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Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda” jest 
przyrodniczą organizacją pozarządową, 
działającą na obszarze całej Polski od 2001 
roku. Głównym celem działania jest ochrona 
i promocja wartości przyrodniczych i kultu-
rowych kraju. Cel ten jest realizowany m.in. 
poprzez prowadzenie projektów dotyczą-
cych czynnej ochrony zasobów przyrodni-
czych i kulturowych, organizowanie kursów, 
warsztatów, sympozjów, seminariów, itp., 
z zakresu upowszechniania wiedzy o śro-
dowisku przyrodniczym i kulturowym oraz 
metod jego ochrony, prowadzenie działal-
ności edukacyjno-oświatowej, informacyjnej 
i konsultacyjnej z dziedziny ochrony środo-
wiska przyrodniczego, prowadzenie prac 
badawczych i naukowych, wykonywanie 
ekspertyz, ocen i opinii, wydawanie prac 
naukowych oraz popularno-naukowych.

„Man and Nature” Association is a non-
governmental organization operating 
throughout Poland since 2001. The main aim 
of the Association is to protect and promote 
the natural and cultural values of the coun-
try. This goal is achieved, among others, by 
carrying out projects for the active protection 
of natural and cultural resources, organizing 
courses, workshops, symposia, seminars, 
etc., in the field of dissemination of knowl-
edge about the natural and cultural environ-
ment and methods of its protection, running 
educational, information and consultation 
activities in the field of environmental protec-
tion, conducting research and scientific work, 
publishing expertise, ratings and reviews, 
publishing scientific and popular science 
works.
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Płazy należą do grupy zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. W Europie 
ponad 50% populacji tych zwierząt wykazuje tendencję spadkową, a do głównych 
przyczyn ich wymierania zalicza się: utratę siedlisk, dużą śmiertelność w wyniku 
kolizji z pojazdami, występowanie licznych pułapek antropogenicznych (np. stu-
dzienek ściekowych, studzienek doświetleniowych, wpustów krawężnikowych), 
w które wpadają i giną z głodu, wychłodzenia lub wysuszenia oraz zanieczyszczenie 
środowiska. Między innymi z tego powodu wszystkie krajowe gatunki płazów objęte 
są ochroną, a wiele z nich znalazło się na Czerwonej Liście Gatunków Ginących 
i Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) 
czy w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej. 

tabela 1. status prawny płazów występujących w Polsce (stan na rok 2016)

lp. takson
oG (2014) kB ds Ue iUcn (2016) Pclz (2002) Pckz (2001)

kategoria ochrony nr załącznika kategoria zagrożenia

1 salamandra plamista Salamandra 
salamandra PP iii lc d

2 traszka górska Ichthyosaura alpestris PP iii lc d

3 traszka karpacka Lissotriton montandoni sP ii ii/iV lc d lc lc

4 traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris PP iii lc s

5 traszka grzebieniasta Triturus cristatus sP ii ii/iV lc d nt nt

6 kumak nizinny Bombina bombina sP ii ii/iV lc d dd

7 kumak górski Bombina variegata sP ii ii/iV lc d

8 grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus sP ii iV lc d

9 ropucha szara Bufo bufo PP iii lc s

10 ropucha zielona Bufotes viridis sP ii iV lc d

11 ropucha paskówka Epidalea calamita sP ii iV lc d

12 rzekotka drzewna Hyla arborea sP ii iV lc d

13 żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae PP iii iV lc d

14 żaba śmieszka Pelophylax ridibundus PP iii V lc i

15 żaba wodna Pelophylax esculentus PP iii V

16 żaba trawna Rana temporaria PP iii V lc s

17 żaba moczarowa Rana arvalis sP ii iV lc s

18 żaba zwinka Rana dalmatina sP ii iV lc d nt nt

OG – ochrona gatunkowa (rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt): PP – ochrona 
częściowa, SP – ochrona ścisła; KB – konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk sporządzona w Bernie: 
załącznik ii (gatunki bardzo zagrożone i ściśle chronione), załącznik iii (gatunki zagrożone i chronione); DS – dyrektywa siedliskowa Unii europejskiej: 
załącznik ii (gatunki, których utrzymanie wymaga ochrony właściwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony), załącznik iV (gatunki 
wymagające ochrony ścisłej), załącznik V (gatunki, dla których należy określić zasady pozyskania i odławiania); IUCN – czerwona lista Gatunków 
Ginących i zagrożonych międzynarodowej Unii ochrony Przyrody i jej zasobów (iUcn): kategoria lc – gatunki mniejszej troski; trend liczebności populacji: 
d – spadkowy, s – stabilny, i – wzrostowy; PCLZ – czerwona lista zwierząt Ginących i zagrożonych w Polsce, kategoria en – gatunki silnie zagrożone, 
lc – gatunki niższego ryzyka – najmniejszej troski, dd – gatunki o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym; 
PCKZ – Polska czerwona księga zwierząt, kategoria lc – gatunki na razie niezagrożone wymarciem, nt – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia.
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Amphibians belong to the most endangered group of animals. In Europe, more than 
50% of amphibian population tends to decline. The main causes of their extinction 
are: habitat loss, pollution, high mortality as a result of collisions with vehicles, and 
the presence of numerous anthropogenic traps (eg. drains, lightwells, inlets curb), 
which the amphibians fall into and die of hunger, hypothermia or dryness. And the 
decline in amphibian population is one of the reasons why all national amphibian 
species are protected and many of them have been set on the IUCN Red List of 
Threatened Species or in the annexes of the Habitats Directive.

