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ZMIENNOŚĆ FENOTYPOWA ŻABY MOCZAROWEJ  

(RANA ARVALIS) W POPULACJACH Z PODLASIA I WIELKOPOLSKI

Phenotypic variability of the moor frog (Rana arvalis) 

 in populations from Podlasie and Wielkopolska.

Damian Pogodziński1, Adam Hermaniuk2, Karolina Stępniak1

1Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 ul. Ciołkowskiego 1J, d.pogodzinski@o2.pl
2Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 ul. Ciołkowskiego 1J

	 W	 Europie	 występują	 dwa	 główne	 podgatunki	 żaby	 moczarowej:	 

Rana	 arvalis	 arvalis	 (nominalny)	 oraz	 Rana	 arvalis	 wolterstorffi	 (południowy).	 

Na	 terenie	 Polski	 podgatunek	 nominalny	 tworzy	 kilka	 form	 barwnych,	 z	 cze-

go	 najbardziej	 rozpowszechnione	 są:	 typica	 (pospolita	 na	 obszarze	 całego	 kra-

ju)	 oraz	 striata	 (występująca	 głównie	 na	 zachodzie	 kraju).	 Forma	 typica	 charak-

teryzuje	 się	 prawie	 jednolitym	 ubarwieniem	 boków	 ciała	 i	 grzbietu,	 z	 niewielkimi	

ciemnymi	 plamkami.	 Cechą	 charakterystyczną	 formy	 striata,	 jest	 występowanie	

jasnego,	 dość	 szerokiego	 paska	 na	 grzbiecie,	 biegnącego	 od	 początku	 głowy	

do	 kloaki.	 Podobieństwa	 w	 wyglądzie	 pomiędzy	 formą	 striata	 żaby	 moczarowej	 

a	 R.	 a.	 wolterstorffi	 (także	 posiada	 pasek	 na	 grzbiecie)	 mogą	 wskazywać,	 że	

striata	 jest	bliższa	R.	a.	wolterstorffi	niż	 formie	 typica.	Celem	pracy	było	więc	 te-

stowanie	hipotezy,	że	 forma	striata,	poza	wyglądem	 (obecnością	paska)	 różni	się	

od	 typica	 dłuższymi	 tylnymi	 kończynami,	 co	 upodabniałoby	 ją	 do	 R.	 a.	 wolter-

storffi.	Kolejnym	celem	była	ocena	zmienności	geograficznej	populacji	R.	a.	arvalis  

w	Polsce.	Porównywane	były	również	cechy	morfometryczne	(masa	oraz	długość	

ciała)	żab	z	dwóch	populacji:	z		Wielkopolski	oraz	z	doliny	rzeki	Biebrzy.	

	 Główna	 hipoteza	 pracy,	 że	 forma	 striata	 żaby	 moczarowej	 R.	 a.	 arvalis	

jest	 morfologicznie	 bardziej	 podobna	 do	 podgatunku	 R.	 a.	 wolterstorffi	 niż	 do	

formy	 typica	 R.	 a.	 arvalis,	 została	 częściowo	 potwierdzona.	 W	 badaniach	 mor-

fometrycznych	 prowadzonych	 w	 populacji	 z	 Wielkopolski	 stwierdzono,	 że	 sami-

Słowa	kluczowe:

Płazy,	Rana	arvalis	var.	striata,		Rana	arvalis	var.	typica,	Rana	arvalis	wolterstorffi,	morfologia
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ce	 formy	striata	mają	relatywnie	dłuższe	kończyny	 (w	stosunku	do	długości	ciała)	 

niż	 samice	 typica,	 choć	 różnica	 ta	 była	 na	 granicy	 istotności.	 Forma	 striata  

charakteryzuje	 się	więc	 podobieństwem	do	 podgatunku	R.	 a.	wolterstorffi – po-

siada	 nie	 tylko	 pasek	 na	 grzbiecie,	 lecz	 również	 stosunkowo	 dłuższe	 kończy-

ny	 tylne.	 Wynik	 ten	 może	 sugerować	 przepływ	 genów	 pomiędzy	 południowym	

podgatunkiem	 R.	 a.	 wolterstorffi	 a	 podgatunkiem	 nominalnym	 R.	 arvalis	 arva-

lis	 zasiedlającym	 zachodnią	 część	 Polski.	 Testowanie	 takiej	 hipotezy	 wymaga	

jednak	 badań	 molekularnych.	 Porównanie	 cech	 morfometrycznych	 R.	 arvalis 

z	 Wielkopolski	 i	 z	 doliny	 Biebrzy	 wykazało,	 że	 osobniki	 w	 tej	 ostatniej	 popula-

cji	 były	 istotnie	 mniejsze.	 Nad	 Biebrzą	 nie	 stwierdzono	 obecności	 formy	 striata.		 

Zróżnicowanie	 morfologiczne	 żaby	 moczarowej	 (R.	 arvalis	 arvalis)	 z	 zachodniej	 

i	wschodniej	części	Polski	może	wynikać	z	różnej	historii	tych	populacji.
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ZRÓŻNICOWANIE MORFOLOGICZNE PADALCOWATYCH (ANGUIDAE 

GRAY, 1825) NA TERENIE POLSKI – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ

Morphological variation of anguid lizards (Anguidae 

Gray, 1825) in Poland – preliminary results

Grzegorz Skórzewski1, Paweł Kaczmarek2, Tomasz Skawiński3

1Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Muzeum Przyrodnicze,  
grzegorz.skorzewski@uwr.edu.pl
2Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Histologii 
i Embriologii Zwierząt
3Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony 
Kręgowców

Słowa	kluczowe:	

padalec	zwyczajny,	padalec	kolchidzki,	morfologia,	ubarwienie

	 Padalcowate	 to	 rodzina	 jaszczurek	 obejmująca	 co	 najmniej	 kilkadzie-

siąt	 gatunków.	 Obszar	 Polski	 zamieszkiwany	 jest	 przez	 dwa	 gatunki	 z	 rodzaju	 

Anguis	–	padalca	zwyczajnego	(Anguis	fragilis)	oraz	padalca	kolchidzkiego	(Anguis	

colchica).	 Oba	 gatunki	 zajmują	 podobną	 niszę	 ekologiczną,	 a	 prawidłowe	 zakla-

syfikowanie	napotkanego	w	 terenie	osobnika	wymaga	znajomości	następujących	

cech	 morfologicznych:	 obecności	 albo	 braku	 widocznego	 otworu	 słuchowego,	

liczby	łusek	wokół	centralnej	części	tułowia	(tzw.	mid-body)	oraz	typu	układu	tarcz	

przedczołowych.	 Pierwsza	 z	 nich	 wydaje	 się	 wiarygodną	 cechą	 diagnostyczną,	

pozostałe	 dwie	 charakteryzują	 się	 jednak	 szeroką	 zmiennością.	 Jednakże,	 peł-

ną	 pewność	 co	 do	 prawidłowego	 oznaczenia	 osobnika	można	 uzyskać	 dopiero	 

po	wykonaniu	badań	genetycznych.	

	 Celem	 niniejszej	 pracy	 była	 analiza	 częstości	 występowania	 ukła-

dów	 wspomnianych	 cech	 taksonomicznych,	 poszerzona	 o	 analizę	 ubarwienia.	 

U	 padalców	 stwierdzono	 dymorfizm	 płciowy	w	 rozmiarach	 głowy	 (u	 samców	 są	

one	większe)	oraz	postulowany	 jest	w	ubarwieniu	–	samice	ma	charakteryzować	

ciemniejsze	 ubarwienie	 spodniej	 strony	 ciała,	 wyraźny	 grzbietowo-boczny	 kon-

trast	oraz	linia	grzbietowa.	Ze	względu	na	zmienność	ontogenetyczną	ubarwienia,	 

brano	pod	uwagę	jedynie	osobniki	dojrzałe	płciowo	(tj.	o	SVL	większym	niż	120	mm).		 

	 Analiza	 częstości	 występowania	 danego	 typu	 pileusa	 wykazała,	 że	 na	
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terenie	 Polski	 najpowszechniejszą	 formą	 jest	 pileus	 typu	 A	 dla	 padalca	 zwy-

czajnego	 i	 typ	 C	 dla	 padalca	 kolchidzkiego.	W	 przypadku	 padalca	 zwyczajnego	 

odnotowano	 częste	 występowanie	 otarczowania	 typu	 B,	 podob-

nie	 jak	 dla	 drugiego	 gatunku,	 dla	 którego	 nie	 stwierdzono	 układu	 typu	

A.	 Wyniki	 te	 są	 zgodne	 z	 aktualną	 wiedzą	 na	 temat	 morfologii	 rodzaju.	 

Ponadto	 stwierdzono	 takie	 układy	 tarcz	 przedczołowych,	 które	 uniemożliwiały	 

zaklasyfikowanie	 ich	 do	 któregoś	 z	 trzech	 podstawowych	 typów.	 

	 Liczba	 łusek	w	punkcie	mid-body	 również	przyjmuje	wartości	 opisywane	

jako	 charakterystyczne	dla	 obu	gatunków.	Dla	 padalca	 zwyczajnego	 najczęstszą	

wartością	 jest	 25	 łusek,	 natomiast	 dla	 padalca	 kolchidzkiego	 –	 28.	 Pojedyncze	

osobniki	mieszczą	się	w	wartości	granicznej,	wyznaczanej	na	26	łusek.

	 W	trakcie	badań	udało	nam	się	stwierdzić	występowanie	niebieskiego	ubar-

wienia	brzucha	u	samic	padalca	zwyczajnego	z	terenu	Dolnego	Śląska.	Jest	to	pierw-

sza	obserwacja	 takiego	ubarwienia	dla	 tego	gatunku,	u	którego	niebieskie	plamy	 

nie	występują	u	samic	w	ogóle	(w	przeciwieństwie	do	padalca	kolchidzkiego).
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JASZCZURKA ZWINKA – WAŻNY ŻYWICIEL KLESZCZY

Sand lizard – important ticks host

Krzysztof Dudek1

1 Instytut Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, email: dudeekk@gmail.com

	 Rola	gadów	 jako	gospodarzy	 kleszczy	była	przez	długi	 czas	niedocenia-

na.	Badania	parazytologów	i	akarologów	skupiały	się	na	gryzoniach	i	w	mniejszym	

stopniu	 na	 ptakach,	 traktując	 gady	 jako	 jedynie	 okazjonalnych	 żywicieli	 tych	 pa-

jęczaków.	 Podobnie	 przez	 bardzo	 długi	 czas	 uważano,	 że	 tylko	 zwierzęta	 stało-

cieplne	mogą	być	rezerwuarami	patogenów	odkleszczowych.	Obecnie	wiemy	już,	 

że	jest	to	nieprawda,	a	gady,	zwłaszcza	jaszczurki,	stały	się	częstym	obiektem	ba-

dań	z	tego	zakresu.	Okazuje	się	bowiem,	że	różne	mechanizmy	w	przypadku	tych	

zwierząt,	nie	pokrywają	się	ze	znanymi	z	badań	ssaków.	Na	przykład	zaskakująca	

jest	 bardzo	 niska	 prewalencja	 krętków	 Borrelia	 spp.	 w	 organizmach	 jaszczurek	

zwinek	 przy	 jednocześnie	wysokiej	 infestacji	 kleszczami.	 Zjawisko	 to	może	mieć	

ważne	 implikacje	 ekologiczne	 w	 kontekście	 teorii	 efektu	 rozcieńczenia	 wiążącej	

prewalencję	 patogenów	 odwektorowych	 z	 bioróżnorodnością	 ich	 gospodarzy.	 

Być	może	jaszczurki	znacznie	zmniejszają	zagrożenie	chorobami	odkleszczowymi	

(np.	boreliozą),	co	przekłada	się	na	liczbę	zachorowań	w	populacji	ludzkiej.

Ciekawy	 jest	 również	 sam	 aspekt	 ekologii	 kleszczy	 pasożytujących	 na	 jaszczur-

kach	zwinkach.	Jak	się	okazuje,	 ich	 rozmieszczenie	na	ciele	gospodarza	nie	 jest	

losowe,	a	 także	 istnieją	 liczne	zależności	między	poziomem	 infestacji,	 a	cechami	

morfologicznymi	gospodarzy.	Z	perspektywy	zdrowia	publicznego	ważne	 jest	do-

kładne	 zbadanie	 całej	 ekologii	 pasożytnictwa	 kleszczy	 na	 gadach,	 które	 jak	 się	

okazuje,	odgrywają	w	tym	kontekście	niemniejszą	rolę	niż	gryzonie.

Słowa	kluczowe:	 

Lacerta	agilis,	Ixodes	ricinus,	pasożytnictwo,	patogeny	odkleszczowe
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STRUKTURA WIEKOWA POPULACJI  TRASZKI ZWYCZAJNEJ  

LISSOTRITON VULGARIS Z NIECZYNNEGO WYROBISKA MELAFIRU  

W TŁUMACZOWIE (KOTLINA KŁODZKA)

Age structure of a smooth newt (Lissotriton vulgaris) population 

from a melaphyre quarry in Tłumaczów (Kłodzko Valley)

Marta Piasecka1, Mikołaj Kaczmarski2, Krzysztof Kolenda3

1Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Herpetologiczna KNP UAM,  
piasecka.marta2605@gmail.com
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii
3Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców

	 Podczas	 przeprowadzonego	 w	 2012	 roku	 projektu	 relokacji	 płazów	 za-

siedlających	 zbiornik	 wodny	 na	 terenie	 nieczynnego	 kamieniołomu	 w	 Tłumaczo-

wie	 do	 zbiornika	 zastępczego,	 od	 odłowionych	 osobników	 traszki	 zwyczajnej	 

Lissotriton	 vulgaris	 pobrano	 fragmenty	 paliczków	 w	 celu	 określe-

nia	 wieku	 osobników.	 Zebrano	 także	 dane	 morfometryczne,	 któ-

re	 pozwoliły	 na	 dokładniejsze	 określenie	 stanu	 populacji.	 Po	 dokona-

niu	 pomiarów	 zwierzęta	 umieszczono	 w	 pobliżu	 zbiornika	 wodnego. 

	 Do	 oznaczenia	 wieku	 osobników	 wykorzystano	 metodę	 skeleto-

chronologii,	 która	 polega	 na	 określaniu	 liczby	 linii	 zahamowanego	 wzrostu	

(LAG),	 informujących	 o	 liczbie	 przebytych	 przez	 zwierzę	 sezonów	 hibernacji.	 

Sprawdzono	również,	czy	 istnieje	korelacja	wieku	 i	długości	ciała	osobników	oraz	

czy	 występują	 istotne	 statystycznie	 różnice	 w	 długości	 ciała	 u	 samic	 i	 samców.	 

	 Wykonano	 analizy	 dla	 n=48,	 gdzie	 proporcja	 samic	 do	 samców	 wyno-

siła	 1:1,4.	 Analizy	 wykazały,	 że	 najliczniej	 reprezentowaną	 klasą	 wiekową	 była	

grupa	 osobników	 6-	 oraz	 7-letnich	 (n	 =	 23;	 48%	 analizowanych	 preparatów).	 

Najstarsze	 odłowione	 traszki	 były	 po	 co	 najmniej	 8	 oraz	 9	 sezonach	 hibernacji	 

i	 należały	 do	 płci	 żeńskiej.	 Na	 podstawie	 wyników	 stwierdzono	 ponadto,	 

że	 wśród	 osobników	 badanej	 populacji	 stwierdzić	 można	 pełen	 zakres	 

klas	 wiekowych,	 jakie	 osiąga	 ten	 gatunek.	 Nie	 wykazano	 

Słowa	kluczowe:	

Lissotriton	vulgaris,	skeletochronologia,	demografia	populacji
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STRUKTURA WIEKOWA POPULACJI  TRASZKI ZWYCZAJNEJ  

LISSOTRITON VULGARIS Z NIECZYNNEGO WYROBISKA MELAFIRU  

W TŁUMACZOWIE (KOTLINA KŁODZKA)

korelacji	 pomiędzy	 wiekiem	 i	 długością	 ciała,	 zarówno	 liczoną	 bez	 dłu-

gości	 ogona	 (SVL),	 jak	 i	 całkowitą	 (TL).	 Analizy	 statystyczne	 nie	 wyka-

zały	 istotnych	 różnic	 w	 długości	 ciała	 osobników	 poszczególnych	 płci. 

