Traszka w TePeKa
wciąż dobr ze się ma!
Mieszka sobie w leśnym stawie,
A na lądzie żyje w trawie.
Długą drogę ma do domu,
A to znane mało komu,
Bo wędruje krok za krokiem,
Skryta nocą pr zed Twym okiem.
A po drodze ma kłopoty:
Jeżdżą auta, stoją płoty.
Więc jej pomóż w tej podróży,
To co robisz, niech jej służy!
Paweł Janowski
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Pamiętaj, aby w lesie patrzeć zawsze pod nogi, bo żyje tam wiele ciekawych
zwierząt, które są za małe i słabe, by łatwo zwrócić na siebie uwagę!

Do tej grupy mizernych stworzeń należą płazy, czyli miedzy innymi ropuchy i żaby.
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wspomniana w wierszyku traszka.
A dokładniej, chodzi tu o największego z naszych trytonów, czyli traszek
– TRASZKĘ GRZEBIENIASTĄ.

Generalnie traszki należą do płazów ogoniastych, dlatego że przez całe życie mają
ogony. Można je tym prosto odróżnić od pozostałych płazów (bezogonowych),
do których należą wspomniane już żaby i ropuchy.
A po czym najłatwiej rozpoznać traszkę grzebieniastą? Najpewniej po skórnym
grzebieniu, który wyrasta w okresie godowym na grzbiecie i ogonie samców,
strojących się jak mogą, by zyskać względy skromniej przez naturę przyozdobionych samic. Dobrą cechą jest też ciemna barwa skóry i dość charakterystyczne żółte
końcówki palców kończyn przednich i tylnych. Jednak pamiętaj, Drogi Czytelniku,
że zgodnie z prawem nie wolno łapać i brać do ręki dzikich zwierząt, ponieważ
narażamy je w ten sposób na niepotrzebny stres. Najlepiej pozostawić je w spokoju, gdy znajdziemy je w ich naturalnym, na przykład leśnym, środowisku.

Dlaczego poświęcono cały folder jakiejś traszce? Wynika to między innymi
z kryteriów ochrony prawnej, na podstawie których traszka grzebieniasta jest
objęta ścisłą ochroną gatunkową. To znaczy, że jest cennym i rzadkim przedstawicielem polskiej fauny.

Rzadkość występowania jest spowodowana wymaganiami jakie musi spełniać
środowisko wodne, w którym płaz ten się rozmnaża. Dodatkowo zwierzę to jest
narażone na wiele niekorzystnych czynników i zjawisk występujących obecnie
w siedliskach płazów. Do naturalnych należą częste susze powodujące wysychanie małych zbiorników wodnych. Niestety, także my niekorzystnie wpływamy
na spokojne życie tych zwierząt. Dzieje się tak, gdy zaśmiecamy i zanieczyszczamy
zbiorniki wodne lub je osuszamy. Nawet takie nasze działania, jak wycinanie drzew
i zarośli, usuwanie stert chrustu i martwego drewna, czy nocne przejazdy autem
po leśnych i polnych drogach, mogą wywierać niekorzystny wpływ na trytony.

Niestety, tych wszystkich negatywnych zjawisk i działań jest tak dużo,
że traszka została objęta także ochroną czynną. Taką ochronę należy rozumieć
jako wszystkie czynności podejmowane dla jej dobra, czyli przetrwania w miejscach,
w których występuje… Ta broszura jest też taką inicjatywą podjętą w ramach
czynnej ochrony, bo służy popularyzacji wiedzy o tym ciekawym, skrytym i zagrożonym gatunku płaza. Jeżeli tylko czytasz te słowa, to już poznajesz coś nowego,
Drogi Czytelniku, a może zacząłeś trochę martwić się o to małe stworzenie?

Trójmiejski Park Krajobrazowy (TPK), na terenie którego żyje traszka, także prowadzi czynną ochronę płazów. Działania te polegają między innymi na rozstawianiu
tymczasowych płotków zabezpieczających te bezbronne zwierzęta przed śmiercią pod kołami samochodów podczas wiosennej migracji do ich miejsc rozrodu,
tj. do zbiorników wodnych.

Pomorski Zarząd Parków Krajobrazowych zlecił w poprzednich latach wykonanie
inwentaryzacji zbiorników wodnych, w których żyją traszki grzebieniaste w granicach TPK. Okazało się, że szczególnie licznie występują one w oczkach wodnych
w otoczeniu lasów i zadrzewień na Polanie Lesockiej, miedzy miejscowościami
Bieszkowice i Zbychowo, a także w okolicy osady Wyspowo oraz wsi Gniewowo.

Właśnie w rejonie tych lokalizacji w północnym kompleksie TPK warto
zaangażować się w ochronę traszki, a także wszystkich występujących tam płazów.
Dobrym działaniem może być rezygnacja z wieczornych i nocnych podróży
samochodem drogami wiejskimi, polnymi i leśnymi, by po prostu nie rozjeżdżać
płazów. Niestety, płazy masowo giną pod kołami samochodów podczas deszczowej pogody, szczególnie wiosną od marca do maja; wówczas zwierzęta te są bardzo
aktywne po zimowym śnie i w trakcie trwania ich godów. Dobrym sposobem ochrony
płazów jest także pozostawianie po zimie do pełni wiosny (koniec kwietnia, maj)
w ogrodach i przy zabudowie gospodarskiej pryzm kompostu, chrustu, liści
i innych odpadów zielonych, jak również zakładanie takich składzików
już pod koniec lata (w sierpniu, wrześniu). W takich miejscach wiele małych stworzeń, również traszek i innych płazów, szuka schronienia i odpoczynku
na spokojne przezimowanie.

Drogi czytelniku, jeżeli chciałbyś spopularyzować wiedzę o traszce
grzebieniastej żyjącej w TPK, możesz to zrobić w najprostszy z możliwych
sposobów - wystarczy, że po zapoznaniu się z tym folderem, przekażesz
go swoim bliskim, znajomym lub sąsiadom i wspomnisz im, że warto
pomagać małym traszkom, mieszkającym w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym!
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