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1. Wstęp 

 Miejscem prowadzenia monitoringu batrachologicznego była Polana (Hala) Majerz, znajdująca 

się na grzbiecie i zboczach Majerza (689 m. n. p. m.) w paśmie Pienin (Fot. 1). Sama polana nie stanowi 

środowiska sprzyjającego licznemu występowaniu płazów, jednak w wyniku działalności człowieka 

powstało na niej kilka stanowisk, w których przynajmniej przez część roku utrzymuje się woda, co 

stwarza warunki dla życia i rozrodu tej grupy zwierząt. Ze względu na zróżnicowanie ekologiczne 

badanych stanowisk, ich charakterystyki oraz wyniki monitoringu omówione zostaną oddzielnie dla 

każdego z nich. 

Celem prezentowanego monitoringu była ocena stanu batrachofauny Polany Majerz. Szczególną 

uwagę poświęcono ocenie ewentualnego wpływu podejmowanych przez Pieniński Park Narodowy 

aktywnych działań ochronnych dotyczących płazów i ich siedlisk. 

 

2. Charakterystyka badanych stanowisk 

 

Koryta (K1-K4) 

Na Polanie Majerz prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Związana z tym jest obecność 

drewnianych koryt z wydrążonych pni, pełniących funkcję poideł dla zwierząt (Fot. 2). Koryta te, 

zgrupowane w stanowiska po 4-5 sztuk, zasilane są wodą pochodzącą z niewielkich wypływów ze 

zbocza hali. Woda doprowadzana jest do poszczególnych koryt przez system drewnianych korytek. 

Współrzędne geograficzne poszczególnych zespołów koryt to: 

K1: 49.43344, 20.33454 

K2: 49.43219, 20.33728 

K3: 49.43102, 20.34312 

K4: 49.43123, 20.34425 

Przed sezonem rozrodczym 2016 przy stanowisku K1 wykopano niewielkie oczko wodne, gromadzące 

wodę z pobliskiego wysięku. Oczko to zostało pogłębione przed sezonem 2017 (Fot. 3). Podobne 

niewielkie oczko wodne wykonano we wrześniu 2017 roku przy stanowisku K4. Przed sezonem 2017 

wszystkie koryta zostały wymienione na nowe natomiast źródliska zostały zabezpieczone ogrodzeniem 
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z żerdzi. W odróżnieniu od wcześniejszych koryt, nowe mają jedną ścianę pochyłą, co ułatwia dorosłym 

i przeobrażającym się płazom ich opuszczanie (Fot. 4). 

 

Staw „na Kapitanowym” (S) 49.43696, 20.33949 

Niewielki staw, długości i szerokości kilku metrów, położony na granicy hali i zadrzewień, pierwotnie 

wykorzystywany do pojenia owiec. W pierwszym sezonie obserwacji (2014) zbiornik ten był 

nieogrodzony, bardzo płytki, a jego brzeg bagnisty i silnie wydeptany przez owce (Fot. 5). Jesienią 2014 

staw został pogłębiony i otoczony ogrodzeniem z żerdzi (Fot. 6). W sezonie 2015 zbiornik początkowo 

miał bardzo nienaturalny charakter ze względu na brak roślinności, ta jednak dokonała szybkiej 

ekspansji. Poza ogrodzeniem stworzono drewniane, wkopane w ziemię koryto dla owiec, połączone rurą 

z stawkiem. W korycie dobudowano drewnianą pochylnię, która umożliwiła płazom wchodzącym lub 

wpadającym do niego bezpieczne wyjście na zewnątrz (Fot. 7). Koryto zasilane jest wodą tylko w 

okresie, kiedy w stawie gromadzi się nadmiar wody. Przy jej deficycie priorytetem jest zapewnienie 

odpowiednich warunków do rozwoju płazów.  

