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PRZEDMOWA
Człowiek od tysięcy lat korzystając z zasobów przyrodniczych, spowodował przekształcenie i zubożenie środowiska, czego efektem stało się zmniejszenie różnorodności biologicznej. Do siedlisk najmniej zmienionych oraz najbogatszych pod względem
liczby żyjących w nich gatunków roślin i zwierząt, należą lasy. Dlatego troska o ich dobry stan ma decydujące znaczenie dla zachowania bogactwa przyrodniczego.
Wykonywane w przeszłości osuszanie mokradeł, zalesianie każdego „nieużytku” oraz
rygorystyczne usuwanie drzew dziuplastych, zamierających lub o nietypowym pokroju
to przykłady działań, które niekorzystnie wpłynęły na występowanie niektórych typów
siedlisk, a także liczebność gatunków roślin i zwierząt. Prowadzona obecnie w naszym
kraju zrównoważona gospodarka leśna, oparta na przyjaznych przyrodzie zasadach,
stwarza dogodne warunki do ochrony istniejących oraz odtwarzania utraconych walorów przyrodniczych. W działania takie angażują się leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe. W trakcie realizacji licznych projektów zgromadzono wiele
doświadczeń i wypracowano skuteczne metody działań czynnej ochrony przyrody.
Właśnie tym metodom, nazwanych najlepszymi praktykami, poświęcona jest seria
jedenastu podręczników, opracowanych i wydanych w ramach projektu pn. „Ochrona
różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk”. Podręczniki adresowane są głównie do osób, które
planują realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i poszukują sprawdzonych metod,
służących osiągnięciu zamierzonego celu.
Każdy podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólną informację o biologii omawianych gatunków lub charakterystykę siedlisk, ich zagrożeniach
oraz możliwych metodach ochrony. Autorzy niejednokrotnie prezentowali tu wyniki
najnowszych badań i propozycje działań, które nie weszły jeszcze do powszechnego
stosowania. Te metody będą zapewne jeszcze weryfikowane i z czasem być może zostaną wdrożone do szerszej praktyki. Druga część podręcznika to opis działań, których
realizacja została sprawdzona w projektach ochronnych. Są to właśnie najlepsze praktyki, które chcemy upowszechnić, aby pokazać dorobek różnych instytucji w ochronie
przyrody, a także rozpropagować skuteczne metody prowadzenia takich działań.
Mam nadzieję, że podręczniki najlepszych praktyk ochrony przyrody spełnią obydwa te cele.
ADAM WASIAK
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
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WSTĘP

Ze względu na panujące w naszym kraju warunki klimatyczne gady, jako zwierzęta zmiennocieplne, reprezentowane są w Polsce jedynie przez 9 gatunków. Do występujących i rozmnażających się w naszym kraju należą 4 gatunki węży (zaskroniec
zwyczajny Natrix natrix, żmija zygzakowata Vipera berus, gniewosz plamisty Coronella
austriaca i wąż Eskulapa Zamenis longissimus), 3 gatunki jaszczurek (jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara, beznoga jaszczurka – padalec
zwyczajny Anguis fragilis) oraz jeden gatunek żółwia (żółw błotny Emys orbicularis). Do
lat 60. ubiegłego wieku uznawano jeszcze występowanie jaszczurki zielonej Lacerta
viridis, obecnie w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt opisanej jako gatunek wymarły
z kategorią EXP. W 2009 r. zaobserwowano jednego osobnika zaskrońca rybołowa Natrix tessellata. Było to w miejscu odległym o 10 km od odkrytego w tym samym roku
stanowiska tego węża w Czechach. Zaskroniec ten ma jednak w naszym kraju niepewny status, gdyż nie potwierdzono, że rozmnaża się na nowo odkrytym stanowisku.
Nie ma też pewności, że zarówno obserwacje z Czech, jak i z Polski nie są skutkiem
celowego przeniesienia.
Od lat zachodzi proces introdukcji obcych gatunków gadów do naturalnego środowiska. Wiele z nich jest wypuszczanych przez człowieka, część ucieka z prywatnych
hodowli. Większość egzotycznych gadów nie jest w stanie przetrwać zimy w warunkach klimatu umiarkowanego. Zimuje u nas tylko jeden obcy gatunek – żółw Trachemys scripta, reprezentowany przez kilka podgatunków, jak żołw czerwonolicy czy żołw
żołtobrzuchy. Doniesienia wskazują, że występuje on teraz w Polsce powszechnie.
Żółwie, zarówno młode jak i dorosłe, wypuszczane są do rzek, stawow i jezior. Mimo
że, ze względu jednak na klimat i fenologię rozrodu, gatunek ten nie rozmnaża się
w naszym kraju, w niektórych miejscach tworzy już liczne zgrupowania. Zdarza się, że
ten obcy gatunek wypuszczany jest do siedlisk zagrożonego wyginięciem żołwia błotnego, gdzie konkuruje o miejsca wygrzewania, a także może przenosić niebezpieczne
dla rodzimej herpetofauny choroby i pasożyty.
W Polsce wszystkie gatunki rodzimych gadów są objęte ścisłą ochroną gatunkową.
Część z nich, jak żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka i żyworodna oraz padalec zwyczajny, występują w całym kraju i można umownie uznać, że są
jeszcze gatunkami pospolitymi. Jednak w wyniku utraty siedlisk na skutek działalności
człowieka oraz bezmyślnego zabijania (dotyczy to przede wszystkim węży), na mapach ich rozmieszczenia powstaje wiele pustych obszarów. Ze względu na wymagania
siedliskowe i małe możliwości pokonywania barier, np. szlaków komunikacyjnych, roz5

ległych obszarów monokultur rolniczych czy obszarów zurbanizowanych, gady należą obecnie do najbardziej zagrożonych grup zwierząt nie tylko w Polsce, ale także na
całym świecie. Świadczy o tym status ochronny trzech najrzadszych gatunków gadów
omawianych w niniejszym podręczniku. Zarówno żółw błotny, gniewosz plamisty, jak
i wąż Eskulapa są krytycznie zagrożone wyginięciem, wskazane do ochrony czynnej
i strefowej. Powodem tego jest ich niska liczebność i pogarszające się warunki bytowania.
Niniejszy podręcznik dedykujemy wszystkim zainteresowanym problemami
ochrony zagrożonych i ginących gatunków gadów w Polsce. Pomimo działań ochroniarskich, każda inicjatywa wspomagająca ich kontynuację i zwiększanie świadomości społecznej jest niezwykle cenna. Każdy z nas może przyczynić się do zachowania
trzech omawianych gatunków gadów w naszym kraju, poprzez przekazanie informacji
o ich występowaniu, niewpuszczanie do ich środowisk gatunków obcych – dotyczy to
zwłaszcza żółwia błotnego - czy ostrożniejsze poruszanie się samochodami w pobliżu
miejsc ich występowania. Mamy nadzieję, że opracowanie to pomoże zrozumieć problemy i potrzebę ochrony gadów. Wypracowywane przez wiele lat metody ochrony,
badania naukowe i szeroko rozumiana współpraca pomiędzy instytucjami i osobami
prywatnymi sprzyjają skuteczności zabiegów wspomagających warunki bytowania
żółwia błotnego, węża Eskulapa i gniewosza plamistego. Mamy też nadzieję, że podręcznik okaże się pomocny dla wszystkich pasjonatów, chcących podejmować podobne przedsięwzięcia.
AUTORZY
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1. OGÓLNE INFORMACJE O WYBRANYCH
GATUNKACH GADÓW
1.1. Ogólne informacje o żółwiu błotnym
Żółw błotny Emys orbicularis (fot. 1) jest gadem z rzędu żółwi Testudines, rodziny
żółwie słodkowodne Emydidae, rodzaju żółwie błotne Emys. Na terenie Polski występuje podgatunek typowy – Emys orbicularis orbicularis L., zróżnicowany na dwie linie
ewolucyjne - wschodnią i zachodnią. Zasięg występowania obu populacji pokrywa się
w przybliżeniu z granicami dorzeczy Wisły i Odry.

Fot. 1. Dorosła samica żółwia błotnego

Fot. J. Holuk

1.1.1. Występowanie
Zasięg żółwia błotnego obejmował niemal całą Europę, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. Obecnie jest bardzo mocno porozrywany i znacznie się
skurczył w wyniku zmian siedliskowych wywołanych działalnością człowieka. W wielu
krajach gatunek wyginął zupełnie. Współcześnie występuje w basenie Morza Śródziemnego, na Bałkanach, Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Niemczech
7

i w Polsce. W naszym kraju tylko na Polesiu występuje jeszcze dość duża populacja
(populacje) tego gatunku, licząca przypuszczalnie ponad 1500 dorosłych osobników;
jest największa w tej części Europy. Inaczej przedstawia się sytuacja w pozostałej części kraju. O ile na Pojezierzu Mazurskim liczebność szacuje się na 250-300 osobników,
na Równinie Radomskiej na co najmniej 100 osobników, na jednym ze stanowisk na
Ziemi Lubuskiej na około 100, to w każdym z pozostałych miejsc bytuje kilkanaście, wyjątkowo kilkadziesiąt osobników (Najbar 2012). Poza tymi stanowiskami gatunek żyje
w ogromnym rozproszeniu i w tych miejscach należy uznać go za skrajnie nieliczny,
bo w większości przypadków odnotowywana jest obecność pojedynczych, zazwyczaj
starych lub migrujących osobników.
1.1.2. Morfologia
Ciało żółwia pokrywa owalny, kostny pancerz ochronny, pokryty rogowymi tarczkami, składający się z dwóch części – grzbietowej zwanej karapaksem i brzusznej zwanej
plastronem – połączonych elastycznym mostem. Drobne tarczki pokrywają również
skórę na przednich i tylnych łapach oraz ogon. Zwierzęta mają dobrze wykształcone,
bardzo mocno umięśnione i nieco spłaszczone kończyny zakończone ostrymi pazurami. Szczęki żółwia pozbawione są zębów, z powodzeniem zastąpionych przez listwy
rogowe.
Przybliżony wiek młodego osobnika można określić, licząc pierścienie przyrostów rocznych widoczne na tarczkach rogowych. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej
(18-20 lat) wzrost osobnika ulega spowolnieniu, pierścienie stają się coraz węższe i zbite,
a policzenie ich jest niemożliwe. Żółwie mogą osiągać wiek ponad 100 lat.
Gatunek charakteryzuje się dymorﬁzmem płciowym, a najpewniejszą cechą umożliwiającą określenie płci jest kształt plastronu, który u dorosłych samic jest niemal płaski,
u samców zaś wklęsły w środkowej części. Cechą pomocniczą jest kolor tęczówki oka.
U samic jest ona zabarwiona na żółto lub brązowo z żółtymi plamkami, a u samców na
pomarańczowo-czerwono lub brązowo. Samice są na ogół większe i cięższe (długość
ciała 16-21 cm, waga do 1,5 kg) niż samce (długość 11-19 cm, waga do 1 kg).
1.1.3. Środowisko życia i pokarm
Żółwie błotne prowadzą wodno-lądowy tryb życia. Preferują niewielkie, zarastające
i płytkie zbiorniki wód stojących, wolno płynące cieki o szybko nagrzewającej się wodzie, starorzecza, śródleśne bagna, olsy, ekstensywnie użytkowane stawy (fot. 2). Dorosłe osobniki wypierane z naturalnych siedlisk zasiedlają dowolne napotkane zbiorniki
wodne, które dają im szansę na zdobycie pokarmu i przezimowanie. W takim środowi8

sku z reguły nie mają jednak szans na rozród zakończony sukcesem. Na miejsca lęgowe
wybierają najchętniej lekkie, piaszczyste gleby porośnięte zespołem napiaskowej murawy, z takimi gatunkami jak szczotlicha siwa, jastrzębiec kosmaczek, czerwiec roczny,
kostrzewa owcza.
Żółwie odżywiają się przede wszystkim pokarmem mięsnym. W skład ich diety
wchodzą głównie mięczaki, owady, płazy, ich kijanki oraz małe ryby, czyli organizmy,
które można upolować w wodzie.

Fot. 2. Środowisko wodne żółwia błotnego

Fot. J. Holuk

Gady te najłatwiej obserwować wiosną, gdy po zimie chętnie wygrzewają się
w promieniach słońca na kępach roślin lub powalonych kłodach drzew.
1.1.4. Rozmnażanie
W Polsce gody żółwia błotnego zaczynają się zwykle w kwietniu lub na początku
maja, choć w zachodniej części kraju obserwowano kopulujące pary nawet w trzeciej
dekadzie czerwca, już po okresie złożenia jaj przez samice (Najbar 2011). Kopulacja i zapłodnienie przebiegają w wodzie. W drugiej połowie maja do połowy czerwca samice
składają od 7 do 23 jaj (średnio 12-14) w miejscach dobrze nasłonecznionych, niekiedy
znacznie oddalonych od wody (fot. 3). Gniazdo jest wykopanym tylnymi łapami doł9

Fot. 3. Samica żółwia błotnego składająca jaja
Fot. J. Holuk

kiem o gruszkowatym przekroju, osiągającym głębokość 10-12 cm. Po złożeniu
jaj samica starannie zasypuje gniazdo
i ugniata ziemię, a następnie je maskuje.
Rozwój zarodków trwa około 100 dni.
Młode żółwie bezpośrednio po opuszczeniu osłon jajowych mierzą około 2-3
cm i ważą około 3-6 g. W sprzyjających
warunkach pogodowych wykluwają się
we wrześniu lub październiku i opuszczają gniazdo, podążając do wody. Jeśli
w danym roku nie opuszczą gniazda, zimują w glebie do wiosny następnego
roku, nie pobierając pokarmu.

1.1.5. Status ochronny żółwia błotnego w Polsce i w Unii Europejskiej
Żółw błotny objęty jest w Polsce ochroną prawną od 1935 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt, objęty jest ochroną ścisłą oraz wymaga ochrony czynnej, a także
wyznaczania stref ochronnych. Ponadto, jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka silnie zagrożony wyginięciem, wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Na
Czerwonej Liście IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) jest klasyﬁkowany
w kategorii gatunków niższego ryzyka, bliski zagrożenia w skali świata, lecz nie wszędzie wymagający ochrony.
Żółw błotny chroniony jest również Dyrektywą Rady Europy 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i ﬂory. Wymieniony jest zarówno w załączniku II – Gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczania specjalnych obszarów ochrony, jak i załączniku IV – Gatunki roślin i zwierząt będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony. Objęty ochroną jest także
na podstawie Konwencji Berneńskiej z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków
dzikiej ﬂory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (załącznik II, który określa ściśle chronione gatunki fauny).
Na większości obszaru występowania żółw błotny podlega różnym lokalnym
i ponadregionalnym formom ochrony.

10

1.2 Ogólne informacje o wężu Eskulapa
Wąż Eskulapa Zamenis longissimus (fot. 4) jest gadem z podrzędu węży Serpentes,
rodziny połozowate Colubridae, podrodziny Colubrinae i rodzaju Zamenis. Na terenie
Polski występuje gatunek typowy – Zamenis longissimus (Laurenti 1768) (Sura 2005).

Fot. 4. Wąż Eskulapa

Fot. K. Kurek

1.2.1. Występowanie
Wąż Eskulapa zajmuje obszar od północno-wschodniej Hiszpanii, poprzez prawie
całą Francję, Szwajcarię, północne i środkowe Włochy, Austrię, południowo-wschodnie
i południowe Czechy, południową i południowo-wschodnią Słowację, aż po południowo-zachodnią Ukrainę, Mołdawię i Rumunię. Na południu i wschodzie jego zasięg
obejmuje Bałkany (półwysep Bałkański po krańce Grecji), wybrzeże Morza Czarnego,
północno-zachodni kraniec Turcji, Gruzję, Armenię po północno-zachodni Iran. Izolowane stanowiska występują w Iranie nad jeziorem Urmia, w Niemczech w rejonach
Rheinggau-Taunus, Neckar-Odenwald i Salzach, w Czechach w rejonie Karlovych Varów (Najbar 2004 a, b; Sura 2005).
Po okresie ostatniego europejskiego zlodowacenia, wąż Eskulapa występował na
znacznym obszarze Polski. Wraz z powtórnym ochładzaniem się klimatu zasięg gatunku skurczył się do zaledwie kilku ostoi. Teraz ogranicza się do południowo-wschodniej
11

części kraju (Szyndlar 1984, Najbar 2004 a, b) i jest prawdopodobnie odizolowany od
granicy zwartego zasięgu (Najbar 2004 a, b; 2002). Z początku XX w. znane są doniesienia o licznej populacji węża Eskulapa na Roztoczu (Bayger 1948, Najbar 2004 a, b),
sporadycznie gatunek ten odnotowywany był m.in. w okolicach Częstochowy (Skowron 2003, Wałecki 1883), w Beskidzie Sądeckim – Zarzecze k. Łącka (Barowicz, Jastrzębski 1977), Beskidzie Niskim – najbardziej aktualne doniesienia z tego rejonu pochodzą
z Zyndranowej k. Dukli (Dembiczak 2004), na Pogórzu Przemyskim (Najbar 2004 a, b).
Były to przeważnie pojedyncze obserwacje i można przypuszczać, że obecnie stanowiska te są skrajnie nieliczne bądź wygasłe. W Bieszczadach do roku 2003 rozpoznanie
rozmieszczenia gatunku prowadzone było przez Najbara (2004 a, b; 2002) i Błażuka
(2007). Doniesienia tych autorów o występowaniu węża Eskulapa dotyczyły głównie
doliny Sanu w paśmie Otrytu, obszaru Nadleśnictwa Lutowiska i rejonu Soliny. Według
najnowszego stanu wiedzy, znane są pewne doniesienia o występowaniu gatunku na
obszarze nadleśnictw: Komańcza, Cisna i Baligród (Kurek i in. 2010, 2011, 2012). Pomimo kontynuacji działań związanych z rozpoznaniem występowania węża Eskulapa,
obecne rozmieszczenie gatunku nadal można uznawać za niewystarczająco poznane.
1.2.2. Morfologia, ubarwienie
Wąż Eskulapa to największy krajowy gatunek węża, dorastający do ponad 1,5 m
długości (samce są większe od samic – dymorﬁzm płciowy). Ciało ma smukłe i gibkie.
Łuski na grzbiecie są gładkie, pozbawione wręgowania, na głowie znajduje się 9 dużych regularnych tarczek. Łuska odbytowa jest podwójna.
Ubarwienie grzbietowej części ciała jest zwykle ciemne, oliwkowobrązowe do brązowego. Brzegi łusek są często białe, co sprawia wrażenie cętkowania. Z tyłu głowy
widnieją żółte przejaśnienia, szczególnie wyraźnie zaznaczone u osobników młodych,
co upodabnia je do zaskrońców zwyczajnych.
1.2.3. Siedliska, pokarm
Węże dobierają siedliska w sposób hierarchiczny, a selektywny wybór siedlisk opiera się na preferencjach mikrosiedliskowych związanych z możliwością zdobywania
pokarmu, rozrodem, hibernacją i termoregulacją (Harvey i Weatherhead 2006). Zróżnicowana struktura większości siedlisk wybieranych przez węża Eskulapa zapewnia dużą
liczbę bezpiecznych kryjówek, obﬁtą bazę pokarmową, miejsca lęgowe i schronienia
zimowe.
Wąż Eskulapa zasiedla rozmaite siedliska, które cechuje dobre nasłonecznienie
i ciepły mikroklimat. Zwykle są to tereny zalesione, półotwarte i otwarte, np. polany le12

śne, obrzeża lasów liściastych, brzegi rzek
(fot. 5) i potoków, kamieniołomy.
Chętnie wnika w siedliska antropogeniczne (fot. 6), w których działalność
ludzi stwarza wiele atrakcyjnych miejsc
do polowania, wygrzewania się i składania jaj, dlatego często spotykany jest
w okolicach wsi, w starych drewnianych
zabudowaniach, przyczółkach mostów,
tartakach etc. Bardzo ważnym elementem siedliska tego węża są miejsca do
składania jaj. Muszą one cechować się
stabilnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi. Zazwyczaj są to pokłady
materiału roślinnego (siana, gałęzi, trocin,
konarów, powalone pnie drzew), czasem
przestrzenie pod kamieniami, szczeliny
Fot. 5. Kamienisty brzeg Sanu – naturalne siedlisko węża Eskulapa
Fot. K. Kurek między deskami budynków, oborniki itd.
Niestety, naturalne środowisko oferuje
niewiele takich struktur, co jest kolejnym
czynnikiem powodującym wnikanie Eskulapa na tereny zamieszkałe przez człowieka,
gdzie węże znajdują korzystne miejsca do złożenia jaj.

Fot. 6. Wąż Eskulap na dachu drewnianego budynku

Fot. K. Kurek
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Wąż Eskulapa odżywia się głównie drobnymi kręgowcami – ssakami i jaszczurkami.
Nierzadko poluje na ptaki, czasem zjada także ptasie jaja. Młode osobniki polują zwykle
na małe jaszczurki. Eskulap jest bardzo skuteczny w tępieniu gryzoni, dorosły wąż może
pożreć cały miot gryzonia, jaki napotka w czasie poszukiwania pokarmu. Oﬁary dusi
splotami ciała, a uduszone zaczyna połykać od głowy. Mniejsze zwierzęta połyka żywe.
1.2.4. Rozród
Okres godowy węża Eskulapa przypada zwykle na maj i czerwiec. Aktywne płciowo osobniki są wtedy bardzo pobudzone i intensywnie poruszają się po terenie
w poszukiwaniu partnera. Dorosłe samce po napotkaniu rywala często rozpoczynają
rytualne walki, polegające na wzajemnym przepychaniu się i przyciskaniu do podłoża.
Przegrany osobnik zwykle odpełza, a zwycięzca zyskuje dostęp do samicy. Kopulacja
trwa kilkadziesiąt minut, w trakcie których samiec przytrzymuje samicę za głowę lub
szyjną część ciała.
Ciepłolubny gatunek, jakim jest wąż Eskulapa, późno kończy hibernację (zazwyczaj
na początku maja), później przystępuje też do lęgów w porównaniu do jajorodnego
zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix. Jaja są składane zwykle w lipcu, niekiedy dopiero w sierpniu. Samica składa je w jednej, a czasem w dwóch partiach. Liczba jaj jest
niewielka, zwykle 8-12. Jaja o wymiarach 35-58 x 17-25 mm są owalne, większe od jaj
zaskrońca zwyczajnego. Wylęg następuje późnym latem lub wczesną jesienią. Młode
osobniki mierzą od 25 do ponad 30 cm długości. Są ubarwione bardziej kontrastowo
niż dorosłe, przez co można je pomylić z młodymi zaskrońcami zwyczajnymi (fot. 7).

Fot. 7. Młodociany osobnik węża Eskulapa
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Fot. G. Baś

Długość rozwoju zarodków zależy od właściwości termicznych i wilgotności miejsc
rozrodu, na co z kolei ma wpływ materiał, z którego są zbudowane (Najbar 2004a, b,
Gomille 2002, Sura 2005). Najkrótszym okresem inkubacyjnym charakteryzują się
miejsca o charakterze wtórnym, jak kopce trocin, gdzie klucie następuje pomiędzy
48 a 55 dniem od złożenia jaj. W nasłonecznionych mikrosiedliskach pierwotnych, jak
butwiejące liście, klucie następuje pomiędzy 58 a 65 dniem od złożenia jaj. W zacienionych mikrosiedliskach lęgowych, takich jak próchniejące drewno, okres inkubacyjny
wydłuża się nawet do 100 dni, co powoduje, że klucie przypada na październik (Najbar
2004b).
1.2.5. Status ochronny węża Eskulapa w Polsce i w Unii Europejskiej.
Wąż Eskulapa jest objęty całkowitą ochroną (gatunek ginący w Polsce i Europie),
w II wydaniu Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt otrzymał status gatunku krytycznie
zagrożonego wyginięciem CR (Głowaciński 2001). Znajduje się też w „Carpathian List
of Endangered Species”, jako gatunek zagrożony – EN (Witkowski, Król, Solarz 2003).
Objęty jest Konwencją Berneńską z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej ﬂory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk oraz Dyrektywą Rady Europy 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i ﬂory w załączniku IV – Gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony. W czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych publikowanej przez IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody), wąż
Eskulapa został sklasyﬁkowany jako gatunek „najmniejszej troski”. W Polsce, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt, objęty jest ochroną ścisłą oraz wymaga czynnej ochrony, a także wyznaczania stref ochronnych.

1.3. Ogólne informacje o gniewoszu plamistym
Gniewosz plamisty jest najszerzej rozprzestrzenionym gatunkiem z rodzaju Coronella. Pozostałe to Coronella girondica, zasiedlający Włochy, Sycylię, Półwysep Pirenejski, południową Francję i północne rejony Afryki oraz Coronella brachyura, spotykany
w Azji na półwyspie Dekan.
Obecnie wyróżnia się 3 podgatunki gniewosza plamistego: Coronella austriaca austriaca (większość całkowitego zasięgu), Coronella austriaca fitzingeri (Połwysep Apeniński,
Sycylia), Coronella austriaca acutirostris (północny zachód Półwyspu Iberyjskiego).
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Nazwa „gniewosz” wzięła się od przekonania o agresywności. Opowieści o nerwowej naturze tego węża są jednak nieco przesadzone. Prawdą jest, że złapany gniewosz
może ugryźć (co jest zupełnie niegroźne dla człowieka), jednak wiele osobników zachowuje się łagodnie i nie gryzie. Inna, bardziej potoczna nazwa – „miedzianka” – odnosi się
do gniewoszy o brązowym, rudawym ubarwieniu. Mianem miedzianki określa się jednak
również inne beznogie gady o brązowym kolorze, zwłaszcza żmije zygzakowate.
Nazwy tego gatunku w innych krajach Europy nawiązują głównie do jego gładkich
łusek, np. smooth snake (Anglia), Glattnatter (Niemcy), uzovka hladka (Czechy).
1.3.1. Występowanie
Gniewosz plamisty zasiedla rozległy obszar Europy, od południowej części Półwyspu Skandynawskiego, południowej Anglii i Danii po południowe krańce kontynentu.
Na wschodzie zasięgu sięga do Azji Mniejszej, Kaukazu i do pasma gór Ural.
W Polsce rozmieszczenie gniewosza plamistego jest słabo poznane. Na ogół ma
charakter lokalny i nieregularny. Jest wykazywany punktowo z obszaru niemal całego
kraju, choć jego stanowiska nie są rozmieszczone równomiernie (Głowaciński, Raﬁński
2003). Najbardziej wysunięte na północ obserwacje pochodzą z Warmii i Mazur (okolice Łomży – Górecki G. inf. ustna). Spora liczba stwierdzeń miała miejsce m.in. na Pojezierzu Gostynińsko-Włocławskim (Zieliński i in. 2002) i na zachodzie Polski (Śląsk Opolski, Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska) (Profus i in. 2012, Kaźmierczak 2011, Najbar 1997).
Stanowiska gniewosza plamistego są rozsiane także praktycznie w całej południowej
części kraju. W Bieszczadach jest stosunkowo rzadki (Bury 2009), częściej spotykany
jest natomiast w Pieninach (Rybacki 2008b) i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Liczne stwierdzenia gniewosza plamistego pochodzą z obszaru Puszczy Solskiej i Roztocza (P. Stachyra inf. ustna).
Większość doniesień na temat występowania gniewosza w Polsce ma charakter pojedynczych obserwacji, znacznie rzadziej obserwowano większą liczbę węży. Jedynie
w kilku lokalizacjach odnaleziono populacje liczące więcej niż dziesięć osobników.
1.3.2. Morfologia i cechy diagnostyczne
Gniewosz plamisty jest niewielkim wężem. Dorosłe osobniki dorastają zwykle do
70 cm długości (samice są większe od samców). Ciało jest smukłe, głowa niewielka,
owalna, dosyć słabo wyodrębniona od reszty ciała. Ostro zakończony ogon stanowi ok.
1/5 długości ciała (u samców jest relatywnie dłuższy niż u samic). Ubarwienie grzbietowej części ciała jest zmienne. Dominują różne odcienie brązu i szarości. Na tym tle
widnieje ciemniejszy deseń złożony z 2-4 wzdłużnych rzędów plamek. Plamy te mogą
16

Fot. 8 a, b. Typowo ubarwiony gniewosz plamisty. Widoczna okrągła źrenica i charakterystyczna
plamistość głowy
Fot. S. Bury

łączyć się podłużnie lub poprzecznie, tworząc pasy lub wzór przypominający drabinkę.
Gniewosz nie ma zygzaka charakterystycznego dla żmii, jednak ubarwienie tych gatunków może być na pierwszy rzut oka podobne i prowadzić do pomyłek (fot. 9 a, b).
Na bokach głowy, na wysokości oczu, przebiega ciemna smuga. Głowa jest opatrzona
wyraźną plamą w kształcie litery U, mogącą łączyć się z deseniem grzbietu (u osobników z Wysp Brytyjskich plama nie ma U-kształtnego zakończenia). Źrenica oka jest
okrągła, w przeciwieństwie do pionowej, szparowatej źrenicy żmii zygzakowatej. Tęczówka ma zwykle zabarwienie złociste lub żółto-brązowe. Wierzch głowy jest pokryty
9 regularnymi tarczkami. Łuski na ciele są gładkie, pozbawione wręgowania. Występują
zwykle dwie tarczki odbytowe (fot. 8 a, b).
Dymorﬁzm płciowy jest stosunkowo słabo zaznaczony. Poza różnicami w rozmiarach mogą występować także różnice w kolorycie ciała. Samce są ubarwione zwykle
na różne odcienie brązu, u samic natomiast dominują barwy szare, ciemniejsze niż

Fot. 9 a, b. Żmija zygzakowata. Widoczna pionowa źrenica oraz charakterystyczny zygzak

Fot. S. Bury

17

u samców. Podobnie strona brzuszna jest u samców jaśniejsza niż u samic, zwykle
rdzawo-brązowa, podczas gdy u samic szara do czarnej. Obie płcie mają deseń na
grzbiecie.
U osobników dojrzałych płciowo zaznaczają się różnice w morfologii okolicy kloakalnej. Samce ze względu na obecność organów rozrodczych mają ogon zgrubiały
tuż za kloaką, relatywnie dłuższy w stosunku do reszty ciała niż u samic. Ogon samic
zwęża się tuż za kloaką i jest krótszy.
Tab. 1. Zestawienie najważniejszych cech krajowych gatunków beznogich gadów (pominięto
zaskrońca rybołowa ze względu na jego niepewny status w Polsce)
Gniewosz plamisty

Żmija zygzakowata

Zaskroniec zwyczajny

Wąż Eskulapa

Padalec zwyczajny

• Niewielki, smukły, łuski gładkie, głowa z 9 regularnymi tarczkami.
• Okrągła źrenica.
• Wierzch ciała w różnych odcieniach brązu lub szarości z 2-4 rzędami
plamek lub pasów. Na głowie plama U-kształtna. Po bokach głowy
ciemna smuga.
• Niewielka, masywna, łuski wręgowane, głowa z licznymi nieregularnymi
tarczkami.
• Źrenica pionowa.
• Wierzch ciała w różnych odcieniach brązu lub szarości.
• Zygzakowata wstęga na grzbiecie. Na głowie plama V- lub X-kształtna.
Na bokach głowy ciemna i jasna smuga.
• Dość duży, głowa z 9 regularnymi tarczkami, łuski wręgowane.
• Źrenica okrągła.
• Ciało ciemnoszare, brązowe lub oliwkowe, czasem z ciemniejszymi
plamkami po bokach lub jasnymi brzegami łusek.
• Żółte, białe lub pomarańczowe plamy z tyłu głowy, czarno obwiedzione.
• Duży, smukły, na głowie 9 regularnych tarczek, łuski gładkie.
• Źrenica okrągła.
• Wierzch ciała oliwkowy do brązowego, zwykle z jasnymi cętkami. Z tyłu
głowy żółte przejaśnienia.
• Spód ciała charakterystyczny jednolicie kremowożółty.
• Niewielki, smukły, drobne tarczki na głowie.
• Ciało pokryte licznymi drobnymi łuskami, lśniące.
• Źrenica okrągła.
• Głowa słabo wyodrębniona od reszty ciała, jaszczurkowata.
• Wierzch ciała brązowy, czasem z ciemną linią, boki zwykle ciemniejsze.
Spód ciała ciemny z drobnymi łuskami.
• Rzadziej osobniki jasne, szare lub z niebieskimi plamkami na grzbiecie.
• Może odrzucać ogon.

