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PRZEBIEG CYKLU ŻYCIOWEGO TERMITÓWKI INDYJSKIEJ  
(KALOULA PULCHRA GRAY, 1831) W WARUNKACH HODOWLI TERRARYJNEJ

THE LIFE CYCLE OF KALOULA PULCHRA GRAY, 1831  
IN HOUSEHOLD TERRARIUM CONDITIONS

Natalia Biernacka

ABSTRACT

Climate change, overpopulation and environmental pollution are the main causes of decreasing population of various species. Due to 
amphibians major role in ecosystems and importance in food chain, both as predators and pray, they should be especially protected. 
Thanks to them the ecological balance of ecosystems is in tact, because of hunting insects and other invertebrates, plant pests 
(such as Colorado potato beetles) or snails protects the plants. By eating malaria-carrying mosquitoes they decrease the spread of 
dangerous diseases. Due to amphibians ability to absorb harmful substances through skin, any noticeable disturbances in stature and 
breeding of amphibians are signal of harmful changes in the environment. As such they are indicators of state of pollution of given 
environment. We should undertake protective actions to preserve natural habitats of amphibians reaching every country if we want 
to prevent their massive extinction. Kaloula pulchra is an anuran which feeding activity is at night time. This way it complements  
a role of birds who similarly feed on insects but throughout the day. 
In the conditions of household terrarium biotypical conditions were observed to make sure what needs to be maintained to keep 
circadian rhythm in tact as well as breeding of Kaloula pulchra. Proper moisture levels as well as temperature, foundation and food 
accessibility were provided. The conditions were close to the natural environment of this amphibian. Over the course of observation 
optimal conditions were determined as well as activity time and feeding needs. During the observation it was concluded that 
breeding in laboratory conditions is difficult even if all environmental parameters were met. It might be a result of all day care and 
disturbing the amphibian.
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Wprowadzenie

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody (IUCN) w ostatnich dziesięcioleciach wymar-
ło ok. 170 gatunków płazów (Zwierzęta: encyklope-
dia ilustrowana 2005). Płazy odgrywają znaczącą rolę  
w ekosystemach i stanowią ważny element łańcucha 
pokarmowego, i jako drapieżniki, i jako ofiary powinny 

