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Materiały informacyjne na warsztaty dotyczące projektu Planu 

Ochrony dla obszaru Natura 2000, Babia Góra PLH120001 

 

Uzupełnienie prac inwentaryzacyjnych 

W 2012 roku przeprowadzono na terenie obszaru Natura 2000 PLH120001 Babia Góra 

prace inwentaryzacyjne następujących przedmiotów ochrony: 

 9140 – Środkowoeuropejskie subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem i 

szczawiem górskim, 

 4014 – biegacz urozmaicony -  Carabus variolosus, 

 4026 – zagłębek bruzdkowany – Rhysodes sulcatus, 

 1193 – kumak górski – Bombina variegata, 

 2001 – traszka karpacka – Triturus montandowi, 

 2612 – darniówka tatrzańska – Microtus tatricus, 

 4116 – tocja karpacka – Tozzia alpina subsp. Carpatica, 

 4109 – tojad morawski -  Aconitum firmum ssp. Moravicum. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki prac inwentaryzacyjnych. 

Środkowoeuropejskie subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem i szczawiem 

górskim, 

W 2012 roku kontynuowano inwentaryzację środkowoeuropejskich i subalpejskich 

lasów bukowych z jaworem i szczawiem górskim. Płaty zidentyfikowane w danych 

wyjściowych jako reprezentujące siedlisko 9140 są na badanym obszarze silnie 

zróżnicowane. Różnorodność ta wyraża się zarówno w zwarciu poszczególnych warstw 

(w tym drzewostanu), składzie gatunkowym, obecności (lub braku) odnowienia, ilości 

wód gruntowych, nachyleniu zbocza, grubości warstwy gleby, obecności rumoszu 

skalnego. 

Spośród analizowanych płatów sześć wykazywało wszystkie cechy typowe dla 

siedliska 9140. Charakteryzowały się niepełnym zwarciem drzewostanu (60-90%), 

znacznym udziałem jawora w drzewostanie (w tym osobniki w wyższych klasach wieku), 

runem o charakterze ziołoroślowym, wyraźnie obecnym odnowieniem jawora, obecnością 

rumoszu skalnego. Płaty te występowały w większości na zboczach o nachyleniu 

przekraczającym 30 stopni. W każdym z nich stwierdzono także obecność martwego
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drewna. Zarówno struktura, jak i kondycja wymienionych sześciu płatów są 

zadowalające, nie ma konieczności przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów ochronnych. 

Pozostałe płaty charakteryzuje silne przekształcenie w skutek działalności 

człowieka. Jawor stanowi tam jedynie domieszkę w drzewostanie, radykalnie wzrasta 

udział jesionu. Runo o charakterze borowym, często z naleciałościami ze zbiorowisk 

charakterystycznych dla terenów porębowych i obszarów wydeptywanych. Płaty te 

położone są w bezpośrednim sąsiedztwie silnie uczęszczanych szlaków turystycznych lub 

też aktualnie wykorzystywanych szlaków zrywkowych. Na uwagę zasługuje także 

kondycja jesionu, mającego znaczny udział w drzewostanie. Na wielu płatach osobniki 

tego gatunku wykazują wyraźne osłabienie, wiele jest także drzew martwych. 

Zagrożenia i zalecenia: wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne runo ziołoroślowe 

oraz niewielka powierzchnia płatów siedliska 9140 na obszarze Babiogórskiego Parku 

Narodowego stwarzają ryzyko wystąpienia negatywnych zmian na skutek intensywnego 

ruchu turystycznego. Ryzyko to zwiększa fakt, że część płatów znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie silnie uczęszczanych szlaków turystycznych (szlak niebieski 

Górny Płaj). Na chwilę obecną nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek 

ograniczeń dla ruchu turystycznego na Górnym Płaju. Należy jednak brać pod uwagę 

obecność płatów jaworzyn przy planowaniu ewentualnych remontów nawierzchni szlaku 

niebieskiego.  

Potencjalne ryzyko dla struktury i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów 

karpackich jaworzyn na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wynikać może także z 

prowadzonej gospodarki leśnej. Konieczne jest branie pod uwagę położenia płatów 

siedliska 9140 podczas planowania zakresu i obszaru zabiegów ochronnych, zwłaszcza w 

odniesieniu do zrywki drewna.  

Konieczna jest także dalsza weryfikacja stanu siedliska. Bieżące analizy wskazują, 

że niezbędne jest dookreślenie granic części płatów – wykazują one wyraźne 

skompleksowanie, głównie z borem mieszanym i kwaśną buczyną. 

 

Biegacz urozmaicony Carabus variolosus Fabr. 

