
Płazy to bardzo zróżnicowana grupa zwierząt, któ-
ra cieszy się w ostatnim czasie dużą popularno-

ścią. Są utrzymywane w hodowlach prywatnych, ogro-
dach zoologicznych, placówkach naukowych oraz na 
fermach, gdzie pozyskiwane jest od nich mięso. Ho-
dowla tych zwierząt w miejscach takich jak ogrody 
zoologiczne czy instytucje naukowe jest niezwykle po-
żądana z uwagi na fakt, że zwierzęta te wymierają na 

masową skalę (1, 2). Odpowiedzialne za ten stan rzeczy 
są m.in. choroby, utrata siedlisk, degradacja środowi-
ska naturalnego oraz zmiany klimatu (3). Mimo spo-
rych ograniczeń hodowla płazów w niewoli jest obec-
nie najskuteczniejszą metodą ochrony tych zwierząt. 
Jednakże zapewnienie płazom odpowiednich warun-
ków środowiskowych jest niezwykle trudne z uwagi 
na ich specyficzną biologię. Dodatkowym czynnikiem 
utrudniającym utrzymanie płazów w dobrej kondy-
cji jest ich prawidłowe odżywianie, szczególnie biorąc 
pod uwagę fakt, że są one zwierzętami bardzo wraż-
liwymi. Żywienie płazów to niezwykle złożone zagad-
nienie, na które składają się specyficzne wymagania 
pokarmowe poszczególnych gatunków tych zwierząt 
oraz ich fizjologia. Zwierzęta te w postaci kijanki za-
zwyczaj są wszystkożerne lub roślinożerne, stając się 
mięsożercami tuż po metamorfozie. Bezkręgowce naj-
częściej używane w żywieniu płazów bezogonowych 
to: muszki owocówki, mrówki, świerszcze, karaczany, 
szarańcza, wiciowce, muchy, larwy mącznika młynarka, 
dżdżownice, larwy jedwabnika i kręgowce: ryby i gry-
zonie. W żywieniu płazów ogoniastych wykorzystuje 
się ślimaki, pijawki, larwy wodzienia, rurecznikowa-
te, rozwielitki, świerszcze, larwy mącznika młynar-
ka oraz ryby. W żywieniu płazów ważne jest nie tylko 
prawidłowe zbilansowanie diety, ale też takie czynni-
ki jak pora karmienia oraz wielkość zadawanej kar-
my. Dzienne zapotrzebowanie płazów na poszczegól-
ne składniki pokarmowe zależy m.in. od płci, wieku, 
stanu zdrowia, aktywności oraz temperatury otocze-
nia. W tabeli 1 przedstawiono udział poszczególnych 
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Tabela 1. Udział składników pokarmowych u zwierząt wykorzystywanych w żywieniu płazów (4)

Gatunek Woda (%) Białko surowe (%) Tłuszcz surowy (%) Popiół (%) Energia brutto 
(kcal/g)

Rurecznikowate (Tubifex spp.) 81,6 47,8 20,1 0,7 5,53

Nimfy świerszcza domowego (Acheta domestica) 77 15,4 3,3 1,1 1

Świerszcz domowy (Acheta domestica) 69 64,9 13,8 5,7 5,3

Muszka owocówka (Drosophila melanogaster) 70,4 70,1 12,6 4,5 5,12

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) 40,5 52,7 32,6 – –

Larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) 62,9 51,8 31,1 – –

Mysi noworodek – 64,2 17 9,7 4,87

Dorosła mysz – 55,8 23,6 11,8 5,25

Dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris) 83,7 60,7 4,4 11,4 4,93

Szczurzy noworodek – 57,9 23,7 12,2 5,3

Larwy jedwabnika morwowego (Bombyx mori) 82,7 53,7 8,1 – –

Larwy mola woskowego (Galleria mallonella) 61,9 41,2 51,4 – –

Przybyszka amerykańska (Periplaneta americana) 61,3 53,9 28,4 3,3 6,07
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składników pokarmowych u zwierząt najczęściej wy-
korzystywanych w żywieniu płazów.

Najczęstsze błędy hodowców  
i wynikające z nich problemy zdrowotne płazów

Niewłaściwa podaż witamin

Prawidłowe zbilansowanie witamin w diecie płazów jest 
niezwykle ważne, ponieważ związki te są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Hipo- 
i hiperwitaminozy są czynnikiem odpowiedzialnym 
za rozwój bardzo dużej ilości patologii żywieniowych. 
Największe znaczenie w przypadku płazów mają wi-
taminy A, D3, E oraz B 1.

