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INWENTARYZACJA HERPETOFAUNY W DOLINIE  
RZEKI SAN NA POGÓRZU DYNOWSKIM  

I POGÓRZU PRZEMYSKIM 
 

Streszczenie 

Płazy i gady są jedną z najwrażliwszych, a zarazem najmniej licznych grup zwierząt krę-
gowych w Polsce. Ich liczna obecność świadczy o dobrym stanie środowiska. Oddziaływania 
antropogeniczne, takie jak zanieczyszczenia wód i gleb, niszczenie siedlisk i zmiana stosun- 
ków wodnych to czynniki wpływające bardzo negatywnie na herpetofaunę. W Polsce wystę- 
puje obecnie 18 gatunków płazów i 10 gatunków gadów, wszystkie są chronione częściowo  
lub całkowicie. W celu oceny stanu ochrony płazów i gadów na cennym przyrodniczo obsza- 
rze, jakim jest Pogórze Dynowskie, w latach 2016 i 2017 przeprowadzono inwentaryzację ich 
występowania. Badania prowadzono na obszarze, jaki obejmuje Związek Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego, czyli w obrębie gmin: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza oraz Dyd- 
nia. W szczególności skupiono się na okolicy rzeki San. W wyniku inwentaryzacji stwierdzo- 
no występowanie 11 gatunków płazów: żaby z grupy żab zielonych Rana esculenta complex:  
żaba wodna Rana esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba  
trawna Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, kumak górski  
Bombina variegata, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, traszka 
grzebieniasta Triturus cristatus, salamandra plamista Salamandra salamandra. Spośród gadów 
stwierdzono występowanie 5 gatunków: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworod- 
na Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix oraz  
żmija zygzakowata Vipera berus. 

Słowa kluczowe: herpetofauna, batrachofauna, reptilofauna, San, Pogórze Dynowskie, Po- 
górze Przemyskie 
 
 

INVENTORY OF HERPETOFAUNA IN THE VALLEY  
OF SAN RIVER IN THE DYNOWSKIE FOOTHILLS  

AND PRZEMYSKIE FOOTHILLS 
 

Summary 

Amphibians and reptiles are one of the most sensitive and at the same time the least numer- 
ous groups of vertebrate animals in Poland. Their numerous presence means the good condi- 
tion of the environment. Anthropogenic impacts, such as water and soil pollution, habitat 
destruction, and alteration of water relations are main factors that greatly affect the herpeto- 
fauna. In Poland there are currently 18 species of amphibians and 10 species of reptiles, all  
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partially or completely protected. In order to assess the status of the protection of amphibians  
and reptiles in the valuable area of the Dynowskie Foothills, in 2016 and 2017 inventory of  
their occurrence was conducted. The research was conducted in the area of the Association  
of Touristic Communes of the Dynowskie Foothills, within the communes Dubiecko, Dynów, 
Nozdrzec, Krzywcza and Dydnia. The research was focused on the area around the San River.  
As a result of the inventory, 11 species of amphibians were found: frogs of Rana esculenta com- 
plex: edible frog Rana esculenta, pool frog Rana lessonae, moor frog Rana arvalis, common frog  
Rana temporaria, common toad Bufo bufo, green toad Bufo viridis, yellow-bellied toad Bombina 
variegata, tree forg Hyla arborea, smooth newt Triturus vulgaris, crested newt Triturus crista- 
tus, fire salamander Salamandra salamandra. Among reptiles, 5 species were found: sand liz- 
ard Lacerta agilis, common lizard Lacerta vivipara, slowworm Anguis fragilis, grass snake Natrix  
natrix, and adder Vipera berus. 