table 1. the legal status of amphibians of Poland (as of 2016)

no. taxon
oG (2014) kB ds Ue iUcn (2016) Pclz (2002) Pckz (2001)

protection category annex no. threat category

1 Fire salamander Salamandra salamandra PP iii lc d

2 slpine newt Ichthyosaura alpestris PP iii lc d

3 carpathian newt Lissotriton montandoni sP ii ii/iV lc d lc lc

4 smooth newt Lissotriton vulgaris PP iii lc s

5 northern crested newt Triturus cristatus sP ii ii/iV lc d nt nt

6 european fire-bellied toad Bombina bombina sP ii ii/iV lc d dd

7 yellow-bellied toad Bombina variegata sP ii ii/iV lc d

8 Pelobates fuscus sP ii iV lc d

9 common toad Bufo bufo PP iii lc s

10 european green toad Bufotes viridis sP ii iV lc d

11 natterjack toad epidalea calamita sP ii iV lc d

12 european tree frog Hyla arborea sP ii iV lc d

13 Pool frog Pelophylax lessonae PP iii iV lc d

14 żaba śmieszka Pelophylax ridibundus PP iii V lc i

15 edible frog Pelophylax esculentus PP iii V

16 common frog Rana temporaria PP iii V lc s

17 moor frog Rana arvalis sP ii iV lc s

18 agile frog Rana dalmatina sP ii iV lc d nt nt

OG – protected species (decree of the minister of the environment of 6 october 2014 on the protection of animals): PP – partial protection, SP – strict 
protection; KB – convention on the protection of the european wild flora and fauna species and their habitats signed at Berne: annex ii (species highly 
endangered and strictly protected), annex iii (endangered and protected species); DS – habitats directive of the european Union: annex ii (species, 
whose preservation requires the protection of their habitats and the designation of special areas of conservation), annex iV (species in need of strict 
protection), annex V (species for which special regulations on raising and harvesting should be made); IUCN – the red list of threatened species 
of international Union for conservation of nature and natural resources (iUcn): lc category – least-concern species; population trend: d – declining, 
s – stable, i – increasin; PCLZ – red list of threatened animals in Poland, en category – species seriously threatened, lc – least-concern species, 
dd – species status poorly recognized and identified but unspecified threat; PCKZ – Polish red data Book of animals, category lc – species, so 
far not threatened with extinction, nt – species of lower risk, but near threatened.
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O projekcie 

Beneficjent: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”
Okres realizacji projektu: 01/09/2013 – 31/08/2016
Całkowity budżet projektu: 3 930 152 EUR
Dofinansowanie z Komisji Europejskiej: 1 965 076 EUR
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 1 768 568 EUR
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku: 71 429 EUR
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie: 54 031 EUR

Cele projektu

Głównym celem projektu była ochrona populacji płazów na obszarach Natura 2000 
w północno-wschodniej Polsce. Szczegółowe cele projektu obejmowały:
 » zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych,
 » zwiększenie liczby miejsc rozrodu płazów,
 » zmniejszenie śmiertelności płazów związanej z tzw. pułapkami antropogenicznymi,
 » zorganizowanie sieci monitoringu płazów przy szlakach komunikacyjnych.

Obszar realizacji projektu

Obszar Natura 2000 „Ostoja Wigierska” 
Kod obszaru PLH200004
Powierzchnia 16072,1 ha
Obszar położony na terenie województwa podlaskiego, w północnej części Puszczy 
Augustowskiej. Swym zasięgiem obejmuje jezioro Wigry wraz z otaczającymi je 
terenami leśnymi, rolnymi, fragmentem doliny rzeki Czarnej Hańczy oraz kilku-
dziesięcioma innymi jeziorami. Obszar Ostoi charakteryzuje się dużym bogactwem 
florystycznym i faunistycznym. Stwierdzono tu występowanie 17 typów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 21 gatunków zwierząt i 10 gatunków 
roślin znajdujących się w Załączniku II tej dyrektywy. Ponadto występuje tu około 
50 gatunków ptaków wymienionych w załączniki I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono 
występowanie 12 gatunków płazów. 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Suwalska”
Kod obszaru PLH200003
Powierzchnia 6349,5 ha
Obszar położony na terenie województwa podlaskiego. Bardzo urozmaicony, sta-
nowiący przykład młodego, powstałego w czwartorzędzie, krajobrazu polodowco-
wego. Charakteryzuje się nieregularnym usytuowaniem moren czołowych i dennych, 
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About the project 

Beneficiary: “Man and Nature” Association 
Project duration: 01/09/2013 – 31/08/2016
The total budget of the project: 3 930 152 EUR
Funding from the European Commission: 1 965 076 EUR
Funding from the z NFEPWM: 1 768 568 EUR
Funding from the RFEPWM in Bialystok: 71 429 EUR
Funding from the RFEPWM in Olsztyn: 54 031 EUR

Objectives

The strategic objective of the project was to protect amphibian populations on the 
Natura 2000 areas in the north-eastern Poland. The specific objectives were:
 » Decreasing the amphibians mortality during seasonal migrations;
 » Increasing the number of amphibians breeding places;
 » Reducing amphibians mortality associated with the so-called anthropogenic traps;
 » Organizing a monitoring of the threats to amphibians near the communication 

routes.