Autor: Tadeusz Wojas 

W poszukiwaniu osobników biegacza urozmaiconego przeprowadzono lustrację 

pobrzeży potoków i ich rozlewisk na całym rozpatrywanym obszarze. Po północnej 

stronie Masywu Babiej Góry objęła ona doliny potoków: Z Czarnej Hali, Czarna Woda 
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(oddz. 15 i 82), Urwisko (oddz. 78 i 80), Cylowego, Markowego (oddz. 12, 13 i 76), 

Błotnistego (oddz. 12 i 75), Dejakowego (oddz. 11 i 66-71), potoku Stonów (oddz. 9, 10, 58, 

62-65), Żarnowskiego i Norczak (oddz. 7, 8, 49-52, 57) oraz potoków Jaworzyna (oddz. 3, 4, 

43-48) i Główniak (oddz. 35-37 i 39), natomiast na południowych zboczach masywu jary 

potoków spod Rakowej Młaki i Kiczorka (oddz. 90-95) oraz potoków Suchego i Spod Jamy 

(oddz. 96, 100 i 101). Łączna długość lustrowanych dolin potoków wyniosła około 28 km.  

 

 

Na opisanym obszarze zarejestrowano pojedyncze osobniki C. variolosus na 5 

stanowiskach, włączając w to obserwacje osób trzecich, w latach 2009 - 12, w okresie od 26 

V do 7 VII: 

Stanowisko nr 1.  

Dolna część doliny potoku Błotnistego (oddz. 77/78, współrzędne: N 49°36'31", E 

19°30'06"), wys. 750 m n.p.m., na siedlisku lasu mieszanego dolnego regla (buk, jodła, 

świerk), w terasie potoku o umiarkowanym pokryciu roślinnością runa, pod korą średnio 

rozłożonego fragmentu kłody świerkowej o średnicy ok. 60 cm; 29 VI 2012, 1 samica. 

Autor obserwacji: T. Wojas (zdjęcie powyżej). 

Stanowisko nr 2. 

Górny odcinek jaru potoku Żarnowskiego (oddz. 4, współrzędne: N 49°35'16", E 

19°32'56"), wys. 1080 m n.p.m., w borze świerkowym, pod korą leżącej kłody świerkowej, 
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nad niewielkim potokiem wpadającym do potoku Żarnowskiego; 10 VI 2012, 1 samica. 

Autor obserwacji: Maciej Pabian. 

Stanowisko nr 3. 

Górny odcinek doliny potoku Jaworzyna (oddz. 48, współrzędne: N 49°35'46", E 

19°34'08"), wys. 890 m n.p.m., w buczynie, w pobliżu kałuży powstałej w wykrocie; 26 V 

2009, 1 okaz. Autor obserwacji: Stanisław Szafraniec. 

Stanowisko nr 4. 

 Górny odcinek doliny potoku Jaworzyna (oddz. 48, współrzędne: N 49°35'55", E 

19°34'18"), wys. 825 m n.p.m., w buczynie, na lokalnej młace, kilkadziesiąt m od potoku; 

30 VI 2009, 2 osobniki. Autor obserwacji: S. Szafraniec. 

Stanowisko nr 5. 

Obszar źródliskowy potoku Jaworzyna (oddz. 4, współrzędne: N 49°35'32", E 19°34'39"), 

wys. 940 m n.p.m., w drzewostanie świerkowo-bukowym, na rozlewisku małego potoku; 

7 VII 2009, 1 osobnik. Autor obserwacji: S. Szafraniec. 

Na badanym obszarze gatunek jest zapewne szerzej rozsiedlony, jednak z uwagi na 

małą liczebność populacji, stosunkowo trudny do odszukania w terenie. O szerszym 

rozsiedleniu mogą świadczyć dane J. Pawłowskiego, który w latach 1958-65 badał 

chrząszcze Pasma Babiogórskiego  

W oparciu o zasady monitoringu opracowane przez M. Stachowiaka (2012), można 

tylko wstępnie ocenić stan populacji gatunku. Wydaje się, że najliczniejsza populacja 

biegacza urozmaiconego występuje w dolinie potoku Jaworzyna i tam stan jej można 

uznać za właściwy. Na pozostałych stanowiskach stan lokalnych mikropopulacji jest 

prawdopodobnie niezadowalający lub zły, z uwagi na ich niską liczebność. Pomimo 

niskiej liczebności większości babiogórskich populacji, ich istnienie wydaje się być mało 

zagrożone, ze względu na zadowalający stan siedlisk, w których bytują.  

Głównym zagrożeniem dla populacji biegacza urozmaiconego jest przekształcanie 

siedlisk jego występowania powiązane ze zmianą stosunków wodnych. Niekorzystny 

wpływ, choć w mniejszym stopniu, mają wylesienia, pojawiające się w związku z 

naturalnymi kataklizmami bądź też gospodarką leśną (zręby zupełne, usuwanie 

martwego drewna wielkogabarytowego). Na siedliskach zlokalizowanych poza obszarami 

chronionymi pewne znaczenie może mieć nielegalny odłów dla celów kolekcjonerskich, 

choć z uwagi na niewielką atrakcyjność owada, nie wydaje się mieć dużego znaczenia. W 
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warunkach objęcia obszaru ochroną w ramach parku narodowego, jak to ma miejsce w 

tym przypadku, poważne zagrożenia dla tego gatunku nie występują. 

