
TRÓJMIEJSKI  PARK
KRAJOBRAZOWY



Do PŁAZÓW należą znane niemal każdemu żaby i ropuchy, a także mniej znane 
traszki, kumaki czy rzekotki. Na świecie żyje kilka tysięcy gatunków płazów, w Polsce 
możemy spotkać zaledwie 18 gatunków. 

Płazy należą do zwie-
rząt zmiennocieplnych. 
To znaczy, że tempera-
tura ich ciała zależy od 
temperatury otoczenia. 
Dlatego zimę spędzają 
w stanie snu zimowego (hi-
bernacji), ukryte w norkach 
w ziemi, piwnicach, ster-
tach liści albo na dnie 
zbiorników wodnych. Ak-
tywne stają się dopie-
ro wiosną i ta aktywność 
trwa do jesieni.

Płazy prowadzą dość niezwykły 
tryb życia – związane są zarówno ze 
środowiskiem lądowym, jak i wod-
nym. To właśnie w słodkowodnych 
zbiornikach (stawy, jeziora) skła-
dane są jaja płazów (czyli skrzek) 
a następnie rozwijają się larwy i mło-
de płazy. Larwy płazów bezogo-
nowych nazywamy kijankami. Wy-
glądają one tak, jakby składały się 
z samej głowy zakończonej ogon-
kiem. W rzeczywistości głowa kijan-
ki połączona jest ściśle tułowiem 
(bez przewężenia występującego 
u dorosłych płazów), a całość za-
kończona jest spłaszczoną płetwą 
ogonową.
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Kijanki w jeziorze
fot. Dariusz Ożarowski

Ropucha szara
fot. Dariusz Ożarowski



Skóra płazów jest de-
likatna, pokryta jedynie 
cienką, zrogowaciałą 
warstwą, która co pewien 
czas ulega złuszczeniu 
i jest zrzucana jako tzw. 
wylinka. Ta zewnętrzna 
warstwa nie zabezpie-
cza w wystarczający spo-
sób przed utratą wilgoci, 
dlatego płazów prawie 
nie spotkamy na pustyni. 
W skórze znajdują się bar-
dzo liczne, drobne na-
czynia włosowate. Dzięki 
temu u wielu gatunków 
pełni ona rolę organu od-
dechowego. 

Chociaż płazy część 
życia spędzają w środowi-

sku wodnym, nie piją wody. Pobierają ją przez skórę bezpośrednio z otoczenia (pod-
czas zanurzenia ciała w zbiorniku wodnym lub np. wędrówki przez mokrą trawę).

W skórze także znajdują się gruczoły produkujące śluz, chroniący płazy przed 
wyschnięciem oraz komórki barwnikowe. Dzięki nim niektóre płazy są w stanie ide-
alnie wtopić się w otoczenie – ropucha szara barwą przypomina grudkę ziemi lub 
zeschnięte liście.

Wśród naszych krajowych płazów występuje pięć gatunków płazów ogonia-
stych. Należy do nich salamandra plamista o pięknym ubarwieniu, czarnym w po-
marańczowo-żółte plamy, oraz cztery gatunki traszek. Salamandra plamista żyje 
w górach. Ciekawostką jest, że dorosłe salamandry nie potrafi ą pływać, co jest zja-
wiskiem rzadko spotykanym w świecie płazów. Dawniej wierzono, że salamandra 
jest odporna na działanie ognia (oczywiście nie jest to prawdą).

      

Żaba trawna
fot. Dariusz Ożarowski



Traszki  zamiesz-
kują zarówno tereny 
górskie, jak i nizinne. 
Dwa gatunki, trasz-
kę zwyczajną i rza-
dziej  występującą 
traszkę grzebieniastą, 
przy odrobinie szczęś-
cia możemy spotkać 
w okol icach Tró j -
miasta. Niektórzy wi-
dząc traszkę mogą 
w pierwszym momen-
cie uznać ją za jasz-
czurkę, ze względu 
na podobną budowę 

ciała. Jednak jaszczurki należą do zupełnie innej grupy zwierząt – do gadów. Ich 
ciało pokryte jest łuskami i tarczkami rogowymi a każda z ich kończyn zakończona 
jest 5 palcami. Traszki nie mają łusek, ich ciało pokrywa jedynie gładka lub chropo-
wata skóra. Uważny obserwator zauważy też, że ich przednie kończyny posiadają 
po 4 palce. 

