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SOBOTA 27.11.2021 r. 

8:50-10:20 rejestracja

10:20-10:30 oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

10:30-11:10  wykład inauguracyjny  
„Teoria metapopulacji a ochrona płazów przy inwestycjach” -  
mgr Maciej Bonk, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

11:10-12:10 SESJA 1: 

1. Śmiertelność drogowa płazów i gadów okolicach Rudy Milickiej (Południowo zachodnia Polska)
 Magdalena Kubisiak, Bartosz Borczyk

2.   Wieloletnia śmiertelność herpetofauny na drogach w granicy Parku Narodowego „Ujście Warty” 
 Alexandre Flesch

3.   Formy barwne grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus 
 Piotr Kazimirski

12:10 – 12:40 przerwa kawowa 
12:40 – 13:40 SESJA 2:

4. Współczesne występowanie i drogi introdukcji jaszczurek z rodzaju Podarcis do Polski
 Carmen Kowalik, Tomasz Skawiński, Dominik Boesl, Krzysztof Kolenda

5.  Znaczenie jaszczurek jako żywicieli kleszczy (Ixodida) w południowo-zachodniej Polsce
 Kacper M. Jurczyk, Dagmara Dyczko, Bartosz Borczyk

6.  Kijanki, ryby, i jeszcze raz kijanki: interakcje pośrednie między larwami płazów  
 o różnych strategiach przeciwdrapieżniczych
  Jan M. Kaczmarek, Mikołaj Kaczmarski, Jan Mazurkiewicz, Janusz Kloskowski

13:40-15:40 przerwa obiadowa (mapa miejsc 
obiadowych znajduje się na stronie Sympozjum)

15:40-16:40 SESJA 3:

7.  30 lat konferencji herpetologicznych w Polsce
 Mikołaj Kaczmarski, Joanna Żurawska, Krzysztof Kolenda

8.  Projekt stworzenia stacji hodowlanej do badań i ochrony Mauremys leprosa
 (Schweigger, 1812) (Testudines: Geoemydidae) w Bessières, Francja
 Przemysław Zdunek, Jérôme Maran

9.  Nauka obywatelska jako narzędzie ochrony polskiej herpetofauny - projekty TH NATRIX
 Aleksandra Kolanek, Natalia Juras, Joanna Wąs, Adam Solecki, Wioleta Oleś, Mikołaj 
 Kaczmarski, Bartłomiej Gorzkowski, Stanisław Bury



16:40-18:00 SESJA POSTEROWA + przerwa kawowa

I.  Wpływ mikroplastiku na funkcjonowanie płazów bezogonowych
 Aleksandra Anczyńska, Aleksandra Bargłowicz, Julia Nowacińska, Julia Wojciechowska,
 Jędrzej Warguła, Bożena Sikora 

II.  Wykorzystanie korytarzy koziorogów przez jaszczurki
 Bartosz Borczyk, Iwona Gottfried, Radosław Urban

III.  Czy ubarwienie kijanek ropuchy szarej Bufo bufo funkcjonuje jako sygnał aposematyczny?
 Karol Borowski, Mikołaj Kaczmarski, Jan M. Kaczmarek, Janusz Kloskowski

IV.  Meiolaniidae – złote jabłko Hesperyd w ewolucji żółwi?
 Edwin Sieredziński 

V.  Czy  Cope miał rację? – wodne początki ewolucji węży
 Edwin Sieredziński

VI.  Aktualny zasięg patogenów płazów w Polsce, metody prewencji i zwalczania
 Joanna Jakóbik, Paulina Jośko, Gemma Palomar, Krzysztof Kolenda, 
 Mikołaj Kaczmarski, Adam Hermaniuk, Przemysław Stachyra, Maciej Pabijan 

VII.  Wpływ czynników klimatycznych na liczebność i wielkość ciała żaby trawnej 
 (Rana temporaria) w Narwiańskim Parku Narodowym
 Sylwia Mikłosz, Kamila Wrzesińska, Daniel Kozikowski, Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk

VIII.  Egzotyczne gatunki gadów odłowione w latach 2019 - 2021 w Polsce
 Dominika Piskorska, Mikołaj Kaczmarski

IX.  Wpływ linii kolejowej na kręgowce na przykładzie odcinka Przedmoście Święte –  
 Mrozów koło Wrocławia 
 Sonia Siemianowska, Tomasz Skawiński, Joanna Furmankiewicz

X.  Mnichy jako pułapki dla małych kręgowców
 Kuba Siwik, Bartosz Borczyk

XI.  Działania ograniczające śmiertelność płazów na drogach w Polsce – wstępne wyniki badań
 Weronika Szczepańska, Mikołaj Kaczmarski, Krzysztof Kolenda 

XII.  Rozmieszczenie stanowisk obcych gatunków żółwi w Poznaniu na  
 podstawie danych zebranych przez mieszkańców
 Magdalena Trzópek, Mikołaj Kaczmarski

XIII.  Rehabilitacja zwichniętego stawu biodrowego u ropuchy szarej (Bufo bufo)
 Dominika Żebracka, Patrycja Rozwonkowska, Barbara Szulc, Konrad Walasik, 
 Kamila Jendraszak

od 20:00 – część nieoficjalna (informacje zostaną ogłoszone przy rozpoczęciu Sympozjum)



NIEDZIELA 28.11.2021 r. 
10:00-11:00 SESJA 4:

10.  Odtwarzanie wymarłych gatunków płazów – czy warto grzebać gruszki w popiele? 
 Edwin Sieredziński

11.  Rozwój zarodkowy szkieletu u partenogenetycznego gekona płaczącego (Lepidodactylus 
 lugubris) – implikacje ewolucyjne
 Tomasz Skawiński, Paweł Kaczmarek, Bartosz Borczyk

12.  Pilotażowe odłowy żółwi obcych we Wrocławiu w świetle nowej ustawy o gatunkach obcych
 Aleksandra Kolanek

11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30-12:30 SESJA 5:

13.  Podsumowanie 11-letniej akcji czynnej ochrony ropuchy szarej na wrocławskim Zalesiu
 - fluktuacje liczebności populacji oraz analiza skuteczności metod ochrony czynnej
 Edyta Turniak, Aleksandra Kolanek

14.  Akcja Żaba w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego: silne i słabe 
 strony ochrony płazów na szlakach migracyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi
 Szymon Fritzkowski, Jan M. Kaczmarek

15.  Czynna ochrona płazów na terenie gminy Czerwonak (województwo wielkopolskie)
 Grzegorz Gołębniak

12:30 – 13:00 przerwa kawowa
13:00-13:50 SESJA 6: Wstęp do panelu dyskusyjnego

16.  Wyniki badań terenowych, raport oddziaływania na środowisko, zapisy decyzji 
 środowiskowej i zderzenie z rzeczywistością na budowie
 Agnieszka Homan

17.  Skuteczna ochrona herpetofauny, czyli jak rozmawiać z urzędnikami. Wstęp do dyskusji 
 nad przyszłością ochrony płazów i gadów w Polsce
 Grzegorz Gołębniak

18.  Licencjonowani badacze jako sposób na profesjonalizację amatorskiego ruchu. 
 Koncepcja oraz nawiązanie do szerszej dyskusji
 Grzegorz Gołębniak

17. i 18. - prezentacje połączone w jedną dłuższą (30-minutową), po której płynnie 
 zacznie się panel dyskusyjny

13:50-15:20  PANEL DYSKUSYJNY: Co dalej z ochroną płazów i gadów na szczeblu  
         samorządowym? 
 
15:20-15:30 – zakończenie Sympozjum
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Śmiertelność drogowa płazów i gadów okolicach Rudy Milickiej 
(Południowo zachodnia Polska)
Road mortality of amphibians and reptiles in Ruda Milicka (SW Poland)

Magdalena Kubisiak1, Bartosz Borczyk1

1 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 
50-335 Wrocław, magdalena.kubisiak@interia.pl

Rozwój sieci drogowej i związana z tym fragmentacja siedlisk oraz śmiertelność w wyniku kolizji z pojaz-

dami jest jednym z  najważniejszych czynników wpływających na spadek liczebności drobnych kręgow-

ców. Dla skutecznej ochrony zwierząt kluczowe jest rozpoznanie odcinków dróg przecinających ich szlaki  

migracyjne oraz sezonowych zmian w poziomie śmiertelności.

 Obserwacje prowadzono od maja do września 2021. Obserwacje prowadzono na trzech odcin-

kach drogi o długości około 3 km każdy: (1) Sławoszowice – Ruda Milicka, (2) Ruda Milicka – Grabownica 

oraz (3) Ruda Milicka – Nowy Zamek. Pierwszy z odcinków jest intensywnie użytkowany przez samochody 

(natężenie ruchu sięga do 50 pojazdów na godzinę), odcinek 2 charakteryzuje się umiarkowanym natęże-

niem ruchu (do kilkunastu pojazdów na godzinę), a odcinek 3 jest w ¾ wyłączony z ruchu samochodo-

wego (poza pojazdami technicznymi, 1-2 przejazdy dziennie), natomiast obserwuje się intensywny ruch 

pieszych oraz umiarkowany rowerowy. Dodatkowo porównano śmiertelność drogową między dniami wol-

nymi od pracy (święta i weekendy), kiedy ruch drogowy jest szczególnie intensywny ze względu na masową 

turystykę oraz w dni robocze.

 W  trakcie badań (31 dni badawczych) zebrano 1218 martwych kręgowców, w  tym 800 gadów 

(Natrix natrix – 758, A. fragilis – 39, V. berus – 1, L. agilis – 1, Z. vivipara – 1), 398 płazów (Bufonidae – 12,  

B. bombina – 26, H. arborea – 26, Ranidae – 332) oraz 14 ssaków i 6 ptaków. Zdecydowana większość oka-

zów (870) zebrana została na odcinku Sławoszowice – Ruda Milicka. Śmiertelność na tej drodze nie jest 

rozłożona równomiernie, lecz skoncentrowana na stosunkowo krótkim odcinku (około 200-300 metrów). 

Na odcinku nr 2 większość okazów znajdowano w jego początkowej i końcowej części a w przypadku od-

cinka nr 3 w części udostępnionej do ruchu kołowego. W dni wolne od pracy obserwowana śmiertelność 

była wyższa niż w dni robocze (średnio 28 i 10,1 osobnika na dzień, p=0,038).

 Najprawdopodobniej wskazane poziomy śmiertelności są zaniżone: np. część okazów  

mogła zostać usunięta przez padlinożerców, starta przez pojazdy (zwłaszcza małe płazy) lub odpełzła 

po kolizji i padła w większym oddaleniu od jezdni. Bardzo wysoki poziom śmiertelności drogowej może 

mieć znacząco negatywny wpływ na kondycję i żywotność populacji, zwłaszcza zaskrońca zwyczajnego  

(Natrix natrix), oraz intensywnie migrujących płazów. Odcinki dróg o  znacząco wyższych liczbach 

ofiar powinny być jak najszybciej zabezpieczone w  sposób umożliwiający bezkolizyjne przemieszcza-

nie się drobnych kręgowców. Okolice Rudy Milickiej (ścieżki turystyczne i inne atrakcje) są częsty celem  

wycieczek w  dni wolne od pracy. Wzmożony ruch turystyczny (ekoturystyka) powoduje zwiększenie  

poziomu śmiertelności drogowej.

Słowa kluczowe: śmiertelność drogowa, płazy, gady, Natrix natrix
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Wieloletnia śmiertelność herpetofauny na drogach w granicy Parku 
Narodowego „Ujście Warty”
Long-term mortality of herpetofauna on road along the border of the “Ujście Warty” 
National Park

Alexandre Flesch1

1 Klub Przyrodników

 Teren ujścia rzeki Warty znajduje się pomiędzy miejscowością Słońsk, a  Kostrzyn nad Odrą 

w województwie lubuskim, przy granicy polsko-niemieckiej. Warta, która wpływa do rzeki Odry, nawadnia 

tereny podmokłe tworząc często wiosną rozległe rozlewiska. Większość tych rozlewisk jest zlokalizowa-

na w obrębie Parku Narodowego „Ujście Warty” (PNUW) utworzonego w 2001 r. oraz na obszarze PLC 

080001 (OSO i SOO) sieci Natura 2000. Teren, który historycznie miał charakter łęgowy, w XVIII wieku 

został uregulowany licznymi kanałami i rowami naprowadzającymi wodę do Warty. Znajdują się tu siedli-

ska łąkowe i pastwiska, które naturalnie ulegają procesowi sukcesji wtórnej poprzez zarastanie zaroślami 

wierzbowymi. Przedmiotami ochronnymi na tych obszarach są przede wszystkim siedliska przyrodnicze, 

liczne gatunki ptaków wodno-błotnych oraz chronione gatunki ryb.

