Traszka grzebieniasta
Triturus cristatus

Fot. 1. Samiec traszki grzebieniastej z rozwini t szat
godow (© G. Oko ow)

Fot. 2. Samica traszki grzebieniastej (© G. Oko ow)

I. INFORMACJA O GATUNKU
1. Przynale no systematyczna
Rz d: p azy ogoniaste CAUDATA
Rodzina: salamandrowate SALAMANDRIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku
Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za czniki II i IV
Konwencja Berne ska  Za cznik II
Prawo krajowe
ochrona gatunkowa  ochrona cis a (gatunek wymagaj cy ochrony czynnej)
Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN (2004)  LC
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  NT
Polska czerwona ksi ga (2001)  NT
Czerwona lista dla Karpat (2003)  EN (w Polsce  niezagro ony)

3. Opis gatunku
Najwi ksza krajowa traszka o wysmuk ej, lecz silnej budowie cia a, z przew eniem szyjnym wyra nie oddzielaj cym g ow od tu owia (fot. 1 i 2). G owa zaokr glona, tu ów lekko
grzbieto-brzusznie sp aszczony, ogon sp aszczony bocznie, z regu y krótszy od tu owia
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Fot. 3. M oda larwa traszki grzebieniastej (© M. Pabijan)

i zako czony ostro. Doros e traszki grzebieniaste s dwukrotnie d u sze od pozosta ych
krajowych traszek. Przeci tna d ugo samca mie ci si w 1112 cm od ko ca pyska do
ko ca ogona. Najd u sze samce z owione w Polsce mierzy y 15,5 cm. Samice s przeci tnie wi ksze od samców o 1 cm, najcz ciej spotyka si samice o d ugo ci w 1314 cm,
niekiedy dorastaj one do 16,5 cm. Grzbietowa oraz boczna powierzchnia cia a traszki grzebieniastej pokryta jest licznymi brodawkami, które s widoczne go ym okiem jako
ziarnisto ci. Skóra brzusznej powierzchni cia a jest g adka. Brodawki znajduj ce si na
grzbiecie i po bokach cia a traszek grzebieniastych sprawiaj , e skóra w dotyku jest chropowata, a nie g adka jak u innych gatunków rodzimych traszek. Na szczytach brodawek
wyst puj bia e kropki, szczególnie wyra ne na bokach cia a oraz na podgardlu. Bia e
kropki kontrastuj z barw grzbietu i boków cia a, która u okazów wyj tkowo jasnych jest
ciemnopopielata, oliwkowa lub br zowa, ale nieraz bywa zupe nie czarna. Na tym tle wyst puj niewielkie, czarne plamy, które u okazów o czarnobr zowym ubarwieniu s s abo
widoczne. Brzuszna powierzchnia tu owia jest jaskrawo ó ta lub pomara czowa, pokryta
czarnymi plamami o rozmaitej wielko ci i nieregularnym kszta cie. Charakter plamisto ci
brzusznej powierzchni cia a zmienia si z wiekiem osobnika.
U okazów m odocianych wyst puje pod u na, jasno ó ta wst ga przebiegaj ca od
podgardla do kloaki, z odnogami wcinaj cymi si w ciemne t o boków cia a. U starszych
osobników odnogi cz si , tworz c sie na brzusznej powierzchni tu owia, jednocze nie
przybieraj bardziej pomara czow barw . W oczkach tej sieci wyst puje zmienna liczba
ciemnych plam o nieregularnym kszta cie. U samic na brzusznej stronie ogona biegnie
ó ta lub pomara czowa linia, do szeroka i o nieregularnym kszta cie. Palce wszystkich
ko czyn s czarno- ó to pr kowane.
U doros ych traszek grzebieniastych podczas rozrodu wyst puje wyra ny dymorfizm
p ciowy. Szata godowa wyst puje okresowo wy cznie u samców, i objawia si przede
wszystkim wykszta ceniem grzebienia godowego, fa du skórnego biegn cego wzd u
grzbietu od g owy do ko ca ogona, z wyra n przerw u nasady ogona. Grzebie godowy, nieregularnie powcinany, jest wiotki i opada na grzbiet samca po wyciagni ciu go
z wody. W pe ni wykszta cony grzebie godowy jest wysoki na kilkana cie milimetrów.
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Fot. 4. Starsza larwa traszki grzebieniastej (© M. Pabijan)

U samców przyst puj cych po raz pierwszy do rozrodu grzebie posiada liczne regularne
z bki, natomiast u starszych osobników z bków jest mniej, za to s one wy sze i maj bardziej nieregularny kszta t. Przez rodek bocznej powierzchni ogona goduj cych samców
przebiega srebrnobia a smuga, silnie kontrastuj ca z ciemnym ubarwieniem cia a. Wydaje
si , e smuga ta pe ni rol widocznego z odleg o ci odblasku, pozwalaj cego traszkom
rozpozna si w wodzie przy znikomej ilo ci wiat a. Grzebie godowy i ubarwienie
ogona rozwijaj si w ci gu kilku dni po wej ciu samców do zbiorników rozrodczych
wczesn wiosn . Po okresie rozrodczym szata godowa zanika, co mo e przysporzy obserwatorom trudno ci w odró nianiu p ci. Jednak po bli szych ogl dzinach grzbietu samców widoczny jest niewysoki fa d skórny biegn cy wzd u cia a, co jest pozosta o ci po
grzebieniu godowym.
U samic natomiast wyst puje pomara czowy pasek biegn cy wzd u brzusznej strony
ogona (fot. 2). Wyra ne ró nice pomi dzy p ciami dostrzec mo na w wykszta ceniu wzgórka kloaki u obu p ci: u samców jest silnie nabrzmia y na skutek obecno ci du ych gruczoów zwi zanych z rozrodem, u samic natomiast wzgórek jest znacznie mniejszy i bardziej
pomarszczony. Ponadto w okresie rozrodczym wype nione jajami samice odznaczaj si
bardziej p katym tu owiem. Przeobra one m ode traszki grzebieniaste, które jeszcze nie
osi gn y dojrza o ci p ciowej, przypominaj wygl dem samice.
Wyro ni te larwy s znacznie wi ksze od larw innych gatunków traszek (fot. 3 i 4).
D ugo larwy przed przeobra eniem wynosi przeci tnie 5070 mm, charakteryzuje je
ponadto masywniejsze cia o, wi ksza, sp aszczona grzbieto-brzusznie g owa, oraz d uga
p etwa ogonowa zaopatrzona w nitkowaty wyrostek. Ubarwienie grzbietowej powierzchni
cia a jest oliwkowozielone, na tym tle wyst puj du e czarne plamy na p etwie ogonowej,
otoczone bia aw obwódk . Boki i brzuch larw po yskuj z oci cie. Dobrze rozwini te s
skrzela zewn trzne o d ugich, g stych i czerwonych blaszkach skrzelowych. Larwy posiadaj ponadto silnie wyd u one palce ko czyn. U m odych larw szczególnie wyra nie
wida wyd u one palce ko czyn przednich (fot. 3). Dok adny opis wygl du zewn trznego
wszystkich stadiów yciowych traszki grzebieniastej czytelnik znajdzie w literaturze herpetologicznej (np. Juszczyk 1987, Beebee, Griffiths 2000, Berger 2000).
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4. Biologia gatunku
Cykl yciowy traszki grzebieniastej z o ony jest z nast puj cych po sobie etapów ycia
l dowego i wodnego. Rozród oraz rozwój larwalny przebiegaj w zbiornikach wodnych,
natomiast osobniki przeobra one przebywaj z regu y na l dzie. Cykl roczny traszki grzebieniastej przedstawiony jest na ryc. 1.
Wczesn wiosn obserwuje si w drówk osobników doros ych do zbiorników wodnych, w których odbywaj rozród. Traszki grzebieniaste w druj w nocy, gdy temperatura
powietrza utrzymuje si powy ej zera. Pojedyncze traszki, g ównie samce, mog wchodzi
do zbiorników wodnych nawet pod koniec lutego, posiadaj c ju rozpoznawalne oznaki
gotowo ci rozrodczej. Masowe w drówki zachodz w marcu, po pierwszym wyra nym
ociepleniu. W miejscach gdzie traszki tworz liczne populacje mo na wtedy napotka
setki osobników w druj cych w kierunku zbiornika, poluj cych przy okazji na napotkane
drobne bezkr gowce. Traszki najliczniej wychodz na powierzchni podczas deszczu, ale
w druj ce osobniki spotka mo na nawet wtedy, gdy kilka dni nie pada. Wczesnowiosennym w drówkom nie sprzyjaj przymrozki. W po owie kwietnia wi kszo gotowych do
rozrodu traszek odbywa gody w zbiornikach wodnych.
Gody traszek grzebieniastych odbywaj si wy cznie w wodzie i g ównie w nocy.
Samce wybieraj na dnie zbiornika miejsca pozbawione ro linno ci, w których s dobrze
widoczne. Miejsca te funkcjonuj jak areny, w których odbywaj si zaloty oraz rywalizacje pomi dzy samcami.
Rozwój zap odnionych jaj odbywa si w zbiornikach wodnych od marca do ko ca
czerwca. Podobnie jak u innych rodzimych gatunków traszek, jaja traszek grzebieniastych
sk adane s w sposób bardzo charakterystyczny: samica przykleja pojedyncze jajo do
mi kkich li ci lub p dów ro lin wodnych b d zanurzonych i tylnymi ko czynami zawija
ro lin w taki sposób, aby jajo znalaz o si po wewn trznej stronie zgi cia, ca kowicie niewidoczne od zewn trz (fot. 5 i 6). Zwyczaj zawijania jaj w li cie ro linno ci wodnej u atwia
obserwatorom wykrycie traszek w zbiornikach wodnych, wystarczy poszuka charakterystycznie zwini tych li ci lub p dów ro lin, ostro nie rozchyli miejsce zgi cia i sprawdzi ,
czy w nim znajduje si jajo. P odno samic traszki grzebieniastej wynosi od 150700 jaj
(Juszczyk 1987, Beebee, Griffiths 2000). Jaja w jajnikach dojrzewaj stopniowo, wi c ca y
proces sk adania jaj jest wyd u ony i mo e trwa nawet do kilku miesi cy. Jajo traszki grzebieniastej wraz z przejrzystymi os onkami jajowymi mierzy oko o 5mm d ugo ci, jest mniej
wi cej dwa razy wi ksze od jaja traszki zwyczajnej. Komórka jajowa ma kolor bia awy lub
jasno ó ty (jaja nie s pigmentowane), w odró nienie od jasnobr zowego koloru jaja traszki zwyczajnej. Rozwój jaj trwa od kilku do kilkunastu dni i w du ym stopniu jest zale ny
od temperatury wody. Po owa wszystkich zarodków traszek grzebieniastych zamiera we
wczesnym etapie rozwoju z powodu zaburzenia rozwojowego zwi zanego ze struktur
pierwszej pary chromosomów.
Okres larwalny trwa przeci tnie oko o 3 miesi cy, cho jego d ugo podlega wahaniom w zale no ci od warunków rodowiskowych, w jakich yj larwy, takich jak obfito
pokarmu. Larwy traszek grzebieniastych s drapie nikami i poluj na drobniejsze zwierz ta, g ównie bezkr gowce, ale te larwy innych p azów oraz mniejsze osobniki w asnego
gatunku. Unosz si w toni wodnej, czekaj c na przep ywaj ce ofiary. Tego typu zachowa198
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Fot. 5. Charakterystyczny sposób zawijania li cia przez
samic traszki grzebieniastej; jajo znajduj si w rodku
zgi cia (© P. Kisiel)