The project’s area

Natura 2000 “Ostoja Wigierska” Area
Area code: PLH200004
Surface: 16072,1 ha
The area is located in the Podlasie Province, in the northern part of the Augustow 
Primeval Forest. Its range includes Wigry Lake with surrounding forest areas, the 
agricultural fragment of the Czarna Hancza river valley and dozens of other lakes. 
The area is characterized by a great richness of flora and fauna. There are 17 types 
of habitat categories from Annex I of the Habitats Directive as well as 21 animal 
species and 10 plant species included in Annex II of the Directive. In addition, there 
are about 50 species of birds listed in the Annex I of the Birds Directive. There are 
also 12 species of amphibians.

Natura 2000 “Ostoja Suwalska” Area
Area code: PLH200003
Surface: 6349,5 ha
The area is located in the Podlasie Province. The example of a young, glacial landscape, 
very varied and formed in the Quaternary period is characterized by irregular loca-
tion of moraines, numerous eskers, deep gutters and valleys, rivers and lakes. Within 
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licznymi wałami ozów, głębokimi rynnami oraz dolinami rzek i jezior. W granicach 
Ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior, a wśród nich najgłębsze polskie jezioro – Hań-
cza. Większość terenu Ostoi pokrywają otwarte tereny polne i łąkowe, pomiędzy 
którymi występują nieduże kompleksy leśne, bagienne, jeziora i rzeki. Duża mozaika 
siedlisk sprzyja utrzymaniu bogactwa fauny i flory. Na terenie Ostoi stwierdzono 
występowanie ponad 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 
8 gatunków roślin i 9 gatunków zwierząt z Załącznika II tej dyrektywy. Płazy repre-
zentowane są tu przez 9 gatunków.

Obszar Natura 2000 „Narwiańskie Bagna”
Kod obszaru PLH200002
Powierzchnia 6823 ha
Obszar położony na terenie województwa podlaskiego, w dolinie Narwi, wykształco-
nej w kompleksie osadów lodowcowych, o miąższości od 117 do 200 m. Występują 
tutaj zwężenia rzeki Narwi o charakterze przełomów oraz rozległe baseny wypełnione 
osadami torfowymi. Cechą charakterystyczną doliny Narwi w granicach obszaru 
jest przestrzenne przenikanie się ekosystemów lądowych z ekosystemami wodnymi. 
Na obszarze dominuje roślinność wodna i szuwarowa, licznie wykształciły się zbio-
rowiska turzycowo-mszyste, a na wyniesieniach spotykane są również murawy 
kserotermiczne i napiaskowe. Stwierdzono występowanie 9 typów siedlisk przyrodni-
czych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, z których najcenniejsze są starorzecza, 
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the area, there are dozens of lakes and among them the deepest Polish lake – Hańcza. 
Most of the area is covered by opened fields and meadows, and between then there 
are small forests, marshes, lakes and rivers. A mosaic of habitats helps to maintain 
the richness of fauna and flora. Within the area, there are over 10 types of habitats 
of Annex I of the Habitats Directive as well as 8 species of plants and 9 species of 
animals from Annex II of the Directive. Amphibians are represented here by 9 species.

Natura 2000 “Narwiańskie Bagna” Area
Area code: PLH200002
Surface: 6823 ha
The area is located in the province of Podlasie, in the Narew valley, which was created 
in the complex glacial deposits with thickness ranging from 117 to 200 m. Braided 
river Narew with many channels and large pools filled with peat deposits – appear 
in this area. A characteristic feature of the Narew Valley within the boundaries of 
this area is a spatial interfusion of terrestrial and aquatic ecosystems. In this area, 
dominated by aquatic and rush vegetation, many sedge-moss assemblages have 
developed there. On highlands xerothermic and psammophilous grassland commu-
nities can be found. In this area 9 natural habitat types from Annex I of the Habitats 
Directive occur, of which the most valuable are oxbow lakes, bogs and swamp forests. 
The area is important for the conservation of species such as Ukrainian brook lam-
prey, Misgurnus fossilis and Amur bitterling, contained in Annex II of the Habitats 
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torfowiska i bory bagienne. Obszar ważny dla zachowania takich gatunków, jak: 
minóg ukraiński, piskorz i różanka, zamieszczonych w Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej. Ogółem stwierdzono 11 gatunków zwierząt ujętych w Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej. Płazy reprezentowane są tu przez 12 gatunków. 

Obszar Natura 2000 „Puszcza Romincka”
Kod obszaru PLH280005
Powierzchnia 14754,3 ha
Obszar położony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w obrębie 
makroregionu Pojezierze Litewskie. Obejmuje zwarty kompleks leśny polskiej czę-
ści Puszczy Rominckiej wraz z otoczeniem. Krajobraz jest bardzo zróżnicowany – 
występują tu równiny morenowe i pagórki oraz wzgórza pojezierne, puszczańskie 
lasy oraz tereny rolne. Charakterystyczną cechą szaty roślinnej jest tu dominujący 
udział świerka w lasach, który występuje zarówno na glebach mineralnych jak i na 
torfowiskach oraz duży udział gatunków borealnych. Do głównych walorów tego 
obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej. W granicach obszaru stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin 
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela 
i sierpowca błyszczącego. W Puszczy żyje 28 gatunków zwierząt wymienionych 
w załącznikach do dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej. Stwierdzono tu występowanie 
12 gatunków płazów. 
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Directive. In total, 11 animal species included in Annex II of the Habitats Directive 
can be found there. Amphibians are represented by 12 species.