 W otulinie PNUW znajduje się Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, w którego obrębie biegną dwie 

drogi: droga krajowa nr 22 na południe od PNUW oraz droga wojewódzka nr 132 na północ od PNUW. 

Opracowanie Bartoszewicza sprzed ponad 20 lat temu wykazało masową śmiertelność płazów i gadów 

na 11-kilometrowym odcinku DK22: znaleziono wtedy 759 żab i 204 ropuch nieokreślonych do gatunku 

oraz 85 zaskrońców zwyczajnych. Autor podkreślił potrzebę prowadzenia aktywnej ochrony kręgowców na 

tym terenie, jednak zabiegów zabezpieczających nie wdrożono. W 2019 r. Klub Przyrodników zainicjował 

monitoring śmiertelności herpetofauny na tej samej drodze oraz innych pobliskich, w  tym na DW132. 

Monitoring polegał na liczeniu osobników znajdowanych podczas przemieszczania się pieszo oraz samo-

chodem. Był on prowadzony od marca do października minimum dwa razy w tygodniu, na odcinku 90 km 

dróg dookoła Parku. Na DK22, znalezione zostały martwe osobniki 506 ropuch szarych, 45 żab mocza-

rowych, 43 żab zielonych, 39 płazów o nieokreślonej przynależności systematycznej oraz 128 zaskrońców 

zwyczajnych.

 Od wiosny 2020 r. za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Gorzowie Wielko-

polskim, w  okresie migracyjnej Klub Przyrodników prowadzi przenoszenia płazów znalezionych na 

DK22 i  DW132. Próbowano uzgodnić współpracę z  zarządcą dróg w  celu zapobiegania śmiertelności  

herpetofauny na poszczególnych odcinkach DK22. Dotąd jednak procedura trwa i populacje nadal nie są 

należycie zabezpieczone.

Słowa kluczowe: herpetofauna, śmiertelność, drogi, Park Narodowy, Park Krajobrazowy, obszar Natura 
2000, ujście Warty
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Formy barwne grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus
Colour forms of spadefoot toad Pelobates fuscus

Piotr Kazimirski¹

1 Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, e-mail: kazimirski.piotr@gmail.com

 Barwy płazów odgrywają ważną rolę, nadając im ubarwienie kryptyczne czy aposematyczne, jak 

i barwy rozrodcze, funkcjonujące w doborze płciowym. Jakościowo, jak i ilościowo, ubarwienie idzie często 

w parze z kondycją zwierzęcia, jego stanu fizjologicznego i zależne jest także od siedliska czy temperatury 

otoczenia. Za wzory barwne skóry odpowiadają komórki zwane chromatoforami, których podtypami są 

melanofory (odpowiadają za ciemne ubarwienie), ksantofory (odcień żółtego do czerwonego) i irydofory 

(odbijające padające światło lub nadające barwy o odcieniu bieli).

 Grzebiuszka ziemna jest jednym z  19 gatunków polskich płazów, przy czym u  tego gatunku 

warianty kolorystyczne występują stosunkowo często. Niniejszy referat ma na celu przypomnienie wcze-

śniejszych obserwacji nietypowego ubarwienia osobników grzebiuszki, ale także przegląd dostępnej lite-

ratury w celu przeprowadzenia oceny ubarwienia. Przegląd wykonany został na platformie GoogleScholar, 

wpisując frazy: Pelobates fuscus, spadefoottoad, Pelobates fuscus colour, Pelobates fuscus color oraz nazwy 

gatunkowe w  innych językach – np. niemieckim. Typy ubarwienia zostały następnie skategoryzowane,  

by zebrane informacje uporządkować. Pierwszy rzadki wariant ubarwienia, zaobserwowałem w Poznaniu, 

na ul. Lutyckiej podczas czynnej ochrony płazów prowadzonej przez Klub Przyrodników w 2018 r., drugi 

we wsi Mościejewo (Wielkopolska), w czasie inwentaryzacji płazów w 2020 r.

 Oprócz opisu ubarwienia podejmę próbę wyjaśnienia możliwych przyczyn wystąpienia różnych 

wariacji barwnych u tego gatunku.

Słowa kluczowe: polimorfizm, kolory, chromatofory, grzebiuszka
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Współczesne występowanie i drogi introdukcji jaszczurek z rodzaju 
Podarcis do Polski
Current distribution and introduction routes of Podarcis lizards from Poland

Carmen Kowalik1, Tomasz Skawiński1,2, Dominik Boesl3, Krzysztof Kolenda1

1 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 
50-335 Wrocław; e-mail: carmenkowalik1@gmail.com, krzysztof.kolenda@uwr.edu.pl
2 Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
3 ul. Zdrowa, 53-511 Wrocław

 Rodzaj Podarcis to grupa niewielkich jaszczurek należących do rodziny jaszczurkowatych  

Lacertidae. Należy do niej ponad dwadzieścia gatunków występujących w znacznej części Europy oraz 

północnej części Afryki. Gatunkiem o  najszerszym zasięgu, a  zarazem najczęściej introdukowanym  

w Europie, jest murówka zwyczajna Podarcis muralis. W latach 2011–2014 odkryto trzy populacje murówek 

w kamieniołomach na Wzgórzach Strzelińskich. Z powodu niepewnego pochodzenia poznanych do tej 

pory populacji, gatunek ten uważany jest za kryptogeniczny na terenie Polski. Celem niniejszych badań 

było określenie współczesnego rozmieszczenia przedstawicieli rodzaju Podarcis w Polsce.

 W  latach 2020–2021 poszukiwano kolejnych stanowisk murówek na Wzgórzach Strzelińskich. 

Biorąc pod uwagę potencjalne drogi ich dyspersji bądź introdukcji wytypowano 44 potencjalne stano-

wiska (kamieniołomy, dworce kolejowe, usypiska kamieni itp.), które sprawdzano pod kątem obecności 

herpetofauny. Łącznie odnotowano pięć gatunków gadów i trzy płazów, jednak nie potwierdzono nowych 

stanowisk murówek. Ponadto, przy użyciu mediów internetowych, starano się ustalić okoliczności przy-

padkowych bądź celowych introdukcji jaszczurek z rodzaju Podarcis do Polski. Stwierdzono sześć takich 

zdarzeń, w tym w przypadku dwóch jaszczurki utworzyły populacje utrzymujące się przynajmniej kilka lat. 

W okolicy Świdnicy murówki obserwowano w latach 2017–2021, natomiast na Śląsku Cieszyńskim tworzą 

stabilną populację na prywatnej posesji od kilkunastu lat. Obecnie prowadzone są badania genetyczne, 

które pozwolą określić przynależność taksonomiczną oraz pochodzenie introdukowanych jaszczurek.

 Na podstawie niniejszych badań można przypuszczać, że występowanie murówki zwyczajnej na 

Wzgórzach Strzelińskich ograniczone jest do trzech stanowisk. Natomiast co jakiś czas dochodzi w Polsce 

do introdukcji jaszczurek z rodzaju Podarcis. Wstępne obserwacje sugerują, że nowo utworzone populacje 

nie wykazują oznak inwazyjności, jednakże wymagany jest ich dalszy monitoring.

Słowa kluczowe: gady, herpetofauna, gatunki obce, Śląsk
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Znaczenie jaszczurek jako żywicieli kleszczy (Ixodida)
w południowo-zachodniej Polsce
The role of lizards as hosts of ticks (Ixodida) in southwestern Poland

Kacper M. Jurczyk1,2, Dagmara Dyczko2,3, Bartosz Borczyk1

1 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski,
2 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
3 Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii, Uniwersytet Wrocławski,
drkjurczyk@gmail.com

 Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i  jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) są pospolitymi  

gatunkami europejskimi, które zamieszkują wiele siedlisk, w tym środowiska antropogeniczne. W Europie 

Środkowej na jaszczurkach najczęściej żeruje kleszcz pospolity (Ixodes ricinus).

Badania interakcji między kleszczami a jaszczurkami prowadzono w lipcu i sierpniu 2020 oraz od marca 

do września 2021 roku na wrocławskiej łące śródleśnej o powierzchni 5 ha. Złapane jaszczurki identyfi-

kowano, przypisywano do grupy wiekowej (dorosła, juwenilna) oraz płci, a następnie sprawdzano obec-

ność ektopasożytów. Kleszcze usuwano pęsetą, konserwowano w 96% etanolu. Jaszczurki wypuszczano 

w miejsce schwytania. Pasożyty oznaczano mikroskopowo z użyciem kluczy akarologicznych.

 W  roku 2020 przebadano 52 osobniki: 18 zwinek (12 samców, 4 samice i  2 juwenilne),  

34 żyworódek (15 samców, 18 samic i  1 juwenilny). Wszystkie jaszczurki były nosicielami kleszczy.  

Liczba kleszczy zebranych z jednej jaszczurki wahała się od 2 do 113. Średnia liczba kleszczy na jaszczurkę  

u L. agilis wynosiła 29,6, a u Z. vivipara 7,1. Larwy kleszczy stanowiły 70,9%, nimfy 29,1%.

W  roku 2021 przebadano 374 jaszczurek: 36 zwinek (23 samce, 1 samica, 12 juwenilne) i  338 żyworó-

dek (89 samce, 66 samic, 183 juwenilne). Odsetek zapasożyconych kleszczami zwinek wynosił 66,7 %,  

a żyworódek 66,4%. Liczba kleszczy zebranych na jednej jaszczurce wahała się od 0 do 128. Średnia liczba 

kleszczy na jaszczurkę wynosiła u L. agilis 26,5 natomiast u Z. vivipara u 2,75. Larwy kleszczy stanowiły 

56,7%, nimfy 43,3%.

 Wyniki pokazują, iż jaszczurki są ważnymi żywicielami kleszczy pospolitych, oraz że jaszczur-

ki zwinki są silniej zainfestowane niż jaszczurki żyworodne. Może to wynikać z różnic w preferowanych  

mikrosiedliskach oraz większych rozmiarów i dużej ruchliwości zwinek.

Słowa kluczowe: jaszczurki, kleszcze, jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, kleszcz pospolity
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Kijanki, ryby, i jeszcze raz kijanki: interakcje pośrednie między larwami 
płazów o różnych strategiach przeciwdrapieżniczych
Tadpoles, fish, and tadpoles again: indirect interaction between anuran larvae using various 
antipredator strategies

Jan M. Kaczmarek1,2, Mikołaj Kaczmarski2, Jan Mazurkiewicz3, Janusz Kloskowski2

1 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  
kaczmarq@gmail.com
2 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
3 Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska 
Polskiego 71c, 60-625 Poznań

 Relacje ekologiczne pomiędzy gatunkami, takie jak konkurencja, mogą ulec znacznemu skompli-

kowaniu, jeśli gatunki mają wspólnego drapieżnika. Dobrym modelem do badań nad interakcjami pośred-

nimi dotyczącymi ofiar wykorzystujących różne strategie przeciwdrapieżnicze są larwy płazów bezogono-

wych. Im bardziej efemeryczne jest siedlisko wodne, tym występujące w nim larwy płazów bezogonowych 

mają słabsze mechanizmy przeciwdrapieżnicze. Z  kolei larwy gatunków rozradzających się w  stałych 

zbiornikach często korzystają z obrony chemicznej. Segregacja siedliskowa nie jest pełna: niektóre gatunki 

regularnie podchodzą do rozrodu w zbiornikach zasiedlonych przez ryby pomimo niskiego sukcesu roz-

rodczego. W takiej sytuacji pojawia się potencjał do wystąpienia oddziaływań pośrednich – larwy różnych 

gatunków mogą nie tylko konkurować ze sobą o zasoby, ale i wpływać na siebie np. przez modyfikację 

zachowania współdzielonych drapieżników. W pierwszym z serii eksperymentów sprawdzano, czy w obec-

ności ryb (karpi) pomiędzy wyposażonymi w obronę chemiczną larwami ropuchy szarej a pozbawionymi 

takiej strategii obronnej larwami żaby trawnej wystąpi „sąsiedzka odporność” (associational resistance). 

Potwierdzono, że zwiększona przeżywalność larw żaby trawnej będzie zależna od występowania wyso-

kich zagęszczeń larw ropuchy szarej. Stwierdzono również zjawisko odwrotne („sąsiedzkie narażenie”, 

associational susceptibility) – w mieszanych zespołach larw obu gatunków, w obecności karpia dominacja 

ilościowa żaby trawnej wiązała się ze zmniejszoną przeżywalnością ropuch szarych. W kolejnym ekspery-

mencie testowano, czy występująca pomiędzy larwami żaby trawnej a larwami ropuchy szarej „sąsiedzka 

odporność” może ulegać rozszerzeniu na fenologicznie późniejsze larwy żaby śmieszki. Tego zjawiska 

nie potwierdzono – śmiertelność larw żaby śmieszki utrzymywanych z  rybami była wysoka niezależnie 

od wcześniejszego składu zespołu kijanek. Przeprowadzone badania wskazują, że pośredniczone przez 

obecność drapieżnika interakcje pomiędzy kijankami o różnych strategiach przeciwdrapieżniczych mogą 

dawać wymierne efekty ekologiczne.

