
3. Cz´Êç szczegó∏owa – 
opisy gatunków





Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Traszka grzebieniasta

P∏azy, p∏azy ogoniaste, 
salamandrowate

Opis gatunku – cechy diagnostyczne

Najwi´ksza traszka krajowa. Dojrza∏e p∏ciowo samce
majà d∏ugoÊç 85–150 mm, a samice 95–165 mm. Skó-
ra na grzbiecie i bokach cia∏a wyraênie ziarnista. Grzbiet
ubarwiony jednolicie, szaro lub czarno. Na bokach cia∏a
(w dolnej cz´Êci) i na podgardlu, na ciemnym tle, wyraê-
ne bia∏e kropki. Brzuszna strona cia∏a ubarwiona ˝ó∏to
lub pomaraƒczowo, z wyraênymi czarnymi plamami.
Uk∏ad plam jest odmienny u ró˝nych osobników i mo˝e
byç wykorzystywany do ich identyfikacji.
Dymorfizm p∏ciowy jest wyraênie zaznaczony u doro-
s∏ych osobników w okresie godowym. U samca wy-
kszta∏ca si´ wtedy wysoki na kilkanaÊcie milimetrów
fa∏d skórny (grzebieƒ godowy), ciàgnàcy si´ po stronie
grzbietowej od g∏owy do koƒca ogona, z przerwà nad
nasadà ogona. Fa∏d ten jest g∏´boko i nieregularnie
powycinany. Ponadto po bokach ogona pojawiajà si´
opalizujàce, per∏owe smugi. Wargi kloakalne samca
sà wówczas nabrzmia∏e i czarne. Poza okresem roz-
rodczym grzebieƒ godowy samca zmniejsza si´ do
niewysokiej listwy ciàgnàcej si´ wzd∏u˝ grzbietu. U sa-
micy brak grzebienia godowego, wargi kloakalne sà
p∏askie i ˝ó∏te. Cia∏o samicy jest masywniejsze od cia-
∏a samca.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Traszk´ grzebieniastà mo˝na ∏atwo odró˝niç od traszki
górskiej T. alpestris i karpackiej T. montandoni po czar-

nych plamach na brzusznej stronie cia∏a (gatunki gór-
skie majà brzuch bez plam). Od traszki zwyczajnej
T. vulgaris odró˝niajà jà bia∏e kropki na bokach cia∏a
i podgardlu oraz ziarnista skóra. Ponadto ogólne t∏o
ubarwienia grzbietu i boków cia∏a traszki grzebieniastej
jest ciemne – szare do czarnego, natomiast t∏o ubarwie-
nia grzbietu i boków cia∏a traszki zwyczajnej jest jasne
– be˝owe do jasnobràzowego.
Du˝e (> 40 mm) larwy traszki grzebieniastej mo˝na odró˝-
niç od larw innych gatunków traszek po nast´pujàcych ce-
chach diagnostycznych: p∏etwa ogonowa zakoƒczona nit-
kowato; na ca∏ym ciele, a szczególnie na p∏etwie ogono-
wej, porozrzucane czarne plamy; palce bardzo d∏ugie,
spiczasto zakoƒczone.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Rozmna˝a si´ od marca do czerwca, najch´tniej w nie-
wielkich zbiornikach wody stojàcej. Samce godujà na to-
kowiskach (zgrupowania godujàcych samców odwiedza-
ne przez samice szukajàce partnera do rozrodu). Na wy-
konywanie z∏o˝onego taƒca godowego samce wybierajà
fragmenty zbiornika w niewielkim stopniu poroÊni´te ro-
ÊlinnoÊcià zanurzonà i dlatego preferujà zbiorniki wi´k-
sze ni˝ traszka zwyczajna. Samica w kilku etapach sk∏a-
da pojedynczo ok. 200 du˝ych (d∏. 4–6 mm), ˝ó∏tozielo-
nych jaj. Ka˝de jajo jest od razu zawijane w jeden liÊç.
Na 1000 z∏o˝onych jaj do dojrza∏oÊci p∏ciowej Êrednio
do˝ywa zaledwie 5 osobników. Rozwój larw w wodzie do
momentu metamorfozy (przeobra˝enia) trwa 70–90 dni.
Po metamorfozie (koniec lata) wi´kszoÊç osobników
opuszcza zbiorniki wodne i przebywa w ich pobli˝u. Nie-
liczne mogà zimowaç w wodzie. Prze˝ywalnoÊç dojrza-
∏ych osobników w skali roku wynosi ok. 65%. Dojrza∏oÊç
p∏ciowà osiàgajà w wieku 2–3 lat. Najstarsze osobniki
do˝ywajà kilkunastu lat.

