
Triturus montandoni 
(Boulenger, 1880)

Traszka karpacka

P∏azy, p∏azy ogoniaste, 
salamandrowate

Opis gatunku – cechy 
diagnostyczne

Ca∏kowita d∏ugoÊç doros∏ych samców wynosi 6,5–9 cm,
samic 7,5–10 cm, z czego nieco mniej ni˝ po∏owa przypa-
da na ogon. Masa doros∏ych w fazie wodnej: samce
2–3 g, samice 2,1–3,8 g.
G∏owa niewielka, sp∏aszczona, z przodu i z boków wyraê-
ne kraw´dzie nadajàce jej kanciasty kszta∏t. Na grzbieto-
wej powierzchni g∏owy u obu p∏ci trzy pod∏u˝ne bruzdy
zbiegajàce si´ w okolicy nozdrzy. Oczy stosunkowo du˝e,
êrenice okràg∏e, t´czówki z∏ociste.
Grzbiet u obu p∏ci silnie sp∏aszczony, po bokach kr´gos∏u-
pa ciàgnà si´ fa∏dy gruczo∏owe – kraw´dzie boczne, Êrod-
kiem grzbietu biegnie niska listewka skórna. Nadaje to
cia∏u na przekroju kszta∏t tarczy herbowej. Koƒczyny przed-
nie z 4 palcami, tylne z 5, b∏on p∏awnych brak.
Ubarwienie grzbietu bardzo zmienne, zale˝ne od tempera-
tury otoczenia, pod∏o˝a i fazy cyklu ˝yciowego (làdowa,
wodna). Dominuje koloryt gliniastooliwkowobràzowy. Na
tym tle wyst´puje skomplikowany wzorzec barwny, którego
najbardziej sta∏ym elementem jest, obecna u obu p∏ci, sze-
roka, jaÊniejsza od t∏a wst´ga grzbietowa. Na g∏owie
u samców liczne ma∏e, ciemne plamki tworzà charaktery-
styczny marmurkowy wzór.
Ubarwienie brzucha ˝ó∏topomaraƒczowe lub pomaraƒ-
czowe, bez plam. Ciemne plamki uk∏adajàce si´ w lini´
mogà pojawiaç si´ na granicy brzucha i grzbietu.
Dymorfizm p∏ciowy jest szczególnie wyraênie zaznaczony
w czasie pory godowej – w fazie wodnej. Barwy samca sà
wówczas zazwyczaj ciemniejsze i bardziej jaskrawe ni˝ sa-

micy, a budowa cia∏a smuklejsza. Innà cechà wyró˝niajà-
cà samca jest bardziej kanciasty kszta∏t grzbietu. Zarówno
listewka skórna przebiegajàca przez jego Êrodek, jak i kra-
w´dzie boczne sà wyraênie wy˝sze ni˝ u samicy. Wargi klo-
aki samca sà wi´ksze, nabrzmia∏e, ciemno ubarwione.
Ciemne, prawie czarne, sà tak˝e dolne powierzchnie jego
stóp. Ponadto samce w szacie godowej majà na koƒcu
ogona ciemnà witk´ o d∏. 5–8 mm. Równie˝ poza porà go-
dowà samca mo˝na rozpoznaç po wi´kszych wargach klo-
aki i ciemnym zabarwieniu stóp. W fazie làdowej witka na
koƒcu ogona samca zanika, ale praktycznie zawsze mo˝-
na odnaleêç jej Êlad.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy 
identyfikacji gatunku

