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Płazy i gady w na terenie obszaruPłazy i gady w na terenie obszaru
Natura 2000 „Murawy koło Pasłęka”Natura 2000 „Murawy koło Pasłęka”

Rozmieszczenie, zagrożenia, perspektywy ochronyRozmieszczenie, zagrożenia, perspektywy ochrony



Obszaru Natura 2000 „Murawy koło Pasłeka”Obszaru Natura 2000 „Murawy koło Pasłeka”



Rozmieszczenie i liczebność płazów i gadów na terenie Rozmieszczenie i liczebność płazów i gadów na terenie 
Obszaru Natura 2000 „Murawy koło Pasłeka”Obszaru Natura 2000 „Murawy koło Pasłeka”

Ogólne informacje o ostoi:Ogólne informacje o ostoi:
Powierzchnię Powierzchnię 642,7 642,7 haha
Ostoja znajduje się na terenie Obszaru Ostoja znajduje się na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej Rzeki Wąskiej 
(2003 r, 8019,5 ha)(2003 r, 8019,5 ha) w województwie  w województwie 
warmińsko-mazurskimwarmińsko-mazurskim  

Na terenie ostoi stwierdzono:Na terenie ostoi stwierdzono:
-   5 gatunków płazów                                  -   5 gatunków płazów                                  
-   1 gatunek gada-   1 gatunek gada



Mapa rozmieszczenia traszki zwyczajnej (Mapa rozmieszczenia traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgarisLissotriton vulgaris))  

- stanowiska traszki zwyczajnej

Legenda



Mapa rozmieszczenia kumaka nizinnego (Mapa rozmieszczenia kumaka nizinnego (Bombina bombina Bombina bombina ))  

- stanowiska kumaka nizinnego

Legenda



Mapa rozmieszczenia rzekotki drzewnej (Mapa rozmieszczenia rzekotki drzewnej (Hyla arboreaHyla arborea))  

- stanowiska rzekotki drzewnej

Legenda



Mapa rozmieszczenia ropuchy szarej (Mapa rozmieszczenia ropuchy szarej (Bufo bufoBufo bufo))  

- stanowiska ropuchy szarej

Legenda



Mapa rozmieszczenia żab zielonych (Mapa rozmieszczenia żab zielonych (Rana esculenta complexRana esculenta complex) ) 

- stanowiska żab zielonych

Legenda



Mapa rozmieszczenia żaby moczarowej (Mapa rozmieszczenia żaby moczarowej (Rana arvalisRana arvalis))  

- stanowiska żaby moczarowej

Legenda



Mapa rozmieszczenia jaszczurki zwinki (Mapa rozmieszczenia jaszczurki zwinki (Lacerta agilisLacerta agilis))  

Legenda

- stanowiska jaszczurki zwinki



Liczebność płazów i gadów na terenie Obszaru Natura Liczebność płazów i gadów na terenie Obszaru Natura 
2000 „ Murawy koło Pasłęka”2000 „ Murawy koło Pasłęka”

Gatunek Liczebność

1 traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 200-250 osobników
2 kumak nizinny (Bombina bombina) 10-15 samców
4 rzekotka drzewna (Hyla arborea) 10 samców
5 ropucha szara (Bufo bufo) 50-100 osobników
6 żaby zielone (Rana esculenta complex) 1500-2000 osobników
7 żaba moczarowa (Rana arvalis) 400-600 osobników
8 żaba trawna (Rana temporaria) ? osobników
9 jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 200-300 osobników
10 jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) ? osobników
11 Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) ? osobników



ZagrożeniaZagrożenia

Na terenie całego obszaru głównymi zagrożeniami są:Na terenie całego obszaru głównymi zagrożeniami są:
- zmiana stosunków wodnych- zmiana stosunków wodnych
- zmiany w gospodarce rolnej, łąkowej, leśnej- zmiany w gospodarce rolnej, łąkowej, leśnej
- chemizacja rolnictwa- chemizacja rolnictwa
- zabudowa- zabudowa



Perspektywy ochrony i najważniejsze zadaniaPerspektywy ochrony i najważniejsze zadania
      Monitoring herpetofaunyMonitoring herpetofauny
      Zatrzymanie procesów powodujZatrzymanie procesów powodująących obnicych obniżżanie sianie sięę poziomu wody poziomu wody (mała retencja)  (mała retencja) 

      Wyeliminowanie zalesienia i zabudowy przez odpowiednie wpisy w planachWyeliminowanie zalesienia i zabudowy przez odpowiednie wpisy w planach
            zagospodarowania przestrzennegozagospodarowania przestrzennego  

      Odkrzaczanie niektórych fragmentów rzeki WąskiejOdkrzaczanie niektórych fragmentów rzeki Wąskiej  

      Podniesienie Podniesienie śświadomowiadomośści społecznej na temat ochrony herpetofaunyci społecznej na temat ochrony herpetofauny  

      Wyszkolenie eksperta mogącego prowadziWyszkolenie eksperta mogącego prowadzićć monitoring populacji płazów i gadów monitoring populacji płazów i gadów  



Dziękuję bardzoDziękuję bardzo
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