Fakt	 występowania	 na	 terenie	 nieczynnego	 wyrobiska	 stabilnej	 populacji	 traszki	

zwyczajnej	 oraz	 	 innych	 gatunków	 płazów	 może	 świadczyć	 o	 panujących	 tam	

korzystnych	 warunkach	 do	 rozrodu.	 Z	 powodu	 wykonywanych	 w	 2012	 roku	

umocnień	 ścian	 osuwiska,	 płazy	 należało	 przenieść	 do	 zbiornika	 zastępczego.	

Aby	 rzetelnie	 ocenić	 jakość	 tego	 siedliska	 należałoby	 przeprowadzić	 długotrwa-

ły,	 kilkusezonowy	monitoring	 zbiornika	 i	 jego	 okolic	 połączony	 z	 analizami	 zmian	 

w	strukturze	wieku	populacji	płazów	zamieszkujących	ten	obszar.
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Słowa	kluczowe:	

siedliska	miejskie,	płazy,	badania	wieloletnie,	Wrocław

PŁAZY STAWU PRZY UL. PAUTSCHA WE WROCŁAWIU – 

STAN, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY OCHRONY

Amphibians of pond in Pautsch street in Wrocław –  populations status,  

threats, conservation proposals

Natalia Kuśmierek1, Krzysztof Kolenda2, Paweł Migdał3, Adam Gruszczyński1,  

Kamil Moliński1, Tomasz Wróbel1, Marta Kubisiak2

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Studenckie 
Koło Naukowe Zoologów i Ekologów, kusmierek.n.@gmail.com
2 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Ewolucyjnej 
i Ochrony Kręgowców 
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Studenckie 
Koło Naukowe Hydrobiologów

	 Środowisko	 miejskie	 nie	 sprzyja	 licznemu	 występowa-

niu	 płazów,	 które	 narażone	 są	 na	 silną	 presję	 urbanizacyjną.	 Jedno-

cześnie	 brak	 jest	 długofalowych	 obserwacji	 wskazujących	 na	 tren-

dy	 zachodzące	 w	 miejskich	 populacjach	 płazów	 na	 przestrzeni	 wielu	 lat. 

	 Celem	 badań	 było	 określenie	 składu	 gatunkowego	 płazów	 wy-

stępujących	 w	 stawie	 przy	 ulicy	 Pautscha	 we	 Wrocławiu	 oraz	 jed-

nocześnie	 kontynuowanie	 monitoringu	 tego	 miejsca	 prowadzonego	 

od	 1993	 roku.	 	 Badania	 prowadzone	 były	 od	 marca	 do	 maja	 w	 2011	 

i	 2015	 roku.	 W	 obu	 latach	 przeprowadzono	 co	 najmniej	 5	 kontroli	 

terenowych,	w	trakcie	których	poszukiwano	wszystkich	form	rozwojowych	płazów. 

	 W	 2011	 roku	 stwierdzono	 występowanie	 ropuchy	 szarej,	 traszki	 zwy-

czajnej	 oraz	 żab	 zielonych,	 natomiast	w	 2015	 zaobserwowano	 dodatkowo	 żaby	

moczarowe.	W	ciągu	23	lat	obserwacji	płazów	liczba	gatunków	wielokrotnie	zmie-

niała	 się	 w	 ciągu	 kolejnych	 lat	 od	 trzech	 do	 sześciu.	 Poza	 wymienionymi	 wyżej	

gatunkami	 w	 poprzednich	 latach	 monitoringu	 stwierdzano	 tu	 również	 traszkę	

grzebieniastą,	 kumaka	 nizinnego,	 ropuchę	 zieloną	 i	 żabę	 trawną.	 W	 wyniku	 ni-

niejszych	 badań	 odnaleziono	 dokładne	miejsca	 zimowania	 płazów	 oraz	 trasy	 ich	

migracji,	 a	 także	 stwierdzono	 następujące	 zagrożenia:	 nadmierne	 zamulenie	 i	
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wypłycanie	 się	 zbiornika,	 zarośnięcie	 trzciną	 ponad	 90%	 powierzchni	 wody,	 za-

śmiecenie	odpadami	komunalnymi	oraz	wielkogabarytowymi,	a	także	śmiertelność	 

płazów	 na	 sąsiadującej	 drodze	 podczas	 migracji	 na	 godowisko. 

	 Wyniki	badań	nie	wykazały	spadku	 różnorodności	gatunkowej	płazów	na	

badanym	 obszarze	 na	 przestrzeni	 lat.	 Stwierdzone	 zagrożenia	 wskazują	 jednak	

na	potrzebę	natychmiastowego	powzięcia	działań	mających	na	celu	ochronę	tego	

miejsca.	Autorzy	sugerują	rekultywację	zbiornika	i	terenów	zielonych	bezpośrednio	

z	nim	sąsiadujących	w	sposób	zapewniający	optymalne	warunki	dla	płazów	oraz	

zamontowanie	 tablic	 edukacyjnych	 informujących	 o	 wartościach	 przyrodniczych	

przedmiotowego	obszaru.
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RÓŻNORODNOŚĆ PŁAZÓW I GADÓW NA TERENACH 

POKOPALNIANYCH – PRZYKŁAD KOPALNI WAPIENIA „GÓRAŻDŻE”

The diversity of amphibians and reptiles on post-mining areas 

 - case of Limestone Quarry „Górażdże”

Edyta Turniak1, Stanisław Bury1, Aleksandra Kolanek1, Natalia Juras1

1Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, towarzystwo.natrix@gmail.com

Słowa	kluczowe:	

bioróżnorodność,	tereny	antropogeniczne,	rekultywacja,	ochrona	herpetofauny

	 Działalność	 człowieka	 stanowi	 istotny	 czynnik	 wpływający	 na	 populacje	

płazów	i	gadów.	Z	jednej	strony	często	prowadzi	do	niekorzystnej	fragmentacji	lub	

zaniku	siedlisk,	 z	drugiej	 zaś	może	 tworzyć	nowe	siedliska,	 które	nie	powstałyby	

w	wyniku	 naturalnej	 sukcesji.	W	 przypadku	 przemysłu	wydobywczego	 niezwykle	

istotny	jest	proces	rekultywacji	terenów	poeksploatacyjnych.	Jeśli	 jest	przeprowa-

dzany	w	odpowiedni	 sposób,	może	skutkować	nie	 tylko	utrzymaniem,	ale	nawet	

wzrostem	 bioróżnorodności	 na	 rekultywowanych	 terenach.	 Kopalnia	 Wapienia	

„Górażdże”	w	województwie	opolskim	stanowi	przykład	 terenu,	na	którym	wsku-

tek	 rekultywacji	 poprzez	 stopniowe	 zalesianie	 powstała	 bogata	 mozaika	 siedlisk	 

o	różnorodnych	warunkach	przyrodniczych:	od	aktywnego	terenu	wydobywczego	

i	miejsc	 z	 roślinnością	 pionierską	 i	 ruderalną,	 poprzez	 łąki	 i	 plantacje	 niewielkich	

drzew	(wczesny	etap	rekultywacji),	aż	po	tereny	porośnięte	gęstym	lasem	(dalsze	

etapy	 rekultywacji).	W	 ramach	badań	w	2014	 roku	odbyto	13	wizyt	 terenowych,	

w	 czasie	 których	 wykonano	 kompleksową	 inwentaryzację	 herpetologiczną	 tego	

obszaru.	 Stwierdzono	 obecność	 7	 taksonów	 płazów	 oraz	 4	 gatunków	 gadów,	 

w	 tym	 rzadkiego	 gniewosza	 plamistego.	 Obszary	 w	 początkowej	 fazie	 rekulty-

wacji	 były	 zasiedlone	 wyłącznie	 przez	 eurytypowe	 gatunki	 płazów	 bezogono-

wych.	 Największą	 różnorodność	 herpetofauny	 stwierdzono	 na	 terenie	 o	 średnim	

stopniu	 rekultywacji,	 charakteryzującym	 się	 występowaniem	 siedlisk	 półotwar-

tych,	 preferowanych	 zwłaszcza	 przez	 gady.	W	 siedliskach	 w	 później	 fazie	 rekul-

tywacji,	 porośniętych	 gęstym	 lasem,	 liczebność	 gadów	 zdecydowanie	 malała,	

a	 obecność	 płazów	 była	 uzależniona	 od	 stopnia	 zarośnięcia	 poszczególnych	

zbiorników	 i	 śródleśnych	oczek	wodnych.	Dla	długoterminowej	ochrony	herpeto-
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The diversity of amphibians and reptiles on post-mining areas 

 - case of Limestone Quarry „Górażdże”

fauny,	 zwłaszcza	 gniewosza	 plamistego,	 niezbędne	 jest	 zatem	 zachowanie	 pół-

otwartych	 siedlisk	 i	 niedopuszczenie	 do	 ich	 całkowitego	 zarośnięcia	 i	 zalesienia.	 

Szczegółowe	 zalecenia	 dotyczące	 dalszego	 prowadzenia	 rekultywacji	 zosta-

ły	 przekazane	 kierownictwu	 Kopalni.	 Obecnie,	 przy	 współpracy	 z	 Kopalnią	 oraz	

Nadleśnictwem	Strzelce	Opolskie,	prowadzone	są	na	 tym	 terenie	dalsze	badania	

skupiające	się	na	gniewoszu	plamistym.
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MONITORING PŁAZÓW I GADÓW  

NA STANOWISKU OSTRA GÓRA W TARNOWIE – BADANIA

Monitoring of amphibians and reptiles on the position of 

Ostra Góra in Tarnów – preliminary research

Michał Karczmarz1

1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, 
Koło Naukowe Rolników, michalkarczmarz@poczta.fm

	 Polską	 herpetofaunę	 tworzy	 18	 gatunków	 płazów	 i	 9	 gatunków	 gadów.	

Podobnie	 jak	w	przypadku	 innych	grup	 zwierząt,	 dla	 skutecznej	 ochrony	płazów	 

i	 gadów	 bardzo	 ważna	 jest	 wiedza	 o	 lokalizacji	 siedlisk,	 zagrożeniach	 i	 prowa-

dzony	 monitoring	 stanu	 populacji	 poszczególnych	 gatunków.	 Celem	 prowadzo-

nego	monitoringu	było	określenie	składu	gatunkowego	 i	szacunkowej	 liczebności	

herpetofauny	na	stanowisku	Ostra	Góra	na	obrzeżach	Tarnowa	w	województwie	

małopolskim.	 Za	 stanowisko,	 czyli	 obszar	występowania	 osobników	 danego	 ga-

tunku,	 uznano	 oczka	 wodne	 o	 pow.	 15	 arów	 z	 terenami	 przyległymi	 do	 500	m	

wokół	 zbiorników.	 Stanowisko	 położone	 było	 wśród	 nieużytków	 rolnych	 i	 pól.	 

Badania	 przeprowadzano	 od	 1	 marca	 do	 10	 października	 2015	 roku,	 dokonu-

jąc	 30	wizyt	 terenowych.	 Termin	wizyt	 dostosowano	do	 czynników	 atmosferycz-

nych,	 nasilenia	 migracji	 zwierząt	 i	 fazy	 cyklu	 życiowego	 badanych	 gatunków.	 

	 Oszacowano	 liczebność	 płazów	 i	 gadów,	 frekwencję,	 głów-

ne	 szlaki	 migracji	 oraz	 największe	 zagrożenia	 dla	 siedliska.	 Analizie	 pod-

dano	 także	 aktualną	 i	 potencjalną	 presję	 antropogeniczną	 na	 stanowisku.	

Zwrócono	 uwagę	 na	 szczególną	 sytuację	 prawną	 terenu	 oraz	 możliwości	 dal-

szego	 działania	 na	 rzecz	 zachowania	 cennego	 przyrodniczo	 stanowiska	 badań.	 

	 Skład	 gatunkowy	 obejmował	 8	 gatunków	 płazów:	 żaba	 zwinka	 

Rana	 dalmatina,	 żaba	 wodna	 Rana	 esculenta,	 żaba	 jeziorkowa	 Rana	 lesso-

nae,	 żaba	 trawna	 Rana	 temporaria,	 ropucha	 szara	 Bufo	 bufo,	 ropucha	 zielona	 

Bufotes	 viridis,	 traszka	 zwyczajna	 Lissotriton	 vulgaris,	 traszka	 grzebieniasta	 

Słowa	kluczowe:

Monitoring	 płazów,	monitoring	 gadów,	 zagrożenia	 siedliska,	 płazy,	 gady,	 ochrona	 płazów,	

ochrona	gadów.
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Triturus	 cristatus,	 i	 2	 gatunki	 gadów:	 jaszczurka	 zwinka	 Lacerta	 agilis	 i	 zaskro-

niec	 zwyczajny	 Natrix	 natrix.	 Liczebność	 poszczególnych	 osobników	 to:	 żaba	

zwinka	 Rana	 dalmatina	 100-120,	 ropucha	 szara	 Bufo	 bufo	 150-250,	 ropucha	

zielona	 Bufotes	 viridis	 3-5,	 żaba	 wodna	 Rana	 esculenta	 15-20,	 żaba	 jeziorko-

wa	 Rana	 lessonae	 20-30.	 Określono	 także	 czas	 ich	 pojawiania	 się	 w	 zależno-

ści	 od	 temperatury	 na	 stanowiskach.	 Największą	 liczebność	 i	 wzmożoną	 ak-

tywność	 migracyjną	 płazów	 zanotowano	 w	 okresie	 ich	 rozrodu	 (marzec-maj).	 

	 Otrzymane	wyniki	pokrywają	się	z	informacjami	z	podręczników	i	metody-

ki	monitoringu	płazów.	Dalsze	badania	mogą	być	decydujące	w	sprawie	ochrony	

siedliska	występujących	 tam	 gatunków,	 gdyż	 obecnie	 najbardziej	 prawdopodob-

nym	wariantem	zagospodarowania	tego	terenu	jest	sprzedaż	działek	pod	zabudo-

wę	domami	jednorodzinnymi.
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PŁAZY I GADY OKOLIC STACJI  

TERENOWEJ LA GAMBA W KOSTARYCE

Amphibians and reptiles of La Gamba Field Station and its vicinity

Bartłomiej Zając1, Marta Lisicka2

 1Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, bartlomiej.f.zajac@gmail.com
2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Koło Przyrodników Studentów UJ

	 Kostaryka	 jest	 jednym	z	krajów	charakteryzujących	się	wysoką	bioróżno-

rodnością.	Region	Golfo	Dulce,	gdzie	 znajduje	 się	Stacja	Terenowa	Uniwersytetu	

Wiedeńskiego	w	 La	Gamba,	 jest	 położony	 u	wybrzeży	 Pacyfiku	 i	 charakteryzuje	

się	 bardzo	wysoką	 roczną	 sumą	 opadów	oraz	 stałymi,	wysokimi	 temperaturami.	

Takie	 cechy	 klimatu	 zapewniają	 optymalne	 warunki	 dla	 występowania	 licznych	 

gatunków	 płazów	 i	 gadów.	 W	 niniejszej	 prezentacji	 przedstawione	 zosta-

ną	 obserwacje	 herpetofauny	 z	 najbliższego	 otoczenia	 stacji	 oraz	 pierwotnych	

i	 wtórnych	 lasów	 tropikalnych	 i	 pastwisk	 położonych	 w	 sąsiedztwie	 stacji.	 

