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W kilku słowach o płazach. Płazy odegrały
w ewolucji niezwykle ważną rolę, były bowiem
pierwszymi kręgowcami, które opuściły środowisko
wodne i rozpoczęły zdobywanie niezamieszkanego
dotąd przez kręgowce lądu. Ponieważ wymagało
to szeregu nowych przystosowań, płazy nie
całkiem „zerwały” ze środowiskiem wodnym.
Oddychanie płucami jest u nich wspomagane przez
oddychanie skórne, dlatego skóra tych zwierząt
jest taka delikatna i ciągle wilgotna – ułatwia to
przenikanie gazów. Są zmiennocieplne, to znaczy

że temperatura ich ciała zmienia się w zależności
od temperatury otoczenia. Dlatego okres zimy
spędzają głęboko ukryte w stanie odrętwienia
zwanym hibernacją. Wszystkie nasze płazy gody
odbywają wiosną, a w ich cyklu rozwojowym
występuję tzw. przeobrażenie, to znaczy, że
z jaja wylęga się larwa (u płazów bezogonowych
zwana kijanką), która dopiero po pewnym czasie
przekształca się w postać dorosłą. W ciele płaza
zachodzi wtedy wiele istotnych zmian, zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zadanie 1. Systematyka
dla młodego przyrodnika
Łączenie organizmów w grupy według ich
wspólnych cech pozwala uporządkować
wiadomości. Przypomina to katalogowanie
książek wg nazwisk autorów lub też tematycznie
w bibliotece – dzięki temu możemy dotrzeć do tej
właściwej. Klasyfikowaniem czyli „katalogowaniem”
organizmów żywych zajmuje się nauka zwana
systematyką.
Połącz zwierzęta w drugiej kolumnie z odpowiednią
jednostką systematyczną, do której można je
zaklasyﬁkować (pierwsza kolumna).
Królestwo
Typ
Podtyp
Gromada
Rząd
Rodzina
Rodzaj
Gatunek

żaba moczarowa
zwierzęta
żaba
strunowce
płazy
kręgowce
płazy bezogonowe
żabowate

Przyrodnicy na całym świecie, mówiąc
o organizmach żywych, posługują się językiem
łacińskim – każdy organizm żywy, poza nazwą
własną w danym języku, ma nazwę łacińską
– uniwersalną. Na przykład żaba moczarowa,
po angielsku Moor frog, ma łacińską nazwę
Rana arvalis. Rana to rodzaj a arvalis to gatunek.
Dzięki temu naukowcy z różnych krajów mogą
używać tej samej, zrozumiałej dla wszystkich
nazwy gatunkowej. Nazwy te piszemy odpowiednią
czcionką – kursywą (italic).

Zadanie 2. Płazi detektyw
W tekście znajduje się 7 błędnych informacji, przekreśl je i zanotuj
prawidłowe.
Płazy są zwierzętami żyjącymi w obrębie trzech
środowisk. Z tym zjawiskiem wiąże się łacińska
nazwa gromady Amphibia, pochodząca od
greckiego słowa „amphi”, czyli dwoiste oraz
„bios”, oznaczającego życie. W środowisku
wodnym następuje rozmnażanie i metamorfoza
tych zwierząt, natomiast przeobrażone osobniki
dorosłe przebywają pod ziemią. Większość
przedstawicieli tej gromady zwierząt posiada dwie
kończyny (poza niewystępującymi w Polsce płazami
beznogimi), zakończone czterema palcami z przodu
i pięcioma palcami z tyłu. Płazy ogoniaste (traszki
i salamandry) mają ciało wysmukłe, podczas gdy
płazy bezogonowe (m.in. żaby i ropuchy) mają

ciało krępe
i pozbawione
ogona. Płazy są
bezkręgowcami charakteryzującymi się stałą
temperaturą ciała, zależną od temperatury
otoczenia. Skóra tych zwierząt jest pokryta
łuskami, przeważnie gładka oraz zaopatrzona
w gruczoły jadowe. Ponadto skóra służy płazom do
pobierania wody. Nasze krajowe płazy to zwierzęta
roślinożerne. Pokarm chwytają całą paszczą.
Żywią się owadami i ich larwami, pajęczakami,
wijami, dżdżownicami, drobnymi skorupiakami
oraz ślimakami. Jako drapieżniki polują także na
kręgowce – ryby, płazy, gady.

