
1



2

Redakcja naukowa: Aleksandra Kolanek
Redakcja techniczna: Natalia Juras
Korekta językowa: Natalia Deptuła

Recenzenci (Komitet Naukowy):
prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Janusz Kloskowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Maria Ogielska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Maciej Pabijan (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jacek M. Szymura (Uniwersytet Jagielloński)

Organizatorzy:
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX

Partnerzy:
ACO Sp. z o.o.
Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców UWr 

Komitet Organizacyjny:
Natalia Juras (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Kolanek (Uniwersytet Wrocławski, Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Ewa Pacholik (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
Aleksandra Puchtel (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)
dr Beata Rozenblut-Kościsty (Uniwersytet Wrocławski)
Edyta Turniak (Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX)

Patroni:
Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr  (patronat honorowy)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (patronat honorowy)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu (patronat honorowy)
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (patronat medialny)

Wydawca:
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław 
e-mail: towarzystwo.natrix@gmail.com
www.natrix.org.pl
ISBN 978-83-952590-9-8

9 7 8 8 3 9 5 2 5 9 0 9 8



3

SOBOTA 26.11.2022 r. 

8:30-10:00 rejestracja

10:00-10:10 oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

10:10-10:50  wykład inauguracyjny  

„Wybór siedlisk reprodukcyjnych przez płazy: pułapki ekologiczne,  
konsekwencje dla ekosystemów i ochrony gatunkowej”, - 

dr hab. Janusz Kloskowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

10:50-11:30 SESJA 1: 

1. Występowanie żaby zwinki (Rana dalmatina) w Magurskim Parku Narodowym i okolicach
 Zając B., Purwin Z., Solecki A., Różański J., Wałach K., Bieniara M., Basista K., Szymura J.M.

2.   Słabe zasiedlenie potencjalnych zbiorników rozrodczych płazów w północno-zachodniej  
 części województwa zachodniopomorskiego  
 Purwin Z., Wałach K., Mołoniewicz L., Solecki A., Zając B.

11:30 - 12:00  przerwa kawowa 
12:00 - 13:00 SESJA 2:

3. Zaskroniec rybołów (Natrix tessellata) w Polsce – dotychczasowy stan wiedzy  
 i przyszłe kierunki badań
 Zając B., Purwin Z., Bury S., Matusiak R., Solecki A., Mołoniewicz.,  
 Duraj M., Tomaszewski K., Wałach K., Wąchała P., Pabijan M., Jablonski D.

4.  Modelowanie potencjalnego zasięgu jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) w Polsce
 Zając B., Mołoniewicz L., Elbing K., Jablonski D.

5.  Ocena jakości potencjalnych siedlisk jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) w Polsce
 Purwin Z., Wałach K., Nowak Z., Banach S., Mołoniewicz L., Wąchała P., Zając B.

13:00 - 15:00 przerwa obiadowa (mapa miejsc 
obiadowych znajduje się na stronie Sympozjum)

15:00-16:00 SESJA 3:

6.  Determinacja płci u płazów – dlaczego to takie skomplikowane?
 Frątczak M., Kaczmarski M., Tryjanowski P., Szkudelska K.

7.  Zmiany w systemach genetycznych żab zielonych (Pelophylax esculentus complex)  
 na przestrzeni 50 lat
 Kolenda K., Kaczmarski M., Ogielska M.

8.  Badania historycznych prób tkanek płazów na obecność Batrachochytrium dendrobatidis w Polsce
 Jakóbik J., Fernández Meléndez E., Purwin Z., Jośko P., Podkowa D., Kolenda K.,  
 Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M., Pabijan M.
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16:00 - 17:30 SESJA POSTEROWA + przerwa kawowa: 

I. Dymorfizm płciowy w morfologii zewnętrznej i wewnętrznej węża Dendrelaphis pictus  
(Gmelin, 1789) (Colubridae) z Indonezji.
Walenta E., Skórzewski G., Kotusz J.

II. Kolonizacja i monitoring płazów w zbiornikach rozrodczych za Kampusem 600-lecia Odnowienia  
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2019–2022
Wałach K., Purwin Z., Bieniara M., Stawiarski C., Pabijan M.

III. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) a ochrona herpetofauny w Krakowie
Wąs J., Solecki A.

IV. Oszacowanie liczebności dwóch populacji rozrodczych ropuchy zielonej Bufotes viridis  
w Poznaniu z wykorzystaniem fotoidentyfikacji - wyniki wstępne
Gruszka D., Kaczmarek J.M., Szala K., Kaczmarski M.

V. Pustynny krokodyl z Mauretanii – jaki gatunek?
Sieredziski E.

VI. Serpentowirusy (Nidovirales)- nowe zagrożenie w hodowlach węży i innych gadów
Skowron I., Warguła J., Wieczorek B., Nowacka B., Bargłowicz A.

VII. Sztuczne kryjówki jako miejsca międzygatunkowych interakcji – wstępne wyniki badań
Kolanek A., Szulc B., Bury S.

VIII. Wpływ zmienności środowiska na zmianę ubarwienia płazów i gadów w Europie
Warguła J., Baran A., Nawacka B., Nowacińska J., Bargłowicz A., Skowron I., Sikora B.

IX. Zanieczyszczenie mikroplastikiem kijanek żaby trawnej (Rana temporaria) w rejonie Zielonej Góry
Szkudlarek M., Najbar B.

X. Zastosowanie kryteriów oceny kondycji (condition scoring) węży w badaniach terenowych -  
badania pilotażowe
Bieniara M., Bury S.

XI. Zdarzenia geotektoniczne w Afryce a ewolucja rodzaju Crocodylus
Sieredziński E.

16:15 - 19:15   WARSZTATY KOMPUTEROWE (obowiązują wcześniejsze zapisy)

od 20:00 - część nieoficjalna - PUB Salonik Smaku ul. Braniborska 2/10
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NIEDZIELA 27.11.2022 r. 

9:30 - 10:30 SESJA 4: 

9. Tajemnica Tęczowego Węża: Wonambi naracoortensis i położenie systematyczne Madtsoiidae
 Sieredziński E.
10.   Efekt Łazarza i Allocaudata – czy możliwe jest znalezienie współczesnych przedstawicieli  
 i o potencjalnych implikacjach takiego odkrycia?  
 Sieredziński E.
11.   Wieloletnie obserwacje Varanus bangonorum (Welton, Travers, Siler & Brown, 2014)  
 (Squamata: Varanidae) w prowincji Occidental Mindoro, Filipiny  
 Zdunek P., Webb M.S.

10:00 - 11:00  przerwa kawowa 
11:00 - 12:00 SESJA 5:

12. Zmiany intensywności migracji płazów w ciągu 10 lat czynnej ochrony  
 w Łęgnowie w Bydgoszczy
 Szulc B.
13.  Translokacja populacji ropuchy zielonej Bufotes viridis w Poznaniu
 Kaczmarski M., Kaczmarek J., Tryjanowski P.
14.  Projekt SzuwarWarszawski w kontekście ochrony miejskich płazów
 Poławski Ł.

12:00 - 12:15  przerwa kawowa KRÓTKA – w trakcie panelu dyskusyjnego sala  
             z poczęstunkiem będzie cały czas dostępna dla uczestników

12:30-15:30 PANEL DYSKUSYJNY OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW
prowadzący: dr Lech Krzysztofiak, dr Anna Krzysztofiak

Panel złożony będzie z trzech części o podobnej strukturze:  
krótka prezentacja (studium przypadku), a następnie swobodna dyskusja z uczestnikami.

Pytania wiodące, na które odpowiedzi poszukamy wspólnie w trakcie panelu:

1. Jak skutecznie chronić płazy i gady?

2. Na czym powinien polegać monitoring płazów i gadów?

3. Czy obecne przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt, w tym płazów i gadów, są jasne i wystarczające?

Zachęcamy wszystkich uczestników do zgłaszania swoich pomysłów do dyskusji. Podczas Sympozjum kluczowe wnio-

ski, rozwiązania i problemy zostaną spisane i włączone do istniejących prac nad apelem do władz samorządowych,  

a także kontynuowane w nowo powstającej platformie współpracy polskiego środowiska herpetologicznego.

15:20 - 15:30  oficjalne zakończenie Sympozjum,  
zaproszenie Uczestników do dalszych prac

Od 16:30 - nieoficjalna część dla chętnych (samodzielny dojazd): Krótkie (ok.30-45 min) spotkanie tere-

nowe dotyczące przebudowy ulicy Chopina na potrzeby ochrony populacji płazów na wrocławskim Zalesiu (spotka-

nie konsultacyjne przedstawicieli TH NATRIX oraz ACO sp. z o. o.). Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się  

z artykułem: https://www.kp.org.pl/images/pp/artyku%C5%82y_od_2019/4_2020_XXXI_4/Aleksandra%20Kolanek.pdf

Spotykamy się o 16:30 na parkingu obok ul. Fryderyka Chopina 32, 51-609 Wrocław, Polska

https://www.kp.org.pl/images/pp/artyku%C5%82y_od_2019/4_2020_XXXI_4/Aleksandra%20Kolanek.pdf
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Występowanie żaby zwinki (Rana dalmatina) w Magurskim Parku Narodowym  
i okolicach

Distribution of agile frog (Rana dalmatina) in Magura National Park and its vicinity

Bartłomiej Zając1, Zuzanna Purwin2, 3, 4, Adam Solecki2, 4, Józef Różański5, Karol Wałach2, 4, 6, Maksymilian Bieniara2, 3, 

4, Krzysztof Basista2, Jacek M. Szymura3

1 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2 Koło Przyrodników Studentów UJ, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

3 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, 

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

4 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

5 Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna

6 Zakład Ewolucji Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii,  

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Słowa kluczowe: płazy, Beskid Niski, Park Narodowy, Krempna, województwo małopolskie, województwo podkarpackie

 Żaba zwinka (Rana dalmatina) jest jednym z najrzadszych i najmniej poznanych płazów w Polsce. 