 

Staw przy leśniczówce PPN (S2) 49.43729, 20.33319 

Staw ten został utworzony od podstaw przed sezonem rozrodczym 2016. Jest to zbiornik o owalnym 

kształcie, powierzchni ok. 30 m
2
 i dnie wyłożonym kamieniami. W sezonie 2016 brak było roślinności 

naczyniowej (Fot. 8), jednak już w roku 2017 zaobserwowano jej ekspansję, co nadało mu bardziej 

naturalny charakter (Fot. 9). Poziom wody w zbiorniku jest stosunkowo wysoki i stabilny, co stwarza 

doskonałe warunki dla obecności płazów. 

 

Rów na Majerzu (R) 49.4302, 20.3507 

Rów biegnący wzdłuż szosy Krośnica – Sromowce Wyżne. Zbiornik ten charakteryzuje się niewielkim 

poziomem wody (zwykle kilka – kilkanaście cm) oraz dużą jego zmiennością (Fot. 10). W okresie suszy 

rów prawie całkowicie wysycha. Przez cały okres monitoringu zbiornik ten nie podlegał działaniom 

ochronnym. 
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3. Metodyka badań 

 Techniki monitoringu były takie same we wszystkich sezonach w latach 2014 - 2017. Każdego 

roku, w okresie od kwietnia do sierpnia (za wyjątkiem 2014 roku, o czym poniżej) wykonano 4 wizyty 

kontrolne, podczas których zbadano wszystkie stanowiska znajdujące się na badanym obszarze. 

Obecność płazów w korytach (K) badano wzrokowo. Dostrzeżone dorosłe osobniki łapano ręką w celu 

oznaczenia płci i sfotografowania. Larwy i osobniki młodociane (juv) liczono na podstawie obserwacji 

wzrokowych, bez wyławiania. W rowie (R) oraz stawkach (S i S2), poza obserwacjami wzrokowymi, 

stosowano metodę czerpakowania przy użyciu siatki herpetologicznej, w standardowy sposób nabierając 

porcje wody wraz z osadami dennymi, a następnie szukano w nich płazów. Każdorazowa wizyta na 

badanym terenie była jednocześnie połączona z przejściem ok. 4,2 km transektem, w trakcie którego 

poszukiwano płazów mogących przebywać na polanie poza wymienionymi stanowiskami. Podczas 

każdej z wizyt wykonywano dokładną dokumentację fotograficzną. 

W pierwszym sezonie badań (2014) prace terenowe ze względów formalnych rozpoczęto późno 

– pierwsza kontrola miała miejsce dopiero w połowie czerwca. Wyniki monitoringu z tego roku są więc 

uzupełnione o wiosenne obserwacje koryt oraz stawku S, wykonane przez mgr. Bogusława Kozika, 

pracownika PPN. Pan B. Kozik dostarczył również dodatkowych obserwacji z wczesnej wiosny 2017, 

które zostały użyte w niniejszym opracowaniu. 

Należy zaznaczyć, że odróżnianie larw traszki karpackiej (Lissotriton montandoni) od larw 

traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris) w warunkach terenowych jest niemożliwe. Ponieważ na 

badanym terenie nie stwierdzono osobników dorosłych traszki zwyczajnej, a stwierdzano dorosłe traszki 

karpackie, obserwowane larwy również identyfikowano jako należące do tego drugiego gatunku. 

 

 

4. Wyniki monitoringu 

 

4.1. Wyniki monitoringu dla poszczególnych stanowisk 

 

Szczegółowe wyniki monitoringu przedstawione są w tabelach w dalszej części raportu.  
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Zespoły koryt (K1-K4) 

Koryta, mimo że nie są typowymi zbiornikami wodnymi, okazały się miejscem występowania i rozrodu 

kilku gatunków płazów. Gatunkiem, który najpowszechniej wykorzystywał koryta, jest kumak górski 

(Bombina variegata) – obecność i rozród tego gatunku stwierdzano w każdym sezonie monitoringu. W 

pierwszym sezonie badań (2014) Bogusław Kozik w dniu 6 maja obserwował także, poza kumakami 

górskimi, sznury jaj ropuchy szarej (Bufo bufo) w zespołach koryt K2 (1 szt) oraz K3 (3 szt). W sezonie 