Łącznie	obserwowano	20	gatunków	płazów	i	31	gatunków	gadów	z	odpowiednio	

54	i	101	gatunków	stwierdzonych	w	regionie.

Słowa	kluczowe:	

płazy;	gady;	las	tropikalny;	Kostaryka;	obserwacje
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GRZEKOTKA CZY GRZEBIOŁUSZKA,  

CZYLI JAK NAUCZYĆ PRZEDSZKOLAKA HERPETOLOGII?

Grzekotka or grzebiołuszka? How to teach herpetology in preschool.

Natalia Deptuła1

 1Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, nataliadeptula@gmail.com

	 Po	 co	 w	 ogóle	 uczyć	 przedszkolaki	 herpetologii?	 Podstawa	 progra-

mowa	 nie	 jest	 w	 tym	 aspekcie	 zbyt	 szczegółowa,	 mówi	 jedynie,	 że	 dziecko	 po	

skończonym	 przedszkolu	 powinno	 „nazywać	 oraz	 wyróżniać	 rośliny	 i	 zwierzęta	

żyjące	 w	 różnych	 środowiskach	 przyrodniczych,	 np.	 na	 polu,	 na	 łące,	 w	 lesie;	

wiedzieć,	 jakie	 warunki	 są	 potrzebne	 do	 rozwoju	 zwierząt	 (przestrzeń	 życiowa,	

bezpieczeństwo,	pokarm)	 i	wzrostu	roślin	 (światło,	 temperatura,	wilgotność);	oraz	

potrafić	 wymienić	 zmiany	 zachodzące	 w	 życiu	 roślin	 i	 zwierząt	 w	 kolejnych	 po-

rach	 roku;	 wiedzieć,	 w	 jaki	 sposób	 człowiek	 może	 je	 chronić	 i	 pomóc	 im,	 np.	

przetrwać	 zimę”.	 Nasuwają	 się	 dwa	 wnioski	 –	 jak	 wiele	 można	 zrobić,	 gdy	 tyl-

ko	 się	 chce;	 jak	 mało	 można	 zrobić,	 gdy	 się	 nie	 chce.	 Niestety,	 przeszkodą	

bywają	 nie	 tylko	 chęci,	 ale	 też	 możliwości.	 Wiele	 nauczycielek	 przedszkola	 nie	

ma	 odpowiedniej	 wiedzy,	wiele	 też	 nie	 uświadamia	 sobie	 potrzeby	 edukacji	 her-

petologicznej.	 Wystarczy	 wspomnieć,	 że	 program	 studiów	 edukacji	 przedszkol-

nej	 	 zawiera	 przeważnie	 jeden	 (!)	 przedmiot	 o	 nazwie	 „edukacja	 przyrodnicza”. 

W	 zeszłym	 roku	 Towarzystwo	 Herpetologiczne	 NATRIX	 nawiązało	 współpra-

cę	 	 z	 przedszkolem	 „Bajkowe	 Nutki”,	 co	 zaowocowało	 projektem	 edukacyjnym	

„Poznajemy	 polskie	 płazy	 i	 gady”,	 trwającym	 od	 października	 2014	 do	 maja	

2015.	 W	 ramach	 projektu	 przeprowadzono	 osiem	 półgodzinnych	 zajęć	 o	 te-

matyce	 płazio-gadziej:	 zapoznanie	 z	 gatunkami,	 zdjęcia,	 odgłosy	 godowe	 pła-

zów,	 siedliska.	 Ponadto	 na	 każdych	 zajęciach	 dzieci	 wykonały	 pracę	 plastycz-

ną	 związaną	 w	 tematem	 zajęć.	 Odbiorcami	 zajęć	 były	 dzieci	 w	 wieku	 od	 3	 do	

5	 roku	 życia,	 dodatkowo	 przeprowadzono	 również	 pokazy	 zwierząt	 w	 żłobku. 

	 Podczas	 prezentacji	 omówione	 zostanie	 jak	 przeprowadzić	 zajęcia	 

z	 przedszkolakami	 –	 konstrukcja	 scenariusza	 zajęć,	 metody	 pracy,	 pomoce	 dy-

daktyczne	oraz	wykorzystanie	terrarystycznych	gatunków.

Słowa	kluczowe:	 

edukacja	przedszkolna,	edukacja	przyrodnicza
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ŚRODOWISKOWE I FUNKCJONALNE UJĘCIE  

PŁAZÓW I GADÓW JAKO PRZYKŁAD KSZTAŁTOWNIA  

ŚWIADOMOŚCI PRZYRODNICZEJ UCZNIÓW

Environmental and functional perspective for amphibians and repti-

les as an example of the environmental awareness of the students

Zofia Sajkowska1, Eliza Rybska1

1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydziałowa Pracownia 
Dydaktyki i Ochrony Przyrody, zofias@amu.edu.pl

	 Koncepcje	uczniów	na	 temat	klasyfikacji	zwierząt	są	przedmiotem	badań	

biologów	z	całego	świata.	Prowadzone	są	badania,	nie	tylko	jak	uczyć	skutecznie	 

i	efektywnie,	ale	również	niemałym	zainteresowaniem	cieszą	się	badania	dotyczące	

rodzajów	metod,	które	umożliwiają	łączenie	informacji	nowych	z	wcześniej	zdobytymi. 

	 Wydaje	 się,	 że	 w	 świecie	 zwierząt	 łatwo	 rozróżnić	 poszczegól-

ne	 gromady,	 że	 nie	 jest	 problemem	 odróżnienie	 ryby	 od	 płaza	 lub	 gada	

od	 ssaka.	 Niemniej	 jednak	 badania	 z	 zakresu	 m.in.	 edukacji	 ekologicz-

nej	 wskazują	 na	 to,	 że	 trudności	 i	 nieporozumienia	 pojawiają	 się	 nawet	

gdy	 uczniowie	 pytani	 są	 o	 różnice	 między	 bezkręgowcami	 a	 kręgowcami. 

	 Celem	 projektu	 było	 poznanie	 koncepcji	 uczniów	 i	 nauczycieli	 na	 te-

mat	 płazów	 i	 gadów	 oraz	 na	 ich	 podstawie	 skonstruowanie	 zajęć	 w	 oparciu	

o	 teorię	 sekwencji	 zdarzeń	 dydaktycznych	 (DTS).	 Teoria	 ta,	 w	 skrócie,	 mówi	 

o	 rozpoznaniu	 koncepcji	 uczniów	 na	 dany	 temat,	 wykryciu	 istniejących	 w	 nich	 

błędnych	 przekonań	 (tzw.	 miskoncepcji)	 i	 na	 ich	 podstawie	 stwo-

rzenie	 zajęć	 odpowiadających	 na	 brakujące	 i	 błędne	 informa-

cje	 w	 konstruktach	 myślowych	 uczniów	 na	 temat	 płazów	 i	 gadów.	 

	 W	 wyniku	 przeprowadzonych	 badań,	 wyodrębniono	 błędne	 koncepcje	

uczniów	w	 trzech	obszarach:	klasyfikacji	płazów	 i	gadów	 (m.	 in.	uznanie	ślimaka	

za	płaza,	 a	 salamandry	 jako	gada),	 środowiska	 życia	oraz	przystosowań	do	śro-

dowiska	życia	płazów	i	gadów	(m.	in.	gady	jako	te,	które	posiadają	wilgotną	skórę	

i	są	uzależnione	od	wody).

Słowa	kluczowe:	

Koncepcje,	herpetologia,	teoria	sytuacji	dydaktycznych,	kształtowanie	postaw	uczniów.
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ŚRODOWISKOWE I FUNKCJONALNE UJĘCIE  

PŁAZÓW I GADÓW JAKO PRZYKŁAD KSZTAŁTOWNIA  

ŚWIADOMOŚCI PRZYRODNICZEJ UCZNIÓW

CZY STOSOWANIE NISKIEJ TEMPERATURY JAKO  

ŚRODKA EUTANAZJI GADÓW I PŁAZÓW JEST HUMANITARNE?

Is it humane to kill amphibians and reptiles using low temperature?

Stanisław Bury1

1Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gronostajowa 7,  
30-387 Kraków, stanislaw.bury@doctoral.uj.edu.pl

	 Uśmiercanie	 kręgowców	ektotermicznych	przy	 użyciu	 niskiej	 tempera-

tury	zostało	uznane	przez	komisje	etyczne	większości	państw	za	niehumitarne.	 

Uzasadnieniem	 jest	 tworzenie	 kryształów	 lodu	 w	 tkankach,	 mające	 po-

wodować	 ból	 i	 dyskomfort	 u	 uśmiercanych	 zwierząt.	 Dotychczas	 jednak	 

zalecenia	 komisji	 etycznych	 są	 opierane	 jedynie	 w	 oparciu	 o	 przypuszczenia,	 

a	 nie	 o	 dane	 doświadczalne.	 Dostępna	 literatura	 sugeruje	 jednak,	 że	 stop-

niowe	 obniżanie	 temperatury	 otoczenia,	 aż	 do	 zamrożenia,	 może	 być	 proce-

sem	bezbolesnym	 i	znacznie	mniej	stresującym	niż	 inne	dopuszczalne	metody	 

eutanazji	 płazów	 i	 gadów.	 Podstawowym	 założeniem	 przeciwko	 stosowaniu	 

niskiej	 temperatury	 jako	 środka	 do	 eutanazji	 jest	 rzekome	 szybsze	 tempo	

spadku	 temperatury	 w	 tkankach	 peryferycznych	 w	 stosunku	 do	 głębiej	 po-

łożonych	 narządów.	 W	 efekcie	 kryształy	 lodu	 mają	 powstawać	 w	 momencie	 

kiedy	 centralny	 układ	 nerwowy	 jest	 nadal	 aktywny,	 a	 zatem	 jest	w	 stanie	 od-

bierać	 bodźce	 bólu.	 Dane	 eksperymentalne	 wskazują	 jednak	 na	 równomier-

ne	 tempo	 obniżania	 temperatury	 zarówno	 w	 tkankach	 peryferycznych	 jak	 

i	 tych	 głębiej	 położonych.	 Ponadto	 wraz	 ze	 spadkiem	 temperatury	 ciała	 

spada	 również	 aktywność	 układu	 nerwowego	 i	 pobudliwość.	 

U	 niektórych	 zbadanych	 dotychczas	 gatunków	 stwierdzono	 również,	 

że	 próg	 termiczny	 przy	 którym	 układ	 nerwowy	 staje	 się	 niemal	 całkowi-

cie	 nieaktywny	 jest	 o	 kilka	 stopni	 wyższy	 niż	 próg	 tworzenia	 kryształów 

lodu	 w	 tkankach.	 Sugeruje	 to,	 że	 zwierzę	 nie	 jest	 w	 stanie	 odczuwać	 bólu	 

w	 wyniku	 zamrażania.	 Dopuszczalne	 obecnie	 metody	 eutanazji	 mogą	 

być	 obarczone	 znacznym	 naruszeniem	 dobrostanu	 zwierząt	 przeznaczonych	

Słowa	kluczowe:	

eutanazja,	zamrażanie,	płazy,	gady,	etyka,	komisja	etyczna
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do	 uśmiercenia.	 Wydajność	 tych	 metod	 może	 być	 ponadto	 znacznie	 mniej-

sza,	 zarówno	 w	 skali	 czasowej	 jak	 i	 finansowej.	 Użycie	 niskiej	 temperatury,	

czyli	 ochładzania	 i	 następującego	 potem	 zamrażania	 nie	 wymaga	 naruszania	

ciągłości	 tkanek	 zwierząt	 i	 jest	 znacznie	 prostsze	w	wykonaniu,	 dzięki	 czemu	

minimalizowany	 jest	 zbędny	 stres.	 Podsumowując	 –	 obecne	wytyczne	 komisji	

bioetycznych	 powinny	 zostać	 zrewidowane	 w	 nawiązaniu	 do	 wyników	 badań	

nad	fizjologią	zwierząt,	a	nie	opierać	się	 jedynie	na	założeniach.
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ANALIZA BIOAKUSTYCZNA GŁOSU TERYTORIALNEGO  

SAMCÓW SILVERSTONEIA FLOTATOR Z OKOLIC  

STACJI TERENOWEJ LA GAMBA - BADANIA PILOTAŻOWE

A bioacoustic analysis of the advertisement call of Silverstoneia flotator ma-

les from a population in La Gamba, Costa Rica – a preliminary study

Bartłomiej Zając1, Marta Lisicka2

 1Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, bartlomiej.f.zajac@gmail.com
2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Koło Przyrodników Studentów UJ

	 Dendrobatidae	 jest	 jedną	z	najbardziej	znanych	 i	 rozpoznawalnych	rodzin	

wśród	 płazów.	Mimo	 to,	 jej	 systematyka	 jest	 nadal	 słabo	 zbadana.	 Silverstoneia	

flotator	jest	jednym	z	gatunków,	których	pozycja	taksonomiczna	jest	nadal	przed-

miotem	 debat.	 W	 projekcie	 realizowanym	 w	 ramach	 kursu	 „Tropical	 Ecology	 –	

field	course”	przeprowadzono	analizę	bioakustyczną	głosu	terytorialnego	samców	

tego	 gatunku	 z	 populacji	 zasiedlającej	 okolice	 stacji	 La	Gamba	w	 regionie	Golfo	

Dulce	 w	 Kostaryce.	 Nagrano	 po	 5	 głosów	 każdego	 z	 11	 nagrywanych	 osobni-

ków	 i	przeanalizowano	 ich	spektrogram	przy	użyciu	oprogramowania	Raven	Lite.	 

Analizowanymi	 parametrami	 były	 średnia	 pasma	 częstotliwości	 oraz	 interwał	

między	 kolejnymi	 dźwiękami.	 Otrzymanych	 wartości	 użyto	 do	 przetestowania	

pod	 kątem	występowania	 istotnych	 statystycznie	 różnic	 pomiędzy	 badaną	 a	 pa-

namską	 populacją	 opisaną	 w	 literaturze	 (Ibanez	 R.,	 Smith	 E.	 1995.	 Systematic	

Status	 of	 Colostethus	 flotator	 and	 C.	 nubicola	 (Anura:	 Dendrobatidae)	 in	 Pana-

ma.	 Copeia,	 2:	 446-456).	 W	 porównaniu	 wzięto	 pod	 uwagę	 wpływ	 temperatu-

ry	 na	 częstotliwość	 dźwięku.	 Otrzymana	 średnia	 przedziału	 częstotliwości	 głosu	 

była	 wyższa,	 a	 interwał	 między	 kolejnymi	 dźwiękami	 w	 głosie	 był	 krótszy	 w	 ba-

danej	 populacji.	 Wyniki	 wskazują	 na	 międzypopulacyjną	 zmienność	 głosu	 te-

rytorialnego,	 która	 może	 sugerować	 również	 odrębność	 systematyczną	 tych	

dwóch	 populacji.	 Dalsze,	 bardziej	 szczegółowe	 badania	mogą	 przyczynić	 się	 do	 

zwiększenia	stanu	wiedzy	na	temat	tego	gatunku.

Słowa	kluczowe:	

Silverstoneia	flotator;	bioakustyka;	głos	terytorialny;	Kostaryka
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PŁAZY REZERWATU PRZYRODY „LAS PIWNICKI”  

(WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE)

Amphibians of „Las Piwnicki” nature reserve  (kuyavian-pomeranian  voivodeship)

Jakub Lewandowski1

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 
245377@stud.umk.pl

Słowa	kluczowe:	 

płazy,	batrachofauna,	populacja,	rezerwat	przyrody,	Las	Piwnicki,	badania	populacyjne.

	 „Las	 Piwnicki”	 jest	 jednym	 z	 najstarszych	 rezerwatów	 przyrody	 w	 woje-

wództwie	 kujawsko-pomorskim.	Na	 jego	 terenie	prowadzone	były	 liczne	badania	

zarówno	 florystyczne	 jak	 i	 faunistyczne.	 W	 pracy	 przedstawiono	 wyniki	 badań	

populacji	 płazów	przeprowadzonych	 na	 terenie	 rezerwatu	w	 latach	2014	 i	 2015.	