 Większość wskaźników oceny stanu siedliska (bogata sieć cieków wodnych, 

zadrzewiony teren, obecność wielkogabarytowego martwego drewna, podłoże bogate w 

materię organiczną, niewielki stopień przekształcenia) jest na właściwym poziomie. 

Natomiast czynnikiem niekorzystnym jest słabe pokrycie roślinnością zielną. Nawet jeśli 

doszłoby do lokalnych i przejściowych zaburzeń stanu siedlisk (np. wiatrołom, pożar), 

mobilność osobnicza C. variolosus, w sytuacji gdy jest on obecny na wielu stanowiskach, 

sprawia że po pewnym czasie mogą one zostać zasiedlone na nowo, o ile zostanie 

przywrócony ich poprzedni stan. Być może dlatego przebudowa drzewostanów 

prowadzona na południowych stokach Babiej Góry miała wpływ na brak współczesnych 

stwierdzeń C. variolosus w tym rejonie. W świetle powyższego, obecność trwałych 

populacji biegacza urozmaiconego w obszarze Natura 2000 Babia Góra wydaje się 

niezagrożona, chociaż ich liczba i struktura ilościowa może podlegać okresowym 

fluktuacjom. 

Zadania ochronne i monitoring istniejących stanowisk. 

Biegacz urozmaicony na obszarze Natura 2000 Babia Góra zasadniczo nie wymaga 

ochrony czynnej - najważniejszą formą ochrony jest zachowanie właściwej kondycji 

środowisk, w których występuje. Można to osiągnąć poprzez: 

 pozostawianie leżących pni drzew w otoczeniu potoków 

 w przypadku konieczności wycinki drzew, unikanie prowadzenia zrywki korytami 

potoków 

 sytuowanie miejsc składowania drewna w odległości przynajmniej 20 m od koryt 

potoków 

 utrzymywanie w dobrej kondycji młak w otoczeniu potoków oraz źródlisk 

 zaniechanie prac hydrotechnicznych, które mogą zakłócić reżim hydrologiczny 

potoków. 

Zgodnie z sugestią autora raportu zawierającego wyniki monitoringu biegacza 

urozmaiconego (Stachowiak 2012a, www. gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_ 

zwierzat_2009_2011_carabus_variolosus.pdf), na obszarze Natura 200 Babia Góra 

powinno zostać wyznaczone stanowisko monitoringowe. Na podstawie dokonanej 

inwentaryzacji najlepszym miejscem do prowadzenia monitoringu biegacza 

urozmaiconego wydaje się być dolina potoku Jaworzyna w zasięgu wysokościowym 770 - 

880 m n.p.m. (wzdłuż granic oddziałów 47, 48 i częściowo 4). Proponuję wyznaczyć trzy 
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transekty o długości 100 m i szerokości 10 m: pierwszy przy granicy oddz. 47, na wys. 780-

790 m n.p.m., drugi - przy granicy oddz. 48, 805-815 m n.p.m., trzeci - przy dolnej granicy 

oddz. 4, 845-860 m n.p.m. Dokładne wyznaczenie powierzchni transektów byłoby 

dokonane po przeprowadzeniu wizji lokalnej, tak aby możliwy był wybór optymalnych 

mikrosiedlisk. Monitoring należy prowadzić wg metodyki opisanej szczegółowo w 

przewodniku metodycznym (Stachowiak 2012). Ponadto należy odnotowywać i 

gromadzić dane dotyczące stwierdzeń C. variolosus na innych stanowiskach w 

rozpatrywanym obszarze, dla pełniejszego określenia występowania tego gatunku. 

 

Zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) 

Autor: Stanisław Szafraniec 

 
Rhysodes sulcatus w RPN fot. S. Szafraniec 

Zgodnie z przyjętą metodyką prac inwentaryzacyjnych, w miesiącach czerwiec, 

lipiec i sierpień br., przeszukiwano leżące i stojące kłody i strzały wszystkich głównych 

gatunków drzew (buk, jodła, świerk) znajdujące się w III i IV klasie rozkładu, 

odpowiednie dla zagłębka bruzdowanego.  