podlegać szczególnej ochronie. Pozytywna rola płazów 
w ekosystemach ze względu na ich owadożerność nie 
podlega dyskusji. Płazy stanowią bowiem istotne ogni-
wo w łańcuchu pokarmowym zarówno w wodzie, jak  
i na lądzie. Skutecznie regulują liczebność populacji 
licznych gatunków owadów, w tym uciążliwych dla 
człowieka. Ze względu na dwuśrodowiskowość życia 
wpływają zarówno na liczebność populacji owadów 
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wodnych, jak i lądowych. Herpetolodzy, monitorujący 
stan liczebności płazów, wskazują na niepokojące ten-
dencje, które sygnalizują spadki liczebności wielu ga-
tunków w tej grupie kręgowców. Spadki liczebności  
i zanikanie populacji płazów obserwuje się zarówno na 
terenach objętych działalnością człowieka, jak również 
na obszarach, w których ona nie występuje, dlatego wy-
mieranie płazów ma zasięg globalny. W celu zapobie-
żenia negatywnym skutkom tego zjawiska, naruszania 
łańcuchów pokarmowych, otwarcia dróg gatunkom 
inwazyjnym i zaburzenia homeostazy w ekosystemach 
poznaje się przyczyny ginięcia płazów (Davidson 2014). 
Badania, obserwacje i inwentaryzacja gatunkowa ma 
na celu znalezienie sposobu na zahamowanie proce-
su śmiertelności wśród płazów. Uważa się, że najważ-
niejszymi czynnikami przyczyniającymi się do spadku 
bioróżnorodności wśród tej gromady są zmiany sposo-
bu użytkowania lądów i wód śródlądowych, skutkują-
ce niszczeniem naturalnych ekosystemów, eksploatację 
populacji w celach gospodarczych, zmiany klimatyczne, 
zanieczyszczenie środowiska oraz inwazje gatunków ob-
cych (Pabijan, Ogielska 2019). Wszystkie te czynniki są 
spowodowane bezpośrednią lub pośrednią działalnością 
człowieka i powodują, że skala zjawiska ginięcia płazów 
jest bardzo duża. Najwięcej gatunków płazów występuje 
w lasach tropikalnych, gdzie klimat jest bardzo wilgot-
ny (Pabijan, Babik 2010). Wycinka lasów, odsłanianie 
dużych obszarów, a co za tym idzie – ich przesuszenie, 
to podstawowe przyczyny spadku liczebności gatunków 
(Davidson 2014). Większość płazów ma wąski zakres 
tolerancji ekologicznej, który wynika między innymi  
z uzależnienia ich cyklu życiowego od obecności wody. 
Wycinka lasów tropikalnych w ostatnich latach, głów-
nie w związku z ich przekształcaniem w pastwiska dla 
bydła i plantacje palmy olejowej (południowo-wschod-
nia Azja), przyspieszyła śmiertelność w populacjach.  
W klimacie umiarkowanym płazy najliczniej występu-
ją na mokradłach, bagnach, w rozlewiskach rzek i stru-
mieni, w małych zbiornikach wodnych (Pabijan, Babik 
2010). Przez wiele lat obszary te ulegały melioracji  
i zostały przekształcone w pola uprawne, pastwiska lub 
zostały zabudowane. Powoduje to ograniczenie dostęp-
ności odpowiednich siedlisk niezbędnych w cyklach 
rozwojowych herpetofauny. Degradacja siedlisk to 
także ich zanieczyszczenie stosowanymi powszechnie 
środkami ochrony roślin, poprzemysłowymi odpadami, 
zawierającymi metale ciężkie, oraz ściekami komunal-
nymi (http://siedliska.gios.gov.pl/pl/). Związki te bez-
pośrednio zabijają płazy, a zwłaszcza ich stadia wodne,  
a pośrednio wywołują różnego rodzaju deformacje  
i wady rozwojowe. Zagrożeniem dla płazów są także 
choroby zakaźne wywołane przez grzyby pasożytnicze 

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) oraz B. salaman-
drivorans (Bs), a także ranawirusy (Ranavirus). Do in-
fekcji dochodzi po bezpośrednim kontakcie z zakażo-
nym osobnikiem lub na skutek przeniesienia patogenu 
w wodzie na powierzchni ciała ptaków, ryb, ssaków,  
w ziarnach piasku i roślinności wodnej (http://zap-uj.pl/
choroby.html). Przyczyną śmiertelności są również her-
bicydy, które niszczą mikroflorę bakteryjną, chroniącą 
skórę płazów, co powoduje łatwiejsze wnikanie patoge-
nów (https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579). Zmiany 
klimatyczne, powodujące naturalne przesuszanie zbior-
ników oraz spadek ilości opadów, zwiększają poziom 
promieniowania ultrafioletowego (UV-B), wzmacniając 
w ten sposób wpływ czynników szkodliwych. Wiele po-
pulacji płazów wyniszczono poprzez sztuczne zarybia-
nie, wprowadzając drapieżniki, które zjadają zarówno 
formy dorosłe płazów, jak i ich larwy. Ograniczająco na 
populacje licznych gatunków herpetofauny wpływa in-
frastruktura drogowa, która przecina szlaki migracyjne 
pomiędzy zbiornikiem rozrodczym a lądem, przyczy-
niając się do masowej śmierci płazów.

Wyjściem z sytuacji jest odtwarzanie lub rekulty-
wacja siedlisk, zaniechanie melioracji terenów pod-
mokłych, renaturyzacja dolin rzecznych oraz szero-
ko rozumiana edukacja w zakresie ochrony przyrody  
i znajomości zasad funkcjonowania naturalnych eko-
systemów (Pabijan, Ogielska, 2019).