Natura 2000 “Puszcza Romincka” Area
Area code: PLH280005
Surface: 14754,3 ha
The area is located in the Warmia-Masuria province, within the macro-region of 
Lithuanian Lakeland. It includes the forest complex in Polish part of the Romincka 
Forest along with its surroundings. The landscape is very diverse – there are moraine 
plains and hills, primeval forests and agricultural lands. A characteristic feature of 
flora here is a dominant share of spruce forests, which occurs both on mineral soils 
and peat bogs, as well as a large share of boreal species. The main advantages of this 
area are the presence of 11 types of natural habitats listed in Annex I of the Habi-
tats Directive. 3 species from Annex II of the Habitats Directive occur within the 
boundaries of the area: marsh saxifrage, fen orchid and Slender green feather-moss. 
28 species of animals listed in the Annexes to the Habitats and Birds Directives live 
in the Primeval Forest. There are also 12 species of amphibians.
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Najważniejsze działania podjęte w projekcie

Przygotowanie dokumentacji technicznej i map do celów 
projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla 
płazów

Opis działania
Działanie polegało na przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pozwoleń na budowę 6 systemów przepustów dla płazów, w tym wszelkich wyma-
ganych prawem decyzji administracyjnych i uzgodnień, opracowań wielobranżo-
wych projektów technicznych (budowlanego i wykonawczego) oraz dokumentacji 
kosztorysowej.

Efekt końcowy działania
Efektem działania było sporządzenie projektów technicznych na budowę systemów 
przepustów dla płazów, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania pozwoleń na budowę, a w konsekwencji uzyskanie pozwoleń na budowę 
6 systemów przepustów dla płazów.

Budowa systemów przepustów dla płazów

Opis działania
Działanie polegało na wybudowaniu 6 systemów przepustów dla płazów, zgodnie 
z wcześniej przygotowanymi projektami technicznymi. Każdy system przepustów 
składał się z tuneli wbudowanych w poprzek drogi, barier naprowadzających umiesz-
czonych po obu stronach drogi, ukierunkowujących ruch płazów w stronę otworów 
tunelu, portali łączących bariery z tunelami oraz w miarę potrzeby stoprynien 
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The most important actions taken in the project

Preparation of technical documentation and maps for design 
purposes, obtaining a permit for construction of culverts for 
amphibians

Action description
The activity was to prepare a full documentation necessary to get a building permit 
for 6 culverts systems for amphibians, including all administrative decisions and 
arrangements, multidiscipline technical projects (construction and executive) and 
estimate documentation required by law.

The action’s results
The result of the action is to prepare technical projects for the construction of cul-
verts systems for amphibians, to prepare the rest of the documentation necessary 
to obtain building permits, and, as a consequence of the above, obtaining building 
permits for 6 culverts systems for amphibians.

Construction of culverts systems for amphibians

Action description
The action was about the construction of 6 culverts systems for amphibians, accord-
ing to the previously prepared technical projects. Each system consisted of tunnels 
built across the road, the guiding barriers placed on both sides of the road directing 
amphibians to the slot of the tunnel, portals connecting the barriers with the tunnels 
and, if necessary, iron stop-grids built across the side road in order to prevent the 
amphibians to enter the road.
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wbudowanych w poprzek dróg bocznych, uniemożliwiających wejście płazów na 
drogę.

Efekt końcowy działania
Efektem działania było wybudowanie systemów przepustów dla płazów, zlokalizo-
wanych w miejscowościach: 
 » Skajzgiry I (przy granicy z obszarem Natura 2000 „Puszcza Romincka”) – na 

drodze Skajzgiry-Żytkiejmy (wybudowano 10 tuneli o długość 9 m każdy, 1105 
m barier naprowadzających po obu stronach drogi oraz stoprynny o łącznej 
długości 8 m); 

 » Skajzgiry II (przy granicy z obszarem Natura 2000 „Puszcza Romincka”) – na 
drodze Skajzgiry-Żytkiejmy (wybudowano 4 tunele o długość 9 m każdy i 500 
m barier naprowadzających po obu stronach drogi); 

 » Baciuty (na obszarze Natura 2000 „Narwiańskie Bagna”) – na drodze Kleosin-
-Sokoły (wybudowano 13 tuneli o długość 11 m każdy, 1680 m barier naprowa-
dzających po obu stronach drogi oraz stoprynny o łącznej długości 22 m); 

 » Boczki (na obszarze Natura 2000 „Puszcza Romincka”) – na drodze Budwiecie-
-Boczki (wybudowano 5 tuneli o długość 9 m każdy, 560 m barier naprowadza-
jących po obu stronach drogi oraz stoprynny o łącznej długości 14 m);

 » Sidorówka (na obszarze Natura 2000 „Ostoja Suwalska”) – na drodze Suwałki-
-Rutka Tartak (wybudowano 5 tuneli o długość 12 m każdy, 556 m barier napro-
wadzających po obu stronach drogi oraz stoprynny o łącznej długości 12 m); 

 » Kleszczówek (na obszarze Natura 2000 „Ostoja Suwalska”) – na drodze Sidory-
-Smolniki (wybudowano 7 tuneli o długość 9 m każdy, 723 m barier naprowa-
dzających po obu stronach drogi oraz stoprynny o łącznej długości 6 m.