W trakcie prowadzonych badań nie udało się potwierdzić występowania Rhysodes 

sulcatus na Babiej Górze, co jednak nie wyklucza jego obecności na tym terenie gdyż 

potencjalne mikrobiotopy rozwoju tego gatunku są obecne,  
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- potwierdzone współczesne występowanie Peltis grossa na Babiej Górze,  

 

- potwierdzone liczne występowanie na kilku stanowiskach wynurta,  

 
samica wynurta     samiec wynurta 

- potwierdzono występowanie kilku rzadkich gatunków godnych odnotowania 

(Phyllodrepoidea crenata, Pyropterus nigroruber, Denticollis rubens, Thymalus limbatus, 

Mycetina cruciata. 

 

Kumak górski i Traszka karpacka  

Autor: Maciej Pabijan 

 

Inwentaryzację kumaka górskiego i traszki karpackiej dokonano przede wszystkim 

na podstawie bezpośrednich obserwacji w terenie w miejscach potencjalnego 

występowania i rozrodu płazów (badanie mikrosiedlisk typowych dla tych gatunków). W 

tym celu kontrolowano zbiorniki wodne i ich okolice, często posługując się czerpakiem 

herpetologicznym w przypadku głębszych zbiorników. Przynależność gatunkową 

łowionych osobników dorosłych i larw była określana na miejscu. Ponieważ poszczególne 
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stanowiska w BgPN kontrolowane były w większości tylko raz, rzadziej odwiedzane 

wielokrotnie, należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo przeoczenia docelowych 

gatunków, pomimo staranności podczas pracy w terenie.  

Kontroli dokonywano w ciągu dnia. Przeszukiwane były wszystkie zbiorniki 

wodne, które potencjalnie mogą być wykorzystywane przez płazy jako zbiorniki 

rozrodcze. Były to np. naturalne stawy osuwiskowe i oczka wodne powstające w 

zagłębieniach terenu, rozlewiska i młaki, zbiorniki przeciwpożarowe/retencyjne, rowy 

przydrożne oraz koleiny i kałuże na drogach. Obserwacje salamander plamistych 

(głównie larwy w strumieniach) oraz gadów (w miejscach nasłonecznionych) były 

przypadkowe. 

Kontrole odbyły się pomiędzy 24.05.2012 i 02.07.2012. Daty kontroli przypadały na 

okresy rozrodu traszki karpackiej i kumaka górskiego, oraz na okres rozwoju i 

przeobrażenia larw obu gatunków. Szanse na wykrycie gatunków były więc wysokie. 

Siedliska rozrodcze płazów 

Potencjalne siedliska rozrodcze płazów w BgPN definiuje jako wszelkie zbiorniki wodne, 

przez które nie przepływają strumienie czy rzeki. Są to głównie kałuże, koleiny, drobne 

zagłębienia w terenie wypełnione wodą (np. po wykrotach drzew) oraz młaki. Ponadto 

nielicznie występują stawy osuwiskowe oraz stawy pochodzenia antropogenicznego 

(zbiorniki przeciwpożarowe i retencyjne). 

W sumie znaleziono 61 potencjalnych zbiorników rozrodczych dla płazów. 

Kumaka górskiego odnotowano zaledwie w 3 zbiornikach (4.9% wszystkich zbiorników). 

Traszkę karpacką wyszukano w 7 potencjalnych zbiornikach (11.5%). Liczbę stanowisk 

rozrodczych innych gatunków płazów przedstawiono w poniższej tabeli. Zapisano 

współrzędne każdego stanowiska wraz z opisem siedliska i występujących tam gatunków 

płazów. Płazów nie znaleziono w 24 potencjalnych zbiornikach wodnych (39%). 

 

Tabela. Wykaz liczby zbiorników rozrodczych zajętych przez poszczególne gatunki 

płazów oraz ich udział we wszystkich badanych zbiornikach wodnych w BgPN. 

gatunek 
liczba zajętych zbiorników, w tym 

kałuże1 koleiny stawy2 łącznie 

traszka karpacka 3 1 3 7 (11.5%) 

kumak górski 1 1 1 3 (4.9%) 
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gatunek 
liczba zajętych zbiorników, w tym 

kałuże1 koleiny stawy2 łącznie 

traszka górska 4 3 3 10 (16.4%) 

żaba trawna 14 4 4 22 (36.0%) 

ropucha szara 2 0 3 5 (8.2%) 

zbiorniki bez płazów 19 5 0 24 (39.3%) 

1kałuże oraz młaki 
2stawy naturalne (Mokry Stawek, Marków Stawek) oraz stawy pochodzenia 

antropogenicznego 

 

Kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Gatunek występujący na ogół licznie w Karpatach, przystosowany do życia w 

niewielkich zbiornikach wodnych o charaterze stałym lub tymczasowym. Zbiorniki te 

muszą być przynajmniej częściowo nasłonecznione w okresie doby, tak aby temperatura 

wody umożliwiała rozwój embrionalny i larwalny. Kumak górski nie ma wyraźnych 

preferencji w odniesieniu do siedlisk lądowych. Spotyka się go na pastwiskach i łąkach, w 
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lasach mieszanych, a także lasach łęgowych. Prawdopodobnie jego występowanie 

uwarunkowane jest głównie obecnością zbiorników wodnych, w których przebywa 

również poza okresami aktywności godowej. Gatunek długowieczny – znane są okazy 

żyjące ponad 20 lat na wolności.   