Celem prowadzonych obserwacji była ocena wy-
magań biotopowych i przebieg cyklu rozwojowego 
termitówki indyjskiej (Kaloula pulchra Gray, 1831). 
Wnioski wyciągnięte po przebiegu ośmiomiesięcz-
nej obserwacji pary dojrzałej płciowo z zachowaniem 
wszystkich warunków hodowli wykazały, że rozród 
tego gatunku jest trudny. Nie udało się doprowadzić 
do złożenia skrzeku, a w związku z tym rozmnoże-
nia gatunku. Przypuszczalnej przyczyny upatruje się  
w stałym ingerowaniu w hodowlę i niepokojenie pła-
zów wynikające z konieczności opieki (dostarczanie 
pokarmu, uzupełnianie wody w zbiorniku, usuwanie 
nieczystości). Inną przyczyną może być również zbyt 
krótki okres obserwacji, który wynikał z dostosowania 
się do oczekiwanego terminu przedstawienia wyników.

Materiały i metody

Terrarium – przygotowanie i prowadzenie hodowli.

Na potrzeby hodowli przygotowano terrarium o du-
żej powierzchni dna. Dno wysypano 15-centymetrową, 
luźną warstwą mieszaniny piaskowo-torfowej z dodat-
kiem włókna kokosowego. Wykonano również drenaż 
utworzony z warstwy gruboziarnistego żwiru, zapew-
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niającego odprowadzenie nadmiaru wody z podłoża, 
które wymaga stałego zraszania. Zapewniono miejsca 
o zróżnicowanej wilgotności i grubości ściółki, co zbli-
ża warunki hodowli do warunków naturalnych. Żabom 
zapewniono kryjówki wykonane z rurek korkowych  
i odwróconych łupin orzechów kokosowych (fot. 2).  
W terrarium umieszczono zbiornik z płytką wodą (5–7 
cm), o łagodnym brzegu, ułatwiającym płazom wejście 
i wyjście (fot. 3). Zasadzone rośliny znajdowały się  
w odrębnych pojemnikach, aby uniemożliwić ich wy-
kopywanie. Były to głównie mchy, żurawka i małe 
sadzonki funkii. Oświetlenie dostosowano do cyklu 
12-godzinnego, stosując świetlówki, aby zapewnić od-
powiednie warunki wzrostowe dla roślin. Utrzymywana 
w terrarium temperatura wynosiła 21–27°C (fot. 1). Wil-
gotność mierzona zamontowanym higrometrem wahała 
się na poziomie 70–80% (terrarium.com.pl https://www.
terrarium.com.pl/136-kaloula-pulchra-termitowka-in-
dyjska).

Pokarmem były średniej wielkości świerszcze, larwy 
oraz dorosłe chrząszcze mącznika młynarka. Pokarm 
przed podaniem obsypywano wapniem i witamina-
mi. Wielkość owadów karmowych dostosowywano do 
wielkości pyszczka termitówek i karmiono je codzien-
nie 4 świerszczami, 4 larwami mączlika i 4 dorosłymi 
chrząszczami mączlika. 

W prowadzonych obserwacjach uwzględniano 
częstość opuszczania w cyklu dobowym norek przez 
samca, częstość opuszczania norek przez samice, pre-
ferencje pokarmowe płci, częstość korzystania przez 
żaby ze zbiornika wodnego. Wyniki notowano w tabeli 
według wzoru:

Nr  
obserwacji

Rodzaj  
obserwacji Samica Samiec

Opuszczanie 
norki

Korzystanie 
ze zbiornika
Preferencje 
pokarmowe

   

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Kontrola temperatury                      (Photo Biernacka)                

Photo 1. Temperature control 

Fot. 2. Kryjówki płazów  (Photo Biernacka)                 

Photo 2. The hideouts of amphibians 

Fot. 3. Zbiornik z wodą.  (Photo Biernacka) 

Photo 3. Water reservoir 

Charakterystyka obiektu badań 

Naturalnymi biotopami występowania termitówki jest dno wilgotnych lasów Półwyspu 

Indochińskiego, Półwyspu Malajskiego; Południowo-Wschodnie Chiny, Birma, Kambodża, 

Laos, Nepal, Tajlandia, Singapur i Borneo. W porze deszczowej często spotyka się je w 

sadzawkach, kałużach i wolno płynących strumieniach. Kaloula pulchra – termitówka 

indyjska osiąga do 8 cm długości, samice są zwykle większe od samców i dorastają do 10 cm. 