Salamandra plamista w Bieszczadach
fot. Dariusz Ożarowski

Samiec 
traszki grzebieniastej
fot. Jacek Błażuk



Traszka grzebieniasta objęta jest ochroną nie tylko w Polsce, ale również w wie-
lu innych krajach europejskich. W okresie godowym u samców tego gatunku wy-
kształca się wysoka do 1,5 centymetra, grzebieniasta płetwa, wyrastająca od środ-
ka głowy do końca tułowia oraz na ogonie.

Traszka zwyczajna występuje pospoliciej niż grzebieniasta, a samce tego ga-
tunku nie mają w okresie godowym aż tak okazałej płetwy grzbietowej, za to ich 
płetwa sięga nieprzerwanie od środka głowy do końca ogona. Traszki zwyczajne 
zimują zagrzebane w ziemi na lądzie, czasem w bardzo licznych grupach lub w to-
warzystwie innych płazów.

Pozostałe płazy krajowe zaliczamy do grupy płazów bezogonowych. Należą do 
niej ropuchy, żaby, kumaki, a także rzekotka drzewna i grzebiuszka ziemna.

Jak odróżnić żabę od ropuchy? Ropuchy mają szorstki grzbiet, z licznymi wysta-
jącymi brodawkami. Dodatkowo z tyłu głowy występują u nich duże, wyraźnie wi-
doczne sierpowate gruczoły jadowe (czyli parotydy). Najpospolitsza u nas ropucha 
szara jest jednym z największych płazów bezogonowych w Polsce. Długość jej ciała 
może dochodzić do 12 cm, przy czym samice są większe od samców. 

Żaby, w odróżnieniu od ropuch mają gładką skórę na grzbiecie, bez wyraźnych 
brodawek. Nie występują też u nich parotydy. Nasze krajowe żaby dzieli się często 
na dwie grupy: żaby brunatne i zielone, w zależności od tego, jaki kolor przeważa 
w ich ubarwieniu. Do żab brunatnych należą między innymi dość częste w okoli-
cach Trójmiasta żaby trawna i moczarowa. Samce żab moczarowych w okresie 
godowym zmieniają się nie do poznania. Ich barwa z  jasnoczekoladowej staje się  
intensywnie niebieska, czy wręcz błękitna.

Niebieski samiec
żaby moczarowej
fot. Tomasz Narczyński



Do płazów bezogonowych należy również niewielka rzekotka drzewna. Jest ona 
płazem niezwykłym – prowadzi nadrzewny tryb życia a jej palce zakończone są lep-
kimi przylgami, dzięki którym potrafi  nawet wspinać się po gładkiej, pionowej po-
wierzchni (na przykład po szybie).

Inny przedstawiciel płazów bezogonowych, grzebiuszka ziemna, posiada na 
skórze gruczoły, z których w przypadku zagrożenia wydziela substancję o zapachu 
czosnku. Odznacza się także umiejętnością szybkiego zagrzebywania się w ziemi. 
Używa do tego celu tylnych kończyn, na których występują twarde zgrubienia, czy-
li modzele piętowe. Jesienią kopie głębokie norki, w których później zimuje (potrafi  
zagrzebać się w ziemi na głębokość nawet do 2 metrów). Do przezimowania może 
wykorzystywać także nor-
ki gryzoni lub kretów, a na-
wet gniazda jaskółek brze-
gówek.

Płazy odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Wpływają one na utrzyma-
nie równowagi biologicznej. Kijanki płazów bezogonowych zjadają ogromne ilości 
roślinnych szczątków organicznych, które w przeciwnym razie zalegałyby w zbiorni-
kach wodnych. Larwy traszek z kolei chętnie żywią się larwami komarów. Na lądzie 
pokarm płazów często stanowią owady i ślimaki, które ludzie uważają za szkodniki 
upraw roślinnych. Dorosłe ropuchy chętnie zjadają stonkę ziemniaczaną – jedna ro-
pucha w ciągu sezonu potrafi  zjeść około 2 kilogramów stonki.

