
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość płazów w naszym kraju to gatunki 
rzadkie bądź bardzo rzadkie, charakteryzujące się 
występowaniem lokalnym w odizolowanych 
skupiskach. Inne zasiedlają całe terytorium, lecz 
spotykane są sporadycznie. Mimo stosunkowo 
dobrego zabezpieczenia wszystkich (18) gatunków 
całkowitą i częściową ochroną, obserwuje się 
stopniowe zanikanie zarówno tych najrzadszych, 
jak i dotychczas pospolitych gatunków. Dzieje się 
tak niemal na całym obszarze Polski, a szczególnie 
drastycznie tendencja ta zaznaczyła się w ostatnich 
dziesięcioleciach. 

 

Płazy w Polsce 

Czy wiesz, 
że płazy są zwierzętami 

pożytecznymi? 
 

- odżywiają się owadami, ślimakami i innymi 
szkodnikami lasów i upraw rolnych 
- są wskaźnikiem czystości środowiska, ich zła 
kondycja jest dla ludzi sygnałem, że w przyrodzie 
dzieje się coś niedobrego. 
 

Żaba trawna 

Ropucha szara 

Żaba wodna Żaba jeziorkowa 

Żaba moczarowa 

Grzebiuszka ziemna 

Polskę zamieszkuje 18 gatunków płazów.  
Są wśród nich przedstawiciele płazów 
bezogonowych i ogoniastych. Nie występują u nas 
płazy beznogie. 

Żaba śmieszka 

Ropucha paskówka 

Ropucha zielona 

Żaba dalmatyńska 

Płazy bezogonowe 
W Polsce żyje 13 gatunków płazów 
bezogonowych. Wśród nich znajduje się 6 żab 
właściwych, 3 ropuchy, 2 kumaki, jedna 
grzebiuszka i jedna rzekotka.  
 

Płazy ogoniaste 
W Polsce żyje 5 gatunków płazów ogoniastych - 
traszki i salamandra. 
 

 
Spośród płazów występujących w Polsce na 
obszarze gminy Rybno żyją:  
- Traszki ( zwyczajna i grzebieniasta), 
- Ropuchy (szara, paskówka i zielona), 
- Kumak nizinny, 
- Grzebiuszka ziemna ( huczek), 
- Rzekotka drzewna, 
- Żaby brunatne ( trawina moczarowa), 
- Żaby zielone (śmieszka, jeziorowa i wodna).  

 Duża ilość płazów świadczy o w miarę 
dobrej kondycji środowiska naturalnego.  

 Zadbajmy o to,  

aby było jeszcze lepiej! 

Szkoła Podstawowa im. Polskich 

Mistrzów Olimpijskich  

w Żabinach 

24 kwietnia 2015 r. godz. 17:00 
 

Święto żaby, 

 czyli dlaczego trzeba chronić płazy?  

Impreza szkolno-środowiskowa  

popularyzująca wiedzę o chronionych  

gatunkach płazów w Polsce, 

środowisku ich życia  

i konieczności ochrony. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płazy przynoszą korzyści człowiekowi 

w ogrodach, sadach  

i na polach uprawnych. 

Ropuchy w swojej diecie preferują ślimaki, które 
wyrządzają znaczne szkody w uprawach 
ogrodowych. Dorosła ropucha czy żaba śmieszka 
nie pogardzi nawet myszami lub nornikami. 
Podczas doby ropucha jest w stanie zjeść tyle 
owadów i ślimaków, ile sama waży. 
 

Żaba trawna zjada najwięcej chrząszczy, wśród 

których 90 % to groźne szkodniki roślin, których 

zwalczanie środkami chemicznymi jest bardzo 

trudne, drogie i obarczone skutkami ubocznymi. 

 

Podstawową dietę traszek i ich larw stanowią  
w przeważającej większości larwy owadów, przede 
wszystkim komarów. 
 
Gdy brakuje roślinożernych kijanek, jeziora 
zarastają glonami, w wodzie jest mało tlenu  
i wymierają ryby. 
 

Co zagraża płazom? 
 

- wzrost ilości chemicznych środków ochrony roślin 
i nawozów sztucznych stosowanych w rolnictwie,  
- niszczenie i zaśmiecanie miejsc rozrodu płazów 
(oczek wodnych, jezior, stawów oraz rzek),  
- zasypywanie drobnych oczek wodnych i stawów, 
- osuszanie łąk, bagien i mokradeł, 
- ogólne zanieczyszczenie środowiska,  
- zbyt intensywna zabudowa hydrotechniczna rzek 
i potoków,  
- utrudnienia architektoniczne, rozwój 
budownictwa, 
- planowanie nowej infrastruktury (np. drogowej) 
w miejscach występowania płazów bez wzięcia 
pod uwagę ich wpływu na płazy, 
- wiele płazów ginie na drogach pod kołami 
pojazdów podczas wędrówek do zbiorników 
wodnych gdzie odbywają gody i składają skrzek 
oraz do miejsc żerowania i zimowania. 

 
 

Pomóż ratować płazy! 

- zawsze zwracaj uwagę osobom, które bezmyślnie 
tępią i dręczą płazy, 
- nie zaśmiecaj miejsc rozrodu płazów, 
- staraj się ograniczyć do niezbędnego minimum, 
stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, 
- chroń każde nawet najmniejsze oczka wodne, 
staw czy jeziorko stanowiące miejsce rozrodu i 
bytowania dla bardzo wielu gatunków tych 
pożytecznych zwierząt, 
- w beczkach na deszczówkę i płytkich studniach 
umieć na powierzchni wody niewielkie kawałki 
drewna, które umożliwią płazom wydostanie się z 
miejsca, które mogłoby się stać dla nich pułapką, 
- pozostaw w ogrodzie miejsca, gdzie płazy mogą 
spokojnie przeczekać zimę np. stertę 
niegrabionych liści, skalniak, pozostawione na 
uboczu większe gałęzie, kawałki drewna, cieniste 
zakrzaczone miejsce, 
  - budując ogrodzenia przydomowe nie wykonuj 
wysokich betonowych murków oporowych, które 
utrudniają płazom swobodne przemieszczanie się, 
- jeśli możesz ogranicz (w szczególności podczas 
wiosennych deszczy) jazdę samochodem w pobliżu 
stawów, rzek, oczek wodnych i innych zbiorników 
gdzie masowo przez jezdnię przechodzą płazy, 
- jeśli już musisz przemieszczać się samochodem w 
miejscach gdzie przez drogę przechodzą płazy 
zwolnij i jedź uważnie tak, aby nie rozjechać 
przechodzących płazów, 
- poinformuj Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody, najbliższy Urząd Miasta lub Gminy, 
lokalne organizacje ekologiczne o występujących w 
Twoim otoczeniu płazach. 
 
 

Traszka zwyczajna 

Traszka grzebieniasta 

Rzekotka drzewna 

Kumak nizinny 

Kumak górski 

Traszka górska 

Traszka karpacka 

Salamandra plamistra 