Ciało żaby Kaloula pulchra (Gray, 1831) jest zwarte i masywne. Przyjmuje kształt jajowaty z 

krótką głową zakończoną wydłużonym, spiczastym pyskiem. Oczy osadzone są po bokach 

głowy, duże, szaroniebieskie. Kończyny przednie są czteropalczaste, krótkie i mocno 

umięśnione. Przednie łapy oraz pięć palców łap tylnych zakończone są modzelami. Na 

Fot. 1. Kontrola temperatury (Fot. Biernacka) 
Photo 1. Temperature control (Photo Bier-
nacka)

Fot. 2. Kryjówki płazów (Fot. Biernacka)
Photo 2. The hideouts of amphibians 
(Photo Biernacka)

Fot. 3. Zbiornik z wodą (Fot. Biernacka)
Photo 3. Water reservoir (Photo Biernacka)

Charakterystyka obiektu badań

Naturalnymi biotopami występowania termitówki 
jest dno wilgotnych lasów Półwyspu Indochińskiego, 
Półwyspu Malajskiego; Południowo-Wschodnie Chi-
ny, Birma, Kambodża, Laos, Nepal, Tajlandia, Singa-
pur i Borneo. W porze deszczowej często spotyka się je  
w sadzawkach, kałużach i wolno płynących strumie-
niach. Kaloula pulchra – termitówka indyjska osiąga 
do 8 cm długości, samice są zwykle większe od samców  
i dorastają do 10 cm. Ciało żaby Kaloula pulchra 
(Gray, 1831) jest zwarte i masywne. Przyjmuje kształt 
jajowaty z krótką głową zakończoną wydłużonym, spi-
czastym pyskiem. Oczy osadzone są po bokach głowy, 
duże, szaroniebieskie. Kończyny przednie są cztero-
palczaste, krótkie i mocno umięśnione. Przednie łapy 
oraz pięć palców łap tylnych zakończone są modzela-
mi. Na tylnych kończynach znajdują się dodatkowo po 
dwa duże wyrostki przeznaczone do kopania. Barwa 
wierzchniej strony ciała jest różna od jego strony dol-
nej. Głowa i jej boki są koloru żółtego (fot. 4). Strona 
grzbietowa jest ciemnobrązowa. Brązowy kolor grzbie-
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tu oddziela od żółtej głowy ciemny pasek łączący oczy. 
Boki ciała są nakrapiane w żółte i brązowe plamki, 
natomiast strona brzuszna jest rdzawa. Kończyny są 
szare, w ciemnobrązowe kropki i nieregularne żółtawe 
plamki. Dno jamy gębowej samca jest czarne. Zanie-
pokojone termitówki, odstraszając napastnika, nady-
mają się, stają się dwukrotnie większe i syczą. Samce 
w okresie godowym wydają charakterystyczny dono-
śny ryk. Samce są znacznie mniejsze od samic (fot. 
5). Odżywiają się, polując na owady. Ruch owadów 
wywołuje u nich instynkt łowiecki. Polują skutecznie, 
a taktyka łowiecka polega na wyczekiwaniu aż owad 
podejdzie wystarczająco blisko i wówczas chwyta-
ny jest szybkim ruchem języka. W porze suchej żaby 
zakopują się i nie polują. Prowadzą nocny tryb życia.  
W ciągu dnia opuszczają norki jedynie, gdy są głodne 
lub gdy muszą się napić (wodę piją przez skórę, za-
nurzając się w zbiorniku). W warunkach naturalnych 
termitówki rozmnażają się z nadejściem monsunu let-
niego. Jest to początek silnych opadów (maj/czerwiec). 
Skrzek składany jest w zbiornikach okresowych, du-
żych kałużach. Samiec w porze godowej nawołuje sa-
mice, unosząc się na powierzchni wody. Są jajorodne, 
zatem zapłodnienie następuje w środowisku. W trakcie 
ampleksusu samica składa do wody jaja, które zostają 
zapłodnione przez samca. Kijanki odżywiają się drob-
nym planktonem oraz zielonymi glonami (terrarium.
com.pl, https://www.terrarium.com.pl/136-kaloula-pul 
chra-termitowka indyjska).