Płazy nie są w stanie same syntetyzować witami-
ny A oraz jej prekursorów. Oznacza to, że substancje te 
powinny być pobierane przez płazy wraz z pokarmem. 
Owady karmowe są słabym źródłem witaminy A, dla-
tego też powinna być ona dodatkowo suplementowana 
(5, 6). Należy jednak pamiętać o tym, że sama jej suple-
mentacja może okazać się niewystarczająca. Do niedo-
borów tej witaminy prowadzi również niewystarczają-
ca podaż nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
wspomagają jej transport przez błony (7). Pierwsze ob-
jawy powiązane z niedoborami witaminy A stwierdzono 
u ropuch Anaxyrus baxteri (8). W wyniku jej niedoboru 
u badanych ropuch rozwinęła się metaplazja łuskowata, 
potocznie nazywana zespołem krótkiego języka. Zabu-
rzenie to znacznie utrudnia płazom przyjmowanie po-
karmu ponieważ w wyniku zmniejszonej sekrecji śluzu 
język traci swoją lepkość, co uniemożliwia chwytanie 
zdobyczy (9). Najpowszechniej występujące objawy to 
letarg i utrata masy ciała. Alternatywą dla suplementa-
cji witaminy A może być jej iniekcja domięśniowa. Ba-
dania przeprowadzone na nagolotce siwej (Chiroman-
tis xerampelina) wykazały, że taki sposób podaży tej 
witaminy zwiększa jej stężenie w całym organizmie 
bardziej, niż ma to miejsce w przypadku suplementa-
cji wraz z pokarmem. Należy jednak prowadzić dalsze 
badania w tym zakresie, ponieważ podobne działania 
mogą doprowadzić do rozwoju hiperwitaminozy. Nie-
stety toksyczny poziom witaminy A w przypadku pła-
zów nie został jeszcze ustalony (10). Objawy kliniczne 
hiperwitaminozy A to m.in. utrata masy ciała, zmia-
ny skórne, choroby wątroby i niedokrwistość (11, 12). 
Nadmiar witaminy A może również prowadzić do roz-
woju metabolicznej choroby kości (13).

Witamina D3 może być dostarczana do organizmu 
zarówno drogą pokarmową, jak i poprzez wystawie-
nie zwierzęcia na działanie promieniowania UVB, które 
powoduje syntezę tej witaminy w skórze. Jej niedobo-
ry prowadzą zazwyczaj do rozwoju hipokalcemii. Już 
w 1980 r. badania przeprowadzone na żabie lamparciej 
(Rana pipiens) wykazały związek witaminy D3 z metabo-
lizmem wapnia. Wykazano wtedy, że obecność w die-
cie witaminy D3 zwiększa wchłanianie wapnia w jeli-
tach oraz nerkach (14). Hipokalcemia natomiast jest 
odpowiedzialna za wtórną nadczynność przytarczyc. 
W wyniku nadczynności przytarczyc dochodzi do wy-
dzielania większych ilości parathormonu, który jest od-
powiedzialny za resorpcję wapnia z kości. Jeśli przy-
tarczyce stymulowane są przez dłuższy czas, to duże 

ilości wapnia są resorbowane, co prowadzi w konse-
kwencji do rozwoju metabolicznej choroby kości (15). 
Jest to najczęściej występująca patologia żywieniowa 
diagnozowana u płazów. Objawia się zazwyczaj łam-
liwością i deformacją kości, obrzękiem podskórnym, 
ogólnym osłabieniem oraz wypadaniem steku (9). Pro-
filaktyka tego schorzenia nie powinna jednak polegać 
tylko na pokryciu zapotrzebowania na oba te skład-
niki, ale również na zapewnieniu dostępu do promie-
niowania UVB (16). Należy zaznaczyć, że postępowanie 
przy pokarmowej suplementacji witaminy D3 powinno 
być bardzo ostrożne, ponieważ dokładne zapotrzebo-
wanie płazów na ten składnik pokarmowy nie zosta-
ło jeszcze poznane (17). Przypadki hiperwitaminozy D 
zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Jak do tej pory 
stwierdzono tylko jeden taki przypadek. Dotyczył on 
żaby rogatej (Ceratophrys ornata), a hiperwitaminoza 
objawiała się poprzez osłabienie, anoreksję oraz wo-
dobrzusze (18).