2015, poza kumakami górskimi, w korytach stwierdzono obecność kłębów skrzeku oraz kijanek żaby 

trawnej (Rana temporaria). W roku 2016 w korytach stwierdzono rozród kumaków górskich oraz 

ponownie ropuchy szarej, natomiast nie stwierdzono żaby trawnej. W roku 2017, przed sezonem 

rozrodczym, dokonano wymiany wszystkich koryt na nowe. W sezonie tym kumaki górskie pojawiły się 

w korytach później niż zwykle, ponieważ stwierdzono je dopiero podczas kontroli w maju. Z kolei 

podczas kontroli w lipcu 2017 w korytach stwierdzono nie tylko kumaki górskie (dorosłe, młodociane 

oraz larwy), ale także larwy traszki karpackiej. Zasiedlanie koryt przez płazy jest zjawiskiem 

nieuniknionym. Alternatywnymi miejscami rozrodu są niewielkie oczka wodne wykopane lub tworzące 

się samoistnie w pobliżu źródlisk na obszarze ogrodzonym żerdziami, dzięki temu nie są rozdeptywane 

przez owce. W oczku wykopanym na wiosnę 2016 roku przy stanowisku K1 w ciągu dwóch lat 

stwierdzono przystępujące do rozrodu ropuchy szare oraz kumaki. 

 

Staw „na Kapitanowym” (S) 

W pierwszym roku monitoringu (2014) stawek ten miał bardzo niewielką powierzchnię i głębokość; 

stwierdzono w nim tylko dwie larwy traszki górskiej oraz dwa skupiska kijanek ropuchy szarej. Od 

sezonu 2015 staw został pogłębiony i otoczony  ogrodzeniem. W sezonach 2015-2017 obserwowano w 

nim liczne osobniki ropuchy szarej, a także zniesienia i kijanki tego gatunku. W sezonie 2017 w stawie 

zaobserwowano po raz pierwszy larwy traszki karpackiej. 

 

Staw przy leśniczówce (S2) 

Zbiornik został utworzony jesienią roku 2015. W pierwszym roku monitoringu (2016) stwierdzono w 

nim obecność i rozród jedynie ropuchy szarej . Co prawda nie zaobserwowano wtedy dorosłych 

osobników, ale wynikało to z faktu, że rozród tego gatunku jest dosyć eksplozywny i termin pierwszej 

kontroli nie zgrał się z obecnością dorosłych ropuch w zbiorniku. Stwierdzono natomiast obecność 
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sznurów jaj ropuchy szarej, następnie licznych kijanek oraz, w drugiej połowie sezonu rozrodczego, 

przeobrażających się osobników. Pozwala to na stwierdzenie, ze już w pierwszym sezonie po 

utworzeniu zbiornika stwarzał on warunki dla udanego rozrodu ropuchy szarej, mimo że miał on wtedy 

jeszcze mało naturalny charakter (np. bardzo ubogą roślinność naczyniową). W drugim sezonie 

monitoringu (2017) w stawku przy leśniczówce stwierdzono nie tylko rozród ropuchy szarej, ale 

również żaby trawnej oraz kumaka górskiego. Oznacza to znaczny postęp w zasiedlaniu zbiornika przez 

płazy i wskazuje na słuszność koncepcji budowy sztucznych zbiorników rozrodczych dla płazów. 

Można się spodziewać, że w kolejnych latach zbiornik ten będzie kolonizowany przez kolejne gatunki, 

np. traszki.   

 

Rów na Majerzu (R) 

W pierwszym sezonie monitoringu (2014) w rowie stwierdzono jedynie nieliczne larwy traszki 

karpackiej, jednak ze względu na późne rozpoczęcie prac wyniki te nie są miarodajne. W sezonie 2015 

w rowie stwierdzono jedynie rozród żaby trawnej, natomiast nie stwierdzono traszek. W sezonach 2016 

i 2017 na stanowisku tym stwierdzono również rozród żaby trawnej, a także obecność dorosłych 

osobników oraz larw traszek: górskiej (Ichtyosaura alpestris) i karpackiej. Wczesnowiosenne 

obserwacje mgr Bogusława Kozika z PPN z sezonu 2017 wskazują, że liczba rozmnażających się w 

rowie żab trawnych jest znaczna – zaobserwował on ok. 40 kłębów skrzeku tego gatunku. 