Fot. 4. Żółta głowa i boki ciała samca (Fot. Biernacka) 
Photo 4. Yellow head and sides of the male’s body (Photo 
Biernacka)

Fot. 5. Różne rozmiary samca i samicy (Fot. Biernacka)
Photo 5. Different sizes of male and female (Photo Biernacka)

Wyniki

Tabela 1. Aktywność dobowa (opuszczanie norki) samicy i 
samca termitówki w obserwacji dwutygodniowej
Table 1. Daily activity (leaving the mink) of female and male 
thermite in a two-week observation

Nr obserwacji w cyklu 
dwutygodniowym

Rodzaj obserwacji 
Aktywność dobowa 
(opuszczanie norki)

Samica Samiec
1 dzień 0 2x
2 dzień 1x 3x
3 dzień 1x 2x
4 dzień 2x 2x
5 dzień 1x 3x
6 dzień 0 1x
7 dzień 0 2x
8 dzień 1x 2x
9 dzień 2x 2x
10 dzień 1x 2x
11 dzień 1x 3x
12 dzień 2x 3x
13 dzień 2x 3x
14 dzień 1x 3x

Tygodniowa obserwacja wykazała większą aktyw-
ność dobową samca. Opuszczał on ukrycie do trzech 
razy dziennie w celu zanurzenia się w zbiorniku lub 
pobrania pokarmu. Każdorazowe opuszczenie ukrycia 
miało miejsce w godzinach porannych lub po zapad-
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nięciu zmroku. Samica puszczała norkę ziemną tylko  
w godzinach wieczornych, po zapadnięciu zmroku  
i przebywała poza nią od 20 do 30 minut. Pobyt samca 
poza ukryciem odbywał się częściej ale trwał krócej, tj. 
do 15 minut. Czas przebywania przeznaczony był na ką-
piel w zbiorniku, która trwała ok. 25–30 minut, lub po-
szukiwanie i zdobywanie pokarmu. Aktywność ruchowa 
po opuszczeniu ukrycia była niewielka, ruchy zwierząt 
były powolne, a ożywienie następowało jedynie w mo-
mencie pojawienia się owadów.

Tabela 2. Preferencje pokarmowe samca i samicy termitówki 
w obserwacji dwutygodniowej
Table 2. Food preferences of male and female thermite in a 
two-week observation

Nr obserwacji w cyklu 
dwutygodniowym

Rodzaj obserwacji 
Aktywność dobowa 
(opuszczanie norki)

Samica Samiec

1 dzień Larwy  
mączlika

Chrząszcze 
mączlika

2 dzień Larwy  
mączlika Świerszcze

3 dzień Larwy  
mączlika Świerszcze

4 dzień Świerszcze Świerszcze
5 dzień Świerszcze Świerszcze

6 dzień Świerszcze Chrząszcze 
mączlika

7 dzień Larwy  
mączlika

Chrząszcze 
mączlika

8 dzień Larwy  
mączlika

Chrząszcze 
mączlika

9 dzień Świerszcze Chrząszcze 
mączlika

10 dzień Świerszcze Świerszcze
11 dzień Świerszcze Świerszcze
12 dzień Świerszcze Świerszcze

