
Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie 1: 239–243, 2000

Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia)
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Treść. Herpetofauna Pienin obejmuje 10 gatunków płazów oraz 5 gatunków
gadów: traszka górska (Triturus alpestris), traszka karpacka (Triturus montan-
doni), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus
cristatus), salamandra plamista (Salamandra salamandra), kumak górski
(Bombina variegata), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis),
żaba trawna (Rana temporaria), żaba wodna (Rana esculenta), oraz padalec
zwyczajny (Anguis fragilis), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka ży-
worodna (Lacerta vivipara), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), gniewosz
plamisty (Coronella austriaca) i żmija zygzakowata (Vipera berus). Występowa-
nie w Pieninach rzekotki drzewnej (Hyla arborea) nie zostało w ostatnim okre-
sie czasu należycie udokumentowane.

HISTORIA BADAŃ

Pierwsze publikowane dane na temat fauny pła-
zów i gadów Pienin znajdujemy w przygotowa-
nym przez Polińskiego (1913) raporcie dla Komi-
sji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Kra-
kowie. Raport Polińskiego wymieniał dziewięć
gatunków płazów i cztery gatunki gadów, których
okazy zebrano w Pieninach w 1912 r. Kolejne in-
formacje o herpetofaunie tego obszaru można
znaleźć w popularnych opracowaniach Sitowskie-
go (1923) i Smólskiego (1955) poświęconych ca-
łości przyrody Pienin. Późniejsza praca Smólskie-
go z 1960 nie wnosi nic nowego, gdyż jest dokładną
kopią opracowania z 1955. Wątpliwe, by powy-
ższe doniesienia były oparte o obserwacje własne
autorów (interesujące, że Sitowski wymienia za-
ledwie pięć, zaś Smólski siedem gatunków pła-
zów i gadów). Przyczynek do znajomości herpe-
tofauny Pienin znajdujemy w pracy Bocheńskie-
go (1960), który wymienia trzy gatunki płazów
wchodzące w skład pokarmu puchacza (oznacze-
nia materiału dokonał Marian Młynarski).

Pierwszym obszernym opracowaniem herpe-

tofauny Pienin była monografia Kowalskiego
i Młynarskiego, wydana drukiem w 1965 r. Publi-
kowane później opracowania, zawierające wzmian-
ki o płazach i gadach, miały przeważnie charakter
popularny i omawiały całość przyrody Pienin
(Bocheński 1982; Strojny 1987). Dane o wystę-
powaniu płazów w Pieninach można znaleźć rów-
nież u Świerada (1988), zaś artykuł Strojnego
(1991) podaje garść informacji o rozsiedleniu pie-
nińskich węży.

W 1992 r. rozpoczął się nowy etap badań her-
petofauny Pienin, mający ścisły związek z nie-
uchronnie zbliżającym się zakończeniem budowy
Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzi-
ca i Sromowce Wyżne (nastąpiło w 1995 r.) i prze-
widywanymi zmianami w przyrodzie regionu bę-
dącymi jej wynikiem. Celem tych badań było
określenie stanu fauny płazów i gadów, ich liczeb-
ności i różnorodności gatunkowej, Pienińskiego
Parku Narodowego i sąsiadującego z nim terenu
projektowanych zbiorników przed zakończeniem
budowy, określenie zmian w faunie tych zwierząt
po jej zakończeniu (po zalaniu terenu zbiorników)
oraz wypracowanie najefektywniejszych metod



ich ochrony. Wynikiem tych badań było szereg
opracowań, częściowo tylko opublikowanych
(Rybacki 1993a, b, 1994a, b, 1995, 1996a, b,
1997a, b, 1998a, b, 1999a, b).

CHARAKTERYSTYKA FAUNY

Lista gatunkowa płazów i gadów Pienin, tak jak
ją przedstawiono poniżej, została skompilowana
w oparciu o prace prezentujące wyniki oryginal-
nych obserwacji terenowych bądź studiów mate-
riałów dowodowych, a zatem: Poliński (1913),
Kowalski i Młynarski (1965), Świerad (1988),
Strojny (1991) oraz Rybacki (1995, 1998a). Pozo-
stałe cytowane tu prace opublikowane przed ro-
kiem 1990 – traktujące po większej lub mniejszej
części o herpetofaunie Pienin – mają przeważnie
charakter popularyzatorski i powtarzają w zasa-
dzie informacje zawarte w podstawowych opra-
cowaniach.