Słowa kluczowe: efekty sąsiedztwa, mimikra, konkurencja, drapieżnictwo, ryby, obrona chemiczna, toksyny, 
ropucha szara, żaba trawna, żaba śmieszka
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30 lat konferencji herpetologicznych w Polsce

30 years of herpetological conferences in Poland

Mikołaj Kaczmarski1, Joanna Żurawska2, Krzysztof Kolenda3

1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, 
e-mail: traszka.com@gmail.com
2 Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
3 Pracownia Biologii Płazów, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet
Wrocławski, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

 Zainteresowanie herpetologią w krajowych ośrodkach naukowych sięga początków XIX wieku. 

Profesor Marian Młynarski w publikacji Dzieje herpetologii polskiej opublikowanej w 1964 roku na łamach 

Zeszytów problemowych postępów nauk rolniczych (Zeszyt 45, str. 179 - 193) szeroko omawia stopniowy roz-

wój tego działu zoologii, aż do początku lat 70. XX wieku. Jednak pomimo rosnącego zainteresowania ba-

daniem krajowych płazów i gadów dopiero profesor Leszek Berger, z inicjatywy dra Zbigniewa Szyndlara, 

zorganizował pierwszą tematyczną konferencję poświęconą herpetofaunie. Była to Ogólnopolska Konfe-

rencja Herpetologiczna, która odbyła się w dniach 14 i 15 marca 1989 w Turwi (ówczesna Stacja badawcza 

Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej PAN w Poznaniu). Kolejne konferencje z tego cyklu organizowane przez 

Akademię Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej) odbywały 

się cyklicznie w Krakowie w latach 1990 – 2012. W roku 2012 studenci związani z ówczesną Katedrą Bio-

logii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali pierwszą Studencką Konferencję 

Herpetologiczną we Wrocławiu, której organizację w  kolejnych latach przejęli członkowie Towarzystwa 

Herpetologicznego NATRIX. Spotkania młodych badaczy w ramach tego cyklu odbywały się rokrocznie, od 

2012 do 2017. W kolejnych dwóch latach formuła wrocławskiej konferencji została przekształcona w Polskie 

Sympozjum Herpetologiczne. W  latach 1989 do 2019, podczas 19 kolejnych konferencji herpetologicz-

nych autorzy zaprezentowali łącznie 707 referatów i posterów. W niniejszej pracy, na podstawie wydanych  

książek abstraktów z 19 konferencji, analizujemy zmiany kierunków badawczych w polskiej herpetologii, 

które zachodziły w ciągu ostatnich 30 lat.

Słowa kluczowe: gady, płazy, zoologia
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Projekt stworzenia stacji hodowlanej do badań i ochrony Mauremys 
leprosa (Schweigger, 1812) (Testudines: Geoemydidae) w Bessières, 
Francja
A project to create a breeding station for the study and conservation of Mauremys leprosa 
(Schweigger, 1812) (Testudines: Geoemydidae) in Bessières, France

Przemysław Zdunek1,3, Jérôme Maran1,2

1 Association de protection du Refuge des Tortues (A.R.T.), 2920 Route de Paulhac, 31660 Bessieres, 
France; zdunek.komodo@gmail.com
2 Member of the IUCN Tortoise & Freshwater Turtle Specialist Group; refugedestortues@gmail.com
3 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

 Association de protection du Refuge des Tortues (A.R.T.) to azyl dla żółwi wodnych i lądowych 

w miejscowości Bessières we Francji, specjalizujący się w opiece nad żółwiami nierodzimymi. Jednakże 

w ośrodku tym coraz częściej przyjmuje się rodzime francuskie żółwie, w tym Mauremys leprosa oraz Emys 

orbicularis. A.R.T chce stworzyć stację hodowlaną dla najbardziej lokalnie występującego, najrzadszego 

i najbardziej zagrożonego francuskiego żółwia wodnego: Mauremys leprosa. Jego północna granica roz-

mieszczenia w południowo-zachodniej Francji, znajduje się w Pirenejach Wschodnich. Występuje również 

w niektórych departamentach regionu Nowej Akwitanii, co niekoniecznie odzwierciedla obecność stałych 

populacji, raczej świadczy o obecności pojedynczych osobników, które uciekły z niewoli lub zostały wy-

puszczone do środowiska.

 Celem projektu jest zbudowanie stacji hodowlanej, w której żółwie M. leprosa będą przebywać 

w optymalnych warunkach. Wybrane pod kątem genetycznym (w celu ustalenia podgatunku oraz właści-

wego haplotypu) osobniki pozwolą na tworzenie grup lęgowych. Ich potomstwo i po odpowiednim czasie 

zostanie wypuszczone na obszary chronione. Realizacja projektu wymaga infrastruktury dostosowanej do 

wymagań ekologicznych gatunku. Wnętrze stacji hodowlanej będzie częściowo dostępne dla odwiedzają-

cych. Dzięki temu będą oni mogli lepiej poznać biologię, zwyczaje i zagrożenia tego gatunku. Jednocze-

śnie budynek zostanie przystosowany tak, aby bliskość ludzi nie była źródłem stresu dla żółwi. W pobliżu 

basenów zostanie zorganizowana wystawa, która pozwoli zwiedzającym lepiej poznać prace podjęte na 

rzecz tego gatunku.

 Na całym świecie bioróżnorodność nigdy nie znajdowała się pod taką presją jak dzisiaj, a wiele 

gatunków roślin i zwierząt z pewnością zniknie. Utworzenie stacji hodowlanej na terenie Refuge des Tortu-

es umożliwiłoby zgromadzenie w jednym i tym samym miejscu izolowanych okazów z parków zoologicz-

nych lub kolekcji prywatnych w celu włączenia ich do programu hodowli lub wypuszczania w przyszłości.

Słowa kluczowe: Mauremys leprosa, ochrona gatunku, reintrodukcja, stacja hodowlana, gatunek zagrożony
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Nauka obywatelska jako narzędzie ochrony polskiej herpetofauny - 
projekty TH NATRIX
Citizen science as a tool for the Polish herpetofauna protection - TH NATRIX projects

Aleksandra Kolanek1,2, Natalia Juras1, Joanna Wąs1, Adam Solecki1, Wioleta Oleś1 ,  
Mikołaj Kaczmarski3,4, Bartłomiej Gorzkowski5, Stanisław Bury1,6

1 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław, towarzystwo.natrix@
gmail.com
2 Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wro-
cławski
3 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4 Grupa Traszka, www.traszka.com.pl
5 Fundacja Epicrates, ul. Orlika Ruckemana 12/30, 20-244 Lublin
6 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

 Nauka obywatelska (ang. citizen science) to niezwykle efektywne narzędzie, mogące wspierać 

ochronę przyrody w sali globalnej i lokalnej. W Polsce wykorzystanie nauki obywatelskiej jest rozwijane od 

zaledwie kilkunastu lat i do niedawna jeszcze była ona domeną badań ornitologicznych i botanicznych. 

Od 2016 roku wykorzystanie herpetologicznych obserwacji pochodzących od niespecjalistów zostało upo-

wszechnione i  zintensyfikowane przez Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, które rozpoczęło projekt 

dotyczący ekologii przestrzennej gniewosza plamistego. W 2021 roku uruchomiono dwa kolejne projekty. 

Pierwszy z nich to baza obserwacji żółwi na terenie kraju, prowadzona we współpracy z Fundacją Epicrates 

oraz Grupą Traszka. Ma na celu monitorowanie sytuacji obcych i inwazyjnych gatunków, a także wczesne 

wykrywanie nowych pojawów gatunków o potencjale inwazyjnym. Drugi z projektów to „Płazy i gady Krako-

wa” – lokalna baza obserwacji, mająca służyć ochronie populacji m.in. poprzez identyfikację miejsc, w któ-

rych dochodzi do kolizji z  samochodami oraz jako podstawa informacji środowiskowej wspomagająca 

decyzje dotyczące inwestycji miejskich. Ze względu na cele szczegółowe każdego z projektów, stworzone 

i prowadzone są one jako osobne inicjatywy, jednak w przyszłości planowana jest integracja tych zbiorów 

danych w jeden spójny system.

 Uzyskane dotąd wyniki pokazują, że skuteczność podejścia opartego o naukę obywatelską w sto-

sunku do tradycyjnych metod jest niezaprzeczalna, a pasywny model zbierania danych mniej efektywny. 

Porównanie dwóch baz danych (rozmieszczenie gniewosza oraz obcych gatunków żółwi) TH NATRIX 

z analogicznymi bazami Atlasu Płazów i Gadów Polski jasno pokazuje, że efektywność pasywnego mo-

delu zbierania danych jest znacząco mniejsza. W przypadku bazy rozmieszczenia gniewosza plamistego  

TH NATRIX zebrało przeszło 1100 rekordów w czasie 4 lat w porównaniu do niespełna 700 rekordów 

Atlasu Płazów i Gadów zebranych od początku tworzenia atlasu (>30 lat). Ponadto w przeciągu niespeł-

na jednego roku zebrano 130 obserwacji obcych gatunków żółwi, co odpowiada ponad 1/3 zawartości 

bazy Atlasu Płazów i Gadów Polski, tworzonej na przestrzeni aż 20 lat. Kluczem do sukcesu jest duża  

aktywność w  kanałach internetowych (z  naciskiem na social media) oraz otwarta współpraca między  

podmiotami, umożliwiająca dotarcie do większego grona odbiorców o różnym profilu.

Słowa kluczowe: nauka obywatelska, citizen science, bazy danych
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Odtwarzanie wymarłych gatunków płazów – czy warto grzebać 
gruszki w popiele?
 Deextiction of amphibian species – is it worth to rummage pears in ashes?

Edwin Sieredziński1

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, mail: colonelvolf@gmail.com

 W obecnych czasach płazy są zagrożone przez zanik oraz degradację naturalnych siedlisk, jak 

również przez szereg chorób – wymienić tutaj można grzybice powodowane przez Batrachochytrium den-

drobatidis czy Batrachochytrium salamandrivorans. Szacuje się, że połowa gatunków płazów jest zagrożo-

na wyginięciem. Szereg gatunków już wymarło – wspomnieć tutaj należy o rodzaju Rheobatrachus oraz 

gatunkach Incilius periglenes i Leiopelma markhami. Szereg innych jest krytycznie zagrożonych wyginię-

ciem – jest to niewątpliwy element Szóstej Katastrofy. Powinno to powodować szereg szeroko zakrojonych 

działań – związanych nie tylko z ochroną siedlisk, ale z tworzeniem banków genów. Celem istnienia tych 

miało by być nie tylko poznanie różnorodności genetycznej populacji, filogeografii poszczególnych gatun-

ków, lecz także potencjalne odtwarzenie wymarłych gatunków w przyszłości z użyciem technik takich jak 

klonowanie SCNT.

 W przeciwieństwie do wyższych kręgowców płazy są stosunkowo proste do takich manipulacji 

eksperymentalnych. Stały się już przeszło sto lat temu obiektem badań Spemanna oraz Delage’a, jednych 

z  pionierów embriologii eksperymentalnej. Również były pierwszymi zwierzętami sklonowanymi przez 

transfer jądra; dokonali tego w 1959 roku Gordon i Briggs. Powyższe historyczne przykłady dowodzą, że 

płazy – pomimo mniejszej medialności niż część ssaków – znacznie prędzej staną się obiektem badań 

zmierzających do odtwarzania ich wymarłych gatunków.

W  2013 roku podjęto próbę odtworzenia gatunków Rheobatrachus silus i  R. vitellinus. Nie zakończyła 

się on jednak powodzeniem. Przykład ten pokazuje, że trzeba mieć więcej prób z dobrze zakonserwo-

wanych komórek jajowych oraz komórek somatycznych celem dokonywania klonowania przez transfer  

jądra. Docelowo do jednorazowego eksperymentu potrzebna byłaby próba tkanki oraz dwa jaja, z  cze-

go jedno zostałoby wykorzystane jako cytoplast do elektrofuzji. Dokonywać powinno się również kolek-

cjonowania zarodków celem uzyskania komórek totipotencjalnych – wykluczyć bowiem trzeba uboczne  

skutki genomowego imprintingu. Wykorzystywane mogą być również komórki pluripotencjalne 

pochodzące przykładowo z blastem.

 Powyższe rozwiązania są poniekąd narzucone przez embriologię eksperymentalną.  