Teren	 badań	 stanowiła	 podmokła	 łąka,	 a	 także	 3	 stawy	 będące	 dawniejszymi	

stawami	 hodowlanymi.	 Badania	 polegały	 na	 przeprowadzeniu	 szeregu	 obser-

wacji	 terenowych	 wykonanych	 zgodnie	 z	 zaleceniami	 zawartymi	 w	 przewodni-

ku	 metodycznym	 opracowanym	 przez	 Inspektorat	 Ochrony	 Środowiska	 (2012).	

Ustalono	 skład	 gatunkowy,	 liczebność	 oraz	 preferencje	 środowiskowe	 płazów.	 

Stwierdzono	obecność	8	gatunków	płazów,	z	czego	2	 (traszka	zwyczajna	 i	grze-

bieniasta)	 należą	 do	 rzędu	 płazów	 ogoniastych,	 a	 pozostałe	 do	 bezogonowych.	

Traszka	 zwyczajna	 występuje	 licznie	 na	 tym	 terenie.	 Traszka	 grzebieniasta	 no-

towana	 była	 tylko	 dwukrotnie.	 Płazy	 bezogonowe	 reprezentowane	 były	 przez:	 

ropuchę	szarą,	kumaka	nizinnego,	żabę	moczarową,	żabę	trawną,	żabę	 jeziorko-

wą	 i	 żabę	wodną.	Wśród	 płazów	 bezogonowych	 dominowała	 żaba	moczarowa,	

osiągając	maksymalną	 liczbę	 230	 osobników	 i	 żaby	 zielone	 (łącznie	 żaba	 jezior-

kowa	 i	 wodna)	 89	 osobników.	 Podczas	 okresu	 godowego	 dominowała	 ropu-

cha	 szara	 (o	 największej	 liczebności	 790	 osobników)	 i	 żaba	 trawna	 (przyjmująca	 

największą	liczebność	330	osobników).

	 W	 porównaniu	 z	 wynikami	 badań	 przeprowadzonych	 w	 latach	 70.	 

przez	 Andrzejewskiego	 (1977)	 oraz	 w	 latach	 2007/2008	 przez	 Koperę	

(2009)	 stwierdzono	 spadek	 różnorodności	 gatunkowej	 i	 liczebności	 płazów.	 
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Na	 podstawie	 przeprowadzonych	 badań	 niemożliwe	 było	 jednoznaczne	 okre-

ślenie	 przyczyny	 wystąpienia	 tego	 zjawiska.	 Za	 spadek	 liczebności	 w	 latach	

2014/2015	 odpowiadały	 zarówno	 złe	 warunki	 pogodowe	 (sucha,	 zimna	 wiosna)	

utrzymujące	 się	 przez	 długi	 czas,	 jak	 i	 zmiana	 stosunków	 wodnych	 wywołana	

działalnością	 bobra	 europejskiego,	 który	 w	 ostatnim	 dziesięcioleciu	 skolonizował	

teren	 rezerwatu.	 Spadek	 różnorodności	 gatunkowej	 i	 liczebności	 zaobserwowa-

ny	 w	 okresie	 wieloletnim	 najprawdopodobniej	 spowodowany	 był	 wystąpieniem	 

niekorzystnych	 zmian	 środowiskowych,	 które	 nastąpiły	 w	 skutek	 oddziaływa-

nia	 zarówno	 czynników	 naturalnych	 (m.	 in.	 zmian	 klimatycznych,	 zmiany	 sto-

sunków	 wodnych,	 postępującej	 saprotrofizacji	 stawów)	 jak	 i	 antropogenicznych	 

(związanych	m.	in.	z	dużym	ruchem	turystycznym).
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WYSTĘPOWANIE I OCHRONA PŁAZÓW  

W ZACHODNIEJ CZĘŚCI OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Occurrence and conservation of amphibians in western part of the 

Ostrów Wielkopolski

Magdalena Szyszka1, Krzysztof Kolenda2, Paweł T. Dolata3 , Mikołaj Kaczmarski1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzę-
tach, Zakład Zoologii, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, magdalena.szyszka.94@gmail.com
2Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony 
Kręgowców, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
363–400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 60A/7 

	 W	 2014	 roku	 badano	 występowanie	 płazów	 w	 zbiornikach	 wodnych	

na	 terenie	 Ostrowa	 Wielkopolskiego.	 Na	 zachodnim	 skraju	 miasta	 stwierdzono	

występowanie	 czterech	 gatunków:	 ropuchy	 szarej	 Bufo	 bufo,	 ropuchy	 zielonej	 

Bufotes	 viridis,	 żaby	 trawnej	 Rana	 temporaria	 oraz	 żab	 zielonych	 

Pelophylax	 esculentus	 complex.	 Przy	 jednym	 ze	 stanowisk	 stwierdzono	 wyso-

ką	 śmiertelność	 ropuch	 szarych	 spowodowaną	 ruchem	 drogowym.	 Zdarzenie	 

to	 zgłoszono	 do	 Regionalnej	 Dyrekcji	 Ochrony	 Środowiska	 w	 Poznaniu,	 która	 

zobowiązała	prezydenta	miasta	do	podjęcia	stosownych	działań	mających	na	celu	

usunięcie	 zagrożenia	 dla	 tego	 chronionego	 gatunku.	 Po	 konsultacji	 z	 herpetolo-

giem,	wiosną	2015	 roku,	Miejski	Zarząd	Dróg	wyłączył	 z	 ruchu	ok.	300	metrowy	

odcinek	 ulic	 Winnej	 i	 Górniczej.	 Początkowo	 ustawione	 pojedyncze	 zapory	 były	

omijane	 przez	 samochody,	 co	 doprowadziło	 do	 śmierci	 43	 ropuch.	 W	 wyniku	 

dostawienia	 kolejnych	 przęseł	 całkowicie	 uniemożliwiono	 przejazd,	 w	 rezultacie	

czego	wyeliminowano	problem	śmiertelności	płazów	na	tym	obszarze.	

	 Martwe	 osobniki	 ropuchy	 szarej	 zebrane	 z	 drogi	 posłużyły	 do	 okre-

ślenia	 struktury	 płci	 i	 wieku	 tej	 populacji.	 Stosunek	 płciowy	 samic	 do	 samców	

wyniósł	 2:41.	Wiek	 oznaczono	 dla	 37	 osobników,	w	 tym	 2	 samic	 i	 35	 samców.	

Średnia	 wieku	 wyniosła	 4,7	 lat.	 W	 populacji	 przeważały	 osobniki	 4	 i	 5	 letnie.	 

Najstarsze	ropuchy	dożyły	8	lat.

  

Słowa	kluczowe:

tereny	zurbanizowane,	śmiertelność	drogowa,	zamknięcie	drogi,	struktura	populacji



23

	 Tymczasowe	zamknięcie	drogi	wydaje	 się	być	bardzo	skuteczną	metodą	

ochrony	szlaków	migracyjnych	płazów,	 jednakże	aby	 tak	się	stało	niezbędna	 jest	

współpraca	 zarządcy	 drogi	 ze	 specjalistami	 w	 zakresie	 herpetologii,	 ustawienie	

odpowiednich	 zapór,	 które	 całkowicie	 uniemożliwią	 przejazd	 zamkniętym	 odcin-

kiem.	W	kolejnych	latach	autorzy	planują	dalszą	współpracę	z	Miejskim	Zarządem	

Dróg	 w	 zakresie	 ochrony	 płazów,	 w	 tym	 wypracowanie	 skutecznej	 metody	 ich	

ochrony	poza	okresem	wiosennym	oraz	poszerzenie	działań	o	aspekt	edukacyjny	

m.in.	zaprojektowanie	tablicy	informacyjnej.
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ZMIANY STRUKTURY GATUNKOWEJ PŁAZÓW W DROBNYCH 

ZBIORNIKACH WODNYCH OLSZTYNA W LATACH 1997- 2015

Changes in species composition of amphibian communities in 

small water bodies in Olsztyn between 1997 and 2015

Paweł Knozowski1, Andrzej Górski1

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii,  
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, e-mail: pawelknozowski@gmail.com

	 Celem	 pracy	 było	 określenie	 wpływu	 presji	 antropogenicznej	 na	 zmia-

ny	 struktury	 gatunkowej	 płazów	 w	 drobnych	 zbiornikach	 wodnych	 na	 osiedlach	 

Gutkowo	 i	 Osiedle	 Mazurskie	 w	 Olsztynie	 w	 latach	 1997-2015.	 Wybrane	 do	 

badań	 osiedla	 charakteryzują	 się	 dużym	 nagromadzeniem	 drobnych	 zbiorni-

ków	 wodnych	 oraz	 wykazują	 znaczną	 różnicę	 pod	 względem	 intensywności	 

zachodzących	 procesów	 antropogenicznych.	 Przez	 18	 lat	 w	 wyniku	 silnie	 

postępujących	 przekształceń	 antropogenicznych	 na	 terenie	 Gutkowa	 zaniknę-

ły	 34	 zbiorniki	 wodne,	 21	 pozostało	 niezmienionych	 oraz	 powstało	 11	 nowych.	 

W	 roku	 1997	 w	 zbiornikach	 na	 tym	 osiedlu	 odnotowano	 9	 gatunków	 (Rana	

temporaria,	 R.	 arvalis,	 Pelophylax	 esculentus,	 P.	 lessonae,	 Bufo	 bufo,	 Bombina	

bombina,	 Hyla	 arborea,	 Pelobates	 fuscus,	 Lissotriton	 vulgaris),	 a	 w	 roku	 2015	 

odnotowano	 8	 gatunków	 płazów	 (brak	 B.	 bombina).	 Osiedle	 Mazurskie	 pod-

legało	 znacznie	 mniejszej	 antropopresji,	 zaniknęło	 tam	 tylko	 9	 zbiorników,	 

odnotowano	 powstanie	 18	 nowych,	 a	 przetrwało	 25	 zbiorników,	 przez	 co	 ich	

łączna	 liczba	wzrosła	do	43.	Zarówno	w	roku	2015	 jak	 i	1997	na	Osiedlu	Mazur-

skim	odnotowano	po	10	gatunków	płazów	 (R.	 temporaria,	R.	arvalis,	P.	esculen-

tus,	 P.	 lessonae,	B.	 bufo,	B.	 bombina,	 L.	 vulgaris,	P.	 fuscus,	Pseudepidelea	 viri-

dis,	Triturus	cristatus).	W	2015	 r.	nie	 stwierdzono	T.	cristatus,	odnotowano	za	 to	 

H.	 arborea.	 W	 roku	 1997	 w	 Gutkowie	 niezamieszkałe	 przez	 płazy	 zbiorniki	 sta-

nowiły	25,0%	 (15,2%	w	2015),	 jeden	gatunek	odnotowano	w	26,8%	zbiorników.	

Natomiast	 18	 lat	 później	 w	 27,3%	 zbiorników	 odnotowano	 jeden	 lub	 dwa	 ga-

tunki	 płazów	 (w	 1997	 dwa	 gatunki	 w	 14,3%).	 W	 1997	 trzy	 gatunki	 stwierdzo-

Słowa	kluczowe:

płazy,	drobne	zbiorniki	wodne,	Olsztyn,	struktury	zespołów	płazów,	siedliska	miejskie
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no	w	19,6%	zbiorników	 (15,2	%	w	2015),	 a	 cztery	 oraz	pięć	gatunków	w	5,4% 

(w	2015	odpowiednio	po	6,1%),	 sześć	 lub	więcej	 gatunków	płazów	 zaobserwo-

wano	 3,6%	 zbiorników	 (3,0%	 w	 2015).	 Na	 Osiedlu	 Mazurskim	 w	 2015	 r.	 brak	

płazów	odnotowano	w	14,0%	zbiorników	 (w	1997	brak	 zbiorników	bez	płazów),	

zbiorniki	z	 jednym,	 trzema	oraz	pięcioma	gatunkami	płazów	stanowiły	po	16,3%. 

W	1997	wartości	te	wynosiły	odpowiednio	17,6%	dla	jednego	odnotowanego	ga-

tunku,	 23,5%	 dla	 trzech	 oraz	 20,6%	 dla	 pięciu	 gat.	W	 2015	 r.	 dwa	 gat.	 stwier-

dzono	w	 20,9%	 (5,9%	w	1997),	 cztery	 gat.	w	 7,0%	 zbiorników	 (5,4%	w	1997).	

Sześć	lub	więcej	gatunków	płazów	zaobserwowano	w	9,3%.	w	roku	2015	(11,6%	 

w	1997).	Średnia	liczba	gatunków	występujących	na	jednym	zbiorniku	w	Gutkowie	

wynosiła	1,84	(1997)	i	2,06	(2015),	natomiast	na	Osiedlu	Mazurskim	odpowiednio	

3,56	 i	 2,79.	Wydaje	 się,	 iż	nowo	powstałe	 zbiorniki	 oferują	odpowiednie	warunki	

do	 rozrodu	 i	w	 znacznym	 stopniu	 rekompensują	 ubytki	w	 strukturze	 gatunkowej	

zespołu	płazów	wynikłe	z	zaniku	zbiorników	wcześniej	zasiedlanych	przez	płazy.
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SUKCES ROZRODCZY ORAZ CHARAKTERYSTYKA POPULACJI  

ROPUCHY ZIELONEJ (BUFOTES VIRIDIS)  

NA WYBRANYCH STANOWISKACH W CENTRUM WARSZAWY

Reproductive success and population characteristics of the green toad 

(Bufotes viridis) in selected localizations in the centre of Warsaw

Małgorzata Wiewióra1, Tomasz Jungnikel1

1 SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów,  
mg.wiewiora@gmail.com

	 Coraz	 silniejsza	 ekspansja	 człowieka	 jest	 obecnie	 jedną	 z	przyczyn	utra-

ty	 środowiska	 występowania	 oraz	 miejsc	 rozrodu	 płazów.	 Okazuje	 się	 jednak,	 

że	 niektóre	 gatunki	 przystosowały	 się	 do	 życia	 w	 dużych	 miastach	 i	 z	 powo-

dzeniem	 przeprowadzają	 rozród	 w	 środowisku	 silnie	 zurbanizowanym.	 Przykła-

dem	 tego	zjawiska	przedstawionym	w	pracy	 jest	 ropucha	zielona	Bufotes	viridis.	 

Celem	 badania	 była	 zlokalizowanie	 stanowisk	 rozrodu	 gatunku	 w	 centrum	War-

szawy	 oraz	 charakterystyka	 populacji.	 Obserwacje	 przeprowadzono	 w	 kwietniu 

i	 maju	 2015	 roku.	 Zlokalizowano	 3	 zbiorniki	 wodne	 będące	 miejscem	 odbywa-

nia	 godów	 przez	 ropuchę	 zieloną.	 Każdy	 odłowiony	 osobnik	 poddany	 został	

pomiarowi	masy	 i	 długości	 ciała	 oraz	 określono	 jego	 płeć.	Odnotowano	 również	

wszelkie	oznaki	aktywności	godowej	 takie	 jak:	nawołujące	samce,	występowanie	

par	 in	 amplexus,	 obecność	 skrzeku	 oraz	 kijanek.	 Określono	wielkość	 opisanych	

populacji.	Na	 dwóch	 stanowiskach	 stwierdzono	 też	 obecność	 traszki	 zwyczajnej	 

Lissotriton	 vulgaris.	 Przeprowadzone	 badanie	 pozwoliło	 zauważyć,	 że	 nawet	 tak	

silnie	 zurbanizowane	 środowisko	 jak	 Warszawa	 daje	 niektórym	 gatunkom	 chro-

nionym	 sposobność	 zadomowienia	 się	 oraz	 przeprowadzania	 zakończonego	

sukcesem	rozrodu.	Być	może	należy	rozważyć	możliwość	czynnej	ochrony	istnie-

jących	 populacji	 ropuchy	 zielonej	 oraz	 innych	 synantropijnych	 gatunków	 płazów.	 