1.3.3. Siedliska
Siedliska wykorzystywane przez gniewosza plamistego w Polsce są bardzo zróżnicowane. Generalnie uważa się, że jest to gatunek preferujący miejsca dobrze nasłonecznione, suche. Najczęściej gniewosze plamiste spotyka się na obszarach półotwartych
i otwartych, porośniętych niezbyt wysoką roślinnością o zróżnicowanej strukturze.
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Fot. 10. Kamieniołom – przykład siedliska gniewosza plamistego w Bieszczadach

Fot. 11. Typowe siedlisko gniewosza plamistego – murawa kserotermiczna

Fot. S. Bury

Fot. W. Heise

Gatunek ten najchętniej wybiera siedliska heterogenne, stanowiące mozaikę różnych
elementów – pogranicza zespołów roślinnych, miejsca kamieniste (fot. 10), obrzeża
lasów i pól, miedze, brzegi cieków wodnych, skarpy i jary, chętnie wnika też w struktury
antropogeniczne (fot. 13).
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Fot. 12. Bór sosnowy – przykład leśnego środowiska gniewosza plamistego

Fot. N. Juras

Mimo wymagań związanych z nasłonecznieniem i dostępnością bazy pokarmowej
(głównie jaszczurek) gniewosz może występować także w siedliskach typowo leśnych.
Dotyczy to jednak drzewostanów prześwietlonych np. borów sosnowych (fot. 12),

Fot. 13. Antropogeniczne siedlisko gniewosza plamistego – ruiny drewnianego domostwa

20

Fot. S. Bury

które cechuje dobre usłonecznienie dna lasu i dobrze rozwinięty podszyt. Tego typu
siedliska umożliwiają także migrację pomiędzy stanowiskami (Zieliński, Stanisławski
2006). Na pogórzu i w górach dominują bardziej zwarte drzewostany, które są dla gniewoszy zbyt chłodne i wilgotne. Ponadto, silne zacienienie sprawia, że takie miejsca są
omijane przez potencjalne oﬁary gniewoszy (jaszczurki), w związku z czym w południowej części kraju gatunek ten jest obserwowany w węższym zakresie siedlisk, głównie na terenach otwartych i półotwartych, takich jak murawy kserotermiczne (fot. 11),
polany leśne, obrzeża lasów, pobocza dróg, tereny kamieniste (np. kamieniołomy, gołoborza, piargi) (Bury 2012).
1.3.4. Pokarm i naturalni wrogowie
Gniewosz plamisty często bywa określany jako gatunek monofagiczny, odżywiający się przede wszystkim jaszczurkami i innymi gatunkami gadów (znane są także przypadki kanibalizmu). Badania nad preferencjami pokarmowymi gniewosza potwierdzają to stwierdzenie, w większości bowiem przypadków jaszczurki są najczęstszymi oﬁarami gniewoszy. Wąż ten niejednokrotnie poluje także na inne drobne kręgowce, np.
gryzonie i ich mioty. Skład diety gniewosza plamistego jest uzależniony od dostępności rodzajów oﬁar na danym terenie, wobec czego proporcje pożeranych przez niego
gatunków mogą się zmieniać, np. w Wielkiej Brytanii w składzie pokarmu gniewosza
dominują drobne ssaki. Badania przeprowadzone na terenie Polski (Ziemia Lubuska)
wykazały, że najczęściej zjadane są gady (Najbar 2000). Charakter siedlisk zamieszkiwanych przez ten gatunek na terenie naszego kraju wskazuje, że także w innych rejonach
gady mogą być podstawowym elementem bazy pokarmowej.
Gniewosz plamisty ma wielu naturalnych wrogów. Są to przede wszystkim ptaki
szponiaste, krukowate, bociany i inne. Węże są też zabijane przez ssaki łasicowate, lisy,
jeże, szczury. Również zwierzęta domowe, takie jak koty i kury, mogą polować na niewielkie gniewosze.
1.3.5. Fenologia i rozród
Gniewosz plamisty kończy sen zimowy wiosną, zwykle w kwietniu, a przy sprzyjającej pogodzie już w marcu. Niedługo po zakończeniu hibernacji przystępuje do
godów. Samce są wtedy bardzo aktywne i penetrują okolicę w poszukiwaniu partnerki do rozrodu. W przypadku spotkania innego samca zwykle dochodzi do walk,
niekiedy bardzo gwałtownych, mogących zakończyć się poranieniem rywali. Po odnalezieniu samicy dochodzi do kopulacji trwającej kilkadziesiąt minut. Samica rodzi
młode późnym latem (sierpień, wrzesień). W populacjach zamieszkujących tereny
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górskie, które charakteryzuje krótki okres wegetacyjny i trudne warunki klimatyczne
samice gniewoszy mogą rozmnażać się rzadziej – raz na dwa, a nawet trzy lata. Młode
przychodzą na świat w liczbie kilku lub kilkunastu, w zależności od rozmiarów samicy.
Świeżo urodzone gniewosze są niewielkich rozmiarów, od ok. 12 do 20 cm długości,
a ich ubarwienie jest typowo kamuﬂujące. Osiągają dojrzałość płciową w 3. lub 4. roku
życia, przy czym samce dojrzewają szybciej niż samice. W naturze dożywają około 8 lat.
Jesienią, pod koniec września, gniewosze zaczynają poszukiwać schronień zimowych. Zwykle są to podziemne kryjówki, utrzymujące stałą kilkunastostopniową temperaturę, często wykorzystywane jednocześnie przez inne zwierzęta.
1.3.6. Status w Polsce – zmiany i ich przyczyny
Gniewosz plamisty to jeden z najrzadszych gatunków gadów w naszym kraju.
W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt otrzymał status VU – narażonego na wyginięcie, przy czym jego całkowita liczebność została oszacowana na zaledwie 8-9 tysięcy
osobników (Profus, Sura 2001). Status gniewosza plamistego w Polsce jest jednak trudny do precyzyjnego określenia. W krajowej literaturze herpetologicznej na przestrzeni lat pojawiały się sprzeczne stwierdzenia na ten temat. Według opracowań z lat 60.
i 70. XX w. był gatunkiem częstym (Młynarski 1971). Kolejne prace wskazywały na słabą
kondycję krajowej populacji oraz małą liczbę znanych stanowisk (np. Gosławski, Rybacki 1988; Zemanek, Raﬁński 1989). W końcu zaś gniewosza uznano za gatunek skrajnie
rzadki i zagrożony wyginięciem (np. Najbar 1997).
W ciągu ostatnich kilkunastu lat opisano jednak szereg nowych stanowisk, co sugeruje, że gatunek ten nie jest aż w tak tragicznej sytuacji, jak dotąd uważano. Prawdopodobnie jednak zmiany nie są wynikiem kolonizacji nowych obszarów przez tego
węża, ale dokładniejszej penetracji terenu podczas badań faunistycznych oraz rosnącej
liczby przyrodników.
Gniewosz plamisty jest trudno wykrywalny, co w niektórych przypadkach może
skutkować nieścisłościami w określaniu stanu populacji. Problem zauważyli m.in. Wiśniowski i Rozwałka (2007), opisując obserwacje gniewosza plamistego w Ojcowskim
Parku Narodowym. Według wcześniejszych opracowań fauny Ojcowskiego PN, gniewosz był tam uznany za gatunek rzadki (Antoszewska-Bugno, Młynarski 1977), następnie Szyndlar (1995) określił go jako zanikający na terenie parku, przytaczając jedynie pojedynczą obserwację. Możliwe, że liczebność gniewosza na terenie parku rzeczywiście
spadła w miarę zarastania muraw kserotermicznych. Wiśniowski i Rozwałka zwrócili
jednak uwagę na warunki, w jakich dokonano większości obserwacji. W krajowej literaturze herpetologicznej panował pogląd, że słoneczna i upalna pogoda jest optymalna
dla poszukiwań tych węży (Juszczyk 1987). W przytoczonej pracy, w Ojcowskim PN
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najwięcej osobników zostało jednak zaobserwowanych podczas pochmurnych dni.
Efektywność poszukiwań gniewoszy w takich warunkach potwierdzają również obserwacje z innych części Polski (Dembicka i in. 2006; Bury 2009) Możliwe zatem jest, że
wspomniane rzekome zmiany liczebności gniewosza plamistego są rezultatem trudności w ich odnajdywaniu.
W 2009 i 2010 r. został przeprowadzony ogólnopolski monitoring gniewosza plamistego. Wyniki rzuciły nieco światła na rzeczywisty stan populacji. Potwierdzono, że
na większości badanych stanowisk jest to gatunek nieliczny, nawet mimo względnie
dobrego stanu siedliska. Jedynie część populacji wykazujących sporą liczebność i zamieszkujących korzystne siedliska wydaje się mieć stabilną strukturę i szansę na egzystencję w kolejnych latach. Sytuacja gniewosza w rejonie kontynentalnym alpejskim
jest natomiast mniej optymistyczna, m.in. ze względu na znaczną izolację badanych
stanowisk (Najbar 2012).
Nie ulega wątpliwości, że mimo pojawiających się nowych doniesień o obserwacji
gniewosza i coraz pełniejszego rozpoznania jego rozmieszczenia i liczebności w Polsce, jest to gatunek rzadki i w wielu miejscach zanikający.
1.3.7. Status w Europie
W większości krajów europejskich gniewosz jest gatunkiem rzadkim i chronionym.
W 11 spośród 14 krajów Europy Zachodniej został umieszczony na Czerwonej Liście.
W Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Polsce i Finlandii jest zaklasyﬁkowany jako narażony (VU–vulnerable). W Holandii, na Litwie i Łotwie uznano go za gatunek zagrożony
(EN–endangered). W Danii jest to gatunek wymarły, a we Francji i Szwecji wymagający
szczególnej ochrony.
Według Konwencji Berneńskiej z 19 września 1979 r., gniewosz plamisty jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Został także umieszczony w Dyrektywie Rady Europy
92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i ﬂory w załączniku IV – Gatunki roślin i zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony.

23

2. ZAGROŻENIA I METODY OCHRONY
2.1. Główne zagrożenia dla żółwia błotnego
Żółw błotny jest dzisiaj zwierzęciem rzadkim i zagrożonym wyginięciem. Pomimo
ochrony prawnej, zasięg jego występowania w Polsce wciąż się kurczy. Jest to spowodowane przede wszystkim działalnością człowieka, czasami świadomą, ale w większości przypadków związaną z brakiem wiedzy. Do najistotniejszych zagrożeń należą
niewątpliwie te, które wynikają z degradacji siedlisk mokradłowych poprzez ich osuszanie, zagospodarowywanie terenów podmokłych, regulację rzek i zanieczyszczenie
wód. Pochodną osuszania mokradeł są ich pożary. Wyschnięty szuwar bardzo łatwo się
pali, a w ogniu każdego roku ginie wiele zwierząt, w tym żółwie błotne.
Druga grupa zagrożeń związana jest z rozwojem infrastruktury, w tym coraz gęstszą
siecią dróg i wzrostem natężenia ruchu. Budowa nowych dróg z jednej strony jest działaniem bardzo pożądanym, zwłaszcza przez lokalne społeczności, ale z drugiej – przyczynia się do dalszej fragmentaryzacji siedlisk i izolowania populacji różnych grup zwierząt.
Znane są przypadki niszczenia lęgowisk w wyniku zabudowy terenu oraz wydobywania
kopalin (piasku). Z drugiej strony, we wschodniej Polsce znanych jest kilka lęgowisk żółwiowych znajdujących właśnie w starych, nieużytkowanych wyrobiskach piasku (fot.14).

Fot. 14. Jedno z największych lęgowisk żółwia błotnego na Polesiu znajduje się w dawnej kopalni
piasku
Fot. J. Holuk
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Porzucanie gospodarowania na glebach najsłabszych, często piaszczystych powoduje, że na dużą skalę są one przeznaczane do zalesienia. Postępowanie takie jest
jak najbardziej racjonalne, ale niestety czasami wiąże się z niszczeniem lęgowisk żółwia błotnego, być może ostatnich w danym regionie. W sytuacji, kiedy tak naprawdę
nie wiemy, ile ich jeszcze zostało w naszym kraju – znamy tylko 60-70 miejsc rozrodu,
w tym około 40 na Lubelszczyźnie – każde jest cenne ze względu na ochronę żółwia.
Do potencjalnie bardzo groźnych czynników antropogenicznych o nieznanej na
razie skali należy wprowadzanie do środowiska obcych gatunków, np. żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans. Jest to podgatunek północnoamerykańskiego żółwia ozdobnego, którego naturalny zasięg występowania obejmuje środkowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych. Obecny, rzeczywisty zasięg występowania
tego gada jest jednak znacznie większy i obejmuje praktycznie wszystkie kontynenty
(poza Antarktydą). Z tego powodu żółw czerwonolicy uznawany jest za najbardziej
rozpowszechniony gatunek żółwia wodno-błotnego na świecie. W Europie żółwie
czerwonolice zasiedlają wiele zbiorników i cieków w większości krajów, w tym również
w Polsce. Z uwagi na zbliżone warunki klimatyczne panujące w naszym kraju oraz w
północnej części naturalnego zasięgu występowania żółwia czerwonolicego w USA,
gady te są w stanie przetrwać nawet surowe zimy. Aby lepiej rozpoznać zagrożenie i
zaplanować ewentualne działania ochronne, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” z Poznania prowadzi rejestr obserwacji w środowisku naturalnym obcych
gatunków żółwi. Każdy, kto zauważy w naturze takiego żółwia, może przekazać informację za pośrednictwem strony internetowej Towarzystwa: http://www.salamandra.
org.pl/obcezgloszenie.html. Przykład norki amerykańskiej Neovison vison, która prawie
całkowicie wyparła z naszego kontynentu rodzimą norkę europejską Mustela lutreola
niech będzie dla nas przestrogą.
Do czynników naturalnych, mających wpływ na regulację liczebności żółwia błotnego, zaliczyć można: niekorzystne warunki klimatyczne, samoistne zarastanie lęgowisk, presję drapieżników niszczących gniazda oraz choroby i pasożyty.
Bywa, że w chłodne i deszczowe lata (np. w 2011 r.), sukces lęgowy żółwi błotnych
jest minimalny lub nie ma go wcale. Jest to naturalne zjawisko, które dla istnienia populacji gatunków długowiecznych nie ma takiego znaczenia, jak zachowanie odpowiednich warunków siedliskowych. Dużo większe zagrożenie dla sukcesu rozrodczego żółwia
błotnego stanowią zmiany związane z zarastaniem muraw napiaskowych, gdzie samice
żółwia składają jaja. W wyniku sukcesji lub zalesiania, po zaledwie kilku latach może już
nie być śladu po „żółwiowej” murawie. Przywiązane do miejsc rozrodu samice będą jeszcze przez jakiś czas powracały w takie miejsce. Niektóre, zwłaszcza stare osobniki nawet
przez kilka-kilkanaście kolejnych lat. Jednak w zmienionych warunkach siedliska jaja nie
mają szans na pełny rozwój zarodków i w ten sposób tracone są cenne lęgi.
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Młode żółwie padają oﬁarą wielu zwierząt: lisów, borsuków, jenotów, dzików, kruków, czapli, a nawet niektórych owadów, jak pływak żółtobrzeżek. Groźne są dla nich
także drapieżne ryby. Jedynie twardy pancerz – twardnieje dopiero około piątego roku
życia – zapewnia młodym ochronę przed drapieżnikami. Drapieżnictwo jest naturalne.
Ale czy liczebność populacji niektórych drapieżników, na przykład lisów, jest naturalna? W ciągu ostatnich 20-30 lat wzrosła ona na Torfowiskach Chełmskich nawet 3-krotnie. Widać to nie tylko po liczbie zniszczonych gniazd żółwia błotnego (fot.15), ale także
po drastycznie zmniejszającej się liczebności kuropatw i zajęcy.

Fot. 15. Gniazdo żółwia zniszczone przez drapieżnika

Fot. J. Holuk

Choroby i pasożyty są naturalnym czynnikiem wpływającym na liczebność i kondycję populacji żółwia błotnego. W Polsce przeprowadzono dotychczas niewiele badań
na temat chorób i pasożytów żółwi bytujących w środowisku naturalnym. W latach
2006–2007 prowadzono pilotażowe badania na obecność zmian chorobowych wywołanych przez mikroorganizmy i parazyty na 55 osobnikach z rejonu Słubic. Stwierdzono liczne infekcje bakteryjne, infekcje wywołane przez pierwotniaki oraz grzyby.
Stwierdzono też powszechne pasożytowanie na żółwiach pijawek z rodziny Rhynchobdellidae, m.in. pijawki żółwiej Placobdella costata, a w odchodach – obecność jaj lub
larw pospolitych pasożytów wewnętrznych: nicieni Nematoda, tasiemców Cestoda
i przywr Trematoda. Stan niektórych z przebadanych osobników z zachodniej Polski
wskazywał na nękanie ich przez poważne choroby (Najbar 2011).
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Chociaż w ciągu ostatnich 20-30 lat nasza wiedza o żółwiu błotnym stale się zwiększa, to gatunek ten w dalszym ciągu kryje wiele tajemnic. Paradoksalnie, do największych należą rozmieszczenie i liczebność żółwia błotnego w naszym kraju. W dzisiejszych czasach najczęstszą przyczyną niszczenia siedlisk żółwiowych jest brak wiedzy
o jego występowaniu w danym miejscu a nie zła wola ludzi. Żółw cieszy się umiarkowaną sympatią i są liczne dowody na to, że ludzie potraﬁą zrezygnować ze swoich zamiarów, gdy w wyniku ich realizacji mogą zostać zniszczone siedliska tego zagrożonego i tajemniczego zwierzęcia. Dlatego jak najszybciej musimy zlikwidować zagrożenie
wynikające z braku wiedzy o ocalałych jeszcze stanowiskach żółwia błotnego w Polsce.

2.2. Główne zagrożenia dla węża Eskulapa
Mało liczne, izolowane populacje, zwłaszcza znajdujące się na granicy zasięgu, są
szczególnie narażone na wpływ antropopresji, jak fragmentacja i zanikanie siedlisk, co
w konsekwencji może doprowadzać do ich wymarcia (Pullin 2004).
Krajowa populacja węża Eskulapa egzystuje na granicy całkowitego zasięgu występowania. Oznacza to, że warunki środowiska nie są na tym terenie optymalne, ponieważ uniemożliwiają dyspersję gatunku w kierunku północnym.
Do najważniejszych zagrożeń pochodzenia naturalnego należą niekorzystne warunki klimatyczne. Okres aktywności węża Eskulapa w Bieszczadach jest krótszy niż
pozostałych gatunków gadów, co w niektórych sezonach uniemożliwia efektywny
rozród. W związku z późnym okresem godowym, a zatem późnym składaniem jaj,
końcowy etap rozwoju zarodków przypada na okres pierwszych przymrozków (koniec sierpnia, wrzesień). W wyniku tego wiele jaj zamiera i sukces lęgowy nie zostaje
osiągnięty. Ponadto, dostępne w Bieszczadach mikrosiedliska lęgowe nie zapewniają
optymalnych warunków do inkubacji. Potencjalne lęgowiska znajdujące się na terenach półnaturalnych i naturalnych w wyniku postępującej sukcesji roślinności szybko
tracą swoje właściwości termiczne i wilgotnościowe.
Według Najbara (2004 a, b) liczebność węża Eskulapa w dolinie Sanu prawdopodobnie utrzymywała się na w miarę stabilnym poziomie do połowy XX w. Na terenach tych dominowało ekstensywne rolnictwo i wypas bydła. Także ówczesna drewniana i kamienna zabudowa sprzyjały występowaniu tego gatunku. Dzięki obecności człowieka przez kilka ostatnich wieków utrzymywane były znaczne powierzchnie
otwartych przestrzeni i dużo wtórnych, odpowiednich siedlisk lęgowych w postaci
stert obornika, słomy czy siana. Po wysiedleniu ludności w ramach akcji „Wisła” liczebność węży mogła nawet tymczasowo wzrosnąć, gdyż pozostałości zabudowań
i znaczne niezalesione obszary sprzyjały migracji i rozprzestrzenianiu się populacji.
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Fot. 16. Martwy wąż Eskulapa na drodze koło rezerwatu „Krywe”

Fot. G. Baś

Postępująca sukcesja wtórna i planowe zalesienia spowodowały w ostatnich kilkudziesięciu latach znaczne zmniejszenie areału i liczebności populacji. Tendencje te
potwierdziły prowadzone od lat 70. XX w. badania, na podstawie których do roku
2009 liczebność „otryckiej” populacji szacowana była jedynie na 80-100 osobników
(Najbar 2004 a, b).
Według obecnego stanu wiedzy, gatunek ten prowadzi raczej osiadły tryb życia.
Największe dystanse – maksymalnie do 3 km – pokonują samce w okresie godowym
(Najbar 2004 a, b). W związku z powyższym, izolowane populacje/stanowiska w Bieszczadach nie zapewniają ciągłości trwania gatunku, ponadto przemieszczające się
osobniki, ze względu na małą liczebność, nie znajdują partnerów do rozrodu. Zwiększająca się powierzchnia lasów może prowadzić do wzrostu izolacji poszczególnych
stanowisk, w konsekwencji utrudniając, a nawet całkowicie uniemożliwiając wężom
kolonizację nowych stanowisk i migrację pomiędzy już istniejącymi (Najbar 2004 a,
b, Kurek i in. 2009 mat. niepubl., Kurek i in. 2010, 2011). Wspomniane zarastanie terenów półotwartych i otwartych zmusza węże do opuszczania swoich stanowisk. Jest to
obciążone zwiększonym ryzykiem padania oﬁarą drapieżników, człowieka, bądź rozjechania na szlakach komunikacyjnych. Zwiększające się natężenie ruchu samochodowego skutkuje zwiększoną śmiertelnością zwierząt na drogach, co dotyczy także węży
Eskulapa (fot. 16). Węże, jako zwierzęta zmiennocieplne, mogą korzystać z szybko nagrzewających się powierzchni dróg do wygrzewania się. W obszarach o dużej lesistości
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pobocza dróg, jako strefy ekotonu, wykorzystywane przez węże, stanowią też szlaki
migracyjne tych zwierząt.
Wąż Eskulapa jest gatunkiem synantropijnym, wykorzystuje opuszczone i zamieszkałe budynki, pasieki, kompostowniki, gdzie znajduje dogodne miejsca do składania jaj, trwałe schronienia, odpowiednią bazę pokarmową (Drobny 1993, Heimes,
Waitzmann 1993, Waitzmann 1993, Gomille 2002, Mikátová, Zavadil 2001, Janoušek,
Musilová 2009, Najbar 2004 a, b, Kurek 2010).
Obecność węży w pobliżu osad ludzkich wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ich
bezmyślnego zabijania, padania oﬁarą zwierząt domowych oraz zwiększonej śmiertelności na drogach w trakcie migracji. Niewątpliwie strach przed żmijami i nieumiejętność rozpoznania gatunków węży odbija się niekorzystnie na innych krajowych
wężach, w tym na wężu Eskulapa. Wpływ zwierząt domowych na populacje węży jest
trudny do określenia. Koty, a nawet ptactwo domowe z powodzeniem mogą polować
na młode osobniki tego węża.
Wysokie wymagania termiczne węża przekładają się głównie na problemy związane z ograniczoną dostępnością mikrosiedlisk lęgowych. Węże wnikają na tereny
zamieszkałe przez człowieka w poszukiwaniu miejsc do złożenia jaj. Samice węża
Eskulapa i zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix korzystają przykładowo ze stert trocin przy tartakach, gdzie bardzo chętnie i gromadnie składają jaja. Te dwa gatunki mogą łącznie złożyć nawet do kilkuset jaj w jednym miejscu (Najbar 2004 a, b).
W takich zbiorowych złożeniach, ze względu na niską liczebność węża Eskulapa
i jego biologię rozrodu, liczba jaj tego gatunku jest kilku- lub kilkunastokrotnie niższa
od liczby jaj zaskrońca. Do tej pory miejsca takie zapewniały sukces lęgowy i prawdopodobnie w dużej mierze przyczyniły się do przetrwania węża Eskulapa w rejonie
wsi Zatwarnica. Problem pojawił się kilka lat temu, gdy trociny osiągnęły wartość
rynkową i wykorzystywane są przykładowo do produkcji brykietów na opał. Skala ich
sprzedaży uniemożliwia powstanie trwalszych siedlisk lęgowych, co w konsekwencji
powoduje niszczenie złóż jaj i powstawanie pułapek ekologicznych dla tego zagrożonego gatunku.
Istotnym, lecz trudnym do oceny czynnikiem negatywnie wpływającym na liczebność węży Eskulapa jest nielegalne wyłapywanie do prywatnych hodowli. Niewiele wiadomo o natężeniu tej działalności, niemniej jednak w drugiej połowie XX w.
znanych było wiele przypadków wyłapywania węży w Bieszczadach i wywożenia ich
w różne części Polski, np. do ogrodów zoologicznych, bądź za granicę. Istnieją przesłanki, że proceder ten nadal ma miejsce, jednak przyłapanie na gorącym uczynku
osób za to odpowiedzialnych jest niezwykle trudne.
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2.3. Główne zagrożenia dla gniewosza plamistego
Populacje gniewosza plamistego są narażone na działanie rozmaitych czynników,
mogących mieć negatywny wpływ na liczebność, strukturę wiekową czy stan siedliska.
Część z nich jest wynikiem naturalnych procesów w ekosystemie, takich jak sukcesja
roślinności, jednak zagrożenia o najpoważniejszym wpływie na populacje gniewoszy
plamistych mają pochodzenie antropogeniczne.
Do głównych zagrożeń gniewosza plamistego należą:
• Zabijanie i tępienie
Gniewosz plamisty ze względu na rozmiary ciała i ubarwienie jest często mylony ze żmiją zygzakowatą, w konsekwencji padając oﬁarą osób tępiących żmije.
Proceder ten miewa niekiedy niepokojąco duże natężenie. Na początku ubiegłego wieku na terenie Słowenii zanotowano zabicie 7059 gniewoszy plamistych
(Engelmann 1993). Brak precyzyjnych danych dla Polski, jednak informacje podane przez Paxa (1925) dotyczące tępienia żmij wyraźnie sugerują możliwość
trzebienia gniewoszy „przy okazji i przez pomyłkę”.
• Utrata naturalnych siedlisk i ich fragmentacja
Występowanie gniewoszy jest uzależnione od obecności odpowiednich siedlisk.
Większość z nich jest niszczona w miarę rozwoju miast i dróg. Niektóre stanowiska zanikają w miarę zalesiania otwartych terenów oraz zmian w rolnictwie.
Zmniejszanie się powierzchni siedlisk jest związane ze zwiększającą się izolacją
poszczególnych stanowisk. Przez to rośnie ryzyko wymarcia lokalnych populacji,
m.in. poprzez ograniczenie możliwości migracji oraz potencjalny spadek zmienności genetycznej.
• Zarastanie powierzchni półotwartych i otwartych
Jak wspomniano, gniewosz plamisty zasiedla głównie tereny nieleśne (z wyjątkami), o wysokim stopniu nasłonecznienia. Zarastanie takich siedlisk wiąże się ze
zmniejszeniem nasłonecznienia, przez co spada jakość siedliska. Ponadto, miejsca
zacienione są omijane przez jaszczurki – główne oﬁary gniewosza plamistego.
• Rozwój infrastruktury drogowej i wzrost natężenia ruchu samochodowego
Śmiertelność zwierząt na drogach jest problemem od lat. Węże są narażone na
działanie tego czynnika w szczególny sposób. Giną pod kołami samochodów nie
tylko przekraczając szlaki komunikacyjne w trakcie migracji, ale także wtedy, gdy
korzystają z dróg do wygrzewania się i poszukiwania oﬁar.
• Zmniejszenie zasobności bazy pokarmowej
Podstawowym składnikiem diety gniewosza plamistego są jaszczurki. 0Niszczenie naturalnych siedlisk, zabijanie węży przez zwierzęta domowe, zmiany
w sposobie użytkowania gruntów rolnych i wiele innych czynników prowadzi do
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spadku liczebności jaszczurek (wiele spośród tych czynników oddziałuje też bezpośrednio na gniewosze). Również rosnąca chemizacja rolnictwa i ogrodnictwa
może w poważny sposób przyczyniać się do uszczuplenia populacji jaszczurek
i gniewoszy. Środki chemiczne mające na celu tępienie bezkręgowców są w stanie kumulować się w organizmach żerujących na owadach jaszczurek, następnie
pożeranych przez gniewosze (Hall 1980).
• Zmiany w rolnictwie
Tradycyjne rolnictwo sprzyjało występowaniu gniewoszy i innych gatunków
węży. Dzięki wypasaniu bydła powierzchnie otwarte nie zarastały. Zabudowania
gospodarskie zapewniały dużą liczbę kryjówek i potencjalne oﬁary (jaszczurki,
gryzonie). Grunty rolne były porozdzielane miedzami, a do uprawy nie wykorzystywano ciężkiego sprzętu i pestycydów. Obecnie obserwuje się wyraźne i szybkie niekorzystne zmiany. Najistotniejsze to scalanie gruntów, w wyniku którego
niszczone są siedliska i szlaki migracyjne węży, stosowanie ciężkiego sprzętu,
wiążące się z zabijaniem drobnych zwierząt oraz niekorzystny wpływ środków
ochrony roślin. Jednocześnie brak działań kompensujących, zapewniających
utrzymanie choćby fragmentów siedlisk.
• Postępująca urbanizacja
Rozwój miast ma bezpośredni negatywny wpływ na występowanie gniewoszy
i innych gadów. W miarę zabudowy kolejnych obszarów niszczone są naturalne
i półnaturalne siedliska. Środowisko miejskie jest bardzo rzadko wykorzystywane przez gady i jedynie w sporadycznych przypadkach zdarza się, że populacje
węży utrzymują się w miastach (np. w Krakowie – Bury 2011).
• Wyłapywanie do celów terrarystycznych
Trudno oszacować rzeczywisty wpływ tego procederu na populację gniewosza
plamistego. Możliwe, że przy obecnej dostępności wielu gatunków węży rozmnażanych w niewoli przypadki nielegalnych odłowów są rzadkie i nie mają
istotnego znaczenia. Niemniej jednak należy brać pod uwagę możliwość lokalnie częstszego wyłapywania węży, na co wskazują liczne apele polskich herpetologów (np. Gosławski, Rybacki 1988).
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3. STOSOWANE I ZALECANE METODY OCHRONY
ŻÓŁWIA BŁOTNEGO, WĘŻA ESKULAPA
I GNIEWOSZA PLAMISTEGO
3.1. Ochrona prawna żółwia błotnego, węża Eskulapa
i gniewosza plamistego
Jak już wspomniano w rozdziale dotyczącym statusu ochronnego, żółw błotny,
wąż Eskulapa i gniewosz plamisty objęte są w Polsce ochroną ścisłą oraz wymagają
ochrony czynnej, a także wyznaczania stref ochronnych.
Ochrona bierna, zwana dawniej konserwatorską, to przede wszystkim wprowadzenie powszechnie obowiązujących zakazów, które mają zabezpieczyć gatunek przed
niekorzystnym oddziaływaniem ludzi.
Wybrane przepisy dotyczące żółwia błotnego, węża Eskulapa i gniewosza plamistego (obowiązujące na podstawie rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt) zabraniają:
• umyślnego: zabijania, okaleczania, chwytania, niszczenia ich jaj, postaci młodocianych, płoszenia i niepokojenia;
• transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;
• zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków;
• niszczenia ich siedlisk i ostoi oraz ich gniazd;
• wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
• preparowania okazów gatunków;
• zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
• fotografowania, ﬁlmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub
niepokojenie zwierząt;
• przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.
W celu zapewnienia trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska
lub ostoi, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska może ustalać
i likwidować w drodze decyzji administracyjnej strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania żółwia błotnego, węża Eskulapa i gniewosza plamistego.
Granice stref ochrony powinny być oznaczone tablicami z napisem „Ostoja zwierząt,
osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. W uzasadnionych sytuacjach, takich
jak badania naukowe bądź czynna ochrona populacji, możliwe jest uzyskanie zezwoleń na odstępstwa od niektórych z wyżej wymienionych zakazów.
32