Od kilku lat doniesienia o nowych stanowiskach tego gatunku pojawiają się coraz częściej. W Beskidzie Niskim 

gatunek ten był nieznany. Jednak w 2017 roku stwierdzono rozród żaby zwinki niedaleko północnych granic Ma-

gurskiego Parku Narodowego, w miejscowości Bednarka. W 2020 roku pierwszy raz odnotowano ten gatunek w 

granicach samego MPN. Obecnie, zarówno dzięki wyrywkowemu sprawdzaniu zbiorników, jak i systematycznej 

inwentaryzacji, zasięg żaby zwinki w MPN został lepiej poznany. Występuje ona wyspowo w całym Magurskim 

Parku Narodowym oraz w sąsiadujących i nieodległych dolinach poza jego terenem – jej rozród stwierdzono w 36  

z 83 badanych zbiorników. Najwyżej położone z odkrytych stanowisk znajdują się na wysokości 602 m n.p.m.,  

co czyni je najwyżej zaobserwowanym stanowiskiem tego gatunku w całej Polsce. Nie wiadomo czy gatunek 

wcześniej występował w MPN i został przeoczony, czy raczej rozpoczął kolonizację tego terenu z niżej poło-

żonych obszarów Podkarpacia lub słowackiej części Beskidu Niskiego. Brak wcześniejszych stwierdzeń, mimo 

dobrego rozpoznania składu gatunkowego płazów, oraz większa liczba stanowisk i wyższa liczebność pakietów 

skrzeku na wyżej położonych terenach, mogą sugerować kolonizację MPN właśnie ze Słowacji.
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Słabe zasiedlenie potencjalnych zbiorników rozrodczych płazów w północno- 
zachodniej części województwa zachodniopomorskiego 

Low frequency of common amphibian species in breeding pools in the north-western part  
of the zachodniopomorskie voivodeship

Zuzanna Purwin1, 2, 3, Karol Wałach1, 2, 4 Lara Mołoniewicz1, Adam Solecki 1, 2, Bartłomiej Zając5*

1 Koło Przyrodników Studentów UJ, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

3 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, 

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

5 Zakład Ewolucji Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński,  

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

4 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

* bartlomiej.f.zajac@gmail.com

Słowa kluczowe: populacje płazów, sezon rozrodczy, jakość siedliska, ekologia, województwo zachodniopomorskie 

 Płazy wczesno-wiosenne takie jak traszki (np. Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus), żaby moczarowe 

(Rana arvalis), trawne (R. temporaria) i ropuchy szare (Bufo bufo) rozpoczynają gody najwcześniej ze wszyst-

kich krajowych płazów. Odbywają się one masowo i są trudne do przeoczenia podczas badań terenowych.  

W trakcie prowadzenia inwentaryzacji żaby zwinki w latach 2019 i 2022 w przeszukiwanych zbiornikach wod-

nych zwrócono uwagę na bardzo niską liczebność innych gatunków płazów. Spośród wszystkich sprawdzonych 

zbiorników, w 2019 roku w 49%, a w 2022 roku jedynie w 17%, zaobserwowano osobniki przynajmniej jednego 

z trzech typowo wiosennych płazów bezoogonowych – żaby trawnej, żaby moczarowej i ropuchy szarej. Liczby 

te są alarmujące, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w południowej części Polski (woj. małopolskie i sąsiednie)  

w tym czasie wspomniane gatunki są obserwowane liczniej i częściej szczególnie w trakcie ich migracji i roz-

rodu.  By sprawdzić, czy obserwowany stan zasiedlenia zbiorników jest spowodowany niską ich jakością, okre-

ślono współczynnik dogodności siedliska (Habitat Suitability Index) dla każdego z nich i porównano średnie 

zbiorników zasiedlonych i niezasiedlonych. Analiza statystyczna pokazała, że nie ma różnic w HSI pomiędzy 

obiema grupami zbiorników, zatem nie jest to czynnik odpowiedzialny za zaistniałą sytuację. By lepiej zrozu-

mieć przyczyny tego problemu, w przyszłości powinna zostać wykonana dokładna inwentaryzacja i/lub moni-

toring wspomnianych zbiorników oraz zbiór danych o liczebności i stanie populacji zbieranych przez lokalne 

instytucje zajmujące się ochroną przyrody.
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Zaskroniec rybołów (Natrix tessellata) w Polsce – dotychczasowy stan wiedzy  
i przyszłe kierunki badań 

Dice snake (Natrix tessellata) in Poland - current state of knowledge and further  
recommendations for research

Bartłomiej Zając1, Zuzanna Purwin2, 3, 4, Stanisław Bury3, 4, Robert Matusiak5, Adam Solecki2, 4, Lara Mołoniewicz2, 

Marcin Duraj5, Krzysztof Tomaszewski6, Karol Wałach2, 4, 7 , Patrycja Wąchała1, 2, Maciej Pabijan3, Daniel Jablonski8

1 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2 Koło Przyrodników Studentów UJ, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

3 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, 

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

4 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

5 Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, ul. Św. Huberta 35, 40-543 Katowice

6 Cieszyn

7 Zakład Ewolucji Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii,  

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

8 Department of Zoology, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Comenius University in Bratislava, 842 15 Bratislava, Slovakia

Słowa kluczowe: gady, Śląsk, Olza, węże, zasięg, ekologia

 Zaskroniec rybołów (Natrix tessellata) jeszcze do niedawna nie był uważany za element polskiej fauny, 

mimo pojedynczych stwierdzeń przed II Wojną Światową. Odkrycie populacji w północno-wschodnich Cze-

chach, a potem obserwacja pojedynczego, młodocianego osobnika na polskim brzegu granicznego odcinka 

Olzy, sprawiły, że gatunek ten zaczął być postrzegany jako rodzimy. Jednak ponownej, udokumentowanej ob-

serwacji dokonano dopiero 10 lat później. Od tego czasu prowadzony jest zarówno monitoring jedynej znanej 

populacji tego gatunku, jak i poszukiwanie nowych stanowisk w potencjalnych siedliskach. W ciągu 2 lat mo-

nitoringu badanej populacji udało się odłowić 17 dorosłych i 27 młodocianych osobników zaskrońca rybołowa, 

które rozpoznawano na podstawie ubarwienia spodniej i grzbietowej strony ciała oraz różnic w układzie łusek na 

głowie. Samice średnio osiągają 58 cm długości ciała, 14 cm długości ogona i 152 g masy ciała, natomiast samce 

odpowiednio 48 cm, 14 cm i 71 g. Mimo domniemanej ciepłolubności, osobniki zaskrońca rybołowa poza zimo-

wiskami obserwowano od marca do października. Także dzienna aktywność i wygrzewanie się były obserwowa-

ne przy stosunkowo niskich temperaturach – obserwowano polujące i najedzone węże nawet przy temperaturze 

powietrza 15°C, a osobniki wygrzewające się przy niższych. Mimo że większość węży obserwowano na stosunko-

wo niewielkim obszarze w sąsiedztwie nasłonecznionej skarpy, to pojedyncze osobniki obserwowano w większej 

odległości (do 1 km), między innymi nad Olzą, która może służyć jako siedlisko lub korytarz migracyjny. Jak do 

tej pory nie odnaleziono nowych stanowisk zaskrońca rybołowa, jednak rosnąca liczba obserwacji i stanowisk  

w północno-wschodnich Czechach wskazuje, że również w Polsce mogą zostać odkryte nowe populacje.
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Modelowanie potencjalnego zasięgu jaszczurki zielonej (Lacerta viridis)  
w Polsce

Species distribution modeling of eastern green lizard (Lacerta viridis) in Poland

Bartłomiej Zając1, Lara Mołoniewicz2, Kerstin Elbing3, Daniel Jablonski4

1 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2 Koło Przyrodników Studentów UJ, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

3 Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin, VBIO Geschäftsstelle Berlin, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin

4 Department of Zoology, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Comenius University in Bratislava, 842 15 Bratislava, Slovakia

Słowa kluczowe: jaszczurki, gady, zasięg, temperatura, doliny rzek, MaxEnt, ekologia

 Jaszczurka zielona (Lacerta viridis) jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pod względem statusu 

gatunków na listach krajowej fauny. Gatunek ten był stwierdzany przed II Wojną Światową, jednak jedyne pewne, 

istniejące do dziś stanowiska znajdują się obecnie poza granicami kraju. W przypadku pozostałych nie zacho-

wały się okazy dowodowe, brak jest precyzyjnych lokalizacji tych stanowisk, bądź istnieją poważne wątpliwości 

co do poprawności oznaczenia lub pochodzenia okazów. Częstym argumentem przeciwko zaliczaniu jaszczurki 

zielonej do polskich gadów, nawet o statusie gatunku wymarłego, są niekorzystne warunki klimatyczne w po-

równaniu do miejsc, gdzie gatunek ten obecnie występuje. W celu przetestowania tej hipotezy stworzono Model 

Dogodności Siedliska (Habitat Suitability Model) dla jaszczurki zielonej w Europie, oparty o dostępne dane 

o obecnym rozmieszczeniu gatunku oraz rastrowe warstwy parametrów klimatycznych z końca XX w. Wyniki 

modelowania wskazują, że choć obecnie w większości obszaru Polski warunki klimatyczne nie odpowiadają 

temu gatunkowi bądź znajdują się w najniższym zakresie jego tolerancji, to są w naszym kraju również miej-

sca o warunkach zbliżonych do typowych dla zwartego zasięgu jaszczurki zielonej. Największym potencjalnym 

obszarem występowania jaszczurki zielonej jest skrajnie zachodnia część województwa lubuskiego, w dolinach 

Nysy Łużyckiej i Odry. Występują ponadto mniejsze, wyspowe obszary o stosunkowo wysokich wartościach do-

godności siedliskowej, skoncentrowane głównie w dolinie Wisły. Choć wyniki modelowania nie są dowodem na 

występowanie jaszczurki zielonej w Polsce, to pokazują, że ze względów klimatycznych nie jest ono wykluczone, 

oraz wskazują, na których obszarach kraju należy skoncentrować ewentualne poszukiwania. Aby usprawnić po-

szukiwania zainteresowanym osobom, w prezentacji przedyskutowano krótko również preferencje siedliskowe 

gatunku oraz różne, niesprawdzone informacje odnośnie ekologii jaszczurki zielonej, które krążą w polskiej 

literaturze i społeczności herpetologów.
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Ocena jakości potencjalnych siedlisk jaszczurki zielonej (Lacerta viridis)  
w Polsce

Quality evaluation of potential habitats for eastern green lizard (Lacerta viridis) in Poland

Zuzanna Purwin1, 2, 3 , Karol Wałach1, 2, 4 , Zuzanna Nowak1,5, Sławomir Banach, Lara Mołoniewicz, Patrycja Wąchała1, 5 

, Bartłomiej Zając5*

1 Koło Przyrodników Studentów UJ, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

3 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, 

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

4  Zakład Ewolucji Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, 

ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków 

5 Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, ul. Gronostajowa 7, 30-387

Kraków

* bartlomiej.f.zajac@gmail.com

Słowa kluczowe: ocena siedlisk, województwo lubuskie, gady, ekologia, bory sosnowe

Jaszczurka zielona (Lacerta viridis) jest największym gatunkiem jaszczurki w Europie Środkowej. 

