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Ciosa  ryba z rodziny karpiowatych.  

 

• Występuje w  Eurazji.  

 

• Polsce jest gatunkiem chronionym przez cały rok. 

 

• Ciało ma wydłużone, bocznie spłaszczone. Niemal prosta linia 
grzbietu i sierpowato wygięta linia brzucha, którego krawędź tworzy 
dość ostry kil, duże oczy, płetwa grzbietowa krótka, grzbiet ciemny, 
niebieskozielony, boki jaśniejsze z silnym srebrzystym połyskiem, 
mieniąca się czerwonawo. Ryba stadna, w ciągu dnia przebywająca 
raczej w pobliżu dna, a nocą przebywająca pod powierzchnią wody.  

• Środowiskiem ciosy są wody powoli płynące i stojące, chętnie równie 
słonawe.  

• Odżywia się planktonem, owadami oraz małymi rybkami. 



Występuje wzdłuż europejskich brzegów 
Oceanu Atlantyckiego.  

 Grzbiet jest niebieskoszary lub szarozielony, 
pokryty rzędem 10-13 jasnych tarczek 
kostnych które u młodych osobników zwężają 
się często w kolce.  

 Osiąga długość 1,5-2,5 m  

Wędrówki tarłowe odbywają się w kwietniu i 
maju. Ikrę składa w głębokich jamkach, które 
wykopuje w żwirze.  

 Pokarm stanowi fauna denna, którą 
wygrzebuje z miękkiego podłoża ryjkowatym 
pyskiem. Są to głównie mięczaki, skorupiaki, 
larwy owadów, niekiedy drobne ryby.  

W Polsce objęty ścisłą ochroną.  



    Kiełb białopłetwy to słodkowodna ryba z rodziny       

      karpiowatych.  

    Występuje w  Europie.  

    W Polsce spotykana w środkowym biegu Wisły. 

    Ciało wrzecionowate. Zaopatrzony w dwa wąsiki otwór   

      gębowy, w położeniu dolnym. Dorasta przeciętnie do 10cm.   

      Przebywa z  dala od brzegu, nad dnem piaszczystym. 

    W Polsce gatunek objęty ścisłą ochroną. 



PŁAZY 
PŁAZY 

 
PŁAZY  

OGONIASTE 
 

PŁAZY  
BEZOGONOWE 

SALAMANDROWATE KUMAKOWATE GRZEBIUSZKOWATE 

ROPUCHOWATE RZEKOTKOWATE 

ŻABOWATE 



     SALAMANDRA PLAMISTA 

     TRASZKA ZWYCZAJNA 

     TRASZKA GRZEBIENIASTA 

     TRASZKA GÓRSKA 

     TRASZKA KARPACKA 



  Salamandra plamista osiąga długość 20-25 cm  

 

  Ma ona walcowate, krępe ciało. Jej głowa jest  

    płaska i szeroka, a oczy wyłupiaste, z boku    

    głowy ma duże gruczoły, wydzielające gęsty jad    

    salamandrynę, który silnie drażni śluzówkę jamy 

    gębowej napastnika.  

 

  Salamandra plamista jest jaskrawo ubarwiona.  

    Wierzch jej ciała jest czarny i błyszczący,  

    pokrywają go żółte lub pomarańczowe plamy,  

    bądź pasy.  

 

  Nie spotyka się dwóch salamander o takim  

    samym układzie i kształcie plam.  

 

  Prowadzi nocny tryb życia, dzień zazwyczaj  

    spędza pod kłodami i w norach. 

 

   Poluje głównie na nagie ślimaki. 

 

   Salamandra zapada w sen zimowy na przełomie  

     października i listopada.  
 

Występowanie:  
 

kraje Beneluksu, Hiszpanii, półwysep Apeniński  
i Bałkański, południowa Turcja i Afryka. 

W Polsce występuje głównie w  Karpatach  
i Sudetach. 

 







   Jest to najbardziej pospolity gatunek  

     wśród wszystkich traszek w Europie 

 

  Jest gatunkiem ziemno-wodnym 

 

  Odżywia się drobnymi zwierzętami   

     wodnymi, larwami owadów, drobnymi  

     skorupiakami 

 

  Jedyną jej obrona są skórne gruczoły  

     jadowe wytwarzające wydzielinę o  

     silnym, nieprzyjemnym zapachu  

     stęchlizny i piekącym smaku  

 

  Na zimę zapada w sen zimowy 

 

 

                                                            



Traszka grzebieniasta jest 

największą spośród polskich traszek, osiąga 

długość 15 cm. Na grzbietowej stronie ciała 

występują ciemne, okrągłe plamy na szarym, 

oliwkowym lub brunatnym tle, brzuszna strona 

jest żółta, pomarańczowa lub czerwona, 

upstrzona ciemnymi plamkami. W okresie 

godowym u samców pojawia się na grzbiecie tzw. 