Skrajnie nieliczny w BgPN w 2012. Obserwowany na trzech stanowiskach: w 

zbiorniku retencyjnym w szkółce leśnej na Barańcowej (705 mnpm), w dolinie Rybnego 

Potoku (696 mnpm), oraz na Dolnym Płaju powyżej Stonowa (935 mnpm). Na każdym 

stanowisku obserwowano 2 – 3 osobniki dorosłe. Dwa spośród trzech wymienionych 

stanowisk to zbiorniki efemeryczne, w których gatunek ten może wystepować jedynie 

okresowo, w nieznacznych liczebnościach. Przypuszczalnie były to osobniki migrujące, 

poszukujące odpowiednich siedlisk rozrodczych i warunków bytowania.   

Nie odnotowano kumaków w Mokrym Stawie, Markowym Stawie i zbiorniku 

przeciwpożarowym przy leśniczówce na Gubernasówce. Warunki w Mokrym Stawie nie 

sprzyjają jego rozrodowi (zimna, oligotroficzna woda). Natomiast nieobecność kumaków 

w dwóch pozostałych zbiornikach (posiadające odpowiednie uwarunkowania 

środowiskowe) można wytłumaczyć (i) brakiem aktywności kumaków podczas wizyty, 

(ii) niską liczebnością na danym stanowisku i w konsekwencji mniejszą szansą obserwacji, 

lub (iii) wymarciem lokalnej subpopulacji. 

Te obserwacje sugerują, iż kumaki górskie występują w znacznym rozproszeniu w 

BgPN i w niewielkich liczebnościach. Przpuszczalnie jest to związane z brakiem 

odpowiednich zbiorników rozrodczych na terenie BgPN. Większość potencjalnych miejsc 

rozrodczych w BgPN to kałuże występujące na drogach i szlakach, młaki i zagłębienia 

zbierające wodę przy strumieniach i potokach. Są to przeważnie zbiorniki silnie 

zacienione i efemeryczne, w których gatunek ten może znależć tymczasowe schronienie, 

ale bez długoterminowych perspektyw na rozród i zachowanie stabilnej populacji. 
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Kumak górski w kałuży w dolinie Rybnego Potoku (fot. Maciej Pabijan) 

 

Traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) 

Endemit karpacki. W Polsce licznie występuje w Bieszczadach, na Pogórzu 

Przemyskim, Beskidzie Niskim i Sądeckim. Mniej liczny w Tatrach i w zachodnich 

pasmach beskidzkich. W fazie lądowej cyklu życiowego traszka karpacka spotykana jest 

głównie w miejscach wilgotnych, w lasach i zadrzewieniach z dużą dostępnością 

kryjówek (mchu, ściółki, kamieni i kawałków kory). Gatunek ten odbywa gody w 

zbiornikach wodnych różnego typu, głównie w koleinach i kałużach. Woda w tych 

zbiornikach musi być względnie ciepła (>10°C) aby umożliwić rozwój embrionalny i 

larwalny.  

Gatunek rzadko spotykany w BgPN w 2012. Obserwowany na 7 stanowiskach. 

Licznie występował w trzech stawach: w zbiorniku retencyjnym w szkółce leśnej na 

Barańcowej (705 mnpm), w zbiorniku przeciwpożarowym przy leśniczówce w okolicach 

Hali Gubernasówki (863 mnpm), oraz w Markowym Stawku (1128 mnpm). Są to bardzo 

ważne stawy z punktu widzenia ochrony tego gatunku – na każdym z nich może 

występować kilkadziesiąt dorosłych osobników, obserwowano również rozród tego 

gatunku na tych stanowiskach. Na pozostałych stanowiskach (kałuże i koleiny) 

obserwowano 1 – 3 osobników dorosłych. Pomimo wielokrotnych kontroli, nie spotkano 

traszek karpackich w Mokrym Stawie, w którym woda jest przypuszczalnie za zimna dla 

tego gatunku. 
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Samica traszki karpackiej (fot. Maciej Pabijan) 

 
Samiec traszki karpackiej (fot. Maciej Pabijan) 
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Pozostałe gatunki płazów i gadów stwierdzone podczas inwentaryzacji w BgPN 

Salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 

   
Larwy salamandry plamistej z Mokrego Stawku. 

W BgPN salamandra plamista jest gatunkiem często spotykanym. Znalazłem larwy w 14 

strumieniach, głównie na północnych stokach Babiej Góry, oraz w Mokrym Stawie, gdzie 

złowiłem liczne larwy tego gatunku. Jest to dość nietypowe miejsce rozrodu salamander 

gdyż ten gatunek najczęściej odbywa rozród w ciekach wodnych – w potokach i 

niewielkich strumieniach o zimnej, oligotroficznej wodzie pozbawionej ryb. 