Fot. 6. Jajo traszki grzebieniastej przyklejone do blaszki
li ciowej (© P. Kisiel)

nia nie obserwuje si u larw innych gatunków traszek, które zwykle przebywaj przy dnie
zbiornika, prowadz c skryty tryb ycia. Wyst powanie w otwartej toni wodnej sprawia, e
larwy traszki staja si widoczne dla drapie ników, w szczególno ci dla ryb. Presja ryb drapie nych cz sto skutkuje wygini ciem lokalnej populacji traszek grzebieniastych.
Spo ród pi ciu naszych p azów ogoniastych traszka grzebieniasta najd u ej przebywa
w zbiornikach wodnych. Osobniki doros e migruj do zbiorników wczesn wiosn i zostaj
tam kilka miesi cy, a niekiedy nawet do jesieni. Osobniki m odociane niejednokrotnie zimuj w zbiornikach, w których si przeobrazi y, lub wchodz do nich ponownie nast pnej
wiosny, wi c ich czas przebywania w wodzie mo e przekroczy nawet rok. Faza l dowa
rozpoczyna si z ko cem okresu rozrodczego, kiedy wi kszo doros ych traszek opuszcza zbiorniki wodne. Niewiele wiadomo o tym etapie cyklu rocznego traszek. Wydaje si
jednak, e nie odchodz daleko od zbiorników wodnych, w których odbywa y rozród.
W l dowym okresie ycia traszki grzebieniaste prowadz skryty tryb ycia, sp dzaj c dzie
w ró nych kryjówkach: pod li mi, k odami, kamieniami, w norach gryzoni, w szczelinach
gruntu. Noc wychodz z kryjówek, zw aszcza w czasie deszczu, poluj c na d d ownice,
owady i inne bezkr gowce. Przed nastaniem mrozów, zazwyczaj w pa dzierniku, traszki udaj si w miejsca, w których sp dz miesi ce zimowe. Traszki grzebieniaste zimuj
przewa nie w podziemnych kryjówkach, w norach gryzoni, pod konarami drzew, w piwnicach, gdzie temperatura nie spada poni ej zera.
W pierwszym roku ycia traszki grzebieniaste cechuje wysoka miertelno spowodowana czynnikami genetycznymi (zamieranie zarodków zwi zane ze struktur chromosomów), czynnikami rodowiskowymi (np. wysychanie zbiorników) oraz drapie nictwem.
Natomiast po przeobra eniu szanse prze ycia z roku na rok s stosunkowo wysokie  przeci tnie 6080% wszystkich doros ych traszek w populacji rozrodczej prze ywa do nast pnego roku (Griffiths, Williams 2000). Osobniki tego gatunku mog do y 1417 lat.
Oprócz w drówek zwi zanych z rozrodem, przeobra one traszki grzebieniaste wykazuj
tak e zdolno do dyspersji i kolonizowania nowych siedlisk. Najch tniej i najdalej w druj
m odociane osobniki, w drugim lub trzecim roku ycia. Maksymalne odleg o ci, jakie potrafi przeby m odociane traszki grzebieniaste, to 4001200 metrów (Arntzen, Wallis 1991,
Joly i in. 2001). Doros e osobniki najcz ciej pozostaj w bezpo rednim otoczeniu zbiorników wodnych, cho niekiedy obserwowano ponadkilometrowe w drówki samców (Kupfer
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Ryc. 1. Cykl roczny traszki grzebieniastej. Cyfry rzymskie oznaczaj miesi ce. Najwy sz aktywno traszek reprezentuje najsilniejsze nat enie koloru czarnego.

1998). Ponadto niektóre doros e traszki mog odwiedzi nawet kilka s siaduj cych ze sob
zbiorników wodnych podczas jednego okresu rozrodczego, pod warunkiem, e znajduj si
one w niewielkiej odleg o ci od siebie (<100m).
Je li zbiorniki wodne, w których rozmna aj si i dorastaj traszki grzebieniaste s poo one na tyle blisko siebie, e mog zachodzi ograniczone migracje osobników pomi dzy nimi, to tworz one zespó populacji lokalnych, tzw. metapopulacj (Marsh, Trenham
2001). Metapopulacje s znacznie bardziej trwa e w czasie ni pojedyncze, nawet du e
populacje lokalne. Dzieje si tak dlatego, e prawdopodobie stwo wymarcia jednej populacji jest stosunkowo wysokie, natomiast prawdopodobie stwo wymarcia zespo u lokalnych populacji traszek po czonych nawet sporadycznymi osobnikami migruj cymi
jest znacznie mniejsze. Ponadto, je li nawet na skutek czynników losowych wymrze kilka
lokalnych populacji w obr bie metapopulacji, to jest du a szansa, e zostan na nowo zasiedlone na skutek nap ywu osobników z pobliskich populacji. Innym wartym podkre lenia
aspektem jest zachodz ce w izolowanych populacjach negatywne zjawisko chowu wsobnego, obni aj ce zmienno genetyczn i w konsekwencji ywotno populacji.

