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The hibernation and survival of larvae of the Spotted Salamander 
Salamandra salamandra (LINNAEUS, 1758) in natural water reservoirs 

of the Carpathian Uplands and West Beskids in Poland

Zimowanie i przezimowywanie larw salamandry plamistej Salamandra salamandra 
(LINNAEUS, 1758) w naturalnych zbiornikach wodnych Pogórza Karpackiego 

i Beskidów Zachodnich, Polska

A b s t r a c t .  In the Carpathian Uplands and W est Beskids hibernating larvae of 
Salamandra salamandra were found in six water reservoirs (wells, springs, a pool), of 
which none was in the nature of a mountain brook. These larvae led active ways of 
living in winter as shown by analyses of their stomach contents. The larvae that sur
vived the winter underwent a metamorphosis in the spring (in April) of the next year.

I. INTRODUCTION

It is generally known that in the uplands the spawning and egg hat
ching of amphibians is markedly delayed owing to prevailing climatic 
conditions and in this connection the larvae of some urodelans do not 
undergo a metamorphosis and remain for winter in water reservoirs. De
scriptions of hibernation in literature most often concern the larvae of 
various species of newts (EGGERT, 1934; SMITH, 1954; GISLEN and 
KAURI, 1958; SEMBRAT and NOWAKÓWNA, 1959; MIELEWCZYK, 
1964; SEMBRAT et al., 1965; JUSZCZYK, 1974; ŻYŁKA, 1975; ARNTZEN 
and SPARREBOOM, 1976; ŚWIERAD, 1980, 1983), but there are conside
rably fewer records of the hibernation of larval spotted salamanders in 
herpetological literature (SCHREIBER, 1912; EGGERT, 1934; JUSZCZYK, 
1974).

Since we have found in the field that salamander larvae not only hi
bernate but outlive the winter and undergo a metamorphosis in the next 
year, it seems expedient to present the hydrobiological conditions of the 
water reservoirs and morphometric changes occurring in these larvae at 
the time of hibernation in them.
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STRESZCZENIE

Badania nad zimowaniem i przezim owyw aniem  larw  salam andry p la
mistej Salamandra salamandra (L.), przeprow adzono w ciągu 5 lat w 22 
nie w ysychających zbiornikach w odnych (studnie, źródła, strum ienie, 
stawki) Pogórza K arpackiego i Beskidów Zachodnich. Zimowanie larw  
stw ierdzono w 6 zbiornikach w odnych (2 studniach, 3 źródłach, 1 stawku), 
przy czym żaden z nich nie miał charakteru  górskiego strum ienia. W  cza
sie przeprow adzonych szczegółowych obserw acji w ciągu 13 lat w gór
skich strum ieniach tych  regionów  nie stw ierdzono zim ujących larw  sa
lam andry plam istej. Spotykane w w ym ienionych zbiornikach zim ujące
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larw y były w różnych stadiach rozwojowych. Larwy, k tóre przetrw ały 
niekorzystne w arunki zimowe, przeobrażały się dopiero na wiosnę przy
szłego roku. Badania morfologiczne zim ujących larw  w ykazały bardzo 
wolny wzrost długości ciała. Przyspieszenie zaś tem pa wzrostu larw  sa
lam andry oraz ich przeobrażenie następow ało na wiosnę, w kwietniu. 
Analiza treści pokarm owej zim ujących larw  wykazała, że prowadzą one 
aktyw ny tryb  życia. Pokarm  ich stanow iły głównie larw y Coleoptera, 
jak  również przedstaw iciele Crustacea (Copepoda, Isopoda, Amphipoda). 
W  dwu przypadkach stw ierdzono w żołądkach larw  salam andry frag
m enty ciała larw  tego gatunku, jak  również larw  Triturus, k tóre wspól
nie z nimi zimowały. Dowodzi to zjaw iska kanibalizm u u larw  tego ga
tunku, jak  rów nież w yjaśnia sukcesyw ne zm niejszanie się liczebności 
zim ujących larw  w danym  zbiorniku wodnym.
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