Samice traszki karpackiej mogà zostaç pomylone z sami-
cami traszki górskiej (T. alpestris) albo traszki zwyczajnej
(T. vulgaris). W przeciwieƒstwie do traszki górskiej, u trasz-
ki karpackiej nie wyst´pujà odcienie barwy niebieskiej
w ubarwieniu grzbietu, a kszta∏t g∏owy widziany od góry
jest smuklejszy. Samice traszki zwyczajnej, w odró˝nieniu
od traszki karpackiej, majà na pomaraƒczowej lub ˝ó∏to-
pomaraƒczowej powierzchni brzucha ciemne plamy,
a w barwie ich grzbietu dominuje kolor jasno- lub kawo-
wobràzowy, przy braku odcieni ˝ó∏tawogliniastych i oliwko-
wych, charakterystycznych dla traszki karpackiej. Samice
traszki zwyczajnej sà te˝ zazwyczaj mniejsze i charaktery-
zujà si´ drobniejszà budowà cia∏a. W zwiàzku z wyst´po-
waniem naturalnej hybrydyzacji pomi´dzy traszkà zwyczaj-
nà a traszkà karpackà, w populacjach spotyka si´ osobni-
ki o wyglàdzie poÊrednim mi´dzy oboma gatunkami lub
te˝ charakteryzujàce si´ mieszaninà, w bardzo ró˝nych
proporcjach, cech charakterystycznych dla obu gatunków.
Larwy traszki karpackiej sà praktycznie nierozró˝nialne od
larw traszki zwyczajnej.

Cechy biologiczne 

Rozmna˝anie
Pora godowa rozpoczyna si´ wczesnà wiosnà po stopnieniu
Êniegów i trwa oko∏o 6–8 tygodni. W ni˝szych po∏o˝eniach
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górskich trwa zazwyczaj od pierwszej po∏owy kwietnia do
koƒca maja lub poczàtku czerwca, a w wy˝szych po∏o˝e-
niach rozpoczyna si´ odpowiednio póêniej. Traszki wcho-
dzà wtedy do zbiorników wodnych. Prawie zawsze jest to
woda stojàca – najcz´Êciej ka∏u˝e w koleinach na leÊnych
i polnych drogach, rowy przydro˝ne, niewielkie stawki itp.
Kojarzenie odbywa si´ w wodzie i poprzedzone jest skom-
plikowanymi, zrytualizowanymi tokami, zakoƒczonymi z∏o-
˝eniem przez samca na pod∏o˝u spermatoforu, który jest
nast´pnie pobierany przez samic´. W trakcie jednej pory
godowej samica zazwyczaj kojarzy si´ z wieloma samcami.
Jaja sk∏adane sà pojedynczo, wyjàtkowo w sznurkach po kil-
ka sztuk i, w przypadku obecnoÊci w zbiorniku roÊlin wodnych,
zawijane w ich liÊcie. Gdy w zbiorniku brak roÊlinnoÊci, jaja
przyklejane sà przez samic´ do pod∏o˝a lub do le˝àcych na
dnie przedmiotów. Liczba jaj sk∏adanych podczas jednego se-
zonu zale˝y od wielkoÊci samicy i mo˝e wynosiç od oko∏o 100
do ponad 250. Jaja w galaretowatych, przezroczystych os∏on-
kach majà wielkoÊç 2,2–2,8 x 3,4–3,6 mm, a w∏aÊciwa ko-
mórka jajowa, barwy ˝ó∏tobràzowej, jest kulista, o Êrednicy
1,7–1,8 mm. Tempo rozwoju jaj ÊciÊle zale˝y od temperatury
wody i mo˝e trwaç od oko∏o 10 do ponad 30 dni.
Larwy po wykluciu si´ z jaj majà d∏ugoÊç 6–8 mm. Do momen-
tu zu˝ycia ˝ó∏tka sà ma∏o aktywne – wi´kszoÊç czasu sp´dzajà
przytwierdzone narzàdami czepnymi (niewielkimi wypustkami
z boku g∏owy) do pod∏o˝a lub liÊci roÊlin. Póêniej aktywnie p∏y-
wajà w poszukiwaniu pokarmu, który stanowià ró˝nego rodza-
ju wodne bezkr´gowce. Podczas rozwoju najpierw pojawiajà si´
przednie, póêniej tylne koƒczyny. Maksymalnie wyroÊni´te larwy
majà d∏ugoÊç 26–35 mm. Przeobra˝ajà si´ po oko∏o
2,5–4 miesiàcach od momentu wyklucia. Tempo rozwoju zale-
˝y od warunków Êrodowiska, szczególnie od temperatury wody
i dost´pnoÊci pokarmu. W Polsce stwierdzono zimowanie larw
traszki karpackiej na ca∏ym obszarze Karpat, takie osobniki po
przezimowaniu przeobra˝ajà si´ wiosnà nast´pnego roku.
Po przeobra˝eniu m∏ode traszki opuszczajà zbiorniki wod-
ne. Nie wiadomo, kiedy osiàgajà dojrza∏oÊç. Prawdopo-
dobnie w ni˝szych po∏o˝eniach górskich i w sprzyjajàcych
warunkach mogà przyst´powaç do rozrodu po drugim zi-
mowaniu. Do tego czasu prowadzà làdowy tryb ˝ycia.