5. Wymagania siedliskowe
Traszka grzebieniasta jest zaliczana do gatunków o rozmieszczeniu nizinnym i wy ynnym. W górach jest znacznie rzadsza ze wzgl du na brak odpowiednich zbiorników rozrodczych oraz krótki sezon wegetacyjny uniemo liwiaj cy rozwój larwalny. Najwy ej po o one stanowiska traszki grzebieniastej w Polsce notowano na 850 m n.p.m (Rafi ski 2001).
Traszka grzebieniasta jest typowym gatunkiem ziemnowodnym, potrzebuj cym zarówno odpowiednich siedlisk l dowych, jak i wodnych do prawid owego rozwoju osobniczego i dla w a ciwego funkcjonowania populacji. Jest gatunkiem niewybrednym, je li chodzi
o pokarm, i chwyta ka dy poruszaj cy si organizm, zarówno w wodzie, jak i na l dzie
 pod warunkiem, e jest mniejszy ni rednica pyska, albowiem traszki grzebieniaste nie
maj zdolno ci rozdrabniania pokarmu. Sk ad pokarmu zale y równie od jego dost pno ci, która bywa zmienna w zale no ci od siedliska i od pory roku (Beebee, Griffiths
2000). Typowe organizmy zjadane na l dzie to d d ownice, bezskorupowe limaki oraz
owady. W wodzie doros e traszki najcz ciej zjadaj pijawki, wio larki, ma oraczki, larwy
owadów oraz larwy innych p azów, w tym bezogonowych (np. kijanki ab i ropuch) oraz
ogoniastych (larwy traszki zwyczajnej lub nawet mniejsze larwy w asnego gatunku). Larwy
traszek grzebieniastych równie s drapie ne i zjadaj drobne zwierz ta wodne, podobnie
jak osobniki doros e, z t ró nic , e ofiary larw s mniejszych rozmiarów.
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Fot. 7. Zbiorniki, w których zachodzi rozród traszki grzebieniastej (© M. Bonk)

Siedliska wodne
Traszki grzebieniaste preferuj zbiorniki redniej wielko ci lub du e, obficie zaro ni te rolinno ci wodn , o dobrych warunkach troficznych przy braku ryb (fot. 7). Takie warunki
wydaj si sprzyjaj ce dla utrzymania du ych populacji tego gatunku. Goduj ce traszki
grzebieniaste notowano niekiedy w bardzo ma ych zbiornikach, o lustrze wody nie wi kszym ni 10 m2, oraz w miejscach nietypowych, jak np. w wype nionych wod basenach
i innych konstrukcjach betonowych, w rowach melioracyjnych, koleinach, itp. Wydaje si
jednak, e tylko w wi kszych, rzadko wysychaj cych zbiornikach dochodzi do przeobraenia znacznej liczby m odocianych traszek.
R.S. Oldham i jego wspó pracownicy (Oldham i in. 2000) analizowali korelacje pomi dzy liczebno ci traszek grzebieniastych a ró nymi w a ciwo ciami ponad 3000 zbiorników oraz ich otoczenia. W ten sposób okre lili najwa niejsze czynniki determinuj ce
wyst powanie i rozród tego gatunku oraz opracowali klucz do oceny przydatno ci siedlisk
wodnych i l dowych pod wzgl dem bytowania w nich traszek grzebieniastych (podany
w cz ci metodycznej). Nast puj cy opis siedlisk wodnych i l dowych traszek grzebieniastych pochodzi ze zbiorczej pracy Oldhama i in. (2000).
Do najwa niejszych elementów siedliska wodnego nale y powierzchnia zbiornika
wodnego, gdy determinuje jego produktywno biologiczn . Optymalna powierzchnia dla
traszek grzebieniastych to 500750m2. Nast pnym czynnikiem wywieraj cym du y wp yw
na bytowanie i rozród traszek jest sta o siedliska wodnego. Zbiorniki permanentne, które
nigdy nie wysychaj , najcz ciej utrzymuj populacje ryb drapie nych, które wywieraj
negatywny wp yw na traszki grzebieniaste. Z kolei zbiorniki corocznie wysychaj ce uniemo liwiaj rozwój larwalny traszkom grzebieniastym. Najlepsze s takie zbiorniki, które
wysychaj raz albo, co najwy ej, dwa razy na dekad , gdy w sposób naturalny eliminuj presj ryb drapie nych i niektórych drapie nych bezkr gowców wodnych. Natomiast
jednoroczna przerwa w rozrodzie dla traszki grzebieniastej, gatunku rozmna aj cego si
przez wiele lat, nie stanowi zagro enia dla trwa o ci jej populacji. Jako wody w zbiornikach wodnych ma du y wp yw na larwy traszek grzebieniastych, które maj wysokie wymagania tlenowe, a pobieraj tlen rozpuszczony w wodzie, g ównie przy pomocy skrzeli
zewn trznych. Dlatego woda w zbiornikach wodnych utrzymuj cych du e populacje larw
musi by bogata w tlen i pozbawiona zanieczyszcze . Istotny wp yw na produktywno
biologiczn zbiornika ma jego bezpo rednie otoczenie, zw aszcza drzewa i krzewy rzuca201
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j ce cie na jego powierzchni . Du e zacienienie zbiornika hamuje wzrost ro lin wodnych
i planktonu, a opad li ci z drzew i krzewów mo e powodowa nadmiern eutrofizacj .
Dlatego zacienienie zajmuj ce powy ej 75% powierzchni zbiornika uwa a si za suboptymalne dla populacji traszek grzebieniastych. Wa n cech siedliska wodnego jest stopie
poro ni cia dna przez ro linno wodn . Ro liny wodne spe niaj kilka wa nych funkcji
w yciu traszek: s miejscem sk adania jaj, daj schronienie przed drapie nikami larwom
oraz osobnikom doros ym i stanowi , po rednio lub bezpo rednio, po ywienie dla drobnych organizmów, którymi z kolei od ywiaj si traszki. Jednak przy du ym zag szczeniu
ro lin utrudniaj one poruszanie si doros ym traszkom, zak ócaj c m.in. przebieg godów.
Optymalne warto ci pokrycia dna zbiornika ro linami (ro linno podwodna i nadwodna
traktowane s wspólnie) to 7080%. Wielokrotnie wspominano o negatywnym wp ywie
ryb drapie nych i du ych drapie nych owadów wodnych, do tej listy nale y do czy
równie udomowione g si i kaczki, które wyjadaj jaja oraz m ode larwy traszek, a tak e
zanieczyszczaj wod odchodami.
Kolejnym wa nym czynnikiem determinuj cym trwa o populacji traszek grzebieniastych jest zag szczenie zbiorników wodnych na danym obszarze. Dla prawid owo funkcjonuj cej metapopulacji zag szczenie nie powinno by mniejsze ni 0,7 zbiorników/km2,
a optymalnie powinno wynosi 4 zbiorniki/km2.

Siedliska l dowe
Zbiorniki zasiedlone przez traszki grzebieniaste po o one s najcz ciej na skrajach lasów
li ciastych, na kach, w dolinach rzecznych, na terenach rolniczych, w parkach i wsiach.
Najwa niejszym elementem siedliska l dowego wydaje si pas terenu szeroko ci oko o
50 m bezpo rednio otaczaj cy zbiornik wodny. W tym pasie (cz sto nazywanym stref
buforow ) przebywa wi kszo traszek po opuszczeniu zbiornika wodnego. Obszar ten
powinien posiada dobre warunki troficzne oraz liczne schronienia dla traszek, zarówno dzienne, jak i te s u ce do zimowania. Optymalne wydaj si zbiorniki po o one na
kach z k pami traw i turzyc, albo te cz ciowo otoczone lasem li ciastym, oferuj cym
liczne miejsca, w których traszki mog si schroni . Natomiast pola uprawne s ma o warto ciowe ze wzgl du na ubog baz pokarmow i uproszczon struktur , pozbawion w aciwych schronie l dowych. Barierami dla w drówek traszek mog by rzeki lub miejsca
suche, uniemo liwiaj ce migracj oraz drogi szybkiego ruchu, zabudowa miejska i inne
konstrukcje powoduj ce post puj c fragmentacj rodowiska.
Siedliska z Za cznika I Dyrektywy, w których cz sto wyst puj traszki grzebieniaste to:
3150  starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne,
91D0  bory i lasy bagienne,
91E0  gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
91F0  gowe lasy d bowo-wi zowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce
Zasi g traszki grzebieniastej w Polsce obejmuje ca y kraj, z wyj tkiem najwy szych partii
Tatr i Sudetów (ryc. 2; Rafi ski 2001, G owaci ski, Rafi ski 2003). Wi kszo populacji
tego gatunku znajduje si na terenach o wyniesieniu do 300 m n.p.m., gdzie wspó wyst pu202
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Ryc. 2. Zasi g wyst powania traszki grzebieniastej Triturus cristatus w Polsce (wg raportu dla Komisji Europejskiej
2007), stanowiska monitorowane w latach 20072008 w ramach zadania: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza i faza
druga oraz lokalizacja innych proponowanych stanowisk do monitoringu.