Proponowane	 czynności	 mogłyby	 objąć:	 stały	 monitoring	 znanych	 populacji,	 

rewitalizację	zbiorników	wodnych	będących	miejscem	odbywania	godów,	umiesz-

czenie	 tablic	 informacyjnych	 dla	 mieszkańców,	 budowa	 nowych,	 odpowiednio	 

zaplanowanych	zbiorników.

Słowa	kluczowe:	Bufotes	viridis,	ropucha	zielona,	gatunek	synantropijny,	środowisko	zurba-

nizowane,	sukces	rozrodczy
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PO CO AETOZAUROM „LINIA BOCZNA”?

Why aetosaurs had a “lateral line”?

Mateusz Antczak1

1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mateusz.antczak@amu.edu.pl

	 Na	 drodze	 ewolucji	 gady	w	 związku	 z	 uniezależnieniem	 się	 od	 środowi-

ska	 wodnego	 utraciły	 cechę	 typową	 dla	 ryb	 i	 płazów,	 czyli	 linię	 boczną.	 Choć	

u	przedstawicieli	Reptilia	 cecha	 ta	 zanikła,	 struktury	 interpretowane	 jako	 szczątki	

linii	bocznej	zaadaptowane	do	nowych	celów	można	odnaleźć	u	kopalnych,	póź-

notriasowych	 gadów,	 aetozaurów	 z	 rodzaju	 Stagonolepis.	 Zarówno	 w	 materiale	

kopalnym	 z	Krasiejowa	 (ZPAL	AbIII/466/17,	UOPB1092),	 jak	 i	 znanym	wcześniej	 

z	innych	stanowisk	(holotyp	R4784	z	okolic	Elgin	w	Szkocji)	widoczne	są	wyraźne,	

szerokie	 rowki	przypominające	struktury	wchodzące	w	skład	 linii	bocznej	płazów,	

np.	 u	 płazów	 tarczogłowych	 z	 rodzaju	 Metoposaurus.	 Funkcja	 rowków	 jest	 nie-

znana,	choć	tryb	życia	aetozaurów	i	ślady	silnego	unerwienia	szczątków	kostnych	

pozwalają	przypuszczać,	że	szczątki	linii	bocznej	mogły	pełnić	u	Stagonolepis po-

dobne	 funkcje,	 co	 skórne	 narządy	 zmysłów	 współczesnych	 gadów	 (Crocodilia,		

Phrynosoma).

Słowa	kluczowe:	

Stagonolepis,	Krasiejów,	późny	trias,	gady,	anatomia
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HALUCYNOGENNE PŁAZY

Hallucinogenic amphibians

Radosław Zan1

1Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, radezan@op.pl

Słowa	kluczowe:	

płazy,	halucynacje,	psychodeliki,	Bufo	alvarius,	bufotenina

	 Psychodeliki	to	substancje,	które	w	dawkach	nie	zagrażających	życiu	wy-

wołują	 zmiany	 percepcji,	 świadomości,	 sposobu	 myślenia	 oraz	 sposobu	 odczu-

wania	 emocji	 i	 halucynacje.	 Te	 związki	mają	 długą	 historię	 stosowania	 na	 całym	

świecie.	 Były	 używane	 przez	 szamanów	 do	 rytualnego	 uzdrawiania,	 ceremonii	

inicjacji,	 a	 także	 w	 niektórych	 rytuałach	 religijnych.	 Psychodeliki	 były	 izolowane	 

z	różnych	organizmów.	Częstym	źródłem	tych	substancji	były	płazy	z	rodzaju	Bufo. 

 Bufo	 odgrywały	 ważną	 rolę	 w	 medycynie	 oraz	 w	 mitologii	 wielu	 kultur	

starożytnych	np.	w	kulturze	Olmeków	pochodzącej	 z	Ameryki	Środkowej.	Wyko-

rzystywano	 je	 do	 magicznych	 i	 szamanistycznych	 praktyk,	 takich	 jak	 tworzenie	

czarów,	 mikstur	 lub	 wróżb.	 W	 średniowieczu	 ropuchy	 z	 rodzaju	 Bufo	 uważane	

były	 za	 panaceum	 oraz	 składnik	 trucizn.	 Od	 lat	 60.	 XX	wieku	 Bufo	 są	wykorzy-

stywane	przez	 niektóre	 subkultury	do	odurzania	 się.	Do	 tej	 pory	w	Chinach	 sto-

sowany	 jest	 lek	 o	 nazwie	Chan	 su	wytwarzany	 z	wysuszonej	wydzieliny	 ropuch.	 

Jedną	z	głównych	substancji	wydzielanych	przez	gruczoły	u	Bufo	jest	bufotenina,	

a	także	jej	pochodne:	5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina	(5-MeO-DMT)	oraz	N,N-

-dimetylotryptamina	 (DMT).	 Należą	 one	 do	 grupy	 związków	 -	 tryptamin,	 których	

prekursorem	jest	aminokwas	–	tryptofan.	Bufotenina	oraz	jej	pochodne	mają	silne	

właściwości	halucynogenne.	Prawdopodobnie	właśnie	te	substancje	halucynogen-

ne	są	powodem	powstania	 ludowej	baśni	o	królu	 zamienionym	w	żabę,	 spisanej	

przez	Braci	Grimm.	Również	to	one	mogły	wywołać	u	Makbeta	silne	halucynacje,	

przez	które	widział	ducha	Banka.
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ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH  

W KLASYFIKACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH

Neural networks in water reservoir classification

Dominika Dąbrowska1, Marek Sołtysiak1, Marcin Blachnik2

1Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ddabrowska@us.edu.pl
2Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgi

	 Sieci	 neuronowe	 to	 systemy	 dokonujące	 określonych	 obliczeń	

na	 zasadzie	 równoczesnej	 pracy	 wielu	 połączonych	 ze	 sobą	 neuronów.	 

Z	 uwagi	 na	 nieliniowy	 charakter,	 sieci	 neuronowe	 stanowią	 narzędzia	 pozwa-

lające	 na	 odwzorowanie	 skomplikowanych	 funkcji.	 Istnieje	 wiele	 zastosowań	

sztucznej	 inteligencji,	 ale	 podstawowym	 jest	 klasyfikacja.	 Sieci	 neuronowe	 

pozwalają	na	podział	 zbioru	elementów	na	grupy,	do	których	zalicza	się	elemen-

ty	 różniące	 się	między	 sobą,	 ale	mające	własności	 charakteryzujące	 całą	 grupę.			 

	 Zbiorniki	 wodne	 różnią	 się	 między	 sobą	 pod	 względem	 powierzch-

ni,	 typu	 roślinności	 brzegowej,	 lokalizacji	 względem	 zabudowy	 i	 terenów	 

leśnych	 oraz	 bioróżnorodnością	 gatunków	 płazów	 w	 nich	 występujących.	 

	 W	 pracy	 wykorzystano	 sieci	 neuronowe	 do	 klasyfikacji	 zbiorników	

wodnych	 Chorzowa	 na	 podstawie	 ich	 cech	 fizycznych	 i	 antropogenicznych.	 

Wyniki	 analiz	 świadczą	 o	 dużej	 poprawności	 wykorzystanej	 metody	 w	 prze-

widywaniu	 występowania	 różnych	 gatunków	 płazów	 w	 zbiornikach	 wodnych.	 

Zbudowany	 model	 jest	 bardzo	 praktyczny	 i	 może	 być	 stosowany	 w	 dalszej	 

klasyfikacji	zbiorników	wodnych.

Słowa	kluczowe:	

płazy,	sieci	neuronowe,	zbiorniki	wodne,	amphibians,	neural	networks,	water	reservoirs
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UCZENIE SIĘ U WĘŻA PRERIOWEGO (PANTHEROPHIS EMORYI)

Learning and cognition in the Great Plains ratsnake (Pantherophis emoryi)

Piotr Piliczewski1

1 Uniwersytet Szczeciński, Katedra Zoologii Kręgowców i Antropologii

	 Do	 niedawna	 sądzono,	 że	 gady	 są	 zwierzętami	 o	 niewielkich	 zdol-

nościach	 poznawczych	 i	 małej	 plastyczności	 zachowania,	 co	 uzasadnia-

no	 małymi	 rozmiarami	 mózgu	 i	 niewielką	 złożonością	 zachowań	 socjalnych.	 

Tezę	 tę	 zresztą	 potwierdzały	 nieliczne	 doświadczenia	 prowadzone	 od	 lat	 pięć-

dziesiątych	 do	 siedemdziesiątych	 XX	 w.	 	 Często	 jednak	 już	 same	 stawiane	 

zadania	(np.	testowanie	zdolności	pokonywania	labiryntu	przez	żółwie	ziemnowod-

ne)	były	kompletnie	niedostosowane	do	możliwości	zwierząt	 i	wykluczały	sukces. 

	 Dopiero	 w	 latach	 dziewięćdziesiątych	 i	 obecnie,	 dzięki	 coraz	 

częstszej	 hodowli	 różnych	 gatunków	 gadów	 oraz	 zapewnianiu	 tym	 

zwierzętom	 wysokiego	 poziomu	 dobrostanu,	 obserwacje	 oraz	 prowadzone	 

doświadczenia	 pozwoliły	 na	 wykazanie,	 iż	 w	 istocie	 przedstawiciele	 tej	 grupy 

	 kręgowców	 charakteryzują	 się	 większymi	 możliwościami	 kognitywnymi	 niż	

pierwotnie	 sądzono.	 U	 różnych	 gatunków	 gadów	 wykazano	 m.	 in.	 zdolność 

dostosowywania	 strategii	 do	 gatunku	 ofiary	 na	 podstawie	 wcześniejszych	 

doświadczeń,	 uczenie	 się	 przez	 naśladownictwo,	 zdolność	 podążania	 

za	 kierunkiem	 spojrzenia	 współtowarzysza	 a	 nawet	 zdolności	 mate-

matyczne	 i	 zabawę.	 Nadal	 jednak	 zdolności	 kognitywne	 gadów	 	 są	

bardzo	 słabo	 zbadane.	 W	 szczególności	 dotyczy	 to	 węży,	 któ-

re	 zbadano	 jeszcze	 słabiej	 niż	 pozostałe	 grupy	 współczesnych	 gadów.	 

Omawiane	 doświadczenie	 miało	 na	 celu	 zbadanie	 zdolności	 węży	 preriowych	

(Pantherophis	emoryi)	do	kojarzenia	odpowiedniego	zapachu	z	nagrodą	w	posta-

ci	 pokarmu.	W	 tym	 celu	 11	młodych	 osobników	 tego	 gatunku	 poddano	 testom	 

w	 skonstruowanym	 do	 tego	 celu	 aparacie.	 W	 ciągu	 zaledwie	 12	 prób	 

uzyskano	statystycznie	istotne	wyniki	potwierdzające	tę	hipotezę.

Słowa	kluczowe:	

Uczenie	się,	ekologia	kognitywna,	gady,	Colubridae,	Pantherophis
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BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY, WYSTĘPOWANIE 

 I ROZMIESZCZENIE KOMÓREK BARWNIKOWYCH 

 U GEKKO GECKO (LINNAEUS, 1758)

Skin histology, occurrence and distribution of chromatopho-

res in tokay gecko (Gekko gecko) (Linnaeus, 1758) skin

Paweł Szydłowski1

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Im-
munologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej, ul. C. K. Norwida 31, 50-375 Wrocław; 
pawel.szydlowski@up.wroc.pl

	 Celem	 przeprowadzonych	 badań	 był	 opis	 budowy	 histologicznej	 skóry	

gekona	toke	(Gekko	gecko),	ze	szczególnym	uwzględnieniem	występowania	i	roz-

mieszczenia	 chromatoforów.	 Podjęto	 również	 próbę	 wyjaśnienia,	 w	 jaki	 sposób	

powstaje	 charakterystyczne	 dla	 tego	 gatunku	 ubarwienie	 na	 poziomie	 morfolo-

gicznym.	Próbki	 skóry	pobrano	od	dorosłego	osobnika.	 Fragmenty	 skóry	 zostały	

pobrane	z	głowy,	tułowia	 i	ogona.	Opis	budowy	histologicznej	wykonano	w	opar-

ciu	o	klasyczne	barwienie	H&E,	natomiast	rozmieszczenie	i	charakterystykę	tkanki	

łącznej	dokonano	w	oparciu	o	barwienie	Mallory’ego.		Preparaty	były	analizowane	

i	 archiwizowane	 przy	 pomocy	mikroskopu	 świetlnego	 z	 kamerą.	W	 celu	 dokład-

nej	 identyfikacji	 komórek	 barwnikowych	 oraz	 opisu	 ich	 budowy	 ultrastrukturalnej	

wykorzystano	transmisyjną	mikroskopię	elektronową.	Uzyskane	wyniki	potwierdzi-

ły	 typową	 dla	 gadów	 łuskonośnych	 budowę	 histologiczną	 skóry,	 występowanie	

charakterystycznego	dla	tej	grupy	zwierząt	naskórka	oraz	bogatą	w	tkankę	łączną	

skórę	właściwą.	Analiza	chromatoforów	skóry	G.	gecko	potwierdziła	występowa-

nie	 melanoforów,	 ksantoforów	 oraz	 irydoforów.	 Uzyskane	 rezultaty	 pozwalają	 na	

stwierdzenie,	że	 liczba,	 rozmieszczenie	 i	ułożenie	warstwowe	komórek	barwinko-

wych	 determinuje	 występowanie	 charakterystycznego	 –	 niebieskiego	 lub	 poma-

rańczowo-czerwonego	ubarwienia	u	tego	gatunku.

Słowa	kluczowe:

komórki	barwnikowe,	chromatofory,	Gekko	gecko,	melanofory,	ksantofory,	irydofory,	melamina, 

skóra,	łuski
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NEUROTOKSYCZNE JADY WĘŻY

Neurotoxic venoms of snakes

Daria Nowak1, Magdalena Sokulska2

 1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Samodzielna 
Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, nowak_daria@interia.pl
2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra  
i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

	 Toksyny	 wytwarzane	 są	 przez	 różnorodne	 organizmy	 zarówno	 zwierzę-

ce,	 jak	 i	 roślinne	 czy	 bakteryjne.	 Badania	 nad	 ewolucją	 jadu	węży	 dowodzą,	 że	

produkowany	 jest	 przez	 nie	 już	 od	 170	 milionów	 lat.	 Pionierami	 były	 przedsta-

wiciele	 grupy	 Toxicofera.	 Na	 drodze	 ewolucji	 jad	 węży	 zmieniał	 się	 w	 wielu	 kie-

runkach,	 np.	 zależnie	 od	 spożywanego	 pokarmu.	 Jad	 jest	 trującą	 wydzieliną	

gruczołów	 jadowych.	Blisko	 95%	 suchej	masy	 jadu	 stanowią	 białka.	 To	 one	 od-

powiadają	za	większość	biologicznych	 funkcji	 trucizny.	Obecnie	wyróżniamy	kilka	

rodzajów	toksyn:	neurotoksyny	(m.in.	fascikulina,	dendrotoksyny,	α-neurotoksyny),	 
hemotoksyny,	 cytotoksyny	 (np.	 fosfolipazy,	 kardiotoksyny)	 oraz	 toksyny	 proteo-

lityczne.	 Do	 najbardziej	 toksycznych	 jadów	 należą	 jady	 zdradnicowatych	 (Elapi-

dae),	w	 których	 składzie	 przeważają	 neurotoksyny.	Działanie	 neurotoksyn	polega	 

na	zatrzymaniu	neurotransmisji,	a	co	za	 tym	 idzie	–	na	porażeniu	mięśni	zaanga-

żowanych	 w	 proces	 oddychania	 i	 mięśni	 szkieletowych,	 co	 w	 efekcie	 prowadzi 

do	śmierci	ukąszonego	organizmu.	Neurotoksyny	oddziałują	pre-	i	postsynaptycz-

nie	z	różnymi	typami	receptorów	ośrodkowego	i	obwodowego	układu	nerwowego.	