Gatunek ten był stwierdzany w obecnych granicach Polski w XIX oraz XX w., obecnie jest uznawany za wymarły 

lub nigdy nie występujący w obecnych granicach kraju. Jednak jak wynika z wykonanego modelu dogodności 

siedliska HSM (ang. Habitat Suitability Model), w niektórych regionach naszego kraju, np. w województwie 

lubuskim, warunki klimatyczne nie ograniczają występowania tego gatunku. W związku z tym sprawdzono, czy 

w obrębie tego obszaru występują odpowiednie siedliska dla jaszczurki zielonej. Do tego celu użyto zmodyfiko-

wanej metodyki oceny jakości siedlisk jaszczurki zielonej, zapożyczonej z ogólnokrajowego monitoringu stanu 

zachowania gatunków i siedlisk (w ramach Dyrektywy Siedliskowej) w Niemczech, uwzględniającej 6 zmien-

nych: struktura siedliska, typ siedliska, proporcja obszarów nasłonecznionych i ich ekspozycja, częstotliwość 

występowania mikrosiedlisk, względna liczba miejsc do wygrzewania, względna liczba miejsc odpowiednich do 

składania jaj. Oceniono siedliska  na 230 potencjalnych stanowiskach gatunku w Zachodniej Polsce, zinwentary-

zowanych w latach 2012-2022. Porównanie ocen polskich potencjalnych siedlisk do ocen rzeczywistych siedlisk 

jaszczurki zielonej z krajów ościennych (Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina) wskazuje, że nie różnią 

się one znacznie. Oznacza to, że występowanie tego gatunku na badanym obszarze Polski nie jest ograniczone 

również przez jakość siedlisk rozumianą jako obecność elementów siedliska wymaganych przez osobniki tego 

gatunku na skraju zasięgu. Zebrane dane umożliwiły wykluczenie części potencjalnych stanowisk i skupienie się 

na poszukiwaniach jaszczurki zielonej na najbardziej obiecujących siedliskach.
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Determinacja płci u płazów – dlaczego to takie skomplikowane?

Sex determination in amphibians – why is it so complicated?

Martyna Frątczak1*, Mikołaj Kaczmarski1, Piotr Tryjanowski1, Katarzyna Szkudelska2

1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań 

2 Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań

*martynafrt@gmail.com

Słowa kluczowe: genetyczna determinacja płci, środowiskowa determinacja płci, chromosomy płci, hormony steroidowe

 Niniejsza praca stanowi przegląd i analizę obecnego stanu wiedzy i luk wymagających dalszych ba-

dań w zakresie determinacji płci u płazów. Gruntowne poznanie mechanizmów stojących za kształtowaniem 

się płci u płazów jest kluczowe dla badań nad ich genetyką i ekotoksykologią, aby lepiej zrozumieć, jak czyn-

niki antropogeniczne – w tym zanieczyszczenia o działaniu endokrynnym - mogą wpływać na ich populacje. 

Większość badań w tym zakresie przeprowadzona została na zaledwie kilku, modelowych gatunkach, które nie 

odzwierciedlają ogromnej różnorodności gromady. Chociaż ogólnie przyjmuje się, że płeć płazów jest określa-

na podczas zapłodnienia przez chromosomy płci, dla większości gatunków jak dotąd ich nie zidentyfikowano. 

Rozróżnialne chromosomy płci znaleziono tylko u 4-5% gatunków płazów. Jednak nawet już ta ograniczona 

wiedza wskazuje na dużą zmienność i plastyczność mechanizmów determinacji płci w obrębie grupy. U płazów 

zidentyfikowano zarówno system determinacji XX/XY, jak i ZZ/ZW. U pewnych gatunków stwierdzono jeszcze 

inne, unikalne systemy (m.in. 00/WO). W przypadku niektórych linii filogenetycznych płazów zaobserwowano 

przypadki zmiany systemów. Co więcej, odmienne systemy (XX/XY i ZZ/ZW) znaleziono nawet w obrębie tych 

samych gatunków. Niewiele wiadomo na temat konkretnych genów zaangażowanych w determinację płci u pła-

zów. Liczne badania wykazały, że determinacja płci gonadalnej i fenotypowej u płazów jest silnie uzależniona 

od działania hormonów steroidowych, chociaż i tutaj stwierdzono duże różnice w znaczeniu tego mechanizmu 

pomiędzy gatunkami. Sprawę komplikuje dodatkowo możliwość środowiskowej determinacji płci u niektórych 

płazów. W literaturze naukowej wciąż istnieją duże braki w wiedzy na temat mechanizmów determinacji płci  

u wielu gatunków płazów i tego, jak czynniki zewnętrzne, w tym antropogeniczne, mogą na nią wpływać. 



15

Zmiany w systemach genetycznych żab zielonych (Pelophylax esculentus  
complex) na przestrzeni 50 lat

Changes in genetic systems of water frogs (Pelophylax esculentus complex) over 50 year

Krzysztof Kolenda1, Mikołaj Kaczmarski2, Maria Ogielska1 

1 Pracownia Biologii Płazów, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 

21, 50-335 Wrocław

2 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Słowa kluczowe: hybrydogeneza, płazy, struktura populacji, Wielkopolska

 W Polsce występują dwa gatunki żab zielonych: żaba śmieszka Pelophylax ridibundus (RR) i żaba je-

ziorkowa P. lessonae (LL) oraz ich naturalny mieszaniec, żaba wodna P. esculentus (RL). Żaba wodna utrzymuje 

się w populacji dzięki unikalnemu sposobowi rozrodu – hybrydogenezie – której istotą jest odtwarzanie się mie-

szańca na drodze krzyżówek wstecznych ze współwystępującym gatunkiem rodzicielskim. Badania prowadzone 

w drugiej połowie XX wieku przez prof. Leszka Bergera wykazały, że system L-E dominuje w niewielkich zbior-

nikach wodnych krajobrazu rolniczego i miejskiego Wielkopolski. Celem naszych badań było opisanie aktualnie 

występujących systemów genetycznych żab zielonych Wielkopolski i prześledzenie zmian, jakie zaszły na prze-

strzeni ostatnich 50 lat. Badania przeprowadziliśmy w Poznaniu i Parku Krajobrazowym im. D. Chłapowskiego, 

na stanowiskach, które w latach 1962-1997 badał prof. Berger. Ponieważ część zbiorników została zniszczona lub 

wyschła, do badań włączyliśmy również te sąsiadujące z nimi w promieniu 300 m. W latach 2020-2021 odłowi-

liśmy łącznie 360 żab zielonych. Wykryliśmy trzy systemy genetyczne na terenie miejskim: R-E, E-E i R-E-L oraz 

cztery na terenie rolniczym: R-E, L-E, E-E, R-E-L. W porównaniu do danych historycznych zaobserwowaliśmy 

drastyczny spadek udziału żaby jeziorkowej w systemach genetycznych z 89% do 2,7% w krajobrazie miejskim  

i z 68% do 1,7% w krajobrazie rolniczym. Jednocześnie wzrósł udział żaby śmieszki z 2,2% do 40% i z 0,03% do 

28,5%, oraz żaby wodnej z 8,7% do 57,3% i z 31,9% do 69,7%, odpowiednio w obszarze miejskim i rolniczym.

 Zaobserwowane zmiany są spójne z trendami populacyjnymi poszczególnych taksonów żab zielonych 

w Europie. Nasze wyniki, wskazują też na potrzebę prowadzenia długofalowego monitoringu składu populacji 

żab zielonych w celu zidentyfikowania przyczyn zachodzących zmian i wypracowania modelu ich ochrony.
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Badania historycznych prób tkanek płazów na obecność Batrachochytrium  
dendrobatidis w Polsce

Examination of historical amphibian samples for Batrachochytrium dendrobatidis occurrence 
in Poland 

Joanna Jakóbik1*, Eduardo Fernández Meléndez1, Zuzanna Purwin1, Paulina Jośko1, Dagmara Podkowa1,  

Krzysztof Kolenda2, Beata Rozenblut-Kościsty2, Maria Ogielska2, Maciej Pabijan1

1 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 

30-387 Kraków 

2 Pracownia Biologii Płazów, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Uniwersytet Wrocławski, Sienkiewicza 21, 
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*joanna.jakobik@doctoral.uj.edu.pl

Słowa kluczowe: płazy, patogeny, Batrachochytrium dendrobatidis, qPCR, dane historyczne, Polska

 Globalne wymieranie płazów jest jednym z najpoważniejszych problemów bioróżnorodności XXI wie-

ku. Na intensywność tego procesu wpływa, między innymi, pandemia chytridiomikozy atakująca populacje na 

całym świecie. Jeden z dwóch gatunków grzybów wywołujący tę chorobę, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), 

przyczynił się do zanikania populacji około 500 gatunków płazów, z czego 90 z nich uznaje się za wymarłe  

w środowisku naturalnym. Pierwsze doniesienia o występowaniu patogenu w Polsce pochodzą z 2010 r., 

a pierwsze potwierdzone stanowiska z 2015 r. Do tej pory nie sprawdzano jednak materiałów historycznych pod 

kątem obecności Bd, zatem nie było pewności czy patogen był już obecny w Polsce przed tym okresem. W tej 

pracy przedstawiamy dane pozyskane z historycznych zbiorów tkanek płazów pochodzących z lat 1955-56 i 1982-

2009. Większość próbek była przechowywana w stanie zamrożenia (-20oC lub -80oC), a część z nich dodat-

kowo utrwalona w alkoholu. Najstarsze próbki kumaków (1955-56) przechowywane były w postaci zasuszonych 

skórek. Przeanalizowaliśmy materiał pobrany z 733 osobników pochodzących z 67 stanowisk. Wszystkie próbki 

testowaliśmy pod kątem obecności Bd za pomocą metody qPCR (real-time PCR). Stwierdziliśmy obecność Bd 

w 19 lokalizacjach, u 5 gatunków: Lissotriton montandoni (32 osobniki), L. vulgaris (26 osobniki), Bombina sp. 