13 dzień Larwy  
mączlika Świerszcze

14 dzień Larwy  
mączlika Świerszcze

Podawanym pokarmem były larwy mączlika, jego 
stadia dorosłe – chrząszcze, oraz młode świerszcze. 
Wielkość owadów karmowych miała duże znaczenie 
ponieważ ich rozmiary nie powinny stanowić proble-
mu w ich chwytaniu przez termitówkę. Wszystkie trzy 
rodzaje pokarmu w identycznych ilościach (po 4 sztuki 
z każdego rodzaju) podawano w tym samym czasie, 
pozostawiając wybór polującym żabkom. Stwierdzo-

no, że najprawdopodobniej ze względu na większą 
mobilność samca chętniej polował i zjadał aktywnie 
poruszające się chrząszcze mączlika i świerszcze, nato-
miast nie wykazywał zainteresowania mało ruchliwy-
mi larwami mączlika. Samica termitówki wykazywała 
większe zainteresowanie larwami chrząszcza. Polowa-
ła również na świerszcze ale tylko w sytuacji gdy te 
nieruchomiały. Przypuszczać należy, że w tej sytuacji 
były one łatwym celem dla wyrzucanego gwałtownie, 
lepkiego języka.

Tabela 3. Aktywność dobowa (korzystanie ze zbiornika) 
samca i samicy termitówki w obserwacji dwutygodniowej
Table 3. Daily activity (use of the reservoir) of male and fe-
male thermite in a two-week observation

Nr obserwacji w cyklu 
dwutygodniowym

Rodzaj obserwacji 
Aktywność dobowa 
(opuszczanie norki)

Samica Samiec
1 dzień 0 1x
2 dzień 1x 3x
3 dzień 1x 2x
4 dzień 1x 4x
5 dzień 1x 2x
6 dzień 0 1x
7 dzień 1x 1x
8 dzień 2x 1x
9 dzień 1x 3x
10 dzień 1x 2x
11 dzień 2x 4x
12 dzień 1x 2x
13 dzień 1x 3x
14 dzień 0 1x

Termitówka opuszcza w ciągu dnia norki jedynie gdy 
jest głodna lub gdy musi się napić. Uzupełnianie płynów 
odbywa się przez skórę poprzez zanurzanie się w zbior-
niku. Częstość korzystania ze zbiornika zależy praw-
dopodobnie od wilgotności gleby, w której znajdują się 
kryjówki płazów. Zraszanie gleby powoduje rzadsze ko-
rzystanie z kąpieli. W pierwszym, szóstym i czternastym 
dniu obserwacji obficie zroszono glebę w terrarium dla-
tego płazy w niewielkim stopniu korzystały ze zbiornika 
(samica w ogóle, samiec jednokrotnie).

Podsumowanie i wnioski

Płazy zajmują od wieków swoje miejsce w kulturze 
i mitologii. Są bohaterami baśni, podań i legend. Odży-
wiając się głównie owadami, są ważnym czynnikiem 
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utrzymującym równowagę biologiczną w środowisku. 
Wspomagają człowieka w walce z owadami atakujący-
mi rośliny uprawne (dorosłe płazy odżywiają się głów-
nie drobnymi bezkręgowcami, m.in. owadami). Więk-
szość płazów, wykazując aktywność nocną, poluje na 
owady, które są niedostępne dla ptaków, aktywnych za 
dnia. Ich obecność może także wpływać niekorzystnie 
na gospodarkę człowieka, np. w stawach rybnych, gdzie 
zjadają narybek. Duże znaczenie mają płazy w różne-
go rodzaju badaniach medycznych i biologicznych. 
Xenopus jest wykorzystywany do precyzyjnych testów 
ciążowych. Natomiast jaja żab są obiektami licznych 
eksperymentów embriologicznych. W skórze płazów 
zawarte są substancje o działaniu bakterio-, wiruso-  
i grzybobójczym. Substancje te mogą być stosowane 
do produkcji leków np. przeciwko AIDS. Bezpośredni 
kontakt z płazami, których skóra zawiera gruczoły ja-
dowe produkujące substancje toksyczne (np. niektórych 
drzewołazów), może być niebezpieczny dla człowieka. 
Są również istotnym źródłem pokarmów białkowych  
i odławiane są w celach konsumpcyjnych, np. żaby wod-
ne, jeziorkowa i śmieszka. 

