
  

  

  

  

Projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus+ 

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne 

Tytuł projektu – „Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska” 

 

  

W dniu 30 marca 2017 roku wzięliśmy udział w Akcji Czynnej Pomocy Płazom 

w Białowieskim Parku Narodowym. 

  

Białowieski Park Narodowy /fot. Karolina Spychel 

Zajęcia terenowe były poprzedzone prezentacją multimedialną w Ośrodku Edukacji BPN. 

Poznaliśmy biologię płazów, znaczenie i formę ochrony tych niezwykle pożytecznych zwierząt. 



   

Po zajęciach teoretycznych przystąpiliśmy do akcji pomocy, która polegała na umożliwieniu 

płazom powrotu do zbiornika wodnego (na okres godowy), w którym się wylęgły z jaj, przeszły 

stadium kijanki oraz gruntownego przeobrażenia. 

  

Płotek zabezpieczający płazy przed wejściem na jezdnię/fot.K.Spychel  

Wzdłuż płotków rozmieszczone są wkopane w ziemię wiadra. Płazy szukając przejścia do zbiornika 

wodnego poruszają się wzdłuż płotka i wpadają do wiader. 



  

p. Marek Świć specjalista ds. edukacji uczy nas rozpoznawania gatunków płazów/fot.K.Podkańska 

 

Zaobserwowaliśmy dwa gatunki płazów: ropuchę szarą i żabę trawną. 

  

Ropuchy szare/fot.K.Spychel 



 

Żaba trawna/fot.K.Spychel 

 

 Uczestnicząc w czynnej akcji pomocy płazom, przenosiliśmy je na drugą stronę jezdni w stronę 

zbiornika wodnego. 

 

fot.K.Podkańska 



  

Fot.Karolina Spychel 

   

Fot.Karolina Podkańska 

 

Wiele gatunków płazów zagrożonych jest wyginięciem. 

W Polsce wszystkie płazy są chronione! 

Zagrożenia dla płazów: 

zanieczyszczenia zbiorników wodnych 

tworzenie w wodzie i jej okolicach dzikich wysypisk śmieci 



wypalanie traw 

liczne drogi asfaltowe na trasie ich wędrówek. 

  

Podsumowanie 

W czasie akcji uratowaliśmy 103 ropuchy szare i 38 żab trawnych. 

I Ty też możesz pomóc płazom! 

  

Fot.Karolina Podkańska 

W Białowieskim Parku Narodowym dostrzegliśmy pierwsze oznaki wiosny. 

 



  

Kwitnąca przylaszczka pospolita w BPN/fot.Karolina Podkańska 

  

Opracowanie: Aleksandra Dziedzic, Irmina Ludwiszewska z klasy II B 

Prezentacja:  Akcja Czynnej Pomocy Płazom w Białowieskim Parku Narodowym 

 

  

Prezentacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Prezentacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja 

odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.  

PREZENTACJA BEZPŁATNA 

  

 

https://1drv.ms/p/s!AkHXusMc-W-QfyQm__X1QtmXnQw