Przy tworzeniu banków genów pamiętać należy o kurczących się populacjach płazów oraz ich znacznej 

izolacji. W związku z  koncepcjami neutralistycznymi rozwijanymi przez Kimurę i Ohtę maleje w  takich 

presja selekcyjna, stąd szkodliwe allele mogą się łatwiej rozprzestrzeniać. Stąd obok prac o charakterze 

embriologicznym należy podejmować badania mające na celu poznanie genetycznego zróżnicowania 

oraz filogeografii danego gatunku. W przyszłości bowiem ze względu na występowanie recesywnych alleli  

odtworzone osobniki mogą wykazywać mniejszą żywotność.

Słowa kluczowe: płazy, wymieranie gatunków, Szósta Katastrofa, odtwarzanie wymarłych gatunków, 
embriologia eksperymentalna, genetyka ewolucyjna
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Rozwój zarodkowy szkieletu u partenogenetycznego gekona
płaczącego (Lepidodactylus lugubris) – implikacje ewolucyjne
Embryonic development of the skeleton in the parthenogenetic mourning gecko
(Lepidodactylus lugubris): evolutionary implications

Tomasz Skawiński1,2, Paweł Kaczmarek3, Bartosz Borczyk2

1 Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski, tomasz.skawinski@uwr.edu.pl
2 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski
3 Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 Gekkota – klad obejmujący ponad 2000 współczesnych gatunków gekonów i  ich najbliższych 

krewnych – to jedna z największych grup gadów łuskonośnych. Takson ten może stanowić grupę siostrza-

ną dla wszystkich pozostałych łuskonośnych, a  jego przedstawiciele cechują się wielką różnorodnością 

morfologiczną i ekologiczną. Informacje na temat rozwoju zarodkowego Gekkota są jednak ograniczone 

i  dotyczą przeważnie wybranych struktur anatomicznych i  okresów rozwoju. Dotychczas szczegółowo 

opisano rozwój zarodkowy czaszki u  zaledwie jednego gatunku. By uzupełnić tę lukę, zbadaliśmy se-

kwencję kostnienia u  gekona płaczącego (Lepidodactylus lugubris) – gatunku niewielkiej, partenogene-

tycznej jaszczurki należącego do kladu Gekkonidae. Zarówno analizy histologiczne, jak i barwienie całych  

zarodków alizaryną wskazują, że skostnieniami pojawiającymi się najwcześniej w rozwoju są kości skrzy-

dłowa (w podniebieniu), nadkątowa oraz przedstawowa (w żuchwie). Bardzo wcześnie kostnieją również 

kości zębowa, ciemieniowa, czołowa i łuskowa. Przeprowadzona przez nas analiza ewolucyjna uwzględ-

niająca ponad 70 gatunków owodniowców sugeruje, że stan, w  którym sekwencja kostnienia czaszki 

 rozpoczyna się od kości skrzydłowej, jest pierwotny zarówno dla owodniowców jako całości, jak również 

dla większości ich głównych podgrup (w  szczególności lepidozaurów – spośród zbadanych dotąd ga-

tunków jedynie u dwóch węży kość skrzydłowa nie jest pierwszym lub ex aequo pierwszym skostnieniem 

pojawiającym się podczas ontogenezy). Kłóci się to z niedawnymi badaniami sugerującymi, że sekwen-

cje kostnienia czaszki są mocno konserwatywne ewolucyjnie u zauropsydów, a sam proces osteogenezy  

rozpoczyna się od kości szczęk.

Słowa kluczowe: embriologia, evo-devo, ewolucja, heterochronia, łuskonośne, osteologia
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Pilotażowe odłowy żółwi obcych we Wrocławiu w świetle nowej 
ustawy o gatunkach obcych
Pilot control of alien sliders in Wrocław in the context of the new law on alien species

Aleksandra Kolanek1,2

1 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław, kolanek@natrix.org.pl
2 Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

 Żółw ozdobny (Trachemys scripta) jest uznawany za jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków 

obcych w Polsce, Europie i na świecie. Żółwie te mają negatywny wpływ na całe biotopy wodne, przekształ-

cając je i degradując. Z tego też względu w 2021 roku w 9 lokalizacjach w Polsce realizowany był projekt 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. Opracowanie zasad kontroli i  zwalczania inwazyjnych ga-

tunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną. Koordynatorem prac 

był Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a we Wrocławiu działania realizowało 

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX.

 W ramach projektu, w okresie lipiec – październik, w Fosie Miejskiej we Wrocławiu zostały prze-

prowadzone działania pilotażowe, polegające na opracowaniu i  przetestowaniu metod odłowu obcych 

gatunków żółwi. W  tym celu, w czterech lokalizacjach w obrębie zbiornika rozmieszczono tzw. pułapki  

plażowiskowe – unoszące się na wodzie struktury, zaopatrzone w pochylnie, po których żółwie wspina-

ły się w celu wygrzewania, wpadając do zanurzonego w wodzie kosza, z  którego co 4-7 dni były uwal-

niane przez zespół prowadzący odłowy. Odłowione żółwie trafiły do specjalnego azylu Uniwersytetu  

Przyrodniczego w Poznaniu, w którym zapewniono im odpowiednią opiekę weterynaryjną i zootechniczną.

W  czasie 17 kontroli odłowiono 18 żółwi gatunku Trachemys scripta oraz jednego żółwia z  gatunku  

Graptemys ouachitensis. U większości odłowionych żółwi stwierdzono infekcje oraz urazy w obrębie pan-

cerza, a  także zmiany grzybicze. Świadczy to o  tym, że nie tylko rodzima przyroda jest poszkodowana 

w wyniku porzuceń żółwi przez właścicieli, są też negatywne konsekwencje dla porzucanych zwierząt.

 Wyniki pilotażowych prac pozwolą na stworzenie instrukcji dla samorządów lokalnych w całej 

Polsce, umożliwiając podejmowanie stosownych działań, mających na celu ochronę przyrody i gospodar-

ki. W 2021 roku wchodzi bowiem w życie ustawa o gatunkach obcych, która dostosowuje polskie prawo 

do prawa Unii Europejskiej. Na mocy jej zapisów samorządy będą odpowiedzialne m.in. za usuwanie ze 

środowiska inwazyjnych gatunków obcych.

Słowa kluczowe: obce gatunki, gatunki inwazyjne, Wrocław, Fosa Miejska, żółw ozdobny
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Podsumowanie 11-letniej akcji czynnej ochrony ropuchy szarej  
na wrocławskim Zalesiu - fluktuacje liczebności populacji  
oraz analiza skuteczności metod ochrony czynnej
Summary of the 11-year action of the protection of the common toad in Zalesie, Wrocław - 
population fluctuations and analysis of the effectiveness of active protection methods

Edyta Turniak1, Aleksandra Kolanek1,2

1 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, edyta.turniak@gmail.com
2 Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

 Ochrona płazów podczas wiosennych migracji, w przypadku populacji silnie narażonych na kon-

takt z  ruchem kołowym, jest kluczowa dla przetrwania populacji. We wrocławskiej dzielnicy Zalesie od 

2010 r. prowadzona jest czynna akcja ochrony ropuchy szarej (Bufo bufo, L.). W ciągu 11 sezonów jej trwa-

nia zaobserwowano znaczne różnice w liczebności migrującej populacji – od ponad 1000 osobników, po-

przez spadek do zaledwie 15 (2014 r.) i ponowny wzrost liczebności do początkowego poziomu. Długość 

okresu migracji również charakteryzowała się dużą zmiennością – od 7 do 28 dni.. Metodyka akcji zmie-

niała się w zależności od sezonu – od przenoszenia znalezionych na jezdni i w jej pobliżu ropuch przez 

wolontariuszy (lata 2010- 2018), poprzez montaż wygrodzeń na najbardziej newralgicznym fragmencie 

trasy migracji (od 2019 r.), po prawie całkowite zaprzestanie ruchu samochodowego na drodze przecina-

jącej trasę migracji (spowodowane lockdownem w czasie pandemii Sars-Cov-2 w 2020 r.). Pozwoliło to na 

ocenę skuteczności stosowanych rozwiązań. Śmiertelność migrujących osobników wahała się od 27,55% 

do 4,09% po zastosowaniu wygrodzeń. Niemal całkowity brak śmiertelności zanotowano w okresie znacz-

nego ograniczenia ruchu w czasie pandemii Sars-Cov-2. Obserwacje te wyraźnie wskazują, że czasowe 

zamykanie dróg w  okresie migracji jest najskuteczniejszą metodą ochrony. Jest to jednak rozwiązanie 

najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia mieszkańców, dlatego wymaga każdorazowo wieloaspek-

towej analizy zysków i strat, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań. Alternatywnym rozwiązaniem jest 

przebudowa drogi i montaż stałych przepustów dla migrujących płazów. Próby uzyskania finansowania 

na przebudowę, podejmowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, jak dotąd okazały się 

nieskuteczne.

Słowa kluczowe: Bufo bufo, ropucha szara, czynna ochronna, migracja
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Akcja Żaba w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego: silne i słabe strony ochrony płazów na szlakach
migracyjnych we współpracy z placówkami oświatowymi
„Action Frog” in Landscape Parks of Wielkopolska Region: strengths and weaknesses
of amphibian road mortality mitigation in cooperation with local schools

Szymon Fritzkowski1, Jan M. Kaczmarek1,2

1 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
2 Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625  
Poznań, kaczmarq@gmail.com

 „Akcja Żaba” w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy jest prowadzona od 2006 r. w dolnoślą-

skiej części Parku oraz od 2016 r. w wielkopolskiej części Parku. Podmiotem koordynującym działania na 

terenie województwa wielkopolskiego jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 

W trakcie 5 sezonów (w 2021 prace nie były prowadzone – pandemia) przeniesiono łącznie ponad 7 tysięcy 

osobników z 10 gatunków. W każdym roku prace prowadzono w od 1 do 3 lokalizacji. Pracownicy ZPKWW 

co roku przygotowują tymczasowe wygrodzenie drogi wraz z  pułapkami łownymi, natomiast codzien-

ne kontrole terenowe w okresie od 1 kwietnia do 10 maja przeprowadzają uczniowie okolicznych szkół 

(5 współpracujących szkół w  latach 2017-2019). Kontrole są przeprowadzane raz dziennie w godzinach 

16:00-18:00. Corocznie działania terenowe (łącznie 40-200 wolontariuszy/rok) są poprzedzane przez pre-

lekcje edukacyjne w szkołach (łącznie ok. 350-400 słuchaczy/rok). W trakcie realizacji działań udało się 

nawiązać regularną, powtarzalną współpracę ze szkołami (ograniczoną jednak przez pandemię w sezonie 

2020). Przyjęty model realizacji aktywnej ochrony płazów we współpracy z placówkami oświatowymi ma 

tak zalety, jak ograniczenia. Do zalet należą m.in. 1) stały, przewidywalny dostęp do dużej liczby wolonta-

riuszy; 2) możliwość prowadzenia akcji w długim przedziale czasu i z dużym natężeniem prac terenowych; 

3) możliwość oparcia działań o siły lokalne, nawet gdy podmiot koordynujący ma siedzibę w znacznej od-

ległości. Do wad należą m.in. 4) niska jakość zbieranych danych – pozyskiwane są jedynie dane o łącznej 

liczbie osobników przeniesionych danego dnia; 5) brak udziału wykwalifikowanych herpetologów w dzia-

łaniach (poza pracami przygotowawczymi) i co za tym idzie – 6) brak szerszego rozpoznania kontekstu 

migracji oraz możliwości działań interwencyjnych spoza odgórnie ustalonego zakresu prac. Praktycznie 

każda akcja aktywnej ochrony płazów na szlakach migracyjnych staje przed dylematem pomiędzy zwięk-

szaniem pracochłonności (długość wygrodzeń, liczba kontroli, liczba wolontariuszy) a jakością zbieranych 

danych i perspektywą profesjonalizacji działań.

Słowa kluczowe: aktywna ochrona płazów, śmiertelność drogowa, ochrona płazów na szlakach  
migracyjnych, edukacja, ropucha szara, kumak nizinny
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Czynna ochrona płazów na terenie gminy Czerwonak
(województwo wielkopolskie)
Active protection of amphibians in Czerwonak commune (Wielkopolskie voivodeship)

Grzegorz Gołębniak1

1 Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik” ul. Kołodzieja 32, 61-070 Poznań, e-mail: tp.karlik@gmail.com

 Na terenie gminy Czerwonak znajdują się stawy oraz siedliska lądowe płazów jak żerowiska 

i zimowiska wielu gatunków, w tym rzadkich, np. traszka grzebieniasta. W pobliżu kilkunastu zbiorników 

przebiegają drogi i ulice, na których dochodzi do śmiertelności płazów. Podczas prowadzonego rozpo-

znania w Czerwonaku w 2018 roku stwierdzono masową śmiertelność płazów na ul. Dojazd i Okrężnej. 

Dlatego zdecydowano się w kolejnym sezonie wiosennym (2019 r.) zabezpieczyć newralgiczne miejsca 

płotkami ochronnymi.