(18 osobników), Pelophylax esculentus (6 osobników) i P. lessonae (6 osobników). Najstarszy okaz, u którego 

wykryliśmy obecność Bd to L. vulgaris pochodzący z okolic miejscowości Stróże (woj. małopolskie) z 1982 r. 

Dla lat 80tych wykryliśmy łącznie 20 okazów pozytywnych, dla lat 90tych - 2, a w latach 2000-2010 było ich 57. 

Dodatkowo dla 18 próbek trzech gatunków (Bombina sp., L. montandoni, L. vulgaris) wykonaliśmy preparaty 

histologiczne, jednak nie uzyskaliśmy w nich obrazu patogenu. Nasze wyniki wskazują, że niektóre populacje 

płazów były narażone na obecność patogenu wcześniej, niż dotychczas sądzono. Bd mógł przyczynić się do 

zmniejszenia liczebności płazów w Polsce, a nawet do masowej (ale nieodnotowanej) śmiertelności.  



17

Tajemnica Tęczowego Węża: Wonambi naracoortensis i położenie  
systematyczne Madtsoiidae

Mystery of Rainbow Serpent: Wonambi naracoortensis and systematic position  
of Madtsoiidae

Słowa kluczowe: Madtsoiidae, Wonambi naracoortensis, filogeneza węży, paleontologia

 Madtsoiidae są pierwotną grupą węży, która występowała od kredy do plejstocenu, głównie na lądach 

dawnej Gondwany (Australia – Wonambi, Yurlunggur, Indie – Sanajeh, Afryka – szczątki z Maroka, Madagaskar 

– Menanarana, Ameryka Południowa – Madtsoia, Gigantophis). Nidophis insularis został wykryty w mastrychcie 

Rumunii. Polowały w sposób zbliżony do współczesnych Boidae, tak też początkowo były klasyfikowane przez 

Hofstettera w 1961 roku.  Diagnostyczną cechą dla rodziny jest budowa kręgów. Większa część szczątków zna-

na jest z izolowanych kręgów. Prawdopodobnie posiadały kończyny tylne, wskazuje na to również analiza kla-

dystyczna Scanlona z 2006 roku umiejscawiające tą rodzinę blisko Pachyrhachis, Haasiophis i Dinilysia. Część 

analiz kladystycznych (jak Caldwella z 2015 roku) umieszcza Madtsoiidae poza kladem Serpentes obejmującym 

współczesne węże. Inne jak Wilsona z 2010 roku lokują je w obrębie Alethinophidia blisko Loxocemus.

 Poza Australią Madtsoiidae wyginęły w początkach paleogenu; w Australii przetrwały do przybycia 

przodków współczesnych Aborygenów. Dotyczy to gatunku Wonambi naracoortensis, który przetrwał do czasów 

stosunkowo niedawnych, wymarł bowiem najprawdopodobniej kilkanaście tysięcy lat temu. Stąd możliwe jest 

badanie kolagenu z kości oraz pozyskanie starożytnego DNA w ilościach potrzebnych do trafnego określenia 

pozycji systematycznej oraz całej rodziny. Kolagen powinno się zbadać z użyciem białkowej spektrometrii mas, 

w przypadku aDNA potrzebne byłby materiał pozwalający dokonać analizy kilku do kilkunastu loci. 

Można postawić dwie hipotezy: pierwsza zakładająca, że, Madtsoiidae są przedstawicielami infrarzędu Alethi-

nophidia i nie mają tak pierwotnego charakteru; druga, wysuwana na podstawie danych paleontologicznych, 

zakładająca, że są grupą siostrzaną do wszystkich współczesnych węży. Oczywiście przy założeniu, że Madtso-

iidae są jednostką naturalną.

 Dopiero po sprawdzeniu tych hipotez można będzie wnioskować o pierwotnym charakterze rodziny; 

istnieje prawdopodobieństwo, iż Madtsoiidae są siostrzane do współczesnych węży definiowanych jako Serpen-

tes, a przynależne do większego kladu Ophidia.   

Edwin Sieredziński1*

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa 

*colonelvolf@gmail.com
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Efekt Łazarza i Allocaudata – czy możliwe jest znalezienie współczesnych  
przedstawicieli i o potencjalnych implikacjach takiego odkrycia?

Lazarus effect and Allocaudata – is it possible uncovering recent specimens and about  
potential implications such a discovery?

Słowa kluczowe: Allocaudata, efekt Łazarza, poszukiwanie nowych gatunków, filogeneza płazów, Lissamphibia

 Allocaudata stanowią grupę płazów, jaka występowała od środkowej jury (baton) aż do plejstocenu. 

Obejmowały one jedną rodzinę Albanerpetontidae. Znaczny zasięg występowania może sugerować, że współ-

cześni przedstawiciele nadal mogą występować. Grupa jest potencjalnie istotna z filogenetycznego punktu 

widzenia – część danych morfologicznych (występowanie kości potylicznej górnej oraz epipterygoidów) su-

geruje związek z Batrachia, inne sugerują siostrzany charakter do reszty Lissamphibia. Ostatni przedstawiciel,  

Albanerpeton pannonicus, znany jest z plejstocenu Włoch. Należy się spodziewać ich wcześniejszego się wy-

odrębnienia ze względu na siostrzany charakter względem reszty Lissamphibia (Caecilia, Caudata i Anura).  

Ich występowanie może być przesunięte również bliżej czasów nam współczesnych. Nie można zatem wy-

kluczyć występowania współczesnych przedstawicieli – stanowiłoby to nie pierwszy znany przypadek efektu 

Łazarza. Opisywano bowiem przedstawicieli kręgowców przynależących do grup uważanych za wymarłe  

(przykładowo gryzoń Laonastes aenigmamus z rodziny Diatomyidae). 

 Powstaje tutaj pytanie, gdzie należy szukać żyjących przedstawicieli. Dane kopalne sugerują zwią-

zek tej grupy z kontynentem Laurazji, jedynie Anoualerpeton unicus został opisany z terenów obecnego Ma-

roka. Najstarszy, Anoualerpeton priscus, został opisany z terenów obecnej Wielkiej Brytanii. Shirerpeton isaji 

został opisany z terenów Japonii (formacja Kuwajima, barrem), fragmentaryczne okazy znane są z formacji 

Kodż-hakul w Uzbekistanie (cenoman). Rodzaj Albanerpeton opisywany był z Ameryki Północnej oraz Europy.  

Nie mniej jednak dość prawdopodobne wydaje się, że początek ewolucji był związany z terenami obecnej pół-

nocno-wschodniej Azji (tereny obecnej Syberii). Stąd tereny wschodniej Syberii wydają się najbardziej odpo-

wiednie na poszukiwanie współczesnych przedstawicieli, mimo iż w przypadku płazów miejsce to nie wydaje 

się najbardziej oczywiste. Część pierwotnych ewolucyjnie grup (przykładowo Hynobiidae) jest tam spotykana. 

Poszukiwania powinny być prowadzone w środowiskach wysoce wilgotnych; sugerowany jest brak płuc jak u 

współczesnych Plethodontidae. Ze względu na postępującą dewastację tamtejszych ekosystemów (działalność 

chińskich spółek drzewnych) oraz rozprzestrzenianie się grzybic powodowanych przez Batrachochytrium den-

drobatidis oraz B. salamandrivorans gatunek lub gatunki w momencie odkrycia mogą być już krytycznie zagro-

żone. Odkrycie żyjących przedstawicieli pozwoliłoby doprecyzować obraz ewolucji Lissamphibia – na gruncie 

filogenetycznym, systematycznym, morfologicznym, a być może również embriologicznym i cytogenetycznym. 

 

Edwin Sieredziński1*

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa 

*colonelvolf@gmail.com
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Wieloletnie obserwacje Varanus bangonorum (Welton, Travers, Siler & Brown, 
2014) (Squamata: Varanidae) w prowincji Occidental Mindoro, Filipiny

Long-term observations of Varanus bangonorum (Welton, Travers, Siler & Brown, 2014)  
(Squamata: Varanidae) in Occidental Mindoro Province, Philippines

Przemysław Zdunek 1,2,3,* Michaela S. Webb 4*

1 Association du Refuge des Tortues, 2920 Route de Paulhac, 31660 Bessières, France

2 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

3 IUCN SSC Monitor Lizard Specialist Group, 28 Rue Mauverney, 1196 Gland, Switzerland

4 PAWIKAN PATROL Sea Turtle Conservation Project, Barangay Udalo, Abra de Ilog 5108, Occidental Mindoro, Philippines  

*zdunek.komodo@gmail.com, *teamleader@pawikanpatrol.com

Słowa kluczowe: gady, Varanus bangonorum, ochrona gatunku, warany, herpetofauna Filipin, zagrożenia

 Waran mindorski (ang. Mindoro Water Monitor, Bangon Monitor Lizard) Varanus bangonorum, jest 

jedną z jedenastu endemicznych jaszczurek z rodziny Varanidae występujących na Filipinach. Opisany jako 

osobny gatunek przez Welton et. al. w 2014 roku jest wciąż mało poznanym waranem –  obecnie znajduje się 

na Czerwonej Liście IUCN w kategorii NE (Not Evaluated) – gatunek niepoddany ocenie. Jego międzynarodowy 

status CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 

wyginięciem) zawarty jest w załączniku II/B. Występowanie tego warana ogranicza się do kurczących się siedlisk 

na wyspach Mindoro oraz Semirara.

 Zebrano dane z dziesięciu lat (2011-2022), pochodzące z obszaru Munting Buhangin w prowincji 

Occidental Mindoro, gdzie waran ten nigdy wcześniej nie został wykazany. Przeprowadzone obserwacje suge-

rują, że maksymalne rozmiary ciała tych jaszczurek są większe niż dotychczas znane. Zaobserwowano nowe 

elementy diety oraz cyklu dobowego warana, jak i potwierdzona została odporność tego gatunku na toksynę 

pochodzącą od ropuchy olbrzymiej (Rhinella marina).

