Ścieżka edukacyjna „Płazy”
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Ścieżka edukacyjna „Płazy”
v Długość ścieżki: 4,2 km
v Czas przejścia: około 2,5 godz.
v 6 przystanków

Ścieżka
“Płazy”

Ścieżka edukacyjna “Płazy” zlokalizowana jest we wschodniej
części Wigierskiego Parku Narodowego, przebiega wśród pól, łąk
i zabagnień położonych w okolicy wsi Rosochaty Róg. Przystanki na
ścieżce są rozmieszczone na środkowym odcinku ścieżki, na dystansie
ok. 0,5 km.
Płazy są zwierzętami ziemnowodnymi, występującymi w strefie
klimatycznej gorącej i umiarkowanej. Posiadają wiele cech
wskazujących na przystosowanie się do życia w dwóch środowiskach.
Larwy płazów żyją w środowisku wodnym natomiast postacie dorosłe
przebywają głównie na lądzie, pozostając jednak w mniejszym lub
większym stopniu związane z wodą.
Przystanki:
TABLICA POCZĄTKOWA - znajduje się przy przystanku PKS
w Czerwonym Folwarku.
KUMAK - znajduje się tu miejsce rozrodu kumaka nizinnego. Okres jego
godów przypada w maju, czerwcu i lipcu. Można wówczas usłyszeć
wydawane przez samce dźwięki przypominające monotonne stęknięcia
lub wielokrotnie powtarzaną głoskę “U”.
GRZEBIUSZKA - bywa ona potocznie nazywana żabą czosnkową,
ponieważ podrażniona wydziela zapach czosnku. Jest jedynym
rodzimym płazem posiadającym pionową źrenicę oka. Kijanki
grzebiuszki są największe spośród wszystkich krajowych płazów,
osiągają długość 10-18 cm.

Jeśli chcesz, aby na ścieżce towarzyszył Ci przewodnik,
skontaktuj się z Centrum Informacji Turystycznej WPN
ŻABA MOCZAROWA - posiada zdolność zmiany ubarwienia
w zależności od warunków środowiska. Dymorfizm płciowy jest bardzo
wyraźny w porze godowej. U samców skóra staje się gruba i gąbczasta,
a grzbiet przyjmuje charakterystyczną błękitną barwę.
ŻABA JEZIORKOWA - jest najmniejsza spośród trzech polskich żab
zielonych. Żaba jeziorkowa jest ściśle związana ze środowiskiem
wodnym, gdzie przebywa przez większość swojego życia. Drewniana
kładka biegnąca wzdłuż stawu i niewielki pomost umożliwiają
obserwację tych płazów.
ŻABA TRAWNA - jest to najpospolitszy gatunek płaza na terenie WPN.
Należy ona, podobnie jak żaba moczarowa, do żab brunatnych. Grzbiet
ciała ma brązowy z nieregularnymi plamami, natomiast część brzuszna
jest jasna i pokryta plamkami w kolorze brązowym, czerwonym lub
różowym.
TRASZKA ZWYCZAJNA - jest najpospolitszym w Polsce płazem
ogoniastym. Oprócz niej na obszarze Parku spotyka się też większą
traszkę grzebieniastą. Skóra traszki jest cienka i delikatna, ogon nieco
dłuższy od reszty ciała.
Turysto! Pamiętaj o wykupieniu karty wstępu
do Wigierskiego Parku Narodowego!
Karty wstępu można kupić m.in. na Wystwaie Rybackiej w Czerwonym
Folwarku, w Muzeum Wigier w Starym Folwarku, Centrum Informacji
Turystycznej oraz leśniczówkach WPN.

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego:
Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel: 87 56 32 562, 510 992 672, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