je z traszk zwyczajn . Rozmieszczenie traszki grzebieniastej na terenach nizinnych Polski
jest s abo poznane. Istniej ca e regiony, dla których wiedza o wyst powaniu tego gatunku
jest bardzo ograniczona (ryc. 2), cho nale a oby oczekiwa , e traszki mog tam tworzy liczne populacje. Do takich nale województwa pó nocne oraz wschodnie. Aktualne
stanowiska traszki grzebieniastej notowano jedynie w 53% du ych kwadratach na mapie
rozmieszczenia, b d cych jednostk kartograficzn o powierzchni 1250 km2 (G owaci ski,
Rafi ski 2003). Ponadto stanowiska te rozmieszczone s nierównomiernie, odzwierciedlaj c g ównie zró nicowany stopie zbadania poszczególnych regionów kraju ni rzeczywisty zasi g tego gatunku. Niemniej w miejscach dobrze rozpoznanych pod wzgl dem
herpetologicznym, np. w dolinie Górnej Wis y, Niecce Nidzia skiej, Borach Tucholskich
czy na Pogórzu Karpackim, traszka grzebieniasta tworzy wiele populacji lokalnych, cho
niemal zawsze jest ich mniej ni populacji traszki zwyczajnej. W Niecce Nidzia skiej np.,
dla której fauna p azów i gadów zosta a szczegó owo opracowana w latach 19791984,
wykazano obecno traszki grzebieniastej na oko o 37% stanowisk badawczych (Juszczyk
i in. 1988). Natomiast traszka zwyczajna zasiedla a 77% stanowisk. Ponowna inwentaryzacja tego samego obszaru 25 lat pó niej wykaza a zasadniczo tak sam proporcj zbiorników zaj tych przez oba gatunki traszki (Bonk, Pabijan 2008). W Zielonej Górze i okolicach
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traszki grzebieniaste zajmuj 42% wszystkich badanych zbiorników wodnych, podczas
gdy traszka zwyczajna zasiedla 61% (Najbar i in. 2005). Ze wzgl du na brak wystarczaj cych informacji o wspó czesnym i historycznym rozmieszczeniu traszki grzebieniastej
w Polsce, tendencje demograficzne i stopie zagro enia tego gatunku s trudne do okrelenia. Wprawdzie wykazano spadek liczby populacji tego gatunku na obszarach obj tych
ilo ciowymi badaniami porównawczymi (Bonk, Pabijan 2008; Najbar i in. 2005), prace te
dotycz jedynie dwóch obszarów (Niecki Nidzia skiej i Zielonej Góry) i mog nie odzwierciedla faktycznego stanu zachowania traszki grzebieniastej w Polsce.
Stan poznania rozmieszczenia traszki grzebieniastej w Sudetach, Karpatach, Górach
wi tokrzyskich i na pogórzu przedstawia si znacznie lepiej, jednak gatunek ten wyst puje
tu tylko sporadycznie. Jest to prawdopodobnie zwi zane z brakiem odpowiednich zbiorników wodnych na wy ej po o onych obszarach. wiadczy o tym utrzymanie si du ych,
stabilnych populacji traszki grzebieniastej na nielicznych obszarach podgórskich, gdzie s
zbiorniki o w a ciwo ciach sprzyjaj cych rozrodowi gatunku. Do takich miejsc nale dolina Sanu pod Otrytem oraz nieczynne kamienio omy rozproszone na Pogórzu Karpackim.

II. METODYKA
1. Koncepcja monitoringu gatunku
Dotychczasowe próby okre lania stanu zachowania traszki grzebieniastej w Polsce sprowadza y si g ównie do skatalogowania miejsc, w których gatunek ten wyst puje. Jak dot d
nie prowadzono systematycznych inwentaryzacji jego stanowisk w celu okre lenia tendencji demograficznych. Ni ej zaproponowana metodyka monitoringu polega na rejestracji i interpretacji procesów demograficznych zachodz cych w zespo ach populacji traszki
grzebieniastej (w tzw. metapopulacjach) na reprezentatywnych dla ca ego kraju powierzchniach badawczych oraz na okre laniu jako ci siedlisk i zmian w nich zachodz cych.
Podstawow jednostk badawcz jest zbiornik wodny, w którym okre lamy obecno
lub brak traszki grzebieniastej. Oceniamy równie jako siedliska wodnego i l dowego
wed ug standaryzowanych kryteriów podanych w cz ci szczegó owej. Obszar badawczy to zespó 2040 s siaduj cych ze sob zbiorników wodnych obj tych inwentaryzacj
przez jednego eksperta lokalnego. Stan zachowania traszki grzebieniastej na poziomie obszarów oraz regionów biogeograficznych w Polsce, zgodnie z przyj t metodyk , b dzie
mo liwy do wyznaczenia najszybciej po dwóch nast puj cych po sobie, pe nych cyklach
badawczych, gdy znane b d tendencje demograficzne na ka dym obszarze, umo liwiaj c badania porównawcze. Uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych danych na poziomie regionów biogeograficznych wymaga oby obj cia monitoringiem od 21 (wariant
minimalny) do 30 (wariant optymalny) obszarów w regionie kontynentalnym oraz od
7 (wariant minimalny) do 14 (wariant optymalny) obszarów w regionie alpejskim (ryc. 2).
Analiza zebranych informacji o liczbie zaj tych przez traszk grzebieniast stanowisk
w obr bie obszaru dokonywana jest w oparciu o prosty model populacyjny. Maj c dane
o wyst powania traszek grzebieniastych (jest/nie ma) na 2040 stanowiskach z jednego obszaru, okre lamy stan wyj ciowy dla zespo u populacji traszek. Przeprowadzona po sze ciu
latach ponowna kontrola tych samych stanowisk badawczych umo liwi okre lenie wymie204
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rania (ekstynkcji) oraz kolonizacji, które wyznaczaj dynamik liczebn zespo u populacji
traszki grzebieniastej, wyst puj cej na danym obszarze. Porównania dokonujemy testem 2
(chi-kwadrat) lub analogiczn statystyk . Stan zachowania gatunku pozostaje taki sam, je li
liczba stanowisk zaj tych w nast puj cych po sobie inwentaryzacjach jest podobna. Je li
liczba stanowisk zasiedlonych jest istotnie mniejsza, to wnioskujemy, e gatunek zanika na
danym obszarze, natomiast je li jest istotnie wi ksza, to gatunek znajduje si w ekspansji.
Metodyka ta zak ada, e ekstynkcje lokalnych populacji, jak i kolonizacje nowych obszarów, s procesami naturalnymi. Takie podej cie wydaje si uzasadnione w przypadku
traszki grzebieniastej, której rozród zachodzi w drobnych zbiornikach wodnych, b d cych
cz sto krótkotrwa ymi elementami krajobrazu (Marsh, Trenham 2001). Ponadto na ka dym obszarze zaleca sie rejestracje zbiorników, które przesta y istnie na skutek naturalnych (sukcesja ekologiczna) lub antropogenicznych (najcz ciej zasypywanie, zabudowa)
zmian, oraz zbiorniki nowe. Do tego zadania mog pos u y ortofotomapy, a rejestr, w zale no ci od lokalnej dynamiki zbiorników, mo na prowadzi w kolejnych cyklach monitoringowych lub co dwa cykle.

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku
Wska niki stanu populacji
Zrezygnowano z okre lania liczebno ci gatunku na stanowisku, gdy uzyskanie wiarygodnych oszacowa jest zbyt wymagaj ce czasowo i zanadto pracoch onne. Ponadto bezcelowa wydaje si ocena liczebno ci na stanowiskach u gatunku znanego z ekstremalnych
waha liczebno ci w populacjach, wywo anych tymczasowym i zmiennym charakterem
drobnych zbiorników wodnych, w których odbywa rozród. Dlatego na poziomie stanowiska nie okre la si wska ników stanu populacji, a notuje jedynie obecno lub brak gatunku
Zaleca si jednak wpisywanie liczby obserwowanych osobników doros ych, juwenilnych
oraz larw na kartach obserwacji gatunku.
Waloryzacja stanu populacji traszki grzebieniastej na obszarze mo e by dokonana
dopiero w oparciu o dane porównawcze z dwóch nast puj cych po sobie sezonów monitoringu. W przypadku podobnej lub wi kszej liczby zaj tych stanowisk w porównaniu
do poprzedniego cyklu badawczego, stan zachowania populacji okre lamy jako w a ciwy
(FV). Gdy gatunek traci stanowiska na danym obszarze, to stan zachowania populacji jest
niezadowalaj cy (U1). Znaczna utrata stanowisk gatunku (>50% stanowisk) kwalifikuje
stan zachowania populacji jako z y (U2). Ponadto, je li w pierwszej inwentaryzacji liczba
zasiedlonych zbiorników jest niewielka (poni ej 15% wszystkich badanych stanowisk), to
stan zachowania populacji okre lamy jako z y (U2).

Wska niki stanu siedliska
Wska niki stanu siedliska zosta y wyznaczone w oparciu o metod waloryzacji siedlisk
traszki grzebieniastej, któr z powodzeniem zastosowano w innych krajach europejskich
(Oldham i in. 2000), i które zosta y ju cz ciowo omówione w rozdziale o wymaganiach ekologicznych tego gatunku. Wska niki stanu siedliska to 10 sk adowych SI, czyli
tzw. indeksu przydatno ci siedliska HSI (Habitat Suitability Index), opracowanego przez
R.S. Oldhama i wspó pracowników w oparciu o du baz danych zebranych dla zbiorników wodnych w Wielkiej Brytanii.
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Tab. 1. Wska niki stanu siedliska traszki grzebieniastej
Wska nik

Miara

Sposób pomiaru/okre lenia

Sl1

Region
geograficzny



A  tereny nizinne Polski; B  Beskidy, Bieszczady,
Góry wi tokrzyskie; C  Tatry, Sudety, wy sze
partie Beskidów (>500 m. n.p.m.)