Zadanie 3. Nasze płazy
W Polsce występuje 18 gatunków płazów
należących do dwóch rzędów: płazy ogoniaste
i płazy 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 i brunatne. Na terenie Ostoi Wigierskiej
(Wigierskiego Parku Narodowego) odnotowano
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Gdzie śpią płazy i dokąd wędrują?
Płazy są zmiennocieplne, wobec tego w naszych
warunkach klimatycznych musiały przystosować
się do przetrwania ujemnych temperatur. Zimę
spędzają w stanie hibernacji, ukryte w różnych
miejscach. Kiedy temperatura wzrośnie na tyle, by
mogły prowadzić aktywne życie, wszystkie dojrzałe
płazy wyruszają na miejsce godów do zbiornika
wodnego. Różne gatunki rozpoczynają gody
w różnych okresach. Cały rozród i rozwój tej grupy
zwierząt związany jest ze środowiskiem wodnym.
Dorosłe osobniki, po odbyciu godów, w większości
opuszczają zbiorniki wodne i zaczynają kolejny,
lądowy okres życia. Pod koniec sezonu rozpoczynają
wędrówkę do miejsc zimowania. 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. Rzekotka drzewna po
zakończeniu godów zasiedla otaczające staw
drzewa i krzewy.

Zadanie 4. Lato nad wodą
Twoim zadaniem będzie umiejscowienie wybranych
gatunków płazów – w miejscach ich przebywania
i żerowania w okresie letnim. Uważnie przeczytaj
raz jeszcze informacje ze wstępu, a następnie

umieść naklejki: rzekotki drzewnej, kumaka
nizinnego, traszki grzebieniastej, żaby trawnej,
żaby wodnej, ropuchy szarej, grzebiuszki ziemnej
w odpowiednich dla nich miejscach.

Ciekawostka: Charakterystyczne dla płazów są
również migracje letnie młodocianych osobników,
które po przeobrażeniu opuszczają zbiorniki wodne.
Młode żabki trawne i moczarowe oraz ropuszki
szare wędrują masowo w drugiej połowie czerwca,
młodociane osobniki pozostałych gatunków wędrują
w lipcu i sierpniu, najczęściej w ciepłe, deszczowe dni.

Zadanie 5. Rozwiąż krzyżówkę

1
2
3

1. Żaba, której samiec w okresie godów jest niebieski
2. Płazy nie posiadające ogona

4

3. Różnice w budowie zewnętrznej samca i samicy

5

4. Z niego wylęgną się kijanki

6

5. Przeobrażenie

7

6. Końcowy odcinek jelita u płazów

8

7. Worki głosowe, rozwijające się na dnie jamy
gębowej samca

9

8. Wędrówki zwierząt, w tym płazów
9. Może być szara, zielona, paskówka

10

10. Grupa organizmów najchętniej zjadana przez płazy

11

11. U zwierząt okres, kiedy łączą się w pary

12

12. Środowisko, w którym rozmnażają się płazy
13. Fałd skórny ciągnący się wzdłuż środkowej linii
grzbietu od głowy aż do końca ogona u traszek