 

 

4.2. Status poszczególnych gatunków na badanym terenie 

 

Kumak górski (Bombina variegata) (Linnaeus, 1758) 

Kumak górski był najczęściej spotykanym gatunkiem płaza na badanym terenie. Jego rozród w 

zespołach koryt (K1-K4) stwierdzany był w każdym sezonie monitoringu. W roku 2016 stwierdzono 

jednego osobnika dorosłego w stawie przy leśniczówce (S2), natomiast w sezonie 2017 zaobserwowano 

już na tym stanowisku większą liczbę osobników dorosłych oraz ich rozród. W roku 2017 stwierdzono  

też rozród kumaków górskich w rowie (R). 
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Ropucha szara (Bufo bufo) (Linnaeus, 1758) 

Występowanie licznych dorosłych ropuch oraz ich rozród stwierdzano na Polanie Majerz w sezonach 

2014-2017. Gatunek ten regularnie przystępował do rozrodu w stawie „na Kapitanowym” (S), był także 

pierwszym gatunkiem, który przystąpił do rozrodu w stawku przy leśniczówce, utworzonym jesienią 

2015 (S2). W sezonach 2016 i 2017 obserwowano w nim stosunkowo dużą liczbę zniesień oraz kijanek 

tego gatunku. W sezonach 2014 i 2016 zaobserwowano również obecność sznurów jaj oraz kijanek 

ropuchy szarej w zespołach koryt (K1 - K3). 

 

Żaba trawna (Rana temporaria) (Linnaeus, 1758) 

W trakcie monitoringu w sezonach 2015-2017 stwierdzono regularny rozród tego gatunku w rowie na 

Majerzu (R) (brak obserwacji z sezonu 2014 wynika z późnego rozpoczęcia prac). Obserwacje 

Bogusława Kozika z PPN, dokonane w marcu 2017, wskazują na dużą liczbę osobników 

przystępujących do rozrodu (obecność ok. 40 zniesień). Ponadto, rozród żaby trawnej stwierdzano w 

korytach K4 (sezon 2015) oraz stawku przy leśniczówce S2 (2017). 

 

Traszka górska (Ichtyosaura alpestris) (Laurenti, 1768) 

Obecność traszki górskiej na badanym terenie została potwierdzona w 2014 roku (larwy w stawku S), a 

następnie w sezonie 2016 i 2017 w rowie na Majerzu (R).  

 

Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) ((Boulenger, 1880) 

Traszki karpackie obserwowano przed wszystkim w rowie na Majerzu (R) (sezony 2014, 2016-17). W 

roku 2017 stwierdzono ponadto jej rozród (larwy) w korytach K1 oraz w stawku S.  

 

 

5. Wnioski 

  

Utworzenie jesienią 2015 roku sztucznego stawu przy leśniczówce PPN (S2) okazało się bardzo 

dobrym posunięciem, które stworzyło nowe, stabilne miejsce rozrodu dla płazów. Już wiosną 2016, 

mimo że zbiornik miał jeszcze mało naturalny charakter (kamieniste dno, praktyczny brak roślinności 

naczyniowej) przystąpiły w nim do rozrodu ropuchy szare. W kolejnym sezonie (2017) w zbiorniku 
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pojawiły się dwa kolejne gatunki - poza ropuchą szarą do rozrodu przystąpiły w nim żaby trawne oraz 

kumaki górskie. Zasiedlenie zbiornika przez kolejne gatunki prawdopodobnie wynikało z nabrania przez 

niego bardziej naturalnego charakteru, głównie dzięki rozwojowi roślin naczyniowych. Można 

oczekiwać, że w kolejnych sezonach stawek ten zostanie również zasiedlony przez obecne na tym 

obszarze traszki: karpacką oraz górską. 