Keywords: herpetofauna, batrachofauna, reptilofauna, San, Dynowskie Foothills, Prze- 
myskie Foothills 
 

1. Wprowadzenie 

Herpetofauna to ogół wszystkich płazów i gadów występujących na danym obsza- 
rze. Jako odrębne grupy obiektów badań wydzielona jest batrachofauna obejmująca  
płazy oraz reptilofauna obejmująca gady. Aktualnie w Polsce występuje 18 gatunków 
rodzimych płazów oraz 10 gatunków gadów. Większość z nich to gatunki rzadkie  
i wrażliwe na zmiany środowiska. Wszystkie gatunki płazów i gadów występujących  
w Polsce podlegają ochronie prawnej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środo- 
wiska ochronie ścisłej podlega 10 gatunków płazów i 5 gatunków gadów, ochronie 
częściowej podlega 8 gatunków płazów i 5 gatunków gadów [14]. 

Płazy są najbardziej zagrożoną grupą kręgowców. Według różnych danych, co 
czwarty, lub nawet co trzeci gatunek płaza narażony jest na wyginięcie. Również  
w Polsce najbardziej zagrożoną grupą spośród kręgowców są płazy [1, 3, 5, 6, 12,  
13]. Część spośród gatunków krajowych płazów występuje na licznych stanowiskach,  
jak żaby zielone (Pelophylax esculentus complex), żaba trawna (Rana temporaria) czy  
ropucha szara (Buffo buffo). Bardzo rzadko występuje natomiast żaba zwinka (Rana 
dalmatina), a rzadko salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszka karpacka 
(Triturus montandoni) i traszka górska (Triturus alpestris) [3, 9, 10, 12]. 

Gady w Polsce występują nielicznie. Stosunkowo często można spotkać najlicz-
niejszego gada w Polsce – jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis), dość licznie występują 
również zaskrońce zwyczajne (Natrix natrix), jaszczurki żyworodne (Zootoca vivipara)  
i padalce (Anguis fragilis), jednak pozostałe gatunki występują rzadko lub niezwykle 
rzadko. Bardzo rzadkim gatunkiem jest wąż Eskulapa (Zamenis longissimus), gniewosz 
plamisty (Coronella austriaca) i żółw błotny (Emys orbicularis). Status występowania  
w Polsce jaszczurki zielonej (Lacerta viridis) i zaskrońca rybołowa (Natrix tessellata)  
nie jest pewny [3, 5, 6, 9, 10]. 

Od drugiej połowy XX w. zauważa się stały spadek liczebności płazów i gadów  
w Polsce, co jest związane z silną antropopresją. Największe zagrożenia dla płazów  
i gadów to: zanikanie siedlisk, izolacja populacji spowodowana fragmentacją siedlisk, 
wzrost intensywności gospodarki rolnej i leśnej, chemizacja rolnictwa, wprowadzanie 
zanieczyszczeń do wód, gleb i atmosfery oraz śmierć na drogach w czasie migracji. 
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Rozmnażanie płazów związane jest ze środowiskiem wodnym, dlatego do ich życia 
niezbędne są zbiorniki wodne o odpowiedniej wielkości i odpowiednich parametrach 
fizykochemicznych wody. Skóra płazów, ze względu na pełnienie funkcji oddechowych  
i wspomaganie oddychania płucnego jest przepuszczalna dla gazów i roztworów 
wodnych. Z tego powodu płazy są wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia chemiczne 
wody, gleby i powietrza. Są też podatne na uszkodzenia związane z nadmiernym 
oddziaływaniem promieniowania UV, którego intensywność wzrasta z powodu 
niszczonej przez człowieka warstwy ozonowej atmosfery. Ponadto skóra płazów  
jest mało odporna na grzyby i wirusy, zwłaszcza nowe odmiany i mutacje związane  
z rolnictwem i stosowaniem środków ochrony roślin [3, 5, 6, 12]. 

W dobie globalnego wymierania płazów [1, 2, 13] cenne może być każde nowe 
doniesienie na temat występowania ich populacji. Co istotne, naturalne, dziewicze  
obszary są szczególnie ważne dla bytowania herpetofauny. Często właśnie siedliska 
płazów położone w pobliżu terenów mało przekształconych antropogenicznie stanowią 
kluczową rolę dla egzystencji lokalnych populacji [4, 8]. Takim właśnie terenem jest  
dolina rzeki San. Jest również ważnym korytarzem ekologicznym. 