13

Płazy – jako że żyją w środowisku wodnym
i lądowym – musiały się nauczyć zarówno dobrze
pływać jak i poruszać na lądzie. Ich chód jest jednak
zwykle niezgrabny – każdy kto widział „kroczącą”
ropuchę szarą z pewnością wie, że do gracji jej
daleko. Wyjątkiem jest ropucha paskówka, która
potrafi zupełnie przyzwoicie biegać. Żaby i rzekotki
zrekompensowały sobie kłopoty z chodzeniem przy
pomocy skoków. I to jakich skoków! Te niewielkie
stworzenia potrafią wyskoczyć na odległość 2,

a nawet 3 metrów. Naukowcy rozwiązali zagadkę
żabich skoków – żaby skaczą daleko, dzięki swoim
rozciągliwym jak guma ścięgnom. Przed skokiem,
podczas skurczu mięśni nóg, ścięgna napinają się
jak sprężyny, po czym uwalniają nagromadzoną
energię. Dzięki temu więcej energii wyzwala się
w krótszym czasie, co daje przez chwilę bardzo
dużą moc. Na podobnej zasadzie działają proca,
katapulta i łuk. Poza tym – co też nie jest bez
znaczenia – nogi stanowią około ¼ masy ciała żaby.

Zadanie 6. Żabi skok
Żaba trawna skacze na odległość około 2 metrów.
Samice mają długość ciała około 10 cm, samce
zaś około 7 cm.

Policz jak daleko musiałbyś skoczyć, aby osiągnąć
wynik żaby trawnej – uwzględnij swój wzrost i płeć.

Płazy są drapieżnikami i są elementem skomplikowanej sieci powiązań
pokarmowych łączącej wszystkie żywe organizmy.
Odżywiając się przede wszystkim owadami
i ślimakami przyczyniają się do stabilizacji ich
liczebności i utrzymania równowagi w przyrodzie.
Ze względu na niewielkie rozmiary, są doskonałą
zdobyczą dla większych zwierząt – ryb (szczupak,
sum), gadów (zaskroniec), ptaków (bociany, czaple,
szponiaste) i ssaków (wydra, tchórz, norka, lis,
jenot, borsuk). Również jaja płazów i ich larwy są
pokarmem dla mniejszych ryb i niektórych ptaków
wodnych. Na larwy płazów ogoniastych i kijanki
polują też wodne owady drapieżne (larwy ważek,

dorosłe pływaki i ich larwy, płoszczyce). Kijanki
odżywiają się glonami porastającymi podwodne
rośliny i inne obiekty, zeskrobując je swoimi
rogowymi szczękami oraz, uzbrojonymi w rzędy
drobniutkich ząbków, wargami. Larwy traszek są
drapieżnikami – początkowo polują na mniejsze
organizmy wodne, głównie planktonowe skorupiaki
(wioślarki i widłonogi), potem chwytają większe
ofiary, np. larwy chrząszczy, muchówek, jętek,
ważek i chruścików, a także mięczaki, larwy innych
płazów i małe rybki.

Zadanie 7. Sieci pokarmowe w wodzie i na lądzie
Płazy żyją w dwóch różnych środowiskach, zatem
funkcjonują w dwóch nieco odmiennych sieciach
pokarmowych, na różnych etapach swego życia
oraz w ciągu roku. Żaba trawna gody odbywa
w małych i średnich zbiornikach wodnych, poza
porą godową przebywa m.in. w cienistych lasach
i zaroślach, unikając otwartych i suchych środowisk.

Przyjrzyj się organizmom w różnych sieciach
pokarmowych żaby trawnej, postaraj się narysować
jak najwięcej łańcuchów pokarmowych w lesie
i w zbiorniku wodnym. Przy każdym z organizmów
zaznacz do jakiego poziomu troficznego należy:
P – producenci, KI – konsumenci I rzędu,
K – konsumenci kolejnych rzędów.

Zadanie 8. Kto kogo zjada i przez kogo jest zjadany?
Sprawdź ścieżki wiodące od zwierząt
– jeżeli któraś z nich doprowadzi Cię do płaza – to znaczy, że płazy są w jego menu.

Sprawdź, w którym kierunku wiodą ścieżki od płaza
– a dowiesz się, które ze zwierząt są w kręgu jego zainteresowań kulinarnych.