Sl2

Powierzchnia
zbiornika

m2

Oszacowa powierzchni w m2 (pomocne b dzie
okre lenie najpierw kszta tu zbiornika)

Sl3

Sta o
zbiornika

Ekspercka ocena stopnia zanieczyszczenia wody:
Wysoka jako  woda bardzo czysta, liczne gatunki
bezkr gowców, w tym gatunki wska nikowe dla
wód o pierwszej klasie czysto ci (larwy j tek, kie e
Gammarus). rednia jako  wody bez wyra nych
zanieczyszcze , dno takich zbiorników po zaburzeniu nie wydziela woni siarkowodoru, licznie
wyst puj bezkr gowce o mniejszej tolerancji na
wska nik opisowy
zanieczyszczenia, lecz ich ró norodno gatunkowa
w 4-stopniowej
jest niewielka. Niska jako  dno takich zbiorników
skali
po zaburzeniu cz sto wydziela wo siarkowodoru,
nieliczne gatunki bezkr gowców charakterystyczne
dla wód o s abym natlenieniu(larwy komarów, robaki ob e) nieliczne ro liny; Zanieczyszczona  woda
jest ewidentnie zanieczyszczona, zazwyczaj m tna,
wyst puj tylko bezkr gowce o wysokiej tolerancji
na zanieczyszczenia, np. larwy muchówek z rodzaju Eristalis

Sl4

Jako

Sl5

Zacienienie
zbiornika

Sl6

Wp yw ptaków
wodnych

os./1000 m

Wp yw ryb

Ryby mo na wykry poprzez obserwacje powierzchni zbiornika, wy owienie okazów czerpakiem lub w wywiadzie z lokalnymi mieszka cami.
Oceniamy wp yw ryb wed ug 4 kategorii: Brak
wska nik opisowy  nie ma ryb w zbiorniku. Mo liwy  obecno ryb
w 4-stopniowej
mo liwa (np. je li ryb nie obserwujemy, ale przyskali
puszczamy, e mog zasiedla zbiornik); Umiarkowany  obecne s ryby ro lino erne, lub nieliczne
i niewielkie ryby drapie ne; Silny  obecne s du e
drapie ne ryby (np. szczupaki) lub liczne mniejsze
ryby drapie ne/wszystko erne (cierniki, karasie)

Sl7

Sl8

206

wody

Okre li liczb lat, w których zbiornik wysycha
w okresie 10 latach (ocena stopnia sta o ci zbiornika). Nale y wykorzysta równie informacje od
lokalnych mieszka ców, le ników itd.

rok

Okre li stopie zacienienia zbiornika w przedziaach wielko ci co 10%: 10%20%...100%. Zacienienie najcz ciej zale y od charakteru i wysoko ci
nadbrze nej ro linno ci.

%

2

Liczba zbiorników
w odleg o ci
zbiorniki
500m

Okre li liczb ptaków wodnych (domowych
i dzikich) na zbiorniku lub liczb ptaków na 1000
m linii brzegowej w przypadku du ych zbiorników
(>1000 m2)

Poda liczb zbiorników wodnych w odleg o ci
500m od stanowiska. Nie uwzgl dnia jezior
i zbiorników efemerycznych (np. ka u ). Nale y
korzysta z dok adnej mapy topograficznej lub
zdj cia lotniczego oraz uzupe ni wiadomo ci wizj
terenow .
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Sl9

Ocena jako ci
rodowiska
l dowego

Stopie zaro ni Sl10 cia lustra wody
przez ro linno

Korzystamy z czterostopniowej skali: Dobre  siedlisko l dowe posiadaj ce dobre warunki troficzne
i liczne schronienia dla traszek ( rodowisko le ne;
ki z k pami traw i turzyc). Siedlisko zajmuje
znaczn powierzchni i ca kowicie otacza zbiornik. Brak barier dla migracji osobników (brak pól
uprawnych, dróg).
rednie  siedlisko l dowe posiadaj ce dobre wawska nik opisowy runki troficzne i liczne schronienia dla traszek, ale
w 4-stopniowej
zajmuj ce mniejsz powierzchni wokó zbiornika
akwenu granini poprzednia kategoria, np. cz
skali
czy z polem uprawnym lub szos . Z e  siedlisko
l dowe nieposiadaj ce dobrych warunków troficznych i ubogie w mikrosiedliska, w których mog yby
si schroni traszki (np. staw w polu uprawnym).
Izolowane  dyspersja traszek ograniczona do
bezpo redniego otoczenia stawu przez z e warunki
siedliskowe (np. zabudowa miejska) lub bariery
dyspersyjne.
%

Poda w przedzia ach procentowych jak na ryc. 4,
która zawiera te schematy pomocne w wyznaczaniu tej warto ci.

Ka da z 10 sk adowych SIn przyjmuje warto ci pomi dzy 01 (patrz klucz poni ej).
Warto HSI wyprowadza si z nast puj cego wzoru:
HSI=(SI1 x SI2 x SI3 x SI4 x SI5 x SI6 x SI7 x SI8 x SI9 x SI10)1/10
HSI przyjmuje warto ci od 0 do 1, gdzie 0 oznacza, e zbiornik nie nadaje si do
rozrodu traszki (traszek najprawdopodobniej nie ma), a 1 oznacza, e zbiornik jest bardzo dobrym siedliskiem rozrodczym dla traszki grzebieniastej (traszki najprawdopodobniej
licznie wyst puj ). Ostatecznie dysponujemy jedn liczb , która mówi o stopniu przydatno ci danego siedliska dla bytowania w nim traszek grzebieniastych, a w tej liczbie zawarta
jest informacja o 10 czynnikach rodowiskowych wywieraj cych wp yw na wyst powanie
i rozród tego gatunku. Okre lanie wska ników stanu siedliska (sk adowych HSI) odbywa
si bez konieczno ci ich mierzenia, na zasadzie oceny eksperckiej (best expert judgement),
a wi c tylko w oparciu o do wiadczenia badawcze. Upraszcza to procedur i oszcz dza
czas, a w rezultacie obni a koszty.
W oparciu o wst pne dane z bada monitoringowych w 2007 r. (88 zbiorników w Niecce Nidzia skiej) wyskalowano HSI w kontek cie ocen: w a ciwa, niezadowalaj ca, z a,
w sposób nast puj cy: siedlisko jest w a ciwe (FV), je li HSI przyjmuje warto >0.8; siedlisko jest niezadowalaj ce (U1), je li HSI przyjmuje warto ci 0.510.79, przy czym wy sze
warto ci w tej klasie odzwierciedlaj wzgl dnie dobre warunki; siedlisko jest z e (U2), je li
HSI <0.5. Badania w 2007 r., obejmuj ce zbiorniki po o one w Niecce Nidzia skiej, wykaza y, i traszki grzebieniaste wyst powa y najcz ciej w tych siedliskach, które posiada y
warto ci HSI powy ej 0.71. Natomiast nie odnotowano obecno ci traszek grzebieniastych
w zbiornikach o HSI poni ej 0.61.
W poni szej tabeli wyskalowano warto ci wska ników siedliska w kontek cie ocen: w a ciwa, niezadowalaj ca, z a oraz podano dla nich warto ci SI. Wska niki stanu siedliska s
warto ciami kategorycznymi (np. ocena jako ci rodowiska l dowego  dobre, rednie, z e,
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izolowane) lub ci g ymi (np. stopie zaro ni cia lustra wody przez ro linno  0100%).
Warto ci SI dla wska ników o warto ciach ci g ych wyprowadzamy z do czonych do ko ca tego rozdzia u wykresów (ryc. 3); w poni szym kluczu podano warto ci przybli one.
Tab. 2. Waloryzacja wska ników stanu siedliska traszki grzebieniastej
Wska nik

SI1

SI2

SI3

SI4

SI5

SI6

SI7

SI8
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Region geograficzny

Powierzchnia zbiornika (m2)**

Liczba lat,
w których zbiornik
wysycha w 10 latach**

Jako

wody

Zacienienie zbiornika**

Wp yw ptaków wodnych**

Wp yw ryb

Liczba zbiorników
w odleg o ci 500 m**

Warto

Ocena*

SI

A

FV

1.0

B

U1

0.8

C

U2

0.5

4002000 m2

FV

0.81.0

powy ej 2000 m2

U1

<0.8

poni ej 400 m2

U2

<<0.8

02

FV

0.91.0

36

U1

0.80.5

>6

U2

0.10.4

wysoka

FV

1.0

rednia

U1

0.67

niska

U2

0.33

zanieczyszczona

U2

0.01

060% zacienione

FV

1.0

6080% zacienione

U1

0.90.6

>80% zacienione

U2

0.60.2

02 ptaki na 1000 m2

FV

1.0

36 ptaków na 1000 m2

U1

0.50.9

>6 ptaków na 1000 m2

U2

0.010.4

brak

FV

1.0

mo liwy

U1

0.67

umiarkowany

U2

0.33

silny

U2

0.01

4 lub wi cej

FV

1.0

13

U1

0.60.9

0

U2

0.1
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dobra
SI9

SI10

Ocena jako ci rodowiska l dowego

Stopie zaro ni cia
lustra wody przez ro linno *

FV

1.0

U1

0.67

za

U2

0.33

izolowane

U2

0.1

6080% zaro ni te
lustro wody

FV

0.91.0

80100% zaro ni te
lustro wody

FV

1.00.8

4059% zaro ni te
lustro wody

U1

0.700.89

039% zaro ni te
lustro wody

U2

0.30.69

rednia

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y
** wska niki o warto ciach ci g ych, wyznaczanych na podstawie ryc. 3.