Pierwsza lista płazów i gadów Pienin, sporzą-
dzona przez Polińskiego (1913), była bardzo rze-
telna, powstała bowiem wyłącznie w oparciu o
okazy dowodowe.

Zaznaczam przytem, że podaję tutaj stanowi-
ska jedynie tych gatunków gadów i płazów, któ-
rych okazy – pisze Poliński (op. cit.: 131) – mia-
łem sposobność mieć w ręku i oznaczyć dokładnie.
Spostrzeżenia zaś czynione z pewnej, chociażby
małej odległości, pomijam przeważnie zupełnie.
Lista ta obejmowała dziewięć gatunków płazów:

• traszka górska, Triturus alpestris (LAURENTI,
1768),

• traszka karpacka, Triturus montandoni
(BOULENGER, 1880),

• salamandra plamista, Salamandra salaman-
dra (LINNAEUS, 1758),

• kumak górski, Bombina variegata (LINNAEUS,
1758),

• ropucha szara, Bufo bufo (LINNAEUS, 1758),
• ropucha zielona, Bufo viridis LAURENTI,

1768,
• żaba trawna, Rana temporaria Linnaeus,

1758,
• żaba wodna, Rana esculenta LINNAEUS,

1758),
• rzekotka drzewna, Hyla arborea (LINNAEUS,

1758),

oraz 4 gatunki gadów:
• padalec zwyczajny, Anguis fragilis LINNAEUS,

1758,
• jaszczurka zwinka, Lacerta agilis LINNAEUS,

1758,
• jaszczurka żyworodna, Lacerta vivipara

(LAURENTI, 1768),
• gniewosz plamisty, Coronella austriaca

LAURENTI, 1768*.

Po dokładnej analizie tekstu pracy Polińskiego
pojawiają się jednak pewne zastrzeżenia odnośnie
umieszczenia na tej liście rzekotki, Hyla arborea.
Autor przy każdym mniej pospolitym gatunku
podawał dokładne miejsce jego występowania
w Pieninach. Wyjątkiem była właśnie rzekotka,
o której napisał jedynie: W Pieninach nieliczna
(1912 r.). Na Podhalu znaleziona w stawku glinia-
stym pod Maniowami (1912 r.) (op. cit. 135). Sta-
wki te (ok. 4 km od Czorsztyna) zostały najpra-
wdopodobniej zniszczone w trakcie budowy
Zbiornika Czorsztyn-Niedzica. Lista Polińskiego
nie obejmowała dwóch najpospolitszych gatun-
ków pienińskich węży: zaskrońca zwyczajnego,
Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) i żmii zygzako-
watej, Vipera berus (LINNAEUS, 1758). Wzmianki
o ich występowaniu w Pieninach zamieścili
później Sitowski (1923) i Smólski (1955).

Lista gatunków stwierdzonych w Pieninach
przez Kowalskiego i Młynarskiego (1965) nie
różni się wiele od zestawienia podanego powyżej.
Kowalski i Młynarski nie byli jednak w stanie po-
twierdzić występowania w Pieninach trzech ga-
tunków płazów i gadów, sygnalizowanych wcześ-
niej przez Polińskiego (1913): rzekotki drzewnej,
Hyla arborea, żaby wodnej, Rana esculenta i ja-
szczurki żyworodnej, Lacerta vivipara.

Szczegółowe badania przeprowadzone w la-
tach 90. (Rybacki 1993a, b, 1995, 1998a) wyka-
zały, że liczba gatunków płazów zamieszkujących
Pieniny jest wyższa niż podana przez Kowalskie-
go i Młynarskiego (1965) i wynosi łącznie 10.
Dwa nowe nie stwierdzone nigdy uprzednio ga-
tunki płazów to traszka zwyczajna, Triturus vul-
garis (LINNAEUS, 1758) i traszka grzebieniasta,
Triturus cristatus (LAURENTI, 1768). Traszki te