Wybudowanie bezpiecznych przejść dla płazów na odcinakach dróg, które krzyżo-
wały się ze szlakami migracyjnymi tych zwierząt, ograniczyło znacząco (ponad 80%) 
śmiertelność płazów w wyniku kolizji z pojazdami.

Odtworzenie miejsc rozrodu płazów

Opis działania
Działanie polegało na rekultywacji zanikających zbiorników wodnych, stanowiących 
miejsca rozrodu płazów. Zbiorniki zostały oczyszczone z nadmiaru roślinności zielnej 
i krzewiastej oraz zalegającego na dnie osadu. 

Efekt końcowy działania
Efektem działania było zrekultywowanie 11 zbiorników wodnych, zlokalizowanych 
na obszarze Natura 2000 „Puszcza Romincka” (1 zbiornik o pow. 1500 m2) oraz na 
obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (10 zbiorników o powierzchni 350 m2 
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The end result of the action
The result of the action was to build a system of culverts for amphibians, which are 
located in the following venues:
 » Skajzgiry I (along the border of the Natura 2000 “Puszcza Romincka” Area) – on 

the road Skajzgiry-Żytkiejmy (10 tunnels with a length of 9 m each, 1,105 m of 
guiding barriers on both sides of the road and iron stop-grids with a total length 
of 8 m); 

 » Skajzgiry II (along the border of the Natura 2000 “Puszcza Romincka” Area) – 
on the road Skajzgiry-Żytkiejmy (4 tunnels with a length of 9 m each, 500 m of 
guiding barriers on both sides of the road as well as iron stop-grids with a total 
length of 22 m); 

 » Boczki (Natura 2000 “Puszcza Romincka”) – on the road Budwiecie-Boczki (5 
tunnels with a length of 9 m each, 560 m of guiding barriers on both sides of the 
road as well as iron stop-grids with a total length of 14 m);

 » Sidorówka (on the area of Natura 2000 “Ostoja Suwalska” Area) – on the raod 
Suwałki-Rutka Tartak (5 tunnels with a length of 12 m each, 656 of guiding barri-
ers on both sides of the road as well as iron stop-grids with a total length of 12 m); 

 » Kleszczówek (on the area of Natura 2000 “Ostoja Suwalska” Area) – on the raod 
Sidory-Smolniki (7 tunnels with a length of 9 m each, 723 of guiding barriers on 
both sides of the road as well as iron stop-grids with a total length of 6 m

Construction of safe passages for amphibians on those parts of roads that crisscrossed 
the amphibian migration routes, significantly reduced (over 80%) amphibian mortal-
ity caused by collisions with vehicles.
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każdy). Dzięki temu działaniu woda w zrekultywowanych zbiornikach utrzymuje 
się przez cały rok, co pozwala płazom na pełny rozwój od jaja do postaci dorosłej. 

Zaprojektowanie rozwiązań technicznych chroniących płazy 
przed tzw. pułapkami antropogenicznymi

Opis działania
Działanie polegało na zaprojektowaniu rozwiązań technicznych służących minima-
lizacji negatywnego oddziaływania wybranych pułapek antropogenicznych na płazy. 
Wybrano urządzenia powszechnie stosowane w budownictwie (zwłaszcza drogowym), 
które są potencjalnymi pułapkami dla płazów. Następnie opracowano rozwiązania 
techniczne, które nie ograniczały funkcji tych urządzeń, ale pozwalały na wydostanie 
się z nich płazów w przypadku ich uwięzienia. Wykonano prototypy tych urządzeń 
i przetestowano je w terenie, określając skuteczność zaproponowanych rozwiązań. 

Efekt końcowy działania
Efektem działania było zmodyfikowanie budowy 7 urządzeń stosowanych powszech-
nie w budownictwie, aby nie stanowiły śmiertelnych pułapek dla płazów.
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Amphibians breeding places restoration

Action description
The following action was about restoration of vanishing water reservoirs, which are 
the amphibians breeding places. The tanks were cleaned of excess herbaceous and 
shrubby vegetation and the sediment was removed from the bottom.

The end result of the action
The effect of this action was rehabilitation of 11 water reservoirs, located in the Natura 
2000 “Puszcza Romincka” area (1 tank of 1,500 m2) and in the Natura 2000 “Ostoja 
Wigierska” area (10 reservoirs with an area of 350 m2 each). Due to the action, water 
in the rehabilitated tanks is maintained throughout the year, allowing amphibians 
for full development, from an egg to adult form.

Designing technical solutions to protect amphibians against the 
so-called anthropogenic traps

Action description
This action was to design technical solutions to minimize the negative impact of the 
selected anthropogenic traps on amphibians. First, some devices commonly used in 
construction (especially road construction), which are potential traps for amphibians, 
were selected. Next, technical solutions have been developed which do not inhibit 
the functions of these devices, but made it possible for amphibians to escape from 
them in case of getting trapped. Prototypes of these devices were made and tested 
in the field, determining the effectiveness of the proposed solutions.