AktywnoÊç
W okresie ˝ycia làdowego zajmuje silnie wilgotne sie-
dliska. Aktywna przede wszystkim w nocy, a w ciàgu
dnia jedynie w czasie ciep∏ej, deszczowej pogody albo
w wodzie, podczas pory godowej. Dzieƒ sp´dza zwy-
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kle ukryta w schronieniach ziemnych lub pod rozma-
itymi przedmiotami (kamienie, kora itd.). W sen zimo-
wy zapada z koƒcem paêdziernika, po pierwszych
przymrozkach. Zimuje w norach ziemnych, pod sterta-
mi drewna, kamieni, liÊci, a nawet w piwnicach do-
mów. Ze snu zimowego budzi si´ najcz´Êciej w marcu
i udaje si´ do wody wkrótce po ustàpieniu lodu ze
zbiornika. W wodzie pierwsze pojawiajà si´ samce, po
nich samice. Po godach i z∏o˝eniu jaj wi´kszoÊç osob-
ników doros∏ych opuszcza zbiorniki. Samce przebywa-
jà w wodzie d∏u˝ej ni˝ samice i mogà byç tam znajdy-
wane nawet jesienià.

Sposób od˝ywiania
Zarówno larwy, jak i osobniki doros∏e sà aktywnymi dra-
pie˝nikami. Na làdzie od˝ywiajà si´ g∏ównie d˝d˝ownica-
mi, Êlimakami i owadami. W wodzie polujà na wszelkie
ma∏e organizmy wodne, jak skorupiaki, paj´czaki, owady
i ich larwy, Êlimaki i larwy p∏azów.

Charakterystyka ekologiczna

Gatunek przede wszystkim ni˝owy. Kilkakrotnie rzad-
sza od traszki zwyczajnej. Traszka grzebieniasta spoty-
kana jest w wilgotnych siedliskach, o ile istniejà tam
zbiorniki wody stojàcej, w których mo˝e si´ rozmna˝aç.
Wymaga wi´kszych i g∏´bszych zbiorników ni˝ traszka
zwyczajna. Szczególnie wa˝ne dla tego gatunku sà wil-
gotne lasy liÊciaste i wszelkiego rodzaju torfowiska. Sà
to pierwotne siedliska traszki grzebieniastej. Obecnie
gatunek ten cz´sto wyst´puje na bardzo ró˝nych stano-
wiskach antropogenicznych, gdzie znajdujà si´ takie
zbiorniki wodne, jak np. glinianki, do∏y po˝wirowe, ro-
wy melioracyjne, zbiorniki p-po˝., stawki i rozlewiska,
w których mo˝e si´ rozmna˝aç. Preferowane sà zbior-
niki cz´Êciowo poroÊni´te roÊlinnoÊcià zanurzonà.
W Polsce silne populacje zwiàzane sà cz´sto z glinian-
kami oraz niewielkim polnymi stawami na skraju lasu.
Zag´szczenie traszki grzebieniastej w mozaikowym
Êrodowisku mo˝e dochodziç do 400 doros∏ych osobni-
ków na 1 ha. 
ObecnoÊç traszki grzebieniastej w danym zbiorniku mo-
˝emy stwierdziç, przeczesujàc wod´ przy brzegach siatkà
herpetologicznà w poszukiwaniu osobników doros∏ych
i larw. Bardzo efektywne jest oglàdanie w maju zanurzo-
nych roÊlin wodnych o ma∏ych liÊciach. W zwini´tych li-
Êciach cz´sto mo˝emy odnaleêç jasnozielone jaja tego
gatunku. Skutecznà metodà, pozwalajàcà równie˝ na
oceny iloÊciowe, jest oÊwietlanie w nocy latarkà przy-
brze˝nej cz´Êci zbiornika, gdzie zwykle mo˝na zaobser-
wowaç godujàce w wodzie osobniki. Inne metody, takie
jak pu∏apki butelkowe, p∏otki i pu∏apki wiaderkowe, na-
le˝y stosowaç bardzo ostro˝nie, gdy˝ niew∏aÊciwie u˝yte
mogà byç niebezpieczne dla p∏azów.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej mogàce wchodziç 
w zakres zainteresowania
3150 – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki

wodne
7110 – torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝y-

we)
7120 – torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do na-

turalnej i stymulowanej regeneracji
7140 – torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska
7150 – obni˝enia na pod∏o˝u torfowym z roÊlinnoÊcià ze

zwiàzku Rhynchosporion
7210*– torfowiska nakredowe z k∏ocià wiechowatà

Cladium mariscus i gatunkami zwiàzku Cari-
cion davallianae

7230 – torfowiska zasadowe
91D0 – bory i lasy bagienne
91E0 – ∏´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
91F0 – ∏´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-

Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Wyst´puje w Europie Pó∏nocnej, Ârodkowej i Wschodniej,
na pó∏noc od linii Alpy–Karpaty. Trzy inne gatunki – T. do-
brogicius, T. carnifex i T. karelinii – wczeÊniej uznawane
za podgatunki traszki grzebieniastej, wyst´pujà w Europie
Po∏udniowej.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
W Polsce traszka grzebieniasta jest spotykana w prawie ca∏ym
kraju, lecz niezbyt cz´sto. W górach do wys. 800 m n.p.m. Lo-
kalne populacje sà silnie zagro˝one wygini´ciem wskutek
przekszta∏cania siedlisk i izolacji poszczególnych stanowisk.

Wspó∏czesne wyst´powanie traszki grzebieniastej w Polsce
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Wyst´powanie gatunku na obszarach
chronionych
Gatunek spotykany w wi´kszoÊci nizinnych parków naro-
dowych. Na innych obszarach chronionych jego wyst´po-
wanie uwarunkowane jest obecnoÊcià odpowiednich do
rozrodu zbiorników wodnych.

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik II
Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i IV

Prawo krajowe
ochrona gatunkowa w Polsce – ochrona Êcis∏a (2)

Kategorie IUCN
Czerwona lista IUCN (1996) – LR/cd
Polska czerwona lista – NT
Polska czerwona ksi´ga – NT
Lista dla Karpat – EN (w PL - +)

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji
Brakuje precyzyjnych danych na temat zmian w liczebno-
Êci traszki grzebieniastej w Polsce. Pewnà wskazówkà mo-
˝e byç ocena liczebnoÊci tego gatunku zawarta w wyda-
nym w 1937 r. Kluczu do oznaczania p∏azów i gadów:
„Traszka grzebieniasta w ca∏ym kraju rozpowszechniona.
<...> Na równinach i terenach pagórkowatych, jak i na
pogórzu bardzo liczna”. Niewàtpliwie liczebnoÊç traszki
grzebieniastej w Polsce zmniejszy∏a si´ w okresie powo-
jennym wskutek spadku liczby stanowisk rozrodczych, wy-
nikajàcego z odwadniania terenów podmok∏ych i likwi-
dowania niewielkich zbiorników wodnych. Wià˝e si´ to
przede wszystkim z b∏´dnie rozumianymi melioracjami,
które w praktyce sprowadza∏y si´ (i cz´sto nadal sprowa-
dzajà) tylko do odwodnienia. Szczególnie niekorzystne
dla tego gatunku by∏o meliorowanie dolin rzecznych,
gdzie wczeÊniej, wskutek wiosennych zalewów, rokrocz-
nie powstawa∏o bardzo du˝o niewielkich zbiorników
wodnych zasiedlanych przez ten gatunek. 

Potencjalne zagro˝enia
Najwi´kszym zagro˝eniem dla tego gatunku jest niszczenie
stanowisk rozrodczych (odwadnianie terenu, zasypywanie
lub zanieczyszczanie niewielkich zbiorników wodnych) przez
cz∏owieka. Pog∏´bia to izolacj´ istniejàcych lokalnych popu-
lacji i w konsekwencji mo˝e doprowadziç do ich zaniku. 