AktywnoÊç i po˝ywienie
W okresie godowym, czyli w fazie wodnej, sà aktywne ca-
∏à dob´, ze szczególnym nasileniem w dzieƒ, gdy tempe-
ratura wody jest wy˝sza. Kojarzenie i sk∏adanie jaj przez
samice mo˝e odbywaç si´ w p∏ytkich ka∏u˝ach w pe∏nym
s∏oƒcu. W fazie wodnej obie p∏cie intensywnie si´ od˝ywia-
jà, a ich pokarmem sà drobne bezkr´gowce wodne – np.
larwy komarów, komarnic, ochotek i chruÊcików, ma∏˝o-
raczki, wioÊlarki, wid∏onogi.
O fazie làdowej traszki karpackiej wiadomo bardzo nie-
wiele, ale przez analogi´ z innymi gatunkami traszek mo˝-
na za∏o˝yç, ˝e trzyma si´ wówczas obszarów zacienionych,
stosunkowo wilgotnych, gdzie dnie sp´dza ukryta w norach
gryzoni, w Êció∏ce, mchu, pod korzeniami, k∏odami lub ko-

rà. ˚eruje po zmierzchu, ˝ywiàc si´ drobnymi bezkr´gow-
cami – np. d˝d˝ownicami, Êlimakami, parecznikami, kro-
cionogami, owadami i ich larwami. W czasie deszczów
mo˝e byç aktywna na làdzie równie˝ w dzieƒ.
Hibernuje na làdzie w kryjówkach zapewniajàcych temperatur´
powy˝ej zera i odpowiednià wilgotnoÊç. W takich szczególnie
sprzyjajàcych miejscach mogà gromadziç si´ dziesiàtki, a nawet
setki traszek. Hibernacja rozpoczyna si´ we wrzeÊniu lub paê-
dzierniku. Mo˝e zimowaç wraz z innymi gatunkami p∏azów.

Charakterystyka ekologiczna

Traszka karpacka jest gatunkiem górskim, szczególnie licz-
na na Êrednich wysokoÊciach (500–1200 m n.p.m.). Wy-
daje si´ byç zwiàzana szczególnie z lasami bukowymi
i mieszanymi, stosunkowo wilgotnymi, o bogatym podszy-
cie. Spotyka si´ jà tak˝e w lasach iglastych, choç unika np.
monokultur Êwierkowych. Warunkiem niezb´dnym dla jej
wyst´powania jest obecnoÊç choçby niewielkich zbiorników
wody stojàcej, równie˝ okresowych, gdzie odbywa si´ roz-
ród tego gatunku i gdzie rozwijajà si´ larwy.
Traszka karpacka mo˝e byç nara˝ona na ataki drobnych
ssaków owado˝ernych (np. ryjówki, rz´sorek rzeczek), dra-
pie˝nych (np. lis, tchórz, kuny, ∏asica), ptaków drapie˝nych
(np. myszo∏ów, orlik krzykliwy) i krukowatych (np. wrona si-
wa, gawron). Jednak wp∏yw drapie˝ników na populacj´ te-
go gatunku nie jest dobrze znany. Jak u wszystkich traszek,
jej skóra pokryta jest du˝à liczbà gruczo∏ów jadowych wy-
dzielajàcych przy podra˝nieniu jad o charakterystycznym
zapachu, silnie dra˝niàcy b∏ony Êluzowe. Równie˝ odstra-
szajàce ubarwienie brzucha wskazuje na du˝e znaczenie
jadów skórnych w obronie przed drapie˝nikami. W zbiorni-
kach wodnych zagro˝eniem dla larw sà pijawki (atakujàce
równie˝ osobniki doros∏e), a tak˝e larwy wa˝ek i chrzàszczy.

