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Rozmnażanie się żółwia błotnego 

„Jest rzeczą znamienną, że od lat nie spotykano  

u nas małych, świeżo wylęgłych osobników”  
 

(M. Młynarski 1971, Nasze gady, str. 54) 



Rozmnażanie się żółwia błotnego 

Zemanek M. 1991. Występowanie żółwia błotnego, Emys orbicularis (L.) w Polsce 

i zagadnienia jego ochrony. Przegląd Zoologiczny XXXV(3–4): 337–347. 

oszacowanie: 

sukces rozrodczy możliwy w 23 na 57 sezonów (~0,40) 

[analiza lat 1931–1988] 



Rozmnażanie się żółwia błotnego 

intensywne badania w latach 1998‒2001 

sukces rozrodczy w roku: 1998 1999 2000 i 2001 



Rozmnażanie się żółwia błotnego 

Mitrus S. 2005: Headstarting in European pond turtles (Emys orbicularis):  

Does it work? Amphibia-Reptilia: 26(3): 333–341.  

Do symulacji (w modelach) przyjąłem, że 

sukces rozrodczy możliwy jest w co drugim sezonie (~0,50). 



Czy cztery lata były wyjątkowe,  

czy wcześniejsze dane nieprecyzyjne???  
 

[żółw: gatunek trudny do badań] 
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Rozmnażanie się żółwia błotnego 

analiza danych z lat: 1987–2011 (centralna Polska) 

  oraz 1994–2011 (zachodnia Polska) 



Rozmnażanie się żółwia błotnego 



Sukces rozrodczy żółwia błotnego 

fot. A. Kotowicz 

??? ??? 

Mitrus, Najbar, Kotowicz 2012   +A.Kotowicz, B.Najbar – dane niepublikowane 



Sukces rozrodczy żółwia błotnego 

fot. A. Kotowicz Mitrus, Najbar, Kotowicz 2012   +A.Kotowicz, B.Najbar – dane niepublikowane 



Sukces rozrodczy żółwia błotnego 

fot. A. Kotowicz Mitrus, Najbar, Kotowicz 2012   +A.Kotowicz, B.Najbar – dane niepublikowane 



Rozmnażanie się żółwia błotnego 

dlaczego tak jest? 

– lepsze badania / lepsza znajomość biologii gatunku (?) 

– ocieplenie klimatu (?) 

– po prostu lepsze warunki klimatyczne (?) 



Ocieplenie klimatu 



Ocieplenie klimatu – żółw błotny 

na co może wpływać wyższa temperatura? 

– płeć 

… 

 



Determinacja płci 



mechanizmy determinacji płci: 
 

– genetyczny: (np. u ssaków)  

płeć zależy od obecności lub braku chromosomu płciowego,  

 

– środowiskowy: (np. u wielu gadów)  

płeć od warunków w jakich rozwija się zarodek 

[u gadów decydującym czynnikiem jest temperatura inkubacji jaj] 

 

Determinacja płci u kręgowców 



agama czerwonogłowa (Agama agama) żółw błotny (Emys orbicularis) 

środowiskowy mechanizm determinacji płci u gadów 

1966 – Madeleine Charnier: mechanizm temperaturowej determinacji płci  

u jaszczurki  (agamy czerwonogłowej), 
  

już na początku latach 70-tych XX wieku C. Pieau wykazał obecność tego 

mechanizmu u żółwia błotnego; 

 

Determinacja płci 
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żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina) 



Temperatura otoczenia a płeć gadów 

Czy wzrost temperatury spowoduje,  

że zaczną się wykluwać tylko samce lub tylko samice? 
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Temperatura otoczenia a płeć żółwi 

 

Vogt R.C., Bull J.J. 1984: Ecology of hatchling sex ratio  

in map turtles. Ecology 65(2): 582–587. 

płeć wyklutych osobników z danego złoża: 
 

      – tylko samice       – większość samic 

      – tylko samce        – większość samców 



więcej samic wyższa temperatura 

niższa temperatura więcej samców 

Temperatura otoczenia a płeć żółwi 



Ocieplenie klimatu – żółw błotny 

na co może wpływać wyższa temperatura? 

– płeć, 

– wychodzenie młodych na powierzchnię, 

– stosunki wodne, 

– możliwość przeżycia żółwia czerwonolicego (konkurencja, pasożyty), 

– zamiany roślinności (m.in. na lęgowiskach); 

 



Ocieplenie klimatu – żółw błotny 

na co może wpływać wyższa temperatura? 

– płeć  [poradzą sobie, jeśli zmiany nie będą zbyt szybkie], 

– wychodzenie młodych na powierzchnię (?), 

– stosunki wodne (?), 

– możliwość przeżycia żółwia czerwonolicego (konkurencja, pasożyty) (?), 

– zamiany roślinności (m.in. na lęgowiskach) (?); 

 



Sukces rozrodczy żółwia błotnego 

Żółw błotny osiąga sukces rozrodczy prawie każdego roku 

(przynajmniej w ostatnich latach). 

Sukces rozrodczy żółwia błotnego

fot. A. Kotowicz Mitrus, Najbar, Kotowicz 2012   +Kotowicz, Najbar – dane niepublikowane



Sukces rozrodczy żółwia błotnego 

Jeśli jest to spowodowane zmianami klimatycznymi, to na przeżycie 

populacji mogą mieć znaczenie inne czynniki (konieczne badania). 
 

Najskuteczniejszą metodą ochrony żółwia błotnego  

jest ochrona środowiska, w którym żyje. 

Żółw błotny osiąga sukces rozrodczy prawie każdego roku 

(przynajmniej w ostatnich latach). 
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