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Propozycje dotyczàce siedliska gatunku
Dla ochrony traszki grzebieniastej najwa˝niejsze jest ist-
nienie zbiorników wodnych, w których gatunek ten mo˝e

si´ rozmna˝aç. Dlatego dobre efekty przynosi tworzenie
lub odtwarzanie niewielkich zbiorników wody stojàcej.
Jednak traszka grzebieniasta, w przeciwieƒstwie do ˝ab,
rzekotek i ropuch, znacznie wolniej zasiedla nowe zbior-
niki wodne. Dlatego odleg∏oÊç nowych zbiorników od
wczeÊniejszych stanowisk rozrodu tego gatunku nie po-
winna przekraczaç 400 m, co daje minimalne zag´sz-
czenie oko∏o 2 zbiorników na 1 km2. Kolonizacja stawów
po∏o˝onych w wi´kszym rozproszeniu zachodzi bardzo
powoli (wiele lat) lub te˝ stawy takie pozostajà niezasie-
dlone. Wyst´powanie zbiorników wodnych w odpowied-
nio wysokim zag´szczeniu jest kluczowe dla ich efektyw-
nego zasiedlania przez traszki.
Drugim bardzo wa˝nym czynnikiem jest obecnoÊç ryb.
Wyjadajà one larwy traszek, szczególnie traszki grze-
bieniastej, której larwy cz´Êciej ˝erujà w toni wodnej
ni˝ larwy traszki zwyczajnej. Dlatego obecnoÊç ryb
w zbiorniku jest zawsze niepo˝àdana z punktu widze-
nia ochrony omawianego gatunku. Stawy rybne nie
majà wi´c du˝ego znaczenia dla traszki grzebienia-
stej. W przypadku mniejszych zbiorników, w celu
umo˝liwianie traszkom ich kolonizacji, celowe mo˝e
byç od∏owienie ryb.
Traszka grzebieniasta nie jest trwale przywiàzane do
okreÊlonego zbiornika rozrodczego, jest jednak zwià-
zana z terenem i znajdujàcymi si´ tam zbiornikami.
W kolejnych latach mo˝e si´ rozmna˝aç w tym samym
lub sàsiednim akwenie. Z punktu widzenia ochrony
traszki grzebieniastej najkorzystniejszym rozwiàzaniem
jest utworzenie kilku zbiorników ró˝niàcych si´ g∏´bo-
koÊcià i powierzchnià. Najlepiej, aby wokó∏ zbiornika
g∏ównego (> 100 m2 powierzchni, > 1 m g∏´bokoÊci)
istnia∏o kilka mniejszych i p∏ytszych zbiorników towa-
rzyszàcych. Mniejsze zbiorniki powinny znajdowaç si´
w bezpoÊrednim sàsiedztwie du˝ego, przez co wszyst-
kie b´dà funkcjonowa∏y jak naczynia po∏àczone
i mniejsze zbiorniki b´dà zasilane przez wod´ podsià-
kajàcà z du˝ego zbiornika. Podobnym rozwiàzaniem
jest wykopanie du˝ego stawu (ale nie wi´kszego ni˝
1000 m2) i podzielenie go groblami na trzy cz´Êci –
p∏ytkà (0–0,5 m g∏´bokoÊci), Êrednio g∏´bokà
(0,5–1 m) i g∏´bokà (ponad 1 m g∏´bokoÊci). Cz´Êç
g∏´boka powinna byç najwi´ksza. Umo˝liwi to trasz-
kom wybór najodpowiedniejszego dla nich w danym
roku zbiornika i zapewni trwa∏oÊç stanowiska w per-
spektywie wieloletniej. Ponadto tak zbudowane zbiorni-
ki sà wykorzystywane jako miejsca rozrodu przez
wszystkie gatunki krajowych p∏azów nizinnych. Nale˝y
unikaç kopania du˝ych i g∏´bokich stawów, gdy˝ naj-
prawdopodobniej ulegnà one zarybieniu. Teren, na
którym zamierzamy wykopaç lub odtworzyç stawy, na-
le˝y obserwowaç przynajmniej rok wczeÊniej pod kà-
tem wysokoÊci poziomu wód gruntowych. Pomo˝e to
równie˝ wytypowaç miejsca, w których naj∏atwiej gro-
madzi si´ woda opadowa.
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Wyschni´cie stawu pod koniec lata mo˝e byç korzystne
dla traszki grzebieniastej, gdy˝ w sposób naturalny eli-
minuje presj´ ze strony ryb i drapie˝nych bezkr´gow-
ców wodnych. W wysychajàcym zbiorniku rozwój larw
traszek ulega przyspieszeniu i zwykle dochodzi do
przeobra˝enia (metamorfozy) przed ca∏kowitym wy-
schni´ciem zbiornika. Poza tym jednoroczna przerwa
w rozrodzie u gatunku, którego osobniki mogà si´ roz-
mna˝aç wiele lat, nie stanowi zagro˝enia dla trwa∏oÊci
populacji.
Najlepszym okresem do wykopania (pog∏´bienia) stawu
(stawów) jest jesieƒ. Umo˝liwi to samoczynne nape∏nie-
nie zbiornika wodà deszczowà i pochodzàcà z wiosen-
nych roztopów. Dosadzenie roÊlinnoÊci zanurzonej z sà-
siednich zbiorników przyspiesza zasiedlanie nowych
akwenów przez traszki. Dobrym rozwiàzaniem jest rów-
nie˝ skierowanie do stawów rur drena˝owych z pól,
przez co nape∏nienie wodà nast´puje szybciej i utrzymu-
je si´ ona d∏u˝ej. 
Wokó∏ zbiorników, w których rozmna˝ajà si´ traszki, po-
winien istnieç przynajmniej 20-metrowy pas zró˝nico-
wanego siedliska z zaroÊlami i zadrzewieniami. W po-
bli˝u zbiorników nale˝y u∏o˝yç stosy kamieni, sterty
chrustu i butwiejàcego drewna, co zapewni traszkom
miejsca do ukrycia si´ podczas dnia. Stosy te mo˝na
przysypaç ziemià, co u∏atwi wzrost trawy, podniesie wil-
gotnoÊç wewnàtrz kopców i zapewni tam wi´kszà stabil-
noÊç warunków mikroklimatycznych. Sprzyja to równie˝
wzrostowi zag´szczenia gryzoni, z których nor ch´tnie
korzystajà traszki, szczególnie podczas zimowania. Ro-
wy, naturalne cieki, miedze, zadrzewienia Êródpolne
i obszary zwartego lasu ∏àczàce si´ ze zbiornikami roz-
rodczymi sprzyjajà dyspersji (rozprzestrzenianiu si´)
osobników i sà niezb´dne do d∏ugotrwa∏ego funkcjono-
wania lokalnej populacji.

