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Witam, dziś kolejny temat o płazach. 

Sprawdzian będzie po omówieniu gadów. 

 

Posłuchaj  piosenki  „Żaba nie zaprzeczy”   https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM , 

która będzie podsumowaniem wiadomości o budowie i funkcjach płazów. 

 

Przeczytaj zrobione przeze mnie notatki, możesz je przepisać do zeszytu lub wydrukować tekst i wkleić 

do zeszytu. 

 

TEMAT: PRZEGLĄD  I  ZNACZENIE   PŁAZÓW 

1. Przykłady przedstawicieli: 

 ok. 4,7 tys. gatunków; 

  w Polsce jest 18 gatunków i podlegają ochronie. 

Przykłady: 

BEZOGONOWE OGONIASTE 

 Żaba  trawna, śmieszka, moczarowa, jeziorkowa 

 Ropucha – szara, paskówka, zielona 

 Rzekotka drzewna, 

 Kumak nizinny, górski,  

 Grzebiuszka ziemna 

 Traszka zwyczajna 

 Traszka grzebieniasta 

 Salamandra plamista 
 

 

 

 

2. Znaczenie  płazów: 
a) w przyrodzie:  

 są pokarmem dla gadów, ptaków, ssaków, 

 same zjadają prawie wszystkie drobne zwierzęta bezkręgowe i kręgowe 

 

b) dla człowieka: 

 są sprzymierzeńcami człowieka w walce z owadami atakującymi rośliny uprawne, 

 spożywane przez człowieka np. udka  żab  we Francji, 

 zjadają narybek w stawach rybnych, 

 są obiektem eksperymentów medycznych i biologicznych, 

 niektóre gatunki ropuch, salamander wytwarzają toksyny, które znalazły zastosowanie w leczeniu różnych 

chorób  ( duże skupienia  gruczołów  jadowych tworzą  gruczoły przyuszne (parotydy) np. ropucha szara , 

jad drzewołazów Indianie wykorzystywali do zatruwania strzał.  

 

3. Główne  przyczyny zagrożeń dla  płazów: 

a) zanieczyszczenia środowiska np. skażenie terenu środkami ochrony roślin, 

b) zanieczyszczenia i niszczenie zbiorników wodnych, 

c) budowa dróg przecinających trasy wędrówek płazów podczas rozrodu do zbiorników wodnych, 

d) niektóre płazy np. pięknie barwiona salamandra, padają łupem handlarzy i kolekcjonerów, 

e) osuszanie terenów podmokłych. 

 

4. Sposoby ochrony płazów: 

a) tablice ostrzegawcze dla kierowców, 

b) tunele pod  tymi drogami, którymi wędrują płazy, 

c) przenośne ogrodzenia zatrzymujące płazy, co umożliwia ich schwytanie i przeniesienie na drugą stronę drogi, 

d) ochrona gatunkowa ( w Polsce w naturze występuje 18 gatunków płazów –podlegają ochronie gatunkowej ). 

https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM


Zadanie domowe: 

Na zdjęciach przedstawiono gatunki dwóch płazów bezogonowych: ropuchę i żabę. 

Zaznacz, na którym zdjęciu jest ropucha, a na którym – żaba. Uzasadnij  swoją odpowiedź. 

Ułatwi Ci obejrzenie krótkich  filmików:  https://www.youtube.com/watch?v=ZBfXAH8w1d0 

                  https://es-la.facebook.com/gazetapl/videos/10153810140959583/ 

 

Prześlij odpowiedzi na adres zdzislawalapczynska@psplubniany.pl   do 17 kwietnia  2020r. 
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