 Na podstawie przeglądu danych handlowych CITES z lat 1989-2018 oraz monitoringu ofert online skła-

danych przez różne grupy i konta za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebooka), nie stwier-

dzono jakichkolwiek oznak nielegalnego handlu tymi zwierzętami. Z omawianych obserwacji wynika niestety, że 

podobnie jak na innych filipińskich wyspach, rdzenni mieszkańcy (Iraya-Mangyan) badanego obszaru uważają 

warany za dodatkowe źródło mięsa. Metody łowieckie były stosowane przez dziesięciolecia – są dla rdzennych 

mieszkańców częścią ich stylu życia. Polowania są sezonowe (w miesiącach letnich) i odbywają się poprzez 

zastawianie różnego rodzaju prostych, ale bardzo skutecznych pułapek. W 2022 roku udało się zniszczyć ponad 

trzydzieści pułapek różnego typu. Polowania są głównym zagrożeniem dla gatunku na terenie Munting Buhan-

gin, zwłaszcza, że większość schwytanych zwierząt to najprawdopodobniej młode osobniki. W świetle przedsta-

wionych faktów, należy zwrócić większą uwagę na zagrożenia, na które narażony jest ten gatunek. Monitoring 

populacji na większą skalę pozwoliłyby na lepsze zrozumienie biologii i ekologii tych zwierząt, zaleca się również 

prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla lokalnych społeczności.
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Zmiany intensywności migracji płazów w ciągu 10 lat czynnej ochrony
 w Łęgnowie w Bydgoszczy 

Amphibians migration intensity changes in the last 10 years of active protection in Łęgnowo, 
Bydgoszcz 

Barbara Szulc1,2

1 Katedra Genetyki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

2 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław

Słowa kluczowe: monitoring, ochrona płazów w miastach, wiosenna migracja, ropucha szara

 Podczas wiosennej migracji płazów do zbiorników wodnych często dochodzi do ich masowej śmier-

telności, kiedy szlak migracji zostaje przecięty przez liniową infrastrukturę drogową. Jednym ze sposobów ich 

ochrony w tym czasie jest postawienie ogrodzenia herpetologicznego i wkopanie wiader po jego wewnętrznej 

stronie, tak by płazy nie mogły wejść na jezdnię, tylko wpadały do wiader. Następnie prowadzi się codzienne 

kontrole wiader i przenosi się płazy do zbiornika wodnego, zmniejszając tym samym ich śmiertelność. 

 W 2010 roku powstał raport „Płazy i gady Bydgoszczy, rozmieszczenie, liczebność, zagrożenie i ochro-

na” na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy, w którym wskazano drogę w Łęgnowie jako miejsce, gdzie mamy do 

czynienia z masową śmiertelnością płazów – głównie ropuch szarych Bufo bufo. W kwietniu 2011 roku zliczono 

na tej drodze 304 martwe ropuchy szare Bufo bufo.

 Od 2012 roku jest prowadzona akcja przenoszenia płazów w bydgoskim Łęgnowie, gdzie szlak migra-

cyjny płazów przecina droga asfaltowa oraz tory kolejowe. Akcję przenoszenia po raz pierwszy przeprowadziło 

Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2012-2022 przenie-

siono łącznie 22635 płazów należących do 7 taksonów, przy czym zdecydowaną większość stanowiły osobniki 

ropuchy szarej Bufo bufo. Już w pierwszym roku prowadzenia akcji zmniejszono śmiertelność płazów o 82%. 

Obecnie śmiertelność płazów na tej drodze wynosi 0,7%. W każdym roku migracja wyglądała inaczej, przez 

pierwsze 3 lata liczebność płazów rosła, po roku 2014 liczebność płazów stopniowo malała. Od 2014 do chwili 

obecnej liczebności płazów spadła o 90%. Spadek liczebności nie był równomierny, przez pierwsze 2 lata po 

roku 2014 różnica w  liczebności płazów wynosiła ok. 1000 osobników co roku, po 2016 roku różnice między 

rokiem poprzednim to o kilkaset osobników mniej w każdym kolejnym roku.

 Przedstawione wyniki pozwalają określić jak migracje różniły się od siebie w poszczególnych latach, 

biorąc pod uwagę ich intensywność, liczebność migrujących płazów, skład gatunkowy oraz stopień zmniejsze-

nia śmiertelność płazów na drodze. Niestety na ich podstawie bardzo ciężko jest wnioskować dlaczego mimo 

prowadzenia akcji przenoszenia, liczebność płazów tak gwałtownie zmalała. Spadek liczebności może wynikać 

z naturalnej fluktuacji liczebności płazów, jednak niewykluczone, że jego przyczyną są związki toksyczne, które 

przedostały się do gleby z położonych blisko miejsca przenoszenia, Zakładów Chemicznych Zachem.
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Translokacja populacji ropuchy zielonej Bufotes viridis w Poznaniu

Green toad Bufotes viridis population translocation in Poznań

Mikołaj Kaczmarski 1,*, Jan Kaczmarek 1,2, Piotr Tryjanowski1

1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71B, 60-714 Poznań

2 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

*traszka.com@gmail.com

Słowa kluczowe: czynna ochrona, niebieska infrastruktura, płazy, urbanizacja, zarządzanie

 W 2013 roku po zakończeniu budowy nowego dworca kolejowego w Poznaniu powstał dekoracyjny 

zbiornik służący do retencji wód opadowych z całego obiektu. Zgodnie z obowiązującą umową, zbiornik ten 

stanowił rozwiązanie tymczasowe, mające funkcjonować do czasu przebudowy sieci, w związku z czym dzier-

żawca obiektu został zobligowany do jego likwidacji, pierwotnie planowanej na 2020 rok. W trakcie niezależnie 

prowadzonego monitoringu stanowisk płazów wykazaliśmy, że jest to ważne miejsce rozrodu ropuchy zielonej 

Bufotes viridis, a tym samym nie ma możliwości jego likwidacji bez wcześniejszego zabezpieczenia populacji. 

Warto wspomnieć, że pierwsze godujące samce zostały w nim wykryte w 2014 roku, a od 2016 roku regularnie 

na przełomie lipca i sierpnia obserwowane były masowe migracje i śmiertelność osobników młodocianych 

opuszczających obiekt, na co zwróciła uwagę opinia publiczna i służby miejskie. Była to jedyna duża populacja 

tego gatunku nadal funkcjonująca w gęsto zabudowanym centrum miasta.

 W sezonie 2022 korzystając z systemu płotków i pułapek, odłowiliśmy 92 osobniki, z których część 

została oznakowana za pomocą mikroczipów. Sukcesywnie wszystkie ropuchy zostały przetransportowane do 

nowo wybudowanych zbiorników rozrodczych, poza centrum miasta. Zaadoptowane do potrzeb gatunku sie-

dlisko zostało zabezpieczone płotkiem herpetologicznym, a płazy były początkowo wypuszczane do zagród, 

aby umożliwić im bezpieczną aklimatyzację. Translokowane zwierzęta przystąpiły spontanicznie do rozrodu,  

a kijanki, jak i metamorfy osiągnęły bardzo wysokie zagęszczenie. Zgodnie z uzyskaną decyzją Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zarówno „stare”, jak i „nowe” siedliska będą monitorowane przez 

najbliższe dwa lata.

 Według naszej wiedzy jest to pierwszy przykład kompleksowo przygotowanej translokacji płazów w Polsce,  

w której zwierzęta zostały wypuszczone w nowo utworzonym siedlisku specjalnie zaprojektowanym dla ich po-

trzeb. Co ważne, całe przedsięwzięcie wywołało duże zainteresowanie opinii publicznej i aktywistów miejskich, 

co ostatecznie zainicjowało dyskusję na temat tego, jak zapobiec likwidacji zbiornika, który niewątpliwie stanowi 

ważny element niebieskiej infrastruktury. Niemniej w naszej opinii, w obecnej formie „stary” zbiornik, jak i jego 

otoczenie stanowią pułapkę ekologiczną dla płazów. Cały projekt ukazuje znacząco rolę ropuchy zielonej, jako 

„gatunku parasolowego” dla niebieskiej infrastruktury miasta. Obecnie czekamy na decyzję zaangażowanych 

podmiotów dotyczącą dalszego losu zbiornika oraz jego funkcjonowania w przyszłości.
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Projekt SzuwarWarszawski w kontekście ochrony miejskich płazów

The SzuwarWarszawski project in the context of the protection of urban amphibians

Łukasz Poławski

Słowa kluczowe: ochrona płazów w miastach, Warszawa, renaturyzacja, miejskie mokradła, ochrona przyrody w mieście

 Od 2020 r. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy realizuje projekt pn. „Ochrona zagrożonych gatunków 

związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” - SzuwarWarszawski. Dotyczy on działań związanych  

z poprawą stanu ekologicznego wybranych cieków i zbiorników wodnych w granicach administracyjnych War-

szawy. W jego ramach prowadzone są prace renaturyzacyjne, związane z poprawą retencji wody w krajobrazie, 

usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych, ograniczeniem antropopresji, czynną ochroną wybranych gatunków 

płazów i ptaków, wykupem gruntów czy edukacją. Trzon czynności podejmowanych w trakcie realizacji dotyczy 

miejsc wytypowanych na podstawie dostępnych danych z zakresu występowania płazów oraz postępującego 

zaniku ich stanowisk w mieście. 