* Użyto współczesnych nazw gatunkowych.
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występują wprawdzie głównie na nizinach, jed-
nak obserwowano je także, niekiedy licznie, na
kilku stanowiskach wokół Zbiornika Czorsztyn-
Niedzica (Rybacki 1998a) oraz w Kotlinie Nowo-
tarskiej i Sądeckiej (Świerad 1988). Ostatnie ba-
dania potwierdziły również występowanie na ob-
rzeżach Pienin żaby wodnej (Rana esculenta),
której nie znaleźli Kowalski i Młynarski (1965).
Żaba ta była obserwowana jedynie w Zbiorniku
Czorsztyn-Niedzica, gdzie należała do najrzad-
szych płazów (Rybacki 1997b, 1998a). Natomiast
występowanie w Pieninach rzekotki drzewnej
(Hyla arborea) nie zostało dotychczas wiarygod-
nie udokumentowane.

Lista gatunków opracowana w latach 90. (Ry-
backi 1998a) potwierdza występowanie w Pieni-
nach wszystkich sygnalizowanych poprzednio ga-
dów, w tej liczbie również jaszczurki żyworodnej
(Lacerta vivipara). Zasięg tej jaszczurki jest jed-
nak ograniczony głównie do obrzeży Zbiornika
Czorsztyn-Niedzica. Na terenie Parku Narodowe-
go jaszczurkę żyworodną znaleziono jedynie w
rejonie Czorsztyna (również nad zbiornikiem)
i Hałuszowej (Rybacki, 1997b, 1999b). Nie po-
twierdzono występowania tego gatunku na tere-
nach między Sromowcami Wyżnymi i Średnimi,
skąd podawał go Poliński (1913).

Warto tutaj jeszcze dodać, że w literaturze roz-
ważano kilkakrotnie możliwość występowania w
Pieninach węża Eskulapa (Elaphe longissima)
(Kowalski i Młynarski 1965; Strojny 1987, 1991),
którego współczesny zasięg w Polsce jest ograni-
czony do południowo-wschodniej części kraju.
Powyższe przypuszczenia nie znajdują oparcia w
faktach, a ich źródłem były co najwyżej opowie-
ści mało wiarygodnych świadków. Natomiast
opublikowany przez Barowicza (1979) artykuł
wprowadzał w błąd podając informację o rzeko-
mym odnalezieniu w Białej Wodzie w Małych
Pieninach okazów węża Eskulapa. Doniesienie to
– jak się później okazało – zostało oparte na nie-
prawdziwych pogłoskach (Szyndlar 1984).

Najbliższe stanowisko węża Eskulapa zareje-
strowano koło Łącka (Beskid Sądecki), 12 km na
północ od Pienińskiego Parku Narodowego (Ba-
rowicz i Jastrzębski 1977; Barowicz 1979).

Swoim składem gatunkowym fauna płazów
i gadów Pienin nie różni się od herpetofauny spo-

tykanej w innych częściach polskich Karpat. Jed-
nocześnie nie ma tutaj ani żółwia błotnego (Emys
orbicularis) ani kilku gatunków płazów chara-
kterystycznych dla terenów nizinnych. Pieniński-
mi gatunkami typowymi dla wyżej położonych
obszarów są traszka karpacka (Triturus montan-
doni), traszka górska (Triturus alpestris), sala-
mandra plamista (Salamandra salamandra) oraz
kumak górski (Bombina variegata). Płazy te za-
siedlają również inne rejony polskich Karpat, nie
spotyka się ich natomiast na niżu, z wyjątkiem tra-
szki górskiej, która występuje także na Ziemi Lu-
buskiej (Juszczyk 1987; Najbar 1995). Traszka
karpacka jest endemitem karpackim. Pozostałe
gatunki spotykanych w Pieninach płazów i gadów
występują na obszarze całego kraju i – z wyjąt-
kiem gniewosza plamistego (Coronella austriaca)
– należą do gatunków na ogół pospolitych. Gnie-
wosz jest niewątpliwie najrzadszym gadem Pie-
nin, należy też do najrzadszych i najmniej licz-
nych gadów krajowych (Gosławski i Rybacki
1985; Najbar 1995, 1997).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochro-
ny Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa z dnia 6 stycznia 1995 r. (Dziennik Ustaw RP,
Nr 13, 1995) wszystkie gatunki płazów i gadów
zamieszkujących obszar Polski, w tym i Pienin,
podlegają ochronie prawnej. Żaba wodna (Rana
esculenta) chroniona jest tylko w okresie od
1 marca do 31 maja.