Witamina E ma silne właściwości antyoksydacyj-
ne. Jej niedobory mogą prowadzić do anoreksji oraz 
zapalenia tkanki tłuszczowej. Schorzenie to charak-
teryzuje się tym, że w ciałach tłuszczowych dochodzi 
do zbrylania tłuszczu w twarde guzki podskórne (19).

Spośród witamin z grupy B najważniejsza w ży-
wieniu płazów jest witamina B1 (tiamina). Odgrywa 
ona dużą rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, 
dlatego też jej niedobory mogą prowadzić do pora-
żeń, wstrząsów oraz zespołu wrzecionowatych nóg. 
Zespół ten objawia się niepełnym rozwojem koń-
czyn w trakcie metamorfozy. Do niedoborów wita-
miny B1 dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy w zadawa-
nej karmie, najczęściej w mrożonych rybach, obecna 
jest tiaminaza (9, 11).

W tabeli 2 przedstawiono udział witamin A i E u zwie-
rząt najczęściej wykorzystywanych w żywieniu płazów.

Niewłaściwa podaż makro- i mikroelementów

Prawidłowe zbilansowanie makro- i mikroelementów 
w diecie płazów jest bardzo ważne, ponieważ warun-
kuje prawidłowy rozwój oraz wzrost tych zwierząt. 
Najważniejsze i najczęściej źle bilansowane składniki 
mineralne to wapń, fosfor oraz jod.

Funkcje wapnia w przypadku płazów są porówny-
walne z innymi zwierzętami (20). Jest on składnikiem 
przewodzącym wielu procesom fizjologicznym, takim 

Tabela 2. Udział witamin A i E u zwierząt wykorzystywanych w żywieniu płazów (4)

Gatunek Witamina A (IU/g) Witamina E (IU/g)

Nimfy świerszcza domowego (Acheta domestica) 1 0,01

Świerszcz domowy (Acheta domestica) 0,81 0,08

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) 2,9 18,9

Larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) 0,81 0,03

Mysi noworodek 35,53 0,05

Dorosła mysz 578,27 0,1

Szczurzy noworodek 21,33 0,47

Larwy jedwabnika morwowego (Bombyx mori) 0,67 0,004

Larwy mola woskowego (Galleria mallonella) 0,15 0,51
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jak wzrost i prawidłowy rozwój kośćca oraz uzębie-
nia, krzepnięcie krwi, funkcjonowanie mięśni szkie-
letowych i gładkich, a także przewodzenie impulsów 
nerwowych. Owady karmowe zazwyczaj zawierają nie-
wielkie iloś ci wapnia, dlatego też wymagana jest su-
plementacja tego pierwiastka (5). Niedobory wapnia 
oraz zmiana stosunku Ca:P na korzyść tego drugiego 
prowadzą do rozwoju metabolicznej choroby kości (9). 
Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość owadów 
karmowych charakteryzuje się odwrotnym stosunkiem 
Ca:P, płazy są predysponowane do rozwoju tego zabu-
rzenia (21). Nadmiar wapnia może prowadzić do mi-
neralizacji tkanek miękkich, co zostało potwierdzone 
na żabach graniastych (Ceratobatrachus guentheri) ży-
wionych dietą o dużej zawartości tego składnika (22). 
Nadmiar wapnia w diecie może również doprowadzić 
do niedoboru niektórych pierwiastków śladowych, ta-
kich jak miedź czy cynk (23).

Mikroelementem, który ma duże znaczenie w ży-
wieniu płazów, jest jod. Za przekształcanie się kijan-
ki w dorosłą postać płaza w dużej mierze odpowiadają 
hormony. Jednym z nich jest tyroksyna wytwarza-
na w tarczycy. Kiedy dieta płazów jest uboga w jod 
lub zawiera substancje zmniejszające wykorzystanie 
tego pierwiastka przez organizm (goitrogeny), wy-
twarzanie tyroksyny staje się niemożliwe, w efekcie 
czego przerwany zostaje cykl metamorfozy. Kijanki 
nie przekształcają się w postać dorosłą, a zamiast tego 
rosną do nienaturalnie dużych rozmiarów, wykształ-
cając niekiedy skarłowaciałe tylne kończyny (9). Ro-
śliny, w których obecne są goitrogeny, to np. szpinak, 
kapusta i brokuły.

W tabeli 3 przedstawiono udział wapnia i fosforu 
u zwierząt najczęściej wykorzystywanych w żywie-
niu płazów.