Celem pracy było przeprowadzenie inwentaryzacji herpetologicznej w dolinie rzeki 
San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. Brak jest danych literaturowych 
dotyczących herpetofauny tego obszaru. Badany teren położony jest w dolinie na- 
turalnie meandrującej rzeki San, co sprawia, że obszar ten jest bogaty w różnorodne 
siedliska: dolina rzeczna wraz z brzegami rzeki, starorzecza, tereny podmokłe, leśne  
i łąkowe, ale także tereny użytkowane rolniczo i górniczo (kopalnie żwiru). Tak duża 
różnorodność siedlisk sprzyjać powinna występowaniu wielu gatunków płazów i gadów.  

2. Materiały i metody 

Inwentaryzację herpetologiczną przeprowadzono w dolinie Sanu na obszarze  
Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego. W ramach prac wstępnych przeprowa-
dzono szereg wizyt w roku 2015 celem dobrego rozpoznania terenu. Inwentaryzację 
herpetologiczną przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu 
2016 r., a także w tych samych miesiącach w roku 2017. W okresie tym wykonano  
40 kilkugodzinnych obserwacji występujących na badanych stanowiskach gatunków 
płazów i gadów zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Główny Inspektorat  
Ochrony Środowiska [9, 10]. W trakcie inwentaryzacji zanotowano wszystkie zaob-
serwowane i zarejestrowane słuchowo gatunki płazów i gadów na badanym obszarze.  
Na podstawie dokonanych obserwacji ekspercko przyznano zinwentaryzowanym 
gatunkom kategorię częstości występowania. Badania terenowe herpetofauny mogą  
być obarczone pewnymi błędami, ponieważ istnieje możliwość liczenia tych samych 
osobników częściej niż jednokrotnie, jak również przeoczenie obecności niektórych 
osobników, a nawet występowania gatunku. Starano się błąd ten wyeliminować, 
prowadząc obserwacje systematycznie i wielokrotnie, patrolując teren powoli i cicho. 

Ze względu na inwentaryzacyjny charakter pracy, lokalizację i opis badanych 
stanowisk umieszczono w kolejnym rozdziale (Teren badań i wyniki). 
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3. Teren badań i wyniki 

3.1. Opis terenu badań – stanowiska badawcze 

Obszar badań położony jest na południu Polski w województwie podkarpackim. 
Badania prowadzono na obszarze, jaki obejmuje Związek Gmin Turystycznych Po- 
górza Dynowskiego, czyli w obrębie gmin: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza  
oraz Dydnia. Teren patrolowano w dolinie rzeki San od miejscowości Dobra do miej-
scowości Krasice (fot. 1). Na odcinku tym San stanowi granicę pomiędzy Pogórzem 
Dynowskim a Pogórzem Przemyskim. Pogórze Dynowskie i Pogórze Przemyskie,  
według „Regionalizacji geobotanicznej Polski” Matuszkiewicza [11], należą do Działu 
Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich i Okręgu Pogórza Strzyżowsko-
Dynowsko-Przemyskiego. W obszarze poszukiwano płazów i gadów w typowych dla 
poszczególnych gatunków siedliskach. Były to stawy pochodzenia antropogenicznego, 
wyrobiska pożwirowe, rozlewiska powstałe na skutek działalności bobrów, brzegi  
rzeki i oczka wodne, łąki, lasy i ich skraje, a także tereny ruderalne i nieużytki, które  
często są miejscem bytowania niektórych gatunków gadów (fot. 2). Miejsca, w któ- 
rych zostały stwierdzone płazy lub gady, oznaczano kolejnymi numerami stanowisk. 
Stanowiska wyznaczono wzdłuż rzeki San w buforze o szerokości 3 kilometrów dla 
każdego brzegu. Wyjątek stanowiły stanowisko nr 3 koło miejscowości Jaworniki 
oddalone od rzeki San o 6,5 km oraz stanowiska nr 5a i b w Dynowie położone w od-
ległości 6 km od rzeki San (ryc. 1, tab. 1). 

Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej pracy oraz wielkość i różnorodność 
inwentaryzowanego terenu nie zamieszczono charakterystyki stanowisk. Dla umoż-
liwienia odnalezienia stanowisk w terenie celem kontynuacji w przyszłości badań,  
poniżej, w tabeli 1, zestawiono współrzędne geograficzne stanowisk. Zestawienie  
to umożliwia również szybką identyfikację stanowiska przy użyciu dostępnych po-
wszechnie ortofotomap i narzędzi GIS-owych. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk występowania płazów i gadów w dolinie Sanu na granicy  
Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego na podstawie badań z roku 2016 i 2017 

Źródło: Opracowanie własne – w programie QuantumGIS na podkładzie mapy WMS z witryny:  
emgsp.pgi.gov.pl (dostęp: 15.10.2017) 
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Tab. 1. Współrzędne geograficzne miejsc, w których zaobserwowano występowania płazów  
i gadów na podstawie badań z roku 2016 i 2017 w dolinie Sanu na granicy Pogórza Dynowskiego  

i Pogórza Przemyskiego 

Lp. Numer stanowiska Współrzędne geograficzne 

1. 1a E22.28580° N49.64464° 

2. 1b E22.28915° N49.64655° 

3. 1c E22.28938° N49.65039° 

4. 1d E22.29700° N49.65840° 

5. 1e E22.29168° N49.66089° 

6. 1f E22.31724° N49.65567° 

7. 2a E22.26018° N49.67769° 

8. 2b E22.22463° N49.69050° 

9. 2c E22.21012° N49.70645° 

10. 2d E22.21217° N49.71329° 

11. 3 E22.36287° N49.72501° 

12. 4a E22.20560° N49.73224° 

13. 4b E22.24852° N49.74005° 

14. 4c E22.23072° N49.76366° 

15. 5a E22.12217° N49.75428° 

16. 5b E22.11700° N49.75072° 

17. 6 E22.20655° N49.80276° 

18. 7a E22.25388° N49.82217° 

19. 7b E22.26892° N49.82626° 

20. 7c E22.27931° N49.82641° 

21. 7d E22.28437° N49.82703° 

22. 7e E22.29535° N49.82592° 

23. 8 E22.34355° N49.80249° 

24. 9a E22.35480° N49.81852° 

25. 9b E22.35966° N49.81931° 

26. 10 E22.38866° N49.80875° 

27. 11 E22.44951° N49.78881° 

28. 12 E22.50034° N49.80642° 

29. 13 E22.54255° N49.77692° 

30. 14a E22.56819° N49.76306° 

31. 14b E22.57371° N49.76095° 

32. 15 E22.60985° N49.76624° 

Źródło: Opracowanie własne 
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Fot. 1. San w miejscowości Dubiecko w okolicach stanowiska 10. Koryto rzeki naturalne, jednak  

nie stanowi dobrego siedliska dla płazów krajowych, które unikają głębokiej wody oraz wysokich  
i stromych brzegów 
Źródło: fot. M. Klich 

 
 
 

 

Fot. 2. Naturalne małe zbiorniki wodne w rejonach miejscowości Izdebki (stanowisko 5a) stanowią 
doskonałe siedlisko dla bytowania i rozrodu płazów oraz do bytowania gadów 

Źródło: fot. M. Klich 

 

3.2. Wyniki inwentaryzacji herpetologicznej w dolinie rzeki  
San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji herpetologicznej stwierdzono 
występowanie na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim w dolinie rzeki San  
11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. 



Mariusz Klich, Sabina Klich 

154 

Spośród płazów zidentyfikowano następujące gatunki: żaba wodna Rana esculenta, 
żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba trawna Rana tem- 
poraria (fot. 3), ropucha szara Bufo bufo (fot. 4), ropucha zielona Bufo viridis, kumak  
górski Bombina variegata, rzekotka drzewna Hyla arborea, traszka zwyczajna Triturus 
vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, salamandra plamista Salamandra 
salamandra. 