 Wiosną 2019 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik” wraz z  mieszkankami gminy Czerwonak: 

Anną Śmigielską i Iwoną Wyrzykiewicz rozpoczęło akcję ratowania płazów na drogach w gminie. Zbudo-

wano wówczas ok. 150 m płotków herpetologicznych z pułapkami wpadowymi zlokalizowanymi co ok. 10 

m. Płotki kontrolowano codziennie rano i wieczorem oraz podczas opadów deszczu. Prowadzono także 

patrole ulic przebiegających w pobliżu stawów i cieków wodnych: Słowackiego i Czereśniową w Miękowie, 

W Czerwonaku ulice: Dojazd, Okrężną, Stawną i Stromą na wysokości placu Zielonego oraz ul. Zieloną. 

Kontrolowano także studzienki kanalizacji deszczowej. W 2020 r. akcję kontynuowano, zbudowano ponad 

300 m płotków i prowadzono akcję wiosną, latem oraz jesienią. Stwierdzono także śmiertelność płazów 

w kolejnych lokalizacjach, w tym w Kicinie na ul. Nowe Osiedle. W okresie letnim ratowano larwy płazów 

z  wysychającego cieku wodnego na wysokości ulic Okrężnej i  Czereśniowej w  Czerwonaku/Miękowie. 

W sumie w 2019 r. od marca do początku czerwca przeniesiono łącznie 868 płazów (346 na płotkach i 522 

podczas patrolowania ulic). Wiosną 2020 r. stwierdzono spadek liczebności płazów zarówno na płotkach 

jak i na wymienionych ulicach: wiosną 2019 r. przeniesiono w sumie na płotkach 346, a wiosną 2020 r. 

przeniesiono 259 płazów (spadek o 25,1%); na patrolowanych odcinkach ulic wiosną 2019 r. przeniesiono 

w sumie 481 płazów, a wiosną 2020 r. na tych samych odcinkach ulic tylko 67 (spadek o 80,5%). Śmier-

telność na kontrolowanych ulicach również znacząco wzrosła. W 2021 r. działania kontynuowano. Dzięki 

dofinansowaniu Urzędu Gminy Czerwonak od połowy września rozpoczęto budowę ok. 1100 m płotków 

w Kicinie wzdłuż ul. Nowe Osiedle.

 Podczas prowadzonej akcji na płotkach i na drogach stwierdzono następujące gatunki płazów: 

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina 

bombina, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufotes viri-

dis, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna Rana temporaria oraz 

żaby zielone Pelophylax esculentus complex. Ponadto stwierdzono w trzech zbiornikach wodnych ropuchę 

paskówkę Epidalea calamita, nie odnotowano żadnych martwych przedstawicieli tego gatunku. Wiosną 

2019 r. w nieznanym wcześniej stanowisku naliczono podczas obserwacji z brzegu ponad 600 osobników 

traszki grzebieniastej.

Słowa kluczowe: płazy, gmina Czerwonak, ochrona, śmiertelność na drogach, studzienki kanalizacyjne, 
ruch drogowy
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 Podejmując patrole ulic, zwracano również uwagę na gady (oraz inne zwierzęta). Podczas  

działań stwierdzono następujące gatunki gadów: padalec zwyczajny Anguis fragilis, jaszczurka zwinka  

Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara oraz zaskroniec zwyczajny Natrix natrix.

 Dzięki akcji ratowania płazów znacząco podniósł się poziom wiedzy urzędników gminnych w za-

kresie zagrożeń i wymogów ochronnych płazów oraz innych zwierząt. Jest to szczególnie cenne na tere-

nie gminy, która szczyci się zielonymi terenami rekreacyjnymi, położonymi na terenie Puszcza Zielonka, 

objętego ochroną w formie Parku Krajobrazowego. Gmina położona między doliną Warty a kompleksem 

leśnym, w sąsiedztwie miasta Poznania, liczącego ponad 500 tys. mieszkańców przyciąga na swój teren 

licznych miłośników turystyki, aktywności sportowej oraz osób chcących na tym terenie zamieszkać. Zro-

zumienie potrzeb ochrony siedlisk chronionych gatunków, nierzadko zagrożonych wyginięciem – w tym 

płazów – pozwoli zachować najcenniejsze skarby czerwonackich lasów, łąk, rzek, potoków i stawów.
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Wyniki badań terenowych, raport oddziaływania na środowisko,
zapisy decyzji środowiskowej i zderzenie z rzeczywistością na budowie
The results of field studies, environmental impact report, records of the environmental 
decision and the collision with reality at the construction site

Agnieszka Homan1

1 Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.; agnieszka.homan@rappid.pl

 Rzetelnie wykonana inwentaryzacja i Raport Oddziaływania na Środowisko (ROŚ), a także wy-

dane na ich podstawie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) i decyzje derogacyjne RDOŚ 

zawierające odpowiednie zapisy oraz zalecony nadzór przyrodniczy powinny zapewnić ochronę płazów 

w trakcie prowadzenia inwestycji. Niestety inne dokumenty, które obowiązują Wykonawcę robót w trakcie 

prac budowlanych oraz liczne zaniedbania nie zawsze idą w parze z ochroną płazów, na co wskazują do-

świadczenia z wielu inwestycji zrealizowanych do tej pory.

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania określonych prac zgodnie z  harmonogramem  

(w ściśle określonym czasie) zgodnie z Projektem Wykonawczym (PW) oraz wymaganiami Zamawiającego 

(Inwestora) tj. zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Już w  trakcie wykonywania inwentaryzacji herpetologicznej i  tworzenia ROŚ należy wziąć pod uwagę 

wszystkie zagrożenia związane z realizacją danej inwestycji. W oparciu o Projekt Budowlany danej inwe-

stycji należy szczegółowo opisać wszystkie proponowane zabezpieczenia, które mają służyć ochronie pła-

zów – po zatwierdzeniu PW wdrażanie poprawek nie jest już możliwe. Zapisy mówiące o ochronie płazów 

zawarte w decyzjach są często umiejętnie omijane przez Wykonawcę i Inwestora, m.in. ze względu na chęć 

minimalizowania kosztów. Z drugiej strony zbyt szczegółowe zapisy zawarte w decyzjach RDOŚ np. nakaz 

prowadzenia odłowów płazów rano i wieczorem są po prostu niemożliwe do zrealizowania zwłaszcza przy 

dużych inwestycjach. Podstawowym zabezpieczeniem przed zaniedbaniami ze strony Inwestora i Wyko-

nawcy powinien być Nadzór Przyrodniczy. Czy jednak nadzory przyrodnicze wypełniają swoje obowiązki 

właściwie, poprzez kontrolowanie terenu inwestycji, odławianie płazów na terenie budowy i przenoszenie 

ich poza strefę zagrozenia? Nadzór Przyrodniczy opłacany jest przez Wykonawcę. Raporty Nadzoru często 

pomijają więc istotne i problematyczne kwestie w sposób celowy. Wskazuje to na istotną lukę w ochro-

nie płazów w procesie inwestycyjnym, tj. brak weryfikacji i recenzji nadsyłanych raportów. Nawet Inspek-

tor Nadzoru (zatrudniony przez Zamawiającego, aby kontrolować Nadzór Przyrodniczy Wykonawcy) nie 

zawsze ma możliwość interwencji, ze względu na brak narzędzi formalnych, tj odpowiednich zapisów 

w  dokumentach kontraktowych lub brak przychylności Zamawiającego. Sam sposób rozliczania danej  

Inwestycji (ryczałtowy lub obmiarowy) także ma duży wpływ na skuteczność ochrony płazów w  trakcie 

prac budowlanych, w zależności od sposobu płatności

 Podsumowując, zapisy decyzji środowiskowych i derogacyjnych są niewystarczające. Brak odpo-

wiednich zapisów i narzędzi prawnych w innych dokumentach kontraktowych (Programie Funkcjonalno-

-Użytkowym PFU czy STWiORB) uniemożliwia rzeczywistą ochroną płazów. Za tworzenie tych dokumen-

tów niestety nie są odpowiedzialni przyrodnicy. Brak również weryfikacji terenowej oraz sprawdzania treści 

raportów przez niezależnych ekspertów-przyrodników oraz RDOŚ.

Słowa kluczowe: płazy, ochrona płazów, inwestycja drogowa, budowa
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Skuteczna ochrona herpetofauny, czyli jak rozmawiać z urzędnikami. 
Wstęp do dyskusji nad przyszłością ochrony płazów i gadów w Polsce

Licencjonowani badacze jako sposób na profesjonalizację amatorskie-
go ruchu. Koncepcja oraz nawiązanie do szerszej dyskusji.

Effective herpetofauna conservation, or how to talk to officials. Introduction
to the discussion on the future of amphibian and reptile conservation in Poland.

Licensed researchers as a means to professionalize the amateur movement. Conceptuali-
zing and relating to a broader discussion.

Grzegorz Gołębniak1

1 Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik” ul. Kołodzieja 32, 61-070 Poznań, e-mail: tp.karlik@gmail.com

Grzegorz Gołębniak1

1 Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik” ul. Kołodzieja 32, 61-070 Poznań, e-mail: tp.karlik@gmail.com

 Podczas wystąpienia przedstawione zostaną metody skutecznego przedstawiana argumentów 

za ochroną płazów. Często osoby zajmujące się ochroną przyrody spotykają się z niemocą urzędniczą, 

czasem celową, jednak najczęściej wynikającą z niewiedzy, brakiem środków, w tym kadrowych i finanso-

wych oraz bagatelizowaniem sprawy. Od sposobu przedstawienia argumentów często zależy powodzenie 

dalszych działań i  uzyskaniu wsparcia (bądź nie) ze strony lokalnych władz samorządowych, czy nad-

leśnictwa. Kiedy jednak natrafiamy na zupełny brak woli ze strony urzędów na spotkanie i wysłuchanie 

naszych argumentów, pozostają jeszcze media – tak lokalne i ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe,  

do których warto docierać w sposób metodyczny, zaplanowany i wyważony. Rozwinięciem referatu będzie 

panel dyskusyjny z wymianą wiedzy i doświadczeń uczestników Sympozjum.

 Podczas wystąpienia przedstawiona zostanie koncepcja licencjonowanych badaczy – herpetolo-

gów. Licencje mogą pomóc w połączeniu naukowego ruchu ochrony płazów i gadów z amatorskim i spro-

fesjonalizować ten ostatni. Coraz częściej bowiem jesteśmy świadkami występowania śmiertelności płazów 

i gadów na drogach w całej Polsce i zainteresowaniu mieszkańców w ich ochronie. Licencje mogą wyjść na-

przeciw oczekiwaniom amatorów, którzy kierując się empatią i troską o naszą przyrodę chcą temu problemo-

wi zaradzić, jednak brakuje im często wiedzy i doświadczenia. Licencje pozwolą także na przeprowadzenie 

szkoleń i upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat roli herpetofauny i ich zagrożeń. Proponuję 

wprowadzić system licencji na różnych poziomach zaawansowania, zależnie od wiedzy i  doświadczenia: 

patrolowiec, inwentaryzator, odławiacz – nadawany na podstawie dwustopniowego egzaminu (część teo-

retyczna i praktyczna) oraz instruktor – nadawany uznaniowo osobom o predyspozycjach do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych, posiadających szeroką wiedzę oraz umiejętności jej przekazywania. Ideą licencji jest 

także wiarygodność pozyskiwanych danych, a  ich uzyskanie odbyło się z  poszanowaniem herpetofauny.  

Rozwinięciem referatu będzie zaproszenie do wzięcia udziału zainteresowanych osób w panelu dyskusyjnym.

Słowa kluczowe: lobbing, ochrona przyrody, urzędnik, dyskusja, samorząd

Słowa kluczowe: ochrona płazów, licencjonowani badacze, system licencji, profesjonalizacja, ruch herpetologiczny
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Wpływ mikroplastiku na funkcjonowanie płazów bezogonowych

Influence of microplastics on the functioning of amphibians

Aleksandra Anczyńska1, Aleksandra Bargłowicz1, Julia Nowacińska1, Julia Wojciechowska1,  
Jędrzej Warguła1, Bożena Sikora1

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Jednym z antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska jest zanieczyszczenie zbiorników wod-

nych cząsteczkami mikroplastiku. W  ostatnich latach opublikowano wiele prac badających wpływ tych 

cząsteczek na faunę ekosystemów wodnych. Skala problemu wskazuje na konieczność wypracowania sku-

tecznych rozwiązań zmniejszających poziom zanieczyszczenia mikroplastikiem oraz szczegółowe rozpo-

znanie jego wpływu na organizmy żyjące nie tylko w dużych akwenach, ale również w rzekach i zbiornikach 

wodnych w ich pobliżu. Większość dostępnych badań koncentruje się jednak na rybach i bezkręgowcach, 

podczas gdy niewiele wiadomo o wpływie mikroplastiku na płazy – grupę zwierząt ściśle związaną ze 

środowiskiem wodnym i bardzo wrażliwą na zmiany warunków środowiska. Celem niniejszej pracy było 

zebranie aktualnych informacji dotyczących wpływu mikroplastiku na płazy bezogonowe. Liczba publikacji 

związana z tym zagadnieniem jest niewielka, w Polsce ogranicza się do jednego artykułu, który dotyczy 

południowo-zachodniej Polski. Reszta badań pochodzi ze Szwajcarii, Brazylii oraz Chin.