The end result of the action
The result of the action was to modify the construction of 7 devices commonly used 
in construction, so that they do not pose deadly traps for amphibians.

Organizing amphibians threats near communication routes 
monitoring

Action description
The operation was to develop and implement a monitoring system of amphibians 
along communication routes. For this purpose, a base for amphibians observation 
on-line was established (available at http://www.monitoringplazow.pl/), which is used 
to enter data on the movement of amphibians across the roads and their mortality 
as a result of collisions with vehicles. In addition, 20 sets of equipment (including 
GPS receivers, cameras, laptops, portable barriers) were purchased, which later were 
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Zorganizowanie sieci monitoringu zagrożeń płazów przy 
szlakach komunikacyjnych

Opis działania
Działanie polegało na opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu płazów wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych. W tym celu założono bazę obserwacji płazów on-line 
(dostępną pod adresem http://www.monitoringplazow.pl/), która służy do wprowa-
dzania danych z badań dotyczących przemieszczania się płazów przez jezdnie oraz 
ich śmiertelności w wyniku kolizji z pojazdami. Ponadto, zakupiono 20 kpl sprzętu 
(m.in. odbiorniki GPS, aparaty fotograficzne, laptopy, przenośne bariery ochronne), 
który przekazano podmiotom zaproszonym do udziału w monitoringu (parkom 
narodowym i krajobrazowym, szkołom, organizacjom pozarządowym). Dla tych 
podmiotów przeprowadzono szkolenia i opracowano materiały informacyjno-edu-
kacyjne dotyczące prowadzenia monitoringu.

Efekt końcowy działania
Efektem działania było wdrożenie systemu monitoringu płazów wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych, w oparciu o internetową bazę obserwacji płazów on-line. Uzy-
skiwane dane są gromadzone w bazie danych oraz na mapie dostępnej w Internecie. 
Dzięki tym danym wzrośnie wiedza na temat zagrożenia, jakie stanowią szlaki 
komunikacyjne dla płazów oraz występowania miejsc na drogach, w których ginie 
najwięcej płazów. 
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distributed among the subjects invited to participate in the monitoring (national 
and landscape parks, schools, non-governmental organizations). For those subjects 
trainings were conducted and information and education materials relating to the 
monitoring were developed.

The end result of the action
The result of the action was to implement a system of amphibians monitoring along 
communication routes, based on a database of amphibians on-line observations. The 
resulting data are stored in the database as well as on the map available on the Internet. 
This data will help raising awareness of the threat the routes pose for amphibians and 
of the presence of places along the roads, where many amphibians are getting killed.

Monitoring

Action description
The action was to monitor the effectiveness of the project’s protective measures 
(construction of culverts for amphibians, the rehabilitation of water reservoirs). In 
case of culverts, amphibian mortality was measured on those parts of the roads were 
the passages were built and in the areas directly adjacent to these road sections. In 
water reservoirs, the species composition and the rate of colonization by amphib-
ians were studied.

The end result of the action
The effects of this action were reports which described the effects of environmental 
conservation activities. During the amphibians seasonal migrations (spring and 
autumn) there were no dead amphibians found on the secured sections of roads. 
Only at the ends of these segments single amphibians, both live and dead, were 
found. This demonstrates the effective safeguarding of those fragments of road from 
the entrance of amphibians. In all rehabilitated water reservoirs after a few months 
amphibians appeared and started breeding. It is especially important that these 
tanks hold water throughout the year, allowing amphibians for the full development.

Conference organization 

Action description
The action was to organize a conference called “Amphibians – the meaning, threats 
and protection”, which summarized the results of the project. It was an opportunity 
for discussion and exchange of experiences on the protection of amphibians. The 
conference consisted of lecture sessions, poster session, a field session and a panel 
discussion.
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Monitoring

Opis działania
Działanie polegało na monitorowaniu skuteczności podjętych w ramach projektu 
zabiegów ochronnych (budowy przepustów dla płazów, rekultywacji zbiorników 
wodnych). W przypadku przepustów badana była śmiertelność płazów na odcinkach 
dróg, na których wybudowano przejścia dla płazów oraz w miejscach przylegających 
bezpośrednio do tych odcinków. W przypadku zbiorników wodnych badano skład 
gatunkowy i tempo zasiedlania ich przez płazy.

Efekt końcowy działania
Efektem działania były raporty, w których opisane zostały efekty ekologiczne działań 
ochronnych. W okresie migracji sezonowych płazów (wiosna, jesień) na zabezpie-
czonych odcinkach dróg nie stwierdzono żadnych martwych płazów. Jedynie na 
końcach tych odcinków spotykano pojedyncze płazy, zarówno żywe jak i martwe. 
Świadczy to o skutecznym zabezpieczeniu fragmentów dróg przed wejściem płazów 
na jezdnie. We wszystkich zrekultywowanych zbiornikach wodnych już po kilku 
miesiącach pojawiły się płazy i przystąpiły do rozrodu. Szczególnie ważne jest, że 
zbiorniki te utrzymują wodę przez cały rok, co pozwala płazom na pełny rozwój. 