Spośród gadów zidentyfikowano następujące gatunki: jaszczurka zwinka Lacerta  
agilis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Anguis fragilis (fot. 5), 
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix oraz żmija zygzakowata Vipera berus (fot. 6). 

Poniżej, w tabeli 2, zestawiono szczegółowe wyniki. Podano występowanie ga- 
tunków płazów i gadów. W trakcie badań występowanie gatunków płazów i gadów 
zaobserwowano łącznie w 32 miejscach (tab. 1). Dla lepszej czytelności wyników  
miejsca bytowania zwierząt położone blisko siebie (dystans do 3 km) i podobne fi-
zjograficznie przedstawiono jako jedno stanowisko i oznaczono wspólnym numerem 
(przykładowo miejsca występowanie zwierząt o symbolach 2a, 2b, 2c i 2d oznaczono  
jako stanowisko 2). W ten sposób w obszarze badań wyznaczono 15 stanowisk wy-
stępowania płazów i gadów (tab. 2). 

Ponadto zaznaczono częstość występowania gatunku w polu badawczym. W pierw-
szej kolumnie (obok nazwy gatunkowej) podano status gatunku w Polsce – na podstawie 
badań własnych i danych innych autorów [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] gatunek zakwa-
lifikowano jako pospolity, rzadki, bardzo rzadki. Na podstawie przeprowadzonych  
badań własnych przedstawiono częstość występowania gatunku w obszarze (tab. 2). 
 

Tab. 2. Wyniki inwentaryzacji herpetofauny w dolinie rzeki San na Pogórzu Dynowskim i Pogó- 
rzu Przemyskim. Zaznaczono częstość występowania gatunku w badanym obszarze (A – częsty,  

B – rzadki, C – b. rzadki). W pierwszej kolumnie przy nazwie gatunkowej w nawiasie przedstawio-
no status gatunku w Polsce (P – pospolity, R – rzadki, BR – bardzo rzadki). Najpierw zestawiono 

płazy, następnie gady, szeregując gatunki w poszczególnych grupach alfabetycznie 

 
Gatunek  
(status gat. w Polsce) 

Nr pola badawczego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 kumak górski (R) - - C - B - - - B - - - - - - 

2 ropucha szara (P) A A C A A - B - C - - - - C - 

3 ropucha zielona (P) B C - B - C C B - - C - - - - 

4 rzekotka drzewna (P) C - - C C C - B C - - - - - - 

5 salamandra plamista (R) - - - - C - - - C - - - - - - 

6 traszka grzebieniasta (P) - - - - B - - - B - - - - - - 

7 traszka zwyczajna (P) - - C - B - - - B - - - - - - 

8 żaba jeziorkowa (P) A A - B - - - - - - - - - - C 

9 żaba moczarowa (P) C C - - C - - - C - - - - - - 

10 żaba trawna (P) A A B C B - C - A - - C C - C 
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11 żaba wodna (P) A A - B B - - - C - C - - - - 

12 jaszczurka zwinka (P) B B - B C B C - - C C - C C C 

13 
jaszczurka żyworodna 
(P) 

C C - - - C - C - - - - C C - 

14 padalec zwyczajny (P) - C C B B - - B - - - B B - - 

15 
zaskroniec  zwyczajny 
(P) 

B B - B B - C - B C - - - - - 

16 żmija zygzakowata (P) - - C C - - C B C - - - - - - 

 Liczba gatunków 
1
0 

1
0 

6 
1
0 

1
2 

4 6 5 
1
1 

2 3 2 4 3 3 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

 
Fot. 3. Żaba trawna Rana temporaria jest jednym z najliczniejszych i najpowszechniej  

występujących płazów w badanym obszarze 
Źródło: fot. S. Klich 
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Fot. 4. Ropucha szara Bufo bufo – liczny i powszechnie występujący płaz w badanym obszarze. 