 Zebrane badania w różnym stopniu wykazują negatywny wpływ mikroplastiku na funkcjonowa-

nie poszczególnych gatunków płazów. W większości – przy odpowiednim poziomie stężenia – potwierdza-

ją one zmiany morfologiczne u płazów (zmiany w pigmentacji, budowie ogona i otworu gębowego oraz 

zmiany na poziomie komórkowym). Jednocześnie gdy stężenie mikroplastiku wynosiło poniżej 60mg/L 

powyższe zmiany nie były notowane. Gatunki, na których badano wpływ mikroplastiku to kolejno; Bufo 

gargarizans, Microhyla ornata, Rana limnochari, Pelophylax nigromaculatus, Alytes obstetricans, Bufo bufo, 

Rana temporaria, Phelophylax kl. esculentus, Pelobates fuscus, Hyla arborea, Physalaemus cuvieri.

Słowa kluczowe: mikroplastik, płazy, płazy bezogonowe, herpetofauna, ekosystemy wodne
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Wykorzystanie korytarzy koziorogów przez jaszczurki

Lizards use the galleries of capricorn beetle larvae

Bartosz Borczyk1, Iwona Gottfried2, Radosław Urban3

1 Zakład Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego, bartosz.borczyk@uwr.edu.pl
2 Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
3 Pracownia Przyrodnicza „Loxia”

 Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) jest gatunkiem uznawanym za tzw. inżyniera nisz. Jego lar-

wy drążą w drewnie korytarze dochodzące do 40 cm długości i 3,5 cm średnicy. Często na końcu takie-

go korytarza znajduje się kulista komora o  średnicy około 10 cm. Takie galerie mogą służyć za schro-

nienie wielu gatunkom zwierząt. Do tej pory zaobserwowano w nich szereg gatunków owadów, głównie 

chrząszczy, małe nietoperze oraz młode zaskrońce (Natrix natrix). W trakcie badań terenowych (BB, IG),  

ćwiczeń ze studentami (BB, IG) oraz prac związanych z nadzorem przyrodniczym (RU) w latach 2020-2021 

stwierdzono intensywne (ponad 100 osobników) wykorzystywanie korytarzy koziorogów przez jaszczurki 

żyworodne (Zootoca vivipara) oraz w mniejszym stopniu (kilkanaście młodych), przez jaszczurki zwinki 

(Lacerta agilis).

 Obserwacje były prowadzone w Lesie Rędzińskim, na łące, na której składowane są pnie dębo-

we, w których stwierdzono obecność koziorogów, a które musiały być wycięte na potrzeby inwestycji i prze-

niesione w miejsce, w którym możliwe będzie ukończenie cyklu larwalnego przez te owady. Na łące tej 

występuje mieszana populacja jaszczurek żyworodnych i jaszczurek zwinek. W trakcie badań wielokrotnie 

obserwowano jaszczurki żyworodne i młode jaszczurki zwinki wygrzewające się na tych pniach, a spłoszo-

ne uciekające do galerii koziorogów. W przypadku porannych obserwacji notowano osobniki opuszczające 

galerie, prawdopodobnie przy okazji pierwszego pojawu w ciągu dnia. W trakcie pierwszych obserwacji 

w  sezonie 2021 obserwowano kolejne trzy samce (Z. vivipara) opuszczające ten sam korytarz (były to 

i pierwsze obserwacje jaszczurek po zimie w badanej populacji). Prawdopodobne jaszczurki wykorzystu-

ją galerie zarówno jako stałe kryjówki, jako miejsca doraźnego schronienia oraz w celu termoregulacji.  

Nie jest wykluczone, że jaszczurki mogą też wykorzystywać korytarze jako hibernakula.

 Obecność starych drzew z  rozbudowanymi galeriami koziorogów może pozytywnie wpływać 

na populacje gadów, zwiększając różnorodność ich siedlisk. Obecność korytarzy może zwiększać liczbę 

dostępnych kryjówek i potencjalnych hibernakulów. Jednocześnie, wykorzystywanie i obecność jaszczurek 

w korytarzach koziorogów, może, w przypadku wycinki i transportu takich pni, prowadzić do nieumyślnych 

translokacji gadów na znaczne odległości i  tym samym wpływać na zróżnicowanie międzypopulacyjne  

lub przenoszenie patogenów.

Słowa kluczowe: Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Cerambyx cerdo, Ekologia, Wykorzystanie siedlisk



III Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław, 27-28.11.2021 r. 23

Czy ubarwienie kijanek ropuchy szarej Bufo bufo funkcjonuje
jako sygnał aposematyczny?
Is the black coloration of common toad tadpoles an effective aposematic signal?

Karol Borowski1, Mikołaj Kaczmarski1, Jan M. Kaczmarek1, 2, Janusz Kloskowski1

1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, 
e-mail: traszka.com@gmail.com
2 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

 Ubarwienie aposematyczne jest sygnałem ostrzegawczym, który ma na celu zmniejszenie ryzyka 

drapieżnictwa. W przypadku ropuch szarych Bufo bufo uznaje się, że sygnałem aposematycznym jest czar-

ne ubarwienie ciała kijanek. Celem naszego doświadczenia było sprawdzenie w warunkach eksperymental-

nych, czy częstotliwość ataku drapieżnika na kijanki ropuch będzie różniła się w zależności od ubarwienia 

kijanki.

 W  ramach przeprowadzonego eksperymentu użyliśmy: kijanek ropuch szarych pochodzących 

z białych komórek jajowych, u których stwierdziliśmy występowanie albinizmu przejściowego (ang. „tran-

sient albinism”) oraz kijanek ubarwionych typowo. Jako drapieżnika wykorzystaliśmy karasie złociste  

Carassius auratus auratus. Kijanki w 25 stadium Gosnera przyporządkowano losowo do grup składających 

się z pięciu osobników o danej barwie ciała. W pierwszej turze ryba miała kontakt z jedną z form barwnych, 

w drugiej wymieniano kijanki na drugą formę. Pojedyncza tura doświadczenia trwała 180 minut, podczas 

których rejestrowano zachowanie ryb kamerą Sony HDR-AS50. Eksperyment przeprowadzono w zbiorni-

kach o objętości 10 litrów.

 W przeprowadzonym eksperymencie nie zaobserwowaliśmy różnic w częstości ataków ryb na ki-

janki albinotyczne i ubarwione typowo ani w liczebności kijanek uśmierconych przez karasie. W drugiej tu-

rze eksperymentu ryby nie zmieniły częstości ataków, stwierdziliśmy natomiast marginalnie statystycznie 

istotny spadek śmiertelności kijanek. Wyniki te sugerują, że karasie wciąż atakują ofiary, ale „próbują” je 

mniej agresywnie, w sposób, który prawdopodobnie zmniejsza ich ekspozycję na toksyny, a jednocześnie 

łagodzi uszkodzenia ciała kijanek, które mogłyby sumować się do letalnych obrażeń.

 Przeprowadzony eksperyment jest pierwszą próbą sprawdzenia, czy czarna barwa kijanek ropu-

chy szarej jest rzeczywiście sygnałem aposematycznym dla drapieżnika (ryby). Nasze wyniki wskazują, że 

kolor ciała kijanek nie wpływał w sposób znaczący na decyzje ryb o potencjalnym ataku; karasie sprawdzały 

możliwość zjedzenia kijanek niezależnie od ich ubarwienia. Częstość ataków nie zmieniała się z czasem, 

co oznacza, że ewentualny proces uczenia się drapieżnika nie polegał na unikaniu ofiary. Karaś złocisty 

okazuje się groźnym dla larw płazów drapieżnikiem, który może powodować straty także wśród kijanek 

ropuchy szarej, uważanej za odporną na drapieżnictwo ryb i często składającej skrzek w zbiornikach z ry-

bami.

Słowa kluczowe: albinizm przejściowy, Carassius auratus auratus, drapieżnictwo, sygnał aposematyczny
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Meiolaniidae – złote jabłko Hesperyd w ewolucji żółwi?
Meiolaniidae – golden Hesperid apple in turtle evolution?

Edwin Sieredziński1

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, mail: colonelvolf@gmail.com

 Meiolaniidae stanowią zagadkową grupę żółwi – uważaną za przedstawicieli kladu Perycheli-

dia. Występowały one od eocenu do holocenu, przetrwały bowiem do tego czasu w Oceanii. Są zatem 

jedynymi przedstawicielami żółwi dotrwałymi do czasów tak niedawnych, niezwiązanymi z crown group 

żółwi. Część analiz kladystycznych próbowała je wiązać z Cryptodira. Najstarszymi przedstawicielami ro-

dziny były Gaffneylania auricularis i Niolamia argentina z eocenu Ameryki Południowej. Fragmentaryczne 

szczątki z Australii z tego okresu zostały również znalezione; sugeruje to przemieszczanie się drogą lą-

dową przez Antarktydę. Z holocenu znany jest Meiolania damelipi (Vanuatu) oraz zbliżony gatunek (naj-

prawdopodobniej M. aff. damelipi) znajdowany na Viti Levu, Vanua Levu i innych mniejszych wysepkach 

archipelagu Fidżi. Podobnie jak w przypadku innych subfosylnych grup kręgowców na wyspach Polinezji, 

ich zanik należy powiązać z rozprzestrzenianiem się archeologicznej kultury Lapita.

 Mając jednakże tak niedawne szczątki należy rozważyć ich analizę filogenetyczną w  oparciu 

o techniki molekularne takie jak białkowa spektrometria mas (MALDI-TOF/TOF) w przypadku kolagenu 

z kości oraz analiza starożytnego DNA (aDNA). Wówczas można otrzymać wyniki, jakie będą zadowala-

jące i istotne z filogenetycznego punktu widzenia, wykluczające ryzyko błędu. Prawdopodobnie potrzeba 

jednak więcej szczątków, jakie pozwoliłoby na badanie większych fragmentów DNA (zsekwencjonowanie 

mitochondrialnego DNA, duże fragmenty jądrowego DNA lub przynajmniej pozwalającego na porówna-

nie kilkunastu loci z zarówno mitochondrialnego, jak i  jądrowego DNA). Jako badane okazy brać trzeba 

nie tylko szczątki znajdowane w jaskiniach (gdzie jest duże ryzyko kontaminacji), ale również zabytki ma-

terialne kultury Lapita (przedmioty wykonane z pancerzy żółwi).

 Pozwoliłoby to dokładniej określić pozycję Meiolaniidae w  filogenezie żółwi, kladu Meiolanii-

formes, a  także kladu Perichelidia (obejmującego poza Meiolaniiformes rodziny Helochelydridae oraz 

Sichuanchelyidae). Według danych kopalnych wyodrębnił się on w środkowej jurze. Natomiast czas rozej-

ścia się Pleurodira i Cryptodira na podstawie badań genów Hox szacowany jest na 210 milionów lat. Stąd 

pojawiają się tutaj dwie hipotezy – związek kladu z  jednym ze współczesnych podrzędów lub odrębna 

grupa w obrębie Pantestudines. Zastosowanie wyżej wspomnianych technik pozwoliłoby rozstrzygnąć ten 

problem.

Słowa kluczowe: żółwie, filogeneza żółwi, Meiolaniidae, paleontologia molekularna, fauny subfosylne, 
kultura Lapita
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Czy Cope miał rację? – wodne początki ewolucji węży
Was Cope right? – water beginnigs of serpent evolution

Edwin Sieredziński1

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, mail: colonelvolf@gmail.com

 W przypadku początków ewolucji węży istnieją dwa przeciwstawne poglądy. Pierwszy, zapropo-

nowany jeszcze przez Edwarda Drinkera Cope’a, zakładał bliskie związki z mozazaurami i dolichozaurami, 

oraz wodne początki całej grupy. Drugi zakłada początki w drążeniu ziemi oraz ściółki i w związku z tym 

wydłużenie ciała. Problem dotyczy również form uważanych za pierwszych przedstawicieli Ophidia, przy-

kładowo Tetrapodophis amplectus, uważany był za gatunek drążący, lecz prawdopodobnie był dolichozau-

rem. Dinilysia była drążąca, lecz występuje stosunkowo późno – późna kreda, koniak. Eophis underwoodi 

prawdopodobnie był jaszczurką z infrarzędu Anguinomorpha. Haasiophis terrasanctus oraz Pachyrhachis 

problematicus były wodne, lecz część analiz kladystycznych wskazuje większą pierwotność Scolecophidia; 

te są skrajnie wyspecjalizowane, ślepe, drążące i nie mogą mieć pierwotnego charakteru. Budowa oczu 

węży może wskazywać na wodne pochodzenie. Pozbawiona uszu jaszczurka, czasem wysuwana jako do-

wód w sporze, Lathanotus borneensis prowadzi półwodny tryb życia.