Organizacja konferencji

Opis działania
Działanie polegało na zorganizowaniu konferencji pt. „Płazy – znaczenie, zagrożenia 
i ochrona”, która podsumowywała wyniki realizacji projektu oraz była okazją do 
dyskusji i wymiany doświadczeń na temat ochrony płazów. Konferencja składała 
się z sesji referatowych, sesji posterowej, sesji terenowej oraz panelu dyskusyjnego. 

Efekt końcowy działania
Efektem działania były zorganizowanie trzydniowej konferencji, w której wzięło 
udział ponad 70 osób, reprezentujących m.in. parki narodowe, parki krajobrazowe, 
organizacje pozarządowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i wyższe uczel-
nie. Podczas konferencji wygłoszono 14 referatów oraz przedstawiono 8 posterów. 

Działania edukacyjne

Opis działania
Działanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów oraz zajęć 
edukacyjnych poświęconych biologii i czynnej ochronie płazów. W warsztatach 
uczestniczyli m.in.: przedstawiciele firm budowlanych i projektowych, służb ochrony 
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The end result of the action
The result of the action was to organize a three-day conference, which was attended 
by over 70 people, representing, among others, national parks, landscape parks, non-
governmental organizations, regional directorates of environmental protection and 
higher education. During the conference, 14 lectures and 8 posters were presented.

Educational activities 

Action description
The action was to prepare and organize workshops and educational activities devoted 
to biology and amphibians active protection. The workshops were attended by, among 
others: representatives of construction and design companies, nature conservation 
services, NGOs and State Forests, and educational activities were attended by students 
and teachers. In addition, educational packages for three age groups (grades 1–3 of 
elementary school, grades 4–6 of elementary school, junior high and high schools) 
were developed and published. The packages concern broad topics related to the 
biology of amphibians, their significance and protection. Two models of educational 
posters about amphibians, 4 sets of amphibians models (scale 1:1) and a large-format 
game (its concept is based on the ecology of amphibians) were also prepared.

The end result of the action
The result of the action was to conduct 3 workshops and 10 educational activities on 
amphibians, publishing educational packages (production volume of 18,000 cop-
ies) and educational posters in the amount of 80 pcs., as well as 4 sets of models of 
amphibians (summing up: 96 models of amphibians). This action has contributed to 
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przyrody, organizacji pozarządowych i Lasów Państwowych, a w zajęciach edukacyj-
nych uczniowie i nauczyciele. Ponadto, opracowano i wydano pakiety edukacyjne dla 
trzech grup wiekowych (klasy 1–3 szkoły podstawowej, klasy 4–6 oraz dla uczniów 
gimnazjów i liceów), poruszające szeroko tematy związane z biologią płazów, ich 
znaczeniem i ochroną. Przygotowano również dwa wzory plansz edukacyjnych na 
temat płazów, cztery komplety modeli płazów w skali 1:1 oraz grę wielkoformatową, 
której koncepcja opiera się na ekologii płazów. 

Efekt końcowy działania
Efektem działania było przeprowadzenie 3 warsztatów i 10 zajęć edukacyjnych na 
temat płazów, wydanie pakietów edukacyjnych w  nakładzie 18000 egz. i  plansz 
edukacyjnych w ilości 80 szt. oraz 4 kompletów modeli płazów (łącznie 96 modeli 
płazów). Działanie przyczyniło się do podniesienia wiedzy na temat biologii, eko-
logii, znaczenia i metod ochrony płazów. 

Wydanie publikacji o płazach

Opis działania
Działanie polegało na opracowaniu i wydaniu folderu opisującego cele i zadania 
przewidziane w projekcie, przewodnika terenowego do rozpoznawania płazów Polski 
oraz książki „Czynna ochrona płazów”.

Efekt końcowy działania
Efektem działania były wydanie folderu o projekcie (w nakładzie 2000 egz.), prze-
wodnika terenowego „Płazy Polski” z płytą CD zawierającą głosy płazów (w nakładzie 
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increasing knowledge on the biology, ecology, importance and methods of protec-
tion of amphibians.

A publication about amphibians

Action description
The action was to develop and publish: a folder describing the goals and tasks estab-
lished in the project, a field guide to identify amphibians of Poland, a book “Active 
protection of amphibians”. 

The end result of the action
As the effect of the task, the following were published: a folder about the project 
(production volume of 2,000 copies.), a field guide “Amphibians of Poland” with 
a CD containing the voices of amphibians (production volume of 3,000 copies and 
a book on the active protection of amphibians (production volume of 2,000 copies. 
These publications help to disseminate knowledge about amphibians and the project 
implementation.

Networking with other projects

Action description
The action was about to organize 6 study visits in 5 countries of the European 
Union, in which some projects financed by the LIFE program were also conducted. 
In March 2014, a trip to Spain was made, where projects: “PRO-Izki – Ecosystem 
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3000 egz.) oraz książki o czynnej ochronie płazów (w nakładzie 2000 egz.). Publikacje 
te służą popularyzacji wiedzy o płazach oraz realizacji projektu.

