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Rozmieszczenie płazów w gradiencie urbanizacyjnym ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków z II załącznika Dyrektywy
Siedliskowej
Wzrastająca antropopresja, w tym m.in. eksploatacja zasobów naturalnych, niszczenie
siedlisk, zmiany klimatu, oraz zanieczyszczenie środowiska to główne przyczyny zagrażające
bioróżnorodności. Płazy stanowią grupę szczególnie zagrożoną i obecnie mówi się o
procesie ich globalnego wymierania. Ziemno-wodny tryb życia, cienka przepuszczalna dla
substancji chemicznych skóra oraz lokalna pospolitość sprawiają, iż: 1 - są to gatunki
parasolowe dla zasobów wodnych; 2 – dobrze rozpoznane populacje można używać w roli
bioindykatorów; 3 – cała sieć troficzna jest zależna od ich masowych pojawów i funkcji
ekosystemowych, które realizują. Obecnie nieliczne prace prezentują wyniki badań
dotyczące wpływu długofalowych skutków urbanizacji i fragmentacji siedlisk na utratę
zmienności genetycznej i zaburzenie w funkcjonowaniu populacji batrachofauny. W całej
Europie obserwowany jest spadek liczebności płazów, a co za tym idzie duże środki
przeznacza się na działania zapobiegawcze (budowa zbiorników rozrodczych, zapobieganie
izolacji przestrzennej). Dla efektywnego wykorzystania ograniczonej puli środków niezbędne
są badania dotyczące przepływu genów w krajobrazie (z ang. landscape genetics) i poznanie
wpływu urbanizacji na populacje płazów. Wyniki te mogą zostać bezpośrednio wykorzystane
w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu obszarami chronionymi w celu zachowania
bioróżnorodności i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.
Na podstawie prób zostanie prześledzony przepływ genów w krajobrazie u wybranych
współwystępujących gatunków płazów (ogoniastych i bezogonowych). Celem naukowym
projektu jest: 1) zebranie danych o rozmieszczeniu populacji płazów w obrębie obszaru
badań na tle różnorodności genetycznej; 2) ocena zależności między pokryciem terenu
(stopniem urbanizacji), a różnorodnością genetyczną i stanem populacji płazów; 3)
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opracowanie metod ochrony i zarządzania populacjami płazów w oparciu o uzyskane wyniki;
4) opracowanie i próba wdrożenia systemu dobrych praktyk.

Rysunek 1 – Jedno z ostatnich siedlisk rozrodczych ropuch zielonych na Ratajach - „Park Rataje”,
fot. M. Kaczmarski 2014.

Rysunek 2 – Efemeryczne rozlewiska wykorzystywane przez ropuchy zielone w „Parku Rataje”,
fot. M. Kaczmarski 2014.

Rysunek 1 i 2 prezentuje siedlisko ropuchy zielonej i traszki zwyczajnej w obszarze
zurbanizowanym. Okresowe zbiorniki wodne stanowią dogodne miejsce rozrodu płazów na
terenie tzw. „Parku Rataje”. Rysunek 3 i 4 przedstawia 2 gatunki traszek występujące w
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Poznaniu, których siedliska chronione są w ramach użytków ekologicznych. Traszka
grzebieniasta chroniona dodatkowo na mocy II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

Rysunek 3 – Traszka grzebieniasta gatunek występujący na terenie użytku ekologicznego Dębina I
w Poznaniu, fot. M. Kaczmarski 2014, www.traszka.com.pl

Rysunek 4 – Samica traszki zwyczajnej gatunek występujący na terenie użytku ekologicznego
Traszki Ratajskie w Poznaniu, fot. M. Kaczmarski 2014, www.traszka.com.pl
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