Pełnią	 rolę	 inhibitorów	 receptorów	 acetylocholinergicznych.	 Neurotoksyny	 mogą	

działać	 na	 kanały	 potasowe,	 sodowe,	 wapniowe	 lub	 chlorkowe.	 Jedną	 z	 pierw-

szych	 odkrytych	 neurotoksyn	 jest	 α-bungarotoksyna	 wyizolowana	 z	 jadu	 węży	 
Bungarus	multicinctus.	Wynikiem	jej	działania	jest,	utrzymujące	się	w	czasie,	nadmierne	 

pobudzenie	 neuronów	 ruchowych	 w	 wyniku	 zablokowania	 układu	 hamującego,	 

co	 bezpośrednio	 przekłada	 się	 na	 napady	 skurczów	 tonicznych	 i	 wzmożone	

napięcie	 mięśni	 szkieletowych	 prowadzące	 nie	 dłużej	 niż	 w	 ciągu	 kilku	 minut	 

do	śmierci.

Słowa	kluczowe:	

węże,	jad,	neurotoksyna,	układ	nerwowy
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WPŁYW PREPARATÓW PROBIOTYCZNYCH NA MINERALIZACJĘ  

PANCERZA ŻÓŁWI WODNO – LĄDOWYCH

Effects of dietary probiotics on shell mineralization in turtles

Mateusz Rawski1, Bartosz Kierończyk, Jakub Długosz, Damian Józefiak

1Badania finansowane z grantu NCN Preludium UMO-2013/11/N/NZ9/04624
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzę-
tach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, e-mail: mrawski@up.poznan.pl

	 Żółwie	 wodno-lądowe	 są	 prawdopodobnie	 najczęściej	 utrzymywa-

nymi	 gadami	 w	 niewoli.	 Ich	 chów	 i	 hodowla	 mają	 miejsce	 zarówno	 na	 fer-

mach	 zaopatrujących	 rynek	 spożywczy	 w	 Azji,	 zoologiczny	 w	 USA	 i	 Eu-

ropie	 jak	 i	 w	 ogrodach	 zoologicznych	 i	 hodowlach	 prywatnych.	 Jednym	 

z	 podstawowych	 problemów	 w	 utrzymaniu	 tej	 grupy	 zwierząt	 jest	 niewłaści-

wa	 mineralizacja	 pancerza	 i	 jej	 konsekwencje	 zarówno	 u	 młodych	 –	 szybko	

rosnących	 zwierząt,	 jak	 i	 dojrzałych	 osobników	 w	 stadach	 reprodukcyjnych.	 

	 Celem	 pracy	 była	 ocena	 wpływu	 preparatów	 probiotycz-

nych	 podawanych	 w	 diecie	 na	 mineralizację	 pancerza	 dwóch	 gatun-

ków	 północnoamerykańskich	 żółwi	 wodno-lądowych:	 żółwia	 wonne-

go	 (Sternotherus	 odoratus)	 i	 żółwiaka	 florydzkiego	 (Apalone	 ferox). 

W	 doświadczeniach	 wzrostowych	 użyto	 grup	 30	 żółwi	 wonnych	 i	 36	 żółwia-

ków	 florydzkich.	 Zostały	 one	 losowo	 podzielone	 na	 trzy	 grupy	 żywieniowe.	 

	 Zwierzęta	 utrzymywano	 w	 indywidualnych	 zbiornikach	 podając	 im	 diety	

doświadczalne.	 	 Grupa	 1	 –	 kontrolna	 (CON)	 otrzymywała	 dietę	 bez	 dodatków	

paszowych.	Mieszankę	grupy	2	 (SSP)	wzbogacano	o	dodatek	preparatu	probio-

tycznego	 jednoszczepowego	 (Bacillus	 subtilis	 PB6).	Grupa	 3	 (MSP)	 otrzymywała	

suplementację	 	 z	 użyciem	 preparatu	 probiotycznego	 złożonego	 –	 zawierającego	

szczepy	 należące	 	 do	 rodzajów	 Lactobacillus,	 Bifidobacterium,	 Streptococcus,	

Enterococcus,	 Aspergillus  i Candidia.	 Na	 zakończenie	 doświadczeń	 dokonano	

eutanazji	 zwierząt	 w	 celu	 pobrania	 prób	 do	 dalszych	 badań	 mikrobiologicznych	 

i	histomorfologicznych.	Pancerze	żółwi	zostały	zachowane	w	celu	analiz	chemicz-

nych	ich	składu	pod	kątem	zawartości:	popiołu	surowego,	wapnia	i	fosforu.

Słowa	kluczowe:	

żółwie,	Apalone	ferox,	Sternotherus	odoratus,	probiotyki,	mineralizacja	pancerza,	wapń,	fosfor
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ZASTOSOWANIE GENOMOWEJ HYBRYDYZACJI  

IN SITU (GISH) NA PRZYKŁADZIE MIESZAŃCÓW ŻAB  

ZIELONYCH KOMPLEKSU PELOPHYLAX ESCULENTUS

Application of the genomic in situ hybridization (GISH) 

 in water frog hybrids of the Pelophylax esculentus complex

Mikołaj Kaźmierczak1

1Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Instytut Biologii Środowiskowej, 
Uniwersytet Wrocławski, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, mikolaj.kazmierczak@uwr.edu.pl

Słowa	kluczowe:	 

genom,	hybrydyzacja	in	situ,	żaby	zielone,	Pelophylax	esculentus

	 Genomowa	 hybrydyzacja	 in	 situ	 (GISH)	 to	 jedno	 z	 najważniejszych	 na-

rzędzi	 cytogenetycznych	 pozwalających	 na	 wizualną	 identyfikację	 i	 rozróżnienie	

chromosomów	gatunków	 rodzicielskich,	ocenę	organizacji	 genomowej	 (rearanża-

cji	chromosomowych)	oraz	stopnia	 introgresji	u	mieszańców	międzygatunkowych	

i	osobników	allopoliploidalnych.	Metoda	ta	opiera	się	na	komplementarnym	łącze-

niu	się	sekwencji	wysoce	i	umiarkowanie	repetytywnych.	Jej	istotą	jest	hybrydyza-

cja	sond	całogenomowych	(konstruowanych	w	procesie	Nick-translacji	z	wykorzy-

staniem	 nukleotydów	 znakowanych	 fluorochromami)	 i	 pofragmentowanego	 DNA	

blokującego	 z	 docelowym	DNA	 genomowym,	 pochodzącym	 z	 tkanki	 somatycz-

nej	 lub	 gonady/organu	 generatywnego.	 Uzyskane	 wyniki	 poddaje	 się	 analizie	 w	

mikroskopii	 fluorescencyjnej/konfokalnej.	 Dotychczas	 genomowa	 hybrydyzacja	 in	

situ	 znajdowała	 szerokie	 zastosowanie	 przede	wszystkim	w	 badaniach	 roślin.	W	

odniesieniu	do	zwierząt,	głównie	ze	względu	na	trudności	w	uzyskaniu	powtarzal-

nych	i	jednoznacznych	wyników,	wciąż	nie	cieszy	się	tak	dużym	zainteresowaniem. 

	 Obiektem	 badań	 są	 mieszańce	 żab	 zielonych	 kompleksu	 Pelophylax	

esculentus.	 W	 skład	 kompleksu	 wchodzą	 dwa	 gatunki	 rodzicielskie	 P.	 lessonae	

i P.	 ridibundus,	 a	 także	 ich	 diploidalne	 i	 triploidalne	 mieszańce	 P.	 esculentus.	 

Hybrydy	 rozmnażają	 się	 na	 drodze	 hybrydogenezy,	 która	 polega	 na	 eliminacji	 

genomu	 jednego	 z	 gatunków	 rodzicielskich,	 endoreplikacji	 i	 przekazaniu	 

do	 gamet	 niezrekombinowanego	 genomu	 drugiego	 z	 gatunków.	 
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Dotychczasowe	 badania	 wskazują,	 iż	 najprawdopodobniej	 pro-

ces	 ten	 przebiega	 w	 trakcie	 mitotycznego	 namnażania	 się	 oogo-

niów	 i	 spermatogoniów	 w	 preoogenezie	 i	 prespermatogenezie.	 

	 Celem	 badań	 jest	 szczegółowe	 określenie	 składu	 chromoso-

mowego	 komórek	 szlaku	 płciowego	 diploidalnych	 (a	 w	 przyszłości	 rów-

nież	 triploidalnych)	 żab	 wodnych	 P.	 esculentus	 (kijanek	 w	 różnych	 sta-

diach	 rozwoju	 i	 osobników	 dorosłych)	 i	 tym	 samym	 wskazanie	 etapu,	 

w	którym	zachodzi	proces	eliminacji	 genomu	 jednego	z	gatunków	 rodzicielskich. 

	 Wstępne	wyniki	 przeprowadzonych	 reakcji	 pokazują,	 iż	 przy	 zastosowa-

niu	 odpowiedniej	 proporcji	 sondy	 całogenomowej	 i	 DNA	 blokującego	 (pomimo	

niewielkiego	 dystansu	 filogenetycznego,	 a	 tym	 samym	 bliskiego	 pokrewieństwa	

i	 dużego	 podobieństwa	 sekwencji)	 można	 z	 powodzeniem	 rozróżnić	 genomy	 

gatunków	rodzicielskich	w	komórkach	mieszańców	P.	esculentus.
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Słowa	kluczowe:	żółwie,	jaszczurki,	weterynaria,	metaboliczna	choroba	kości,	diagnostyka	różnicowa

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA METABOLICZNEJ CHOROBY KOŚCI (MBD) 

U ŻÓŁWI (TESTUDINES) I JASZCZUREK 

 (LACERTILIA) NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GATUNKÓW

Differential diagnosis of metabolic bone disase (MBD) in turtles 

(Testudines) and lizards (Lacertilia) based on the examples of selected species

Magdalena Supińska1

	 Celem	 pracy	 jest	 wykazanie	 diagnostyki	 różnicowej	 me-

tabolicznej	 choroby	 kości	 pomiędzy	 wybranymi	 gatunkami	 ga-

dów	 należących	 do	 żółwi	 i	 jaszczurek,	 co	 ułatwi	 i	 przyspieszy	 diagno-

zę	 schorzenia	 w	 codziennej	 praktyce	 lekarsko-	 weterynaryjnej.	 

Jest	 to	 jedna	 z	 najczęściej	 spotykanych	 chorób	 u	 gadów	 terraryjnych,	 rozwijają-

ca	 się	 w	 wyniku	 niezapewnienia	 przez	 właściciela	 warunków	 odpowiednich	 dla	

danego	 gatunku.	MBD	 to	 zespół	 zaburzeń	 prowadzących	 do	 zmian	w	 kościach	

związanych	 z	 nieprawidłowym	 stosunkiem	 wapnia	 do	 fosforu	 w	 organizmie.	 

Objawy	MBD	mogą	być	niespecyficzne,	dlatego	przed	rozpoczęciem	leczenia	na-

leży	wykluczyć	 inne	 jednostki	 chorobowe,	 takie	 jak	m.in.	 robaczyce	u	 jaszczurek	

czy	 niewydolność	 nerek	 u	 żółwi.	 Trzeba	 również	 pamiętać,	 że	 każdy	 rząd,	 a	 na-

wet	 gatunek	 ma	 predyspozycje	 do	 występowania	 innego	 rodzaju	 schorzeń	 lub	

odrębnego	 ich	przebiegu.	Jest	 to	 istotne	przy	szacowaniu,	z	 jakim	prawdopodo-

bieństwem	 u	 badanego	 osobnika	 mogą	 wystąpić	 choroby,	 które	 należy	 wyklu-

czyć	i	w	jakiej	kolejności	należy	to	zrobić,	aby	diagnostyka	trwała	możliwie	krótko.	 

Mogłoby	 się	 wydawać,	 że	 najbardziej	 pomocne	 w	 postawieniu	 diagnozy	 jest	

zbadanie	 poziomu	 wapnia	 i	 fosforu	 we	 krwi,	 jednak	 w	 przebiegu	 metabolicznej	

choroby	kości	oba	pierwiastki	mogą	się	utrzymywać	we	krwi	na	poziomie	miesz-

czącym	się	w	granicach	normy.	Konieczne	są	wtedy	kolejne	badania	różnicujące,	 

np.	 ocena	 twardości	 i	 kształtu	 żuchwy	 u	 jaszczurek,	 zdjęcie	 RTG	w	 celu	 oceny	

gęstości	kości	 lub	 ich	deformacji	w	zaawansowanym	stadium	choroby,	albo	zba-

SGGW w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Koło Naukowe Wydziału Nauk  
o Zwierzętach, e-mail: magdalena.supinska@gmail.com
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danie	 parametrów	 nerkowych	 we	 krwi	 w	 celu	 wykluczenia	 niewydolności	 nerek. 

	 Gady	 jeszcze	 niedawno	 były	 sporadycznymi	 pacjentami	 w	 gabinetach	

weterynaryjnych,	 ale	 w	 ostatnich	 latach	 ta	 sytuacja	 się	 zmienia.	 W	 związku	 

z	tym	na	rynku	jest	coraz	większe	zapotrzebowanie	na	lekarzy	specjalizujących	się	 

w	 leczeniu	 tej	 grupy	 zwierząt,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 potrzebna	 jest	 literatura	 

z	 tego	 zakresu.	 Praca	 powstała	 na	 podstawie	 doświadczenia	 lekarzy	weterynarii	

pracujących	na	co	dzień	z	gadami.
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Słowa	kluczowe:

płazy,	monitoring,	ochrona,	stepowienie	Wielkopolski

BADANIA PILOTAŻOWE BATRACHOFAUNY PARKU

 KRAJOBRAZOWEGO IM. GEN. D. CHŁAPOWSKIEGO

Preliminary studies on the batrachofauna in the 

Gen. D. Chłapowski Landscape Park

Dominika Winiarska1, Marianna Pejka2, Kornelia Knioła3, Mikołaj Kaczmarski1

1Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań
2Sekcja Herpetologiczna Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu
3Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Plac Wolności 18, 61-739 
Poznań

	 Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 ochronie	 przyrody	 parki	 krajobrazowe	 tworzone	

są	 m.in.,	 by	 zachować	 walory	 środowiska	 przyrodniczego.	 Niestety	 brak	 odpo-

wiedniego	 zarządzania	 może	 doprowadzić	 do	 zaniku	 siedlisk	 oraz	 związanych	

z	 nimi	 gatunków.	 Celem	 prac	 przeprowadzonych	 w	 2015	 r.	 było	 sprawdzenie	

stanu	 batrachofauny	 zasiedlającej	 Park	 Krajobrazowy	 im.	 Gen.	 D.	 Chłapow-

skiego	 	 (PKDCh)	 oraz	 porównanie	 tych	 danych	 z	 wynikami	 z	 lat	 1995/1996.	 

Prezentowane	 wyniki	 są	 wynikami	 pilotażowymi,	 które	 sukcesywnie	 będą	 uzu-

pełniane	 w	 kolejnych	 sezonach.	 Łącznie	 przebadano	 37	 zbiorników	 wod-

nych	 (w	 19	 lokalizacjach).	 Odnotowano	 zmniejszenie	 liczby	 miejsc	 rozro-

du,	 co	 odzwierciedla	 postępującą	 degradację	 terenu	 i	 zanikanie	 zbiorników.	 