Na zdjęciu amplexus – rozród gatunku odbywa się w kwietniu 
Źródło: fot. S. Klich 

 
 

 
Fot. 5. Beznoga jaszczurka – padalec zwyczajny Anguis fragilis zidentyfikowany w dolinie Sanu 

Źródło: fot. M. Klich 
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Fot. 6. Jedyny krajowy wąż jadowity – żmija zygzakowata Vipera berus niezbyt licznie zamieszkuje 

badany teren. Gatunek ten niestety nadal jest przez człowieka umyślnie zabijany 
Źródło: fot. M. Klich 

 

4. Podsumowanie 

Dolina Sanu w rejonie przeprowadzonych badań jest obszarem podlegającym 
przekształconiom w stopniu niewielkim, a sama rzeka to siedlisko bliskie naturze, 
seminaturalne. Wielkość rzeki i warunki hydrogeomorfologiczne determinują niską 
antropopresję. W pobliżu rzeki brak zakładów przemysłowych bądź produkcyjnych, 
działalność rolnicza realizowana jest w pewnym oddaleniu od rzeki i tradycyjnie nie  
jest intensywna. W efekcie dolina Sanu stanowi niezbyt szeroki lecz wystarczający  
pas obszaru bliskiego naturze. Jest cennym korytarzem ekologicznym. To wszystko 
powoduje, że San na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim stanowi obszar bar- 
dzo ceny przyrodniczo. Jest też ważnym siedliskiem płazów i gadów, co potwierdziły 
przeprowadzone badania. 

W badanym obszarze stwierdzono występowanie 11 spośród 18 krajowych ga- 
tunków płazów oraz 5 spośród 10 gatunków gadów. Płazy najliczniej występowały  
w małych zbiornikach wodnych i ich okolicach, natomiast gorszym siedliskiem dla  
nich były duże zbiorniki i strefa brzegowa rzeki San. Gady najliczniej występowały na 
łąkach, nieużytkach i terenach ruderalnych. Żmije zygzakowate i padalce spotykane  
były głównie w strefie leśnej i w strefie przejściowej – ekotonalnej - pomiędzy lasem  
a terenami otwartymi. 

Najliczniejszymi i najpowszechniej spotykanymi płazami były ropuchy szare  
i żaby trawne. Również licznie i często występowały żaby zielone: żaba jeziorkowa  
i żaba wodna. Najrzadziej spotykano salamandry plamiste, traszki zwyczajne i traszki 
grzebieniaste. Spośród gadów najpowszechniejsze i najliczniejsze były jaszczurki  
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zwinki, nieco mniej licznie i rzadziej spotykano zaskrońce. Pozostałe gatunki gadów 
spotykano znacznie rzadziej (tab. 2). 

O bogactwie herpetofauny doliny Sanu decyduje duże urozmaicenie terenu  
i różnorodność mikrosiedlisk oraz brak barier migracyjnych. Pozytywnym aspektem  
jest również obecność relatywnie dużych powierzchni leśnych i zadrzewionych oraz 
umiarkowana, lecz wystarczająca liczba terenów zawodnionych i podmokłych nie-
zbędnych dla rozrodu płazów. Ważna jest również obecność korytarzy ekologicznych, 
które w pewnym stopniu kompensują fragmentację obszaru przez drogi i tereny 
zamieszkane przez człowieka. 

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala stwierdzić, że dolina Sanu na Pogórzu 
Dynowskim i Pogórzu Przemyskim stanowi dobre i ważne siedliska dla bytowania 
płazów i gadów. Niektóre obszary są miejscem masowego bytowania i rozrodu wielu 
gatunków. Należy mieć nadzieję, że obecne bogactwo gatunkowe i liczebność her-
petofauny w obszarze zostaną utrzymane w przyszłości. Teren wymaga dalszego 
monitoringu. Autorzy nie wykluczają odnalezienia w obszarze w przyszłości żaby  
zwinki Rana dalmatina, traszki karpackiej Triturus montandoni i traszki górskiej  
Triturus alpestris ze względu na występowanie stanowisk tych gatunków w pobliżu. 
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