W strefach ochrony, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska
zabronione jest:
• przebywanie osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony
oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony
oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub
zarządcą;
• wycinanie drzew lub krzewów;
• dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą
ochrony poszczególnych gatunków;
• wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji.
Tworzy się dwa rodzaje stref ochrony wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania żółwia błotnego i węża Eskulapa:
• strefę całoroczną – obowiązującą w promieniu do 200 m od miejsca rozrodu
i regularnego przebywania;
• strefę okresową – obowiązującą w promieniu do 500 m od miejsca rozrodu
i regularnego przebywania, która obowiązuje od 1 marca dla żółwia błotnego
(od 1 kwietnia dla węża Eskulapa) do 30 września.
Dla gniewosza plamistego przewidywana wielkość obszaru ochronnego to:
• do 100 m w ciągu całego roku;
• do 500 m w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Fot. 17. Oznakowanie strefy ochronnej żółwia błotnego w Lasach Sobiborskich

Fot. J. Holuk
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W sytuacjach podyktowanych potrzebą ochrony gatunku regionalny dyrektor
ochrony środowiska może wydać zezwolenie na odstępstwa od zakazów dotyczących
wycinki drzew i krzewów oraz zmian stosunków wodnych.
Wiele osób zajmujących się ochroną przyrody, w tym leśników, unika wyznaczania
stref ochronnych na swoim terenie, ze względu na zakazy i procedury administracyjne związane z koniecznością uzgadniania wszelkich zabiegów w strefach, a przede
wszystkim przewlekłość postępowania. Obawy te niestety bywają uzasadnione. Należy pamiętać jednak, jak ważnymi gatunkami dla rodzimej fauny są: żółw błotny, wąż
Eskulapa i gniewosz plamisty, jak bardzo są zagrożone. Czy mamy prawo uzależniać
ochronę siedlisk tych gatunków tylko od dobrej woli ludzi? Czy fundamenty ochrony
tych gatunków i ich siedlisk nie powinny być trwałe, niepodatne na koniunkturalne
interesy? Odpowiednie zaplanowanie potencjalnej powierzchni ochronnej może nie
powodować utrudnień dla lokalnych mieszkańców i użytkowników terenu, a nawet
może być dla nich korzystne (np. chroniąc przed inwestycjami tereny o wartości edukacyjnej bądź rekreacyjnej). W praktyce wyznaczona strefa może mieć mniejszą
powierzchnię niż wymieniona w rozporządzeniu w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dlatego też tego typu zabiegi ochronne powinny być koniecznie konsultowane ze specjalistami, mogącymi zaproponować optymalne, kompromisowe
rozwiązanie. Wszelkie zbędne utrudnienia w komunikacji powinny być likwidowane
w ramach dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wzajemny szacunek i zrozumienie jest podstawą dobrej współpracy.
Ochrona obszarowa jest stabilnym zabezpieczeniem terenu, co nie oznacza oczywiście, że w każdym przypadku występowania żółwia, węża Eskulapa czy gniewosza plamistego musi być wyznaczona taka strefa, czy utworzony rezerwat przyrody.
W niektórych sytuacjach powoływanie strefy może okazać się niepotrzebne, gdy użytkowanie danego terenu sprzyja występowaniu węży, a reżim ochronny strefy zabrania
wykonywania określonych czynności. Przykładowo, w okolicach zamieszkałych przez
człowieka, np. przy wsiach, niektóre struktury antropogeniczne takie jak sterty desek,
gałęzi, odpadów budowlanych mogą stanowić korzystne kryjówki dla gniewoszy
i węży Eskulapa, wypas bydła z kolei zapobiega zarastaniu terenów otwartych, etc.
Niewątpliwie jednak strefy ochronne stanowią dobre zabezpieczenie stanowisk
omawianych gatunków gadów w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia siedliska, np.
planowaną inwestycją budowlaną.
Stanowiska, wobec których uznano, że nie muszą być chronione w formie rezerwatów przyrody czy stref ochronnych można objąć ochroną przy pomocy innych form,
takich jak użytek ekologiczny. Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki
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wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Tę formę ochrony przyrody ustanawia i znosi uchwała rady gminy,
która określa nazwę obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące czynnej ochrony oraz zakazy
właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zniesienie użytku
ekologicznego następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które
ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
Pełen tekst ustawy o ochronie przyrody można znaleźć w Internetowym Systemie
Aktów Prawnych – isap.sejm.gov.pl.
2.1.1. Zezwolenia na odstępstwa od zakazów
W przypadku planowania działań ochronnych dotyczących gniewosza plamistego,
węża Eskulapa i żółwia błotnego konieczne może się okazać uzyskanie odpowiednich
zezwoleń. Wzory wniosków o uzyskanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów można
odnaleźć na stronach regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska bądź Ministerstwa Środowiska. Wniosek musi dość dobrze deﬁniować czynności, które będą realizowane, z uzasadnieniem doboru takich a nie innych
metod. Należy podać takie informacje, jak szacunkowa liczba osobników, które będą
odławiane (o ile będą), opis planowanych procedur, termin i miejsce prac, nazwiska
osób zaangażowanych oraz znaczenie i potencjalny wypływ wnioskowanych czynności na populacje. W przypadku planowania prac na obszarach chronionych potrzebne
jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń. Wnioski są rozpatrywane zwykle przez osoby,
które nie specjalizują się w biologii gadów. Dlatego też należy unikać umieszczania
rozległych i zawiłych opisów stwierdzających zasadność planowanych działań. Opisy
i uzasadnienia procedur powinny być zwięzłe i klarowne. W niektórych przypadkach
może okazać się pomocne załączenie kopii artykułu lub innego tekstu potwierdzającego rzetelność wybranych czynności.
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3.2. Czynna ochrona żółwia błotnego
Czynną ochronę przyrody wymusiła ogromna presja człowieka wywierana na poszczególne gatunki i ekosystemy oraz zmiany w siedliskach, będące wtórnym efektem
działalności człowieka. Ochrona czynna jest zgodna z najnowszymi trendami, programami i dokumentami traktującymi o ochronie przyrody, m.in. Konwencją o różnorodności biologicznej z Rio 1992 r., zakładającą zahamowanie wymierania gatunków do
poziomu „naturalnego”, Strategią zrównoważonego rozwoju UE zakładającą powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej do końca 2012 r., siecią Natura 2000 itd.
Wydaje się to słusznym kierunkiem, zwłaszcza że próby ochrony biernej niektórych
ekosystemów, np. muraw kserotermicznych sprawiły, że wiele z nich dziś nie istnieje.
Tymczasem ochrona czynna przynosi efekty.
Czy jednak zawsze? Na pytanie „ochrona czynna czy bierna?” dr Krzysztof Wojciechowski z KUL napisał: „to czynić, a tamtego nie zaniedbywać”. Ingerencja w przyrodę,
w naturalne procesy, zwłaszcza w polskich warunkach, zaszła dziś tak daleko, że jedynie bierna ochrona na niewiele by się zdała. Gdyby nie ochrona czynna, na pewno nie
podziwialibyśmy dziś albo w najbliższej przyszłości wielu gatunków, być może także
żółwia błotnego.
3.2.1. Rozpoznanie występowania żółwi
Żółw błotny jest zwierzęciem skrytym i płochliwym. Jego obserwacja w środowisku naturalnym jest dość trudna i wymaga dużo wytrwałości. Stosunkowo najłatwiej
żółwie można obserwować wiosną, gdy po zimie wygrzewają się w słońcu na kępach
traw czy kłodach drewna wystających z wody. Można je też obserwować w okresie
składania jaj, tj. od połowy maja do połowy czerwca, czasami nieco dłużej. Samice
opuszczają swoje mokradła i wędrują na lęgowiska oddalone od wody czasami nawet kilka kilometrów, najczęściej jednak znacznie bliżej, od kilkudziesięciu do kilkuset
metrów. Najczęściej wybierają te same miejsca składania jaj przez wiele lat, ale nie jest
to regułą. Są to dobrze naświetlone, a tym samym dobrze nagrzewające się lokalne
górki, czy południowe skłony stoków, uprawy leśne, leśne lub polne drogi gruntowe,
piaszczyste pobocza dróg asfaltowych, grunty orne. Czasami są to jednak tylko małe
śródleśne polanki w starym drzewostanie o powierzchni kilku arów, czy powierzchnie
pod linią elektryczną. Zdarzają się również przypadki zakładania gniazda na podwórku,
tuż obok domu jednorodzinnego, w sadzie, na dzikim wyrobisku piasku. Obserwacje
w tym okresie trzeba prowadzić bardzo ostrożnie, gdyż łatwo jest spłoszyć samicę, która opuszcza wtedy lęgowisko. Powrót samicy na lęgowisko może zająć od kilku do kilkunastu dni. Tak długa strata czasu w okresie inkubacji jaj, w przypadku niekorzystnych
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warunków atmosferycznych (chłodne lub wilgotne lato), może spowodować utratę
lęgu. Z tego samego powodu nie wolno się w tym okresie zbliżać do samicy, a tym
bardziej jej chwytać.
Dość dobrym wskaźnikiem obecności żółwi na danym obszarze są pozostałości
po zniszczonych przez drapieżniki gniazdach (fot. 15). Zwykle jest to niewielki dołek
o głębokości do 12 cm, ze szczątkami białych skorupek jaj, które mogą być porozrzucane w promieniu do 1–1,5 m od gniazda. Plądrowanie gniazd przez drapieżniki najczęściej ma miejsce w okresie do kilku dni po złożeniu jaj, a także w końcowym okresie
inkubacji i czasie wykluwania się młodych.
Kolejną metodą poszukiwania obecności żółwi w terenie jest wypatrywanie śladów, jakie zostawiają wędrujące dorosłe osobniki na gruncie. Do prowadzenia takich
obserwacji najlepiej nadają się piaszczyste drogi i zaorane pola. Tam ślady mogą być
bardzo wyraźne (fot. 18).

Fot. 18. Ślad żółwia błotnego pozostawiony na piaszczystej drodze

Fot. J. Holuk

3.2.2. Czynna ochrona lęgów

a) zabezpieczanie gniazd siatkami stalowymi na okres inkubacji
Czynna ochrona lęgów składa się z dwóch zasadniczych etapów: wiosennego
(w okresie składania jaj) i jesiennego (w okresie wylęgu młodych).
37

Etap wiosenny polega na obserwacji lęgowisk, wyszukiwaniu na nich samic żółwia błotnego, obserwacji składania jaj oraz zabezpieczaniu i oznakowaniu założonych
gniazd (fot. 19). Do zabezpieczania gniazd używa się metalowej, ocynkowanej siatki
o wymiarach 50 x 50 cm, która zakotwiczana jest w gruncie szpilami z żebrowanej stali
zbrojeniowej długości od 40 do 60 cm (fot. 20, ryc. 1). Zabezpieczane złoże powinno

Fot. 19 i 20. Gniazda żółwia błotnego zabezpieczone metalowymi siatkami przed drapieżnikami.
Na dole przykład dodatkowych zabezpieczeń stosowany w miejscach, gdzie drapieżniki nauczyły
się niszczyć gniazda przykryte siatkami
Fot. J. Holuk
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znaleźć się w środku siatki. Karteczkę z opisem gniazda albo samicy, która je założyła
umieszcza się w plastykowej torebce strunowej, aby nie zamokła. Następnie wkłada
się ją pod siatkę w taki sposób, aby nie zacieniała złożonych jaj. Gniazdo można potem
zamaskować bardzo cienką warstwą igliwia, liści lub piasku. Dopiero po złożeniu jaj
samicę można schwytać w celu dokonania pomiarów lub oznakowania, o ile posiada
się na to zgodę właściwego organu ochrony przyrody.
Obserwacje na lęgowisku należy prowadzić od godziny 16 do zmierzchu. Najwięcej samic pojawia się w godzinach od 17 do 20, ale zdarzają się takie, które przychodzą
dopiero po zapadnięciu zmroku. Penetrację lęgowiska w okresie, gdy samice szukają
właściwego miejsca do założenie gniazda – co sygnalizują wyciągniętą do góry głową i obserwacją otoczenia – należy prowadzić bardzo ostrożnie i z dużej odległości,
najlepiej przy użyciu lornetki. W tym czasie żółwice są bardzo płochliwe. Dopiero pod
koniec składania jaj można podejść do samicy na bliską odległość, przy zachowaniu
dużej ostrożności tak, aby można było określić zaawansowanie procesu i przewidzieć
czas jego zakończenia. W tym czasie można zaznaczyć patykami wbitymi w ziemię
szczegółową lokalizację gniazda tzw. metodą trójkąta równobocznego. Podstawę trójkąta stanowią wbite patyki, a wierzchołek gniazdo. Po zejściu samicy z gniazda łatwo
poprawnie założyć siatkę. Należy pamiętać, że w ciepły dzień ziemia szybko wysycha
i już po 10-15 minutach od zejścia samicy z gniazda może być bardzo trudno odnaleźć
miejsce, w którym zostały złożone jaja.

Ryc. 1. Schemat zabezpieczonego gniazda żółwia błotnego

oprac. N. Juras
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W okresie letnim lęgowiska należy monitorować, uzupełniać maskowanie gniazd
i kontrolować zabezpieczenia siatkami. W tym okresie najczęściej zdarzają się kradzieże szpil i siatek zabezpieczających. W połowie lub pod koniec sierpnia pod wszystkie
założone siatki należy włożyć patyki o grubości 2-3 cm, by siatka nie przylegała bezpośrednio do ziemi. Ma to na celu stworzenie przestrzeni dla młodych żółwi, które
opuszczą samodzielnie gniazdo. Patyki można układać na dwa sposoby, w zależności
od planowanej liczby kontroli stanu wylęgu. Jeżeli zakładamy kontrolę przynajmniej
raz dziennie (najlepiej więcej niż raz), to patyki można ułożyć w kwadrat, w taki sposób, że młode nie są w stanie go opuścić. Pozwala to dokładnie monitorować liczbę
młodych. Gniazdo powinno znajdować się w środku, pomiędzy patykami. Wiążę się to
z absolutną koniecznością monitorowania gniazda, gdyż dla młodych znajdujących
się pod siatką groźne jest zarówno przegrzanie od słońca, jak również drapieżniki.
W przypadku, gdy nie mamy pewności wykonania kontroli lub będzie ona wykonywana rzadziej niż raz dziennie, należy ułożyć tylko dwa patyki równolegle do siebie
z gniazdem pośrodku, tak, aby młode mogły samodzielnie wyjść spod siatki (fot. 21).
Etap jesienny może zacząć się już pod koniec sierpnia, lecz najczęściej w pierwszej
połowie września. Polega na zdjęciu maskowania i obserwacji gniazd w celu ustalenia
terminu wylęgu. Opuszczające gniazdo młode żółwie (fot. 22) są wyjmowane spod
siatki i przenoszone do wytypowanych wcześniej zbiorników wodnych. Przenoszenie
młodych do zbiorników ma szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie, gdy poziom

Fot. 21. Dzięki ułożeniu dwóch patyków pod siatką młode żółwie mogą swobodnie opuścić lęgowisko
Fot. J. Holuk
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Fot. 22. Młode żółwie w gnieździe

Fot. J. Holuk

wód gruntowych jest niski, a cieki czy najbliższe mokradła są często wyschnięte. Młode
osobniki musiałyby pokonywać znaczne odległości, w trakcie których są całkowicie
bezbronne i mają małe szanse na przeżycie.
b) odstrzał redukcyjny drapieżników
Teoretycznie o wiele prostszą metodą uzyskania tego samego efektu, czyli zmniejszenia strat w lęgach, byłoby ograniczenie wielkości populacji drapieżników poprzez
odstrzał. Metoda ta może okazać się jedynym skutecznym rozwiązaniem tam, gdzie
siatki nie spełniają swojego zadania, gdyż drapieżniki nauczyły się omijać zabezpieczenia, jak to ma miejsce na niektórych lęgowiskach w Lasach Sobiborskich na Polesiu.
W praktyce sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Dochodzą względy etyczne,
gdyż najskuteczniejszy byłby odstrzał drapieżników bezpośrednio w okresie lęgowym
żółwia, a jest to najczęściej również okres wychowywania młodych przez te zwierzęta,
a także względy organizacyjne. Do redukcji powinny być wybierane przede wszystkim
konkretne osobniki żerujące na lęgowiskach.
Dwuletni okres redukcji drapieżników w Lasach Sobiborskich na razie nie przynosi
zadowalających efektów. Przyczyny mogą być dwie. Redukowane są prawdopodobnie
nie te osobniki, które żerują na lęgowiskach, albo ograniczono populację lisów w zbyt
małym stopniu w stosunku do jej liczebności na tym terenie. Dłuższy okres obserwacji
pozwoli zapewne zweryﬁkować te oceny.
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3.2.3. Czynna ochrona lęgowisk
a) utrzymywanie odpowiedniego nasłonecznienia na lęgowiskach (redukcja zadrzewień
i zakrzaczeń)
Utrzymywanie właściwego nasłonecznienia na lęgowiskach żółwia błotnego jest jedną
z podstawowych metod zapewnienia przetrwania gatunku na danym terenie. Wydaje się, że
w obecnych czasach zarastanie lęgowisk jest nawet istotniejszym zagrożeniem niż ubytek
siedlisk mokradłowych, choć lokalnie te sprawy mogą wyglądać nieco inaczej. Wycinki można dokonywać w dwóch terminach: późna jesień–zima oraz w lecie, gdy zakończony został
okres składania jaj. Należy przy tym pamiętać, że po lęgowisku zarówno w lecie, jak i w zimie
nie powinny poruszać się ciężkie pojazdy mogące uszkodzić jaja lub młode żółwie, które zostały w glebie na zimę. Wycinkę, zwłaszcza krzewów i odrośli drzew należy wykonywać przy
samej glebie, żeby uzyskać jak najlepsze nasłonecznienie powierzchni ziemi. Bardzo często
wykonawcom prac przyzwyczajonym do prowadzenia wycinki na dużych powierzchniach
umykają te drobniutkie, ale na ogół bardzo liczne siewki i młode osobniki drzew i krzewów.
Wszystkie wycięte rośliny powinny być usunięte poza teren lęgowiska i zagospodarowane
zgodnie z prawem. Wielkość obszaru objętego wycinką powinna zapewniać w ciagu całego
dnia dobre nasłonecznienie wszystkich miejsc, na ktorych samice składają jaja.
b) ogradzanie lęgowisk narażonych na rozjeżdżenie przez pojazdy mechaniczne
Zarastanie lęgowisk sprawia, że w ostatnich latach coraz częściej obserwuje się samice składające jaja na poboczach dróg, a czasami nawet centralnie na drogach gruntowych. Najlepiej byłoby oczywiście takie drogi wyłączyć z ruchu na okres inkubacji, ale nie
zawsze jest to możliwe. Pozostaje wtedy jedynie ogrodzenie gniazda kołkami drewnianymi, by nie zostało ono rozjeżdżone przez pojazdy albo – jeśli to możliwe – wyznaczenie
nowego przebiegu drogi na tym odcinku. Kołki można wbić w ziemię obok gniazda lub
ułożyć na gruncie w taki sposób, by przejeżdżający pojazd musiał je ominąć.
3.2.4. Ochrona tras migracji
Zapewnienie możliwości przemieszczania się żółwi pomiędzy miejscami stałego
przebywania letniego lub zimowego a lęgowiskami jest konieczne dla zachowania
trwałości populacji na danym obszarze. Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty tego
zagadnienia: zapewnienie możliwości przemieszczania się zwierząt w czasie teraźniejszym oraz zapewnienie możliwości przemieszczania się w przyszłości, nawet dosyć odległej. W pierwszym przypadku koncentrujemy się na ﬁzycznym usuwaniu przeszkód
na trasie wędrówek, zapewnieniu optymalnych warunków siedliskowych korytarza
ekologicznego itp. W drugim przypadku analizujemy dokumenty planistyczne, jak stu42

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pod kątem eliminacji ewentualnych zagrożeń dla żółwia już na etapie tworzenia tych dokumentów.
3.2.5. Ochrona siedlisk podmokłych poprzez poprawę stosunków wodnych
Ochrona siedlisk mokradłowych jest niezbędna dla zachowania populacji żółwia
błotnego. Ten aspekt dostrzegany jest chyba najczęściej w praktyce czynnej ochrony
w naszym kraju. Większość, a być może wszystkie projekty ochrony żołwia w mniejszym lub
większym zakresie uwzględniały prace związane z poprawą stosunków wodnych. Najczęściej jest to tworzenie lub odtwarzanie oczek wodnych, hamowanie niekontrolowanego
odpływu wody ze zlewni poprzez budowę piętrzeń lub remonty już istniejących urządzeń
zatrzymujących wodę. Prezentowane w tej publikacji projekty potwierdzają tę praktykę.
Szczegółowa procedura przygotowania inwestycji związanych z poprawą stosunków wodnych jest uzależniona od zakresu planowanych prac oraz wielu innych
uwarunkowań, m.in. lokalnych przepisów. Jednak ogólny schemat postępowania jest
bardzo podobny i może być przydatny przy planowaniu robót.
Przykład prawidłowo zaplanowanej kolejności działań w procesie inwestycyjnym
mającym na celu ochronę lub poprawę stosunków wodnych w obszarach cennych
przyrodniczo:
• wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej (opis zasobów przyrodniczych);
• wykonanie waloryzacji przyrodniczej (ocena walorów przyrodniczych);
• określenie celów do osiągnięcia;
• opracowanie koncepcji realizacji robót;
• przeprowadzenie konsultacji społecznych;
• wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożenie jej do właściwego organu;
• uzyskanie potrzebnych opinii i uzgodnień (wykonanie raportu oddziaływania na
środowisko, jeśli jest niezbędny);
• wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych (dokumentacja do pozwolenia wodno-prawnego, projekt budowlany);
• uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę);
• wyłonienie wykonawcy robót oraz ich wykonanie;
• zapewnienie właściwego nadzoru technicznego i przyrodniczego;
• zgłoszenie zakończenia robót (jeśli jest to wymagane) i rozpoczęcie eksploatacji
obiektu;
• monitoring uzyskanych efektów ekologicznych.
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3.2.6. Edukacja ekologiczna lokalnej społeczności i decydentów w okolicach
zasiedlonych przez żółwia
Czynna ochrona przyrody nie wsparta działaniami z zakresu edukacji ekologicznej
i popularyzacją zagadnień związanych z potrzebą ochrony wybranych gatunków czy
siedlisk przynosi o wiele mniejsze efekty, zwłaszcza w dłuższym okresie, niż wsparta takimi działaniami. Ludzie świadomi prędzej godzą się na pewne wyrzeczenia lub ograniczenia swoich praw, jeżeli wiedzą, czemu mają one służyć.
Jest wiele metod osiągania tego celu, ale jednym z najlepszych, zwłaszcza dla dzieci
i młodzieży są ścieżki przyrodnicze wyposażone w odpowiednią i atrakcyjną infrastrukturę, np. wieże widokowe, czatownie, tablice informacyjne, kładki. Infrastruktura turystyczna podnosi jednocześnie atrakcyjność turystyczną danego obszaru, dzięki czemu
zyskuje się aprobatę również lokalnych władz.
Przykład działań edukacyjnych zastosowanych w projektach ochrony żółwia błotnego:
• prelekcje o żółwiu błotnym, zagrożeniach, potrzebie i metodach ochrony dla dorosłych mieszkańców obszarów, na których występuje żółw błotny;
• organizacja konkursów: plastycznych, muzycznych, literackich popularyzujących
ochronę żółwia i innych rzadkich gatunków roślin i zwierząt;
• wydawanie publikacji popularyzujących potrzebę ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych: foldery, broszury, kalendarze itp.;
• przygotowanie drobnych upominków popularyzujących zagrożone gatunki, jak
zakładki do książek, nalepki, kalendarzyki, które mogą być rozdawane na zajęciach i spotkaniach poświęconych ochronie tego gatunku;
• wykonanie różnego rodzaju gadżetów z nadrukiem popularyzującym problematykę ochrony, np. koszulki z nadrukiem, kubki, długopisy.

3.3. Czynna ochrona węża Eskulapa
3.3.1. Czynna ochrona – poprawa warunków siedliskowych
Wąż Eskulapa to typowo ciepłolubny gatunek. Korzysta z siedlisk charakteryzujących się wysokim nasłonecznieniem i umożliwiających skuteczną termoregulację.
W Bieszczadach na przestrzeni lat obserwuje się jednak postępujące zarastanie powierzchni półotwartych i otwartych. To jedna z ważniejszych przyczyn postępującej
izolacji poszczególnych stanowisk, poprzez utrudnienie migracji pomiędzy nimi. Zapobieganie nadmiernej sukcesji jest wobec tego jednym z kluczowych elementów czyn44

nej ochrony gatunku w Polsce. Utrzymywanie powierzchni półotwartych i otwartych
polega na regularnym wykaszaniu i usuwaniu pojawiających się zakrzewień.
Koszenie powinno być poprzedzone płoszeniem lub ewentualnie odłowem
węży do czasu zakończenia pracy. Osoby mające za zadanie płoszenie węży powinny przejść przez wytypowaną powierzchnię z jednej strony na drugą bądź od środka
do zewnątrz. Zapobiega to zapędzaniu węży do centralnej części łąki, co tworzyłoby
niebezpieczeństwo przypadkowego zabicia ich podczas koszenia. Koszenie najlepiej
prowadzić nie tuż nad powierzchnią gruntu, ale na pewnej wysokości (co najmniej
30 cm), aby uniknąć zabicia węży, które nie zdołały uciec. Zalecane jest też, aby koszenie znacznych powierzchni, zazwyczaj mechaniczne, odbywało się po okresie godowym i składania jaj, czyli w sierpniu. W przypadku bezpośredniego wykaszania miejsc
rozrodu (naturalnych bądź antropogenicznych) – kopców – czynności takie mogą być
wykonane dwa razy w sezonie (na przełomie maja i czerwca oraz sierpnia i września),
jednak muszą być wykonane ręcznie i po uprzednim wypłoszeniu węży.
Usuwanie zakrzewień powinno się odbywać przed rozpoczęciem sezonu aktywności węży, to jest od końca września do końca kwietnia, aby zminimalizować ryzyko
zabicia osobników podczas prac. Późniejsze terminy wykonywania prac wymagają
zwiększenia ostrożności, czyli podobnie jak w przypadku koszenia – uprzedniego wypłoszenia bądź tymczasowego odłowienia węży z danej powierzchni. Usuwanie krzewów najlepiej prowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu. Gałęzie i konary pozostałe po
pracy można wykorzystać do wzbogacenia stanowiska o dodatkowe kryjówki i miejsca do wygrzewania się, tworząc sterty gałęzi (fot. 23, 24).

Fot. 23. Sterty gałęzi i pni powstałe po odsłonięciu powierzchni z drzew i krzewów

Fot. K. Kurek
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Fot. 24. Sterty gałęzi i pni powstałe po odsłonięciu powierzchni z drzew i krzewów

Fot. G. Baś

Poprawa warunków siedliskowych nie powinna się ograniczać do stanowisk występowania węża Eskulapa. W wielu przypadkach są one odizolowane od siebie, czasem całkowicie. Izolację można próbować częściowo przełamywać poprzez tworzenie
dodatkowych polan w lesie bądź doświetlanie zacienionych dolin cieków wodnych,
również wykorzystywanych przez węże Eskulapa do migracji. Nowe polany powinny
zostać zlokalizowane pomiędzy znanymi stanowiskami węża Eskulapa tak, aby stworzyły swego rodzaju korytarz migracyjny.
3.3.2. Czynna ochrona – wzbogacanie siedliska
Wzbogacanie siedlisk węży jest rozumiane jako stwarzanie nowych kryjówek zabezpieczających przed drapieżnikami i ludźmi, dogodnych miejsc do wygrzewania się
i składania jaj oraz mikrosiedlisk wykorzystywanych przez bazę pokarmową, np. gryzonie i jaszczurki.
Jak pokazują badania prowadzone w Bieszczadach w dolinie Sanu pod Otrytem, wąż
Eskulapa chętnie wnika w obszary antropogeniczne, np. w okolice wsi, gdzie korzysta
z wtórnych mikrosiedlisk, takich jak drewniane budynki, wysypiska odpadów organicznych (gałęzi, trawy, trocin) i budowlanych (gruzu, desek, dachówek), w których może
się ukrywać, polować, składać jaja, a także wygrzewać. Bazując na tych obserwacjach
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można efektywnie zaplanować przygotowanie struktur wzbogacających siedlisko
węża Eskulapa o wspomniane elementy.
Pozostałością prac prowadzących do doświetlania stanowisk są fragmenty drzew
i krzewów, które z powodzeniem można wykorzystać do stworzenia wtórnych kryjówek. Plątanina gałęzi i konarów jest tym lepsza, im większa. Wskazane jest umieszczanie
takich kryjówek nie w centralnych częściach otwartej przestrzeni, ale na jej pograniczu
(np. granica lasu i łąki). Dzięki takiemu ulokowaniu stert gałęzi, węże nie są zmuszone do poruszania się po otwartej powierzchni, gdzie ryzyko zaatakowania przez ptaki
drapieżne jest bardzo wysokie. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie kopców lęgowych z gałęziowiskami, bądź takie ułożenie gałęziowisk, aby stanowiły swego rodzaju
połączenie pomiędzy kopcem a najbliższym fragmentem heterogennego, bogatego
w kryjówki siedliska (obrzeża lasu, zakrzewienie, fot. 25, 26).

