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Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

• Jako przedmioty ochrony  w „SDF”  wymienione są między innymi: 2 gatunki 
płazów – traszka grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina 
bombina, oraz 1 gatunek ssaka – wydra Lutra lutra. Stanowiska obu 
gatunków płazów zostały zinwentaryzowane w 2007 roku przez Biuro 
Urządzania Lasu. Dodatkowo wykazany został  bóbr europejski Castor fiber. 
nie będący przedmiotem ochrony na tym obszarze.  

• Podczas prac terenowych w kwietniu i maju 2012 nie udało się niestety 
potwierdzić obecności wymienionych gatunków na wcześniej wykazanych 
stanowiskach, ani na żadnych innych. Natomiast zarówno kumak nizinny 
(charakterystyczne głosy godowe samców), jak i wydra (ślady i miejsce 
żerowania) występują w bezpośredniej bliskości obszaru Natura 2000  
– w stawach rybnych w Stanisławowie.  



Gatunki zwierząt  wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej – 
stanowiska zinwentaryzowane przez BUL w 2007 roku. Część północna obszaru. 



Gatunki zwierząt  wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej – 
stanowiska zinwentaryzowane przez BUL  (2007). Część południowa obszaru. 



Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 
żródło: http://pl.wikipedia.org/ 

Fot. Rainer Theuer 



Biologia gatunku 

• Jest to największa traszka krajowa. Nazwa gatunku pochodzi od wysokiego (nawet 
ponad 1cm) grzebienia, który rozwija się na grzbiecie samca w okresie godowym 
(czyli wiosną). Traszka grzebieniasta jest łatwa do odróżnienia od wszystkich innych 
gatunków traszek, w każdym stadium rozwojowym: od jaj, przez larwy, po dorosłe 
płazy.  

• Traszki tego gatunku rozmnażają się w zbiornikach wody stojącej bardzo różnego 
typu, zarówno w większych, takich jak glinianki czy ekstensywnie użytkowane lub 
opuszczone stawy rybne, jak i w niewielkich oczkach wodnych, torfiankach a nawet 
rowach melioracyjnych o słabym przepływie. Traszki tego gatunku przebywają w 
wodzie dłużej niż pozostałe – często od marca do lata, a nawet jesieni. Po odbyciu 
charakterystycznych tańców godowych i zapłodnieniu, samica traszki grzebieniastej 
składa etapami kilkaset jajek, zawijając je w miękkie liście roślin wodnych. 
Wykluwające się larwy potrzebują około 3 miesięcy by przeobrazić się i opuścić 
środowisko wodne. 

• W okresie życia lądowego omawiane płazy przebywają przede wszystkim  
w środowiskach wilgotnych (lasy liściaste, torfowiska i inne) prowadząc skryty, 
nocny tryb życia. Zimę spędzają w norach gryzoni, pod stertami kamieni, w 
próchniejących pniakach, a wyjątkowo w wodzie. Według klasyfikacji zastosowanej 
w I załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE, odpowiednie dla traszki jest 10 siedlisk. 

 

 

 

 

 



Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Dorosły samiec w okresie życia na lądzie 

Zdjęcie: Marek Miłkowski 

Jajo traszki grzebieniastej zawinięte w liść 

Zdjęcie: Paweł Górski 



Status ochronny 

• Prawo krajowe 

– ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła; 

• Prawo międzynarodowe 

– Konwencja Berneńska – Załącznik II; 

– Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV; 

• Kategorie IUCN 

– Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN – gatunek namniejszej troski  
(LC – least concern); 

– Polska czerwona lista –  gatunek bliski zagrożenia (NT – near threatened); 

– Polska czerwona księga – gatunek bliski zagrożenia (NT – near threatened); 

– Lista dla Karpat – gatunek zagrożony wyginięciem (EN – endangered); 



Zagrożenia i ochrona 

• Traszka grzebieniasta, choć jest zwierzęciem dość  rozpowszechnionym w Polsce,  
to zmniejsza swoją liczebność. Najważniejszą przyczyną ginięcia tego płaza jest 
osuszanie, zanieczyszczanie i zasypywanie niewielkich zbiorników wodnych będących 
miejscami rozrodu. Także zarybianie może być dla traszek katastrofalne w skutkach, 
gdyż ryby chętnie polują na larwy. 

• Dla zachowania tego gatunku podstawowe znaczenie ma zachowanie środowisk 
(zbiorników wodnych), w których się rozmnaża. Dobre skutki przynosi odtwarzanie, 
czyszczenie i tworzenie od podstaw niewielkich zbiorników wodnych. Ważny jest  
rodzaj otaczających zbiornik środowisk (najlepiej wilgotne lasy liściaste) i obecność 
zimowisk (mogą to być np. pryzmy kamieni zmieszanych z ziemią, próchniejące kłody 
drewna i pniaki). Należy chronić odpowiednie zbiorniki wodne przed dewastacją 
(zaśmiecanie, odprowadzanie ścieków, zasypywanie lub osuszanie), zarybianiem 
(stosuje się czasem nawet odłowy ryb) oraz izolacją. Należy także okresowo usuwać 
szlam, rzęsę i nadmiar trzcin i krzewów. 