Niedobór karotenoidów w diecie

Barwniki różnego rodzaju, takie jak karotenoidy, mogą 
wpływać na wybarwienie płazów. Uważa się, że zwie-
rzęta te nie są w stanie same syntetyzować barwników 
karotenoidowych, dlatego powinny być one dostarczane 

razem z pokarmem (24). To, które karotenoidy po-
winny być dostarczane, zależne jest od gatunku. Do-
tychczas przeprowadzano badania związane z luteiną 
i β-karotenem, które zostały zidentyfikowane w skó-
rze wybarwionych na zielono i pomarańczowo płazów 
bezogonowych (25). U niektórych płazów utrzymywa-
nych w niewoli, np. u traszki japońskiej (Cynops pyrrho-
gaster), obserwuje się matowe zabarwianie wynikające 
prawdopodobnie z niedoborów karotenoidów w poży-
wieniu (26, 27). Sytuacje takie są niepożądane, ponie-
waż w przypadku wielu płazów wybarwienie jest wy-
korzystywane jako forma komunikacji seksualnej oraz 
jako mechanizm obronny (25, 28, 29). Karotenoidy po-
siadają również właściwości immunomodulujące (30) 
oraz antyoksydacyjne (31).

Niewłaściwa podaż białka

Białka są bardzo ważnym elementem diety płazów 
i pełnią w ich organizmach m.in. funkcje transpor-
towe, magazynowe, buforowe, budulcowe i odporno-
ściowe. Badania przeprowadzone na żabach z gatunku 
Lithobates sphenocephalus wykazały, że niewystarcza-
jące poziomy białka w zadawanej karmie mogą pro-
wadzić do osłabienia ich odporności (32). Inne bada-
nia wykazały, że ropuchy paskówki (Epidalea calamita) 
żywione dietami wysokobiałkowymi charakteryzo-
wały się wyższą przeżywalnością (33). Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że zbyt wysokie poziomy białka 
w zadawanej karmie mogą spowodować zmniejsze-
nie tempa wzrostu. Dieta wysokobiałkowa może rów-
nież prowadzić do rozwoju dny moczanowej i uszko-
dzenia nerek (23).

Niewłaściwa podaż tłuszczu

Tłuszcz jest przede wszystkim źródłem energii oraz 
kwasów tłuszczowych. Odkładają się w nim również 
witaminy A, D, E i K. Należy jednak stosować go bar-
dzo ostrożnie, ponieważ podawany w nadmiarze może 
stać się przyczyną otłuszczenia (4). Ma to zazwyczaj 
miejsce wtedy, gdy dieta płazów opiera się na larwach 
mącznika młynarka lub moli woskowych. Jego nad-
miar może również wywołać lipidozę rogówki prowa-
dzącą do jej zmętnienia, a w konsekwencji pogorszenia 
wzroku. Problemy ze wzrokiem wpływają negatywnie 
na zdolności łowieckie płazów, w wyniku czego po-
karm przyjmowany jest w mniejszej ilości, co prowa-
dzi do pogorszenia kondycji, a w skrajnych przypad-
kach nawet anoreksji (34). Wysokie poziomy tłuszczu 
mogą również prowadzić do wtórnych niedoborów in-
nych składników pokarmowych (23).

Nadmiar pożywienia

Płazy to zwierzęta niezwykle żarłoczne. Zazwyczaj 
zjadają tyle pokarmu, ile znajduje się w ich zasięgu. 
Wiąże się to z tym, że w naturze gromadzą one zapa-
sy tłuszczu, które pozwolą im przetrwać takie okresy 
jak hibernacja lub estywacja. W warunkach hodow-
lanych obfitość pożywienia dostępna jest przez cały 
czas, co wiąże się z ryzykiem otłuszczenia zwierząt. 
Innym schorzeniem mogącym wynikać z nadmiaru 

Tabela 3. Udział wapnia i fosforu u zwierząt wykorzystywanych w żywieniu płazów (4)

Gatunek Ca (%) P (%)