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

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Pota-
mion (tylko w górach i na pogórzu)

3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (tylko
w górach i na pogórzu)

6510-3 – reglowa ∏àka mieczykowo-mietlicowa (Gladio-
lo-Agrostietum capillaris) 

6510-4 – ciep∏olubna ∏àka pieniƒska (Anthyllidi-Trifolie-
tum montani)

7220 – êródliska wapienne ze zbiorowiskami Crato-
neurion commutati

9110-2 – kwaÊna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum)
9130-3 – ˝yzna buczyna górska (Dentario enneaphylli-

-Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum)
9140 – górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9180* – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zbo-

czach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

295

Traszka karpacka
P

ora
d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

2001



91D0-3*– górskie torfowiska wysokie z sosnà b∏otnà (so-
snà drzewokosà i kosodrzewinà)

91E0-5* – podgórski ∏´g jesionowy Carici remotae-Fra-
xinetum

91E0-6* – nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae
91E0-7* – bagienna olszyna górska Caltho laetae-Alnetum
9410 – górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç –

zbiorowiska górskie)

Rozmieszczenie geograficzne

Ca∏kowity zasi´g gatunku
Traszka karpacka wyst´puje wy∏àcznie w Karpatach Za-
chodnich i Wschodnich, jak równie˝ w najbardziej wschod-
niej cz´Êci Sudetów (Jeseniki). Jej zasi´g obejmuje terytoria
Czech, S∏owacji, Polski, Ukrainy i Rumunii.

Zasi´g wyst´powania w Polsce
W Polsce wyst´puje w po∏udniowych cz´Êciach województw:
Âlàskiego, Ma∏opolskiego i Podkarpackiego, poczàwszy od
dolnego pi´tra pogórza, od oko∏o 300 m n.p.m., a˝ do
1462 m n.p.m. (Babia Góra) i ok. 1600 m n.p.m. (Tatry).
W Polskich Karpatach w cz´Êci zachodniej jest zdecydowanie
mniej liczna, a najwi´ksze populacje tworzy na wysokoÊci
500–800 m n.p.m. Jej liczebnoÊç wzrasta ku wschodowi i ju˝
w Beskidzie Niskim jest dominujàcym liczebnie gatunkiem
traszki. Im dalej na wschód, tym ta tendencja si´ pog∏´bia –
w Bieszczadach tworzy bardzo liczne populacje. We wschod-
niej cz´Êci polskich Karpat wyst´puj´ licznie od wysokoÊci ok.
350 m n.p.m. a˝ po najwy˝sze szczyty. Obserwowany wzorzec
rozmieszczenia geograficznego na linii wschód–zachód wyni-
ka najprawdopodobniej z przyczyn historycznych.

Wspó∏czesne wyst´powanie traszki karpackiej w Polsce

Wyst´powanie gatunku na terenach 
chronionych
W Polsce wyst´puje na terenie szeÊciu Parków Narodo-
wych: Babiogórskiego, Gorczaƒskiego, Tatrzaƒskiego,

Pieniƒskiego, Magurskiego i Bieszczadzkiego, we wszyst-
kich tworzàc liczne lub bardzo liczne populacje. Wyst´pu-
je te˝ na innych obszarach chronionych (np. w rezerwa-
tach i parkach krajobrazowych) obejmujàcych w∏aÊciwe
dla niej siedliska.

