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Płaz

Ziemno-wodny kręgowiec oddychający skrzelami, płucami i 
skórą, o nagiej skórze z gruczołami śluzowymi i jadowymi. 



  

Bogactwo płazów

Największa liczba gatunków - w obszarach 
międzyzwrotnikowych.



  

Dwa żywioły:
ziemia i woda

Jako zwierzęta dwuśrodowiskowe 
płazy są szczególnie narażone 
na istnienie barier (np. dróg) 
i fragmentację środowisk.



  

Polskie płazy ogoniaste

Salamandra plamista (Salamanrda salamandra)
Traszka grzebieniasta (Triturus cirstatus)
Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)
Traszka górska (Triturus alpestris)
Traszka karpacka (Triturus montondoni)



  

Polskie płazy bezogonowe

Kumak nizinny (Bombina bombina)
Kumak górski (Bombina variegata)
Grzebiuszka ziemna (Pelobetes fuscus)
Ropucha szara (Bufo bufo)
Ropucha zielona (Bufo viridis)
Ropucha paskówka (Bufo calamita)
Rzekotka drzewna (Hyla arborea)
Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)
Żaba śmieszka (Rana ridibunda)
Żaba wodna (Rana esulenta)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba moczarowa (Rana arvalis)
Żaba zwinka (Rana dalmatina)



  

Płazy Kępy Kiełpińskiej

Badania: wiosna – lato 2005, 2007-2013.
- miejsca rozrodu,
- drogi,
- obserwacje dzienne: dorosłe, larwy, 
skrzek,
- nasłuchy dzienne i nocne,

Wyniki m.in. prac magisterskich 
i innych obserwacji.

(Romanowski i in. w przygotowaniu)



  

Ropucha szara

Jeden z najliczniejszych 
gatunków.

Rozród: m. in. jezioro 
Kiełpińskie i inne starorzecza.



  

Ropucha zielona

Bardzo nieliczny gatunek: 
pojedyncze obserwacje na 
całym terenie.

W Warszawie równie częsta 
jak ropucha szara.



  

Ropucha paskówka

Bardzo nieliczny gatunek: 
pojedyncza, prawdopodobna 
obserwacja.

Spotykana w Kampinoskim 
Parku Narodowym.



  

Grzebiuszka ziemna

Niezbyt liczny gatunek:
miejscem rozrodu jest jedno 
ze starorzeczy tzw. strugi 
Dziekanowskiej.



  

Żaba trawna

Bardzo liczny gatunek: 
miejsca rozrodu nad Wisłą 
i w ciągu starorzeczy.

Aktywna na lądzie nawet 
w grudniu.



  

Żaba moczarowa

Gatunek rzadszy od żaby 
trawnej, większość obserwacji 
nad starorzeczami.

Tzw. błękitne żaby w porze 
godowej.

Fot. Christian Fischer, Wikimedia



  

Żaby zielone

Trudno rozpoznawalne trzy 
gatunki:
- żaba wodna,
- żaba jeziorkowa, 
- żaba śmieszka.

Niezbyt liczne.
Rozmnażają się w starorzeczach.
Latem pozostają w pobliżu 
zbiorników wodnych.



  

Kumak nizinny

Rzadki gatunek objęty 
ochroną w ramach dyrektywy 
siedliskowej.

Miejsca rozrodu w 
starorzeczach nad Wisłą są 
zagrożone zniszczeniem.



  

Traszka grzebieniasta

Wyginęła

Rzadki gatunek, objęty ochroną w 
ramach dyrektywy siedliskowej.

Spotykany m.in. w Kampinoskim 
Parku Narodowym.

Na badanym terenie nad Wisłą 
wyginął.



  

Rzekotka drzewna

Wyginęła

Gatunek dość częsty m. in w 
Kampinoskim Parku 
Narodowym.

Jeden z najgłośniejszych 
krajowych płazów.

Na badanym terenie nad 
Wisłą wyginął.



  

Martwe płazy

Przyczyny zanikania 
płazów:

• Śmiertelność na drogach,

• Fragmentacja środowisk,

• Niszczenie środowisk rozrodu.

Liczne martwe płazy na ul. Wiślanej w miejscu 
przecięcia strugi Dziekanowskiej.



  

 
Gad

Lądowy kręgowiec (wtórnie przystosowany do życia w wodzie), 
oddychający płucami, o suchej skórze pokrytej łuskami.



  

Polskie gady

Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Zaskroniec pospolity (Natrix natrix)
Gniewosz plamisty (Coronella austrica)
Wąż Eskulapa (Elaphe longissima)
Padalec zwyczajny (Angius fragilis)
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)
Jaszczurka zielona (Lacerta viridis)
Żółw błotny (Emys orbicularis)



  

Gady Kępy Kiełpińskiej
Wiosna – lato 2005, 2007-2013.
Obserwacje dzienne: 
- potencjalne środowiska i drogi,
Mniej danych w porównaniu z płazami.

PłazyGady



  

Jaszczurka zwinka

Gatunek dość częsty, 
spotykany wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego 
i w Kampinoskim Parku 
Narodowym.



  

Jaszczurka żyworódka

Gatunek dość częsty, 
spotykany w Kampinoskim 
Parku Narodowym i wzdłuż 
wału przeciwpowodziowego 
nad Wisłą.



  

Jaszczurka zielona 

Występowanie tego 
gatunku w Polsce jest 
wątpliwe.

Ciekawostka: nieliczne 
historyczne obserwacje 
odnotowane były nad 
Wisłą. 



  

Padalec: beznoga 
jaszczurka...

Gatunek dość częsty, 
spotykany wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego i w 
Kampinoskim Parku 
Narodowym.



  

Zaskroniec
Gatunek nad Wisłą i w 
międzywalu spotykany o wiele 
rzadziej niż w Kampinoskim 
Parku Narodowym.

Uwaga: od żmii łatwy do 
odróżnienia po żółto-
pomarańczowej plamie na 
głowie.



  

Żmija zygzakowata

Gatunek od kilku lat 
ponownie spotykany na 
skraju Kampinoskiego 
Parku Narodowego.
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