Traszka górska Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)  

W 2012 odnotowano dorosłe traszki lub ich larwy w 10 zbiornikach wodnych. Podobnie 

jak traszka karpacka, najliczniej występowała w zbiornikach retencyjnych oraz w 

Markowym Stawie. 

Żaba trawna Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 

W BgPN żabę trawną obserwowano 30-krotnie, w tym rozród odnotowano w 22 

zbiornikach wodnych, głównie w kałużach. Rozród żab trawnych odbywa się we 

wszystkich sprawdzanych stawach w BgPN. 

Ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
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W BgPN stosunkowo mało liczny (6 obserwacji). Bardzo liczne kijanki tego gatunku 

obserwowałem w zbiorniku przeciwpożarowym przy leśniczówce po stronie orawskiej 

parku. Brak tego gatunku w Mokrym stawie, nieliczne kijanki obserwowano w 

Markowym stawie. 

Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

W BgPN obserwowana wielokrotnie, najczęściej w piętrze kosówki gdzie często 

wygrzewała się na kamieniach i kłodach. 

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Trzykrotnie obserwowany w BgPN, w dolinie Rybnego Potoku oraz na Hali 

Śmietanowej. 

Podsumowanie 

W Babiogórskim Parku Narodowym odnotowano obecność 6 gatunków płazów i 2 

gatunki gadów w 2012 r. Zlokalizowano 61 potencjalnych zbiorników rozrodczych 

płazów. Pomimo dość wysokiej liczby drobnych zbiorników wodnych, obserwacji 

kumaków górskich (3) i traszek karpackich (7) było niewiele. Przyczyną tego stanu rzeczy 

jest najprawdopodobniej brak optymalnych siedlisk rozrodczych dla tych dwóch 

gatunków. Rozród traszek i kumaków odbywa się w małych ale względnie stałych 

zbiornikach wodnych – woda musi być obecna przynajmniej przez 2 miesiące, w tym w 

porze rozrodczej (kwiecień-maj dla traszki i kwiecień-sierpień dla kumaka) oraz w okresie 

larwalnym (przynajmniej miesiąc po godach). Ponadto woda w takich zbiornikach 

powinna być ogrzana, tj. promienie słoneczne powinny docierać do powierzchni tych wód 

przynajmniej przez kilka godzin w ciągu doby. Takich zbiorników w BgPN jest niewiele. 

Według moich obserwacji niewielka liczebność tych dwóch gatunków związana jest z 

następującymi czynnikami: 

 W BgPN panuje wysoka lesistość w reglu dolnym i górnym. Zwarty charakter 

drzewostanu powoduje, iż dno lasu jest zacienione, natomiast woda gromadząca 

się w zagłębieniach terenu i w kałużach i koleinach jest stosunkowo zimna i uboga 

w życie biologiczne. Bardzo często dno drobnych zbiorników wodnych jest 

pozbawione roślin naczyniowych, i składa się głównie z mułu i opadu z drzew. 

Takie siedliska są suboptymalne dla większości gatunków płazów. 

 Dominującym gatunkiem drzewa w wielu miejscach jest świerk, który powoduje 

zakwaszenie ściółki, co negatywnie wpływa na rozwój embrionalny większości 

płazów.   
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 Zbocza gór w BgPN, zwłaszcza powyżej 1000 m n.p.m., są bardzo strome, co 

powoduje, iż woda nie gromadzi się na dnie lasu w dostatecznej ilości i na tyle 

długo aby rozród i rozwój płazów był możliwy. 

 Większość zbiorników wodnych powyżej regla górnego ma charakter tymczasowy. 

W wysokich położeniach górskich płazy osiągają swoje granice fizjologiczne, więc 

do sukcesu rozrodczego dochodzi rzadko, jedynie w deszczowych  latach. Z tego 

wynika, iż lokalne wymierania subpopulacji rozrodczych zdarzają się tam często, i 

utrzymanie stabilnej i licznej populacji staje się mało prawdopodobne. 

 Niektóre koleiny i kałuże w BgPN, zwłaszcza te w reglu dolnym, są rozjeżdżane 

przez pojazdy, co bezpośrednio zabija wchodzące tam na rozród płazy.  

 W BgPN jest niewiele stałych zbiorników wodnych, tj. małych stawów 

pozbawionych ryb drapieżnych, które w Karpatach są bardzo ważnym miejscem 

rozrodu płazów. 