Ze względu na znaczenie płazów w ich naturalnych 
biotopach podjęto próbę rozmnażania termitówki w wa-
runkach laboratoryjnych po spełnieniu warunków ho-
dowlanych wymaganych przez ten gatunek. Po upływie 
ośmiu miesięcy obserwacji nie zaobserwowano efektu 
rozrodczego. Wyniki obserwacji pozwoliły na stwier-
dzenie, że rozród w warunkach hodowli laboratoryjnej 
jest trudny, mimo zapewnienia wszystkich parametrów 
środowiskowych. Może to wynikać z całodobowej opie-
ki nad hodowlą i niepokojenia płaza zabiegami pielę-
gnacyjnymi. Wnioski dotyczące aktywności dobowej  
i preferencji pokarmowych termitówki wskazują na: 

1) większą aktywność dobową samca niż samicy,
2) zraszanie gleby powoduje rzadsze korzystanie  

z kąpieli w zamontowanym zbiorniku,
3) polowanie na owady zależy od ich ruchliwości 

(samiec preferuje karmę mobilną, samica organizmy 
mniej ruchliwe),

4) samce częściej opuszczają kryjówki (kilka razy  
w ciągu doby), samice znacznie rzadziej (raz na 2–3 dni),

5) obserwowana aktywność dobowa dotyczy godzin 
porannych lub po zapadnięciu zmroku.
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STRESZCZENIE

Zmiany klimatyczne,  przeludnienie Ziemi, zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego  to przyczyny 
znacznego zmniejszania się populacji różnych gatun-
ków zwierząt. Płazy odgrywają znaczącą rolę w eko-
systemach i  stanowią ważny  element łańcucha pokar-
mowego, dlatego jako drapieżniki i jako ofiary powinny 
podlegać szczególnej ochronie. Dzięki nim utrzymy-
wana jest równowaga ekologiczna ekosystemów, po-
nieważ  polując na owady i inne bezkręgowce, szkod-
niki upraw, jak np. stonka ziemniaczana czy ślimaki, 
chronią rośliny, a zjadając roznoszące malarię komary, 
zmniejszają rozprzestrzenianie się niebezpiecznych 
chorób. Ponieważ płazy posiadają zdolność pochła-
niania przez skórę szkodliwych substancji, obserwacje 
zaburzeń w budowie i rozrodzie płazów  są  sygnałem 
niekorzystnych zmian w środowisku. Są więc wskaźni-
kami stanu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 
Należy zatem podjąć kompleksowe działania ochrony 
naturalnych siedlisk występowania płazów obejmujące 
swoim zasięgiem wszystkie kraje, jeśli chcemy zapo-
biec ich masowemu ginięciu (Davidson 2014).

Termitówka jest płazem bezogonowym, której ak-
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tywność żerowania przypada na godziny nocne. Uzu-
pełnia w ten sposób regulacyjną rolę ptaków, które 
podobnie jak ona odżywiają się owadami, ale za dnia.

W prowadzonych w warunkach hodowli terraryjnej 
obserwacjach analizowano warunki biotopowe jakie 
należy spełnić aby zachowana została aktywność do-
bowa i rozród termitówki indyjskiej (Kaloula pulchra).  
W hodowli zapewniono odpowiednią wilgotność, tem-
peraturę, podłoże oraz dostęp pokarmu. Warunki zbli-
żone były do panujących w naturalnym środowisku 
występowania płaza. W wyniku prowadzonych obser-
wacji określono optymalne warunki życia termitówki, 
czas aktywności dobowej oraz potrzeby pokarmowe. 
Wyniki obserwacji pozwoliły na stwierdzenie, że roz-
ród w warunkach hodowli laboratoryjnej jest trudny, 
mimo zapewnienia wszystkich parametrów środowi-
skowych, co może wynikać z całodobowej opieki nad 
hodowlą i niepokojenia płaza zabiegami pielęgnacyj-
nymi.