"grzebień" - fałd skórny ciągnący się od głowy do 

ogona. Pokarm traszek stanowią mikroskopijne 

zwierzęta, drobne skorupiaki, larwy owadów 

wodnych. Częściową ochronę zapewnia 

traszkom jad zawarty w gruczołach skórnych. 



Osiąga długość ciała12 cm. Podczas 

przebywania w wodzie jest gładka w 

dotyku, podczas przebywania na lądzie 

jest lekko chropowata. W czasie 

przebywania na lądzie grzbiet i boki ciała 

są zwykle czarne. Występuje w stawach  

i jeziorach tatrzańskich. W okresie pobytu 

na lądzie żeruje głównie nocą. Głównym 

jej pożywieniem są drobne organizmy 

wodne, skorupiaki, ślimaki i larwy 

owadów wodnych.  



Długość ciała 7 – 10 cm. 

Grzbietowa powierzchnia ciała 

ubarwiona na różne odcienie 

brązu. Występuje na nim 

charakterystyczne, jasno 

ubarwione pasmo  

o nieregularnym brzegu. Oprócz 

tego na grzbiecie i bokach ciała 

występują liczne i małe, ciemne 

plamki, tworzące marmurkowaty 

wzór.  
Podczas przebywania na lądzie wykazuje aktywność nocną. Jej 

głównym pożywieniem są dżdżownice, małe ślimaki, owady i ich 

larwy. Podczas godów samce i samice traszek wykazują 

charakterystyczne zachowanie godowe; wachlowanie płetwą 

ogonową, obwąchiwanie i wydzielanie substancji zapachowych.  

W Polsce występuje wyłącznie w górach.  



   KUMAK GÓRSKI 

 

   KUMAK NIZNNY 



 

 

Jest to płaz o drobnej budowie ciała 

osiąga długość 6 cm. Spotkać go można 

nie tylko w dużych stawach i jeziorach ale 

również w kałużach. Żywi się stawonogami 

wodnymi i lądowymi. Czasami zdarza się, 

że napotkany na lądzie i wystraszony 

kumak odwraca się na brzuch i 

nieruchomieje, prezentując odstraszające 

pomarańczowe ubarwienie brzucha. 

Kumak górski zapada w sen zimowy. W 

Polsce występuje w Karpatach i Sudetach. 

W Polsce podlega ścisłej ochronie.  
 

 





Jest płazem typowo wodnym. Całe życie 
spędza w wodzie. Na lądzie spotkać go 
można jedynie wtedy, gdy wyschnie 
zbiornik wodny, w którym przebywał. 
Żywi się stawonogami wodnymi i 
lądowymi. Różni się od kumaka górskiego 
kolorem pokrycia strony brzusznej 
(Kumak Górski – odcienie pomarańczowe 
a Kumak Nizinny kolory żółto – 
oliwkowe). W Polsce występuje na całym 
niżu. Skóra kumaka, nawet przy 
niewielkim podrażnieniu wydziela gęsty, 
pieniący się śluz. Jad w nim zawarty 
jest trujący dla zwierząt i człowieka. 

 

 





Długość ciała 5 – 8 cm, masa ciała 20 – 30 g. Ciało krępe, 

tylne kończyny krótkie i silnie umięśnione. Skóra jest 

gładka z równomiernie rozmieszczonymi gruczołami, które 

po potarciu wydzielają substancję o zapachu czosnku. Na 

palcach tylnych kończyn dobrze rozwinięte błony pływne. 

Na ich spodniej stronie występują duże, silnie 

zrogowaciałe zgrubienia, które służą jej do zagrzebywania 

się w ziemi. Grzbiet ciała koloru jasnopopielatego, 

żółtawopopielatego lub oliwkowego. Pokryty plamami. 

Brzuszna powierzchnia ciała jasnokremowa . Odżywiają 

się glonami, szczątkami roślin i materią organiczną, którą 

wsysają wraz z wodą, lub zdrapują z roślin wodnych. W 

Polsce występuje na całym niżu. Nie występuje w górach. 