 

Czteroletni monitoring  płazów na Polanie Majerz wykazał, że zespoły koryt, będących 

sztucznymi i nietypowymi zbiornikami wodnymi, mogą stanowić cenne miejsce życia i rozrodu płazów, 

gdy na danym obszarze występuje deficyt naturalnych siedlisk. W korytach (K1-K4) każdego roku 

obserwowano rozród kumaków górskich, a w pojedynczych sezonach również żaby trawnej, ropuchy 

szarej oraz traszki karpackiej. Dokonana przed sezonem 2017 wymiana koryt na nowe początkowo 

podziałała na płazy odstraszająco (brak płazów w korytach w kwietniu 2017), natomiast już w maju 

pojawiły się w nich ponownie kumaki, a co istotne, także nie obserwowane wcześniej w korytach 

traszki karpackie.  

Nowe koryta, które umieszczono na polanie przed sezonem 2017, mają konstrukcję bardziej 

sprzyjającą żyjącym w nich płazom niż stare. Jedna ze ścianek na węższym końcu koryt nie jest 

pionowa, jak pozostałe, ale skośna. Takie rozwiązanie sprawia, że zarówno dorosłe płazy, jak i osobniki 

będące w trakcie przeobrażenia, mają ułatwione opuszczanie koryt. Ma to duże znaczenie szczególnie 

dla osobników młodych. Wszelkiego rodzaju sztuczne zbiorniki o pionowych ścianach mogą tworzyć 

pułapki, prowadzące nawet do śmiertelności płazów, które nie mogą opuścić w odpowiednim czasie 

środowiska wodnego. Z tego powodu opisaną wyżej zmianę w konstrukcji koryt należy ocenić jako 

działanie zdecydowanie korzystne dla batrachofauny Polany Majerz. 

Należy zaznaczyć, że w okresie, gdy kumaków nie było w korytach (kwiecień 2017), gatunek 

ten stwierdzono w oczku wodnym, utworzonym przy stanowisku K1. Wskazuje to, że tworzenie takich 

niewielkich, półnaturalnych zbiorników, zbierających wody wypływające ze zbocza polany, może być 

korzystne dla lokalnej populacji płazów i stanowić alternatywę dla koryt.  

 

Staw „na Kapitanowym” (S) w pierwszym roku monitoringu pełnił rolę jeszcze rolę poidła dla 

owiec. Poziom wody był bardzo niski, a brzeg silnie rozdeptany przez korzystające z wodopoju 

zwierzęta. Jedyne zaobserwowane na tym stanowisku w sezonie 2014 płazy to dwie larwy traszki 
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górskiej (stwierdzone na początku lipca) oraz zaobserwowane  6 maja przez Bogusława Kozika 

skupiska kijanek ropuchy szarej (wyklute z ok. dwóch zniesień). Po sezonie rozrodczym 2014 staw ten 

został pogłębiony, otoczony ogrodzeniem z żerdzi, a poza obrębem ogrodzenia zbudowano niewielkie 

drewniane koryto, które przejęło rolę poidła dla owiec. W korycie tym zbudowano także pochylnię, 

umożliwiającą dostającym się tam płazom bezpieczne wychodzenie. Zabiegi te doprowadziły do 

znacznej poprawy warunków środowiskowych dla płazów. W kolejnych latach obserwowany poziom 

wody w stawku, choć zmienny, był znacznie wyższy niż w roku 2014. Rozmiary lustra wody również 

były większe, co stwarzało bardziej stabilne warunki dla życia i rozrodu płazów. Już wiosną 2015 roku 

obserwowano w stawku ok. 10 godujących ropuch szarych oraz liczne sznury jaj, a później larwy. W 

sezonach 2016-2017 w stawku również obserwowano liczne zniesienia i larwy tego gatunku. Co więcej, 

w roku 2017 po raz pierwszy w okresie monitoringu stwierdzono też w stawku obecność larw traszki 

karpackiej. Wyniki te jasno wskazują, że pogłębienie stawu i zabezpieczenie jego brzegu przed 

dostępem owiec pozytywnie wpłynęło na rozmnażające się w nim płazy.  