Ryc. 3. Warto ci SI (Suitability Index, o Y) dla wska ników o warto ciach ci g ych wed ug Oldhama i in. (2000),
zmodyfikowane.
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Ryc. 4. Ocena stopnia zaro ni cia lustra wody przez ro linno : mo liwe wzorce wyst powania ro linno ci nadwodnej w zbiornikach wodnych i ich prze o enie na procentowy udzia w powierzchni zbiornika. Wed ug Oldhama i in.
(2000).

Perspektywy zachowania
Przy ocenie tego parametru bierzemy pod uwag (1) aktualny stan siedliska na stanowisku
oraz (2) aktualne oddzia ywania i spodziewane zagro enia gatunku na stanowisku. Aktualny stan siedliska rozrodczego uj ty jest bezpo rednio lub po rednio w SI2, SI3 oraz SI10,
które wiadcz o zmianach zwi zanych z zarastaniem i zanikiem zbiorników. Natomiast
wska nik SI9 ocenia jako siedliska l dowego. Aktualne oddzia ywania i spodziewane
zagro enia to subiektywna ocena eksperta dokonana w oparciu o swoje do wiadczenie badawcze oraz ewentualnie wywiad z w a cicielem gruntu, z le nikami, lokalnymi mieszka cami. Ekspert powinien wzi pod uwag : mo liwo likwidacji zbiornika na skutek zmian
w sposobie u ytkowania terenu, blisko zabudowa , dróg i szos, plany rozbudowy infrastruktury drogowej, post puj cej urbanizacji, itp. Zwi z y opis s owny perspektyw ochrony, b d cy syntez (1) i (2), zapisujemy na kartach obserwacji gatunku na stanowisku.
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Ocena ogólna
Na poziomie stanowiska (pojedynczego zbiornika) nie oceniamy ogólnego stanu ochrony
gatunku, poniewa nie oceniamy stanu jego populacji na tym poziomie. Ocena ogólna
dotyczy wi c stanu zachowania zbiornika. Sk ada si na ni ocena stanu siedliska (warto
HSI) i ocena perspektyw zachowania. W praktyce ocena ogólna b dzie najcz ciej odpowiada wypadkowej ocenie stanu siedliska HSI, gdy sk adowe HSI ju cz ciowo okrelaj perspektywy ochrony (por. powy szy akapit). Tak wi c, warto HSI >0,8 daje ocen
ogóln stan w a ciwy (FV), warto HSI 0.510.79, oznacza ocen ogóln stan niezadowalaj cy (U1), a warto HSI <0.5 odpowiada ocenie stan z y (U2). W przypadku, gdy
perspektywy zachowania oceniane s gorzej ni stan siedliska, obni aj one odpowiednio
ocen ogóln (ale nie odwrotnie).

3. Opis bada monitoringowych
Wybór powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Powierzchnie monitoringowe wyznacza koordynator krajowy. Metodyka zak ada wytyczenie
powierzchni  obszarów, na których b d prowadzone badania nad wyst powaniem traszki
grzebieniastej oraz stanem siedliska. W fazie testowania metodyki wytyczono 13 obszarów,
na których nale y w przysz o ci kontynuowa monitoring. Ponadto zalecane jest wytyczenie nowych obszarów dla zwi kszenia reprezentatywno ci próby. Proponowan lokalizacj
dodatkowych obszarów zamieszczono na ryc. 2; w ka dym z nich nale y wyznaczy po
2 powierzchnie badawcze i przypisa 2 ekspertów lokalnych. System podwójnych obszarów
przypadaj cych na ró ne regiony kraju, cz ciowo zastosowany podczas fazy testowania
metodyki, przyczynia si do zwi kszenia wiarygodno ci uzyskanych wyników. Umo liwia
równie wymian do wiadcze pomi dzy dzia aj cymi na s siaduj cych obszarach ekspertami lokalnymi. cznie, dla regionu kontynentalnego nale y za o y 21 (wariant minimalny)
do 30 (wariant optymalny) obszarów. Dla regionu alpejskiego zaproponowano 7 (wariant
minimalny) do 14 (wariant optymalny) obszarów.
Wielko powierzchni badawczej zale y od zag szczenia wyst puj cych na niej drobnych zbiorników wodnych. Na powierzchni powinno si znale minimum 20 do maksymalnie 40 zbiorników wodnych, które dziel odleg o ci nie mniejsze ni 50 m, a nie
wi ksze ni 2 km. Ze wzgl du na to, e takie idealne rozmieszczenie zbiorników wodnych
na powierzchni badawczej zdarza si rzadko, na jednym obszarze mo na alternatywnie
wytyczy 23 grupy zbiorników, a w ka dej grupie np. po 10 zbiorników. W praktyce
kszta t i wielko powierzchni badawczych cz sto determinowane s naturalnym ukszta towaniem krajobrazu, np. obszar mo e obejmowa starorzecza i inne zbiorniki znajduj ce
si wzd u dolin rzecznych, w obr bie wi kszego kompleksu le nego itd.

Sposób wykonywania bada
Wskazówki ogólne
Za dokonywanie inwentaryzacji traszek grzebieniastych i okre lanie wska ników stanu
siedliska zbiorników wodnych w obr bie jednej powierzchni badawczej odpowiedzialny
jest ekspert lokalny. Zbiorniki wodne wybiera koordynator wraz z ekspertem lokalnym,
w oparciu o dok adne mapy topograficzne (skala 1:10 000), zdj cia lotnicze, wcze niejsze
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obserwacje itp. Wybiera nale y wzgl dnie sta e zbiorniki, tj. nie nale y bra pod uwag
wi kszych ka u , kolein lub podtopionych k. Powierzchnia zbiornika nie powinna przekracza 40005000 m2. Nie uwzgl dnia si stawów, w których prowadzi si gospodark
rybn , jezior, rowów melioracyjnych, rzek i strumieni. Je li w kolejnym cyklu monitoringu,
po sze ciu latach, liczba i rozmieszczenie zbiorników s nieco inne (np. na skutek zasypania zbiorników lub wykopania nowych), to o ile to mo liwe, nale y dobra nowe zbiorniki w bezpo rednim s siedztwie, tak aby ich liczba by a podobna do liczby wyj ciowej
(odnotowuj c zbiorniki oryginalne, nowe oraz liczb zbiorników utraconych).
Dla ka dego stanowiska okre lamy wspó rz dne geograficzne przy pomocy odbiornika
GPS i sporz dzamy dokumentacje fotograficzn .

Badanie wska ników stanu populacji
Na poziomie stanowiska badawczego (zbiornika wodnego) nale y jedynie ustali , czy jest
ono zasiedlone przez traszki grzebieniaste, czy te nie jest. Istnieje wiele sposobów stwierdzania obecno ci traszki grzebieniastej na danym terenie. Poni ej podano najprostsze i zarazem najcz ciej stosowane:
 Metoda od owu  przy pomocy siatki herpetologicznej (siatka o rednicy 3060 cm
i oczkach o boku 35 mm, osadzonej najcz ciej na drewnianym kiju o d ugo ci 1.0
1.5 m) nale y przeczesywa to wodn . Metoda pozwala stwierdzi wyst powanie
larw oraz osobników doros ych. Od owy mo na wykonywa zarówno w ci gu dnia, jak
i noc . W przypadku poszukiwania larw nale y czerpa bezpo rednio z toni wodnej,
mi dzy ro linami. W celu od owienia osobników doros ych w okresie godowym nale y
czerpa w skupiskach ro linno ci wodnej, w czasie od owów nocnych pó niej w sezonie g ównie nale y penetrowa siatk partie przydenne zbiornika.
 Metoda poszukiwania jaj  polega na dok adnym ogl daniu ro linno ci wodnej o drobnych li ciach, na których traszki sk adaj pojedyncze jaja, zawijaj c li cie w charakterystyczny sposób. Wykonywana w ci gu dnia.
 Metoda obserwacji  polega na obserwowaniu toni wodnej zbiornika. W ci gu dnia
przynosi s abe efekty, ze wzgl du na typowo nocn aktywno gatunku. Bardzo dobrze metoda sprawdza si po zapadni ciu zmroku. Przy pomocy latarki o wietla si
dno zbiornika, na którym atwo dostrzec doros e osobniki. Penetracja brzegu zbiornika
i zliczanie spostrze onych osobników mo e by podstaw do szacowania liczebno ci
populacji w danym zbiorniku. Zaobserwowane osobniki mo na atwo wy owi w celu
dalszej identyfikacji (gatunek, p e ).
Liczba wizyt przypadaj cych na stanowisko powinna wynosi od 1 do 3 w ci gu sezonu badawczego. Je li stwierdzimy wyst powanie gatunku na stanowisku badawczym
ju podczas pierwszej kontroli, to mo na zaniecha dalszych wizyt, pod warunkiem, e
wype nimy wówczas kart obserwacji gatunku. Natomiast, je li wynik pierwszej wizyty
jest negatywny, nale y powróci na stanowisko w dogodnym terminie. Zaleca si 3 wizyty,
zanim potwierdzimy wynik negatywny, najlepiej dwukrotnie w maju lub czerwcu (po ów
osobników doros ych lub jaj), i raz w lipcu (po ów larw).
Badanie wska ników stanu siedliska
Nale y oszacowa metod best expert judgement warto ci 10 wska ników stanu siedliska
w sposób opisany powy ej w tabeli 1.
212