Zadanie na podstawie pakietu edukacyjnego
Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Kolorowe rozmowy
z mieszkańcami naszej ziemi” B. Ćwikowska i B. Szary

Jaja płazów
Na podstawie sposobu połączenia jaj, ich wielkości
możemy określić do którego gatunku płaza należą.
Świeżo złożone jaja ściśle do siebie przylegają
i dopiero po pewnym czasie zaczynają się
od siebie oddalać, dzięki uwodnieniu
galaretowatej otoczki. Kumaki
składają jaja pojedynczo
lub w małych pakietach,
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. Liczba jaj składanych przez
jedną samicę zależy od gatunku –
zwykle jest tak, że im większe
jej rozmiary, tym więcej
złożonych jaj. W obrębie
danego gatunku z kolei,
liczba jaj zależy od wieku
samicy, jej kondycji i warunków
środowiskowych. Wielkość
jajeczek zależy od gatunku, jajo
traszki (razem z osłonką) może mieć
do około 4,5 mm średnicy, a jajeczko
żaby nawet do 10 mm. W ciągu rozwoju
jajo może zwiększyć objętość nawet 25-krotnie.
To jak szybko rozwija się zarodek zależy oczywiście
od temperatury – im wyższa tym szybciej.
W warunkach klimatycznych Polski ten rozwój trwa
średnio 2-3 tygodnie.

Zadanie 9. Czyje to jajo?
Przeczytaj uważnie informacje we wstępie i spróbuj odgadnąć
czyje jajeczka są na poszczególnych rysunkach.

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

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

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

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

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

Traszki zwykle składają jaja pojedynczo (wyjątkowo
po kilka), przyklejając je do roślin wodnych. Samica
wybiera rośliny o odpowiednio miękkich liściach,
które zagina w charakterystyczny
sposób za pomocą tylnych nóg,
i w te zagięcia składa po jednym
jaju. Dzięki obecności na
powierzchni jaja lepkiego

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

śluzu, przykleja się ono do liścia. Jeżeli brak
jest odpowiednich roślin, samica składa jaja na
kamieniach, lub bezpośrednio na dnie zbiornika,
wtedy są one zlepione po kilka sztuk.
Możemy je jednak odróżnić od jaj płazów
bezogonowych po kształcie: jaja
traszek są podłużne a nie idealnie
okrągłe jak np. u naszych żab.

Zadanie 10. Jaja traszki
Przyjrzyj się uważnie roślinom wodnym i odpowiedz ile jaj złożyła traszka?

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

Płazy należą do zwierząt o rozwoju złożonym
ciała od postaci dorosłych, a w ich rozwoju pierwsze
– przechodzą przeobrażenie, zwane inaczej
wykształcają się kończyny tylne. Młode płazy, po
metamorfozą. Z komórki jajowej wylęga się larwa,
przejściu metamorfozy opuszczają zbiornik wodny
która żyje w wodzie. Rozwój płazów bezogonowych
by zacząć lądowy etap swojego życia. W pobliżu
(np. traszki nizinnej i grzebieniastej) różni się
zbiornika wodnego zwykle pozostają jedynie żaby
nieznacznie od rozwoju płazów ogoniastych.
zielone – wodna i jeziorkowa oraz kumaki. Czasem
Larwy traszek wyglądają
może zdarzyć się, że
ko
tyl
w
jak miniatury postaci
niektóre kijanki nie zdążą
zó
lsce pła
ostka: Z żyjąc ych w Po
aw
ek
Ci
.
sta
mi
dorosłych ze skrzelami
się przeobrazić przed
ny – salamandra pla
jeden jest jajoż yworod
już
e
zewnętrznymi. Ponadto,
nadejściem zimy – wtedy
ow
jaj
ki
osłon
ńkie lar wy opuszczają
ale
M
ie
jako pierwsze rozwijają
pozostają w zbiorniku
cy, która następn
w drogach rodnych sami
d
ró
się u nich kończyny
aż do wiosny i, jeśli
Po
h.
iac
strumien
rodzi małe w górskich
y
dr
an
przednie. Larwy płazów
uda im się przeżyć,
rosłe salam
le odby wa się nocą. Do
yk
zw
bezogonowych różnią
przeobrażają się dopiero
jest zjawiskiem dość
nie potrafią pły wać, co
,
się
za
się znacznie kształtem
w następnym roku.
ar
Dlatego też zd
niezw ykłym u płazów.
ąd
pr
e pr zez bystr zejsz y
że samice giną, porwan
strumieni.