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
Polska czerwona lista – LC
Polska czerwona ksi´ga – LC
Lista dla Karpat – EN (w PL - +)

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

Przemiany i stan populacji
Niestety, praktycznie brak jest danych dotyczàcych histo-
rycznego stanu populacji traszki karpackiej. Gatunek ten
zosta∏ opisany dopiero w 1880 r. z Rumunii, wczeÊniej
prawdopodobnie by∏ mylony z traszkà górskà i zwyczajnà.
Badania przeprowadzone w polskich Karpatach wskazujà,
˝e lokalnie, zw∏aszcza we wschodniej cz´Êci, tworzy on licz-
ne populacje rozrodcze, szacowane na setki osobników.
Ocen´ wielkoÊci populacji utrudnia fakt, ˝e poza stosunko-
wo nielicznymi wi´kszymi zbiornikami wodnymi, gdzie wy-
st´pujà du˝e populacje rozrodcze tej traszki, odbywa ona
gody we wszelkich dost´pnych niewielkich zbiornikach wo-
dy stojàcej, których pe∏na inwentaryzacja jest praktycznie
niemo˝liwa, a które mogà gromadziç, mimo swoich nie-
wielkich rozmiarów, nawet po kilkadziesiàt traszek. Sza-
cunkowo, wielkoÊç polskiej populacji traszki karpackiej
mo˝e wynosiç dziesiàtki tysi´cy osobników.

Potencjalne zagro˝enia
Polska populacja traszki karpackiej nie wydaje si´ byç
szczególnie zagro˝ona, a zagro˝enia dla niej sà podobne
jak dla innych p∏azów, zw∏aszcza tych bytujàcych na tere-
nach górskich.
Zagro˝enia sà zwiàzane przede wszystkim z zanikiem
odpowiednich miejsc rozrodu. Traszka karpacka jest ga-
tunkiem, który potrafi wykorzystaç w tym celu nawet naj-
mniejsze zbiorniki wody stojàcej, Na terenach górskich
wi´kszoÊç z nich ma pochodzenie antropogeniczne,
zwiàzane z tradycyjnà, ekstensywnà gospodarkà rolnà
i leÊnà. Dlatego te˝ intensyfikacja gospodarki, a szcze-
gólnie zwiàzane z nià asfaltowanie leÊnych i polnych
dróg, jest potencjalnym zagro˝eniem dla traszki kar-
packiej. Paradoksalnie, równie˝ ca∏kowite wy∏àczenie
terenów górskich z u˝ytkowania rolnego i leÊnego mia-
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∏oby niekorzystny wp∏yw na populacje tego gatunku,
gdy˝ powodowa∏oby zanik potencjalnych miejsc rozro-
du (sà one zwykle bardzo nietrwa∏e – najcz´Êciej po kil-
ku latach ulegajà ca∏kowitemu zaroÊni´ciu lub zanikowi
z innych powodów). W wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka
tworzà si´ nowe zbiorniki, szybko kolonizowane przez
traszki schodzàce si´ do nich nawet z odleg∏oÊci ok.
1 km. Dlatego dla ochrony traszki karpackiej wa˝ny jest
brak przeszkód uniemo˝liwiajàcych migracj´ tych zwie-
rzàt w obr´bie obszarów ich zwartego wyst´powania.
Takimi barierami sà np. asfaltowe drogi o du˝ym nat´-
˝eniu ruchu, na których traszki podczas migracji maso-
wo ginà. Równie˝ du˝e obszary wykorzystywane rolni-
czo, bez zadrzewieƒ oraz zbiorników wodnych, sà dla
tego gatunku nie do przebycia.
Hybrydyzacja traszki karpackiej z traszkà zwyczajnà nie
powinna byç traktowana jako zagro˝enie. Jest zjawiskiem
zachodzàcym prawdopodobnie od tysi´cy pokoleƒ, a mi-
mo to oba gatunki zachowujà swojà integralnoÊç, przynaj-
mniej pod wzgl´dem morfologicznym.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje dotyczàce siedlisk gatunku
Przede wszystkim nale˝y dbaç o zachowanie stanowisk
rozrodu – ma∏ych zbiorników wodnych tworzàcych si´ naj-
cz´Êciej w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Sieç takich
zbiorników, pomi´dzy którymi nie istniejà bariery unie-
mo˝liwiajàce migracj´ traszek, pozwala na zachowanie
stanu ca∏ej populacji.
Szczególnie cenne sà wyst´pujàce stosunkowo rzadko
w górach wi´ksze zbiorniki wodne, jak glinianki, starorze-
cza, ˝wirownie, itp., w których mogà wyst´powaç sta∏e po-
pulacje traszki karpackiej o du˝ej liczebnoÊci. Takie popu-
lacje mogà s∏u˝yç jako êród∏a osobników kolonizujàcych
mniejsze zbiorniki na obszarze kilku km2. Dlatego zbiorni-
ki takie zas∏ugujà na szczególnà ochron´, zw∏aszcza przed
zaÊmiecaniem przez okolicznà ludnoÊç, a tak˝e przed ce-
lowym osuszaniem.
Nieliczne wi´ksze zbiorniki wodne na terenach górskich
i podgórskich, w których wyst´puje traszka karpacka, na-
le˝y chroniç przed zarybianiem. Ryby niszczà larwy, a mo-