Propozycje dotyczàce gatunku
Z uwagi na wyst´powanie traszki grzebieniastej prawie
w ca∏ym kraju, dzia∏ania ochronne nale˝y zawsze prowa-
dziç w oparciu o lokalne populacje.
Najwa˝niejsze jest zapewnienie ∏àcznoÊci (mo˝liwoÊci
wymiany osobników) pomi´dzy chronionymi stanowiska-
mi. Wymarcie osobników na jednym stanowisku (co mo-
˝e nastàpiç z przyczyn losowych) zostanie wtedy szybko
uzupe∏nione przez nap∏yw nowych – g∏ównie podlegajà-
cych silnej dyspersji osobników m∏odocianych. Pojedyn-
cze stanowisko, z powodu cz´sto naturalnych zmian
w nim zachodzàcych (np. rozwoju roÊlinnoÊci), mo˝e
funkcjonowaç w jednym roku jako „êród∏o” i zasilaç in-
ne obszary poprzez emigracj´ osobników, a w kolejnym
roku jako „ujÊcie” wch∏aniajàce imigrujàce osobniki.
Przy braku przep∏ywu traszek mo˝e dojÊç do trwa∏ego
wymarcia ca∏ej populacji wskutek zanikania kolejnych
pojedynczych stanowisk. Dlatego tak wa˝ne jest umo˝li-
wienie wymiany osobników w ramach lokalnych popula-