 Warto się przyjrzeć innym ścieżkom dowodzenia wywodzącym się z embriologii i biologii roz-

woju. Przede wszystkim u najbardziej pierwotnych węży zachowują się tyle kończyny, natomiast zanikają 

przednie. W przypadku ewolucji redukcji kończyn często zanikają najpierw tylne – przypadek Bipes oraz 

amfisben. Wśród łuskonośnych beznogie formy pojawiły się 26 razy, muszą zatem istnieć różne wzorce 

ekspresji genów Hox, z czego najsilniej zmienione muszą być one u węży – ze względu chociażby na zmia-

ny w anatomii. Stąd wzorzec ekspresji genów Hox u węży może być powiązany z ich wodnym pochodze-

niem. Linią dowodzenia byłoby sprawdzenie redukcji kończyn u innych beznogich kręgowców związanych 

ze środowiskiem wodnym – jak Amphiumidae, Sirenidae, Onychodactylus – czy doszło do tak znacznych 

modyfikacji ekspresji tych genów oraz przesunięciu pól ich ekspresji (frameshift).

 Niewykluczone, że pewne procesy mogą przebiegać analogicznie. Środowisko wodne sprzyja 

lokomocji z użyciem undulacyjnych ruchów ciała, stąd proces wydłużania ciała będzie faworyzowany. Do 

tego mogą za to odpowiadać inne gradienty morfogenetyczne aniżeli w przypadku drążenia – jak u części 

grup jaszczurek. Również zmiana pól ekspresji genów HoxA, HodD12 i HoxD13 może być typowa tylko dla 

węży i wiążąca się z nietypowym – jak na łuskonośne – sposobem utraty kończyn. Alternatywnymi hipo-

tezami jest brak przemieszczenia pól ekspresji u wodnych, beznogich kręgowców albo przemieszczenie 

z częściowym zachowaniem morfologii.

Słowa kluczowe: węże, pochodzenie węży, zanik kończyn, geny Hox, beznogie kręgowcekultura Lapita
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Aktualny zasięg patogenów płazów w Polsce, metody prewencji
i zwalczania
Current range of amphibian pathogens in Poland, prevention and eradication methods

Joanna Jakóbik1, Paulina Jośko1, Gemma Palomar2, Krzysztof Kolenda³, Mikołaj Kaczmarski4,
 Adam Hermaniuk5, Przemysław Stachyra6, Maciej Pabijan1

1 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków; joanna.jakobik@doctoral.uj.edu.pl
2 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
3 Pracownia Biologii Płazów, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet
Wrocławski, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
4 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
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ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
6 Roztoczański Park Narodowy, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

 Globalne wymieranie płazów jest obecnie jednym z najbardziej palących problemów ochrony 

bioróżnorodności. Jedną z przyczyn jest pojawienie się inwazyjnych organizmów chorobotwórczych. Trzy 

patogeny uważane są za szczególnie niebezpieczne wskutek szerokiego zasięgu, dużej zaraźliwość i wy-

woływania śmiertelnych infekcji. Do tej grupy należą dwa gatunki grzybów z gromady Chytridiomycota 

– Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) oraz B. salamandrivorans (Bsal), powodujące niebezpieczną chytri-

diomikozę. Trzecim typem patogenów są wirusy z rodzaju Ranavirus (Rv).

 Naszym celem było ukazanie aktualnego stanu wiedzy o występowaniu najważniejszych pato-

genów płazów w kraju. Przedstawiamy podsumowanie wcześniej opublikowanych oraz nowych danych 

przesiewowych dotyczących stanowisk dotychczas sprawdzonych na obecność powyższych patogenów 

w Polsce. Liczba przebadanych stanowisk wynosi: Bd - 123, Bsal – 121, a Rv - 92. W żadnej z  lokalizacji 

nie wykryto Bsal, natomiast Bd i Rv zostały stwierdzone odpowiednio na 51 i 11 stanowiskach. Pozyskane 

informacje wskazały również rejony do tej pory niesprawdzane pod kątem obecności patogenów.

 Powszechna obecność patogenów w Polsce wynika z licznych dróg rozprzestrzeniania się tych 

organizmów w środowisku. Czynniki antropogeniczne są kluczowe w przenoszeniu patogenów. Podstawo-

wymi metodami prewencyjnymi powinny być zatem regulacje prawne handlu płazami oraz inwentaryzacja 

i  badania przesiewowe zwierząt trzymanych w  niewoli. Należy też stosować działania bioasekuracyjne 

przebywając na terenach występowania płazów (osuszanie/dezynfekcja sprzętu i ubrań, korzystanie z rę-

kawiczek podczas chwytania płazów). Po pojawieniu się patogenów w środowisku można podjąć próbę 

ich eliminacji. Metody obejmują użycie środków chemicznych, osuszanie zbiorników, usunięcie z danego 

obszaru potencjalnych nosicieli, a także izolację miejsca pojawienia się patogenu, poprzez fizyczne bariery 

uniemożliwiające przemieszczanie się płazów i  innych organizmów. Działania te są jednak skompliko-

wane logistycznie, kosztowne i  niestety nie gwarantują wyeliminowania patogenu ze środowiska. Stąd 

stały monitoring, przesiewowe badania diagnostyczne i bioasekuracja powinny stanowić podstawę dzia-

łań ochronnych. Ponadto konieczne jest opracowanie planu działania w przypadku wystąpienia masowej 

śmiertelności płazów w Polsce, zwłaszcza związanej z możliwym pojawieniem się Bsal na terenie kraju.

Słowa kluczowe: płazy, patogeny, Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans, 
Ranavirus, prewencja, Polska
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Wpływ czynników klimatycznych na liczebność i wielkość ciała żaby 
trawnej (Rana temporaria) w Narwiańskim Parku Narodowym
The impact of climatic factors on abundance and body size of the common frog 
(Rana temporaria) in the Narew National Park

Sylwia Mikłosz1, Kamila Wrzesińska1, Daniel Kozikowski1, Łukasz Ołdakowski2, Adam Hermaniuk2

1 Koło Naukowe Biologów im. dr. W. Chętnickiego Uniwersytetu w Białymstoku
2 Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
adamher@uwb.edu.pl

 Płazy są jedną z  najbardziej wyczulonych na zmiany środowiskowe gromad wśród kręgowców.  

Szacuje się, że nawet 40% z występujących współcześnie płazów jest zagrożonych wyginięciem. Jedną z przy-

czyn stopniowego wymierania batrachofauny są zmiany klimatyczne wywołane globalnym ociepleniem.

 Celem niniejszej pracy była analiza zmian liczebności oraz wielkości ciała żaby trawnej (Rana 

temporaria) w powiązaniu z wybranymi czynnikami klimatycznymi. Płazy odławiane były w  trakcie wio-

sennych migracji do miejsc rozrodu w ramach długoterminowej akcji czynnej ochrony, prowadzonej na 

drodze wojewódzkiej nr 678 na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Na krótko przed rozpoczę-

ciem migracji ustawiano tymczasowe płotki herpetologiczne o  długości 800 metrów uniemożliwiające 

płazom wtargnięcie na drogę. Wzdłuż płotków montowano wiaderka, do których wpadały wędrujące płazy. 

Schwytanym żabom mierzono długość ciała (± 1mm), określano stadium rozwojowe oraz płeć. Po wyko-

naniu pomiarów płazy przenoszono na drugą stronę drogi. Analiza danych obejmowała dorosłe osobniki 

odłowione w latach 2005-2014. Łącznie przeanalizowano 10 352 osobniki, w tym 3 750 samic oraz 6 602 

samców. Dane meteorologiczne były pozyskane z archiwów internetowych WeatherOnline. Analiza danych 

została wykonana na podstawie regresji liniowej. Samice i samce analizowano oddzielnie. Wyboru opty-

malnego modelu statystycznego dokonywano na podstawie kryterium informacyjnego Akaike – ΔAICc.

 Czynnikami najlepiej tłumaczącymi zmienność liczebności migrujących samic w  ciagu dzie-

sięciu lat były temperatura maksymalna lata oraz liczba dni z pokrywą śniegu w  roku poprzedzającym 

pomiary. Dla liczebności migrujących samców tylko pierwszy z ww. czynników uzyskał największą wagę. 

Czynnikiem najlepiej wyjaśniającym zmienność wielkości ciała zarówno samców, jak i samic była średnia 

temperatura maksymalna w roku poprzedzającym pomiary.

 Nasze badania sugerują, że globalne ocieplenie poprzez wpływ na temperaturę i liczbę dni z po-

krywą śniegu może mieć znaczący wpływ na dynamikę liczebności oraz strukturę wielkości ciała płazów 

w naszej strefie klimatycznej.

Słowa kluczowe: żaba trawna, zmiany klimatyczne, wielkość ciała, Narwiański Park Narodowy
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Egzotyczne gatunki gadów odłowione w latach 2019 - 2021 w Polsce

Exotic species of reptiles caught in 2019-2021 in Poland

Dominika Piskorska1, Mikołaj Kaczmarski1

1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań. 
e-mail: domi.piskorska@gmail.com

 W  skali globalnej handel gadami (Reptilia) jest ważnym problemem z  zakresu ochrony.  

W krajach rozwiniętych, gdzie coraz popularniejsza jest terrarystyka, egzotyczne gatunki stanowią wysokie 

ryzyko epidemiologiczne, a  w  przypadku przedostania się do środowiska naturalnego (ucieczki/porzu-

cenia) mogą stanowić zagrożenie dla gatunków rodzimych. Niestety obecnie jest mało danych o liczbie 

ucieczek czy porzuceń w skali całego kraju, jednak wydaje się, że problem ten z każdym rokiem narasta. 

Do tej pory najwięcej informacji o wykrywanych gadach dotyczyło obszarów miejskich i zurbanizowanych.

 Celem badań było określenie składu gatunkowego i skali odłowów obcych gatunków gadów prze-

prowadzonych przez służby w miastach wojewódzkich w Polsce w okresie od stycznia 2019 do września 

2021. W ramach przeprowadzonych badań wysłaliśmy wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej 

(art. 4 i 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.) do 16 miast woje-

wódzkich z zapytaniem o odłowione obce gatunki gadów.

 Odpowiedzi uzyskano z 11 miast, które prowadzą wykazy odławianych gatunków gadów. Dane 

przekazały Urzędy Miasta (Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Opole, Rzeszów, Wrocław), Straż 

Miejska (Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa), Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w  Lublinie i  Miejski 

Ogród Zoologiczny w Warszawie. W ostatnich dwóch instytucjach podano również osobniki dostarczone 

przez mieszkańców oraz zwierzęta skonfiskowane przez służby celne. Łącznie od stycznia 2019 do wrze-

śnia 2021 odnotowano 329 osobników reprezentujących 39 taksonów (15 gatunków węży, 11 jaszczurek i 12 

żółwi). 67 osobników nie zostało oznaczonych do gatunku. Najczęściej odławianymi były: żółwie stepowe 

Testudo horsfieldii (55 osobników), żółwie ozdobne (98 opisane jako 3 taksony: Trachemys scripta scripta, 

Trachemys s. elegans, Trachemys s. troostii), dalej węże zbożowe Pantherophis guttatus (20 osobników) 

oraz agamy brodate Pogona vitticeps (10 osobników). Najwięcej osobników odłowiono w czerwcu i lipcu.

Wykryte gatunki należą do gatunków pospolicie hodowanych przez terrarystów i dostępnych w handlu. 

W większości nie są one objęte przepisami Konwencji Waszyngtońskiej CITES, dlatego handel nimi jest 

nieograniczony, a poszczególne osobniki nie podlegają znakowaniu, ani obowiązkowej rejestracji.

Ponadto, pomimo obowiązujących przepisów w większości miast brakuje transparentnych i sformalizowa-

nych procedur postępowania z gatunkami obcymi wykrytymi/odłowionymi w środowisku.