 Kluczowymi gatunkami wskaźnikowymi płazów, których ochronie służyć mają podjęte działania są: 

kumak nizinny, traszka grzebieniasta, ropucha zielona, żaba wodna i żaba śmieszka. W celu ich ochrony pod-

jęto decyzję o przeprowadzeniu robót renaturyzacyjnych w 5 stanowiskach dot. istniejących powierzchniowych 

cieków i zbiorników wodnych silnie przekształconych przez człowieka, gdzie płazy występują nadal lub wystę-

powały jeszcze w okresie 20 lat poprzedzających projekt. Roboty poprzedzono wykonaniem badań i ekspertyz  

z zakresu hydrotechniki, hydrogeologii, hydrologii, geologii, składu chemicznego wody oraz wybranych aspek-

tów zoologii, botaniki i fitosocjologii, na których podstawie opracowano zwariantowane koncepcje rozwiązań 

technicznych. Wybrane warianty koncepcji pozwoliły na stworzenie pełnej dokumentacji projektowej, dla której 

uzyskano wszelkie pozwolenia na wykonanie robót. Szczególnie istotna jest w projekcie likwidacja lub przebu-

dowa pionowych umocnień brzegowych oraz płyt betonowych ograniczających możliwość rozwoju stref ro-

ślinności przybrzeżnej i szuwarowej co często uniemożliwia wykorzystywanie akwenów jako miejsc rozrodu 

płazów czy ptaków wodnych. W ramach projektu pierwszy raz w Warszawie przeprowadzono w ramach projektu 

działanie mające na celu całkowitą eliminację ryb z naturalnego stanowiska rozrodu płazów na terenie miasta. 

Projekt pozwolił też na pierwszy w historii wykup gruntu przez miasto wyłącznie w celu zachowania miejsca roz-

rodu traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Warszawie. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono 

otwarte warsztaty na temat ochrony płazów w mieście.
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Zastosowanie kryteriów oceny kondycji (condition scoring) węży w badaniach 
terenowych - badania pilotażowe 

Application of body condition scoring in field studies on snakes - preliminary data   

Maksymilian Bieniara1, 2, 3, *, Stanisław Bury 1, 2

1 Zakład Anatomii Porównawczej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 

30-387 Kraków
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3  Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

* bieniara.maksymilian@gmail.com

Słowa kluczowe: węże, ocena kondycji, badania terenowe, condition scoring, Natrix, Coronella 

 Ocena kondycji zwierząt na podstawie kryteriów wizualnych i badań fizykalnych (Body Condition Sco-

ring, BCS) jest powszechnie stosowana w praktyce weterynaryjnej. Dla wielu grup zwierząt, m.in. gadów, system 

oceny kondycji BCS jest wciąż słabo rozwinięty. W przypadku węży sformalizowane kryteria BCS wraz z ich 

ilościową ewaluacją zaproponowano dopiero w 2019 roku. W niniejszej pracy przetestowano na ile wspomnia-

ne kryteria BCS dla węży korelują z klasycznym indeksem kondycji (Body Condition Index, BCI, wyrażony jako 

resztowe wartości masy ciała) u osobników dziko żyjących, a także sprawdzono na ile ocena kondycji meto-

dą BCS w wykonaniu różnych badaczy koreluje ze sobą. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach węży,  

zaskrońcu zwyczajnym (Natrix natrix) i gniewoszu plamistym (Coronella austriaca). Z uwagi na małą wielkość 

próby oraz brak istotnych różnic w BCI pomiary wykonane na obu gatunków połączono. Uzyskane wyniki wska-

zują na wyraźną korelację pomiędzy BCS i BCI, co potwierdza użyteczność istniejącego systemu BCS. Dodatko-

we kryterium BCS wprowadzone w niniejszych badaniach (stan skóry osobnika) nie wpływa istotnie na korelację 

pomiędzy BCS i BCI. Głównym wynikiem jest istotna korelacja pomiędzy BCS w wykonaniu dwóch różnych 

badaczy, co wskazuje, że metoda BCS mimo dużej dozy subiektywności w ocenie poszczególnych kryteriów 

może być stosowana przez niezależne osoby. Z uwagi na niewielką próbę badania mają charakter pilotażowy  

i będą kontynuowane w kolejnych latach.  
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Oszacowanie liczebności dwóch populacji rozrodczych ropuchy zielonej Bufotes 
viridis w Poznaniu z wykorzystaniem fotoidentyfikacji – wstępne wyniki

Estimation of the number of two the green toad Bufotes viridis breeding populations  
in Poznań using photo identification – preliminary results

Dominika Gruszka1, Jan M. Kaczmarek1,2, Klaudia Szala3, Mikołaj Kaczmarski1,* 
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Słowa kluczowe: CMR, czynna ochrona, metoda wielokrotnych złowień, monitoring, płazy

 Znakowanie zwierząt, w tym płazów, w większości przypadków wymaga odłowienia osobników  

i ingerencji w powłoki ciała (np. obcięcia palców, wszczepienia mikroczipów lub znaczników elastomerowych). 

Niniejsza praca skupia się jednak na podejściu niewymagającym okaleczenia zwierząt, a ograniczającym się do 

chwilowej manipulacji w terenie podczas wykonywania zdjęć. Nasze badania miały na celu wypróbowanie sku-

tecznej i nieinwazyjnej metody identyfikacji osobniczej ropuchy zielonej Bufotes viridis na podstawie ubarwienia 

i plamistości grzbietu.

 Badania przeprowadzono w obrębie dwóch izolowanych stanowisk w Poznaniu, tj. Rosarium w Parku 

Cytadela (RPC) i Parku Rataje (PR), odpowiednio w sezonach 2018 i 2019. Na każdym ze stanowisk  ropuchy 

odłowione zostały dwukrotnie, w odstępie 12– (RPC) i 2-dniowym (PR), tuż po zmroku. Po odłowie wszystkich 

ropuch znajdujących się danego wieczoru na godowisku niezwłocznie wykonano zdjęcia plamistości grzbietowej 

i pomiary morfometryczne. Następnie materiał fotograficzny został przeanalizowany w celu wykrycia retrapów,  

a uzyskane wyniki posłużyły do oszacowania przybliżonej liczebności populacji wg wzoru Lincolna-Petersena.

 Wśród odłowionych osobników dominowały samce; żadnej samicy nie odłowiono ponownie. Dlatego 

do oszacowania liczebności mogliśmy wykorzystać tylko dane dla osobników płci męskiej. Całkowitą liczebność 

populacji oszacowaliśmy używając współczynnika płci dla ropuchy zielonej, który wg Juszczyka (1986), wynosi 

1,3:1 (♂:♀). Na stanowisku PR łącznie odłowiono 36 osobników podczas pierwszej tury i 62 podczas drugiej,  

z czego 20 stanowiły retrapy, a dla RPC odpowiednio 85 i 73, w tym 14 retrapów. Całkowita liczba samców dla 

stanowiska RPC została oszacowana na 355 osobników, a dla PR na 77, co po przeliczeniu, daje całkowitą liczeb-

ność populacji rozrodczych  na poziomie odpowiednio 628 i 136 osobników.

 Metoda katalogowania międzyosobniczej zmienności ubarwienia, pomimo pewnych ograniczeń, 

może być z powodzeniem stosowana w badaniach terenowych, a przez to posłużyć do lepszego poznania bio-

logii i ekologii gatunku. Jest względnie łatwa w zastosowaniu i może stanowić podstawę długoterminowej me-

todyki monitoringu ropuch zielonych, ale także innych płazów, na co wskazują liczne publikacje w tym zakresie. 

Co więcej, możliwe jest także użycie automatycznych algorytmów do rozpoznawania osobników na zdjęciach. 
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Sztuczne kryjówki jako miejsca międzygatunkowych interakcji –  
wstępne wyniki badań 

Artificial cover objects as sites of interspecific interaction – preliminary results 
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Słowa kluczowe: sztuczne kryjówki, interakcje międzygatunkowe, gady, drobne ssaki

 Stosowanie sztucznych kryjówek (ACO – Artificial Cover Object) to metoda powszechnie wykorzysty-

wana w badaniach monitoringowych gadów, sprawdzająca się zwłaszcza w przypadku gatunków trudno wy-

krywalnych, takich jak gniewosz plamisty Coronella austriaca czy padalec Anguis sp. Polega ona na wyłożeniu 

na obszarze badań obiektów (o przybliżonych wymiarach 1-2 m x 1-2 m), które mogą służyć zwierzętom za 

miejsca schronienia, rozrodu, żerowania czy termoregulacji. Podczas wizyt terenowych notowane są informacje 

o gadach stwierdzonych pod poszczególnymi kryjówkami. Rozmieszczenie ACO na obszarze badań zwykle jest 

w miarę regularne, co dodatkowo pozwala uzyskać wiedzę na temat wzorców przestrzennego wykorzystania 

terenu przez badane populacje (także w podziale na grupy wiekowe czy płciowe). 

 Mimo że sztuczne kryjówki znajdują głównie zastosowanie w poszukiwaniach gadów, nie jest to jedy-

na grupa zwierząt, która z nich korzysta. Z ACO korzystają zarówno mrówki, jak i drobne ssaki (nornice Myodes 

sp., ryjówkowate Soricidae czy myszy Murinae). Obserwuje się przypadki współdzielenia przez nie sztucznych 

kryjówek z gadami, mimo że są to organizmy między którymi mogą występować interakcje drapieżnik – ofiara 

(w różnych konfiguracjach: padalce – mrówki, dorosłe gniewosze – ssaki, ssaki – młode padalce i gniewosze).

 Badania nad międzygatunkowym wykorzystaniem sztucznych kryjówek prowadzone były w trzech 

województwach: opolskim (sezony 2015-2017), kujawsko-pomorskim (sezony 2018-2019) i dolnośląskim (se-

zon 2022). Podczas badań: sprawdzano częstość występowania gadów w ACO zasiedlonych i niezasiedlonych 

przez mrówki; notowano sposób wykorzystania sztucznych kryjówek przez drobne ssaki w relacji do występo-

wania gadów (zwłaszcza węży); sprawdzono wzorzec przestrzenny rozmieszczenia ACO zasiedlonych przez 

poszczególne grupy zwierząt. Ogółem gniewosze stwierdzono w 23%, a padalce w 41% sztucznych kryjówkach; 

mrówki i ssaki stwierdzono w odpowiednio 32% i 19% ACO. Mrówki stwierdzono w 63% zasiedlonych i 65% 

niezasiedlonych przez padalce kryjówek. Z kolei na Opolszczyźnie ssaki znajdowano w 13% zasiedlonych i 25% 

niezasiedlonych przez gniewosze kryjówek. Rozród ssaków stwierdzono pod jedną ACO, pod którą obserwo-

wano gniewosze, pozostałe 4 tego typu obserwacje ograniczyły się do kryjówek niezasiedlonych przez te węże. 