Rurecznikowate (Tubifex spp.) 0,11 0,85

Nimfy świerszcza domowego (Acheta domestica) 0,28 2,5

Świerszcz domowy (Acheta domestica) 0,21 1,42

Muszka owocówka (Drosophila melanogaster) 0,1 1,05

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) 0,04 0,43

Larwy mącznika młynarka (Tenebrio molitor) 0,12 1,42

Mysi noworodek 1,17 –

Dorosła mysz 2,98 1,72

Dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris) 1,52 0,96

Szczurzy noworodek 1,85 –

Larwy jedwabnika morwowego (Bombyx mori) 0,1 1,37

Larwy mola woskowego (Galleria mallonella) 0,06 1,20

Przybyszka amerykańska (Periplaneta americana) 0,2 0,5
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pokarmu jest przeładowanie żołądka. Może się ono 
rozwinąć również wtedy, gdy karma stosowana w ży-
wieniu płazów ma zbyt duże rozmiary. Ma to miejsce 
zwłaszcza w przypadku żab z rodzajów Ceratophrys 
i Pyxicephalus, które w warunkach hodowlanych czę-
sto żywione są gryzoniami. Schorzenie to polega na 
rozdęciu żołądka, który naciska na inne narządy, po-
wodując trudności z oddychaniem i przepływem krwi, 
co może prowadzić do śmierci (9).

Podsumowanie

Prawidłowe żywienie płazów utrzymywanych w nie-
woli jest niezwykle złożonym zagadnieniem. Wymaga 
ono poznania wymagań pokarmowych poszczególnych 
grup oraz gatunków tych zwierząt. Konieczne staje się 
również poznanie zależności zachodzących między 
poszczególnymi składnikami biologicznie czynnymi 
oraz funkcji, jakie pełnią one w organizmie. Brak zna-
jomości fizjologii płazów, ich wymagań środowisko-
wych oraz pokarmowych prowadzi do rozwoju wielu 
niebezpiecznych schorzeń zagrażających ich życiu. Co-
raz większa liczba badań poświęconych prawidłowemu 
żywieniu i utrzymaniu płazów powinna jednak w nie-
dalekiej przyszłości zredukować ten problem. Na razie 
jednak schorzenia te są problemem powszechnie wy-
stępującym w wielu hodowlach. Diagnoza wielu z nich 
jest często utrudniona z uwagi na niespecyficzne ob-
jawy. Badania zajmujące się czynnikami wywołujący-
mi patologie żywieniowe płazów oraz ich rozpozna-
waniem i leczeniem powinny więc być kontynuowane, 
a ich wyniki szeroko udostępniane.
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W obecnym roku mija setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz jednocześ-

nie setna rocznica pierwszego zwycięskiego powsta-
nia w historii Polski, czyli powstania wielkopolskiego. 
Wśród wielu działaczy, mieszkańców byłego wojewódz-
twa poznańskiego, którzy organizowali ten zwycięski 
zryw i uczestniczyli w nim, byli także miejscowi leka-
rze weterynarii, służący w ochotniczych jednostkach 
Wojska Polskiego. Należeli do nich:

 – Władysław Kopliński, dr wet., pułkownik, szef do-
wództwa Okręgu VII Korpusu w Poznaniu, szef we-
terynarii w armii tworzonej przez gen. Dowbora-
-Muśnickiego w Wielkopolsce, wolno praktykujący 
lekarz weterynarii w Środzie.

 – Mieczysław Lesiński, uczestnik powstania wiel-
kopolskiego, szef służby weterynaryjnej VII Okrę-
gu Korpusu w Poznaniu, komendant Szpitala Koni 
w forcie Grolmana, pierwszy szef służby weteryna-
ryjnej wojska wielkopolskiego, członek Komisji Re-
montowej w Poznaniu.

 – Kazimierz Nowacki, ochotnik Dowództwa Główne-
go Wojsk Wielkopolskich, lekarz weterynarii w for-
macji kawalerii.

 – Julian Maliszewski, ochotnik w postaniu wielkopol-
skim, major, lekarz weterynarii II Dywizji Strzel-
ców Wielkopolskich, powiatowy i wolno praktyku-
jący lekarz w Inowrocławiu.

 – Albin Kazimierz Ziemecki, major, służył w Wojsku 
Wielkopolskim.

 – Jan Antoni Zeńczak, dr wet., rotmistrz w Wojsku 
Wielkopolskim, lekarz samorządowy i kierownik 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 – Anastazy Władysław Kensik, kapitan, ochotnik 
w powstaniu wielkopolskim.

 – Stefan Wacław Bross, liniowy ogniomistrz i porucz-
nik w powstaniu wielkopolskim.

 – Roman Hulewicz, podpułkownik, członek Woj-
skowej Komisji Remontowej w Poznaniu, szef 
weterynaryjnej dywizji piechoty w Wojsku  
Polskim.
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