunku. Przyczyną zmienności genetycznej 
w obrębie jednego gatunku są mutacje oraz procesy 
zachodzące w trakcie rozmnażania płciowego, 
prowadzące do rekombinacji genów. Dzięki nim 
każdy organizm posiada specyfi czną, niepowtarzalną 
kombinację genów. Różnice genetyczne wyrażają 
się w zmienności cech morfologicznych, przebiegu 
procesów fi zjologicznych i zachowania.

Na zróżnicowanie gatunkowe składa się bogactwo 
gatunków wszystkich istot żywych, a także 
zróżnicowanie liczebności poszczególnych gatunków. 
Dotychczasowy stan wiedzy nie pozwala na udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o liczbę gatunków 
żyjących obecnie na Ziemi. Szacuje się, że całkowita 
liczba gatunków na Ziemi może sięgać nawet 80 mln. 

Najwięcej gatunków poznano w królestwie zwierząt, 
wśród których dominują owady. Drugie co do liczebności 
gatunków są rośliny, wśród których najwięcej jest 
roślin dwuliściennych. Na świecie żyje około 6 tysięcy 
gatunków płazów. Pamiętajmy, że na różnorodność 
gatunkową wpływamy m.in. my – ludzie. Zasięg i tempo 
wymierania gatunków spowodowane działalnością 
człowieka dorównuje skutkom globalnych katastrof 
w dawnych epokach geologicznych. Główne przyczyny 
tego zjawiska to: masowe zabijanie zwierząt, niszczenie 
siedlisk, wprowadzanie obcych gatunków tam, gdzie 
wcześniej naturalnie nie występowały. Niszczenie 
siedliska nie musi oznaczać jego całkowitej dewastacji, 
często są to różnego rodzaju przekształcenia, m.in. 
fragmentacja. Proces ten polega na podzieleniu dużego 
obszarowo siedliska na kilka mniejszych, niekiedy 
znacznie od siebie oddalonych.

Zadanie 30. Różni i różnorodni
Przyjrzyj się zdjęciom i zastanów się, które z nich ilustrują różnorodność biologiczną na różnych poziomach.

Różnorodność genetyczna: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Różnorodność gatunkowa: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Różnorodność ekosystemowa: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Zadanie 31. Pomagamy płazom – Stwórz własny projekt!
Wybrano Cię do zespołu, którego zadaniem jest przeprowadzenie działań na rzecz czynnej ochrony płazów. 
Jednym z Waszych zadań będzie odtworzenie zarastającego drobnego zbiornika wodnego. 
Zaprojektuj „oczko wodne” dla wybranego gatunku płaza, uwzględniając wymagania, które są w tabeli. 
Pokoloruj swój projekt, określ jaką głębokość powinno mieć „oczko wodne”.

Wymagania poszczególnych gatunków 
płazów względem zbiorników rozrodczych 
[Tabela na podstawie: R. Kurek, 
M. Rybacki, M. Sołtysiak, Poradnik ochrony 
płazów, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot, Bystra 11. Tr
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Otoczenie zbiorników rozrodczych
Las + + +
Otwarty krajobraz  z zadrzewieniami + + + + + + + + +
Torfowisko niskie, wilgotna łąka + + + + +
Wyrobisko ziemne + + + + + +

Struktura siedlisk przy zbiornikach rozrodczych
Bogata roślinność + + + + + + + + + +
Uboga roślinność + +
Otwarte powierzchnie wody + + + + + + + + + +
Odsłonięty grunt + + +

Ekspozycja słoneczna w miejscu rozrodu
Nasłonecznienie + + + + + + + + + + + +
Zacienienie +

Głębokość wody w miejscach rozrodu
Poniżej 30 cm + + + + + + + + +
Powyżej 30 cm + + + + +



Zadanie 32. Rozwiąż krzyżówkę...
...a dowiesz się jaką specjalizację udało Ci się zdobyć po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań w pakiecie.
Rozwiązania wpisz w puste miejsca poniżej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Inna nazwa grzebiuszki ziemnej
2. Jaja żab
3. Gatunek żaby brunatnej
4. Ułatwiają rzekotce utrzymanie się

na drzewie
5. U żab występuje zapłodnienie...
6. Największa żaba
7. Może być szara, zielona, paskówka
8. Neoteniczna, wodna forma niektórych płazów 

ogoniastych z rodzaju Ambystoma
9. Traszki to płazy...

10. Jedna z największych ropuch
na świecie

11. Łacińska nazwa rodzajowa kumaka
12. Larwy płazów ogoniastych
13. Inaczej przeobrażenie
14. Gruczoły przyuszne u ropuch i salamandry,

produkujące substancję obronną w celach obronnych
15. Ciemne plamy ciągnące się od brzegu oka

do nasady przednich kończyn, charakterystyczne
dla żab brunatnych

16. Zazwyczaj sezonowe i regularne
przemieszczanie się zwierząt (osobników,
stad lub całych populacji) na różne odległości.

17. Kojarzenie dwóch osobników różnych genetycznie
dające w wyniku mieszańce – hybrydy.
W przypadku krajowych płazów naturalną hybrydyzację 
obserwujemy w przypadku: żab zielonych (żaba wodna 
jest naturalną hybrydą żaby jeziorkowej i żaby śmieszki), 
kumaków (kumaka nizinnego i kumaka
górskiego), ropuch (ropuchy zielonej
i ropuchy paskówki), żab brunatnych
(żaby trawnej i żaby moczarowej)
oraz traszek (traszki zwyczajnej i traszki karpackiej)

18. Końcowy odcinek jelita, do którego uchodzą 
nasieniowody lub jajowody oraz moczowody, 
odprowadzane są tu również produkty przemiany
materii wydalane przez nerki i przewód pokarmowy

19. Największy płaz ogoniasty w Polsce
20. Chropowate zgrubienia na przednich kończynach 

u płazów bezogonowych
21. Krewny kumaka nizinnego

H .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  IA – dział nauki zajmujący się badaniem płazów i gadów

B .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....  IA – dział nauki zajmujący się badaniem wyłącznie płazów.

Czy wiesz że…

Zagrożeniem dla płazów jest 
pojawianie się gatunków 
obcych, które powodują 
zakłócenie równowagi 
biologicznej między 
rodzimymi gatunkami 
i środowiskiem. 
Przykładem jest żaba 
rycząca – żarłoczny 
i bardzo dynamicznie 
rozprzestrzeniający 
się amerykański 
płaz. W wielu miejscach 
na świecie wprowadzono go do 

środowiska naturalnego, aby zwalczać 
szkodniki upraw. Okazało się, że 

zagraża on rodzimym 
gatunkom płazów, 

pożerając ogromne 
ilości pożywienia, w tym 

także młode osobniki 
innych płazów. Jest też 

nosicielem niebezpiecznego 
grzyba, który wywołuje 

chorobę płazów, powodującą 
uszkodzenia skóry i zaburzanie 

oddychania, prowadzącą 
często do śmierci zwierzęcia.



Zadanie 33. Rebusy
Rozwiązaniem rebusów są nazwy płazów oraz pojęcia związane z ich biologią.

EŃ → U

+

SZY

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

W → SZK

...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ......

+
KA CZ

...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ......

KAKA
SZCZ → K

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

+

...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ......

YP

...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ......

+
SKAK

+

LA

...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ......

+
KRE

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

B → Ż

...... ...... ...... ............ ...... ...... ......