BIBLIOTEKA MONITORINGU RODOWISKA

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Termin i cz stotliwo bada
Proponuje si prowadzenie monitoringu gatunku w cyklu 6-letnim.
Metody od owu przy u yciu siatki herpetologicznej nale y prowadzi w przypadku
larw w okresie majlipiec, a w przypadku osobników doros ych najlepiej w okresie intensywnego godowania  kwiecie maj; pó niej do efektywne s od owy nocne. Metoda
poszukiwania jaj zalecana jest do przeprowadzenia w kwietniumaju. Metod obserwacji
toni wodnej zbiornika mo na stosowa przez wi kszo sezonu wegetacyjnego (od kwietnia do pó nego lata).
Wska niki stanu siedliska nale y bezwzgl dnie okre li w maju, aby zapewni porównywalno obserwacji z wynikami z innych obszarów i kolejnych lat.

Sprz t i materia y do bada









dok adna mapa topograficzna (np. 1:10 000),
GPS,
czerpak herpetologiczny,
gumowce lub wodery,
wydrukowane karty obserwacji gatunku dla stanowiska,
przyrz d do pisania,
ta ma miernicza,
latarka.

Niezale nie od karty obserwacji gatunku dla stanowiska nale y wype nia dodatkow
kart dla zapisu obserwacji innych gatunków p azów na stanowisku, której wzór zamieszczono poni ej. Informacje z tej karty nale y pó niej przenie do pola Inne wa ne gatunki w karcie obserwacji.
Tab. 3. Karta do zapisu innych gatunków p azów obserwowanych na stanowisku
Gatunek

Jaja

Larwy

Osobniki doros e

G osy godowe

Notatki

Triturus cristatus
Lissotriton vulgaris
L. montandoni
Mesotriton alpestris
Salamandra salamandra
Bombina bombina
B. variegata
Pelobates fuscus
Bufo bufo
B. viridis
B. calamita
Hyla arborea
Pelophylax lessonae
P. ridibundus
P. esculentus
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P. esculentus
Rana temporaria
R. arvalis
R. dalmatina

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska
Uwaga: W tej cz ci karty, która dotyczy stanu zachowania gatunku na stanowisku, po prawej
stronie znajduj si dwie kolumny: jedna s u y do okre lenia warto ci wska nika HSI (SI1SI10), a druga z ocenami FV-U1-U2-XX. Wype nia si je, wprowadzaj c odpowiedni warto
wska nika i odpowiadaj c mu ocen wed ug klucza podanego w tab. 2 i na ryc. 3, 4).
Karta obserwacji gatunku dla stanowiska
Kod gatunku
Nazwa gatunku
Kod obszaru
Nazwa obszaru
Kod stanowiska
Nazwa stanowiska
Obszary chronione,
na których znajduje si
stanowisko
Wspó rz dne
geograficzne
Wysoko

n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku

Informacja o gatunku
na stanowisku
Ostatnia weryfikacja
w terenie
Obserwator
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Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej
1166
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa obszaru monitorowanego
Niecka Nidzia ska
Wype nia instytucja koordynuj ca
Nazwa stanowiska monitorowanego
Wola Tesserowa 2
Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe,
u ytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, itd.
brak
Poda wspó rz dne geograficzne (GPS) stanowiska
50o45...N 20o16 E
Poda wysoko n.p.m. stanowiska
233 m n.p.m.
 ogólny charakter terenu,
 typ siedliska przyrodniczego (kod siedliska przyr./zbiorowisko ro linne/
zespó ro linny)
 stabilno zbiornika
 siedliska wyst puj ce w otoczeniu stanowiska





staw
typ siedliska przyrodniczego: 3150
zbiornik stabilny
pastwiska

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe badania i inne istotne fakty
Wyniki monitoringu z lat poprzednich
Juszczyk i in. (1988, 1989) odnotowali obecno traszki grzebieniastej
w latach 19791984.
Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku
12.05.2007
Imi i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za stanowisko
Maciej Pabijan
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Daty obserwacji
Data wype nienia

Daty wszystkich obserwacji
1.05.2007, 12.05.2007
Data wype nienia formularza przez eksperta
17.11.2007

Data wpisania

Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob upowa nion  wype nia instytucja
koordynuj ca
Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki

Warto

wska nika i komentarz

Ocena/SI

Populacja
liczba osobników doros ych

brak

liczba osobników m odych/larw

brak

liczba jaj lub tylko obecno

jaj

obecne
Siedlisko

SI1: Region geograficzny

SI2: Powierzchnia zbiornika

SI3: Sta o

zbiornika

SI4: Jako

wody

SI5: Zacienienie
SI6: Wp yw ptaków
wodnych
SI7: Wp yw ryb
SI8: Liczba zbiorników
SI9: Ocena rodowiska
l dowego
SI10: Stopie zaro ni cia
lustra wody przez ro linno
Perspektywy
zachowania
Ocena ogólna

A, B, lub C
A
Kszta t (elipsa, prostok t, ko o, nieregularny)
D uga o elipsy/prostok ta (m):
Krótka o elipsy/prostok ta (m):
Obwód zbiornika okr g ego (m):
Oszacowanie powierzchni zbiornika
nieregularnego (m2):
Oszacowanie powierzchni zbiornika
nieregularnego (m2): 400 m2
Liczba lat, w których zbiornik wysycha w 10 latach:
3
Zanieczyszczona, niska, rednia, wysoka
wysoka
Okre li w procentach
10%
Liczba obserwowanych ptaków na 1000 m2
0 na 1000 m2
Silny, umiarkowany, mo liwy, brak
brak
Liczba zbiorników w odleg o ci

500m:

FV

1.0

FV

0.8

U1

0.8

FV

1.0

FV

1.0

FV

1.0

FV

1.0

U1 0.65

1
Dobra, rednia, z a, izolowane
Dobra
Okre li w procentach
90%
Zbiornik w ko cowej fazie sukcesji ekologicznej; za kilka lat mo e wyschn
ca kowicie, w pobli u asfaltowa szosa
mog ca zwi ksza miertelno osobników migruj cych

FV

1.0

FV

0.9

U1

FV

HSI:
0.91
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Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa (zagro e ) na gatunek i jego
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny sposób u ytkowania, planowane inwestycje,
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e zgodne
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000; wp yw
oddzia ywania: +  pozytywny,   negatywny, 0  neutralny; intensywno oddzia ywania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba
Aktualne oddzia ywania
Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

100

uprawy

B



uprawa zbo a w pobli u  nadmierna chemizacja wody

502

drogi, szosy

A



ruchliwa szosa  negatywny wp yw na traszki
migruj ce

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)
Kod Nazwa Intensywno

Wp yw

Syntetyczny opis

100

uprawy

C



uprawa zbo a w pobli u  nadmierna chemizacja wody

502

drogi,
szosy

A



ruchliwa szosa  negatywny wp yw na traszki migruj ce

Inne informacje

Inne warto ci
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za czników Dyrektyw Siedliskowej
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/ gatunki chronione
(poda liczebno w skali: liczny, rednio liczny, rzadki)
Obserwowano doros e osobniki kumaka nizinnego Bombina bombina, rzekotki
Hyla arborea, aby trawnej Rana temporaria (w jej przypadku tak e kilka osobników juwenilnych), aby wodnej Rana esculenta i kilka osobników reprezentuj cych aby zielone Rana esculenta complex

Obserwowane Obserwowane gatunki obce i inwazyjne
gatunki obce
i inwazyjne
nie zaobserwowano
Wszelkie informacje pomocne przy interpretacji wyników,
np. anomalie pogodowe.