Zadanie 11. Zagadkowa metamorfoza
Znajdź na karcie naklejek etapy rozwoju płazów ogoniastych oraz płazów bezogonowych.
Przyklej naklejki we właściwej kolejności, a odczytasz ukryte hasła
Cykl płazów ogoniastych:

Cykl płazów bezogonowych:

Hasło z cyklu płazów ogoniastych: ...................................................... ; bezogonowych: ......................................................

U traszek różnice w wyglądzie zewnętrznym
samca i samicy są najwyraźniejsze w okresie
godów (mówimy o tzw. dymorfizmie płciowym).
U samca traszki grzebieniastej wykształca
się charakterystyczna płetwa grzbietowa
(ok. 1,5 cm wysokości) ciągnąca się od środka
głowy aż do ogona. Płetwa ta jest nieregularnie

ząbkowana – wygląda trochę jak grzebień,
ma też wyraźną przerwę nad nasadą ogona.
Samiec traszki zwyczajnej też ma grzebień godowy,
ale nieco mniejszy i ciągnący się nieprzerwanie
od głowy do końca ogona. Ponadto na palcach
jego tylnych kończyn pojawiają się szerokie płatki
skórne.

Samica traszki zwyczajnej
Samiec traszki grzebieniastej

Zadanie 12. Kurs rysowania traszki
Korzystając z rysunków przedstawionych poniżej spróbuj narysować traszkę.
Jak myślisz, czy to samiec czy samica?

Zadanie 13. Rebusy
Rozwiąż rebus, a dowiesz się który z polskich parków narodowych ma w godle płaza
ogoniastego. Płaz ten jest naszym największym płazem ogoniastym w Polsce, występuje
jednie w górach. Przypomina trochę małą jaszczurkę, dlatego bywa też nazywany
nieco inaczej niż salamandra – a jak, dowiesz się rozwiązując drugi rebus.

JA
P→G

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

P → ŃS
Park Narodowy

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

Grzebiuszka i jej gigantyczne dziecko!
Grzebiuszka, zwana też huczkiem, jest płazem
wyróżniającym się spośród naszych rodzimych
płazów. Na pierwszy rzut oka jest trochę podobna
zarówno do żaby jak i do ropuchy. Jako jedyny
nasz płaz ma pionową źrenicę. Co ciekawe głosy
godowe wydają zarówno samce jak i samice
grzebiuszki, a dźwięki przypominają stukanie
lub trzaski. Ale niestety trudno je usłyszeć, bo
grzebiuszka nie ma rezonatorów. Trudno ją też
zobaczyć, bo dnie spędza zagrzebana w ziemi.
Grzebiuszka to mistrz kopania! 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. Grzebiuszka
w sytuacjach zagrożenia wydziela substancję
o zapachu czosnku, dlatego dawniej nazywano
ją żabą czosnkową. Grzebiuszka to malutki płaz
– ma zaledwie od 3,5 do 4,5 cm, ale jej kijanka
jest olbrzymem! Osiąga aż 15 cm długości i jest
największą kijanką naszych płazów.

Zadanie 14. Płazie sudoku
Uzupełnij brakujące płazy – naklejki znajdziesz na załączonej do pakietu karcie.
Pamiętaj, że każdy obrazek może występować tylko raz w danej linii (pionowo i poziomo).
Wpisz ich nazwy gatunkowe pod rysunkami płazów.