W	 przypadku	 zaledwie	 4	 zbiorników	 stwierdzono	 występowanie	 aż	 4	 ga-

tunków,	 które	 zazwyczaj	 reprezentowane	 były	 przez	 małą	 liczbę	 osobników.	 

	 Zanik	 płazów	w	PKDCh	może	 być	 skutkiem	 generalnego	 problemu	woj.	

wielkopolskiego,	 jakim	 jest	 stopniowe	 obniżanie	 się	 poziomu	 wód	 gruntowych.	

Powoduje	ono	wysychanie	zbiorników	oraz	przekształcenia	siedlisk,	przez	niektó-

rych	 zjawisko	 to	 opisywane	 jest	 jako	 stepowienie	Wielkopolski.	 Nie	 bez	 wpływu	

na	 płazy	 pozostają	 także	 anomalie	 pogodowe,	 związane	 z	 ocieplaniem	 klimatu.	

Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 brak	 pokrywy	 śnieżnej	 i	 utrzymująca	 się	 susza	

w	sezonie	wegetacyjnym	2015	roku.	Pamiętać	należy,	że	dużym	zagrożeniem	dla	

płazów	 jest	 także	 rozbudowa	 infrastruktury	 wpływająca	 na	 wzrost	 śmiertelności	
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drogowej.	 Na	 badanym	 obszarze	 obserwowana	 jest	 intensyfikacja	 i	 chemizacja	

rolnictwa,	które	stanowi	dominującą	formę	wykorzystywania	przestrzeni	w	PKDCh.	

	 Zgodnie	 z	 zaleceniami	 Rybackiego	 i	 Bergera	 wszystkie	 zbiorniki	 wodne	

w	PKDCh	powinny	 zostać	 objęte	 ochroną	prawną	 (np.	w	 formie	 użytków	ekolo-

gicznych)	 oraz	 zabiegom	 ochrony	 czynnej.	 Niestety	 brak	 kompleksowych	 i	 sys-

tematycznych	działań	może	w	przyszłości	 doprowadzić	do	 zaniku	 różnorodności	 

tej	 grupy	 kręgowców	 na	 terenie	 PKDCh,	 na	 skutek	 czego	 w	 poszczególnych 

stanowiskach	pozostaną	zaledwie	pojedyncze	gatunki.
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KIERUNKI ZMIAN GENOMU WĘŻY

Directions of changes in snakes’ genome

Daria Nowak1, Magdalena Sokulska2

1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Samodzielna 
Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego
2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i 
Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

	 Węże	(Serpentes)	należą	do	kręgowców	o	najszybciej	ewoluującym	geno-

mie.	Pierwsze	badania	nad	zsekwencjonowaniem	pełnego	genomu	węży	przepro-

wadzono	z	wykorzystaniem	materiału	genetycznego	pytona	birmańskiego	(Python	

molurus	bivittatus)	 i	kobry	królewskiej	 (Ophiophagus	hannah).	Wyniki	opublikowa-

no	w	grudniu	2013	roku,	co	dało	początek	kolejnym	badaniom	sekwencji	genomu	

innych	gatunków	węży,	np.	boa	dusiciela	(Boa	constrictor).	Analizując	łącznie	kilka	

tysięcy	genów	 tych	gadów	 i	porównując	 je	 z	 ich	odpowiednikami	występującymi	

u	 innych	 kręgowców,	 okazuje	 się,	 że	 największym	 zmianom	 uległy	 geny	 odpo-

wiadające	za	budowę	organów	wewnętrznych,	czy	w	ogóle	za	kształt	ciała	węży.	

Ponadto	niesłychanie	istotne	dla	węży	i	równie	szybko	ewoluujące	są	geny	regulu-

jące	funkcje	narządów	zmysłów,	a	przede	wszystkim	węchu,	który	 jest	niezbędny	

do	upolowania	ofiary.	Kluczowe	znaczenie	dla	zmian	ewolucyjnych	genomu	węży	

ma	 również	 ich	 sposób	 odżywiania.	 W	 większości	 przypadków	 są	 to	 niezwykle	

obfite,	choć	rzadko	spożywane	posiłki,	które	wymuszają	aktywację	genów	odpo-

wiadających	 za	 przyspieszenie	metabolizmu,	 a	 po	przetrawieniu	 zdobyczy,	 znów	

jego	znaczące	zwolnienie.	Dla	węży	produkujących	jad	równie	ważna	jest	rodzina	

genów	warunkujących	produkcję	 toksyn.	Badania	dowodzą,	że	u	węży	dochodzi	

do	 częstszych,	 niż	 u	 innych	 gatunków,	 duplikacji	 genów,	 a	 zmianom	 podlegają	

głównie	 geny	 kodujące	 białka,	 a	 nie	 odpowiadające	 za	 regulację	 funkcji	 innych	

genów	przez	degradację	lub	aktywację	mRNA.

Słowa	kluczowe:	

węże,	ewolucja,	geny,	zmienność	genetyczna
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MONITORING PŁAZÓW ZBIORNIKÓW WODNYCH  

POŁOŻONYCH NA TERENIE WSI MIŁOWICE 

(WOJ. LUBUSKIE)

Monitoring of amphibians in water bodies  

located in the village of Miłowice (Lubuskie Province).

Joanna Walczak1, Estera Pluta1

1UAM w Poznaniu, Wydział Biologii, Sekcja Herpetologiczna KNP UAM, asaw21@gmail.com

	 Celem	 badań	 było	 przeprowadzenie	 monitoringu	 płazów	 w	 dwóch	 sta-

wach	rybnych	oraz	w	cieku	wodnym,	a	 także	sprawdzenie	czy	są	one	potencjal-

nym	miejscem	rozrodu	płazów.	Miejsca	są	zlokalizowane	na	terenie	wsi	Miłowice,	 

w	województwie	lubuskim.	Badania	prowadzono	od	kwietnia	do	czerwca	2015	roku.	 

	 Monitoring	 przeprowadzono	 przy	 pomocy	 aparatu	 fotograficznego,	 czer-

paka	herpetologicznego,	dyktafonu	oraz	pułapek	pływających	typu	„Butelka	PET”.	

Teren	monitorowano	w	kwietniu	i	w	pierwszej	połowie	maja	co	tydzień,	w	później-

szym	okresie	co	dwa	tygodnie.	Obserwacje	prowadzono	w	różnych	porach	dnia.	

Pułapki	wodne	były	kontrolowane	średnio	co	2-5	godzin.	Kontrole	obejmowały	za-

równo	 różne	części	stawów,	 jak	 i	najbliższe	 ich	okolice	w	promieniu	100	metrów	

według	 wymogów	 procedur	 monitoringu	 (Makomaska-Juchiewicz,	 Baran	 2012). 

	 Na	 obszarze	 objętym	 monitoringiem	 odnotowano	 występowanie	 czte-

rech	 z	dziesięciu	gatunków	płazów	stwierdzonych	na	 terenie	województwa	 lubu-

skiego.	 Są	 to:	 żaba	 jeziorkowa	 (Pelophylax	 lessonae),	 żaba	 wodna	 (Pelophylax	

esculentus),	żaba	trawna	(Rana	temporaria)	oraz	rzekotka	drzewna	(Hyla	arborea).	 

Brak	 danych	 dotyczących	 innych	 gatunków	 płazów	 wynika	 prawdopodobnie	 

z	 niedostosowania	 czasu	 badań	 do	 tegorocznego	 sezonu	 rozrodczego	 płazów.	

Nie	zaobserwowano	w	stawach	i	cieku	wodnym	jaj	i	 larw	płazów,	co	może	wska-

zywać,	 że	 nie	 są	 one	 optymalnym	 miejscem	 ich	 rozrodu,	 ponieważ	 zbiorniki	 

są	 zbyt	 głębokie	 (2-3	 metry),	 mają	 strome	 i	 mocno	 zarośnięte	 brzegi,	 a	 więk-

szość	 gatunków	 płazów	 preferuje	 płytkie	 zbiorniki	 o	 łagodnych	 i	 nieznacznie	 

zarośniętych	brzegach.

Słowa	kluczowe:

płazy,	monitoring,	,	Miłowice
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Słowa	kluczowe:	

Hoplobatrachus	regulosus,	Rana	macrodon,	żabie	udka,	eksploatacja	populacji,	handel

SPRZEDAŻ ŻABICH UDEK W POZNANIU

Sell of frog legs in Poznan

Alicja Szadowiak1, Lidia Karmińska1, Marta Piasecka1, Jan M. Kaczmarek2,  

Mikołaj Kaczmarski2

1Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Herpetologiczna Koła Naukowego 
Przyrodników UAM, alicja.szadowiak@gmail.com
 2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Zakład Zoologii

	 Dużym	 zagrożeniem	 dla	 licznych	 populacji	 płazów	 jest	 odłów	 ze	 śro-

dowiska	 w	 celach	 konsumpcyjnych.	 Zazwyczaj	 prowadzi	 to	 do	 silnej	 eks-

ploatacji	 lokalnych	 populacji,	 a	 w	 efekcie	 do	 ich	 zanikania.	 Motorem	 napę-

dzającym	 tę	 działalność	 jest	 zwiększający	 się	 rynek	 zbytu	 na	 żabie	 udka.	 Z	

uwagi	 na	 prawne	 ograniczenia	 dotyczące	 pobierania	 organizmów	 żywych	 ze	

środowiska	 naturalnego	 w	 krajach	 UE,	 już	 w	 latach	 80.	 prężnie	 rozwinął	 się	

handel	 międzynarodowy	 tym	 towarem.	 Największym	 światowym	 eksporterem	

żabich	 udek	 jest	 Indonezja.	 Każdego	 roku	 miliony	 płazów	 są	 tam	 odławiane	 ze	

środowiska	naturalnego.	Znaczny	udział	w	handlu	międzynarodowym	mają	 także	 

Chiny,	 Tajwan	 i	 Wietnam,	 gdzie	 płazy	 są	 hodowane.	 Jednakże	 dane	 o	 między-

narodowym	 handlu	 żabimi	 udkami	 wskazują,	 że	 96%	 produktów	 obecnych	

na	 rynku	 pochodzi	 z	 odłowów	 ze	 środowiska	 naturalnego	 (z	 ang.	 bushmeat).	 

Celem	 naszych	 badań	 było	 sprawdzenie,	 czy	 w	 ofercie	 dużych	 supermarketów	

w	Polsce	 znajdują	 się	 żabie	 udka,	 z	 jakich	 gatunków	płazów	pochodzą,	 a	 także	

skąd	są	sprowadzane.	Badania	przeprowadzono	w	14	supermarketach	na	terenie	

Poznania	 (Makro,	Selgros,	2x	Carrefour,	Tesco,	Kaufland,	3x	Piotr	 i	Paweł,	Alma,	

Chata	 Polska,	 E.	 Leclerc,	 Intermarché,	 Biedronka).	 Podczas	 kontroli	 przeszuki-

waliśmy	 zamrażarki	 w	 badanych	 sklepach,	 wykonywane	 były	 fotografie	 etykiet,	

sprawdzane	były	ceny	oraz	ilość	opakowań.	W	przypadku	braku	towaru	w	sklepie,	

sprzedawca	pytany	był	o	jego	obecność	w	innych	punktach	danej	sieci	oraz	cenę.	 

	 Mrożone	 żabie	 udka	 znaleziono	 w	 5	 punktach	 (Makro,	 Selgros,	 2x	

Piotr	 i	 Paweł	 oraz	 Alma).	 We	 wszystkich	 przypadkach	 dystrybutorem	 jest	 firma	 
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MyFood.	 Na	 etykiecie	 podany	 jest	 także	 numer	 zakładu	 uprawnionego	 do	

eksportu.	 W	 trzech	 pierwszych	 sklepach	 żabie	 udka	 należały	 do	 gatunku	 

Hoplobatrachus	 rugulosus	 (chińska	 żaba	 jadalna).	 W	 ostatnim	 markecie	 towar	

pochodził	 z	 Indonezji,	 a	 gatunek	 wskazany	 na	 etykiecie	 to	 Rana	 macrodon.	 

Nie	 odnaleziono	 informacji	 dotyczących	 pochodzenia	 zwierząt	 z	 hodowli.	 

Oba	 gatunki	 zaklasyfikowane	 są	 w	 Czerwonej	 Księdze	 Gatunków	 Zagrożonych	

IUCN	 (International	 Union	 for	 Conservation	 of	 Nature),	 H.	 rugulosus	 kategorią	

LC	 (least	 concern),	R.	macrodon	 kategorią	NT	 (near	 threatened).	Niekontrolowa-

na	 eksploatacja	 populacji	 na	 wolności	 może	 stanowić	 poważne	 zagrożenie	 dla	 

utrzymania	stabilnej	liczebności	gatunków.
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ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE W WYDZIELINACH 

SKÓRNYCH ROPUCH Z RODZINY BUFONIDAE

Biological active compounds derived from  

toads skin secretion of the Bufonidae family

Kamil Szymczak1

1Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Podstaw Chemii 
Żywności, kamil.szymczak@dokt.p.lodz.pl

	 Wydzieliny	 skórne	 płazów	 są	 bogatym	 źródłem	 różnorodnych	 związków	

biologicznie	aktywnych,	takich	jak	peptydy,	alkaloidy,	bufadienolidy,	biogenne	ami-

ny,	czy	białka.	Związki	 te	pełnią	niezwykle	 istotne	 funkcje	w	 fizjologii	zwierząt,	 jak	

chociażby	ochrona	przed	drapieżnikami,	czy	też	przed	patogennymi	mikroorgani-

zmami.

	 Spośród	 wymienionych	 grup	 związków,	 w	 ostatnich	 latach,	 ogromnym	

zainteresowaniem	 cieszą	 się	 zwłaszcza	 bufadienolidy.	 Związki	 te	 posiadają	 inte-

resującą,	 steroidową	 budowę	 chemiczną	 i	 charakteryzują	 się	 silnym	 działaniem	 

na	poziomie	 komórkowym.	Posiadają	one	właściwości:	 kardiotoniczne,	 antywiru-

sowe,	antybakteryjne,	przeciwnowotworowe,	przeciwpasożytnicze,	owadobójcze.	

Pomimo	 poznanej	 budowy	 ponad	 pięciuset	 bufadienolidów,	 uważa	 się,	 że	 jest	 

to	 grupa	 związków	 wciąż	 bardzo	 słabo	 poznana,	 a	 ich	 duży	 poten-

cjał	 pod	 względem	 bioaktywności	 stanowi	 doskonałą	 podstawę	 dla	 syn-

tezy	 chemicznej	 nowych	 leków	 o	 silnych	 i	 selektywnych	 właściwościach. 

	 Praca	 ma	 na	 celu	 krótki	 przegląd	 bufadienolidów	 odkrytych	 w	 wy-

dzielinach	 skórnych	 ropuch	 z	 rodziny	 Bufonidae	 pod	 kątem	 ich	 właściwości	 

biofarmakologicznych.

Słowa	kluczowe:	

Bufo,	ropuchy,	wydzieliny	skórne,	bufadienolidy
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ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA POPULACJI SALAMANDRA  

SALAMANDRA NA PÓŁNOCNEJ GRANICY ZASIĘGU W KARPATACH

Genetic variation of Salamandra salamandra at the nor-

thern margin of its range in the Carpathians

Anna Najbar1, Wiesław Babik2, Bartłomiej Najbar3, Maria Ogielska1

 1Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Środowiskowej, anna.najbar@uwr.edu.pl,  
2Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku 
3Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych

	 Populacje	 zasiedlające	 skrajne	 rejony	 geograficznego	 zasięgu	 gatun-

ku,	 często	 narażone	 są	 na	 działanie	 niekorzystnych	 zjawisk	 przyrodniczych	 

i	 antropogenicznych	 (np.	 postępująca	 fragmentacja	 lub	 izolacja	 siedlisk),	 które	

prowadzić	 mogą	 do	 obniżenia	 zmienności	 genetycznej	 i	 lokalnego	 wymierania	

populacji.	 Dotyczyć	 to	 może	 również	 płazów	 ogoniastych,	 które	 charakteryzuje	

ograniczona	 możliwość	 do	 dalekich	 migracji	 i	 przywiązanie	 do	 miejsc	 rozrodu. 