Inne uwagi

Juszczyk i in. (1988, 1989) dokonali inwentaryzacji herpetofauny na stanowiskach
na obszarze Dolina Nidy w latach 19791984. Obecny monitoring obejmuje
analiz zmian, jakie nast pi y w wyst powaniu traszki grzebieniastej (Triturus
cristatus) w ci gu ostatnich 25 lat na tych samych stanowiskach. Szczegó owe
informacje z poprzedniej inwentaryzacji, m.in. daty kontroli i sk ady gatunkowe,
mo na znale w:
Juszczyk i in., 1988. Studia O rodka Dokumentacji Fizjograficznej. XVI: 93111.
Juszczyk i in., 1989. Studia O rodka Dokumentacji Fizjograficznej. XVII: 293306.

Dokumentacja TriturusCristatus_Wola Tesserowa 2_Foto1.jpg/M.Bonk
fotograficzna
TriturusCristatus_Wola Tesserowa 2_Foto2.jpg/M.Bonk
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5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych,
dla których mo na zaadaptowa opracowan metodyk
Powy sz metodyk badaj c dynamik populacji rozrodczych mo na zastosowa do
wszystkich p azów nizinnych zamieszkuj cych Polsk , gdy ich rozród odbywa si wycznie w zbiornikach wody stoj cej. Jednak e osobno dla ka dego gatunku nale y wyznaczy liczb stanowisk, odleg o ci pomi dzy stanowiskami i w konsekwencji wielko ci
obszarów badawczych. Wynika to z odmiennej biologii poszczególnych gatunków i odmiennych procesów zachodz cych na poziomie populacji. Przyk adowo, niektóre gatunki
wykazuj tendencje do w drówek (m.in. rzekotki, aby zielone), natomiast inne s silnie
przywi zane do miejsc, w których sie przeobrazi y. Traszka grzebieniasta nale y do tych
ostatnich  gatunków filopatrycznych, przewa nie niezdolnych do dalekich migracji.
Szczegó owe badania ekologiczne oraz populacyjne umo liwi y wyznaczenie i waloryzacj wska ników siedliskowych dla traszki grzebieniastej. Dla wi kszo ci pozosta ych
gatunków takich bada nie ma. Czynniki siedliskowe, takie jak powierzchnia, sta o i zacienienie zbiornika, oraz obecno ryb i charakter rodowiska l dowego, b d odmienne
dla ka dego gatunku. Przyk adowo, z racji behawioru larw, traszki zwyczajne oraz ropuchy szare znacznie lepiej toleruj obecno ryb drapie nych ni traszki grzebieniaste. Inne
gatunki, jak np. grzebiuszka ziemna czy ropucha paskówka, preferuj zbiorniki i siedliska
l dowe o pod o u piaszczystym. Wydaje si wi c oczywiste, e waloryzacja wska ników,
a by mo e nawet niektóre wska niki b d odmienne dla innych gatunków p azów.
Wielu autorów podkre la, e traszka grzebieniasta mo e by wykorzystywana jako gatunek parasolowy dla innych p azów europejskich, a tak e dla specyficznych rodowisk przyrodniczych, zwi zanych ze zbiornikami wodnymi (np. Edgar, Bird 2006, Rybacki, Maciantowicz 2006). Rzeczywi cie, w zbiornikach, w których bytuj traszki grzebieniaste, mo na
spotka wszystkie gatunki rodzimych p azów nizinnych. Jednak trwa e populacje traszek
grzebieniastych zamieszkuj do w ski zakres wszystkich dost pnych zbiorników wodnych, co dobrze ilustruj wyniki bada w Niecce Nidzia skiej wspomniane powy ej (traszki
zamieszkiwa y zbiorniki o HSI >0.61, czyli mniej ni po owa wszystkich zbadanych). Inne
gatunki, jak np. aby trawne i traszki zwyczajne, mia y znacznie szersze spektrum. Istnieje
pilna potrzeba bada w tym kierunku. Dla niektórych gatunków waloryzacje b dzie mo na
przeprowadzi po dok adnej analizie wyników z monitoringu traszki grzebieniastej.

6. Ochrona gatunku
Traszka grzebieniasta podlega ochronie gatunkowej. Mimo tego liczebno populacji
traszki grzebieniastej spada na skutek post puj cej fragmentacji rodowiska i odwadniania terenu, które doprowadzi y do utraty siedlisk wodnych i l dowych dost pnych dla tego
gatunku. Traszk grzebieniast uznano za gatunek wymagaj cy utworzenia Specjalnych
Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000. Konieczne
jest zatem podj cie szeroko poj tej czynnej ochrony tego gatunku. Dzia ania takie prowadzone s w wielu krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii
i Danii. W Polsce metody aktywnej ochrony traszki grzebieniastej s w niewielkim stopniu
realizowane.
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Do najwa niejszych dzia a ochronnych nale y zapewnienie czno ci pomi dzy lokalnymi populacjami traszek grzebieniastych, umo liwiaj c wymian osobników pomi dzy
nimi, co w konsekwencji prowadzi do zachowania buforuj cych w a ciwo ci metapopulacji,
dzi ki czemu zwi kszaj si szanse przetrwania traszki lokalnie i regionalnie. Zatem odleg o , jaka mo e dzieli s siaduj ce zbiorniki wodne, w których zachodzi rozród traszek
grzebieniastych, nie powinna przekracza zdolno ci migracyjnych tego gatunku. Dla traszki
grzebieniastej odleg o ta wynosi oko o 8001200 metrów, z tym zastrze eniem, e zale y
ona od stopnia przenikalno ci terenów le cych pomi dzy lokalnymi populacjami. Obecno
barier typu dróg szybkiego ruchu lub rzek w pobli u zbiornika ogranicza migracje traszek.
Dzia ania powinny zmierza do utrzymania wysokiego zag szczenia zbiorników wodnych (optymalnie 4 zbiorniki/km2) oraz utrzymania korzystnego siedliska l dowego pomi dzy
zbiornikami. Konieczne jest odtwarzanie starych i budowanie nowych zbiorników wodnych.
Szczegó owe zalecenia budowy lub renowacji stawów oraz ich otoczenia mo na znale
w opracowaniach temu po wi conych w j zyku angielskim (np. English Nature 2001, Edgar,
Griffiths 2004) oraz w j zyku polskim (Zieli ski 2004, Klimaszewski 2007, Niewolewska
2007), poni ej podano kilka najwa niejszych wskazówek:
 Lokalizacja stawu w takim miejscu, aby traszki grzebieniaste mog y go zasiedli w sposób naturalny, a wi c w dostatecznie bliskiej odleg o ci od istniej cego stawu, w którym
wyst puj .
 Powierzchnia stawu powinna wynosi 500750 m2; staw powinien posiada wyp ycenia, miejsca g bsze, oraz nieregularn lini brzegowa.
 korzystne jest sadzenie ro lin strefy przybrze nej oraz ro lin cz ciowo i ca kowicie
zanurzonych.
 W adnym wypadku nie nale y wprowadza do stawu ryb.
 Nie nale y dopu ci do zarastania krzewami i drzewami obrze y stawów, co mo e powodowa nadmierne ich zacienienie, a w rezultacie spowoduje niekorzystne warunki
dla traszek.
 Teren otaczaj cy staw i znajduj cy si pomi dzy zbiornikami powinien zapewnia
traszkom odpowiednie warunki pokarmowe, schronienia, oraz mo liwo ci dyspersji.
Siedliska spe niaj ce te wymagania to zaro la, tereny poro ni te krzewami, drzewami
(z wyj tkiem obrze y stawu), ki, itp.
 W okresie ycia l dowego traszki chroni si w miejscach o du ej wilgotno ci  ukrywaj si pod kamieniami, pniami drzew, stertami ci tych b d opad ych z drzew ga zi,
itp. Dlatego w miar mo liwo ci nale y takie elementy otoczenia pozostawia , a nawet
tworzy sztucznie. Mog to by pryzmy usypane z kamieni, ga zi, ziemi, przykryte
darni lub po prostu pozostawione w okolicy zbiornika k ody drzew, wykroty, konary.
 Nale y równie oceni bariery istniej ce b d mog ce powsta w rodowisku, które ogranicz lub wr cz uniemo liwi dyspersj traszek. Mog to by inwestycje drogowe, wielkoobszarowe uprawy rolne, budownictwo mieszkaniowe. Szczególnie du wag nale y
zwróci na szybko rozwijaj ce si w Polsce inwestycje zwi zane z budownictwem.
Traszka grzebieniasta jest gatunkiem p aza prawie nieistniej cym w tzw. wiadomo ci
spo ecznej, która mo e by wa nym sprzymierze cem w realizowaniu za o e ochrony
gatunku. Zwi kszanie wiadomo ci spo ecznej mo e odbywa si na poziomie edukacji
szkolnej oraz jako informacja dla grup interesariuszy (le nictwo, rolnictwo, w adze lokalne,
projektanci/architekci, inwestorzy).
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