Słowa kluczowe: gatunki obce, interwencje, jaszczurki, węże, żółwie
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Wpływ linii kolejowej na kręgowce na przykładzie odcinka
Przedmoście Święte – Mrozów koło Wrocławia
The impact of the railway on vertebrates: a case study of the Przedmoście Święte –
Mrozów railway

Sonia Siemianowska1, Tomasz Skawiński2,3, Joanna Furmankiewicz4

1 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, soniasiemianowska@gmail.com
2 Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski
3 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski
4 Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski

 Mimo licznych badań poświęconych śmiertelności kręgowców na drogach, temat ten jest gorzej 

zbadany w  przypadku linii kolejowych. Niewiele dostępnych danych dotyczy zwłaszcza przedstawicieli 

herpetofauny. Celem badań było określenie śmiertelności kręgowców w wyniku kolizji z pociągami oraz 

ich aktywności w  pobliżu torów kolejowych. Badania prowadzono w  okresie od października 2013 do 

listopada 2014 na odcinku Przedmoście Święte – Mrozów (6,7 km długości), około 20 km na zachód 

od Wrocławia. W  trakcie 43 pieszych kontroli wyznaczonego odcinka odnotowano: 381 odchodów, 248 

śladów ciał i ich pozostałości mogących świadczyć o kolizji, 55 obserwacji żywych zwierząt oraz 15 tropów. 

W ciągu roku śmiertelność na badanym odcinku wyniosła 37 osobników/km i była najwyższa wśród płazów 

(85,9% wszystkich ciał) oraz ssaków (10,5%). Najwięcej martwych osobników stwierdzono w przypadku 

żab brunatnych Rana spp. (32,7%), ropuchy szarej Bufo bufo (24,2%) i  rzekotki drzewnej Hyla arborea 

(8,9%). Liczba martwych płazów rosła w okresach ich wiosennych i jesiennych migracji. Dla pozostałych 

grup kręgowców uzyskano zbyt mało danych, aby wyciągnąć wnioski na temat potencjalnej zmienności 

sezonowej i wpływu siedliska. W odróżnieniu od płazów, liczba martwych gadów była niska – stwierdzono 

tylko jednego martwego zaskrońca Natrix natrix. Najczęściej obserwowanymi żywymi zwierzętami były 

jaszczurki właściwe Lacertidae, najliczniej notowane w kwietniu.

Słowa kluczowe: linia kolejowa, śmiertelność zwierząt, ekologia, ochrona środowiska
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Mnichy jako pułapki dla małych kręgowców

Monks as traps for small vertebrates

Kuba Siwik1, Bartosz Borczyk1

1 Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski

 Mnichy to budowle hydrotechniczne służące do regulacji poziomu wody w stawach. Są to beto-

nowe lub metalowe konstrukcje podobne w budowie to studni usytuowane na granicy ląd-woda. Mnichy 

są od góry otwarte, a otwór o wymiarach mniej więcej 0,85 x 0,65 metra znajduje się na poziomie gruntu. 

Taka konstrukcja sprawia, że mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla drobnych kręgowców, które wpadłyby 

do środka. Celem badań było oszacowanie śmiertelności kręgowców wpadających do tych budowli. Do-

datkowo przeprowadzono eksperyment polegający na zakryciu górnych otworów części mnichów w celu 

określenia, w jakim stopniu zabieg ten pozwala na ograniczenie śmiertelności zwierząt.

 Badania przeprowadzono na terenie kompleksu „Stawów Jaskółczych” oraz sąsiednich stawów 

wchodzących w skład rezerwatu „Stawy Milickie”. Jest to wielowiekowy ekosystem powstały z połączenia 

natury oraz działalności człowieka. Do badań wybrano 20 mnichów. Obserwacje prowadzono od maja 

do października 2021. Każdorazowo przed rozpoczęciem właściwej części badań z mnichów wyławiano 

kręgowce, które wpadły tam w poprzednich dniach, tak, aby wyniki zawęzić do 24-godzinnych interwałów. 

W połowie sezonu zakryto co drugi z badanych mnichów.

 W trakcie 11 kontroli z mnichów wyłowiono 196 płazów (19 kumaków, 11 grzebiuszek ziemnych, 

5 żab moczarowych i 159 żab zielonych), 5 zaskrońców, 3 ptaki oraz jednego niezidentyfikowanego ssaka. 

Po zakryciu mnichów liczba kręgowców w nich uwięzionych spadła o 90%.

 Wyniki naszych badań pokazują, że mnichy mogą stanowić śmiertelną pułapkę dla drobnych 

kręgowców, zwłaszcza płazów i gadów, które są najczęściej znajdowanymi w nich zwierzętami lądowymi. 

Liczby te mogą być zaniżone, gdyż zapewne część martwych zwierząt opada na dno i może pozostać nie-

wykryta. Zakrycie górnego otworu mnicha znacząco redukuje liczbę wpadających tam zwierząt i może być 

z powodzeniem stosowane jako łatwy i tani sposób ochrony zwierząt przed wpadnięciem i utopieniem się 

w tej pułapce.

Słowa kluczowe: płazy, gady, śmiertelność, mnichy stawowe, ochrona, redukcja śmiertelności
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Działania ograniczające śmiertelność płazów na drogach w Polsce – 
wstępne wyniki badań
Amphibians road mortality mitigation in Poland – preliminary results

Weronika Szczepańska1, Mikołaj Kaczmarski2, Krzysztof Kolenda1
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 Od lat 80. ubiegłego wieku, postępuje globalne zanikanie populacji oraz wymieranie kolejnych 

gatunków płazów. Za główne przyczyny tego zjawiska uznaje się przekształcenia i degradację naturalnych 

siedlisk. Ponadto intensywna rozbudowa sieci dróg, prowadzi do fragmentacji środowiska i tym samym 

przecinania szlaków migracyjnych płazów powodując ich masową śmiertelność podczas wędrówek. Pomi-

mo formalnej ochrony gatunkowej, śmiertelność drogowa pozostaje nierozwiązanym problemem w skali 

globalnej. Celem naszych badań było określenie zakresu działań podejmowanych na rzecz zabezpieczenia 

szlaków migracyjnych płazów w Polsce.

 Badania ankietowe, przeprowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2021 r., skierowane były do in-

stytucji państwowych (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, Regionalne Dyrekcje Ochro-

ny Środowiska), organizacji pozarządowych, pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych oraz 

przyrodników amatorów.

 Otrzymaliśmy informacje o ponad 50 lokalizacjach z 12 województw, w których prowadzone są 

działania mające na celu zapobieganie masowej śmiertelności płazów. Wstępne wyniki badań wskazują, 

że najczęstszą stosowaną metodą było okresowe odgradzanie dróg z odławianiem płazów za pomocą 

płotków z  wiaderkami. W  ramach prowadzonych działań odnotowano 13 taksonów płazów, przy czym 

według ankietowanych gatunkiem najliczniejszym była ropucha szara Bufo bufo. Dominującym typem sie-

dliska w otoczeniu dróg, przez które migrują płazy, były obszary leśne znajdujące się na terenach objętych 

ochroną obszarową (głównie Parki Narodowe i obszary Natura 2000).

 Uzyskane wyniki są spójne z danymi literaturowymi wskazującymi, że niemal wszystkie krajowe 

gatunki płazów są narażone na śmiertelność drogową z czego ropucha szara jest gatunkiem, wobec któ-

rej działania minimalizujące podejmowane są najczęściej. Proponujemy stworzenie ogólnopolskiej bazy 

realizowanych projektów zajmujących się ochroną płazów na ich szlakach migracyjnych.

Słowa kluczowe: drogi, ochrona przyrody płazy, Polska, śmiertelność
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Rozmieszczenie stanowisk obcych gatunków żółwi w Poznaniu  
na podstawie danych zebranych przez mieszkańców
Distribution of sites of alien turtle species in Poznań based on citizen science data

Magdalena Trzópek1, Mikołaj Kaczmarski2
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 Import żółwi czerwonolicych Trachemys scripta elegans do Polski tylko w  latach 1993-1997 wy-

niósł blisko 450 tys. osobników. W konsekwencji w kolejnych latach pojawił się problem porzucania żółwi, 

ponieważ nieświadomi właściciele dostrzegli problemy z utrzymywaniem szybko rosnących żółwi, ponad-

to pojawiła się konieczność rejestrowania posiadanych osobników. Żółw czerwonolicy oraz pokrewne, 

stwarzają zagrożenie dla rodzimej bioróżnorodności, zarówno poprzez drapieżnictwo, jak i konkurencję 

z rodzimym żółwiem błotnym Emys orbicularis. Dodatkowo mogą być nosicielami obcych gatunków pa-

sożytów, co może stwarzać zagrożenie także dla ludzi. Celem pracy był zbiór obserwacji obcych gatunków 

żółwi, dokonywanych przez mieszkańców na terenie miasta Poznania.

 Informacje o  występowaniu obcych gatunków żółwi w  Poznaniu zbierano za pośrednictwem 

profilu „Znajdź żółwia w Poznaniu” na portalu Facebook, na podstawie opublikowanych doniesień oraz 

od mieszkańców miasta w  formule nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Zbierano i  analizowano 

wszystkie uzyskane informacje.

 Do najczęściej spotykanych gatunków żółwi, należały żółwie ozdobne Trachemys scripta (29 ob-

serwacji), w tym jego dwa podgatunki – żółw czerwonolicy rachemys scripta elegans – (14 obserwacji) oraz 

żółw żółtobrzuchy Trachemys scripta scripta – (12 obserwacji). Sześć obserwacji opisano tylko do rodzaju 

(Trachemys sp.), jedna obserwacja dotyczyła gatunku Pseudemys concinna, natomiast w 8 przypadkach 

żółwia nie udało się zidentyfikować do rodzaju.

 Zazwyczaj obserwowano żółwie pojedynczo (34 obserwacje), do trzech osobników (4 obserwa-

cje). Żółwie czerwonolice były obserwowane w stawie przy kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu (UAM) na Morasku, Ogrodzie Botanicznym UAM oraz w Parku Sołackim. Najstarsza 

uzyskana obserwacja pochodziła z 2007 roku i dotyczyła żółwia czerwonolicego w jednej z glinianek na 

Junikowie. W przypadku stawu przy kampusie UAM obserwacje dokonywane były regularnie od 2008 roku.

 Uzyskane wyniki są zbliżone do tych uzyskanych w Warszawie czy we Wrocławiu, gdzie udo-

kumentowano obecność dwóch podgatunków żółwia ozdobnego: żółwia czerwonolicego i  żółtolicego. 

Niemniej jednak, do oznaczenia poszczególnych gatunków przez niedoświadczonych obserwatorów,  

czy na podstawie pojedynczych, często słabej jakości fotografii warto podchodzić z rezerwą.

Mimo to, zebrane przez nas informację wskazują, że wyszukiwanie miejsc występowania obcych gatun-

ków żółwi (i nie tylko) w formule nauki obywatelskiej ma duży potencjał i w naszej opinii powinien być 

upowszechniany i rozwijany.

Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, nauka obywatelska, ochrona przyrody, Trachemys sp.



III Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław, 27-28.11.2021 r. 33

Rehabilitacja zwichniętego stawu biodrowego u ropuchy szarej
(Bufo bufo)
Rehabilitation of a dislocated hip joint in a common toad (Bufo bufo)
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 Zorganizowane akcje przenoszenia płazów do miejsc ich rozrodu, połączone z badaniami nad 

liczebnością populacji i cechami indywidualnymi każdego osobnika, umożliwiają powierzchowną ocenę 

stanu zdrowia wszystkich zwierząt. Widoczne urazy mogą przesądzić o możliwościach przetrwania i sku-

tecznego rozmnażania tych cennych dla naszego środowiska gatunków, dlatego ważne jest edukowanie na 

temat możliwości fizjoterapii płazów.

 Celem pracy było przeprowadzenie rehabilitacji stawu biodrowego u dorosłej samicy ropuchy 

szarej (Bufo bufo) przy użyciu metod ograniczających stres zwierzęcia, występujący przy przebywaniu 

w warunkach sztucznych oraz podczas przenoszenia. Zwierzę zostało znalezione

w dzielnicy Łęgnowo w Bydgoszczy niedługo po wyjściu ze stanu hibernacji i przed rozpoczęciem wiosen-

nej migracji. Wdrożono suplementację wapnia, magnezu, witamin A, D, E

i kompleksu witamin B, co było kluczowe dla regeneracji uszkodzonych nerwów i poprawy ogólnej kondycji 

płaza. Dla dodatkowej stymulacji organizmu do regeneracji zastosowano 10 zabiegów magnetoterapii. 

Zwierzę w warunkach sztucznych miało stały dostęp do płytkiego basenu z wodą, co stanowiło wstępny 

etap kinezyterapii, która była następnie kontynuowana w formie czynnego zachęcania płaza do podejmo-

wania aktywności ruchowej.

 Trwająca 8 miesięcy rehabilitacja umożliwiła pełen powrót zwierzęcia do zdrowia. W dotknię-

tej urazem kończynie miedniczej przywrócono czucie oraz pełną sprawność, pozwalającą osobnikowi na  

prawidłowe poruszanie się w wodzie i na lądzie. Efekt rehabilitacji udokumentowano na zdjęciach RTG.

Słowa kluczowe: ropucha szara, rehabilitacja, zoofizjoterapia, płazy, zwichnięcie, staw biodrowy
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