Same płazy stanowią pokarm dla innych drapieżników, takich jak zaskroniec, 
kuna, tchórz czy ptaki. 

Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu, żaby nie są ulubionym 
przysmakiem bociana białego. Podstawę jego diety stanowią 

drobne bezkręgowce, choć nie pogardzi również dżdżow-
nicą, żabą, ślimakiem, wężem czy drobnymi ssakami, 

szczególnie w czasie opieki nad pisklętami. 

Grzebiuszka ziemna
fot. Jacek Błażuk



Płazy stanowią grupę zwie-
rząt zagrożonych i wymaga-
jących szczególnej ochrony. 
Jednym z istotnych zagrożeń 
dla płazów jest zanieczyszcze-
nie środowiska (zatrucie wód 
ściekami, zaśmiecanie zbior-
ników wodnych) oraz niszcze-
nie ich naturalnych miejsc by-
towania i rozrodu: osuszanie 
terenu, zasypywanie natural-
nych oczek wodnych. Inne niebezpieczeństwo związane jest z rozbudową sieci 
dróg i stale wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego – wiele płazów ginie 
na drogach pod kołami samochodów, szczególnie w czasie wiosennej migracji do 
miejsc rozrodu.

Dlatego konieczne jest podjęcie działań, 
mających na celu ochronę tej grupy zwie-
rząt. Do takich działań należy odtwarzanie 
ich miejsc rozrodu, poprzez zakładanie no-
wych oczek wodnych i oczyszczanie istnie-
jących. Skutecznym zabezpieczeniem przed 
ruchem samochodowym może być budo-
wa przepustów pod drogami lub zakłada-
nie płotków zabezpieczających wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych i przenoszenie płazów 
w bezpieczne miejsce. 

Podstawowe znaczenie ma jednak zmia-
na nastawienia do płazów i uświadomienie 
sobie, że są to zwierzęta niezwykle pożytecz-
ne, odgrywające ogromną rolę w przyrodzie.

Należy pamiętać, że wszystkie nasze kra-
jowe gatunki płazów podlegają ochronie 
prawnej. 

Płotek ochronny dla płazów
w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym
fot. Dariusz Ożarowski



Sławne płazy
Najsłynniejszą żabą jest bez wątpienia Kermit, bohater amerykańskiego serialu 

Muppet Show. Niemniej znaną postacią był Pan Ropuch z bajki pt. „O czym szumią 
wierzby”.

Żaby znane są również w polskiej literaturze, jak ta z wiersza Jana Brzechwy „Ryby, 
żaby i raki”, gdzie robiły wszystko na „aby, aby”, chociaż rak też robił wszystko „byle 
jak”.

Żaba w koronie jest często uważana za symbol szczęścia. Według bajek po poca-
łunku (do czego nie namawiamy) żaba może zmienić się w księcia lub księżniczkę.

Chyba najbardziej znana płazia piosenka to zabawa 
językowa kabaretu OTTO:

Ref. Pobaw się ze mną w „ż” i „sz” 
pobaw się ze mną w „dż” i „cz” 
a kiedy się buzi 
szeleścić znudzi 
pobawimy się w „ć” i „ś” 

Żaby rzępolą na rzeszowszczyźnie, 
w deszczu szczaw aż do Ustrzyk. 
Dżezują dżdżownice na hrubieszowszczyźnie, 
a w puszczy piszczy puszczyk.

Koza wrzosu, bocian żaby, żaba błota szuka, to jed-
no z bardziej popularnych powiedzeń. Okazuje się, że 
nie do końca prawdziwe.

Płazy dają nazwę różnym instytucjom. Na przykład w Warsza-
wie od wielu lat istnieje Teatr Buffo (Bufo bufo to łacińska nazwa ropu-
chy szarej). Prawdziwi miłośnicy i kolekcjonerzy żabich fi gurek i wszystkiego, co 
z żabami związane, powinni wybrać się do (Mini) Muzeum Żaby, które znajduje się 
w Żabiej Woli niedaleko Warszawy.

Autor rysunków: Dawid Kilon (na okładce rzekotka drzewna)
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