Fot. 25, 26. Sterty kamieni, gałęzi i kopce rozrodcze na granicy strefy ekotonu, rezerwat „Krywe”
Fot. K. Kurek

Innym sposobem tworzenia kryjówek dla węża Eskulapa jest usypywanie kopców
kamieni. Podobnie jak w przypadku gałęziowisk – im większe usypisko kamieni tym
lepsze. Jeśli jest to możliwe, dobrze jest łączyć obie struktury – usypiska kamieni i gałęzi. Zwiększa to powierzchnię i zróżnicowanie mikrosiedliska.
Jednym z elementów bieszczadzkiego krajobrazu są pozostałości drewnianych
zabudowań i kamiennych podmurówek w postaci murków. Aby murki mogły być
wykorzystywane przez węże Eskulapa, wskazane jest ich doświetlanie, czyli regularnie
odkrzaczanie i wykaszanie roślin zielnych (fot. 27, 28, 29). Drewniane zabudowania,
zwłaszcza te, które stanowią infrastrukturę Lasów Państwowych, jak koliby, pomieszczenia gospodarcze, drewniane wiaty etc., w przypadku występowania w nich węży
powinny zostać zachowane w formie w miarę niezmienionej. Wszystkie prace związane z utrzymaniem takich budynków mogą być oczywiście prowadzone, ważne jest
jednak, aby w wyniku remontów nie zniszczyć siedliska tego gatunku. W razie koniecz47

ności zburzenia lub modernizacji, uniemożliwiających wykorzystanie tych miejsc przez
węże, możliwa jest kompensacja poprzez tworzenie innych struktur o podobnym
charakterze. Potrzeba zachowania drewnianych zabudowań dotyczy wyjątkowych
przypadków na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe wewnątrz kompleksów
leśnych, dlatego ustalenie wskazań ochronnych takich budynków powinno być konsultowane z leśnikami i specjalistami.

Fot. 27. Odsłonięte murki kamienne, we wnętrzu murków została ułożona sterta gałęzi

Fot. K. Kurek

Wszystkie wymienione zabiegi przynoszą korzyść nie tylko bezpośrednio
wężom Eskulapa, ale także innym kręgowcom, głównie drobnym ssakom
i jaszczurkom, które stanowią bazę pokarmową węży. Kopce, gałęziowiska
i pniakowiska służą również innym gatunkom gadów, z którymi wąż Eskulapa
współwystępuje.

Fot. 28. Kopiec i gałęziowisko w trakcie ich uzupełniania zimą 2011 r. – na kopcu widoczny worek z trocinami. Kopiec i gałęziowisko znajdują
się wewnątrz murków kamiennych na terenie
dawnej wsi Tworylne
Fot. K. Kurek
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Przykłady konstrukcji wzbogacających siedliska węża Eskulapa:
a) Gałęziowiska – plątanina gałęzi, konarów i pni.

Fot. 29. Murki kamienne w dawnej wsi Tworylne

Fot. K. Kurek

Struktury takie powinny powstawać w bezpośrednim otoczeniu rozpoznanych stanowisk węża Eskulapa, mogą też być budowane przy okazji prowadzonych prac leśnych, np. na granicy powierzchni zrębowych w rejonie
występowania gatunku. Preferowanymi gatunkami drzew do tworzenia
gałęziowisk są buk zwyczajny Fagus sylvatica i olcha szara Alnus incana. Do
budowy można wykorzystywać inne gatunki drzew liściastych. Minimalne
wymiary gałęziowiska: dł. 5 m, szer. 3 m, wys. 1,5-2 m. W 60% z konarów
i gałęzi o średnicy > 20 cm.
b) Pniakowiska
Trwalszą formą miejsc schronienia jest tworzenie konstrukcji z grubszych pni
i konarów na podobnych zasadach jak gałęziowiska. Pniakowisko powinno się
składać w 40% z pociętych pni o dł. do 1 m o średnicy powyżej 30 cm oraz konarów i gałęzi o średnicy powyżej 15 cm ułożonych w stos o podstawie kołowej
o średnicy 6–10 m, wysokości 1,5–2,5 m. Na grubszą warstwę pni należy układać cieńsze gałęzie. Alternatywą są mniej lub bardziej regularne stosy grubych
pni (fot. 30, 31). Pniakowiska powinny być lokalizowane w miejscach nasłonecznionych, najlepiej tworząc kompleks z innymi strukturami wzbogacającymi siedliska węża Eskulapa
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Fot. 30, 31. Sterty pni i gałęzi (pniakowiska i gałęziowiska)

Fot. K. Kurek

c) Konstrukcje (platformy) z pni i gałęzi w miejscach trwale koszonych powierzchni
Ideą tych struktur jest regularne uzupełnianie ich balotami i sianem w miejscach, gdzie koszone są znaczne powierzchnie łąk i polan. Na podbudowie
z grubych konarów, pni i gałęzi układa się baloty z sianem/słomą lub wysypuje
przesuszone siano. Struktury takie muszą być płaskie, aby można było układać
na nich warstwy siana, które utworzą dach konstrukcji, podczas gdy konary
i gałęzie pod spodem mają za zadanie izolować wyłożone siano od podłoża
i zapobiegać tworzeniu się zbitych stref beztlenowych w gnijącym materiale.
Minimalne wymiary konstrukcji to długość i szerokość ok. 8 m, wysokość do
1,5 m. Konary i pnie muszą być odpowiednio grube (średnica ok. 20 cm), w celu
zwiększenia ich trwałości (fot. 32, 33).

Fot. 32, 33. Platforma z pni i gałęzi
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Fot. K. Kurek

d) Sterty kamieni
Pryzmy kamieni należy układać z dużych i płaskich kamieni o średnicy min.
30 cm w postaci stożka o podstawie koła o średnicy ok. 3 m i wysokości 1,5 m.
3.3.3. Czynna ochrona – wspomaganie rozrodu
Jednym z poważniejszych zagrożeń węża Eskulapa w Polsce jest niski sukces rozrodczy spowodowany trudnymi dla tego gatunku warunkami klimatycznymi. Wąż
Eskulapa kończy hibernację stosunkowo późno (koniec kwietnia, początek maja),
w związku z czym później niż inne węże przystępuje do godów i później składa jaja.
W efekcie końcowy etap inkubacji przypada na koniec lata i wczesną jesień. W tym
czasie w Bieszczadach pojawiają się pierwsze ochłodzenia i przymrozki, mogące prowadzić do przerwania inkubacji i zamierania jaj. Dostępność mikrosiedlisk lęgowych,
mogących utrzymać stałą i wysoką temperaturę niezależnie od warunków otoczenia
jest niewielka. Można temu przeciwdziałać tworząc wtórne miejsca inkubacji jaj. Najpowszechniejszym sposobem jest tworzenie kopców siana, trocin i gałęzi, które w wyniku procesów gnilnych utrzymują odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe,
zapewniając możliwość ukończenia inkubacji i wylęgu młodych.
Przygotowanie kopca należy rozpocząć od ułożenia sterty konarów i gałęzi, stanowiących swego rodzaju rusztowanie, na którym zostaje umieszczone siano, a następnie trociny. W trakcie wysypywania trocin wskazane jest dokładanie gałęzi. Dzięki temu
można uniknąć tworzenia zbitej masy trocin, która ze względu na panujące wewnątrz
beztlenowe warunki nie jest korzystna dla rozwoju jaj. Przygotowanie kopca w ten
sposób zapewnia utworzenie licznych przestrzeni i otworów, zapewniających dobrą
wentylację kopca, a także stanowiących kryjówkę dla węży i innych niewielkich kręgowców (fot. 34 a, b, c).
Wielkość kopca także jest istotna. Mniejsze szybko tracą swoje właściwości,
a także są mniej chętnie wykorzystywane przez węże. Należy przyjąć zasadę, że „im
większy, tym lepszy”.
Ze względu na możliwość penetrowania takich stanowisk przez zwierzęta wybierające jaja (np. dziki i niedźwiedzie) oraz przez ludzi trudniących się wyłapywaniem węży
do prywatnych celów, konieczne może okazać się ogrodzenie kopca. Należy przy tym
pamiętać, aby oczka siatki wykorzystanej do grodzenia były wystarczająco szerokie,
aby umożliwić przepełznięcie przez nie ciężarnym samicom. Klatka grodząca kopiec
powinna być otwierana i zamykana na kłódkę. Dobre zamknięcie stanowi dodatkowe
zabezpieczenie, a możliwość otwierania stwarza okazję do uzupełniania kopca o nowy
substrat w sytuacjach, gdy stary ulega zużyciu.
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Fot. 34 a, b, c. Etapy powstawania kopca grodzonego – na stertę pni i gałęzi umieszczonych
w metalowej klatce wysypywane jest siano i trociny, następnie kopiec grodzony jest balami
Fot. K. Kurek
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Propozycje konstrukcji kopców rozrodczych:
a) Kopiec rozrodczy niegrodzony
Kopiec konstruuje się na podbudowie z gałęzi i konarow (preferowany buk, olcha
szara). 60% spośrod użytych gałęzi powinno mieć średnicę powyżej 20 cm. Wysokość
kopca powinna wynosić co najmniej 1,5 m, szerokość do 3 m, długość 5 m. Na tak
przygotowanej podstawie usypuje się warstwę siana (ok. 1,5 m3) a następnie trociny
(ok. 3-5 m3), fot. 35.

Fot. 35. Kopiec trocinowy niegrodzony

Fot. K. Kurek

b) Kopiec rozrodczy grodzony
W miejscach szczególnie cennych dla węża Eskulapa, a narażonych na wzmożoną penetrację przez człowieka oraz niszczenie przez zwierzęta jak dziki, jelenie,
żubry czy niedźwiedzie, kopce można grodzić na dwa sposoby. Pierwszy polega na
budowie metalowej konstrukcji zamykanej od góry, w wymiarach 2x3 m, wysokości
1,3 m, otoczonej grodzeniem z bali o wymiarach 3x4 m, wys. 1,5 m. Odstępy między balami zawierają się w przedziale 10-20 cm. Kopiec powinien być zbudowany
na zasadach podanych przy kopcu niegrodzonym, ale o wymiarach ograniczonych
wielkością konstrukcji. Druga możliwość to kopiec ogrodzony balami z przerwami
ok. 5-7 cm, z metalowym zamknięciem od góry, o wymiarach 2,5 x 3,5 m i wysokości
1,5 m (ryc. 2, fot. 36).
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Ryc. 2. Wymiary klatek dla grodzonego kopca

Fot. 36. Grodzony kopiec rozrodczy
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Autor. B. Najbar

Fot. K. Kurek

3.4. Czynna ochrona gniewosza plamistego
3.4.1. Rozpoznanie stanu populacji i zagrożeń – inwentaryzacja i monitoring
Inwentaryzacja
a) Poszukiwanie węży w terenie
W drugiej połowie XX wieku w krajowej literaturze herpetologicznej panował pogląd, że najlepszymi warunkami do poszukiwania gniewoszy są gorące i słoneczne
dni (np. Juszczyk 1987). Niewątpliwie takie warunki atmosferyczne są dla węży bardzo
korzystne, jednak z punktu widzenia badań terenowych mogą stanowić utrudnienie,
ponieważ gady w szczycie aktywności dziennej są bardziej skryte, spędzają mniej czasu wygrzewając się na odsłoniętych powierzchniach, a podczas ucieczki poruszają się
szybciej. Obserwacje poczynione m.in. w Ojcowskim Parku Narodowym (Wiśniowski,
Rozwałka 2007) i w Bieszczadach (Bury 2009) wskazują, że dogodnymi warunkami do
poszukiwań gniewoszy są dni ciepłe, ale nie upalne, słoneczne bądź z częściowym
zachmurzeniem. Gniewosze dosyć często są spotykane także w czasie pochmurnej
pogody, np. poprzedzającej deszcze lub burzę. Poszukiwania najlepiej prowadzić
w godzinach porannych i przedpołudniowych oraz po południu. W poszukiwaniu
węży może się okazać pomocna lornetka, gdy mamy do czynienia z odsłoniętym,
a trudno dostępnym fragmentem terenu: na skalistych urwiskach czy zboczach wąwozów.
Obszar potencjalnego występowania gniewoszy powinien być penetrowany
powoli i ostrożnie, aby nie płoszyć węży. Podczas poszukiwań należy sprawdzać różnego rodzaju potencjalne kryjówki, takie jak płaskie kamienie, szczeliny skalne, deski,
fragmenty folii, blachy, odpady budowlane. Należy pamiętać, aby po skontrolowaniu
wszystkie struktury przywrócić do stanu, w jakim je zastano. Węże najchętniej korzystają ze zróżnicowanych, ekotonalnych siedlisk (ryc. 3), zwierzęta te można zatem znaleźć
w miejscach takich, jak obrzeża pól i lasów, miedze, pogranicza różnych zespołów roślinności, zakrzaczenia, usypiska kamieni, sterty drewna, powalone kłody drzew, nasypy kolejowe, szczeliny pod pokładami kolejowymi etc.
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Ryc. 3. Potencjalne kryjówki gniewoszy plamistych. 1 – plątanina korzeni; 2 – nawisy gruntu; 3 – kępy
traw; 4 – krzewinki; 5 – usypiska kamieni; 6 – sterty pniaków i gałęzi

b) Sztuczne kryjówki
W przypadku dużych powierzchni – łąk, wrzosowisk – dokładne przeszukanie
całego obszaru może być trudne. Sytuację utrudnia dodatkowo gęsta roślinność
i mała liczba kryjówek znajdujących się na powierzchni gruntu (kamienie, fragmenty
drewna). W takich miejscach pomocne może się okazać wykładanie sztucznych kryjówek. Jako sztuczne schronienia mogą posłużyć fragmenty papy, blachy, plastikowe
płyty, deski, dachówki, eternit i inne materiały, zależnie od dostępności. Proponowana wielkość płyt to 0,5 x 0,5 m lub 1 x 1m. Wtórne kryjówki należy rozmieścić regularnie na badanej powierzchni, w liczbie do 10 sztuk na 1 ha (Najbar 2011). Najlepiej
zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu aktywności gadów, wczesną wiosną,
dzięki czemu węże mogą je potraktować za naturalny element siedliska. Struktury te
mogą jednak zostać wykorzystane przez gniewosze nawet po upływie kilku tygodni
od umieszczenia w terenie, a im później zostaną wyłożone, tym bardziej okres ten
może się wydłużyć. Przedmioty służące za schronienia nie powinny być umieszczane
w miejscach podmokłych, zmniejsza to bowiem szansę wykorzystania ich przez gniewosze.
Stosowanie sztucznych kryjówek przynosi najlepsze efekty na początku i pod koniec
sezonu, gdy temperatury otoczenia są niższe, a przygotowana kryjówka szybko się nagrzewa i ułatwia gadom termoregulację. W ciągu lata wtórne schronienia najlepiej kontrolować rano lub przed południem i późnym popołudniem. Kontrole nie powinny być
prowadzone zbyt często (ta sama kryjówka każdego dnia), gdyż notoryczne płoszenie
węży może je zniechęcić do korzystania z kryjówki. Wskazane jest stosowanie dwóch
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typów sztucznych schronień – nagrzewających się szybko i wolno (np. jasnych i ciemnych). Zwiększa to szansę odnalezienia węży o różnych porach dnia (rano – w szybko nagrzewających się, w ciągu dnia – w wolno nagrzewających się). W miejscach zasobnych
w naturalne kryjówki (kamieniołomy, skaliste stoki, gołoborza) sztuczne schronienia
mogą okazać się nieprzydatne. W Pieninach, na skalistych zboczach i piargach, stosowanie tych zabiegów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu (Rybacki 2008a).
Uwaga! Decydując się na zastosowanie tej metody inwentaryzacji należy brać pod
uwagę możliwość penetracji terenu przez osoby tępiące węże bądź wyłapujące je do
prywatnych hodowli. W związku z możliwością wystąpienia takich zagrożeń, kryjówki
najlepiej lokować w miejscach ukrytych bądź mało uczęszczanych przez ludzi. Ponadto można je pomalować farbą na barwy, które utrudniają wypatrzenie (brąz, zieleń). Po
zakończonej inwentaryzacji użyte przedmioty należy usunąć z terenu. Aby nie zmniejszać liczby schronień (zwłaszcza w przypadku chętnego wykorzystania wtórnych kryjówek przez gniewosze) można, w perspektywie dalszej ochrony tego gatunku, wzbogacić siedlisko o struktury bardziej trwałe i trudne do penetracji.
c) Martwe osobniki
Cennym źródłem informacji na temat występowania gniewosza na danym obszarze są nieżywe osobniki. Martwe gniewosze odnajduje się najczęściej na szlakach komunikacyjnych, gdzie giną pod kołami samochodów. Najwięcej węży ginie na drogach
wiosną. Gniewosze wykazują wtedy wzmożoną aktywność związaną z zakończeniem
hibernacji i porą godową, w związku z czym podczas migracji i w poszukiwaniu partnera rozrodczego częściej przekraczają szlaki komunikacyjne. Ponadto, na nagrzanych
asfaltowych drogach mogą się wygrzewać i polować na jaszczurki. Sporo węży ginie
także późnym latem i jesienią, w tym często młode tegoroczne osobniki. Martwych
osobników najlepiej poszukiwać co najmniej dwa razy dziennie – przed południem
oraz po południu. Są to okresy, kiedy gady wygrzewają się i rozpoczynają bądź kończą aktywność dzienną przemieszczając się do kryjówek, w związku z czym są silniej
narażone na przejechanie. Znalezione okazy dobrze jest usunąć z drogi, aby podczas
kolejnej kontroli uniknąć ponownego policzenia tego samego zwierzęcia.
Poszukiwania martwych węży na drogach są niestety obciążone pewnymi problemami. Nieżywe osobniki mogą być zjadane przez inne zwierzęta, np. ptaki lub jeże,
a przez to nie zostać wykryte. Ponadto, przy dużym natężeniu ruchu samochodowego mogą one szybko ulegać zniszczeniu lub być przenoszone na większe odległości
przyczepione do opon samochodów. W związku z tym oraz z wcześniej wymienionych przyczyn zalecane jest prowadzenie kontroli o najmniej dwukrotnie w ciągu dnia.
W miarę możliwości wskazane jest kontrolowanie śmiertelności na przestrzeni całe57

go sezonu aktywności węży. Można dzięki temu dokładnie ustalić okresy, w których
śmiertelność jest największa, a także wytypować najbardziej niebezpieczne odcinki
dróg. Należy jednak pamiętać, że aktywność węży jest silnie uzależniona od panujących w danym roku warunków pogodowych, a zatem zawsze mogą zdarzać się pewne
odchylenia, np. opóźnione zakończenie hibernacji spowodowane długą zimą.
d) Wylinki
Świadectwem obecności węży są także ich wylinki. Gniewosze linieją 2-4 razy
w ciągu roku (młode ze względu na szybszy wzrost – częściej). Pierwsze linienie ma
miejsce wiosną po zakończonej hibernacji. Późnym latem wylinka jest zrzucana po raz
kolejny, linieją wtedy także tegoroczne młode. Węże linieją zwykle w ukrytych miejscach, np. pod kamieniami, w stertach gałęzi, w gęstej roślinności, których przeszukanie zwiększa szansę odnalezienia wylinki. Po jej znalezieniu można podjąć próbę
identyﬁkacji. W przypadku mniejszych wylinek może okazać się konieczne zastosowanie lupy. Na większości obszaru Polski możliwe jest szybkie stwierdzenie, czy znaleziona wylinka należy do gniewosza czy do żmii lub zaskrońca (ryc. 4). Łuski grzbietowe
gniewosza są bowiem gładkie, pozbawione kili (widocznych na wylince jako ciemna
kreska wzdłuż łuski), w przeciwieństwie do wręgowanych łusek pozostałych dwóch
gatunków. W rejonach zasiedlanych przez węża Eskulapa, który także posiada gładkie
łuski, należy wziąć pod uwagę dodatkowo inne cechy (patrz: tab. 2).
Tab. 2. Cechy charakterystyczne wylinek krajowych gatunków węży (na podstawie: Głowaciński,
Raﬁński 2003).
Tarczki
brzuszne
(liczone
pojedynczo)

Tarczki
podogonowe
(liczone
w parach)

Tarczka
odbytowa

Tarczki
głowowe

Łuski
grzbietowe
(liczba łusek
w rzędzie)

Gniewosz
plamisty

150-200

40-70

2

9, regularne

19,
gładkie

Żmija
zygzakowata

132-156

24-46

1

wiele,
nieregularne

19,
wręgowane

Zaskroniec
zwyczajny

153-193

47-89

2

9, regularne

19,
wręgowane

Wąż Eskulapa

195-248

60-104

2

9, regularne

23 (21),
gładkie
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Ryc. 4. Łuski węży i sposób ich liczenia. A1, A2 i tarczki brzuszne; B1, B2 – tarczka odbytowa;
C – tarczki podogonowe; D – łuski grzbietowe; E1, E2 – łuski grzbietowe wręgowane (E1) i gładkie (E2).
(z: Głowaciński, Raﬁński 2003, nieco zmodyﬁkowane, za zgodą autorów)

e) Ankiety i kwestionariusze
Często samodzielne zebranie danych na temat występowania gniewosza plamistego może być bardzo trudne. Brak stwierdzeń nie musi jednak oznaczać, że w danym miejscu gatunek ten nie występuje. Dla ułatwienia pracy terenowej wskazane jest
przeprowadzenie ankiet wśród lokalnej społeczności oraz osób pracujących na danym
terenie, na przykład leśników. Ankietę najlepiej przeprowadzić w czasie bezpośredniej
rozmowy, notując uzyskiwane informacje. Można dzięki temu uniknąć ryzyka, że kwestionariusz w formie papierowej zostanie zagubiony i nieodesłany przez osobę, u której
został pozostawiony.
Najważniejsze dane, które powinny zostać zebrane to:
• data obserwacji,
• miejsce obserwacji,
• siedlisko, w jakim dokonano obserwacji,
• obserwowany gatunek (opis cech),
• liczba zaobserwowanych osobników,
• nazwisko obserwatora i kontakt.
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Niestety mylenie gniewosza i żmii zdarza się często, dlatego wskazane jest zadawanie w miarę szczegółowych pytań na temat wyglądu węży. Wiele danych będzie nieprecyzyjnych, np. data („ok. trzech lat temu”) lub liczba osobników („dużo”, „kilka”), ale
nawet takie informacje mogą okazać się przydatne i nie należy ich odrzucać. Wszystkie
dane należy zweryﬁkować w terenie, gdyż – jak wspomniano – możliwe jest popełnienie pomyłki przez niedoświadczonych obserwatorów.
Monitoring. Monitoring stanu populacji jest ważnym elementem działań związanych z ochroną gatunku. Zbierając na przestrzeni lat dane na temat liczebności, warunków siedliska i zagrożeń można precyzyjnie określić faktyczne trendy populacyjne
oraz dobrać efektywne metody ochrony gatunku. Monitoring polega na regularnym
kontrolowaniu stanowisk gniewoszy w ciągu kolejnych sezonów z zastosowaniem jednolitej metodyki. Dane dla poszczególnych sezonów następnie zestawia się ze sobą,
aby uzyskać obraz zmian, jakie mogły nastąpić w populacji i/lub siedlisku.
Ogólne zasady monitoringu:
a) Kontrole w kolejnych latach powinny być prowadzone z zastosowaniem jednolitych
metod inwentaryzacji
Każda metoda różni się pod względem precyzji i efektywności. Stosując na przemian różne metody można uzyskać wyniki różnej jakości. Ich porównywanie może prowadzić do błędnych wniosków. Czasem jednak efektywność odnajdywania gniewoszy
może się nieco zmienić z innych przyczyn, przykładowo podczas zmian struktury siedliska (np. po wzbogaceniu siedliska w ramach czynnej ochrony). Utworzenie trwałych
sztucznych schronień poprzez usypywanie stert pni i gałęzi będzie przywabiać gniewosze. W takich miejscach ich odnalezienie może się okazać łatwiejsze. Innymi słowy
– większa liczba odnalezionych gniewoszy może być nie tylko efektem wzrostu ich
liczebności w związku z czynną ochroną, ale także ułatwionym wykrywaniem. Należy
o tym pamiętać, żeby nie popełnić błędów przy interpretacji uzyskanych wyników.
b) Kontrole powinny być prowadzone w tych samych okresach roku
Jest to uzasadnione faktem, że wykrywalność gniewoszy może być różna w poszczególnych okresach fenologicznych gatunku. Należy pamiętać, aby kontrole odbywały się w podobnych warunkach pogodowych i porach dnia.
c) Liczba kontroli w kolejnych sezonach powinna być zbliżona
Szansa odnalezienia gniewosza jest zależna od liczby wizyt na danym stanowisku.
Aby wyniki z poszczególnych sezonów nadawały się do porównania, kontrole powinny być prowadzone z podobną częstością. Proponowana liczba wizyt monitoringo60

wych to 3-5 w ciągu sezonu. Poszczególne miejsca mogą się różnić łatwością w odnajdywaniu węży, dlatego liczba kontroli powinna być dostosowana do warunków
w danym miejscu.
Parametry populacji i siedliska (na podstawie: Najbar 2011)
a) Liczebność populacji
Szacując liczebność populacji, bez identyﬁkacji osobniczej, można określić średnią
lub maksymalną liczbę osobników ze wszystkich liczeń w terenie. Posiadając dobry
aparat fotograﬁczny lub lornetkę można spróbować w nieinwazyjny sposób identyﬁkować osobniki, co jest przydatne podczas prób szacowania liczebności populacji.
Gniewosz plamisty cechuje się dużą zmiennością ubarwienia, zwłaszcza w przedniej
części ciała (fot. 37a, b, c, d). Na podstawie zdjęć lub rysunków plamistości okolic głowy
można rozróżniać osobniki tego gatunku.
Zebranie bardziej precyzyjnych danych na temat liczebności węży może wymagać
inwazyjnych procedur, takich jak regularne odłowy i znakowanie węży. Działania te
wymagają jednak odpowiednich zezwoleń, w związku z prawną ochroną gniewosza
plamistego. Najlepiej konsultować je ze specjalistami, mającymi doświadczenie w badaniach terenowych węży.

Fot. 37 a, b, c, d. Zmienność plamistości głowy gniewoszy plamistych

Fot. J. Mazgajska
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b) Struktura wiekowa – proporcja młodych osobników
Dla rzetelnego określenia struktury wiekowej wskazane jest zaplanowanie kontroli
na przestrzeni całego sezonu, a nie skupianie ich w jednym tylko okresie. Dzięki temu
można uwzględnić zarówno młode zeszłoroczne, po pierwszym zimowaniu, jak i te,
które przyszły na świat późnym latem lub jesienią w bieżącym roku.
c) Stopień zacienienia stanowiska
Zróżnicowana roślinność jest korzystna dla gniewoszy, ponieważ zapewnia schronienie wężom i potencjalnym oﬁarom. Jednak wysokie i gęste krzewy ograniczają
nasłonecznienie stanowiska. Jest to ważny czynnik mogący ograniczać możliwość
występowania gniewoszy na danym terenie. Monitoring zarastania stanowiska przez
kolejne lata umożliwia ustalenie tempa sukcesji i odpowiednie zaplanowanie zabiegów doświetlających (usuwanie krzewów i zadrzewień).
d) Dostępność kryjówek
Jest to parametr szacowany bardzo subiektywnie. Generalnie dotyczy on zasobności stanowiska w kryjówki, ocenianej głównie na podstawie potencjalnych schronień znajdujących się na powierzchni gruntu (sterty kamieni, gruzu, powalone pnie
drzew, pryzmy gałęzi, ruiny zabudowań). Znacznie trudniejsze, a w wielu przypadkach
niemożliwe, może być ustalenie dostępności kryjówek podziemnych, takich jak nory
drobnych ssaków. Wskaźnikiem dostępności kryjówek może być również wykorzystanie sztucznych schronień wykorzystywanych przy inwentaryzacji (patrz: Inwentaryzacja). Na terenach zasobnych w naturalne schronienia gniewosze mogą wcale lub
w niewielkim stopniu korzystać z utworzonych kryjówek.
e) Zasobność bazy pokarmowej – jaszczurek
Zagęszczenie jaszczurek można określać dokonując 3-5 razy w ciągu roku (najlepiej
w terminach poszukiwań gniewoszy) liczeń wzdłuż wytyczonych uprzednio transektów (Najbar 2011).
f ) Zagrożenia
Różnorodne czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na stan populacji i siedliska, to na przykład obecność zwierząt domowych (kotów), penetracja terenu przez
ludzi (grzybiarzy), wypalanie traw etc.
Uwaga! W ostatnich latach został przeprowadzony ogólnopolski monitoring gniewosza plamistego. Pełną wersję metodyki monitoringu można odnaleźć na stronie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl/siedliska/). Wyniki pełne62

go monitoringu są użyteczne głównie dla specjalistów, a w działaniach loklanych można
wykorzystać wybrane parametry w zależności od wytyczonych celow.
3.4.2. Czynna ochrona: zachowanie trwałości siedlisk oraz poprawa warunków
siedliskowych
Jednym z poważniejszych zagrożeń dla gniewoszy plamistych jest nadmierne
zarastanie powierzchni półotwartych i otwartych. Przeciwdziałanie sukcesji (np.
koszenie) zapewnia utrzymanie siedliska w stanie odpowiadającym wymaganiom
gniewoszy, a usuwanie krzewów i drzew poprawia nasłonecznienie stanowiska.
Koszenie łąk i muraw kserotermicznych należy prowadzić w taki sam sposób jak
w przypadku działań ochronnych dla węża Eskulapa, mając na uwadze płoszenie
bądź tymczasowy odłów węży z powierzchni przeznaczonej do koszenia, z zachowaniem kierunku od środka do brzegu łąki, bądź od jednej do drugiej strony, nie zaś
od skraju terenu do brzegów. Po skończeniu prac schwytane węże powinny zostać
wypuszczone w miejscu złapania.
Usuwanie krzewów i zadrzewień powinno się odbywać zimą lub wczesną wiosną,
przed rozpoczęciem aktywności węży. W późniejszych terminach wskazane jest, podobnie jak w przypadku koszenia, wcześniejsze płoszenie/odłów węży na czas pracy.
Pozostałe w wyniku zabiegów konary, gałęzie i sterty krzewów najlepiej wykorzystać
do stworzenia wtórnych kryjówek dla węży.
3.4.3. Czynna ochrona: wzbogacanie siedliska
Bardziej zróżnicowane siedliska są dla węży korzystniejsze, ponieważ zapewniają obﬁtą bazę pokarmową i dobrą dostępność kryjówek. Wzbogacanie siedliska gniewoszy
plamistych polega głównie na tworzeniu schronień i miejsc do wygrzewania się, stanowiących dla nich bezpieczne schronienie przed drapieżnikami oraz ludźmi, a także
na tworzeniu mikrosiedlisk wykorzystywanych przez potencjalne oﬁary, czyli jaszczurki.
Najczęściej wykorzystuje się do tego celu pnie drzew, konary i gałęzie układane
w sterty (popularnie nazywane „pniakowiskami” bądź „gałęziowiskami”) oraz pryzmy
kamieni.
a) Pniakowiska i gałęziowiska
Wykonanie sztucznych kryjówek zbudowanych z elementów drewnianych polega
na budowie konstrukcji z pni, konarów i gałęzi drzew (ryc. 38, 39), w których dominującą część stanowią grube elementy (ok. 30-50%), tj. kawałki drewna o grubości powyżej
20 cm. „Pniakowiska” należy układać w nieregularne stosy o wysokość min. 1 m, szero63

kości nie mniejszej niż 1,5 m i długości od 3 do ok. 10 m. Mniejsze elementy – gałęzie
i konary – należy ułożyć nie tylko pomiędzy grubymi pniami, ale przede wszystkim na
wierzchu pniakowiska. Plątanina gałęzi będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie
przed wyłapywaniem i atakiem drapieżników. Podstawa budowli powinna mieć kształt
mniej więcej prostokątny lub owalny.