  

Stanowiskiem, które nie było poddawane celowym zmianom przez cały okres czteroletniego 

monitoringu był rów na Majerzu (R). Poziom wody w tym zbiorniku jest zmienny, w okresach 

długotrwałych upałów wilgoć prawie zanika, jednak w okresie wczesnej wiosny jest to wartościowe 

miejsce rozrodu dla żab trawnych, a także traszki karpackiej, stwierdzonej tam w sezonach 2014, 2016 i 

2017 oraz traszki górskiej. 

 

W ostatnim sezonie monitoringu zaobserwowano zwiększenie liczby miejsc rozrodu traszki 

karpackiej, gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W latach 2014 i 2016 gatunek 

ten był stwierdzony tylko w rowie (R), natomiast w 2015 nie został ani razu zaobserwowany na 

badanym terenie. Natomiast w sezonie 2017 rozród traszki karpackiej został stwierdzony nie tylko w 

rowie (R), ale także w korytach (K1) i w stawku (S). Jest bardzo prawdopodobne, że poprawa kondycji 

tego gatunku na Polanie Majerz wynika z podejmowanych działań ochronnych, takich jak pogłębienie 

stawku S oraz wymiana zespołów koryt. 

 

 Podsumowując, podejmowane na Polanie Majerz przez Pieniński Park Narodowy działania 

mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla płazów oceniam jako zdecydowanie korzystne. 



 

 

 

 „LIFE Pieniny PL”  
 

 
Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”” 

 
 
  

 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” pn. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w 
obszarze Pieniny” współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pieniński Park Narodowy 
 

Utworzenie nowego, stabilnego miejsca rozrodu tych zwierząt (stawek przy leśniczówce) oraz 

pozytywne zmiany w obrębie zespołów koryt oraz stawku „na Kapitanowym” przyniosły widoczne 

efekty, szczególnie w sezonach rozrodczych 2016 i 2017. Należy podkreślić, że w sezonie rozrodczym 

2017 na Polanie Majerz stwierdzono obecność i rozród wszystkich pięciu występujących tu gatunków 

płazów, podczas gdy w sezonach 2015 i 2016 liczba ta była niższa (odpowiednio 3 i 4). 

 

 

6. Tabele 

 

Tab. 1A. Wyniki monitoringu 18.06.2014 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     9 5+jaja     

K2     1 ok. 40     

K3     5 ok. 30     

K4           

R        4   

S           

suma     15 75+jaja  4   

 

 

 

Tab. 1B. Wyniki monitoringu 01.07.2014 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     2 15+jaja     

K2     1 ok. 30     

K3      ok. 20     

K4           

R           

S          2 

suma     3 65+jaja    2 
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Tab. 1C. Wyniki monitoringu 25.08.2014 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     4 6     

K2      5     

K3      7     

K4      6     

R           

S           

suma     4 24     

 

 

 

Tab. 1D. Wyniki monitoringu 14.09.2014 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     3 4     

K2      3     

K3      2     

K4      4     

R           

S           

S2           

suma     3 13     

 

 

Tab. 2A. Wyniki monitoringu 16.04.2015 

 Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1           

K2           

K3           

K4  Jaja 

(4 kłęby) 

        

R  Jaja (4+2 

wyklute) 

        

S   10 Sznury jaj 

(kilka) 

      

suma  jaja 10 jaja       
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Tab. 2B. Wyniki monitoringu 10.05.2015 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     6 Jaja (kilka 

złożeń) 

    

K2           

K3     2 Liczne, jaja      

K4  Larwy (1-2 

złożenia) 

   Liczne      

R           

S    Liczne        

suma  larwy  liczne 8 Jaja, larwy     

 

 

Tab. 2C. Wyniki monitoringu 03.07.2015 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     4 ok. 200     

K2     4 ok. 20     

K3     1 ok.40     

K4      6     

R           

S    liczne       

suma    liczne 9 Ok. 270     

 

 

 

Tab. 2D. Wyniki monitoringu 16.08.2015 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1           