	 Celem	 pracy	 było	 określenie	 zmienności	 i	 genetycznego	 zróżnico-

wania	 populacji	 salamander	 plamistych	 Salamandra	 salamandra	 na	 północ-

no	 –	 wschodniej	 granicy	 jej	 zasięgu,	 tj.	 w	 polskiej	 części	 Karpat.	 Testowali-

śmy	 hipotezę	 zakładającą,	 że	 populacje	 marginalne	 charakteryzują	 się	 niższą	

zmiennością	 genetyczną	 w	 porównaniu	 z	 populacjami	 bytującymi	 bliżej	 cen-

trum	 zasięgu.	 W	 badaniach	 wykorzystano	 10	 loci	 mikrosatelitarnych,	 któ-

re	 zostały	 zgenotypowane	 dla	 380	 osobników	 reprezentujących	 10	 popula-

cji	 karpackich	 i	 1	 populację	 z	 Gór	 Opawskich	 (pogranicze	 Sudetów	 i	 Karpat).	 

	 Analizy	 genetyczne	 wykazały,	 że	 karpackie	 populacje	 S.	 salamandra	

stanowią	 jednorodną	 grupę	 genetyczną,	 bez	 ewidentnych	 barier	 dla	 przepływu	

genów.	 Wyjątek	 stanowiły	 dwa	 marginalne	 stanowiska	 tego	 gatunku.	 Populacja	

zasiedlająca	 Pogórze	 Strzyżowskie	 charakteryzowała	 się	 wyraźną	 odrębnością	

i	 znacznym	 obniżeniem	 zmienności	 genetycznej,	 która	 wynikać	 może	 przede	

Słowa	kluczowe:	 

salamandra	plamista,	Salamandra	salamandra,	populacje	marginalne,	przepływ	genów,	 

izolacja,	dryf	genetyczny,	mikrosatelity
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Słowa	kluczowe:	 

salamandra	plamista,	Salamandra	salamandra,	populacje	marginalne,	przepływ	genów,	 

izolacja,	dryf	genetyczny,	mikrosatelity

wszystkim	 z	 jej	 izolacji,	 małej	 liczebności	 populacji	 i	 silnego	 działania	 dryfu	 ge-

netycznego.	 Spadek	 zmienności	 odnotowano	 również	 w	 izolowanej	 populacji	

zasiedlającej	 Górę	 Kamińską	 na	 Pogórzu	 Ciężkowickim,	 wskazujący	 na	 rozpo-

częcie	 procesów	 jej	 genetycznego	 różnicowania.	 Ponadto,	 analiza	 Bayesowska	 

w	 STRUCTURE	 i	 niemetryczne	 skalowanie	 wielowymiarowe	 umiejscowiły	 popu-

lację	 z	 Gór	 Opawskich	 jako	 odrębną	 od	 grupy	 populacji	 karpackich,	 co	 może	

świadczyć	 o	 istotnych	 różnicach	 pomiędzy	 populacjami	 zasiedlającymi	 Sudety	 

i	Karpaty.
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RÓŻNOBARWNOŚĆ PŁAZÓW

Multicolorness of amphibians

Lidia Karmińska1, Maria Machura1

 1Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział Biologii, Sekcja Herpetologiczna 
Koła Naukowego Przyrodników UAM, karminska.lidia@gmail.com 

	 Kolory	 w	 świecie	 zwierząt	 odgrywają	 bardzo	 ważną	 rolę,	 można	 spo-

tkać	całą	paletę	barw,	poczynając	od	 tych	najjaśniejszych,	 kończąc	na	czarnym.	 

Na	 formowanie	 się	 barw	 największy	wpływ	ma	 aspekt	 genetyczny,	 jednak	 czyn-

niki	 środowiskowe	 i	wewnętrzne	 (hormony)	 nie	 pozostają	 bez	 znaczenia.	Często	

spotykanym	zjawiskiem	jest	przybieranie	 jasnego	ubarwienia	przez	osobniki	prze-

bywające	 w	 jasnym	 środowisku	 i	 odwrotnie.	 Kolejnym	 czynnikiem	 zewnętrznym	

może	być	dostępność	pokarmu	bogatego	w	barwniki.	Komórki	pigmentowe	 tzw.	

chromatofory	ułożone	są	warstwowo	z	podziałem	na	 trzy	poszczególne	warstwy.	

Pierwsze	z	nich	–	melanofory	zawierają	melaninę,	nadającą	czarno-brązowe	ubar-

wienie.	Kolejna	 jest	warstwa	 iridioforów,	 zbudowana	z	 kryształków	guaniny	odbi-

jających	promienie	świetlne,	w	efekcie	dając	białe	ubarwienie.	Bezpośrednio	pod	

naskórkiem	 znajdują	 się	 ksantofory	 z	 żółtymi	 pigmentami,	 nadające	 żółto-czer-

wone	 barwy.	 Wszystkie	 warstwy	 tworzą	 razem	 przestrzenny	 układ,	 tzw.	 skórną	

jednostkę	 chromatoforową.	 Ubarwienie	 pełni	 w	 świecie	 płazów	 wiele	 istotnych	

funkcji,	 a	najważniejszą	 z	nich	 jest	 komunikowanie	 się	 i	 przekazywanie	 sygnałów	

informacyjnych.	Można	wyróżnić	kolory	ostrzegawcze	 (aposematyzm),	umożliwia-

jące	płazom	zachowanie	kryptyczności	(mimezja).	Barwy	zapewniają	odpowiednią	

termoregulację	oraz	wabią	osobniki	przeciwnej	płci.	Dymorfizm	płciowy	u	płazów	

jest	 drugorzędową	 cechą	 płciową,	 a	 nasycenie	 odpowiednich	 barw	 świadczy	 

o	 dobrej	 kondycji	 danego	 osobnika.	 Zmiana	 barwy	 zapewnia	 płazom	 szanse	 na	

przeżycie,	 a	w	 związku	 z	 tym	 zapewnia	 również	większe	 szanse	 na	 reprodukcję	 

i	wydanie	płodnego	potomstwa.	Przez	wiele	 lat	hodowcy	płazów	zdołali	osiągnąć	

różnorodne	odmiany	kolorystyczne.

Słowa	kluczowe:

komórki	pigmentowe,	ubarwienie,	mimezja,	aposematyzm
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INWAZJE PASOŻYTNICZE U GADÓW

Parasitic infestations in reptiles

Magdalena Sokulska1, Daria Nowak2

1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski,  
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, madzkas@op.pl 
2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski,  
Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

	 W	dzisiejszych	czasach	gady	stały	się	 jednymi	z	najczęściej	spotykanych	

zwierząt	 udomowionych.	 Stres,	 który	 często	 jest	 związany	 z	 ich	 przebywaniem	

w	 terrariach,	 może	 skutkować	 osłabieniem	 odporności,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 –	 

rozwojem	 chorób,	 które	 w	 ich	 naturalnym	 środowisku	 nie	 byłyby	 tak	 dużym	 

zagrożeniem.	 Jednym	 z	 istotnych	 czynników	 chorobotwórczych	 są	 inwazje	 

pasożytnicze.	 Szczególne	 niebezpieczeństwo	 stanowią	 gatunki	 o	 prostym	 cyklu	

życiowym,	 niewymagającym	 żywicieli	 pośrednich,	 które	 łatwo	 mogą	 gromadzić	 

się	 w	 zamkniętym	 habitacie	 terrarium.	 Z	 drugiej	 strony,	 hodowcy	 i	 właściciele	 

udomowionych	 gadów	 mogą	 stać	 się	 przypadkowymi	 żywicielami	 wielu	 

z	 tych	 patogenów,	 zwłaszcza	 ektopasożytów,	 czego	 konsekwencją	 mogą	 być	 

objawy	 takie	 jak	 swędzące	 wysypki	 czy	 krwawienia.	 Ponadto,	 pasożyty	 takie	

mogą	być	 równocześnie	wektorami	 transmisji	 dla	 innych	 patogenów,	m.in.	wiru-

sów	 i	 bakterii.	 Wśród	 enopasożytów	 duże	 zagrożenie	 dla	 gadów	 stanowią	 pier-

wotniaki	 i	 helminty	 układu	pokarmowego,	 jak	 również	 nicienie	wywołujące	 filario-

zy	 –	 pozajelitowe	 skupienia	 pasożytów	 w	 tkankach	 i	 jamach	 ciała,	 wywołujące	

martwice	okolicznych	tkanek,	które	przy	intensywnej	parazytemii	mogą	prowadzić	

nawet	 do	 śmierci	 żywiciela.	Najczęściej	występującymi	 ektopasożytami	 są	 rozto-

cza	 i	kleszcze,	wywołujące	przede	wszystkim	zmiany	dermatologiczne.	Hodowcy	

gadów	 często	 nie	 są	 świadomi	 zagrożeń,	 jakie	 wiążą	 się	 z	 możliwością	 inwazji	

pasożytniczych	w	 tej	 grupie	 zwierząt.	Dodatkową	barierą	 jest	 brak	 zarejestrowa-

nych	 w	 Polsce	 leków	 antypasożytniczych	 przeznaczonych	 do	 leczenia	 gadów.	

Ważne	jest	więc,	aby	hodowcy	i	właściciele	gadów	chowanych	w	warunkach	domo-

wych	dbali	o	przeprowadzanie	rutynowych	kontroli	weterynaryjnych	swoich	pupili	pod	 

kątem	inwazji	pasożytniczych.

Słowa	kluczowe:	

gady,	endopasożyty,	ektopasożyty
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CZY PŁEĆ JEST ZAWSZE POTRZEBNA? 

 ROLA ROZMNAŻANIA BEZPŁCIOWEGO U GADÓW I PŁAZÓW

Is sex always needed? The role of asexual reproduction in reptiles and amphibians

Eliza Kondzior 1, Ewa Grabowska1, Adam Hermaniuk2

 1 Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J, eliza.kondzior@gmail.com
 2Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
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	 Rozmnażanie	 płciowe	 jest	 jednym	 z	 największych	 osiągnięć	 

ewolucji.	 Wymiana	 genów	 pomiędzy	 rodzicami	 sprawia,	 że	 potomstwo	 

nie	 jest	 identyczne	 z	 osobnikami	 rodzicielskimi.	 Zwiększa	 to	 różnorodność	 

wewnątrzgatunkową	 oraz	 umożliwia	 lepsze	 przystosowanie	 gatunków	 

do	 zmiennych	 warunków	 środowiskowych	 dzięki	 działaniu	 doboru	 naturalnego.	 

Z	 tego	 właśnie	 powodu	 większość	 organizmów	 wykorzystuje	 mechanizm	 

rozmnażania	płciowego.	

	 Mimo	 wielu	 zalet	 rozmnażania	 płciowego,	 istnieją	 gatunki	 gadów	 i	 płazów,	

które	 rozmnażają	 się	 klonalnie	 lub	 półklonalnie.	 Bezpłciowe	 strategie	 rozmnażania	 

w	 wielu	 sytuacjach	 wydają	 się	 być	 korzystniejsze	 od	 rozmnażania	 płciowego.	 

Pozwalają	 one	w	 krótkim	 czasie	 zasiedlić	 korzystną	 niszę	 dużą	 liczbą	własnych	 klo-

nów	 oraz	 nie	 wymagają	 poszukiwania	 partnera	 do	 rozrodu.	 Rozmnażanie	 bezpłcio-

we	ma	 również	 swoje	wady,	 ponieważ	 brak	 zmienności	 znacznie	 utrudnia	 ewolucyj-

ną	adaptację	 środowiskową.	Jedynym	źródłem	zmienności	w	 tym	 typie	 rozmnażania	 

są	 mutacje	 genetyczne,	 które	 zdarzają	 się	 rzadko,	 a	 większość	 z	 nich	 jest	 

szkodliwa,	 co	 może	 prowadzić	 do	 wyginięcia	 gatunku	 poprzez	 nagromadzenie	 

się	niekorzystnych	mutacji.

	 Celem	 pracy	 jest	 przegląd	 różnych	 strategii	 rozmnażania	 bezpłciowego	 wy-

stępujących	 u	 płazów	 i	 gadów,	 tj.	 	 partenogenezy,	 gynogenezy,	 hybrydogenezy	 

i	 kleptogenezy	 oraz	 udowodnienie,	 że	 obecność	 obu	płci	 nie	 zawsze	 jest	 konieczna	 

do	skutecznego	rozmnażania	gatunku.

Słowa	kluczowe:	

klonalność,	partenogeneza,	gynogeneza,	hybrydogeneza,	kleptogeneza
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JAK DŁUGO JADY WĘŻY UTRZYMUJĄ SWOJE  

TOKSYCZNE WŁAŚCIWOŚCI?

How long snakes’ venoms preserve toxic properties?

Daria Nowak1, Magdalena Sokulska2

1Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Samodzielna 
Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego
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Słowa	kluczowe:	

węże,	jad,	toksyczność

	 Około	jednej	czwartej	wszystkich	gatunków	węży	jest	czynnie	jadowitych.	

Jad	 jest	 toksyczną	 cieczą	 składającą	 się	 przede	wszystkim	 z	 białek	 i	 peptydów,	

która	 jest	 produkowana	 w	 celu	 unieruchomienia	 lub	 uśmiercenia	 ofiary.	 Jad	 jest	

najczęściej	 wstrzykiwany	 do	 ciała	 ofiary	 za	 pomocą	 zębów	 jadowych	 ze	 spe-

cjalnymi	 kanalikami,	 którymi	 wypływa	 z	 gruczołów	 jadowych.	Występują	 również	

tzw.	 kobry	 plujące,	 które	 rozpylają	w	 stronę	 przeciwnika	 strumień	 jadu	w	 celach	

obronnych.	Dotąd	uważano,	 że	 toksyczne	właściwości	ma	wyłącznie	 świeży	 jad.	

Jednak	 najnowsze	badania	 pokazują,	 że	 nie	 tylko.	Analiza	 próbek	 jadów	austra-

lijskich	 węży,	 m.in.	 tajpana	 (Oxyuranus	 scutellatus),	 węża	 tygrysiego	 (Notechis	

scutatus)	 czy	 zdradnicy	 śmiercionośnej	 (Acanthophis	 antarcticus),	 zbieranych	 od	

lat	 30.	 XX	wieku	 i	 przechowywanych	w	 temperaturze	 pokojowej	w	 suszonej	 po-

staci	pokazuje,	 iż	nadal	zachowują	swoje	 toksyczne	właściwości.	Jest	 to	niezwy-

kle	cenne	odkrycie,	które	pozwoli	na	zbadanie	jadów	wymarłych	już	populacji	czy	

pochodzących	od	węży,	od	których	dziś	 już	nie	próbuje	się	pozyskiwać	 jadu,	np.	

od	węży	 tygrysich	 (Notechis	 scutatus)	 z	 australijskich	wysp.	Ponadto	 tak	 zróżni-

cowane	 jady	 sprzed	 kilkudziesięciu	 lat	 z	 pewnością	 pomogą	 w	 badaniach	 nad	

opracowaniem	nowych	leków.	Dowody	na	stabilność	składników	jadu	i	wykazanie	

jego	 trwałości	nawet	po	kilkudziesięciu	 latach	od	zebrania	przychyli	 się	do	pozy-

skiwania	 i	 kolekcjonowania	 ze	 zwiększonym	 natężeniem	 jadów	 od	węży,	 którym	

grozi	 wyginięcie.	 Dzięki	 temu	 będzie	 można	 bezpiecznie	 przechowywać	 próbki	 

i	prowadzić	eksperymenty	z	ich	użyciem	jeszcze	przez	wiele	lat.	