gà atakowaç równie˝ doros∏e osobniki traszek, powodujàc
wygini´cie populacji.

Propozycje dotyczàce gatunku
W przypadku budowy dróg na obszarach górskich nale˝y
tworzyç przepusty pod nimi, umo˝liwiajàce przechodzenie
p∏azów. Ich parametry, lokalizacja i liczba powinny byç
konsultowane z herpetologami.
O ile zostanà zastosowane propozycje dotyczàce siedlisk, ga-
tunek nie wymaga innych specjalnych zabiegów ochronnych.

Przyk∏ady dzia∏aƒ ochronnych 
DoÊwiadczenia z terenu Magurskiego PN wskazujà, ˝e wy-
kopywanie niewielkich stawków jest bardzo efektywnym
sposobem utrzymywania populacji ró˝nych gatunków p∏a-
zów. Takie zbiorniki, tworzone w miejscach zbiorników za-
nik∏ych lub zanikajàcych, sà bardzo szybko kolonizowane
przez p∏azy, w tym traszk´ karpackà, i tworzà si´ w nich
w ciàgu kilku lat liczne populacje rozrodcze, produkujàce
migrantów zasilajàcych okoliczne tereny.

Konsekwencje ochrony dla innych 
gatunków
Dzia∏ania ochronne podejmowane w celu zachowania sie-
dlisk traszki karpackiej b´dà mia∏y zasadnicze znaczenie
dla ochrony pozosta∏ych gatunków p∏azów wyst´pujàcych
w górach. Gatunki te rozmna˝ajà si´ w tych samych zbior-
nikach wodnych (wyjàtkiem jest salamandra plamista ro-
dzàca larwy w strumieniach). 

Kierunki i zakres badaƒ 
naukowych
Sprawdziç, czy równie˝ w Polsce traszka karpacka wyst´pu-
je w najbardziej wschodniej cz´Êci Sudetów (okolice G∏u-
cho∏az i Prudnika).
Zidentyfikowaç czynniki ekologiczne najwa˝niejsze dla
utrzymania dobrego stanu populacji podczas fazy làdowej.
OkreÊliç wp∏yw drapie˝ników na populacj´.
Zbadaç wp∏yw powszechnie u˝ywanych Êrodków ochrony
roÊlin na rozwój i prze˝ywanie traszki karpackiej.

Wies∏aw Babik
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