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

Żaby
Termin „żaby” bywa często niepoprawnie
wykorzystywany do określenia wszystkich płazów
bezogonowych. Natomiast prawdziwe żaby,
w odróżnieniu od innych gatunków, posiadają
długie kończyny tylne, umożliwiające im
wykonywanie dalekich i wysokich skoków. Ponadto
żaby mają gładką, wilgotną skórę oraz dobrze
rozwinięte błony pławne pomiędzy palcami.
Wśród żab wyróżniamy żaby brunatne i żaby
zielone, które różnią się nie tylko kolorem ciała,
ale również trybem życia. Żaby brunatne, do
których należy żaba moczarowa i żaba trawna
(a także występująca jedynie w okolicy Bieszczad
żaba zwinka) prowadzą lądowy tryb życia. Jednak
zawsze przebywają w środowiskach wilgotnych.
Za to nie zawsze muszą być na prawdę brunatne.

W czasie pory godowej samce żaby moczarowej
stają się jednolicie niebieskie. Są wówczas
najpiękniejszymi naszymi żabami. Żaby zielone
praktycznie od wiosny do jesieni nie opuszczają
ulubionych zbiorników wodnych. Często wygrzewają
się na pływających konarach lub na brzegach
stawów i jezior. Spłoszone szybko wskakują do
wody i chowają się na dnie wśród roślinności.
Na terenie północno-wschodniej Polski możemy
spotkać żabę jeziorkową oraz żabę wodną.
Gatunki te są niezwykle do siebie podobne i trudno
je od siebie odróżnić. Dzieje się tak dlatego, że
żaba wodna jest krzyżówką żaby jeziorkowej i żaby
śmieszki (która nie występuje w tej części kraju).
Stąd też mają wiele cech wspólnych.

Zadanie 15. Pokoloruj samca żaby moczarowej w szacie godowej i maskującej

Co zagraża płazom?
W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i w całej
Europie zaobserwowano spadek liczebności
płazów. Przyczyn tego stanu może być wiele.
Prawdopodobnie największym zagrożeniem dla
przetrwania wielu gatunków płazów jest zanikanie
różnych oczek wodnych, czyli dogodnych miejsc
rozrodu tych zwierząt. Jest to spowodowane między

innymi osuszaniem mokradeł, zasypywaniem
bajorek i innych drobnych oczek wodnych
rozmaitymi odpadami, ich naturalnym zarastaniem,
a także obniżaniem się poziomu wód gruntowych.
Ponadto płazy są zwierzętami niezwykle wrażliwymi
na wszelkie zmiany w środowisku. Zanieczyszczenia
powietrza i wody mogą przedostawać się do

organizmu tych zwierząt poprzez ich nagą skórę.
Równie groźne dla życia płazów jest stosowanie na
szeroką skalę środków chemicznych trujących owady.
Dbając o uprawy, człowiek mimowolnie niszczy
pokarm płazów. W ciągu stosunkowo długiego życia
płaza w jego organizmie mogą nagromadzić się
olbrzymie ilości substancji toksycznych powodując
w końcu choroby i śmierć zwierzęcia.
W skali lokalnej dużym zagrożeniem może być
zanieczyszczenie miejscowych zbiorników wodnych.

Substancje zawarte w wodzie mogą niekorzystnie
wpływać na rozwój jaj i kijanek, a także przyczyniać
się do śmierci larw. Musimy zdawać sobie sprawę,
że to nie tylko fabryki zanieczyszczają wodę. Każdy
z nas powinien zrobić sobie rachunek sumienia, czy
nie zatruwa płazów i innych organizmów wodnych
myjąc naczynia na biwaku bezpośrednio w jeziorze,
używając podczas letnich kąpieli szamponów
i mydeł. Czasem wystarczy odrobina dobrej woli,
aby przynajmniej nie szkodzić.

Źródło: „Płazy Puszczy Rominckiej”, M. Marzec, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Zadanie 16. 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 ofiarą
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,
poprzez skórę mogą przenikać zanieczyszczenia
skumulowane w tym środowisku.