Tak więc współdziałanie ukształtowania terenu (stromizny), zwartego drzewostanu i 

niewielkiej liczby stałych zbiorników wodnych powoduje, iż brakuje siedlisk rozrodczych 

o optymalnych uwarunkowaniach środowiskowych dla traszek karpackich i kumaków 

górskich. Najpewniej osobniki dorosłe tych dwóch gatunków żyją w rozproszeniu i w 

małych liczebnościach na terenie parku. Licznie występują jedynie w tych miejscach, gdzie 

występują stałe zbiorniki wodne (np. Marków Stawek,  stawek w szkółce leśnej na 

Barańcowej) lub duża liczba drobnych kałuż i kolein w przecinkach leśnych (np. 

podmokłe przecinki na północ od Polany Norczak). 

Potwierdzeniem powyższej tezy jest obserwacja licznych populacji gatunku mniej 

wymagającego pod względem wyboru miejsc rozrodu – żaby trawnej. Rozród tego 

gatunku odbywa się nawet w silnie zacienionych, pozbawionych roślinności kałużach. Jest 

również termicznie mało wymagający – znaleziono młode osobniki nawet pod szczytem 

Diablaka (1620 mnpm). Jest to najliczniejszy płaz w BgPN - odnotowano 22 zbiorniki 

wodne, w których doszło do rozrodu żab trawnych w 2012. Salamandra plamista, ważny 

gatunek wskaźnikowy pod względem chemizacji środowiska, jest również liczna w 

strumieniach BgPN. Wysokie liczebności obu tych gatunków, różniące się od kumaków i 

traszek w wyborze siedlisk rozrodczych, wskazują na to, iż to właśnie brak odpowiednich 

zbiorników wodnych dla kumaków i traszek ograniczają ich występowanie w BgPN. 

 

Darniówka tatrzańska Microtus tatricus 

Autor: Katarzyna Bajorek-Zydroń 
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Darniówka tatrzańska wykorzystuje różnorodne typy siedlisk, Występuje zarówno 

na glebach gliniastych jak i pokrytych rumoszem skalnym, w przerzedzonych 

świerczynach i miejscach porośniętych podrostem jarzębiny. Preferuje zwłaszcza 

zbiorowiska z bujnym runem i powalonymi pniami drzew, w pobliżu potoków. Na Babiej 

Górze odławiana była na wysokości 1200-1600 m n.p.m., w borze świerkowym, zaroślach 

jarzębin oraz wśród ziołorośli wykrotów skalnych (Poradniki ochrony siedlisk i 

gatunków). 

Próbę inwentaryzacji darniówki tatrzańskiej wykonano w sierpniu 2012 roku przy 

pomocy pułapkolinii ustawionych w potencjalnym siedlisku gatunku. Wg danych 

literaturowych na Babiej Górze gatunek ten odławiany był od świerczyn górnoreglowych 

po piętro alpejskie. Drewniane pułapki żywołowne, zaopatrzone w pokarm, zostały 

wyłożone w borze świerkowym; na granicy lasu – zarośla jarzębiny, kosówka, 

borówczyska, ziołorośla oraz w piętrze alpejskim. Pułapki ustawiono „po poziomicy”, a 

odległość pomiędzy pułapkami wynosiła ok. 10m. Pułapki były sprawdzane dwa razy na 

dobę. Na każdym z transektów pułapki wystawione były minimum przez 3 dni). Po 

stwierdzeniu zajęcia pułapki i określenia gatunku, zwierzęta były niezwłocznie 

wypuszczane w miejscu schwytania. 

 

Pomimo stosowania podczas odłowów różnorodnej przynęty nie stwierdzono 

osobników darniówki tatrzańskiej. Stwierdzono jednego osobnika darniówki zwyczajnej – 

w piętrze alpejskim poniżej Diablaka. Najliczniej odławianym gatunkiem była nornica 

ruda Myodes glareolus (109 osobników), następnie mysz leśna Apodemus flavicolis (33 

osobniki), 4 ryjówki i 3 osobniki nornika burego. 
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Darniówka sp.     mysz leśna 

 

Nie stwierdzenie podczas prowadzonych odłowów darniówki tatrzańskiej nie 

świadczy o tym, że ten gatunek na Babiej Górze nie występuje. Z danych literaturowych 

wynika, że był on licznie odławiany począwszy od regla górnego po piętro alpejskie. 

Przeprowadzenie tego typu badań w jednym tylko sezonie nie daje pełnego obrazu 

występujących na Babiej Górze gatunków drobnych ssaków.  

