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Gady
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Zaskroniec zwyczajny
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Gniewosz plamisty
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Padalec zwyczajny

Padalec jest dość niezgrabny i powol-

ny, dlatego większość czasu spędza  

w różnych kryjówkach – w zmurszałych 

pniach, w mchu, pod stertami desek itp. 

W ciągu dnia spotkać go można  

najczęściej w słoneczne dni, gdy  

wygrzewa się na  drogach – z  tego 

powodu niestety często ginie pod  

kołami samochodów lub rowerów.  

Czasami pada też ofiarą ludzi, błędnie  

biorących go za żmiję.
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Jaszczurka zwinka
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Jaszczurka żyworodna
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Jaszczurka żyworodna vs jaszczurka zwinka



12

Obce gatunki żółwi

Występowanie obcych gatunków żółwi można zgłosić  

Towarzystwu Herpetologicznemu NATRIX  

na stronie: www.natrix.org.pl/zolwie-w-polsce/
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Płazy

CZY KAŻDY PŁAZ BEZOGONOWY TO ŻABA?

Rzekotka to nie żaba Kumak to nie żabaRopucha to nie żaba Grzebiuszka to nie żaba
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Żaby zielone
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Żaby brunatne
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Ropucha szara
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Ropucha zielona
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Ropucha paskówka
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Grzebiuszka ziemna
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Kumak nizinny
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Rzekotka drzewna 
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Traszka zwyczajna
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Traszka grzebieniasta
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Gody
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Jaja płazów

(1) Jaja traszki

Jajo traszki

(5) Jaja rzekotki

(2) Jaja żab

(6) Jaja kumaka

(3) Jaja ropuch

(4) Jaja grzebiuszki

fot: Paweł Kisiel
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Larwy płazów

Kijanka rzekotkiKończąca metamorfozę rzekotka

Larwa traszki grzebieniastejLarwa traszki zwyczajnej

Kijanka ropuchy szarej Kończąca metamorfozę żaba zielona
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Zagrożenia i ochrona
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