W kujawsko-pomorskiem drobne ssaki obserwowano pod jedną kryjówką, a w dolnośląskiem nie stwierdzo-

no gniewoszy. Przedstawione zostaną wstępne mapy rozmieszczenia mrówek, ssaków i gadów w kryjówkach  

w poszczególnych obszarach badań. Mapy te stanowić będą podstawę do dalszych, bardziej szczegółowych 

analiz (zwłaszcza przestrzennych i czasowych), związanych z interakcjami międzygatunkowymi, do których  

dochodzi w związku z umieszczaniem w siedlisku sztucznych kryjówek. 

Wszystkie działania prowadzono za zgodą właściwych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
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Zdarzenia geotektoniczne w Afryce a ewolucja rodzaju Crocodylus

Geotectonical occurences in Africa and evolution of genus Crocodylus

Edwin Sieredziński1*

1 Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa  

*colonelvolf@gmail.com

Słowa kluczowe: Crocodylus, krokodyl nilowy, kryzys messyński, Wielki Ryft Afrykański

 Wydarzenia geotektoniczne takie jak kryzys messyński, kształtowanie się Wielkiego Ryftu, ostatnie 

stadia orogenezy alpejskiej związane są z ewolucją wielu grup świata zwierząt w Afryce. Dotyczy to również 

rodzaju Crocodylus. Meredith i in. w 2018 roku, opierając się na badaniach molekularnych, doszli do wniosku, 

że Crocodylus niloticus jest bliższy krokodylom z Nowego Świata (jak C. moreleti, C. rhombifer, C. intermedius  

i C. acutus) niż C. suchus rozpatrywanemu dawniej jako podgatunek. Zasugerowali oni, że 6-7 milionów lat temu 

musiało dojść do wędrówki transatlantyckiej. Wnioski te zostały podparte były przez inne prace jak Lee i Yatesa 

z 2018 roku oraz Hekkali i in. z 2021 roku uwzględniającą paleogenomiczne dane dotyczące madagaskarskiego 

rodzaju Voay. 

 Niemniej jednak postawić należy pytanie o okres migracji. Musiała się ona dokonać przed kryzysem 

messyńskim, ponieważ ekosystemy Afryki zostały wówczas silnie przeobrażone. Część populacji mogła zostać 

rozdzielona już w miocenie na skutek ostatnich, mioceńskich faz orogenezy alpejskiej i kształtowania się łań-

cuchów górskich we wschodniej Afryce, niemniej jednak nie wpłynęło to na ciągłość ekosystemów w Afryce. 

Pozostaje jeszcze kwestia położenia Ameryki Południowej i możliwości migracji. Niektóre współczesne gatunki 

krokodyli dokonują wędrówek przez morze; dotyczy to jednak Crocodylus porosus. Stanowi to istotną poszlakę, 

lecz pozostaje pytanie, czy dane te można ekstrapolować na gatunki kopalne. Z drugiej strony Ameryka Połu-

dniowa była zasiedlana przez część faun afrykańskich w oligocenie, lecz wówczas znajdowała się bliżej Afryki. 

 Na podstawie wyżej wspomnianych danych można wnioskować, że do wędrówki do Nowego Świata 

musiało dojść przed kryzysem messyńskim i czas tego zdarzenia należy przesunąć na ponad 6 milionów lat 

wstecz. Biorąc pod uwagę ówczesne uwarunkowania geotektoniczne, mogło się to rozegrać 6-10 milionów lat 

temu. Powinno się to uwzględnić przy kalibrowaniu zegarów molekularnych.
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Pustynny krokodyl z Mauretanii – jaki gatunek?

Desert crocodile from Mauritania – which species is it?

Słowa kluczowe: Crocodylus niloticus, Crocodylus suchus, krokodyl z Mauretanii, taksonomia, African humid period

 W 2001 roku dokonano ponownego odkrycia krokodyli na pustyni w Mauretanii. Powiązane zostały 

one systematycznie z krokodylem nilowym. Niemniej jednak różnią się od nich morfologicznie oraz fizjologicz-

nie – są zdecydowanie mniejsze (dochodząc do 2 m długości) oraz potrafią zapadać w torpor w przypadku 

niekorzystnych warunków pogodowych i ograniczenia bazy pokarmowej. Pojawiły się zatem spekulacje na temat 

odrębnego charakteru gatunkowego tej populacji. 

 Przede wszystkim należy zadać pytanie, czy jest to Crocodylus niloticus czy C. suchus. Izolowane po-

pulacje zostały opisane w Afryce Północno-Zachodniej. Zgodnie z nowszymi danymi filogenetycznymi oraz 

systematycznymi bliższe one powinny być Crocodylus suchus. Również szereg prac archeozoologicznych suge-

ruje, że C. suchus był dawniej szerzej rozprzestrzeniony na terenach obecnego Sahelu oraz Sahary, część mumii 

krokodyli z Egiptu została przypisana do tego gatunku. Stąd nie należy wykluczyć, że w wyniku izolacji siedlisko-

wej, jaka nastąpiła po zakończeniu African humid period, w Mauretanii pozostała populacja C. suchus. Niemniej 

jednak zauważyć należy, że okresy wilgotne oraz suche powtarzały się w Afryce Północnej co najmniej od końca 

pliocenu i były związane one ze zlodowaceniami. Populacje mniejszych krokodyli mogły pojawić się tam znacz-

nie wcześniej i  nie zostały one jeszcze zidentyfikowane w materiale paleontologicznym oraz archeologicznym. 

 Ze względu na rozmiar ciała, siedlisko oraz szereg adaptacji przedstawiciele tych izolowanych popu-

lacji będą również izolowani behawioralnie zarówno od Crocodylus niloticus jak i C. suchus. Jest tutaj kolejna 

przesłanka, aby uznawać je za odrębny gatunek w rodzaju Crocodylus. 

 Postawić można zatem dwie tezy badawcze. Pierwsza będzie uznawała pustynne krokodyle z Maure-

tanii za przedstawicieli jednego z dwóch znanych gatunków afrykańskich krokodyli – Crocodilus nitoticus albo  

C. suchus. Sprawa wymaga jednak dalszych badań – genetycznych, morfologicznych, fizjologicznych, paleonto-

logicznych oraz archeozoologicznych.  
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Zanieczyszczenie mikroplastikiem kijanek żaby trawnej (Rana temporaria)  
w rejonie Zielonej Góry

Microplastics in tadpoles of the common frog (Rana temporaria) in the area of Zielona Góra city
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 Mikroplastik (MP) to fragmenty tworzyw syntetycznych lub półsyntetycznych wielkości od 1 μm do  

5 mm. Są one wszechobecnym polutantem wód słodkich, i bywają pobierane wraz z pokarmem między innymi 

przez larwy płazów. Celem przeprowadzonych badań było poznanie zanieczyszczenia MP kijanek żaby trawnej 

(Rana temporaria). W tym celu przeanalizowano 127 larw zebranych w okolicy Zielonej Góry. Kijanki przyporząd-

kowano do gatunku, zmierzono, zważono, przepłukano wodą destylowaną po czym zostały one pojedynczo 

strawione w szklanych zlewkach z 30 ml perhydrolu (30% H2O2) w temperaturze 65 °C przez 6 godzin. Następ-

nie zawartość zlewek została przefiltrowana na filtrach z włókna szklanego o porowatości 1,2 μm, które potem 

umieszczono w szklanych szalkach Petriego. Po ich wyschnięciu, celem identyfikacji, dokumentacji i pomiarów 

MP, dokonano obserwacji mikroskopowych. Drobiny MP podzielono na typy morfologiczne: włókna (pomijalna 

szerokość), płatki (pomijalna grubość), granulki (globularne) i fragmenty (nieregularne krawędzie). Walidacja  

i analiza jakościowa wybranych próbek została przeprowadzona z zastosowaniem techniki ATR-FTIR.

 Zidentyfikowano 189 drobin MP u około 73% kijanek. Najpowszechniejszym typem morfologicznym 

MP było włókno – ok. 57%, a najczęstszym kolorem drobin MP był niebieski – ok. 42%. Średnia długość włókna 

wyniosła ok. 1183 μm, średnia długość płatku w najdłuższej osi – ok. 290 μm, średnia długość fragmentu w naj-

dłuższej osi – ok. 185 μm, a średnia długość granulki w najdłuższej osi – ok.  107 μm. Pomiary spektrometryczne 

(ATR-FTIR) wykryły 11 typów substancji, z których 7 było tworzywami syntetycznymi lub półsyntetycznymi, Wśród 

nich najczęstszy był polietylen. Pozostałą czwórkę stanowiły substancje pochodzenia naturalnego. Wyniki tych 

badań ukazują wysoki stopień zanieczyszczenia mikroplastikiem kijanek tego gatunku zasiedlających rejon Zielonej 

Góry.
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Dymorfizm płciowy w morfologii zewnętrznej i wewnętrznej węża Dendrelaphis
pictus (Gmelin, 1789) (Colubridae) z Indonezji. 

Sexual dimorphism in external and internal morphology of the snake Dendrelaphis
pictus (Gmelin, 1789) (Colubridae) from Indonesia.
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 Dymorfizm płciowy jest zjawiskiem powszechnie występującym u zwierząt, w tym u węży. Obiektem 

niniejszych badań był Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) – wąż powszechnie występujący w Azji południowo-

-wschodniej. W analizach wykorzystano 50 okazów pochodzących z kolekcji herpetologicznej Muzeum Przyrod-

niczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Płeć osobników określono na podstawie sekcji (♀: 24; ♂26). 

 Przeprowadzono analizy występowania różnic między płciami w następujących cechach: 1) długości 

tułowia (SVL) oraz ogona (TL), 2) liczbie łusek brzusznych oraz podogonowych, 3) rozmiarach i kształcie głowy, 

4) allometrii wzrostu głowy oraz 5) topografii narządów wewnętrznych. 

Wyniki wskazały na obecność dymorfizmu płciowego we wszystkich 5 analizach. Stwierdzono wyższą średnią 

wartość SVL u samic, natomiast u samców wyższą wartość stosunku SVL/TL. Nie stwierdzono istotnie staty-

stycznych różnic w liczbie łusek brzusznych między płciami, natomiast były one obecne w średniej liczbie łusek 

podogonowych – wyższą średnią stwierdzono u samców.