 

Tocja karpacka Tozzia carpatica 

Autor Joanna Perzanowska 

 

Podawana ostatnio z jednego stanowiska w obszarze Babia Góra, nad Potokiem 

Dejakowym, została potwierdzona na znanym stanowisku. W wyniku przeszukania 

odpowiednich dla niej siedlisk w górnym biegu potoku, stwierdzono znacznie liczniejszą 

populację tego gatunku niż podawana dotychczas. Obecnie stanowisko tocji rozciąga się 

na długości ok. 200 m, bezpośrednio nad brzegiem potoku, w odległości do ok. 0,5 m,  

maksymalnie do 2 m od jego brzegu. Punkty określające początek i koniec stanowiska to: 

N 49 35 18,3 E 19 31 21,3 oraz N 49 35 20,8 i E19 31 26,9. Stanowisko jest rozdzielone na 

dwa podstanowiska, grupą świerków. Całkowita liczebność to ok. 140 os. kwitnących 

(wobec wcześniej podawanych 30). Tak więc ocena stanu populacji na stanowisku 

pozwala na ocenę FV – stan właściwy. Stwierdzone zagrożenia to jedynie lekkie ocienienie 

części stanowiska przez rozrastające się drzewa i krzewy, głownie świerki, wierzby. 

Trudno natomiast ocenić wpływ naturalnej sukcesji zachodzącej w siedlisku gatunku i 

jego braku użytkowania. Nie stwierdzono tu ekspansywnych, ani tym bardziej obcych 

gatunków roślin, mogących wypierać tocję. Także pozostałe wskaźniki stanu siedliska (z 



                                          
 

 
www.progea.pl                                                                                       office@progea.pl 

- 18 / 20 – 

Sfinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

wyjątkiem ocienienia) pozwalają na ocenienie stanu siedliska jako stan właściwy FV.  

Tylko niewielki fragment stanowiska może być zagrożony w wyniku ruchu turystycznego 

– przez wydeptanie wilgotnej łąki miejscami przechodzącej w młakę, poniżej czarnego 

szlaku turystycznego, choć nie zaobserwowano śladów takiego oddziaływania. Wobec 

powyższego, stan populacji tocji na stanowisku Dejakowy Potok  powinien zostać 

oceniony na FV →U1.  

W trakcie prac terenowych odnaleziono także kolejne stanowisko tocji na terenie 

obszaru Natura 2000 (Szafrański S., Perzanowska J.). Znajduje się ono na Hali Czarnego, w 

ziołoroślach nad potokiem przecinającym polanę. Liczebność populacji oceniono na ponad 

100 os., tak więc stan populacji należy ocenić jako właściwy – FV. Także stan siedliska 

wydaje się odpowiedni dla gatunku. Stanowisko nie jest ocienione, brak gatunków 

inwazyjnych, gatunki ekspansywne, jak Senecio nemorensis, Hypericum maculatum, 

Senecio subalpinus, Mentla longifolia, pokrywają nie więcej niż 40-60 % powierzchni, 

także zwarcie runi sięga 120 %. Tak więc stan siedliska tocji na tym stanowisku ocenia się 

jako stan właściwy. Nie stwierdza się także zagrożenia ze strony ruchu turystycznego. 

 

Tojad morawski  

Autor Joanna Perzanowska 

W trakcie badań terenowych skontrolowano stanowiska tojadu morawskiego na 

wybranych stanowiskach. Potwierdzono jego występowanie w mieszanych populacjach z 

tojadem mocnym. Liczebność na stanowiskach była niewielka – po kilka pędów 

generatywnych. Lipcowy termin obserwacji mógł w tym przypadku zaważyć na 

wynikach, gdyż gatunek ten w stanie wegetatywnym nie jest odróżnialny od Aconitum 

firmum. W dalszej części sezonu rozwiną się i zakwitną zapewne kolejne osobniki tojadu i 

liczebność będzie wyższa. Obserwowano też kwiaty zaatakowane przez grzybnie. Tak 

więc ocena stanu populacji (po uwzględnieniu modyfikacji waloryzacji wskaźnika „liczba 

os. generatywnych”) powinna mieścić się w zakresie U1 – stan niewłaściwy. zmierzający 

ku właściwemu FV.  

Natomiast stan siedlisk jest odpowiedni dla tego gatunku. Stanowiska nie są 

ocienione, lub tylko w przypadku niżej położonych, znajdujących się w ziołoroślach 

porastających rynny potoków w obrębie zbiorowisk leśnych, tu jednak także drzewa 

(świerki), odsunięte od koryta potoku o kilka metrów, nie ocieniają całkowicie tojadów, 

ale jedynie skracają okres w którym stanowisko jest oświetlone bezpośrednim światłem 

słonecznym. Występujące na stanowiskach gatunki ekspansywne, nie należą do tych, 
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które eliminowałyby tojady lub nie osiągają większego zwarcia. Wyjątkiem jest 

stanowisko nad Markowym Potokiem, gdzie rozrasta się starzec gajowy Senecio nemorensis 

s.l. Stan siedliska został z tego względu oceniony na U1. Także zwarcie runi na 

poszczególnych stanowiskach jest właściwe, w najbardziej mokrych miejscach często 

niższe niż 100%, w młakach na polanie nieco wyższe, ale mieszczące się w zakresie dla 

którego można określić je jako właściwe. 
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