Tworzenie sieci z innymi projektami

Opis działania
Działanie polegało na zorganizowaniu 6 wizyt studyjnych w 5 krajach Unii Europej-
skiej, w których realizowane były projekty finansowane z programu LIFE. W marcu 
2014 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii, gdzie wizytowano projekty: „PRO-Izki – 
Ecosystem Management of Izki Quercus pyrenaica forest and habitats and species 
of community interest related to it” (Kraj Basków) oraz „PROYECTO ESTANY – 
Improvement of the Natura 2000 habitats and species found In Banyoles: a dem-
onstration project” (Katalonia). W czerwcu 2015 roku odbył się wyjazd do Włoch 
i Słowenii, gdzie wizytowano projekty: „SOS Tuscan Wetlands” (Włochy – Toskania) 
oraz “Presihajoce Cerknisko Jezero” (Słowenia). Na przełomie marca i kwietnia 2016 
roku wizytowano kolejne projekty na terenie Włoch: “ARUPA – urgent protection 
actions for amphibians and reptiles in the Matera Gravina” (w okolicach Matery) oraz 

“Fauna di Montenero – urgent pilot actions for amphibians, reptiles and chiroptera 
of Montenero”, a na przełomie kwietnia i maja projekty: “Water SCI” oraz “SCI D’a-
cqua” (prowincja Prato). W maju 2016 odbył się wyjazd do Niemiec i Danii, gdzie 
zapoznano się z rezultatami projektów: “Rehabilitation of the Baltic coastal lagoon 
habitat complex” oraz “Bombina in the Baltic Region – Management of fire-bellied 
toads in the Baltic region”. 

Efekt końcowy działania
Efektem działania była promocja projektu i wymiana informacji o płazach oraz 
doświadczeń w zakresie czynnej ochrony tych zwierząt. 

Promocja projektu

Opis działania
Działanie polegało m.in. na wyprodukowaniu gadżetów promujących projekt 
(T-shirty, torby, kubki, zakładki do książek, przenośna pamięć USB, kalendarz), 
udziale w spotkaniach związanych z programem LIFE (np. Kick-off Meeting, Dzień 
Informacyjny LIFE) oraz kongresach i sympozjach (m.in. w konferencji pt. „Ekologia 
i energia odnawialna” zorganizowanej w ramach III Polskim Kongresie Przedsiębior-
czości), organizacji Dnia Natura 2000 i prowadzeniu strony internetowej o projekcie. 
Ponadto, Telewizja Polska poświęciła jeden z odcinków serii „Tańczący z Naturą” 
(„Przyjaciele żab”) rezultatom projektu – ochronie czynnej płazów. W sierpniu 2015 
roku Stowarzyszenie, za realizację projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 



23Amphibians protection on the Natura 2000 areas in north-eastern Poland

Management of Izki Quercus pyrenaica forest and habitats and species of community 
interest related to it” (Basque Country) and “PROYECTO ESTANY – Improvement 
of the Nature 2000 habitats and species found In Banyoles: a demonstration project 

“(Catalonia) were visited. In June 2015 a trip to Italy and Slovenia took place, where 
the following projects were visited: “SOS Tuscan Wetlands” (Italy – Tuscany) and 

“Presihajoce Cerknisko Jezero” (Slovenia). At the turn of March and April 2016 some 
more projects in Italy were visited: “Arup – urgent protection actions for amphibians 
and reptiles in the Matera Gravina” (near Matera) and “Fauna di Montenero – urgent 
pilot actions for amphibians, reptiles and chiroptera of Montenero “, and at the turn 
of April and May: “Water SCI” and “SCI D’acqua” (Prato province). In May 2016 
a trip to Germany and Denmark was taken, where the association members were 
familiarized with the results of the projects: “Rehabilitation of the Baltic coastal 
lagoon habitat complex” and “Bombina in the Baltic Region – Management of fire-
bellied toads in the Baltic region.”

The end result of the action
The effect of the action was the promotion and exchange of information on amphib-
ians and experience in the field of active protection of these animals.

Promotion of the project

Action description
The action consisted of, among others, creating gadgets promoting the project (T-shirts, 
bags, mugs, bookmarks, USB Flash Drives, a calendar), participation in meetings 
related to the LIFE program (e.g. Kick-off Meeting, LIFE Information Day), as well 
as conferences and symposia (among others, in the conference called “Ecology and 
renewable energy”, organized within the framework of III Congress of Polish Enter-
prise), the organization of the Natura 2000 Day and running website about the project. 
In addition, the Polish TV devoted one episode of “Tanczacy z Naturą” (“Przyjaciele 
żab” – Frogs› Friends) to the results of the project – active protection of amphibians. In 
August 2015, the Association was nominated for the Polish Innovation Awards 2015 
for the realization of the project “Amphibians protection on the Natura 2000 areas 
in north-eastern Poland” and received the prize in November, during the III Polish 
Entrepreneurship Congress. Thus, “Man and Nature” Association became one of the 
most innovative players in Poland in 2015. 

* * *

Implementation of the project has helped to preserve and maintain amphibians 
populations in good condition in Natura 2000 areas: “Ostoja Wigierska”, “Ostoja 
Suwalska”, “Puszcza Romincka” and “Narwiańskie Bagna”.
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2000 w północno-wschodniej Polsce”, zostało nominowane do Polskiej Nagrody 
Innowacyjności 2015, a nagrodę otrzymało w listopadzie podczas III Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości. Tym samym Stowarzyszenie znalazło się w gronie 
najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce w roku 2015. 

* * *

Realizacja projektu przyczyniła się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie 
populacji płazów na obszarach Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, „Ostoja Suwalska”, 

„Puszcza Romincka” i „Narwiańskie Bagna”. 
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