• Także zachowanie korytarzy ekologicznych np. zarośniętych dolin rzeczek i rowów, 
pasma zadrzewień liściastych przyczynia się do zasiedlania kolejnych, odpowiednich  
stanowisk. 

 

 



Stanowiska w granicach obszaru, w których spodziewano się 
odnaleźć traszkę grzebieniastą, lecz bez powodzenia.   

Zdjęcia: Paweł Górski 

Staw w parku obok dawnego PGR-u 

 

„Torfianki” w centralnej części obszaru 

 



Kumak nizinny Bombina bombina 
zdjęcie: Paweł Górski 



Biologia gatunku 

• Kumak nizinny Bombina bombina jest przedstawicielem niewielkiej, pierwotnej rodziny 
płazów bezogonowych Bombinatoridae.  

• Jest płazem o ściśle wodnym trybie życia, zamieszkującym starorzecza, stawki 
śródpolne, a przede wszystkim stawy rybne, w których prowadzi się ekstensywną 
gospodarkę rybacką. Kumak w Polsce znajduje jedne z ostatnich ostoi w skali całej Unii 
Europejskiej.  

• Kumaki od końca kwietnia do lipca mają okres godowy, podczas którego są łatwe do 
odnalezienia ze względu na charakterystyczny głos godowy samców. Oprócz 
nasłuchiwania głosów godowych kumaków, ich obecność w terenie można stwierdzić 
na podstawie znalezionego w zbiorniku skrzeku o charakterystycznym wyglądzie lub 
obserwacji dorosłych osobników i młodocianych kumaczków pod koniec lata. Również 
kijanki tego płaza są charakterystyczne i trudne do pomylenia z kijankami innych 
płazów bezogonowych. 



Status ochronny 

• Prawo krajowe 

– ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona ścisła; 

• Prawo międzynarodowe 

– Konwencja Berneńska – Załącznik II; 

– Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV; 

• Kategorie IUCN 

– Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN – gatunek najmniejszej troski  
(LC – least concern); 

– Polska czerwona lista –  brak dostatecznej ilości danych (DD – data deficient); 

– Lista dla Karpat – gatunek zagrożony wyginięciem (EN – endangered); 



Zagrożenia i ochrona 

• Kumak nizinny jest gatunkiem ginącym w skali Europy ze względu na szybko 
postępujący zanik miejsc rozrodu, fragmentację środowisk oraz chemizację 
rolnictwa. 

• Najważniejszą przyczyną ginięcia tego płaza jest osuszanie i zasypywanie 
śródpolnych oczek wodnych i stawów rybnych oraz eutrofizacja naturalnych 
zbiorników  wodnych, tj. rozlewisk i starorzeczy, w których kumaki mogłyby się 
skutecznie i bezpiecznie rozmnażać. 

• Dla zachowania tego gatunku podstawowe znaczenie ma zachowanie środowisk 
(zbiorników wodnych) w których się rozmnaża, żeruje i pobliskich miejsc 
zimowania (np. pryzmy kamieni zmieszanych z ziemią, próchniejące kłady drewna i 
pniaki). Należy chronić zbiorniki wodne przed dewastacją (zaśmiecanie, 
odprowadzanie ścieków, zasypywanie lub osuszanie). Należy także okresowo 
usuwać szlam, rzęsę i nadmiar trzcin. Ważne jest by w zbiornikach rozrodczych 
pozostały bezpieczne płycizny. 

• Ważne jest ograniczenie dostępu domowych gęsi i kaczek oraz unikanie zarybiania 
gatunkami drapieżnymi (szczupak, sum, okoń i inne). Także  zachowanie korytarzy 
ekologicznych (np. zarośnięte doliny rzeczek i rowów) przyczynia się do zasiedlania 
przez kumaki kolejnych, odpowiednich  stanowisk. 

 

 

 



Stawy w Stanisławowie – miejsce bytowania  
i rozmnażania się kumaka nizinnego.  

Zdjęcie: Paweł Górski 



Gatunki płazów i gadów stwierdzone w 2012 roku 

• Podczas badań terenowych w 2012 roku stwierdzono w badanym 
obszarze obecność także innych gatunków płazów i gadów, 
chronionych prawem polskim i unijnym. Odnaleziono tu: ropuchę 
zwyczajną Bufo bufo, żabę trawną Rana temporaria,  żabę 
jeziorkową Pelophylax lessonae, rzekotkę drzewną Hyla arborea, 
grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, jaszczurkę żyworódkę Lacerta 
vivipara oraz jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis. 

• Dodatkowo, bardzo blisko granicy obszaru stwierdzono rozmnażanie 
się ropuchy zielonej Pseudepidalea viridis (w rozlewisku na polu 
uprawnym na południe od omawianego terenu) i  kumaka 
nizinnego Bombina bombina (w stawach w Stanisławowie). 