Jak chronić płazy?
Skuteczna ochrona płazów to współistnienie
ochrony prawnej (gatunków oraz miejsc ich
występowania) oraz tzw. czynnej ochrony. Czynna
ochrona przyrody to szereg zabiegów, które
umożliwiają przeżycie gatunku i zachowanie
jego środowiska w takim stanie, by umożliwić
jego trwanie w czasie i przestrzeni. Podstawową
i najważniejszą metodą czynnej ochrony płazów jest
tworzenie lub odbudowa zbiorników wodnych oraz
zabezpieczenie tras ich migracji przecinających

drogi, na których odbywa się ruch samochodowy
(budowa specjalnych przepustów, stawianie
płotków zabezpieczających i przenoszenie płazów
przez drogi). W Polsce wszystkie 18 gatunków
płazów objętych jest ochroną gatunkową, a cztery
gatunki: traszka górska i grzebieniasta oraz
kumak nizinny i górski to gatunki objęte ochroną
w ramach NATURY 2000 (II Załącznik) – formy
ochrony przyrody obowiązującej na terenie Unii
Europejskiej.

Zadanie 17. Pomóż rzekotkom

Rzekotka drzewna, jak wiele innych płazów,
zmienia w ciągu roku środowisko – poznaliście
już cykl rozwojowym płazów i migracje sezonowe.
Wiosną wędruje do zbiornika wodnego, w którym
składa skrzek, a w lecie wraca do siedliska
lądowego (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. Jak można pomóc
rzekotkom? Jako podpowiedź zamieszczono tu
zdjęcia dwóch możliwych rozwiązań, opisz krótko
jakie to rozwiązania?

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

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

Ropusza matematyka
Płazy są sprzymierzeńcami człowieka. Odżywiają
się głównie owadami, które stanowią do 70%
ich diety. Jako owadożercy przyczyniają się do
ograniczenia strat w uprawach roślin użytkowych.
Większość płazów wykazuje aktywność nocną
i poluje na owady, które znajdują się „poza
zasięgiem” większości ptaków, aktywnych za

dnia. Przebywając w środowisku wodnym regulują
liczebność komarów i innych bezkręgowców,
których larwy żyją w wodzie. Płazy są jedną
z nielicznych grup zwierząt, które ograniczają
liczebność stonki ziemniaczanej – jedna ropucha
szara potrafi zjeść w sezonie około 2 kg tych
chrząszczy.

Zadanie 18. Ile stonek zjedzą ropuchy?
Policz ile stonki zdołały zjeść w jednym sezonie żyjące w pobliżu pól uprawnych ropuchy,
ważące razem 15,05 kg. Przyjmij wagę jednej ropuchy około 35 gramów.
(....................... : .......................) × ....................... = ............................

Zadanie 19. Łańcuch pokarmowy
Przejdź przez labirynt łańcucha pokarmowego, pamiętając, że ropucha zjada stonkę, która z kolei
zjada listki ziemniaków. Po kwadratach można poruszać się tylko od ropuchy, przez stonkę do listków
ziemniaka i znów od ropuchy przez stonkę do ziemniaka, i tylko poziomo i pionowo. 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).

Zadanie 20. Quiz
Wpisz właściwe nazwy gatunkowe płazów przy podanych informacjach,
obok wklej odpowiednią podobiznę płaza.

Jest nazywana polskim kameleonem, doskonale wspina się po
krzewach i drzewach, to nasz najmniejszy krajowy płaz.
.........................................................................................................

W sytuacji powodującej jej stres wydziela woń czosnku. Ciekawostką
jest fakt, że zarówno samce jak i samice wydają głosy.
.........................................................................................................

Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego smętnego „kum”
wydawanego przez samce w czasie godów.
.........................................................................................................

Swoją nazwę gatunkową zawdzięcza płetwie grzbietowej, która
wykształca się u samca w okresie godowym, przybierając
charakterystyczny kształt grzebienia.
.........................................................................................................

Żaba ta zaliczana jest do grupy żab brunatnych, rozpoczyna gody
najwcześniej ze wszystkich krajowych płazów, już w początkach
marca, jest najbardziej odpornym na zimno europejskim płazem.
.........................................................................................................

