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ABSTRACT

The Mexican Salamander (Ambystoma mexicanum) is a caudate of the ambystomata family (Ambystomatidae). In its natural habitat 
ambystoma does not transform into an adult land form because of the characteristic feature of the species known as neoteny or 
the ability to sexually reproduce in a larval form called axolotl. Axolotl fails to transform into an adult form due to an innate 
disadvantage of the lack of thyroxine production by a thyroid gland, caused by a hypofunction of this gland. Therefore, it can only 
transform when supplied with iodine in the environment. However, a deficiency of iodine in the caves, in which is lives, further 
contributes to the maintenance of its larval state and a failure of the transformation process. Because its reproductive ability in the 
larval form allows for procreation, it remains in this state even for the rest of its life. 
The aim of this study is to show the influence of lighting and temperature conditions on the axolotl’s daily activity, its growth and 
development. The methodological assumption was to observe the behaviour of axolotl in the cycle of diurnal changes in lighting 
and the impact of temperature increase, in the breeding tank, on the development of the animal and possible metamorphosis. 
Observations have shown that the Mexican Salamander is a nocturnal species. In response to darkness, axolotl’s activity increases 
and she consumes her food. In response to daylight she searches for shelter in the nooks and crannies of the aquarium and between 
plants. Her motor activity also falls down. Similarly to light, the animal’s behaviour is influenced by an increase of the ambient 
temperature. These observations conducted under laboratory conditions are compatible with the literature findings describing the 
life of axolotls in natural cave biotopes.
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Wprowadzenie

Płazy (Amphibia) to grupa kręgowców dwuśrodo-
wiskowych, które wyodrębniły się pod koniec dewonu  
z form bliskich rybom trzonopłetwym lub dwudysz-
nym. Wyjściową formą dla współczesnych płazów były 
meandrowe (Labirynthodontia). Stanowiły one ważne 
ogniwo w historii życia na Ziemi, ponieważ uważa się je 
za formy pośrednie między rybami a płazami (Ichtyoste-

ga) oraz za grupę wyjściową dla najstarszych gadów, 
czyli kotylozaurów (https://www.zooplus.pl/magazyn/
akwarystyka/gatunki-ryb/aksolotl-meksykanski). Od 
ryb płazy różnią się posiadaniem szyi (powstałej przez 
oddzielenie pasa barkowego od kości czaszki) i palców. 
Początkowo kończyny służyły do poruszania się po pły-
ciznach i równiach pływowych. Z czasem umożliwiły 
kroczenie po lądzie. Wczesne formy miały 6–8 palców. 
Dzisiejsze płazy odziedziczyły po przodkach wiele 
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cech związanych ze środowiskiem wodnym. Ich palce 
są zaopatrzone w błony pławne ułatwiające pływanie. 
Oprócz tego posiadają płaską, ażurową czaszkę z wy-
łupiastymi oczami ułatwiającymi obserwację otoczenia 
spod powierzchni wody. Dodatkowym organem oddy-
chania jest silnie ukrwiona, naga skóra.  Składają jaja 
w wodzie, przez co zapłodnienie może być wewnętrzne 
albo zewnętrzne (Biologia 2008). Larwy płazów przy-
stosowane są do środowiska wodnego, co jest wyraźnie 
zaznaczone w ich budowie. Występuje u nich serce typu 
rybiego (zatoka żylna, jeden przedsionek, tzw. skrzelo-
wy, jedna komora i stożek tętniczy). Ponadto cechą cha-
rakterystyczną larw jest obecność skrzeli zewnętrznych 
lub wewnętrznych, umożliwiających oddychanie tlenem 
rozpuszczonym w wodzie, a także linia naboczna. Po-
dobnie jak ryby, płazy są zwierzętami ektotermiczny-
mi, co oznacza, że temperatura ich ciała zależna jest od 
temperatury otoczenia. Płazy należą do bezowodniow-
ców – ich jaja nie mają skorupy ani błon płodowych 
charakterystycznych dla bardziej zaawansowanych 
grup kręgowców. Właściwa komórka jajowa osłonięta 
jest miękkimi, galaretowatymi osłonkami zewnętrzny-
mi chroniącymi jajo bądź zarodek przed wyschnięciem  
i uszkodzeniami mechanicznymi (http://rcin.org.pl/Con-
tent/7607/WA058_3256_K2078_Podr-biol-Suminski.
pdf). Płazy posiadają także liczne cechy związane z ży-
ciem na lądzie, np. połączone z kręgosłupem cztery koń-
czyny, szyja (1 krąg) połączona z czaszką dwoma kłyk-
ciami potylicznym, umożliwiająca ruchy głową, worko-
wate płuca umożliwiające oddychanie, dwa obiegi krwi 
– mały i duży, skóra pokryta śluzem ograniczającym 
wysychanie, zaopatrzona w gruczoły jadowe chroniące 
przed drapieżnikami, ucho środkowe ze strzemiączkiem 
umożliwia odbieranie dźwięków przenoszonych przez 
powietrze, powieki ochraniające oczy (Diesener, Reich-
holf 1997).

