
Ochrona płazów 
w Polsce

 i ich znaczenie 
w przyrodzie

 i dla człowieka



1. Ochrona płazów w Polsce:

Polskę zamieszkuje 18 gatunków płazów   . Wszystkie podlegają ochronie 
prawnej, przy czym na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt(Dz. U. NR 13, Poz. 65). żaba jeziorkowa, wodna i śmieszka 
są chronione tylko w okresie od 1 marca do 31 maja każdego roku.



 2. Główne przyczyny ograniczenia liczebności płazów:

● zanieczyszczenia i eutrofizację wód, spowodowanych głównie zrzutami 
ścieków komunalno- bytowych, przemysłowych i spływami z pól 
uprawnych,

● obniżeniem poziomu wód gruntowych, spowodowanym deficytem 
wodnym “ suchymi latami”, badź nadmiernym poborem wód do celów 
komunalnych, przemysłowych i rolniczych,

● występowanie kwaśnych deszczy mających duże znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju skrzeku i kijanek.



 3. Za ochronę płazów należy uznać:

● działania formalnoprawne ( obejmowanie cennych stanowisk różnorodnymi formami 
ochrony),

● eliminowanie bąź sukcesywne ograniczenie negatywnego wpływu rozpoznawalnych 
czynników, odpowiedzialnych za przekształcanie środowiska naturalnego,

● zaangażowanie  w ochronę szlaków wędrówek płazów na gody i w okresie 
opuszczania akwenów przez młode osobniki, wyrażające się m. in. budowanie 
przepustów podziemnych, barier uniemożliwiających przedostanie się na jezdnię.

● działanie zwiększające sukces lęgowy poprzez tworzenie niewielkich, płytkich i 
bezrybnych zbiorników wód stojącychlub wolno stojących,

● zakaz przetrzymywania w placówkach naukowych, ogrodach zoologicznych i 
hodowlach prywatnych osobników płazów pochodzących z terenów Polski.



4. Znaczenie płazów w przyrodzie:

● często są pokarmem dla innych zwierząt( np. gadów, ptaków, ssaków),
● regulują liczebność drapieżników( zjadają drobne zwierzęta kręgowe i 

bezkręgowe),
● często zjadają owady, które nie są lubiane przez inne zwierzęta),



5. Znaczenie płazów dla człowieka:

● żywią się zwierzętami, które niszczą rośliny uprawne( ślimaki, owady),
● są dobrym wskaźnikiem stanu czystości środowisk wodnych, ponieważ 

mają dużą wrażliwość na zanieczyszczenia
● stanowią pożywienie dla mieszkańców niektórych krajów( np. Francji),
● z racji swojej działalności, a w niej zanieczyszczenie środowiska (w tym 

także zbiorników wodnych)człowiek stanowi największe zagrożenie dla 
płazów.
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