Charakterystyczna niebieska barwa godowa samców tego gatunku
płaza jest nietrwała, pod wpływem stresu zanika w ciągu kilku minut.
.........................................................................................................

Jad tego gatunku płaza (zawierający dwie substancję – bufotalinę
i bufoteninę) jest również trujący dla człowieka.
.........................................................................................................

Ropucha ta ma krótkie nogi, w związku z czym nie potraﬁ skakać,
ale doskonale biega. Dzięki temu w przeszłości nazywana była
ropuchą żwawą.
.........................................................................................................

Ziemia powstała około 4,6 miliardów lat temu.
Pierwsze istoty żywe być może pojawiły się około
3,5 miliarda lat temu – z tego okresu pochodzą
najstarsze, znane, skamieliny maleńkiej bakterii,
która żyła w oceanach.
Powstające organizmy żywe ewoluowały.
Ewolucja to proces stopniowej przemiany
i rozwoju organizmów. Odbywa się to baaaardzo
powoli. Pierwsze bakterie były mikroskopijnymi
pojedynczymi komórkami, trzeba było ponad 2,5
miliarda lat by powstały z nich większe stworzenia

złożone z wielu komórek. Pierwsze zwierzęta, które
miały kręgosłup (kręgowce) pojawiły się na Ziemi
około 500 milionów lat temu, nie miały szczęk
i przypominały raczej kijanki. Niektórym rybom
płetwy zmieniły się w nogi, wyrosły płuca i ryby
zmieniły się w zwierzęta lądowe.
Pierwsze czworonożne zwierzęta pojawiły się
na Ziemi około 370 milionów lat temu. Były
to Akantostega i Ichtiostega. Większość czasu
spędzały w wodzie, mogły jednak także wychodzić
na ląd.

Zadanie 21. Płazia wykreślanka
Wykreśl poziomo nazwy 10 gatunków płazów.
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą hasło, z którego dowiesz się, jak nazywały
się zwierzęta żyjące miliony lat temu i co mają wspólnego z płazami.
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Zadanie 22. Rebus
Rozwiązaniem rebusów są nazwy płazów oraz inne, związane z ich biologią słowa.
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Zrób to sam
Poznaliście już tajniki płaziego świata, możecie
więc zostać mianowani Młodymi Herpetologami!
Mamy nadzieję, że zainspiruje to Was do nowych,
własnych pomysłów, a przede wszystkim wzbudzi

w Was większą sympatię do żab, ropuch, rzekotek,
grzebiuszek, kumaków i traszek. To od Was za kilka
lat będzie w dużej mierze zależeć przyszłość tej
niezwykłej grupy zwierząt. Pora na odrobinę zabawy.

Zadanie 23. Krótki kurs rysowania płazów
Wzorując się na instrukcji spróbuj narysować ropuchę i żabę.

ŻABA JEZIORKOWA

ROPUCHA ZIELONA

Zadanie 24. Kamykowe żaby
Z przywiezionych z wakacji płaskich kamyków możesz zrobić kolorowe żabki. Pomaluj je farbami (najlepiej
olejnymi lub akrylowymi) korzystając ze wzorów zamieszczonych poniżej lub według własnej fantazji.

PŁAZY

Płazy północno-wschodniej Polski

PAKIET
EDUKACYJNY

Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

Traszka zwyczajna
Lissotriton vulgaris

Kumak nizinny
Bombina bombina

Grzebiuszka ziemna
Pelobates fuscus

Ropucha szara
Bufo bufo

Ropucha paskówka
Epidalea calamita

Ropucha zielona
Bufotes (Pseudepidalea) viridis

Rzekotka drzewna
Hyla arborea

Żaba jeziorkowa
Pelophylax lessonae

Żaba wodna
Pelophylax kl. esculentus

Żaba trawna
Rana temporaria

Żaba moczarowa
Rana arvalis
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