K2           

K3     3 (juv)      

K4           

R           

S           

suma     3 (juv)      
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Tab. 3A. Wyniki monitoringu 16.04.2016 

 Żaba trawna  

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1    
Sznury jaj 

(5) 
      

K2     2      

K3    
Sznury jaj 

(2) 
1      

K4           

R  

Jaja, 2 

kłęby + 2 

wyklute 

      1 2 

S   1 Sznury jaj       

S2    Sznury jaj       

suma  jaja 1 
Sznury jaj 

(10-20) 
3      

 

 

 

Tab. 3B. Wyniki monitoringu 12.05.2016 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe zniesienia dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1    liczne 12 3     

K2     9 4     

K3    liczne 7 8     

K4           

R  liczne       2  

S    liczne       

S2    b. liczne       

suma  liczne  b. liczne 28 15   2  
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Tab. 3C. Wyniki monitoringu 28.06.2016 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     2 Ok. 20     

K2           

K3     1      

K4           

R           

S    liczne       

S2    liczne 1      

suma    liczne 4 Ok. 20     

 

 

Tab. 3D. Wyniki monitoringu 30.08.2016 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     3 (juv)      

K2           

K3      6     

K4           

R 1          

S           

S2           

suma 1    3 (juv) 6     

 

 

Tab. 4A. Wyniki monitoringu 10.04.2017 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe skrzek dorosłe skrzek dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     3*      

K2           

K3           

K4           

R  
6 (w tym 3 

wyklute) 
    3    

S    kilka       

S2  3 6 kilka       

suma    10-20 3*  3    

*kumaki były obecne w utworzonym obok koryt K1 małym oczku; w korytach gatunku nie stwierdzono 
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Tab. 4B. Wyniki monitoringu 11.05.2017 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe skrzek dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     6+2 juv* 2     

K2           

K3           

K4           

R  liczne     2    

S           

S2    b. liczne 1      

suma  liczne  b. liczne 9 2 2    

*w tym 6 w oczku wodnym 

 

Tab. 4C. Wyniki monitoringu 09.07.2017 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1     2+11juv liczne  15   

K2     2      

K3      liczne     

K4           

R      liczne    8 

S        3   

S2     2 liczne     

suma     17 liczne  18  8 

 

 

Tab. 4D. Wyniki monitoringu 30.08.2017 

 
Żaba trawna 

(R. temporaria) 

Ropucha szara 

(B. bufo) 

Kumak górski 

(B. variegata) 

Traszka karpacka 

(L. montandoni) 

Traszka górska 

(I. alpestris) 

stanowisko dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy dorosłe larwy 

K1           

K2     2 juv      

K3     1 juv      

K4           

R           

S           

S2     5 juv liczne     

suma     8 juv liczne     
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7. Fotografie 

 

Fot. 1. Zdjęcie lotnicze Polany Majerz z zaznaczonymi stanowiskami badawczymi (google.com) 
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Fot. 2. Zespół koryt K2. Sierpień 2017. 

 

 

 

Fot. 3. Oczko wodne przy stanowisku K1. Kwiecień 2017. 
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Fot. 4. Nowe koryto z widoczną na pierwszym planie pochylnią dla płazów. Kwiecień 2017. 

 

 

Fot. 5. Stawek „na Kapitanowym” (S) przed pogłębieniem. Czerwiec 2014.  
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Fot. 6. Stawek „na Kapitanowym” (S) po pogłębieniu i ogrodzeniu. Kwiecień 2017. 

 

 

Fot. 7. Koryto przy stawie „na Kapitanowym” (S) z dobudowaną pochylnią dla płazów. Maj 2016.  
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Fot. 8. Staw przy leśniczówce (S2) w pierwszym sezonie. Kwiecień 2016. 

 

 

 

Fot. 9. Staw przy leśniczówce (S2) w drugim sezonie. Widoczny bardziej naturalny charakter zbiornika. 

Sierpień 2017. 
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Fot. 10. Rów na Majerzu (R). Maj 2016. 

 

 