Fot. 38, 39. Przykładowe gałęziowiska
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Fot. M. Piotrowski

Dla utrzymania trwałości pniakowisk konieczna może być ich pielęgnacja poprzez:
• regularne dokładanie nowych elementów, w miarę rozpadania się próchniejących starych pni i gałęzi;
• zapobieganie nadmiernemu zarastaniu (a w konsekwencji zacienianiu) stert pni
i gałęzi.
b) Kopce kamieni
Poza schronieniami przygotowanymi z drewna można wykładać sterty kamieni
i gruzu, również chętnie wykorzystywane przez gady. Pryzmy kamieni powinny mieć
mniej więcej owalną podstawę o średnicy minimum 3 metrów. Wysokość kopca nie
powinna mieć mniej niż 1,5 m. Usypiska kamieni najlepiej lokować podobnie jak gałęziowiska – w strefach ekotonalnych o znacznym nasłonecznieniu. Dobrze jest łączyć te
struktury ze sobą, dla zwiększenia stopnia zróżnicowania powstającego mikrosiedliska
(fot. 40).

Fot. 40. Pryzma kamieni i pniaków usypana w pobliżu leśniczówki. Siedliska tego typu są chętnie
zasiedlane przez gniewosze
Fot. M. Piotrowski
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Uwaga! Należy pamiętać, że miejsca poboru kamieni same w sobie mogą stanowić miejsce występowania gniewoszy. Należy zatem upewnić się, że zbiór kamieni nie
będzie szkodził jakości siedlisk, z których zostaną pobrane (najlepiej uzyskiwać kamienie z czynnych kamieniołomów i wyrobisk).
Konstrukcja opisanych wtórnych schronień jest oczywiście uzależniona od dostępności materiałów. Większe, bardziej różnorodne i skomplikowane struktury będą chętniej zasiedlane przez węże. Wtórne schronienia zbudowane z kamieni i fragmentów
drewna powinny zostać ulokowane w miejscach nasłonecznionych przez większość
dnia, w szczególności w strefach ekotonalnych (polany, obrzeża pól, lasów) (ryc. 5)
i pod liniami wysokiego napięcia. Tak przygotowane i utrzymywane pniakowiska będą
stanowiły kryjówki nie tylko dla gniewoszy plamistych, ale także dla jaszczurek (baza
pokarmowa) i innych drobnych zwierząt.

Ryc. 5. Schemat sterty kamieni i konarów ulokowanych na granicy lasu, wraz z orientacyjnymi wymiarami

3.4.4. Czynna ochrona – zabezpieczanie szlaków komunikacyjnych
Zmniejszanie śmiertelności węży na szlakach komunikacyjnych wymaga przede
wszystkim tworzenia ogrodzeń wzdłuż drogi, uniemożliwiających wężom wpełznięcie na jezdnię, oraz przepustów, którymi zwierzęta mogą przemieszczać się z jednej
strony drogi na drugą. Na ogół takie zmiany w budowie dróg wprowadza się z myślą
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o ochronie również innych drobnych zwierząt, zagrożonych przez ruch samochodowy.
W niektórych przypadkach budowane są duże wiadukty mające na celu umożliwienie
migracji dużym zwierzętom. Takie konstrukcje mogą służyć także mniejszym kręgowcom.
Akcje przenoszenia zwierząt przez jezdnię w przypadku węży nie mają większego
sensu. Węże na ogół nie mają tak intensywnych i skupionych okresów śmiertelności na
drogach jak płazy podczas migracji wiosennych. Ponadto, szlaki komunikacyjne same
w sobie stanowią element siedliska gadów, które mogą występować w pobliżu dróg
przez cały sezon aktywności.
Uwaga! Dokładne wytyczne dotyczące zabezpieczania płazów przy szlakach komunikacyjnych można znaleźć w Poradniku Ochrony Płazów (Kurek, Rybacki, Sołtysiak
2011) wydanym przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot, dostępnym na stronie Pracowni w zakładce Publikacje (pracownia.org.pl).
3.4.5. Czynna ochrona: zasilanie populacji
Działania mające na celu zasilanie nielicznych populacji gniewosza plamistego są
trudne, wymagają odpowiednich zezwoleń oraz współpracy ze specjalistami z zakresu
ochrony i hodowli węży. Powinny być stosowane tylko wtedy, gdy inne zabiegi przynoszą efekty zbyt powolne, a populacja jest na skraju załamania. Metody takie mogą
być ryzykowne, gdyż istnieje możliwość popełnienia błędów hodowlanych, skutkujących wysoką śmiertelnością węży, a zatem uzyskany efekt może być odwrotny od
oczekiwanego.
Zasilanie populacji jest rozumiane poprzez wprowadzanie na stanowiska występowania danego gatunku osobników urodzonych w niewoli. Osobniki takie uzyskuje się
zwykle od ciężarnych samic odłowionych w naturze i przeniesionych do terrarium co
najmniej do czasu porodu.
Przy odpowiednim poprowadzeniu hodowli można zmniejszyć śmiertelność poporodową samic (poród to duży wydatek energetyczny, który niejednokrotnie może
zakończyć się śmiercią samicy) oraz zwiększyć przeżywalność młodych trzymając je
przez pierwszą zimę w terrarium (w naturze największa śmiertelność młodych następuje podczas ich pierwszego zimowania). Przezimowane i podkarmione młode
wypuszcza się wiosną następnego roku w miejscu występowania lokalnej populacji.
Samice wypuszcza się na ogół po porodzie. Wskazane jest nakarmienie samicy przed
wypuszczeniem. Możliwe jest także przezimowanie samicy w terrarium i wypuszczenie
jej wiosną. Nie można jednak wykluczyć spadku szansy na jej zapłodnienie podczas
okresu godowego ze względu na stres wywołany przetrzymywaniem w niewoli i wypuszczeniem.
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Alternatywą jest wieloletnie przetrzymywanie par rozrodczych i wypuszczanie do
środowiska ich potomstwa. Należy jednak mieć na uwadze, że rozmnażanie tych samych osobników może prowadzić do zubożenia puli genowej i tak nielicznej już populacji. Poza tym wywołanie aktywności rozrodczej u węży w niewoli może okazać się
trudne ze względu na stres związany z przetrzymywaniem w zamknięciu.
3.4.6. Edukacja ekologiczna
Mimo że wymieniona na końcu, edukacja ekologiczna jest jednym z najbardziej
istotnych elementów ochrony gadów. Gady beznogie są często tępione przez człowieka, proceder ten w dużej mierze wynika z przesadnego lęku przed żmiją zygzakowatą,
z którą pozostałe gatunki węży a nawet padalec są powszechnie mylone. Można zauważyć wyraźne braki w podstawowej wiedzy na temat gadów, ich pożyteczności dla
człowieka, znaczenia w przyrodzie, rozróżniania poszczególnych gatunków i potrzebie
ochrony. Wszystkie gatunki powinny być uwzględniane w działalności edukacyjnej,
także żmija zygzakowata. Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie żmija jest
gatunkiem o głównym znaczeniu w kontekście edukacji przyrodniczej, gdyż negatywne nastawienie do tego właśnie gatunku odbija się niekorzystnie na pozostałych
krajowych gadach beznogich. To głównie efekt wyolbrzymionych opinii o sile jej jadu,
podczas gdy w rzeczywistości zagrożenie ze strony żmii jest znikome, a śmiertelne
przypadki pokąsań są znacznie rzadsze w porównaniu z użądleniami przez osy i szerszenie czy pogryzieniem przez psy domowe. Jad żmii jest groźny głównie dla dzieci,
osób starszych i chorych, a niejednokrotnie właśnie próba zabicia żmii wiąże się z większym ryzykiem ukąszenia.
Działalność edukacyjna powinna być adresowana do różnych grup wiekowych
i społecznych. Realizowana może być na różne sposoby:
• wykłady i prelekcje w szkołach;
• zajęcia terenowe;
• tablice edukacyjne przy szlakach turystycznych;
• ulotki i foldery edukacyjne;
• artykuły w prasie i na stronach internetowych;
• wystawy fotograﬁczne;
• programy telewizyjne i audycje radiowe.
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4. PODEJMOWANE DZIAŁANIA OCHRONNE
W EUROPIE I W POLSCE
4.1. Podejmowane działania ochronne dla żółwia
błotnego
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, pierwsze działania z zakresu
czynnej ochrony żółwia błotnego i jego siedlisk rozpoczęły się w połowie lat 80. XX w.
Początkowo obejmowały tylko obszar Polesia i okolice doliny Zwolenki, następnie realizowane były na Warmii i Mazurach oraz Ziemi Lubuskiej.
Jednym z pierwszych, pionierskich na terenie Polski, był projekt „Aktywna ochrona
żółwia błotnego na terenie Polski” opracowany i kierowany przez Andrzeja Jabłońskiego. Był on realizowany w latach 90. XX w. w kilku regionach Polski (Polesie, Radomskie, Polska Zachodnia) przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i dał
początek wielu późniejszym projektom ochrony żółwia. Miał na celu inwentaryzację
stanowisk i miejsc rozrodu, poznawanie biologii i ekologii żółwia, czynną ochronę
poprzez ochronę lęgowisk i siedlisk, hodowlę i reintrodukcję młodych pobieranych
ze zniszczonych gniazd, a także działania edukacyjne. Wynikiem było stwierdzenie
26 stanowisk i 6 lęgowisk żółwia na Polesiu oraz 54 w Polsce Zachodniej, głównie na
Pomorzu Zachodnim. Umożliwiło to, poza ochroną tych stanowisk, tworzenie strategii
reintrodukcji żółwi w kolejnych latach na tereny wzdłuż dolin rzecznych. Wyniki opracowano w formie raportów dla Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, co znacznie
ułatwiało uporządkowany przepływ informacji i działania ochronne. Przygotowano
rownież dokumentację 11 stref ochronnych dla lęgowisk.
a) „Czynna ochrona żółwia błotnego w Chełmskich Parkach Krajobrazowych”
Projekt realizowany na Polesiu, na Lubelszczyźnie, zainspirowany informacjami
śp. dr Marka Kellera z SGGW w Warszawie – organizatora obozów naukowych w Lasach
Sobiborskich, który zwrócił uwagę na liczne występowanie żółwia błotnego na tym
obszarze. Działania ochronne polegały na monitoringu populacji, ochronie lęgowisk
i lęgów żółwi przed drapieżnikami, ochronie mokradeł poprzez zatrzymanie wody oraz
szeroko prowadzonej edukacji ekologicznej.
b) „Ochrona siedlisk żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki”
Projekt realizowany w centralnej Polsce przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Działania ochronne polegały na: odmuleniu istniejących oraz
wykopaniu nowych zbiorników wodnych o powierzchni około 3 ha, wycinaniu drzew
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i krzewów na powierzchni ponad 5 ha w miejscach składania lęgów przez żółwie błotne oraz nad torﬁankami, koszeniu trzciny na terenie rezerwatu w Borowcu (ok.1 ha),
podniesieniu poziomu wody poprzez budowę 2 piętrzeń (progów) na Zwolence oraz
na jednym z jej dopływów, przeprowadzeniu działań edukacyjnych.
c) „Ochrona żółwia błotnego na terenie Warmii i Mazur”
Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W ramach projektu objęto ochroną lęgowiska żółwi błotnych na Warmii i Mazurach. Od 2005 r. działania prowadzone były w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia ﬁnansowanego przez
LIFE „Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy”. W ramach programu
zostały oczyszczone i wykopane nowe stawy, pielęgnowane ich otoczenia oraz miejsca lęgowe żółwi, powstały także nowe zimowiska.
d) „Ochrona żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym”
Czynna ochrona żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym prowadzona jest
od 1998 r. i polega m.in. na obserwacji żółwi na lęgowiskach, lokalizacji i zabezpieczaniu
przed drapieżnikami składanych przez nie jaj, a także ochronie biotopów żółwia błotnego
przez utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu wody, odtwarzanie niewielkich
płytkich zbiorników wodnych w miejscach bytowania żółwi czy odkrzaczanie lęgowisk.
W strukturach parku funkcjonuje Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego, którego zadaniem jest
opieka nad młodymi żółwiami przez okres zimy. Na terenie parku prowadzone są także obserwacje i badania naukowe pozwalające pogłębić wiedzę o biologii tego gada. Ważnym
elementem wspomagającym ochronę żółwia błotnego jest edukacja ekologiczna oraz popularyzacja tego gatunku i problematyki jego ochrony. Kontakt: Poleski Park Narodowy, 22234 Urszulin, ul. Lubelska 3a, tel. 82 571 30 71, 82 571 30 72; e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
e) „Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków
w Nadleśnictwie Maskulińskie”
Projekt realizowany na Mazurach przez Nadleśnictwo Maskulińskie. Działania polegały na odtwarzaniu i ochronie siedlisk żółwi, poprzez budowę i remont budowli
piętrzących wodę oraz małych zbiorników.
f ) „Ochrona populacji żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w obszarach Natura 2000 w zachodniej Polsce”
Projekt realizowany przez Klub Przyrodników we współpracy z nadleśnictwami na
terenie zachodniej Polski. Zadania polegały na odtworzeniu zbiorników wodnych jako
środowisk życia żółwi i płazów, pielęgnacji lęgowisk żółwi oraz wykonaniu ścieżek edukacyjnych w nadleśnictwach.
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Aktywną ochronę żółwia błotnego prowadzi się od lat 80. również w innych krajach Europy: Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i na Litwie. W ramach działań
ochronnych po inkubacji w naturze, młode żółwie zabierane są z terenu i przetrzymywane w sztucznych warunkach. Najczęściej wiosną następnego roku wypuszcza
się je do zbiorników wodnych w pobliżu miejsc, z których zostały zabrane. Dzięki
takiemu postępowaniu zmniejsza się śmiertelność powodowana przez drapieżniki.
W chłodniejszych latach we wrześniu zbierane są także jaja, co ogranicza śmiertelność wywołaną czynnikami klimatycznymi. Przywracanie żółwia błotnego do miejsc,
w których praktycznie wyginął w czasach historycznych, zostało przeprowadzone
we Włoszech. W celu ochrony żółwia konieczna jest ochrona wszystkich rodzajów
siedlisk niezbędnych dla jego życia. Dlatego w ramach programów ochrony żółwia
prowadzone są także prace mające na celu ochronę i renaturalizację miejsc jego
występowania (Najbar 2001).

4.2. Podejmowane działania ochronne dla węża
Eskulapa
Rozpoznanie rozmieszczenia, stanu populacji i wymagań życiowych zagrożonych gatunków jest jednym z najważniejszych zadań umożliwiających ich skuteczną ochronę. Wąż Eskulapa ze względu na skryty tryb życia jest trudnym obiektem
badań naukowych, jednak w dobie najnowszych osiągnięć technicznych i swobodnej wymiany informacji stało się możliwe dokładniejsze poznawanie biologii
tych węży. W Europie podejmowane są różne działania związane z rozpoznaniem
rozmieszczenia, określaniem parametrów populacji, areałów osobniczych oraz wymagań siedliskowych węża Eskulapa. Przykładami krajów, w których w ostatnich
latach prowadzi się takie badania są: Niemcy (Waitzaman 1989, Gomille 2002), Austria (Hartwig i Mittelehner 2011), Czechy (Musilova i in. 2003, 2007, 2008, 2010)
i Francja (Lelièvre i in. 2010). Istotnym elementem ochrony gatunku jest rozpowszechnianie podstawowej wiedzy i zbieranie informacji o aktualnym występowaniu. Taką rolę przykładowo spełniają strony internetowe w Niemczech i Czechach
(www.naturschutzhaus.de, www.naturschutzhaus-wiesbaden.de/, www.nabu.de,
www.zamenis.wgz.cz).
W niektórych krajach Europy zostały podjęte inicjatywy związane z aktywną ochroną siedlisk węża Eskulapa. W Czechach w dolinie rzeki Ohri, rejonie występowania
odizolowanej populacji o ok. 200 km od zwartego zasięgu tego gatunku, od 2008 r.
realizowane są projekty mające na celu zachowanie stanu siedlisk, m.in. poprzez odsłanianie murków kamiennych, tworzenie miejsc rozrodu (kopców z różnego rodzaju
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materiału, grodzonych siatką w celu ochrony przed drapieżnikami); prowadzone są też
działania edukacyjne. Czynną ochronę gatunku, równolegle z badaniami naukowymi
nad jego biologią, podjęto też we Francji. W leśnym rezerwacie Chize w celu poprawy
warunków inkubacyjnych jaj usypano pryzmę siana, w której corocznie obserwowane
są złoża jaj liczące nawet kilkaset sztuk (www.bocian.org.pl/artykuly/waz-eskulapa-we-francji). Za jeden z ważniejszych powstałych w ostatnim czasie europejskich dokumentów na rzecz ochrony węża Eskulapa należy uznać „Action Plan for the Conservation of the Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) in Europe” powstały 27 października 2006 r. w Strasburgu (Edgar i Bird 2006).
W Polsce spośród działań na rzecz ochrony węża Eskulapa należy wymienić utworzenie w 1991 r. rezerwatu „Krywe” (fot. 41) i opracowanie naukowych podstaw ochrony tego gatunku (Głowaciński 1996, Głowaciński i Witkowski 1996). Jednak dopiero
w latach 1999–2001 Nadleśnictwo Lutowiska zrealizowało program czynnej ochrony
siedlisk węża Eskulapa poprzez poprawę warunków rozrodczych tego gatunku i zachowanie stanu siedlisk (m.in. utworzenie 8 kopców rozrodczych ze stertami kamieni
oraz koszenie łąk i polan na terenie rezerwatu „Krywe”). Projekt doﬁnansowany był ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Kurek i in. 2011). W kolejnych latach podejmowano próby stworzenia programów
czynnej ochrony gatunku (Najbar 2002, 2004 a, b, Kurek i in. 2010),

Fot. 41. Widok na dawną wieś Tworylne w rezerwacie „Krywe”
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Fot. K. Kurek

Jedną z ostatnich inicjatyw Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie związanych
z ochroną i rozpoznaniem rozmieszczenia polskiej herpetofauny jest wznowienie wydania „Atlasu płazów i gadów Polski. Status – Rozmieszczenie – Ochrona”. W ramach
tego przedsięwzięcia powstała internetowa baza danych (http://www.iop.krakow.pl/
plazygady).
Strach przed wężami, niestety stale obecny w relacji człowiek–wąż, jest jednym
z powodów ich bezmyślnego zabijania. Bezlitosne tępienie węża Eskulapa przez człowieka spowodowało prawdopodobnie całkowity zanik dość liczebnej jeszcze na początku XX w. populacji tego gatunku na Roztoczu (Bayger 1948, Najbar 2004).
Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększania świadomości społecznej oraz przełamywania strachu przed tymi zwierzętami, przy Zarządzie Głównym Polskiego Klubu
Ekologicznego w Krakowie w latach 2005–2007 zrealizowano 2 projekty edukacyjne.
Pierwszy, „Program edukacyjny – ochrona krajowych gatunków węży na terenie
województwa podkarpackiego”, miał charakter regionalny. Drugi, „Ochrona węży
w Polsce – pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli na różnych poziomach nauczania”, miał zasięg ogólnopolski. Projekty ﬁnansowane były ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Opracowano
i rozesłano około 3800 pakietów edukacyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do około 2700 placówek edukacyjnych
w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, lubelskim i świętokrzyskim.
W celu ewaluacji programu przygotowano też ankiety dla nauczycieli. W sumie otrzymano zwrot 224 ankiet z pozytywną oceną pomocy dydaktycznych i informacją o wykorzystywaniu ich w kolejnych latach nauczania.
Dodatkowo promowano powyższe zagadnienia poprzez zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod honorowym patronatem Małopolskiego
Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna
Freineta. Na konkurs „Nie taki wąż straszny…” wpłynęło około 1050 prac plastycznych
z 356 szkół (fot. 42) (Kurek i in. 2009, mat. niepubl., Kurek 2008 b).
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Fot. 42. Prace plastyczne nadesłane na konkurs „Nie taki wąż straszny...”

Fot. K. Kurek

4.3. Podejmowane działania ochronne dla gniewosza
plamistego
Przykłady działań związanych z badaniami i ochroną gniewosza w Polsce i Europie:
a) Inwentaryzacja stanowisk gniewosza plamistego na obszarze Nadleśnictwa Włocławek w 2012 r.
b) Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej w latach 2000–2002 przez Łódzkie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” we współpracy z Łódzkim
Ogrodem Zoologicznym.
(powyższe projekty zostały dokładnie opisane w rozdziale dotyczącym najlepszych
praktyk ochrony gniewosza plamistego)
c) Ochrona węży na Ziemi Lubuskiej
„Program ochrony węży i ich siedlisk na Ziemi Lubuskiej” został doﬁnansowany
z Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska UNDP. Projekt
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realizował Lubuski Klub Przyrodników w latach 2000–2002. Głównym założeniem było
rozpoznanie występowania węży (gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, zaskroniec
zwyczajny) w województwie lubuskim, ochrona najcenniejszych stanowisk i działalność edukacyjna.
Inwentaryzację stanowisk prowadzono z pomocą ankiet dotyczących występowania węży. Dane uzyskane z ankiet podlegały następnie weryﬁkacji w terenie.
W trakcie prac odnaleziono 140 stanowisk węży, z czego na 14 stwierdzono występowanie gniewoszy plamistych. Ochroną prawną w postaci użytku ekologicznego
objęto stanowisko w gminie Cybinka i w Nadleśnictwie Trzciel. Próba ustanowienia
użytku ekologicznego na cennym stanowisku gniewosza w rejonie Słubic nie powiodła się. Zamiast tego wykupiono od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybocicach
fragment powierzchni stanowiska. Poza pracami terenowymi zorganizowano szereg
akcji edukacyjnych, takich jak zajęcia dydaktyczne w szkołach, szkolenia dla leśników,
wystawa fotograﬁczna, druk materiałów edukacyjnych. (Najbar 2002)
d) Inwentaryzacja gniewosza plamistego na terenie miasta Krakowa
W 2011 r. na terenie Krakowa została przeprowadzona inwentaryzacja miejsc
występowania gniewosza plamistego. Inwentaryzacja stanowiła odpowiedź na pojawiające się doniesienia o pojawianiu się tego węża w granicach administracyjnych
miasta. Badaniami objęto dwa rejony Krakowa – Tyniec i Zakrzówek. W trakcie prac
gniewosze odnaleziono w kilku miejscach. Jest to rzadki przypadek zasiedlania przez
węże środowiska miejskiego. Gniewosze odnaleziono głównie na fragmentach muraw kserotermicznych, które jeszcze zachowały się pomimo rozbudowy Krakowa.
Jednym z założeń inwentaryzacji było zaopiniowanie utworzenia stref ochronnych
gniewosza w Tyńcu i na Zakrzówku. Biorąc pod uwagę duże prawdopodobieństwo
pojawienia się sytuacji konﬂiktowych, strefy nie zostały zarekomendowane. Prace zostały wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
Planowane jest uzupełnienie informacji na temat możliwości ochrony gniewoszy na
tym obszarze (Bury 2011).
e) Grant Narodowego Centrum Nauki realizowany przez Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN dotyczący ekologii i zmienności genetycznej gniewosza w Polsce, z implikacjami
dla zachowania gatunku
W 2011 r. rozpoczęto realizację grantu „Preferencje środowiskowe, dynamika populacji, zmienność genetyczna i morfologiczna gniewosza plamistego Coronella austriaca – implikacje dla ochrony gatunku”. Projekt jest kierowany przez Muzeum i Instytut
Zoologii PAN w Warszawie. Do głównych celów badań należy określenie preferencji
siedliskowych gniewosza i wybranych parametrów populacyjnych oraz oszacowanie
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zmienności genetycznej w skali całego kraju i na poziomie wybranych populacji z terenu Puszczy Solskiej. Uzyskane wyniki, poza wartością poznawczą, będą przydatne w
kontekście czynnej ochrony gatunku i zachowania puli genetycznej, np. dzięki rozpoznaniu zróżnicowania populacji z różnych części kraju oraz stopnia zmienności populacji z terenu Puszczy Solskiej. Badania są ﬁnansowane przez Narodowe Centrum Nauki.
f ) Ogólnopolski monitoring gniewosza plamistego
Projekt ogólnopolskiego monitoringu został zrealizowany w latach 2009–2010.
Przy zastosowaniu jednolitej metodyki podjęto próbę określenia stanu populacji gniewosza plamistego z różnych części Polski. Niestety, pracami objęto tylko niewielką
część powierzchni kraju, jednak uzyskane wyniki i tak pozwalają w pewnym zakresie
na określenie rzeczywistej sytuacji populacji tego gatunku w Polsce.
W regionie biogeograﬁcznym kontynentalnym liczebność poszczególnych populacji jest niewielka. W lepszym stanie są siedliska gniewoszy, co daje dobre perspektywy ochrony. Część z tych siedlisk ma charakter antropogeniczny, co równocześnie
stanowi zagrożenie, ze względu na obecność człowieka i zwierząt domowych.
W regionie biogeograﬁcznym alpejskim stan populacji gniewosza jest mniej korzystny. Liczebność populacji jest generalnie niższa niż w regionie kontynentalnym.
Stan siedlisk jest stosunkowo dobry, jednak zwraca uwagę duży stopień izolacji poszczególnych stanowisk (Najbar 2012).
Kolejne edycje monitoringu obejmą większą część kraju. Należy wyrazić nadzieję,
że program ogólnopolskiego monitoringu pozwoli w przyszłości na precyzyjne określenie statusu i możliwości przetrwania tego gatunku na obszarze kraju. Projekt został
zlecony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
g) Monitoring gniewosza plamistego w Holandii
Projekt ogólnokrajowego monitoringu płazów i gadów, w tym gniewosza plamistego, został zrealizowany przez Reptile, Amphibian and Fish Conservation (RAVON).
RAVON to pozarządowa organizacja zrzeszająca herpetologów i wolontariuszy z całej
Holandii.
Monitoring prowadzony był w latach 1994–2006 na 550 transektach na całej powierzchni Holandii. Każdy transekt kontrolowano 7 razy w ciągu sezonu, a pojedyncza
kontrola trwała około dwóch godzin i odbywała się w warunkach pogodowych maksymalizujących szansę na odnalezienie gadów. Gniewosza plamistego obserwowano na
59 transektach. Stwierdzono, że jest najrzadszym przedstawicielem gadów. Zebrano
również bardzo cenne i ciekawe dane na temat wykrywalności poszczególnych gatunków. Gniewosz plamisty, obok padalca zwyczajnego, został uznany za najtrudniejszy
gatunek do odnalezienia (Janssen, Zuiderwijk 2006).
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h) Sand Lizard and Smooth Snake Species Action Plan in Europe
W latach 2009 i 2010 opracowano dokument „Sand Lizard and Smooth Snake Species Action Plan” dotyczący ochrony jaszczurki zwinki i gniewosza plamistego na terenie Wielkiej Brytanii. Praca zawiera podstawowe informacje na temat statusu tych
gatunków w Wielkiej Brytanii, zagrożeń i zaleceń ochronnych. Określa możliwości
ochrony i stanowi ramy dla wszystkich prac ochroniarskich. Każdy typ działań został
przypisany do odpowiedniej skali (kraj, region, obszar lokalny).
Opracowanie odnosi się do kilku aspektów związanych z ochroną:
• prawodawstwa;
• czynnej ochrony populacji i siedlisk;
• doradztwa i komunikacji pomiędzy jednostkami powiązanymi z ochroną wymienionych gatunków (samorządy, właściciele gruntów, media);
• badań i monitoringu populacji.
Praca jest dostępna w Internecie i może być pomocna przy planowaniu działań
ochronnych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w innych krajach Europy.
Uwaga! Pełną treść dokumentu można odnaleźć na stronie stowarzyszenia Amphibian and Reptile Conservation (www.arc-trust.org/Resources/Arc%20Trust/Documents/Rare-Reptiles-SAP-Aug09.pdf ).
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5. OPIS NAJLEPSZYCH PRAKTYK
5.1. Opis najlepszych praktyk ochrony żółwia
błotnego
Najlepsze praktyki zostaną scharakteryzowane na podstawie trzech wybranych
projektów realizowanych w różnych częściach Polski: na Mazurach, w zachodniej Polsce i na Polesiu.
5.1.1. Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych
gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie
Projekt „Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych
gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie” został zrealizowany w obszarze Natura 2000
Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055, położonym na północnych obrzeżach
Puszczy Piskiej – jednym z największych kompleksów leśnych Polski. Pojezierze Mazurskie charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu oraz stosunkowo niewielka średnia roczna suma opadów atmosferycznych, wynosząca około 600 mm. Wzgórza w okolicach
miejscowości Baranowo, gdzie wykonywano działania ochronne, należą do najwyższych
w tej krainie i osiągają 192 m n.p.m., a różnica rzędnych terenu wynosi ponad 65 m.
Cały obszar pomiędzy Mrągowem a Mikołajkami wymieniany jest od ponad 150 lat
jako miejsce stałego występowania żółwi błotnych, które przetrwały w tych okolicach
do czasów współczesnych. Co roku prowadzone są obserwacje mające zlokalizować
lęgowiska, miejsca żerowania i hibernacji. Wielkość populacji w tej części ostoi szacuje się na 30 osobników, ale do tej pory zostało indywidualnie oznakowanych około
20 osobników, w tym 11 na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. Lęgowisk, na których
żółwie składają jaja, jest w tym rejonie prawdopodobnie kilka, ale rozród udało się dotychczas potwierdzić jedynie na dwóch.
Melioracje wykonane na tym obszarze jeszcze w XIX i na początku XX w. spowodowały bardzo duży ubytek powierzchni terenów mokradłowych. Praktycznie wszystkie zagłębienia i śródleśne doliny w kompleksie leśnym o nazwie Cudnochy, gdzie
był realizowany projekt, zostały połączone siecią rowów melioracyjnych i zakopanymi
w dnie drenami. Doprowadziło to do przesuszenia znacznych obszarów kompleksu
leśnego i degradacji siedlisk hydrogenicznych, w tym głównie olsów, łęgów i torfowisk.
Odwodnieniami objęto również okoliczne torfowiska. Analiza danych wskazywała, że
– poza jeziorami – naturalna retencja na tym obszarze praktycznie już nie istniała. Dodatkowo problem potęgowało zmniejszenie się opadów w okresie wiosenno-letnim,
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te zaś opady, które występowały, miały głównie charakter deszczów nawalnych, z których duże ilości wody szybko odpływają, a tylko niewielka część wsiąka w grunt.
Dalsze obniżanie się poziomu wód gruntowych mogło spowodować ogromne zagrożenie dla miejsc występowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt, w tym również
żółwi błotnych. Ochrona siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków
wymagała więc zatrzymania wody w zlewniach. Nadleśnictwo Maskulińskie opracowało kompleksowy projekt małej retencji, a jednym z jego elementów było zachowanie
pozostałości oraz odtworzenie zdegradowanych siedlisk żółwia błotnego.
W celu możliwie najlepszego rozpoznania warunków przyrodniczych, w latach
2005–2008 wykonano kilka opracowań, m.in.:
• koncepcję przyrodniczo-techniczną odbudowy małej retencji;
• waloryzację przyrodniczą siedlisk wodno-błotnych;
• waloryzację siedlisk i gatunków obejmującą żółwia, kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą;
• analizę glebową lęgowisk wykorzystywanych przez żółwie.
Na tej podstawie w marcu 2008 r. została wykonana dokumentacja techniczna do
projektu „Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie”. Posłużyła ona do zgłoszenia robót budowlanych do starostwa powiatowego. Taka, modelowa wręcz, kolejność opracowań dawała
duże szanse na to, że budowany system małej retencji rzeczywiście przyczyni się do
zachowania lub odbudowy siedlisk zagrożonych gatunków zwierząt oraz poprawi warunki hydrologiczne mokradeł w tej części nadleśnictwa i w ostoi Natura 2000.
W pracach przygotowawczych brali udział członkowie Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (od 2006 r. noszącego nazwę Polskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków), pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy nadleśnictwa i eksperci zatrudnieni przez Nadleśnictwo Maskulińskie. Na bieżąco współpracowano również
z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Olsztynie.
Tworzenie siedlisk mokradłowych oraz czyszczenie (pogłębianie) istniejących
zbiorników wodnych. Dzięki doﬁnansowaniu udzielonemu przez Fundację EkoFundusz
roboty budowlane wykonano w latach 2008–2009. Zostały one zlokalizowane na
terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, leśnictwa Baranowo (obręb Mikołajki). Objęły
wykonanie 75 budowli hydrotechnicznych zwiększających retencję wodną tego terenu
i odtwarzających biotopy żółwia błotnego, w tym: 6 stawów ziemnych, 11 grobli,
7 progów z bystrotokami, 48 progów kamiennych i 3 przetamowania ziemne (fot. 43).
Wykonane piętrzenia mają stały próg przelewu powodujący, że rów powyżej urządzenia
napełnia się wodą w okresie roztopów lub opadów, a zakładany poziom piętrzenia jest
utrzymywany przez długi czas. Po osiągnięciu tego poziomu następuje przelew nadmiaru
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wody przez koronę i odpływ rowem. Urządzenia często budowano kaskadowo, tzn.
jedno za drugim, przez co poprawa warunków hydrologicznych następowała na całej
długości cieku objętego robotami. W wielu miejscach odkopano, a następnie rozebrano
i usunięto istniejące rurociągi drenarskie.