cji i pomi´dzy nimi. Ochrona wy∏àcznie izolowanych sta-
nowisk by∏aby dzia∏aniem na krótkà met´, przynoszàcym
mizerny efekt biologiczny.
Czynnà ochron´ stanowisk rozrodczych traszki grzebie-
niastej najlepiej prowadziç w ramach naturalnych kory-
tarzy ekologicznych, umo˝liwiajàcych wymian´ osobni-
ków pomi´dzy populacjami. Bardzo dogodnymi dla mi-
gracji p∏azów korytarzami sà doliny rzek. Ka˝dy wysi∏ek
w∏o˝ony w odtworzenie naturalnego biegu rzeki jest nie-
zwykle cenny. Dla p∏azów oznacza to mnóstwo nowych
stanowisk rozrodczych na terenach zalewowych i w sta-
rorzeczach. Ponadto dzia∏ania takie majà wymiar d∏u-
gofalowy i praktycznie, po odtworzeniu naturalnego,
meandrujàcego biegu rzeki, nie wymagajà wspomaga-
nia ze strony cz∏owieka. Naturalnymi korytarzami eko-
logicznym dla traszki grzebieniastej sà równie˝ wilgotne
lasy liÊciaste, nawet jeÊli nie sà zwiàzane z dolinami
rzecznymi. W takich siedliskach miejscami rozrodu
traszki grzebieniastej sà zastoiska wód roztopowych
i opadowych.

Przyk∏ady dzia∏aƒ ochronnych
W Polsce od roku 1993 Stowarzyszenie na Rzecz Czyn-
nej Ochrony Zwierzàt – Greenworks prowadzi w Beski-
dzie Sàdeckim aktywnà ochron´ p∏azów (w tym traszki
grzebieniastej) i ich siedlisk rozrodczych w ramach kilku
projektów, m.in. „Projekt Czynnej Ochrony P∏azów”,
„Projekt Ochrony Górskich Terenów Podmok∏ych”, „Ry-
tro – gmina przyjazna przyrodzie” i „Plan POPRAD 21”.
Dzia∏ania polegajà na ochronie istniejàcych miejsc roz-
rodu p∏azów, odtwarzaniu zanik∏ych i budowie nowych
stanowisk rozrodczych, ochronie korytarzy migracyjnych
p∏azów, prowadzeniu wielokierunkowej kampanii edu-
kacyjnej propagujàcej potrzeb´ ochrony p∏azów wÊród
spo∏ecznoÊci lokalnych.
W Europie najintensywniejsze dzia∏ania ochronne dotyczà-
ce traszki grzebieniastej prowadzone sà w Wielkiej Brytanii
(traszka grzebieniasta jest tam gatunkiem priorytetowym)
przez kilka organizacji, z których najwa˝niejsze to English
Nature i Froglife.

Konsekwencje ochrony dla innych 
gatunków
Traszka grzebieniasta mo˝e byç gatunkiem os∏onowym
dla ochrony niewielkich zbiorników wody stojàcej. Zbior-
niki takie sà odpowiednie do rozrodu równie˝ dla wszyst-
kich pozosta∏ych gatunków nizinnych krajowej batracho-
fauny (fauny p∏azów), a tak˝e wielu gatunków roÊlin i in-
nych zwierzàt.
Gatunkiem najbardziej sprzyjajàcym ochronie traszki
grzebieniastej jest bóbr, gdy˝ spi´trzenia wody powo-
dowane przez bobry przyczyniajà si´ do nawodnienia
terenu i powstawania stanowisk rozrodczych omawia-
nego gatunku.
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Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych

W niewystarczajàcym stopniu poznane jest wyst´powanie
traszki grzebieniastej, szczególnie w Polsce po∏udniowo-
-zachodniej. Brakuje równie˝ wieloletnich danych monito-
ringowych umo˝liwiajàcych przeÊledzenie zmian liczebno-

Êci tego gatunku w Polsce w d∏u˝szej skali czasowej. Nale-
˝y opracowaç metod´ przeprowadzania monitoringu
traszki grzebieniastej w Polsce, pozwalajàcà na ocen´ licz-
by doros∏ych osobników bioràcych udzia∏ w rozrodzie.

Piotr Zieliƒski

293

Traszka grzebieniasta
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

1166