 Analiza różnic w rozmiarach głowy z zastosowaniem PCA wskazała różnice między płciami, natomiast 

analiza MANCOVA (względem SVL) dla poszczególnych dystansów ujawniła, że różnice w długości kości kwa-

dratowej, długości oraz szerokości są istotne statystycznie (wyższe wartości uzyskano dla samic).

Analiza allometrycznego wzorca wzrostu poszczególnych dystansów w obrębie głowy względem długości ciała 

wykazała wysokie podobieństwo między płciami, natomiast analiza względem długości głowy różnice w niektó-

rych z nich. 

 Analiza topografii narządów wewnętrznych względem łusek brzusznych wykazała, że u samic położo-

ne są one nieznacznie bliżej głowy niż u samców, przy czym w przypadku serca i proksymalnego końca wątroby 

były to różnice istotne statystycznie. Stwierdzono również bardziej dogłowowe położenie narządów parzystych 

po prawej stronie ciała u obu płci. 

 Uzyskane wyniki wskazują, że różnice w rozmiarach głów między płciami nie wynikają jedynie z 

osiągania przez samice większych rozmiarów ciała i mogą mieć znaczenie adaptacyjne, podobnie jak różnice  

w położeniu narządów wewnętrznych, co wymaga dalszych badań nad biologią tego gatunku. 
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Kolonizacja i monitoring płazów w zbiornikach rozrodczych za Kampusem 
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2019–2022 

Colonization and monitoring of amphibians in breeding ponds behind Kampus 600-lecia  
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego in years 2019–2022  
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 W 2019 roku, za Kampusem 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  

w ramach kompensacji przyrodniczej utworzono cztery zbiorniki rozrodcze dla płazów. Miały one pełnić rolę 

retencyjną oraz wzbogacającą bioróżnorodność odwodnionych łąk i pastwisk, na których powstały budynki kam-

pusu UJ. Od momentu utworzenia stawów prowadzony był regularny monitoring mający na celu dokumento-

wanie ich kolonizacji przez zwierzęta (płazy i makrobezkręgowce) oraz etapy sukcesji. W tym celu od 2019 r. 

badano skład gatunkowy i fenologię płazów oraz niektóre parametry środowiskowe: powierzchnię zbiorników, 

temperaturę wody, warunki atmosferyczne. Badania wykonywano od marca do lipca, raz w tygodniu.

 Zbiorniki zostały zasiedlone przez płazy i bezkręgowce w przeciągu miesiąca od ich utworzenia. Już 

w pierwszym roku odnotowano rozród trzech gatunków płazów (Bufo bufo, Lissotriton vulgaris, Triturus crista-

tus) i dodatkowo obecność żab zielonych (Pelophylax sp.).  W 2021 r. regularnie zaczęto również obserwować 

Rana temporaria. Obserwowane płazy ogoniaste i ropucha szara od 2019 corocznie przystępują do rozrodu 

w poszczególnych stawach (obserwacja skrzeku i larw). Później w trakcie sezonów obserwowano również ich 

metamorfy (poza 2022 r., gdy nie obserwowano metamorfów ropuchy szarej. W ciągu kilku lat skład gatunko-

wy zarówno bezkręgowców i kręgowców wzrastał, ale również się zmieniał – niektóre gatunki bezkręgowców,  

np. Ranatra linearis, występowały wyłącznie w początkowych etapach sukcesji stawów. Niektóre gatunki począt-

kowo odnotowywane z wyłącznie jednego zbiornika, w ciągu 4 lat monitoringu zasiedliły pozostałe (np. L. vulga-

ris). Poza płazami zaczęto również obserwować w okresie letnim młode osobniki Natrix natrix. Z ważniejszych 

obserwacji samych stawów należy podkreślić, iż stawy są płytko wykopane przez co wysychają w ciągu sezonu, 

tj. od przełomu kwietnia i maja. Na przyszłość zalecane jest prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych stawów.
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Wpływ zmienności środowiska na zmianę ubarwienia płazów i gadów w Europie
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 Różnorodność ubarwienia wśród europejskiej herpetofauny odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu 

tych zwierząt. Dotyczy to zarówno ubarwienia kryptycznego, godowego jak i ostrzegawczego. Z tego względu 

coraz częściej powstają nowe publikacje dotyczące tematyki zmienności kolorystycznej oraz licznych mutacji 

wśród wielu gatunków gadów i płazów. Często głównym celem tych badań jest skupienie się na obserwacji zwie-

rząt na terenach zanieczyszczonych, gdzie znaczące zmiany w środowisku mają duży wpływ na funkcjonowanie 

herpetofauny. Opublikowane prace dotyczą głównie badań prowadzonych w Niemczech, Polsce i na Ukrainie, 

których obiektem są różne aspekty związane ze zmiennością wewnątrzgatunkową, aktywnymi zmianami ubar-

wienia i niepożądanymi mutacjami takimi jak albinizm czy aksantyzm. Jednym z zagadnień jest ocena wpływu 

tempa zmian i występowania mutacji na przeżywalność danego gatunku oraz ocena wpływu antropopresji na 

zmiany w funkcjonowaniu gatunków. Celem niniejszego omówienia jest podsumowanie znaczących badań, któ-

re pod różnym kątem analizują zagadnienie zmienności środowiska i jego wpływ na zróżnicowanie ubarwienia 

europejskich płazów i gadów oraz porównanie ze sobą obserwacji z wielu terenów. Skupiliśmy się na gatunkach 

Bombina bombina oraz Bombina variegata, których zachowania i przeżywalność są w wysokim stopniu powią-

zane z ubarwieniem.  

 Inne gatunki, które wzięliśmy pod uwagę to kolejno: Rana temporaria, Bufo bufo, Pelophylax  

ridibundus, Pelophylax esculentus, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Natrix natrix,  Zootoca vivipara, Zamenis  

longissimus, Lacerta agilis.  
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 Światowa herpetofauna musi się aktualnie mierzyć z wieloma zagrożeniami m.in. zmianami klima-

tycznymi, zanieczyszczeniem środowiska czy fragmentacją i utratą siedlisk. Jednym z największych problemów 

są także coraz szerzej występujące patogeny takie jak grzyby, bakterie i wirusy. Niektóre z nich jak np. grzyby  

z rodzaju Batrachochytrium powodujące u płazów chytridiomikozę, mogą ze względu na swoją wysoką zaraź-

liwość stanowić poważne zagrożenie dla wielu różnych gatunków, a nawet doprowadzać do wymierania całych 

populacji. Jako jeden z czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu patogenów jest rosnąca popularność gadów 

i płazów jako zwierząt domowych. Warto więc zwracać uwagę na nowe patogeny pojawiające się w hodowlach, 

które dzięki diagnostyce weterynaryjnej mogą być wykrywane i opisywane znacznie wcześniej niż u zwierząt 

wolnożyjących. Takimi nowymi patogenami są serpentowirusy odkryte w 2014 r. u utrzymywanych w niewoli 

pytonów królewskich (Python regius). Powodują one śmiertelną chorobę układu oddechowego w szczególności 

u węży z rodzin Pythonidae i Boidae. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań, które oprócz lepsze-

go poznania serpentowirusów, wykazały również ich występowanie wśród przedstawicieli innych rodzin węży,  

a także u jaszczurek i żółwi. Celem niniejszej pracy jest zebranie, na podstawie aktualnie dostępnej literatury, 

najistotniejszych informacji na temat biologii, atakowanych gatunków oraz przebiegu choroby powodowanej 

przez nidowirusy z podrodziny Serpentovirinae, w szczególności u gadów utrzymywanych w niewoli.
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 Prawo miejscowe stwarza możliwości zachowania cennych przyrodniczo obszarów poza tradycyjnymi 

formami ochrony. Jednak niestety może powodować również odwrotne skutki. W oparciu o zapisy (lub ich brak) 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zabudowywane bywają wartościowe siedliska 

i korytarze ekologiczne, nawet kiedy ich istnienie zostało dobrze udokumentowane.

 Stopień w jakim obecność i ochrona herpetofauny uwzględnione są w procesach planistycznych 

Krakowa przeanalizowano na podstawie obowiązujących MPZP, związanych z nimi prognoz oddziaływania na 

środowisko oraz opracowań ekofizjograficznych. Zapisy dotyczące przeznaczenia gruntów oraz działań ułatwia-

jących migrację zwierząt skonfrontowano z danymi dotyczącymi występowania herpetofany zebranymi w akcji 

citizen science „Płazy i gady Krakowa” oraz informacjami pozyskanymi od instytucji miejskich, Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Krakowscy planiści zwracają większą uwagę na ochronę płazów niż gadów, związane z nią zapisy pojawiają się 

w dokumentach częściej. Wydaje się, że wynika to z różnej dostępności danych o występowaniu przedstawicieli 

tych gromad i być może mniejszej świadomości urzędników w zakresie wymagań związanych z ochroną gadów 

(z wyjątkiem gniewosza plamistego).

 Za główną bazę danych o płazach uznano kompleksową inwentaryzację miejsc rozrodu zrealizowaną 

w latach 2009-2010 na zlecenie urzędu miasta. Tymczasem pokrycie obszaru miasta MPZP wzrosło kilkukrot-

nie, obejmując znaczną część zinwentaryzowanych stanowisk. Część z nich, w tym określone jako cenne, zo-

stała przeznaczona pod zabudowę. Niektóre wciąż nie są objęte obowiązującym MPZP, co stwarza zagrożenie 

nieprawidłowego zagospodarowania na mocy odrębnych procedur. Jednocześnie możliwość opracowania bra-

kujących planów w najbliższej przyszłości daje szansę na ochronę siedlisk przez zabezpieczenie odpowiedniego 

przeznaczenia tych terenów.

 Mimo stosunkowo częstej obecności zapisów dotyczących przejść dla zwierząt oraz pozostawiania 

prześwitów przygruntowych w ogrodzeniach, nie występują one na wszystkich obszarach, gdzie byłoby to wska-

zane ze względu na obecność herpetofauny, czy małych ssaków (np. jeże), a nakazy dotyczące przepustów mają 

zazwyczaj formę ogólnikową.

 Powyższe zagadnienia mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat roli MPZP w zachowaniu 

siedlisk płazów i gadów oraz prawidłowego funkcjonowania gatunków chronionych i ich siedlisk w przestrzeni 

miejskiej.
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