 



Przykłady gatunków płazów odnalezionych  
w granicach obszaru Natura 2000  

Zdjęcia: Paweł Górski 

Rzekotka drzewna Hyla arborea 

 

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 

 



Wydra Lutra lutra  
 żródło: http://pl.wikipedia.org/ 

Fot. Bernard Landgraf 



Biologia gatunku 

• Wydra jest przystosowanym do ściśle wodnego trybu życia ssakiem drapieżnym z rodziny 
łasicowatych. Ssaki te kopią głębokie nory w brzegach zamieszkiwanych cieków. Są to 
wyspecjalizowani rybożercy. Ryby to podstawowy składnik pokarmu wydry, poza tym zjadane 
są raki, duże owady wodne, małże i żaby. Ze względu na wymagania pokarmowe i 
środowiskowe, wydra jest zwierzęciem najchętniej zasiedlającym rzeki śródleśne, większe 
kompleksy stawów rybnych, zwłaszcza połączonych z wodami bieżącymi. Są także spotykane 
nad brzegami największych rzek w kraju, nawet w granicach miast. Według klasyfikacji 
zastosowanej w Dyrektywie Siedliskowej UE odpowiednie dla wydr jest 9 siedlisk 
wymienionych w I załączniku do tejże Dyrektywy.  

• Wydry to zwierzęta o nocnym trybie życia, trudne do zaobserwowania w dzień. Najlepszą 
metodą pozwalającą na stwierdzenie występowania wydry na danym terenie jest 
poszukiwanie jej śladów. Wydry bardzo chętnie pojawiają się pod mostami nad niewielkimi 
rzeczkami w celu spokojnego spożycia złowionych ryb i innego pokarmu, a także 
pozostawienia odchodów. Wydra jako zwierzę o wybitnie samotnym trybie życia znakuje 
swoje terytoria. Do tego celu służy pozostawianie odchodów na kamieniach, pniach 
zwalonych drzew i innych przedmiotach wystających ponad poziom wody. Tam gdzie 
podobnych „podwyższeń” brak, wydry usypują odpowiednie kopczyki z piasku i na nich 
pozostawiają charakterystyczne, zawierające łuski i fragmenty pancerzy raków odchody.  



Status ochronny  

• Prawo krajowe 

– ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona częściowa (z wyjątkiem osobników 
występujących na terenie stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane); 

• Prawo międzynarodowe 

– Konwencja Berneńska – Załącznik II; 

– Konwencja Waszyngtońska – Załącznik I; 

– Dyrektywa Siedliskowa – Załącznik II i IV; 

• Kategorie IUCN 

– Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN –  gatunek bliski zagrożenia  
(NT – near threatened); 

– Lista dla Karpat – gatunek narażony  (VU – vulnerable); 



Zagrożenia i ochrona 

• Wydra zasiedla dość licznie wszelkie, odpowiednie środowiska w Polsce. Duże 
znaczenie dla redukcji liczebności  wydr mają ostre zimy (uniemożliwiają zdobycie 
odpowiedniej ilości pożywienia w zamarzniętych i niedostępnych zbiornikach.  
Również zbyt mała liczba ryb w danym cieku wodnym powoduje opuszczanie przez 
wydrę zasiedlanych dotąd siedlisk.  

• Największe zagrożenia dla tego gatunku niesie ze sobą działalność człowieka. 
Regulacja rzek i zanieczyszczenia wody ograniczają liczbę możliwych do zasiedlenia 
przez wydry stanowisk. Dużo zwierząt ginie na szosach, w sieciach rybackich,  
a także na skutek kłusownictwa i zagryzienia przez psy. 

• Podstawowe znaczenie dla ochrony tego gatunku ma zachowanie w dobrym stanie 
odpowiednich siedlisk, a więc czystych rzek i rzeczek bogatych w ryby (wskazane 
jest nawet celowe zarybianie). Ważne jest także pozostawianie w niezmienionym 
stanie zamarzających jedynie częściowo obszarów bagiennych i torfianek, by wydry 
mogły zdobywać pożywienie także zimą. Aby ograniczyć straty w hodowlach ryb, 
stawy ze szczególnie cennymi hodowlami powinny być chronione, a ewentualne 
straty kompensowane przez Państwo.  



Ciek wodny na granicy stawów rybnych w Stanisławowie,  
w którym odnaleziono ślady żerowania wydry.  

Zdjęcie: Paweł Górski 

 



Podsumowanie 

• W granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 
2000 Pakosław PLH140015 nie udało się stwierdzić w roku 2012 
obecności gatunków będących wg. SDF przedmiotami ochrony.  

 

• W bezpośredniej bliskości granic obszaru (stawy w Stanisławowie) 
bytuje kumak nizinny i wydra, co nie pozwala całkowicie wykluczyć 
ich bytności, przynajmniej okresowej, w granicach omawianego 
terenu. Mimo obecności odpowiednich środowisk nie udało się 
odnaleźć traszki grzebieniastej, ale to akurat może wynikać z 
generalnie niewielkiej liczby traszek pojawiających się w tym roku w 
zbiornikach (zapewne z powodu mroźnej i bezśnieżnej zimy).  

 

• Wskazane by było przeprowadzenie dalszych poszukiwań w ciągu 
kolejnego (lub kilku kolejnych) sezonów. 