Fot. 43. Jeden z progów kamiennych na okresowo płynącym cieku wodnym

Fot. J. Holuk

Stawy ziemne wykopane specjalnie dla poprawy warunków hibernacji żółwi błotnych miały następujące parametry:
• powierzchnia: około 500 m2 (2 obiekty), 800 m2 (2 obiekty) i 1000 m2 (1 obiekt),
• maksymalna głębokość: około 1 m (1 obiekt), 1,5 m (1 obiekt) oraz 2 m (3 obiekty).
W okresie budowy urządzeń zatrzymujących wodę znane było tylko jedno miejsce
w rejonie, na którym żółwie składały jaja. Znajdowało się ono na gruncie prywatnym
przylegającym bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa. Zaproponowano właścicielowi
wykup działki na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele ochronne. Ze względu
na dużą różnicę pomiędzy wyceną rzeczoznawcy a żądaniami właściciela, nie udało się
dokonać wykupu. Działka w krótkim czasie została zalesiona, a lęgowisko z każdym rokiem coraz bardziej jest zagrożone przez zacieniające je drzewa. W celu stworzenia potencjalnego lęgowiska na gruntach Nadleśnictwa Maskulińskie usunięto drzewa i krzewy
z powierzchni około 0,4 ha. Stworzona w ten sposób otwarta i dobrze nasłoneczniona
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powierzchnia znajdowała się na południowym skłonie stoku, pomiędzy bagienkiem,
w którym przebywały żółwie, a starym lęgowiskiem. W przyszłości może ona zastąpić
całkowicie zarośnięte stare lęgowisko.
Realizacja projektu bardzo istotnie poprawiła warunki funkcjonowania populacji
żółwia błotnego poprzez stworzenie aż 64 małych ekosystemów wodno-błotnych,
stanowiących siedliska dla tego gatunku. Ponadto poprawiła się znacznie retencja
wodna na tym obszarze, a wybudowane urządzenia hydrotechniczne pozytywnie
kształtują stosunki wodne na powierzchni ponad 60 ha. Oprócz wzrostu uwilgotnienia siedlisk, bardzo ważne jest również to, że już po dwóch latach od wybudowania
urządzeń woda utrzymuje się przez znaczną część roku, a czasami nawet przez cały
rok. Poprzez odtworzenie wielu siedlisk mokradłowych zmniejszyła się dostępność
terenu, zarówno dla ludzi, jak i drapieżników. Taki stan na pewno sprzyja ochronie
żółwia błotnego, który jest zwierzęciem niezwykle płochliwym. Na terenie objętym projektem występuje wiele innych zagrożonych i rzadkich gatunków zwierząt,
w tym ptaków związanych z biotopami wodno-błotnymi, jak bocian czarny, żuraw,
brodziec samotny, kropiatka, zielonka, którym również poprawiły się warunki bytowania. Zmiany zachodzące w siedliskach obserwowane są na bieżąco przez pracowników naukowych ze Stacji Terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
w Urwitałcie. Prowadzone są również badania wpływu odbudowanej małej retencji
na siedliska leśne.
W związku z faktem, iż budowane obiekty wykonywane były w głębi lasu, zwykle na
terenie niezbyt często uczęszczanym przez okoliczną ludność, ich powstaniu nie towarzyszyło szczególne zainteresowanie. Władze gminy Mikołajki, na terenie której prowadzone były działania, od początku wspierały realizację projektu uważając, że poprawa
warunków środowiskowych wpłynie na podniesienie turystycznej atrakcyjności gminy.
Prawie cztery lata po zakończeniu projektu „Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia
błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie” nie jest
on bytem zapomnianym. Przy utrzymaniu obiektów małej retencji leśnikom pomagają uczniowie z Technikum Leśnego i Technikum Architektury Krajobrazu w Rucianem
Nidzie.
Prace nad poprawą warunków siedliskowych żółwia kontynuuje Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP), realizując własny projekt ochrony tego gatunku. W pobliżu odtworzonego przez Nadleśnictwo Maskulińskie siedliska żółwia błotnego, PTOP
odnowi warunki na lęgowisku żółwia na gruntach prywatnych, w planach jest również
wykopanie w pobliżu kolejnego oczka wodnego. Następnym etapem będzie odtworzenie dwóch następnych oczek wodnych oraz lęgowiska po południowej stronie
kompleksu leśnego Cudnochy, na gruntach będących w zarządzie Polskiej Akademii
Nauk.
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Dla leśników z Nadleśnictwa Maskulińskie ochrona siedlisk żółwia błotnego była
początkiem dużego projektu z zakresu małej retencji, który obejmował budowę 310
obiektów na terenie całego nadleśnictwa. Zakończenie prac zaplanowano na koniec
2013 r. Projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach V Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest częścią szeroko zakrojonych
działań Lasów Państwowych na rzecz zwiększenia retencji wody w lasach.
5.1.2. Ochrona populacji żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej w obszarach Natura 2000 w zachodniej Polsce
Celem projektu „Ochrona populacji żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej w obszarach Natura 2000 w zachodniej Polsce” było zachowanie i wzmocnienie populacji tych trzech gatunków zwierząt poprzez utrzymanie lub odtworzenie
ich siedlisk, a w przypadku żółwia błotnego również zasilanie izolowanych populacji
młodymi żółwiami, wyhodowanymi z jaj zabranych ze zniszczonych lęgów. Wszystkie
wymienione w tytule projektu gatunki należą do najszybciej zanikających gadów i płazów Europy, a do życia lub rozrodu potrzebują zbiorników wodnych o odpowiednich
parametrach. Lokalne populacje żółwia błotnego i płazów podlegają podobnym zagrożeniom, z których do najważniejszych na terenie objętym projektem należały:
• słaba znajomość rozmieszczenia i liczebności, co powodowało, że podczas prowadzenia różnego rodzaju prac, np. zalesieniowych dochodziło do niszczenia miejsc
rozrodu;
• degradacja siedlisk wodnych – odwodnienia, regulacje cieków czy zarastanie lub
zasypywanie małych zbiorników powodowało utratę miejsc rozrodu płazów oraz
bytowania żółwi;
• degradacja siedlisk lądowych – wskutek zarastania ginęły miejsca lęgowe żółwi;
• niszczenie złóż jaj przez drapieżniki.
Projekt był realizowany w zachodniej Polsce, w 6 obszarach będących najważniejszymi ostojami żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej, włączonymi
do sieci Natura 2000 jako projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk:
• Ujście Ilanki PLH 080015 – województwo lubuskie, powiat słubicki, Nadleśnictwo Rzepin;
• Torfowisko Młodno PLH 080005 – województwo lubuskie, powiat słubicki, Nadleśnictwo Cybinka;
• Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH 080002 – województwo lubuskie, powiat
międzyrzecki, Nadleśnictwo Międzychód;
• Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH 320046 – województwo lubuskie, powiat
strzelecko-drezdenecki, Nadleśnictwo Smolarz;
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• Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH 300014 – woj. wielkopolskie, powiat leszczyński, Nadleśnictwo Karczma Borowa;
• Gogolice-Kosa PLH 320038 – teren położony wzdłuż dolin rzek Myśli i Kosy, województwo zachodniopomorskie, powiat gryﬁński, Nadleśnictwo Mieszkowice.
Projekt ten stanowił część międzynarodowego litewsko-polsko-niemieckiego programu „Protection of Emys Orbicularis and Amphibians in the North European Lowlands”, który uzyskał doﬁnansowanie europejskiego funduszu LIFE-Nature (LIFE05NAT/
LT/000094). Klub Przyrodników miał w tym programie status Partnera odpowiedzialnego za wdrożenie niezbędnych działań w Polsce Zachodniej, a wsparcia ﬁnansowego
po polskiej stronie udzieliła Fundacja EkoFundusz.
Zasady współpracy pomiędzy partnerami z różnych ośrodków wypracowano na
spotkaniach roboczych, które odbyły się na początku okresu realizacji projektu. Członkowie zespołu polskiego wykorzystali doświadczenie partnerów z sąsiedniej Brandenburgii, którzy przeprowadzili szkolenie z metod łowienia żółwi oraz zastosowania
telemetrii do wyszukiwania ich miejsc lęgowych i zimowisk. Dzięki sprzętowi wypożyczonemu od kolegów z Niemiec, już pod koniec 2006 r. udało się zlokalizować dwa
zimowiska żółwi.
Kolejne spotkania zostały przeprowadzone przez członków Klubu Przyrodników
w celu przedstawienia problemów ochrony płazów i gadów oraz dotychczasowych
wyników realizacji programu pracownikom urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za ochronę przyrody, a także pracownikom nadleśnictw, które są gospodarzami
terenów objętych projektem.
W latach 2006–2008 (okres prac przygotowawczych i początek realizacji projektu)
potwierdzono występowanie żółwia błotnego w 15 miejscach, traszki grzebieniastej
w 10, a kumaka nizinnego w 16 akwenach. Każdy złapany osobnik żółwia błotnego
przed wypuszczeniem na wolność został dokładnie zmierzony i zważony (wg metody
Fritza), sfotografowany oraz indywidualnie oznakowany. Sporządzono również szczegółową charakterystykę 28 zbiorników objętych projektem.
W okresie lęgowym żółwi prowadzono obserwacje w celu zlokalizowania gniazd,
a w okresie jesienno-zimowym – w celu ustalenia miejsc hibernacji. Efektem inwentaryzacji było udokumentowanie lęgów na dwóch obszarach (Rybocice i okolice Leszna),
a hibernacji na trzech obszarach (Rybocice, Drawiny, Drzeczkowo).
Do poprawy warunków siedliskowych wytypowano wszystkie obszary w zachodniej Polsce, w których gatunki objęte projektem występują w znaczących, współcześnie udokumentowanych populacjach. Przygotowania poprzedzające roboty budowlane trwały ponad 2 lata, a do opracowania założeń projektu wykorzystano eksperckie
doświadczenia członków Klubu i osób z nim współpracujących. Przed rozpoczęciem
robót Klub Przyrodników podpisał porozumienia zezwalające na wykonanie prac
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z wszystkimi zarządcami terenu (nadleśnictwami). Na każdy obiekt została przygotowana oddzielna dokumentacja techniczna niezbędna do zgłoszenia do właściwego
terytorialnie starosty, gdyż taki tryb postępowania administracyjnego okazał się wystarczający ze względu na charakter planowanych robót.
Tworzenie siedlisk mokradłowych i czyszczenie (pogłębianie) istniejących
zbiorników wodnych. Zagrożenia związane z pogorszeniem stosunków wodnych
należą do najczęściej wymienianych dla obszarów chroniących żółwia błotnego
i płazy. Szybkie tempo utraty siedlisk mokradłowych zmusza do podejmowania pilnych
działań naprawczych. Dlatego znaczna część prac została skierowana na poprawę
warunków siedliskowych.
W ramach projektu odtworzono bądź pogłębiono osiemnaście małych zbiorników
wodnych (oczek wodnych), mogących pełnić funkcje miejsc rozrodu płazów lub miejsc
życia (hibernacji) żółwi oraz odtworzono jeden staw. Głębokość wykopanych lub pogłębionych oczek wynosiła od 1 do 2 m, a ich powierzchnia od 500 m2 do 2000 m2.
W celu zwiększenia retencji wykonano siedem piętrzeń spowalniających odpływ wody
ze zlewni.
Największy zbiornik do hibernacji żółwi w Uroczysku Puszczy Drawskiej został
wykonany na pow. 1600 m2 i jest częścią prywatnego stawu rybnego o pow. 5,5 ha.
Właściciel stawu zbudował tamę i oddzielił teren przeznaczony do hibernacji żółwi od
głównej części stawu rybnego. Tama umożliwia utrzymanie dobrych warunków do hibernacji poprzez zatrzymanie wody, podczas gdy z pozostałej części zbiornika jest ona
spuszczana na zimę. Położony obok mniejszy staw został przebudowany w podobny
sposób, utworzono zbiornik do hibernacji o pow. 25 m2. Zbiorniki zostały pogłębione,
oprócz nich pogłębiono jeszcze trzy oczka wodne. W pobliżu zostało wykonane również piętrzenie, które poprawia uwilgotnienie kolejnego zbiornika wodnego.
W największej ze znanych dzisiaj ostoi żółwia w zachodniej Polsce „Ujście Ilanki”
utworzono trzy zbiorniki do hibernacji, w tym jeden w starym korycie rzeki i dwa
w stawach, które pogłębiono do 1,5-1,8 m. Stawy do hibernacji wykopano niedaleko
miejsc, w których stwierdzano zimowanie żółwi. Trzy kaskadowo umieszczone piętrzenia powstały na położonym nieco dalej na północ cieku, gdzie żółwie przebywają w okresie letnim i skąd wychodzą na lęgowiska. Jeden z wykopanych zbiorników
znajduje się na gruntach Klubu Przyrodników, pozostałe na gruntach Nadleśnictwa
Rzepin.
W obszarze Natura 2000 „Torfowisko Młodno”, położonym w Nadleśnictwie Cybinka znajduje się szczątkowa populacja żółwia błotnego. W celu poprawy warunków
środowiskowych pogłębiono 3 oczka wodne. Prace zostały wykonane na obrzeżach
dużego torfowiska, w sąsiedztwie położonego w pobliżu rezerwatu przyrody „Młodno”.
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Pogłębione zostały również dwa oczka wodne, jako miejsca hibernacji w ostoi Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry. Prace zostały wykonane na gruntach Nadleśnictwa Międzychód (fot. 44).
W sezonie zimowym 2006–2007 znaleziono hibernującą samicę żółwia w śródleśnym bagnie, odwadnianym przebiegającym przez jego środek rowem, które jest prawie całkowicie zarośnięte przez turzyce, trzcinę, pałkę, wierzby i olszę. Znaczna część
tego bagna jesienią prawie zupełnie wysycha. Stanowisko znajduje się w ostoi „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie”, w granicach Nadleśnictwa Karczma Borowa. W celu
poprawy warunków siedliskowych wykonano dwa piętrzenia na rowie, odtworzono
jeden staw i pogłębiono jedno oczko wodne, jako miejsce hibernacji. W następnym
roku na tym obszarze obserwowano już sześć osobników żółwia błotnego.
Kolejnym ważnym stanowiskiem dla żółwi błotnych, na którym podjęto czynną ochronę siedlisk, jest położony w granicach woj. zachodniopomorskiego obszar
Natura 2000 „Gogolice-Kosa”. Obejmuje on doliny dwóch małych rzek: Kosy i Myśli,
w jego skład wchodzą też kompleksy eutroﬁcznych zbiorników wodnych, szuwary, łąki
i torfowiska niskie. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń tego obszaru jest zarastanie
muraw napiaskowych, będących istotnymi miejscami dla rozrodu żółwi oraz zmiany
stosunków wodnych i zanieczyszczenia wody. Z uwagi na brak zgody właścicieli części
gruntów, na których występuje żółw błotny, wykonano tylko jedno piętrzenie na gruntach Nadleśnictwa Mieszkowice.

Fot. 44. Zbiornik w Nadleśnictwie Międzychód po 3 latach od wykonania

Fot. A. Jermaczek
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Fot. 45. Montaż tablicy edukacyjnej w Nadleśnictwie Smolarz

Fot. A. Jermaczek

Ochrona lęgowisk. Właściwe nasłonecznienie miejsc, w których żółwie składaja jaja
jest jednym z podstawowych warunków, jakie muszą być spełnione dla zachowania
populacji żółwia błotnego w długim okresie. Zaniechanie gospodarowania na tzw.
gruntach marginalnych i przeznaczanie ich do zalesień, a także naturalna sukcesja
polegająca na zarastaniu nieużytkowanych gruntów, to dwie najważniejsze przyczyny
utraty miejsc lęgowych żółwia błotnego. Należy przy tym pamiętać, iż nawet po
utracie wszystkich miejsc lęgowych żółw, jako gatunek długowieczny, może jeszcze
bardzo długo występować na danym terenie, o ile tylko będzie miał się czym
odżywiać. Populacja taka będzie jednak skazana na wymarcie. Zachowanie lęgowisk,
polegające na usuwaniu zarastających je drzew i krzewów jest więc zawsze jednym
z najważniejszych działań dla ochrony tego gatunku. Nie na wszystkich obszarach
objętych projektem udało się ustalić pewne lęgowiska. Wszędzie tam, gdzie to się
udało lub istniało duże prawdopodobieństwo, że mogą to być lęgowiska, podjęto
działania ochronne. Wycięto drzewa i krzewy na 5 obszarach o łącznej powierzchni
około 2,0 ha, w tym na terenie:
• ostoja Ujście Ilanki, grunty Nadleśnictwa Rzepin – wycinka na pow. 0,2 ha na
jednym lęgowisku,
• ostoja Torfowisko Młodno, grunty Nadleśnictwa Cybinka – wycinka na pow.
0,38 ha na jednym potencjalnym lęgowisku,
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• ostoja Uroczyska Puszczy Drawskiej, grunty Nadleśnictwa Smolarz – wycinka na
pow. 0,2 ha na pięciu potencjalnych lęgowiskach.
• ostoja Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, grunty Nadleśnictwa Karczma Borowa
– wycinka na pow. 0,2 ha na jednym lęgowisku,
• ostoja Gogolice-Kosa, grunty Nadleśnictwa Mieszkowice – wycinka na pow.
1,2 ha na jednym potencjalnym lęgowisku.
Przed rozpoczęciem projektu istniało realne zagrożenie, że populacje gatunków,
dla których podjęto działania, mogą w szybkim tempie zniknąć z terenów zachodniej Polski albo istotnie ograniczyć zasięg występowania. Liczebność populacji żółwia błotnego w tym regionie szacowana jest tylko na około 200 osobników. Dzięki realizacji projektu poprawiono warunki siedliskowe dla żółwia błotnego w jego
największych ostojach położonych w tej części kraju. Ogromne znaczenie ma też
poprawa warunków siedliskowych dla innych zagrożonych wyginięciem gatunków,
m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Już w następnym roku po wykonaniu działań obserwowano znacznie więcej osobników tych gatunków niż w latach
poprzednich. Stworzone zbiorniki wodne umożliwiają odbywanie rozrodu płazom
oraz zapewniają miejsce przebywania i hibernacji żółwiom błotnym, a oczyszczone z nalotu drzew i krzewów lęgowiska żółwia zwiększają sukces lęgowy tego gatunku. Stworzenie bazy danych ułatwia monitorowanie liczebności żółwia, będzie
pomocne przy opracowywaniu następnych projektów i pomoże powstrzymać realizację inwestycji zagrażających cennym przyrodniczo terenom. Działania edukacyjne
przyczynią się do zwiększenia wiedzy w społeczeństwie na temat potrzeby i metod
ochrony żółwi i płazów.
Baza danych zawiera wszystkie informacje zebrane w trakcie projektu, związane
z żółwiem błotnym w zachodniej Polsce (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie): opis siedlisk, szczegóły obserwacji, reprodukcji, morfologii i rozmieszczenia.
Dotychczas ustalono 133 lokalizacje stanowisk żółwia błotnego (zachodniopomorskie
– 22, lubuskie – 75, wielkopolskie – 36), 569 lokalizacji traszki grzebieniastej i 1778 kumaka nizinnego.
Projekt był realizowany w ogromnej większości na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Administracji Lasów Państwowych. Jak już wspomniano, na wszystkie prace w terenie zgody musieli udzielić gospodarze terenu. Dzięki aktywnej pomocy
i życzliwości wielu leśników realizacja zadań przebiegała bardzo sprawnie. Edukacja
ekologiczna lokalnych społeczności była ważnym elementem tego projektu. W szkołach i nadleśnictwach przeprowadzono 12 wykładów dotyczących biologii, ekologii
i ochrony żółwi oraz płazów. Łącznie wzięło w nich udział 550 uczestników. Na terenach Lasów Państwowych wykonano 3 ścieżki edukacyjne i ustawiono 8 tablic informacyjnych (fot. 45), które rozlokowano na wszystkich 6 obszarach objętych projektem.
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Każda obrazuje życie żółwia błotnego i objętych projektem płazów w ciągu całego
roku. Oprócz głównej tablicy na ścieżkach znajduje się 12 przystanków, obrazujących
12 miesięcy roku. Dla każdego obiektu opracowano i wydrukowano ulotki z opisem,
które umieszczane są w specjalnych pojemnikach na początku ścieżki i uzupełniane
na bieżąco przez miejscowych leśników. Nowa infrastruktura turystyczno-edukacyjna
podnosi atrakcyjność tych obszarów.
Jednym z czynników sprawiających największe trudności organizacyjne były kłopoty w obszarze komunikacji pomiędzy poszczególnymi partnerami. Spowodowane
to było skomplikowaną strukturą zarządzania dużym, międzynarodowym projektem
oraz niewielkie doświadczenie części partnerów w realizacji projektów LIFE.
5.1.3. Czynna ochrona żółwia błotnego w Chełmskich Parkach Krajobrazowych
Tereny, na których realizowany jest projekt „Czynna ochrona żółwia błotnego
w chełmskich parkach krajobrazowych” położone są we wschodniej Polsce, w granicach administracyjnych województwa lubelskiego, w powiatach włodawskim i chełmskim. Pod względem regionalizacji ﬁzyczno-geograﬁcznej jest to obszar podprowincji
Polesia – płaskiej i rozległej równiny, położonej pomiędzy wysoczyznami na północy,
a wyżynami na zachodzie i południu. Obszar, w którym prowadzone są działania
ochronne, należy do bardzo cennych w skali kraju i województwa, dlatego objęty jest
różnymi formami ochrony przyrody, takimi jak rezerwaty przyrody (Żółwiowe Błota,
Torfowisko Sobowice), parki krajobrazowe: Sobiborski i Chełmski oraz obszary chronionego krajobrazu: Poleski, Chełmski i Pawłowski. Większość z nich znajduje się również w granicach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: Lasy Sobiborskie PLH 060043, Dobromyśl PLH 060033, Pawłów PLH 060065, Torfowisko Sobowice
PLH060024. Znaczna część obszaru znajduje się w granicach transgranicznego, trójpaństwowego rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie.
Czynna ochrona miała na celu przeciwdziałanie różnym, ale powszechnie znanym
zagrożeniom, wymienianym dla żółwia błotnego w naszym kraju: niszczeniu gniazd
przez drapieżniki, zarastaniu lęgowisk, wysychaniu siedlisk mokradłowych. Dużym wyzwaniem był plan podniesienia świadomości lokalnych społeczności w zakresie potrzeby ochrony tego gatunku. Jednak w miarę poznawania specyﬁki ochrony w tym
regionie, ujawniły się także nowe zagrożenia, bardzo istotne dla lokalnych populacji
żółwia błotnego. Jednym z nich był plan wybudowania zbiornika wodnego na torfowiskach, które z bardzo dużym prawdopodobieństwem uważane były za ważną ostoję
żółwia błotnego i strzebli błotnej w skali kraju. Drugim – ogromna presja zabudowy
jednorodzinnej, która mogła przeciąć szlak migracji żółwi z miejsc hibernacji i letniego
przebywania do miejsc lęgowych, jedynych znanych w tej okolicy.
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Projekt realizowany w latach 2010–2014 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie jest w dużej części kontynuacją wcześniejszych działań z zakresu aktywnej ochrony żółwia błotnego i jego siedlisk, prowadzonych już od ponad 20
lat przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Nadleśnictwo Sobibór,
Zespół Parków Krajobrazowych Polesia (ZPKP) oraz Stowarzyszenie Lokalna Akcja na
Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej (LAŚ).
Prace nad rozpoznaniem stanowisk żółwia błotnego na terenie objętym projektem były bardzo zróżnicowane w czasie. W północnej części obszaru na terenie Lasów
Sobiborskich badania rozpoczęto w połowie lat 80. XX w. Przez kilkanaście lat rozpoznane zostały najważniejsze miejsca lęgowe, poznane trasy migracji oraz częściowo
zachowania i zwyczaje żółwi. Znakowano również schwytane osobniki. Na początku
lat 90. rozpoczęto aktywną ochronę lęgowisk. Właśnie na tym terenie wypracowane
zostały metody aktywnej ochrony żółwia, stosowane obecnie w całej Polsce. Zdobyte informacje i doświadczenia znacznie ułatwiły podjęcie prac ochronnych w 2001 r.
przez nowy zespół, który utworzył się z pracowników Nadleśnictwa Sobibór i Zarządu
Chełmskich Parków Krajobrazowych (ZChPK). Znacznie gorzej sytuacja przedstawiała
się w rejonie południowym tzw. chełmskim. Na podstawie przeprowadzonej w 1991 r.
inwentaryzacji oraz informacji zebranych od miejscowej ludności znane były jedynie pojedyncze miejsca występowania dorosłych osobników i tylko jedno miejsce
rozrodu. Od 2002 r. rozpoczęto wyszukiwanie potencjalnych lęgowisk i ich kontrole
w sezonie rozrodczym. Równocześnie zabezpieczano siatkami odnalezione gniazda.
Od 2003 r. prace nabrały większego tempa, gdyż udało się stworzyć zespół złożony z pracowników ZChPK, leśników Nadleśnictwa Chełm, mieszkańców tego terenu
i innych osób.
Prace w terenie poprzedziły spotkania organizacyjne i szkolenia, ustalenie strategii postępowania oraz uzgodnienie zakresów prac z Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody w Lublinie. Uzyskano również niezbędne zgody m.in. od ministra ds. środowiska.
W ciągu kilkunastu lat realizacji projektu opracowano kilka wniosków o doﬁnansowanie działań ochronnych, które w różnych okresach miały nieco inny zakres, dostosowany do poznawanych potrzeb ochronnych i możliwości ﬁnansowych. Wsparcie ﬁnansowe na realizacje działań ochronnych udzielili m.in.: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, SGP/GEF, Zarząd Chełmskich
Parków Krajobrazowych (od 2006 r. Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z siedzibą
w Chełmie), Nadleśnictwo Sobibór i Nadleśnictwo Chełm, Gmina Sawin i Gmina Wola
Uhruska. Sponsorem strategicznym projektu w tym okresie była Fundacja EkoFundusz.
W ostatnim okresie (2010–2014) zadania związane z czynną ochroną żółwia błotnego ﬁnansowane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
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oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V Ochrona
przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Tworzenie siedlisk mokradłowych. Sobiborski Park Krajobrazowy (SPK) jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem w skali kraju, szczególnie ze względu na ochronę największej polskiej populacji żółwia błotnego oraz występowanie strzebli błotnej
– ryby umieszczonej na Światowej Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN.
Występują tu też duże populacje zagrożonych gatunków roślin, w tym wierzb: borówkolistnej i lapońskiej, brzozy niskiej, rosiczek: okrągłolistnej i pośredniej. Wszystkie te
gatunki związane są z siedliskami mokradłowymi. Środowisko przyrodnicze SPK, podobnie jak całego Polesia, jest wyjątkowo silnie uzależnione od układu i gęstości sieci
wodnej oraz głębokości zalegania wód podziemnych. Duży wpływ na zasoby wodne
tego obszaru ma wielkość zasilania atmosferycznego. W parku narasta deﬁcyt wodny
spowodowany głównie zabiegami odwadniającymi, regulacją rzek, w tym Tarasienki
oraz wieloletnią tendencją do zmniejszania się opadów atmosferycznych. Pogłębiające się deﬁcyty wody objawiają się zanikaniem śródleśnych bagien, murszeniem
gleb torfowych, a tym samym degradacją wielu siedlisk chronionych gatunków roślin
i zwierząt.
Celem projektu było zachowanie wyjątkowej różnorodności biologicznej Sobiborskiego Parku Krajobrazowego poprzez ochronę ekosystemów bagiennych, zagrożonych narastającym deﬁcytem wody, wywołanym m.in. jej odpływem dawnymi systemami melioracyjnymi.
Podstawą do podjęcia czynnej ochrony były wyniki badań naukowych, prowadzonych przez interdyscyplinarny zespół naukowców z KUL i UMCS w ramach grantu
KBN „Kierunki ochrony ekosystemów w Sobiborskim Parku Krajobrazowym w oparciu
o optymalizację stosunków wodnych w zlewni Tarasienki”, zamawianego przez wojewodę chełmskiego (PBZ-006-08-96), na wniosek wojewódzkiego konserwatora przyrody w Chełmie. Celem badań prowadzonych w latach 1996–98 było określenie zasobów
wodnych w zlewni Tarasienki oraz czynników ﬁzyczno-chemicznych i biologicznych
w wodach powierzchniowych zlewni. Przeprowadzono analizę struktury jakościowej
i rozmieszczenia zbiorowisk roślinności naczyniowej, ichtiofauny i populacji żółwia
błotnego. Zwrócono uwagę na warunki siedliskowe zapewniające występowanie gatunków chronionych rzadkich oraz opracowano zalecenia dotyczące ochrony przyrody w SPK. Do planowania robót w 2001 r. wykorzystano również wyniki monitoringu poziomu wód w 11 jeziorach znajdujących się na obszarze SPK i jego otuliny oraz
mapę użytkowania ziemi SPK, wykonaną na podstawie aktualnych zdjęć lotniczych
w skali 1:10 000.
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Przed podjęciem działań przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Lublinie w 2012 r. na gruntach Nadleśnictwa Sobibór niezbędne było podpisanie umowy pomiędzy obydwoma
jednostkami, umożliwiającej wejście na
grunt i uzyskanie wymaganych prawem
zezwoleń (decyzji o warunkach zabudowy oraz zgłoszenia robót budowlanych
do starostwa włodawskiego). Podstawą
do uzyskania zezwoleń był opracowany
na zlecenie inwestora projekt techniczny.
W 2001 r. wykonano trzy budowle piętrzące wraz z przylegającymi do nich oczkami wodnymi o powierzchni kilku arów
każde (fot. 46). Wszystkie budowle miały
stały poziom piętrzenia i możliwość dodatkowej regulacji przy pomocy zamknięcia
ruchomego, czyli szandorów. Obiekty powstały na Kosyńskim Rowku, Kanale Żydowskim (wraz z umocnieniem nasypu na
długości 122 m hamującym odpływ wód
Fot. 46. Oczko wodne wraz z przepustem pię- z rezerwatu Żółwiowe Błota) i na odpływie
trzącym wodę wykonanym w 2001 r. jako z bagna Buzornica. Przepusty betonowe
schronienie dla żółwi błotnych w okresie suszy
Fot. J. Holuk zostały zamaskowane drewnem i kamieniem polnym, a oczka wodne niezwykle
starannie wkomponowane w otaczający
je drzewostan. Każde z oczek ma zagłębienie ok. 1,5 do 2 m wykonane jako schronienie
i zimowisko dla żółwi błotnych i płazów.
Wszystkie budowle zostały wykonane na gruntach Lasów Państwowych i choć
głównym beneﬁcjentem projektu był ZChPK, to Nadleśnictwo Sobibór poniosło część
kosztów związanych z organizacją przetargu na wykonanie robót, a także koszty utrzymania wybudowanych urządzeń, które przejęto na stan po zakończeniu zadania.
Bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, urządzenia piętrzące zaczęły powstrzymywać odpływ wody ze zlewni. Również oczka wodne towarzyszące budowlom piętrzącym zostały wypełnione wodą. Była to zasadnicza zmiana w porównaniu
ze stanem z jesieni 2000 r., gdy większość cieków na tym obszarze wyschła na skutek
odpływu wód, braku opadów i bardzo wysokich temperatur w lecie. W czerwcu 2002 r.
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w oczku na Kosyńskim Rowku obserwowano kilka młodych (1-2-letnich) żółwi z naturalnego wylęgu. Bezpośredni i pośredni obszar oddziaływania budowli piętrzących
wyniósł kilkaset hektarów.
W 2012 r. wyremontowano 266 m grobli na stawach spełniających kluczową rolę
w ochronie żółwia błotnego oraz jedyny mnich odprowadzający wodę z największego