Na zimę zapada w sen  zimowy. W tym celu zagrzebuje się 

w wykopanej przez siebie głębokiej norze w ziemi.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Pelobates_fuscus_-_Knoblauchkr%C3%B6te.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Pelobates_fuscus_-_Knoblauchkr%C3%B6te.jpg




Mała żaba, mająca około 5 cm 
długości. Dzięki przylgom na 
długich palcach potrafi się 
wspinać nawet po pionowych 
szybach. Na grzbiecie skóra 
rzekotki jest gładka i lśniąca, 
na brzuchu zaś chropowata. 
Rzekotka potrafi zmieniać 
kolor swojej skóry podobnie 
jak kameleon. Zmiana koloru 
od jasnożółtej do prawie 
czarnej zajmuje jej około 20 
minut. Prowadzi zwykle 
nadrzewny tryb życia i poza 
okresem godowym można je 
spotkać nawet daleko od 
wody.  





 Ropucha zielona 

 Ropucha szara 

 Ropucha paskówka 



Długość ciała do 10 cm. 
Grzbiet jasnopopielaty  
w zielone plamy. Ropucha 
zielona ma smukłe ciało, 
delikatną skórę 
złocistozielone tęczówki 
oczu. Żywi się m.in. owadami, 
ślimakami. Prowadzi nocny 
tryb życia. Samica składa 
skrzek w postaci dwóch  
4-metrowych równoległych 
sznurów, w których 
intensywnie czarne jaja 
ułożone są w jednym lub 
dwóch regularnych rzędach.  
W sen zimowy ropucha 
zielona udaje się pod koniec 
września. Występuje na 
nizinach i w górach, nawet 
do wysokości 800 m. 







Ciało tego płaza jest krępe i masywne, 
pysk szeroki. Skóra grzbietu 

chropowata ze względu na liczne 
brodawki. Z tyłu głowy olbrzymie 
gruczoły przyuszne. Zabarwienie 
grzbietu jest brązowe w różnych 

odcieniach szarości, zwykle jednolite. 
Brzuch zawsze jaśniejszy, 

brudnoszary, pokryty plamami. Samica 
składa jaja w dwóch sznurach  

i rozwiesza wśród roślin. Pojedynczy 
sznur ma długość 2,5-5 m, Ropuchę tę 

można spotkać w lasach, na polach  
i w ogrodach. Unika terenów bardzo 
suchych i podmokłych. Poluje na duże 

dżdżownice, nagie ślimaki, owady, 
pająki. Czasem łowi także drobne 

kręgowce – inne płazy, gady, a nawet 
małe gryzonie i pisklęta ptaków. Jest 

bardzo pożyteczna w walce ze 
szkodnikami ogrodów i pól. Masowo 
zjada szkodniki, takie jak owady  
i ślimaki. Ponadto jest jednym  

z nielicznych zwierząt pożerających 
stonkę ziemniaczaną. 







Dorosłe osobniki ropuchy paskówki osiągają długość od niecałych 5 do 7,5 

centymetra. Najbardziej charakterystyczną cechą, od której pochodzi nazwa tej 

ropuchy, jest wąski wyraźny jasny pasek przechodzący przez środek grzbietu od 

głowy do końca ciała. Płaz woli biegać niż skakać. Ciało jest krępe, grzbiet pokryty 

płaskimi brodawkami. Jest bardzo żarłoczna. Poluje na ślimaki i stawonogi. Zdobycz 

łowi zwinnie biegając, a nie skacząc. Płaz ten ma niewielu wrogów, ponieważ jego 

gruczoły produkują substancje o nieprzyjemnym zapachu i dużym stopniu 

toksyczności. Paskówka żyje na terenach o lekkiej glebie, w której zagrzebuje się 

używając tylnych i przednich nóg. Zimuje na lądzie. Samice składają 3-4 tys. jaj w 

półtorametrowych sznurach. Występuje na pograniczu borów sosnowych, a nawet na 

wydmach.  