Większość gatunków płazów i gadów omawia-
nego obszaru stoi dziś w obliczu znacznego (a w
niektórych przypadkach wręcz drastycznego)
zmniejszenia ich populacji, a to w związku z bu-
dową Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-
Niedzica i Sromowce Wyżne u granic Pienińskie-
go Parku Narodowego. Szczególnie zagrożone są
płazy, gdyż wypełnienie zbiornika wodą spowo-
dowało bezpowrotne zniszczenie większości (i tak
nielicznych w Pieninach) miejsc nadających się
do rozrodu. Najbardziej spektakularnym przykła-
dem zaniku płazów na omawianym terenie są
gwałtowne zmiany w liczebności rozrodczej po-
pulacji żaby trawnej (Rana temporaria). W czasie
badań prowadzonych w latach 1992–93 (przed
napełnieniem zbiorników) i 1996–97 (po ich na-
pełnieniu) stwierdzono, że liczebność żab roz-
mnażających się na terenie Zbiorników Czor-
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sztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne zmniejszyła
się o 80–90% w porównaniu z rokiem 1993 (Ry-
backi 1998a). Zaobserwowano tu również spadek
liczebności innych płazów, jednak jego skala była
trudniejsza do oszacowania. Wszystko wskazuje
więc na to, że zalanie terenu zbiorników retencyj-
nych pociągnie za sobą znaczny spadek liczebno-
ści płazów Pienińskiego Parku Narodowego i te-
renów sąsiednich już w ciągu najbliższych kilku
lat. Zagadnienia dotyczące problemów ochrony
płazów i gadów Pienin, szczególnie w aspekcie
zagrożeń tych zwierząt związanych, bezpośrednio
lub pośrednio, z budową zbiorników retencyj-
nych, zostały szczegółowo omówione w szeregu
opracowań z lat 90. (Rybacki 1993a, 1994a, b,
1995, 1996a, b, 1997a, b, 1998a, b, 1999a, b).

W ostatnim okresie podjęto szereg działań w
ramach aktywnej ochrony płazów mających na
celu zminimalizowanie strat w ich populacjach
zasiedlających Pieniński Park Narodowy. Działa-
nia te ukierunkowane są głównie na ochronę sied-
lisk rozrodczych płazów oraz szlaków ich migra-
cji krzyżujących się z szosami (Rybacki 1998a, b,
1999a, b). W 1997 r. zbudowano trwałe ogrodze-
nie chroniące płazy wędrujące przez szosę na po-
łudniowym brzegu Zbiornika Sromowce Wyżne
oraz wykopano dwa stawy rozrodcze na jego pół-
nocnym brzegu (od strony Parku). Od 1997 r.
okresowo (w czasie godów) zabezpieczana jest
również szosa w Sromowcach Kątach, koło przy-
stani flisackiej, gdzie co roku pod kołami samo-
chodów ginęło kilka tysięcy płazów (Rybacki
1995, 1998b). Przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach programu aktywnej ochrony płazów Pieniń-
skiego Parku Narodowego, szczególnie w rejonie
zbiorników retencyjnych, powinny w stosunkowo
krótkim czasie przynieść wymierne efekty – do-
prowadzić do zahamowania procesu szybkiego
zanikania płazów żyjących na tym terenie.
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Parku Narodowego oraz terenu Zespołu Zbiorników
Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne przed
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Strojny W. 1991. Węże Serpentes w przyrodzie Pienin i wie-
rzeniach góralskich. — Chrońmy Przyr. ojcz., 47(1–2):
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Szyndlar Z. 1984. Wąż Eskulapa, Elaphe longissima (LAU-

RENTI) na ziemiach polskich – wczoraj i dziś. — Przegl.
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SUMMARY

The herpetofauna of the Pieniny Mts consists of
ten species of amphibians and five species of rep-
tiles: Triturus alpestris, Triturus montandoni,
Triturus vulgaris, Triturus cristatus, Salamandra
salamandra, Bombina variegata, Bufo bufo, Bufo
viridis, Rana temporaria, Rana esculenta, Anguis
fragilis, Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Natrix
natrix, Coronella austriaca, and Vipera berus.
A possible occurrence in the area of Hyla arborea
has not been evidenced recently.
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