Fot. 47, 48. Groble w rezerwacie Żółwiowe Błota przed i po remoncie wykonanym w 2012 r.
Fot. J. Holuk
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ze stawów. Dawne stawy położone są w centralnej części rezerwatu przyrody Żółwiowe Błota (Obszar Natura 2000 Lasy Sobiborskie) i spełniają obecnie wyłącznie funkcje
ekologiczne, m.in. w utrzymaniu właściwych stosunków wodnych oraz zachowaniu
miejsc przebywania, a zwłaszcza zimowania żółwi błotnych (fot. 47, 48). Zły stan techniczny większości urządzeń piętrzących i grobli (liczne wyrwy, nory bobrowe, obniżenie korony grobli, przez którą przepływała woda) groził przerwaniem grobli pod naporem wysokiego poziomu wód gruntowych i utratą jej ze zlewni. Skutki byłyby dla
środowiska przyrodniczego trudne do oszacowania. W 2013 r. kontynuowano roboty
i wykonano remonty kolejnych trzech, kluczowych w tym rejonie, urządzeń piętrzących wodę oraz remont ponad 400 m grobli na stawach.
Ochrona lęgowisk. Jednym z największych i najbardziej narastających zagrożeń
dla żółwia błotnego na Polesiu są zmiany siedliskowe, jakie dokonują się w środowisku
w sposób naturalny, np. poprzez zarastanie lęgowisk w wyniku sukcesji lub w sposób
sztuczny, poprzez zalesianie gruntów, na których nie opłaca się prowadzenie gospodarki rolnej.
Zagrożenie związane z nadmiernym zacienieniem lęgowisk likwiduje się poprzez
usuwanie drzew i krzewów ocieniających miejsca lęgowe żółwi (fot. 49, 50). Zabiegi
te wykonywane są w miarę potrzeb, średnio raz na kilka lat. Dotychczas wykonywano
je już czterokrotnie (2003 r., 2006 r., 2008 r. i 2012 r.) na kilku lęgowiskach w ostoi Lasy
Sobiborskie oraz po raz pierwszy w 2012 r. w ostoi Dobromyśl. Łączna powierzchnia,
z której usunięto zakrzaczenia wynosi powyżej 5 ha.

Fot. 49, 50. Lęgowisko żółwia błotnego przed i po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych

Fot. J. Holuk
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Zabezpieczenie gniazd. Za główne założenie programu czynnej ochrony żółwia
błotnego na Polesiu przyjęto zasadę jak najmniejszej ingerencji w naturalny proces
rozrodu. Najwięcej energii poświęcono lokalizacji gniazd i zapewnieniu bezpiecznego
przetrwania okresu inkubacji jaj i wylęgu młodych, a także pomocy młodym w dotarciu do właściwych biotopów (oczka wodne, olsy, itp.). Dopuszczono jednak możliwość
ingerencji w naturalny proces rozrodu w przypadkach bezpośredniego zagrożenia
gniazd, zwłaszcza w rejonie chełmskim, gdzie populacja żółwia jest bardziej rozproszona niż w Lasach Sobiborskich (Holuk 2004). W przypadku napotkania rozkopanych
gniazd, jaja były wybierane i doinkubowane w Ośrodku Hodowli Żółwia Błotnego
w Poleskim Parku Narodowym. Park prowadzi program ochrony żółwia błotnego jako
odrębne działanie.
W poszczególnych okresach realizacji projektu skład zespołów chroniących lęgi
był różny i dostosowany do posiadanych środków ﬁnansowych. Generalnie, czynną
ochronę żółwia błotnego prowadzą dwa współpracujące ze sobą zespoły: na północy tzw. „sobiborski”, a na południu tzw. „chełmski”. Obie grupy w okresie największej
intensywności prac opiekowały się ponad 20 lęgowiskami każda. W latach 2001–
2005, gdy prace ﬁnansowane były tylko ze środków własnych nadleśnictw, ZChPK
i WFOŚiGW w Lublinie, zespoły składały się głównie z leśników nadleśnictw Sobibór
i Chełm, pracowników Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych oraz innych osób,
w tym dużej grupy wolontariuszy (w zespole „chełmskim”). Przeciętnie rocznie w obu
zespołach pracowało około 30 osób. Gdy pieniędzy do dyspozycji było więcej, jak w latach 2006–2008 i 2011–2014, lęgowiskami opiekowały się osoby pracujące na zlecenie.
Prawie zawsze pracowały w parach, dla zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa.
Elementem podnoszącym efektywność prac ochronnych jest zdobycie praktycznego
doświadczenia przez członków zespołu. Najlepsze efekty daje praca wykonywana na
lęgowisku przez te same osoby przez długi okres.
W latach 2001–2005 czynną ochronę lęgów prowadzono na 9 zespołach lęgowisk
w rejonie sobiborskim i 6 w rejonie chełmskim. Efektem było zabezpieczenie siatkami
ponad 880 gniazd, z których wykluło się co najmniej 2700 żółwi błotnych, przeniesionych następnie do oczek wodnych. Znaczna część młodych żółwi samodzielnie opuściła gniazdo i powędrowała do wody, ich nie ujęto w żadnych statystykach. W okresie
2006–2008 czynną ochroną objętych było 44 lęgowisk, w tym na 37 potwierdzono
rozród żółwi błotnych. Zabezpieczono siatkami 495 gniazd, które opuściło ponad 3100
młodych żółwi błotnych.
Na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia i Stowarzyszenia Lokalna Akcja na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej w latach 2006–2007 wyznaczono aż 10 nowych stref ochronnych dla żółwia błotnego.
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W ciągu dwóch lat realizacji projektu przez RDOŚ w Lublinie (2011-2012) czynna
ochrona prowadzona była na 7 zespołach lęgowisk (łącznie 15 lęgowisk). Siatkami zabezpieczono 378 gniazd, które opuściło co najmniej 790 młodych żółwi.
Redukcja drapieżników. Drapieżnictwo jest jednym z naturalnych sposobów odżywiania się organizmów, więc teoretycznie nie powinniśmy reagować zbyt nerwowo,
gdy lisy polują na żółwie. Te ostatnie wykształciły nawet pancerz ochronny, który je
najczęściej skutecznie chroni przed zębami drapieżników. Jednak w przypadku żółwia
błotnego twardnieje on dopiero w 5-6 roku życia i do tego czasu młode żółwie są prawie bezbronne. Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, gdy nadmierny wzrost populacji drapieżników zaczyna zagrażać trwałości populacji oﬁar. Jeszcze większy problem
powstaje wówczas, gdy oﬁarami są osobniki gatunku zagrożonego wyginięciem.
Zabezpieczanie gniazd żółwia błotnego siatkami metalowymi w większości przypadków jest skuteczną metodą ochrony jaj i młodych żółwi przed drapieżnikami. Zdarza się
jednak, że drapieżniki, głównie lisy, nauczyły się omijać zabezpieczenia. Z taką sytuacją
mamy do czynienia na dwóch lęgowiskach w Lasach Sobiborskich. W ciągu wielu lat
czynnej ochrony podejmowano różne próby zabezpieczania gniazd, np. przymocowanie
siatki do gruntu nie czterema, ale 8 lub 12 szpilami, założenie na normalną siatkę (50 x 50
cm) dużej siatki (1x 2 m/3m), stosowano różne repelenty oraz ich kombinacje. Niestety,
wszystkie te sposoby okazały się bezskuteczne. Gdy coraz częściej niszczone były wszystkie
zabezpieczone gniazda, podjęto decyzję o ograniczeniu liczebności drapieżników. W tym
celu RDOŚ w Lublinie podpisała umowy z kołami łowieckimi dotyczące odstrzału lisow żerujących w rejonie lęgowisk Odstrzał wykonywany jest poza okresem ochronnym lisów.
W latach 2011–2012 populację lisów w pobliżu 3 lęgowisk zmniejszono o ponad 70 osobników. Jest jeszcze za wcześnie na ocenę efektów zastosowanego rozwiązania.
Utrzymywanie drożności szlaków migracyjnych. Żółw błotny jest zwierzęciem
dwuśrodowiskowym. Przez większą część roku przebywa w środowisku wodnym, ale
raz albo dwa razy w roku opuszcza mokradła i wyrusza na „ląd”, żeby złożyć jaja. Długość
wędrówek uzależniona jest od lokalnych warunków terenowych i wynosi od kilkuset
metrów do kilku kilometrów. W obszarach leśnych lub rolniczych migracja nie stanowi
większego zagrożenia, lecz w obszarach zurbanizowanych żółwie narażone są na wiele
niebezpieczeństw. Jednym z największych są oczywiście ruchliwe drogi, na których
ginie część żółwi, lecz jeszcze niebezpieczniejsze są obszary zabudowy mieszkaniowej,
trwale oddzielające lęgowiska od miejsc stałego przebywania żółwi. Taka sytuacja zaistniała w okolicach Chełma. Szybka zabudowa terenów bezpośrednio sąsiadujących
z miastem spowodowała, że istnieje bardzo realne ryzyko zabudowy głównego, a być
może jedynego korytarza migracyjnego żółwi błotnych żyjących w zbiorniku wodnym
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w Stańkowie do lęgowisk, odległych o około 1 km. Jak dotychczas, pomimo wielu lat
poszukiwań, są to jedyne znane lęgowiska tej populacji.
W celu potwierdzenia roli, jaką pełni korytarz migracyjny oraz ewentualnego odnalezienia innych lęgowisk, podjęto próbę badań przy pomocy urządzeń telemetrycznych. Telemetria to śledzenie zwierząt np. zaopatrzonych w nadajniki radiowe (fot. 51).
Namiary prowadzone są z dużej odległości, dzięki czemu zwierzęta nie są świadome
obecności obserwatora. Ze względu na ogromną ilość informacji, jaką można w krótkim czasie zgromadzić dzięki telemetrii, metodę tę bardzo często wykorzystuje się do
badania gatunków ginących i zagrożonych. W maju 2012 r. rozpoczęto badania telemetryczne żółwi błotnych występujących w ostoi Dobromyśl oraz południowej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego – w okolicach zbiornika Stańków. W obydwu
miejscach występują jeszcze dosyć liczne, lokalne populacje gatunku. Równocześnie
miejsca te różnią się zarówno typem środowisk bytowania żółwi, jak również zagrożeniami. Badania telemetryczne mają na celu rozpoznanie środowisk użytkowanych
przez żółwie, określenie areałów życiowych, szlaków i miejsc migracji oraz miejsc zimowania. Celem głównym badań jest skuteczniejsza ochrona gatunku poprzez rozpoznanie zagrożeń. W pierwszym roku realizacji projektu założono 20 nadajników telemetrycznych. W 2013 r. założono kolejnych 10 nadajników.
Wstępne obserwacje lokalizacji żółwi w Stańkowie wskazały na wyraźny trend
przemieszczania się żółwi znanym już korytarzem migracyjnym. Żółwie wykorzystują
jako szlaki komunikacyjne zarówno naturalne rozlewiska i podmokłości w obniżeniach

Fot. 51. Samica żółwia błotnego z przyklejonym do karapaksu nadajnikiem radiowym
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Fot. J. Holuk

terenu i rzekę Uherkę, jak też kanały utworzone przez człowieka, a także drogę lądową. Zdobyte informacje pozwoliły na bardzo rzeczowe, aczkolwiek też długie i trudne negocjacje z władzami gminy Chełm oraz zespołem doświadczonych planistów
przestrzennych przygotowujących nowelizację studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy. Szlak migracyjny wraz z zakazem jego zabudowy został
wpisany do dokumentów planistycznych.
W ostoi Dobromyśl żółwie przemieszczają się w różnych kierunkach i jest to uwarunkowane dostępnością środowisk. Żółwie w tym rejonie przebywają w żyźniejszych
i głębszych torﬁankach oraz śródleśnych oczkach wodnych. Przemieszczają się głównie w okresie lęgowym. Obecnie nie istnieje potrzeba podejmowania działań na rzecz
ochrony szlaków migracyjnych.
Edukacja i popularyzacja. Jednym z ważnych celów projektu było podniesienie
świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi żółwia błotnego. Z wykorzystaniem przygotowanej przez stowarzyszenie LAŚ prezentacji multimedialnej oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych w dwóch wersjach: dla dzieci do 10 lat oraz dla starszych
dzieci i młodzieży, został przeprowadzony prawie we wszystkich okolicznych szkołach
cykl prelekcji pogłębiających wiedzę o żółwiu błotnym, zagrożeniach, potrzebie i metodach ochrony. Na zakończenie projektu 2006–2008 przeprowadzono dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych związany z tą tematyką konkurs plastyczny. Napłynęło 430 prac z 25 szkół.
W roku 2012 przeprowadzono cykl kilkunastu prelekcji adresowanych do osób dorosłych, głównie rolników mieszkających w pobliżu ostoi żółwia.
Popularyzując problematykę ochrony żółwia błotnego, wydano foldery, wykonano
koszulki z logo programu, zakładki do książek, nalepki oraz kalendarzyki i kalendarze,
które rozdawano w formie upominków na zajęciach i spotkaniach. Na wybranych lęgowiskach żółwia błotnego ustawiono duże tablice informacyjne ze zdjęciami.

5.2. Opis najlepszych praktyk ochrony węża Eskulapa
Wąż Eskulapa jest ginącym gatunkiem o słabo rozpoznanym rozmieszczeniu. Najliczniejsza polska populacja występuje w centralnej części Bieszczadów, w dolinie rzeki San,
w otoczeniu kilkunastokilometrowego pasma Otrytu, od rejonu Dwernika/Dwerniczka-Chmiela do Rajskiego. Poza nią, głównie wokół Zalewu Solińskiego, znanych jest kilka
nielicznych, odizolowanych od siebie stanowisk. Za główne przyczyny obecnego stanu
populacji uznano: zabijanie, postępującą sukcesję na terenach siedlisk, niedobór miejsc
do inkubacji jaj (naturalnych bądź antropogenicznych). W związku z krytyczną kondycją
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populacji, konieczne było podjęcie działań mających na celu jej utrzymanie, zwiększania
liczebności oraz zachowanie odpowiedniej struktury siedlisk.
Przykładem najlepszych praktyk dotyczących ochrony węża Eskulapa jest projekt
„Czynna ochrona siedlisk oraz rozpoznanie stanu populacji węża Eskulapa Zamenis longissimus w Bieszczadach Zachodnich” zrealizowany w roku 2009. Podstawą przy planowaniu przedsięwzięcia były doświadczenia Nadleśnictwa Lutowiska z 1999 r., związane
z budową miejsc rozrodu, odsłanianiem murków, wykaszaniem polan i usuwaniem
skutków naturalnej sukcesji leśnej oraz dostępne opracowania (Najbar 2004a, 2004b,
Błażuk 2007). Projekt trwał rok i został doﬁnansowany w 85% ze środków Fundacji EkoFundusz oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. Realizowany był przez pracowników Instytutu Ochrony Przyrody PAN w
Krakowie w ścisłej współpracy ze specjalistą dr. B. Najbarem z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pracownikami Nadleśnictwa Lutowiska.
Przed przystąpieniem do aplikowania o środki na realizację projektu, konieczne było
rozpoznanie zagrożeń i rozmieszczenia populacji oraz sposobów ochrony czynnej (Kurek
2008a). Na bazie dostępnych danych sporządzono pierwszą zbiorczą mapę występowania gatunku, stanowiącą wyjściowe opracowanie do wyznaczania prac inwentaryzacyjnych. Oprócz przeglądu literatury, przeprowadzono konsultacje ze specjalistami i pracownikami Nadleśnictwa Lutowiska, którzy zajmowali się realizacją pierwszego projektu
ochrony siedlisk. W ten sposób określono obszar prac związanych z rozpoznaniem rozmieszczenia gatunku. Na podstawie uzyskanych informacji oraz wiedzy na temat wymagań życiowych gatunku prace inwentaryzacyjne zaplanowano na terenie całych Bieszczadów Zachodnich, a czynności związane z ochroną czynną zlokalizowano w miejscu
występowania najliczniejszej populacji węża Eskulapa w dolinie Sanu w paśmie Otrytu.
5.2.1. Główne zadania i realizacja projektu
1. Wytypowanie stanowisk węża Eskulapa do czynnej ochrony w rezerwacie Krywe
i jego najbliższym otoczeniu oraz inwentaryzacja nowych stanowisk.
Lokalizacje, w których prowadzono zabiegi czynnej ochrony wytypowano, korzystając z danych zawartych w literaturze przedmiotu, konsultacji ze specjalistami i pracownikami Nadleśnictwa Lutowiska oraz bezpośrednich obserwacji zgromadzonych
w ramach inwentaryzacji.
Na podstawie publikowanych opracowań ustalono 4 główne rejony występowania węża Eskulapa. Konsultacje terenowe, w połączeniu z inwentaryzacją, pozwoliły na
odnalezienie stanowisk, na których prowadzono czynną ochronę w 1999 r. – w 2009 r.
odnaleziono jedynie pozostałości po tych zabiegach w postaci stert kamieni (fot. 52)
– oraz kilka innych miejsc występowania węża Eskulapa. W efekcie prace związane
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Fot. 52. W 2009 r. odnaleziono pozostałości działań ochrony czynnej węża Eskulapa z 1999 r.
w postaci stert kamieni
Fot. K. Kurek

z czynną ochroną, tj. budową kopców kamienno-trocinowych i trocinowych, zaplanowano w 17 lokalizacjach. 5 z nich pokrywało się ze stanowiskami z 1999 r. ze względu
na możliwość ciągłego występowania węży w tych rejonach.
Za pomocą GPS dokonano namiarów lokalizacji zabiegów, mikrosiedlisk oraz potencjalnych i aktualnych miejsc występowania gatunku. Dane wykorzystano do sporządzenia map rozmieszczenia prac i aktualnego występowania węża Eskulapa.
2. Zabiegi czynnej ochrony siedlisk węża
Eskulapa
W czerwcu 2009 r. rozpoczęto budowę
pierwszych kopców lęgowych. Pozostałe
5 kopców zaplanowano w innych rejonach, na
podstawie konsultacji i wizyt w terenie. Kopce
objęto stałym monitoringiem. Jednocześnie
kontynuowano prace inwentaryzacyjne, które
pozwoliły na wytypowanie kolejnych lokalizacji dla planowanych zabiegów. Dla każdego stanowiska objętego ochroną stworzono
mapę zabiegów, którą przedstawia ryc. 6.

Ryc. 6. Przykład mapy z zaplanowanymi zabiegami ochrony czynnej i lokalizacją mikrosiedlisk węża
Eskulapa
K. Najberek, IOP PAN
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Nowe miejsca rozrodu rozmieszczano zgodnie z wymaganiami gatunku tam, gdzie
w drodze obserwacji bezpośrednich i wiedzy sprzed kilku lat ustalono, że znajdowały
się siedliska węża Eskulapa, a także eksperymentalnie w miejscach dobranych tak, aby
umożliwić przełamanie izolacji oddalonych od siebie stanowisk.
Łącznie w 17 lokalizacjach usypano 29 kopców lęgowych, odkrzaczono 2 ha powierzchni i skoszono 32 ha łąk na terenie dawnej wsi Tworylne. Na powierzchniach
doświetlanych, część materiału pochodzącego z wyciętych drzew i krzewów wykorzystano do utworzenia dodatkowych struktur, jak pniakowiska i gałęziowiska.
Uwaga! Część zabiegów, zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, prowadzona była
w sezonie aktywności gatunku. To jednak był wyjątek. Należy bezwzględnie przestrzegać późnojesiennych, zimowych i wczesnowiosennych terminów wykonywania tego
rodzaju prac.
3. Inwentaryzacja i monitoring stanowisk węża Eskulapa w paśmie Otrytu.
a) Inwentaryzacje stanowisk węża Eskulapa
Biorąc pod uwagę słabe rozpoznanie rozmieszczenia węża Eskulapa, zaplanowano dokładną inwentaryzację stanowisk w rejonie występowania najliczniejszej
populacji, poprzez prowadzenie obserwacji bezpośrednich. Poza tym rejonem, czyli
w całych Bieszczadach, prace inwentaryzacyjne polegały na przeglądzie i analizie danych z literatury przedmiotu, ankietach i wywiadach bezpośrednich z pracownikami
Lasów Państwowych i mieszkańcami badanych terenów oraz w miarę możliwości
weryﬁkacji tych informacji w terenie. Celem planowanej inwentaryzacji było nie tylko
rozpoznanie rozmieszczenia gatunku, ale też wytyczenie miejsc do przyszłej ochrony
czynnej i strefowej.
Metody prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Obserwacje prowadzono
w miejscach potencjalnego występowania węży, mianowicie w pobliżu kopców, ruin
dawnych zabudowań, kamienistych nasłonecznionych brzegów rzek, kamieniołomów,
starych zabudowań drewnianych, kompostowników etc. Szczegółowo penetrowana
była cała dolina rzeki San wraz z dopływami, pobocza dróg, brzegi polan i łąk, od wsi
Chmiel po Rajskie oraz cały rejon wsi Zatwarnica. Podczas inwentaryzacji prowadzono
wywiady bezpośrednie z leśniczymi, miejscową ludnością, robotnikami leśnymi, turystami. W rozmowach pytano o miejsce i datę spotkania węży, charakterystyczne cechy
wyróżniające gatunek i przybliżoną długość osobników oraz charakterystykę siedliska.
Za wiarygodne uznawano informacje o obserwacjach węży wysoko na drzewach, gdyż
gatunek ten doskonale się wspina. Wywiady przeprowadzano głównie w rejonie rezerwatu „Krywe” i na terenie okalających go leśnictw z Nadleśnictw Lutowiska i Baligród,
a informacje weryﬁkowano obserwacjami w terenie.
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Ankiety, przeznaczone głównie dla pracowników Lasów Państwowych, zawierały
pytania dotyczące lokalizacji, przybliżonej daty obserwacji i wielkości zaobserwowanych zwierząt. Formularze rozdawano w nadleśnictwach: Komańcza, Cisna, Lesko, Wetlina, Stuposiany, Baligród i Ustrzyki Górne (ryc. 7). Najbardziej wiarygodne informacje
uzyskane z ankiet były sprawdzane punktowo w całych Bieszczadach Zachodnich.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych zbierano też doniesienia o martwych wężach.
Data i godzina obserwacji:
Imię i nazwisko:
Kontakt:
(telefon, mail):
(nadleśnictwo, leśnictwo, oddział/pododdział)
Nazwa / Opis lokalizacji:
(np. pnie, murki, trociny, gałęzie, konary, ule, drewniane budynki,
kompost, sterty śmieci)
Miejsce obserwacji:

Gatunek:

Liczba osobników:
żywy / martwy / wylinka / jaja
Stan osobnika:
młody/dorosły
Długość (wiek):

Ryc. 7. Przykładowy formularz do zbierania danych o występowaniu węża Eskulapa

Wyniki inwentaryzacji. Z wywiadów bezpośrednich uzyskano dane o około 50
stwierdzeniach węża Eskulapa, a z ankiet o 17. Informacje o występowaniu dotyczyły
zarówno aktualnych obserwacji jak i historycznych, wskazujących na szerszy zasięg gatunku w latach ubiegłych. Dane podzielono na kategorie wiarygodności, na podstawie
subiektywnej oceny umiejętności rozpoznawania węża Eskulapa przez osoby ankietowane. Ze względu na bardzo częste mylenie węża Eskulapa (fot. 54) z melanistyczną
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formą zaskrońca zwyczajnego występującą w Bieszczadach (ryc. 53), obecnie za pewne dane od osób postronnych uznaje się jedynie informacje o martwych osobnikach,
zdjęcia żywych osobników i wylinki.

Fot. 53. Melanistyczna forma barwna zaskrońca zwyczajnego, często mylona z wężem Eskulapa
Fot. K. Kurek

Fot. 54. Wąż Eskulapa
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Fot. G. Baś

b) monitoring efektów czynnej ochrony i stanu populacji węża Eskulapa
Ocena efektów czynnej ochrony siedlisk przeprowadzona była w okresie największej aktywności węża Eskulapa. Podjęto próbę określenia wykorzystania kopców przez
węże i rozpoczęto badania związane z określeniem parametrów populacji takich jak:
liczebność, struktura wieku i płci (poprzez obserwacje oraz w miarę możliwości łapanie
i znakowanie osobników). Dane zbierano na 20 wytypowanych stanowiskach (17 lokalizacji z kopcami i 3 w rejonie wsi Zatwarnica).
Metody prowadzonych prac monitoringowych
• Sposób prowadzenia obserwacji bezpośrednich
Ze względu na ochronne ubarwienie i skryty tryb życia, wąż Eskulapa jest trudny
do obserwacji. Najbardziej znana jest metoda prowadzenia obserwacji „na upatrzonego”, czyli uważne obserwowanie znanych i potencjalnych miejsc występowania. Badania
takie prowadzono w czasie słonecznej (nie upalnej) pogody, podczas największej aktywności węży, zwłaszcza w godzinach 9–17. Możliwe było również prowadzenie obserwacji
przy ciepłej pogodzie i zachmurzonym niebie, gdyż wówczas węże także są aktywne.
W trakcie prac sprawdzano przedmioty stanowiące potencjalne kryjówki węży (deski, kamienie, pnie drzew, papa, folie itp.), penetrowano kamienne ruiny, drewniane
budynki, przyczółki mostów. Na stanowiskach trudno dostępnych, jak urwiska i brzegi skalne cieków oraz kamieniołomy, niekiedy jedyną możliwością była obserwacja
z wyżej położonego stanowiska. Wówczas obejmowała ona głównie nasłonecznione
szczeliny skalne i kryjówki w pobliżu zagłębień terenu, na pograniczu skał lub kamieni
i zwartej pokrywy roślinnej (Najbar 2012).
Na powierzchniach zarośniętych gęstą roślinnością zielną i pozbawionych elementów ułatwiających odnalezienie węży, w celu uzyskania dokładniejszych danych w obrębie powierzchni monitorowanych ułożono kilka fragmentów papy na trocinowych
kopcach. Węże chętnie wykorzystały je jako kryjówki (fot. 55, 56).

Fot. 55, 56. Na kopcach ułożono fragmenty papy, ułatwiające prowadzenie prac monitoringowych
Fot. K. Kurek

103

Uwaga! Należy mieć na uwadze fakt wyłapywania węży przez kłusowników, dlatego kawałki papy mogą być umieszczone tylko w miejscach o ograniczonej penetracji
przez człowieka.
Najlepszym okresem obserwacji węża Eskulapa jest wczesna wiosna. W okresie dużej różnicy temperatur pomiędzy dniem a nocą, ocieplenie w godzinach porannych
uaktywnia węże, łatwiej je obserwować, gdy opuszczają kryjówki, np. kopce i gałęziowiska (fot. 57, 58). Ograniczony rozwój roślinności w tym czasie również ułatwia
dostrzeżenie węży. Późnoletnie i w zależności od warunków pogodowych wczesnojesienne terminy dawały z kolei możliwość zaobserwowania młodych (tegorocznych)
osobników, które są jeszcze wtedy dość aktywne.
Ze względu na przypadkowość obserwacji i duży obszar objęty monitoringiem,
liczenie węży trwało kilka, a nawet kilkanaście dni.

Fot. 57, 58. Wąż Eskulapa na gałęziowisku i kopcu

Fot. K. Kurek

• Metody określenia parametrów populacji
W celu oszacowania liczebności populacji stosowano standardową w zoologii metodę „capture-mark-recapture”. Polega ona na chwytaniu, znakowaniu i wypuszczaniu
osobników na ściśle wytyczonej powierzchni badawczej, a następnie na powtórnych
odłowach, po których liczebność szacowana jest na podstawie proporcji znakowanych
osobników złapanych w kolejnych odłowach. W przypadku węża Eskulapa, poszczególne osobniki identyﬁkowano po ich indywidualnych cechach (nieregularności otarczowania, rany, blizny, nacięcie łuski brzusznej etc.), (fot. 59, 60). Po schwytaniu sporządzano dokumentację fotograﬁczną (zwłaszcza anomalie otarczowania i głowy). Dane
z obserwacji (data, godzina, miejsce obserwacji, obserwator, przybliżona długość/wiek
osobnika) zapisywano w formularzu.
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Fot. 59, 60. Anomalie w otarczowaniu brzusznej strony ciała węża Eskulapa (dodatkowa łuska
w okolicy łusek odbytowych – zdjęcie po lewej: blizna na ogonie – zdjęcie po prawej) pomagające
w identyfikacji osobników w przypadku ponownego schwytania
Fot. K. Kurek

Odłowione węże poddawano pomiarom następujących cech morfologicznych::
1. Długość całkowita [cm] (taśmą, 3 pomiary)
2. Długość ogona [cm] (jeden pomiar)
3. Masa ciała [g], wagą PESOLA
4. Długość i szerokość głowy [mm]
5. Liczba łusek brzusznych
6. Liczba łusek ogonowych
Po zebraniu powyższych danych węża wypuszczano dokładnie w miejscu schwytania, by zminimalizować stres zwierzęcia (fot. 61, 62).