  Żaba moczarowa 

  Żaba dalmatyńska inaczej żaba zwinka 

  Żaba wodna 

  Żaba trawna 

  Żaba śmieszka 

  Żaba jeziorkowa 



Najmniejszy gatunek spośród krajowych żab 
brunatnych. Osobnik dorosły osiąga maksymalnie 
80 mm. Ciało smukłe, pysk ostro zakończony. 
Skóra cienka i gładka. Na grzbiecie ciała wyraźnie 
widoczne fałdy grzbietowe. Ubarwienie obejmuje 
szeroki zakres barw brązowych i brunatnych. 
Jedynie podczas godów samce zmieniają 
ubarwienie grzbietu na jednolity niebieski lub 
liliowy kolor.  





Żaba dalmatyńska, żaba zwinka  

gatunek płaza  z rodziny żabowatych. Występuje w Europie, 

również w Polsce, ale tylko na kilku stanowiskach 

w południowej jej części (okolice Przemyśla, Tarnowa oraz 

Wrocławia). Żywi się owadami. Należy do grupy żab 

brunatnych. Podobnie jak inne gatunki żab objęta jest 

ochroną ścisłą. 



Żaby wodne żyją zazwyczaj we wspólnych 
populacjach  

z żabami jeziorkowymi. Żaba wodna należy do 
tzw. żab zielonych, stale przebywających nad 

wodami. Osiągają długość do 10 cm. 
Ubarwienie mają zielone, z domieszką czerni  
i brązu. Na kończynach widoczne są plamy 

układające się  
w paski. Odżywiają się owadami, ślimakami i 

małymi kręgowcami.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Waterfrog_head.jpg




Żaba trawna to średniej 
wielkości żaba o smukłym 

ciele, wyłupiastych oczach i 
szerokim pysku. 

Podstawowym ubarwieniem 
są różne odcienie brązu, na 

tym tle szereg 
ciemnobrązowych lub 

czarnych plam o 
nieregularnym 

kształcie.  Strona brzuszna 
jaśniejsza, zazwyczaj 
kremowa niekiedy z 

kolorowymi plamkami. W 
szacie godowej u samców 

podgardle 
przybiera barwę niebieską a 

plamistość grzbietu okresowo 
zanika.  

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/zaba-trawna-opis-wystepowanie-i-zdjecia-plaz-zaba-trawna-ciekawostki,22747.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/zaba-trawna-opis-wystepowanie-i-zdjecia-plaz-zaba-trawna-ciekawostki,22747.html




Żaba śmieszka to największy płaz bezogonowy występujący w Polsce. 
Ma masywną budowę ciała, długie nogi oraz szeroki pysk. Na 
oliwkowo-brunatnym grzbiecie i głowie występują czarne plamy oraz 
duże brodawki. Na bokach grzbietu znajdują się jasne fałdy skóry, zaś 
przez jego środek biegnie jasny pasek. W czasie godowym u samca 
nabrzmiewają tzw. modzele godowe, czyli zgrubienia skóry. Mierzą od 
67 do 120 mm.  Masa ciała tego płaza wynosi od 30 do 100 g.  



Żaba jeziorkowa należy do grupy żab zielonych, stale przebywających nad 

wodami. Żaba jeziorkowa wybiera niewielkie wody stojące lub wolnopłynące. 

Dojrzałe samce osiągają wielkość do 6 cm, a samice do 7 cm. Ubarwienie żab 

jest zielone, z domieszką czerni i brązu. Odżywia się owadami, pająkami, 

ślimakami i małymi kręgowcami. Zamieszkuje niewielkie jeziora i stawy.  















www.foto-przyroda.pl 

 www.gify-animowane.pl 

www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka 

www.encyklopedialesna.pl  

https://www.medianauka.pl  

www.ekologia.pl  

 



                                 

„Przyroda" 

 

Jaki ten świat byłby brzydki 

Gdyby nie te zielone rośliny 

I choćby w lesie malutkie grzybki, 

Czy sosny, trawy i jarzębiny 

Kto dziś nie podziwia zieleni 

Tych krzewów, kwiatów i drzew 

Od których świat się aż rumieni 

 

Popatrzcie!  

Na drodze wyrósł zielony krzew. 

Różne ogrody, parki, aleje 

Są piękne gdy nawet deszcz z góry leje 

Ileż radości dostarcza przyroda! 

 

Ziemio nasza, Ziemio miła 

Tyś nas wszystkich wykarmiła, 

Twe powietrze, lasy, wody, 

To największa Twa uroda. 

 

Więc człowieku, pilnuj srodze, 

By nie padło wszystko w trwodze, 

Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie 

To i ciebie też nie będzie …  

 

autor … 