Fot. 62, 62. Po dokonaniu pomiarów węże są wypuszczane w miejscu schwytania

Fot. K. Kurek
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Uwaga! Na czynności związane z przebywaniem w pobliżu miejsc rozrodu, chwytaniem, znakowaniem etc. konieczne są zezwolenia (imienne w przypadku m.in. przebywania w strefach ochronnych i chwytania osobników) oraz decyzje administracyjne.
Czynności te mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, lub pod ich bezpośrednim nadzorem!
O obecności gatunku świadczą też ślady jego bytności w postaci wylinek i skorupek jaj. Na podstawie wylinki można niekiedy zidentyﬁkować osobnika, który ją zrzucił.
Ze względu na skryty tryb życia węża Eskulapa, wylinki są czasami jedynym dowodem
potwierdzającym obecność gatunku na danym terenie. Wylinki i skorupki jaj umieszcza się w papierowych kopertach (pojedynczo), każdą kopertę się opisuje, koniecznie
umieszczając na niej takie informacje, jak: osoba, która wylinkę zebrała, data, miejsce
znalezienia (nazwa, współrzędne geograﬁczne lub kod GPS).
Wyniki monitoringu. W efekcie prac terenowych schwytano i pomierzono 13
węży Eskulapa, znaleziono jednego martwego osobnika, dokonano 23 obserwacji
bezpośrednich i zebrano 10 wylinek.
Praktycznie wszystkie utworzone kopce zostały od razu zasiedlone przez inne występujące w tym rejonie gady, przede wszystkim jaszczurki zwinki Lacerta agilis, padalce zwyczajne Anguis fragilis i zaskrońce zwyczajne Natrix natrix. Nie zaobserwowano
w kopcach węży Eskulapa. Część osobników i ślady ich bytności w postaci wylinek
zaobserwowano i zebrano w bezpośrednim otoczeniu 5 kopców.
4. Sporządzenie map stanowisk i rozmieszczenia węża Eskulapa w Karpatach
W ramach projektu zaplanowano stworzenie mapy aktualnego rozmieszczenia
węża Eskulapa, na podstawie wyników wspomnianej inwentaryzacji i danych literaturowych (ryc. 8).
Ponadto, stworzono mapy zabiegów i siedlisk. Mapy powstały z wykorzystaniem
systemu GIS i podkładów map cyfrowych (ortofotomap z 2002 r.), docelowo zawierały
następujące warstwy tematyczne:
- miejsca obserwacji węży Eskulapa,
- otwarte powierzchnie (łąk, polan), z zaznaczeniem powierzchni do koszenia,
- obszary zadrzewień i zakrzaczeń, z zaznaczeniem powierzchni do odkrzaczania,
- ruiny zabudowań,
- rozmieszczenie kopców.
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Ryc. 8. Mapa rozmieszczenia węża Eskulapa na podstawie danych literaturowych, wywiadów, ankiet i obserwacji bezpośrednich, utworzona na zakończenie projektu
oprac. K. Najberek

6. Opracowanie strategii ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich
Inwentaryzacja stanowisk i wstępna ocena reakcji gatunku na czynną ochronę
siedlisk stały się podstawą opracowania strategii ochrony węża Eskulapa. Celem było
wskazanie zaleceń dla dalszej ochrony węża na ostatnich stanowiskach jego występowania w Bieszczadach Zachodnich poprzez:
• stworzenie ogólnych założeń ochronnych opierających się na istniejących podstawach prawnych,
• przedstawienie wyników inwentaryzacji stanowisk i czynnej ochrony siedlisk węża
Eskulapa,
• wyznaczenie miejsc do monitorowania potencjalnych stanowisk występowania gatunku,
• zbiorcze zestawienie zebranych danych i wyników prac na obszarze najliczniejszego
występowania węża Eskulapa na terenie Nadleśnictwa Lutowiska,
• zaproponowanie działań zwiększających trwałość i efektywność dotychczasowej
ochrony gatunku,
• kontynuację edukacji społeczności lokalnych o potrzebie ochrony węży.
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Ze względu na zawarte w strategii informacje o dokładnych lokalizacjach miejsc
rozrodu i występowania węża Eskulapa, dokument został przedstawiony Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
oraz Nadleśnictwu Lutowiska. Wykorzystano go do przygotowania kolejnego projektu,
będącego kontynuacją ochrony czynnej gatunku.
5.2.2. Kontynuacja działań dotyczących czynnej ochrony węża Eskulapa
Dla zwiększenia i utrwalenia efektów działań ochronnych przeprowadzonych
w 2009 r., które bezwzględnie wymagały kontynuacji, Instytut Ochrony Przyrody PAN
w Krakowie w latach 2011–2014 realizuje kolejny projekt „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”. Finansowanie zapewniły w 85% Unia Europejska
(z V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), a w 15% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W celu określenia parametrów populacji takich jak liczebność, struktura wieku
i płci, w latach 2011-2012 objęto stałym monitoringiem 38 stanowisk węża Eskulapa
w rejonie od wsi Chmiel po Rajskie. Kontrole, prowadzone przez kilkuosobowy przeszkolony zespół, zaplanowano od kwietnia do września/października (w kwietniu
i wrześniu raz w miesiącu, od maja do sierpnia dwa razy w miesiącu). W 2013 r. do
monitoringu włączono 20 lokalizacji z kopcami rozrodczymi na terenie Nadleśnictw:
Baligród, Komańcza, Cisna, Ustrzyki Dolne, Stuposiany i Lesko. Do monitorowania stanowisk zaangażowali się przedstawiciele nadleśnictw. Aby ocenić warunki termiczno-wilgotnościowe miejsc rozrodu, w kopcach zostały zainstalowane loggery (czujniki do
pomiarów tych parametrów). W celu sprawdzenia stopnia zasiedlania miejsc rozrodu,
zainstalowano – tam, gdzie to było możliwe – kilka kamer, monitorujących aktywność
węża Eskulapa i innych gadów korzystających z kopców.
W latach 2011–2012 spenetrowano kolejne miejsca potencjalnego występowania węża Eskulapa. Inwentaryzację wspomogli pracownicy nadleśnictw. Na podstawie zebranych informacji zaplanowano rozmieszczenie następnych zabiegów,
poprawiających warunki bytowe węża Eskulapa również w innych częściach Bieszczadów.
W projekcie przewidziano też zwiększanie trwałości utworzonych miejsc rozrodu
i schronienia, poprzez dosypywanie trocin i siana do istniejących już kopców oraz
utworzenie pniakowisk i gałęziowisk. W rejonie występowania „otryckiej” populacji
uzupełniono 23 kopce, 6 z nich trwale ogrodzono. Utworzono i uzupełniono 29 gałęziowisk, zbudowano 20 pniakowisk.
Na terenie Nadleśnictwa Lutowiska odtworzono kilka polan z pniakowiskami
pomiędzy stanowiskami węża Eskulapa. Lokalizacje tych polan, po wizji terenowej
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i analizach ortofotomap, uznano za ważne dla przełamywania izolacji stanowisk występowania węża Eskulapa. Odkrzaczono 3 ha powierzchni zarastających łąk i polan,
wykoszono 10 ha powierzchni.
W celu ochrony nowych stanowisk węża Eskulapa (poza rejonem występowania
„otryckiej” populacji) zaplanowano poszerzenie obszaru działań związanych z czynną ochroną jego siedlisk. Na terenie 7 nadleśnictw zaproponowano działania mające
wspomóc rozród i bytowanie węża Eskulapa. Dodatkowe kopce i inne zabiegi zlokalizowano głównie wzdłuż brzegów zalewu solińskiego (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne),
w dolinie Sanu od miejscowości Rajskie (Nadleśnictwo Baligród) do granicy z Ukrainą
(Nadleśnictwo Stuposiany) oraz w miejscach, z których pochodzą doniesienia o martwych wężach Eskulapa z rejonu nadleśnictwa Komańcza i Cisna. Na terenie Nadleśnictwa Lesko, na granicy Bieszczadów i Beskidu Niskiego, zbudowano kopiec w miejscu
o odpowiednich parametrach siedliskowych dla węża Eskulapa.
Przewidziano działania zmierzające do uświadamiania społeczeństwa o potrzebie
ochrony węży. Zaplanowano wykonanie i umieszczenie 15 tablic edukacyjno-informacyjnych na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe. Ze względu na charakter tablic, zostaną one ustawione przede wszystkim przy uczęszczanych szlakach
turystycznych. Tablice, oprócz informacji o wężu Eskulapa, mają propagować wiedzę
o innych wężach, ze wskazaniem na cechy rozpoznawcze poszczególnych gatunków.
Dodatkowym celem jest ułatwienie zbierania informacji o występowaniu węża Eskulapa, dlatego tablice zawierają dane kontaktowe i sposób przekazywania danych o obserwacjach tego gatunku.
W ramach zadania utworzono też podstronę internetową www.iop.krakow.pl/eskulap/.
Na podstawie kilkuletnich badań oraz w wyniku współpracy z Lasami Państwowymi i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie, powstaną rekomendacje zawierające wytyczne do dalszej ochrony węża Eskulapa. Dzięki realizacji projektu zwrócono uwagę m.in. na potrzebę uregulowania kwestii stref ochronnych
gatunku, tj. ich aktualizację na podstawie danych o występowaniu węża Eskulapa
i stanu zachowania siedlisk. W dokumencie zostaną też przedstawione wskazania,
które mogą być uwzględnione przez poszczególne nadleśnictwa w planach urządzenia lasu (Kurek 2012).
Kilkuletnie działania związane z ochroną czynną i rozpoznaniem stanu populacji węża Eskulapa przynoszą spodziewane efekty. W 2013 r. liczebność populacji
występującej w dolinie Sanu w paśmie Otrytu oszacowano na 200-250 osobników.
Z 23 kopców rozrodczych, 17 jest zasiedlonych przez ten gatunek. Coraz częściej obserwowane jest najmłodsze pokolenie tego rzadkiego węża. Jednak na pełne efekty
ochrony czynnej należy poczekać, gdyż na podstawie badań w rejonie Otrytu stwier109

dzono, że kopce oddalone o kilka kilometrów od miejsc liczniejszych stanowisk węża
zasiedlane są w 2–3 roku od ich utworzenia.
Nawiązano niezwykle cenną współpracę z Lasami Państwowymi, Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie i specjalistami z instytucji ﬁnansujących
projekt. Bezpośrednia współpraca z mieszkańcami miejscowości, w których występuje wąż Eskulapa, przekłada się na ochronę czynną tego gatunku przez działania osób
prywatnych. Przykładem jest p. Daniel Żak z Zatwarnicy, który dba o uzupełnianie
i utrzymanie kompostownika (miejsca rozrodu węża Eskulapa) na swojej posesji.
W kompostowniku tym w 2010 r. zaobserwowano pierwsze od początku realizacji projektu świeżo wylęgnięte węże Eskulapa.
Pomimo wielu pozytywnych aspektów związanych z ochroną węża Eskulapa,
począwszy od pozytywnej reakcji populacji, poprzez nawiązanie cennej współpracy,
a skończywszy na uruchomieniu narzędzi umożliwiających ciągłe zbieranie danych
o występowaniu gatunku, nadal otwarta pozostaje kwestia trwałości prowadzonych
zabiegów (fot. 63) oraz wciąż niepełnego rozpoznania występowania gatunku i stanu
populacji poza doliną Sanu w paśmie Otrytu.

Fot. 63. Bez uzupełniania (trocinami, sianem, gałęziami) kopce bardzo szybko tracą właściwości
termiczne i przestają pełnić rolę inkubatorów dla jaj węża Eskulapa. Na zdjęciu kopiec z 2009 r.
przed ponownym uzupełnieniem w 2011 r.
Fot. K. Kurek
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5.3. Opis najlepszych praktyk ochrony gniewosza
plamistego
5.3.1. Inwentaryzacja stanowisk gniewosza plamistego Coronella austriaca na
potrzeby ochrony gatunku na obszarze Nadleśnictwa Włocławek
Projekt „Inwentaryzacja stanowisk gniewosza plamistego Coronella austriaca na
potrzeby ochrony gatunku na obszarze Nadleśnictwa Włocławek” został zrealizowany
w 2012 r. na terenie Nadleśnictwa Włocławek, które administruje częścią dużego kompleksu leśnego położonego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.
Obszar GWPK charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, na którą składają
się m.in. wzgórza morenowe i wały wydmowe. Stanowią one dominujący element
krajobrazu, którego odrębność podkreślają bory sosnowe. Gostynińsko-Włocławski
Park Krajobrazowy, w tym Nadleśnictwo Włocławek, został uznany za jedno z najważniejszych miejsc bytowania gniewosza plamistego w środkowej Polsce (Zieliński i in.
2002), a dotychczasowe badania terenowe potwierdziły duże znaczenie tego terenu
dla ochrony gniewosza plamistego w Polsce. Przyczyną jest rozległe występowanie
korzystnych biotopów, kształtowanych również w wyniku działalności człowieka,
w tym poprzez prowadzenie gospodarki leśnej. Dotyczy to głównie dominujących
w tym rejonie suchych borów sosnowych, w których wykonuje się prace zrębowe,
dzięki czemu powstają nowe, dogodne, intensywnie nasłonecznione siedliska. Wykonywanie zrębów, w tym zupełnych, zwiększa szansę utrzymania się gatunku na obszarach leśnych w dłuższej perspektywie czasowej.
Na terenie Nadleśnictwa Włocławek stwierdzono wnikanie gniewosza plamistego
w siedliska antropogeniczne przy osadach ludzkich położonych na małych polanach
śródleśnych, gdzie gatunek ten znajduje korzystne warunki bytowe (Najbar 2000).
Z tego względu, mając na uwadze utrzymanie znanych stanowisk przy leśniczówkach,
pracownicy Nadleśnictwa Włocławek podejmowali w ciągu ostatnich kilkunastu lat
działania ochronne zmierzające do zachowania naturalnych kryjówek. Tworzyli też
dodatkowe sztuczne schronienia, głównie poprzez układanie stosów drewna (fot. 64).
Realizowana w prosty sposób bez dodatkowych kosztów ochrona gatunku przyczyniła się do zachowania lokalnych populacji przy kilku osadach leśnych. Istotne było
lokowanie stosów drewna poza granicami osady tak, aby zminimalizować ryzyko presji ze strony zwierząt gospodarskich. W 2004 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Włocławek,
wykorzystując dotację celową z budżetu państwa na ochronę przyrody, wyłożono trzy
sztuczne kryjówki w pobliżu osady leśnej, przy której odnaleziono stanowisko gniewosza plamistego. Prace podjęto w ramach rekompensaty, ze względu na rozbiórkę
starej stajni, która służyła wężom jako miejsce rozmnażania i częstego przebywania.
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Fot. 64. Siedlisko gniewosza plamistego z wtórnymi schronieniami

Fot. M. Piotrowski

Z uwagi na usunięcie ceglanego fundamentu, w którym wielokrotnie obserwowano
młode osobniki, siedlisko zastępcze umieszczono także częściowo poniżej powierzchni gruntu (ok. 1 m), w celu stworzenia potencjalnych zimowisk. Na sztuczne kryjówki
wykorzystano grube kawałki drewna i kamienie. W kolejnych sezonach potwierdzono
ciągłe występowanie gniewoszy na tym stanowisku.
Uwaga! Próba odtworzenia potencjalnego miejsca hibernacji została podjęta
w odpowiedzi na wyraźną utratę siedliska wcześniej istniejącego. Tworzenie hibernakulów pod powierzchnią gruntu jest jednak rzadko praktykowane, ponieważ może
nieść ze sobą ryzyko naruszenia podziemnych struktur wykorzystywanych przez węże
i przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego!
W celu dokładniejszego rozpoznania występowanie gniewosza plamistego na
obszarze Nadleśnictwa Włocławek, w 2012 r. przeprowadzono inwentaryzację, która
zasięgiem objęła pięć leśnictw. Prace zostały sﬁnansowane z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnego Konserwatora Przyrody. W celu wytypowania miejsc prac
terenowych, dokonano wstępnego rozpoznania polegającego na analizie lokalnych
warunków siedliskowych. Ostateczny wybór miejsc został dokonany po przeprowadzeniu wizji lokalnych, przy uwzględnieniu wszelkich informacji o stwierdzeniach
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gniewosza plamistego pochodzących od pracowników Lasów Państwowych i Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz miejscowych przyrodników.
Prace inwentaryzacyjne. Przy pracach terenowych wykorzystano propozycje zawarte w opracowaniu dotyczącym monitoringu gniewosza plamistego (Najbar 2011).
Za podstawową metodę badawczą przyjęto penetrowanie terenu i poszukiwanie
węży na powierzchni ziemi oraz pod różnego rodzaju leżącymi przedmiotami.
Mając na względzie specyﬁkę siedlisk leśnych w Nadleśnictwie Włocławek, które
nie obﬁtują w naturalne elementy mogące służyć jako kryjówki (kamienie, pnie itp.),
wyłożono sztuczne schronienia, by zwiększyć prawdopodobieństwo odnalezienia
węży (fot. 65, 66). Stanowiły je płyty drewniane (OSB) o wymiarach ok. 0,5 m x 0,5 m.
Płyty zostały pomalowane brązową farbą w celu polepszenia właściwości termicznych
(tempa nagrzewania się), zabezpieczenia przed nasiąkaniem i jak najlepszego ukrycia
przed osobami postronnymi.
W sumie wyłożono ponad 170 płyt, w różnej liczbie na każdym stanowisku. Starano
się wykładać nie mniej niż 3 kryjówki w jednym miejscu. Rozmieszczano je w odległości
kilkunastu metrów od siebie. Na potrzeby późniejszych kontroli określono dokładne koordynaty lokalizacji odbiornikiem GPS. Teren, w którym wyłożono sztuczne kryjówki, był
badany kilkukrotnie (5-6 razy). Stanowiska penetrowano nie tylko podczas słonecznej

Fot. 65, 66. Sztuczne kryjówki stosowane podczas inwentaryzacji gniewoszy

Fot. M. Piotrowski
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i ciepłej pogody, ale także, dla zwiększenia wykrywalności węży, w czasie ochłodzeń i po
opadach deszczu (Wiśniowski, Rozwałka 2007). W czasie wizyt terenowych sprawdzano także drogi i pobocza jezdni w poszukiwaniu rozjechanych przez samochody węży.
Prace wykonywali pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum
i Instytutu Zoologii PAN oraz Lasów Państwowych, a także lokalni przyrodnicy.
W efekcie udało się wykryć lub potwierdzić występowanie gniewosza plamistego
na 20 stanowiskach. W tylko jednym przypadku odnaleziono gniewosza pod wyłożoną
płytą imitującą kryjówkę. Mała wykrywalność przy użyciu płyt mogła być spowodowana m.in. późnym ich wyłożeniem w terenie. Cennych informacji o stanowiskach gniewoszy dostarczyły wylinki, zbierane głównie przez pracowników LP.
Wyznaczono lokalizacje, na których zaplanowano działania z zakresu ochrony
czynnej: zapobieganie zarastaniu śródleśnych polan oraz przygotowanie wtórnych
schronień w postaci usypisk pni, konarów i gałęzi drzew.
W ramach kontynuowania działań ochronnych Nadleśnictwo Włocławek uzyskało w 2013 r. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu. Kolejny projekt „Czynna ochrona gniewosza plamistego Coronella
austriaca na wybranych stanowiskach w Nadleśnictwie Włocławek” daje możliwość
skutecznej ochrony lokalnych populacji. Zagadnienia ochrony gadów zostały także
włączone w zakres prowadzonej przez pracowników Lasów Państwowych edukacji
ekologicznej kierowanej do lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży. Z uwagi
na przypadki zabijania gniewoszy na stanowiskach znajdujących się przy siedzibach
ludzkich, działania edukacyjne są niezbędne.
Gniewosz plamisty jest gatunkiem, którego ochrona może i powinna być realizowana na terenach leśnych, gdzie możliwe jest utrzymanie odpowiedniej jakości siedlisk (Zieliński, Stanisławski 2006). W przypadku tego gatunku ochrona jest możliwa
przy małych nakładach ﬁnansowych, przy okazji prowadzenia gospodarki leśnej, głównie poprzez zapobieganie zarastaniu śródleśnych polan oraz pozostawianie fragmentów drewna i stert gałęzi jako naturalnych elementów tworzących biotop.
5.3.2. Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej
Projekt „ Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej” Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, realizowany w latach 2000-2002,
był jednym z pierwszych w Polsce przedsięwzięć skoncentrowanych na ochronie
gniewosza plamistego, z zastosowaniem różnorodnych metod aktywnej ochrony
w połączeniu z edukacją ekologiczną oraz rozpoznaniem występowania tego gatunku
w centralnej części kraju.
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Program uzyskał doﬁnansowanie z Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska UNDP, a jego realizacja przebiegała we współpracy z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym. Prace zostały wykonane po uzyskaniu zezwoleń od
Ministerstwa Środowiska, Lokalnej Komisji Etycznej i Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody.
Do głównych celów projektu należały:
• rozpoznanie występowania gniewosza plamistego w środkowej Polsce;
• ocena zagrożeń populacji gniewosza plamistego;
• czynna ochrona siedlisk poprzez doświetlanie stanowisk i tworzenie sztucznych
schronień;
• ochrona prawna jednego ze stanowisk poprzez utworzenie użytku ekologicznego;
• wspomaganie rozrodu poprzez odłów ciężarnych samic w celu uzyskania młodych,
wypuszczanych po przezimowaniu na stanowisku, z którego pochodziła samica;
• opublikowanie wydawnictw i opracowanie strony internetowej dotyczącej
ochrony herpetofauny;
• przygotowanie wystawy fotograﬁcznej na temat ochrony gadów (Zieliński 2003).
Rozpoznanie występowania gniewosza plamistego. Inwentaryzację stanowisk
prowadzono w sezonach 2001 i 2002 na obszarze całej Polski Środkowej. W poszukiwaniach brały udział kilkuosobowe grupy penetrujące miejsca potencjalnego występowania gniewosza plamistego. Jedno ze stanowisk odnaleziono w okolicy wsi Dębniaki,
gdzie udało się zaobserwować 5 osobników tego gatunku. Zestawienie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w ramach projektu z danymi z poprzednich lat pozwoliło uznać teren Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego za obszar istotny
z punktu widzenia ochrony gniewosza plamistego. Zanotowano istnienie 10 stanowisk
gniewosza w obrębie 6 sąsiadujących ze sobą pól atlasowych (Zieliński i in. 2002a).
Czynna i prawna ochrona siedlisk. Jedno ze stanowisk gniewosza plamistego
zlokalizowane na Wysoczyźnie Złoczewskiej objęto działaniami czynnej ochrony. Stanowisko wytypowano do prac ochroniarskich ze względu na niekorzystny stan tamtejszej populacji węży i ich siedlisk oraz brak jakiejkolwiek prawnej ochrony tego miejsca,
w przeciwieństwie do innych stanowisk z Załęczyńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu Diabla Góra.
Doświetlanie prowadzono zimą 2001/2002, co pozwoliło uniknąć ryzyka przypadkowego zabicia węży podczas prac. Krzewy i zadrzewienia powodujące nadmierne
zacienienia usunięto na obszarze ok. 1 ha. Pozostałe w wyniku koszenia fragmenty
drzew i zakrzewień wykorzystano do przygotowania wtórnych schronień. Dodatkowo
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usypano 5 pryzm kamieni, mających stanowić kryjówki dla gniewoszy i ich potencjalnych oﬁar.
Stanowisko zostało objęte ochroną prawną jako użytek ekologiczny.
Wspomaganie rozrodu. W latach 2001 i 2002 podjęto próbę wspomagania rozrodu gniewoszy plamistych na stanowisku na Wysoczyźnie Złoczewskiej. Zasilanie populacji prowadzono poprzez odłów ciężarnych samic, które przeniesiono do Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Samice były przetrzymywane w terrarium do czasu
porodu. Młode karmiono, zimowano, a wiosną wypuszczano w miejscu odłowu samic.
W czerwcu 2000 r. odłowiono ciężarną samicę, którą przewieziono do Ogrodu Zoologicznego. Po porodzie, który nastąpił w sierpniu, samica utraciła ok. 30% masy ciała;
została wypuszczona 5 dni później. Miot liczył 14 osobników, z czego dwa zdechły
tuż po porodzie. Młode gniewosze przezimowano i wypuszczono na wolność w maju
i lipcu następnego roku. W momencie wypuszczenia zanotowano ok. 50% przyrost
długości i niemal trzykrotne zwiększenie masy ciała w stosunku do chwili narodzin.
W sezonie 2001, pod koniec czerwca, odłowiono następną ciężarną samicę, która w pierwszej połowie sierpnia urodziła 7 młodych i niezapłodnione jajo. Samicę
wypuszczono 6 dni po porodzie. Jej masa spadła o blisko 40%. Młode wypuszczono
w pierwszej połowie maja 2002 r. Długość ciała młodych gniewoszy wzrosła o ok. 30%,
a masa ponad dwukrotnie w stosunku do chwili narodzin.
Niestety, w trakcie zimowania młode gniewosze plamiste wykazywały wysoką
śmiertelność. Aż połowa węży padła. Nie stwierdzono dużych wahań masy ciała, które mogłyby być przyczyną spadku kondycji zwierząt, a w konsekwencji ich śmierci.
Po pierwszej hibernacji zmieniono nieco warunki przetrzymywania węży, jednak nie
przyniosło to rezultatów. Nieznana jest przyczyna tak wysokiej śmiertelności młodych.
Podczas zimowania węży wystąpiły trudności w pozyskaniu pokarmu dla gniewoszy
(jaszczurek zwinek). Karmienie innym pokarmem uznano za ryzykowne, gdyż mogłoby się wiązać z przyzwyczajeniem do odżywiania się rodzajem pokarmu niedostępnym w naturalnym środowisku, do którego miały zostać wypuszczone. W związku
z tymi problemami zrezygnowano z kontynuacji prób wspomagania rozrodu i dalsze
prace ochroniarskie ograniczono do monitoringu populacji oraz utrzymania i poprawy
warunków siedliskowych (Zieliński i in. 2002b).
Monitoring stanowisk gniewosza plamistego. Dwa stanowiska (Wysoczyzna
Złoczewska, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy) objęto monitoringiem stanu
populacji. Na terenie Wysoczyzny Złoczewskiej w latach 2001–2002 powtórnie odłowiono dwa spośród dziewięciu wypuszczonych tam młodych. Słabe rezultaty moni-
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toringu były efektem trudności w odnajdywaniu gniewoszy plamistych w środowisku
naturalnym.
Działalność edukacyjna i popularyzatorska. Ważnym elementem projektu były
akcje edukacyjne. Działalność popularyzatorską realizowano poprzez:
• przygotowanie publikacji „Gady okolic Łodzi”, doﬁnansowanej przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi;
• opublikowanie artykułu „Chronimy gniewnego węża” (autorstwa Michała Stopczyńskiego) w czasopiśmie Salamandra;
• druk folderu (nakład 1000 egzemplarzy) dotyczącego ochrony krajowych gadów;
• opracowanie strony internetowej poświęconej projektowi;
• przygotowanie wystawy fotograﬁcznej „Chrońmy gady krajowe” w Gimnazjum nr 28
w Łodzi oraz w Galerii Łódzkiej (wystawa została doﬁnansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi);
• wystąpienie radiowe na temat ochrony gniewosza plamistego.
Dzięki tym działaniom oraz współpracy z leśnikami i lokalnymi władzami udało się
wzbudzić zainteresowanie wężami oraz potrzebą ochrony tych zwierząt.
Co robić w przypadku odnalezienia żółwia błotnego, węża Eskulapa lub gniewosza plamistego?
Jak wspomniano, rozmieszczenie i liczebność tych gatunków na terenie Polski są
niewystarczająco rozpoznane. W związku z tym wszelkie informacje są bardzo cenne.
W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wymienionych gatunków prosimy o wysłanie wiadomości do Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko autora obserwacji,
b) lokalizacja (województwo, nazwa najbliższej miejscowości, jeśli to możliwe –
koordynaty GPS),
c) data obserwacji,
d) krótki opis siedliska (np. obrzeże lasu, polana, sterta kamieni na łące),
e) liczba zaobserwowanych osobników,
f ) orientacyjna wielkość zaobserwowanych osobników (duży, mały, tegoroczny),
g) informacja, czy osobnik był żywy, czy martwy,
h) pożądana dokumentacja fotograﬁczna znalezionych osobników.
Adres kontaktowy:
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
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Mail: gramp@iop.krakow.pl
Osoba kontaktowa: Grażyna Połczyńska-Konior
Wszelkie informacje o występowaniu węża Eskulapa (zdjęcia żywych lub martwych osobników) można też przekazywać:
Osoba kontaktowa: Katarzyna Kurek
Mail: kkurek@iop.krakow.pl.
Przekazane dane zostaną wykorzystane przy tworzeniu Atlasu Płazów i Gadów Polski oraz do uzupełnienia bazy danych dotyczącej rozmieszczenia węża Eskulapa w Polsce. Wszystkie wykorzystane doniesienia zostaną opatrzone nazwiskiem autora obserwacji. W przypadku znalezienia osobnika rannego można spróbować kontaktować się
z lokalnym ogrodem zoologicznym, lekarzem weterynarii bądź specjalistą z poniższej listy.
Spis gabinetów weterynaryjnych, które są w stanie pomóc rannym gadom
można odnaleźć na stronie www.terrarium.pl/cms/vet.
Planowanie inwentaryzacji, monitoringu, czynnej ochrony bądź tworzenia obszaru chronionego najlepiej jest skonsultować ze specjalistami mającymi doświadczenie
w badaniach i ochronie gatunku. Poniżej przedstawiono listę adresów osób zajmujących się chronionymi gatunkami gadów w różnych częściach Polski (z pominięciem
tytułów naukowych):
Maciej Bonk, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody,
ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, bonk.maciej@gmail.com
Bartosz Borczyk, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Sienkiewicza 21, 59-335 Wrocław
Stanisław Bury, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, stanislaw.bury@uj.edu.pl
Grzegorz Górecki, Stacja Terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki, baza@nomad.pl, tel. 604 696 496
Robert Maślak, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Sienkiewicza 21, 59-335 Wrocław, robert.maslak@biol.uni.wroc.pl, tel. 71 3754040
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Joanna Mazgajska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, jmazgajska@gmail.com
Maciej Pabijan, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, maciej.pabijan@uj.edu.pl
Piotr Profus, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, profus@iop.krakow.pl
Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, przemekstachyra@wp.pl
Michał Stopczyński,
ul. Radlińskiej 3/5, 91–848 Łódź, mr.frog@interia.pl, tel. 509 148 958
Piotr Zieliński, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Łódzki,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, pziel@niol.uni.lodz.pl, tel. 42 6354434
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