Prawdopodobnie na przełomie karbonu i permu po-
wstały trzy występujące dziś grupy płazów: płazy ogo-
niaste (Caudata), płazy bezogonowe (Anura) oraz płazy 
beznogie (Gymnophiona). Najstarsze płazy bezogo-
nowe są znane dopiero z wczesnego triasu. Większość 
dzisiaj żyjących płazów jest mała, ma cztery kończyny,  
z których przednie mają po 4, a tylne po 5 palców. Pła-
zy zamieszkują bardzo różne środowiska ekologiczne 
– wodne, ziemno-wodne, lądowe i nadrzewne. Niektóre 
z dziś żyjących płazów zachowały 4 skrzela, a niektó-
re pozbawione są zarówno płuc, jak i skrzeli. Zależność 
od wilgotności powietrza i temperatury ogranicza ich 
występowanie głównie do obszarów stref tropikalnych  
i subtropikalnych. W strefie klimatu umiarkowanego 
żyje niewiele gatunków, ale niektóre dostosowały się na-
wet do warunków wiecznej zmarzliny. Kijanki płazów 

są roślinożerne lub drapieżne, natomiast dorosłe osob-
niki drapieżne – zjadają bezkręgowce i drobne kręgow-
ce. Płazy prowadzą w większości nocny tryb życia Na-
rządem oddechowym większości płazów są workowate 
płuca, natomiast larwy (kijanki) oddychają skrzelami.  
U larw płazów ogoniastych występują skrzela zewnętrz-
ne, a u larw płazów bezogonowych – początkowo skrzela 
zewnętrzne, które są zastępowane skrzelami wewnętrz-
nymi do krwioobiegu dużego. Serce płazów ma jedną 
komorę (która może być częściowo podzielona) i dwa 
przedsionki. Mieszanie się w sercu krwi natlenowanej  
z odtlenowaną (żylną) jedynie częściowo ogranicza gąb-
czasta struktura komory oraz zastawka spiralna w pniu 
tętniczym (Juszczyk 1986). Podsumowując, płazy jako 
zwierzęta amfibiotyczne pozostały związane z oboma 
środowiskami – wodnym i lądowym.

Metodyka badań

Hodowano 2 aksolotle-samiczki w akwarium o wy-
miarach 80 x 35 x 40 cm, gdzie pH wody wynosiło 7. 
Podłoże zbiornika wyłożono drobnoziarnistym pia-
skiem, wielkość ziaren wynosiła około 1–2 milimetrów. 
Do natleniania akwarium służył filtr włączony 24 h na 
dobę, przy czym ruch wody nie był zbyt silny, ponie-
waż mógłby on być dla aksolotli czynnikiem stresogen-
nym. Temperatura przez cały okres hodowli wynosi-
ła od 15–20 stopni Celsjusza, w celu jej zmniejszenia  
w akwarium umieszczono dodatkowo wentylator, sto-
sowano także butelki z zamrożoną wodą oraz kost-
ki lodu. Na dnie ułożono kryjówki i rośliny wodne  
(fot. 2). Wodę wymieniano raz lub dwa razy w tygodniu, 
aby usunąć wydaliny, zanieczyszczenia oraz niezjedzone 
resztki pokarmu. Zbiornik umieszczono w zacienionym 
miejscu, stosowano oświetlenie o średniej intensywno-
ści. W godzinach 7.00–18.00 zwiększano intensywność 
oświetlenia, dostosowując czas do cyklu dobowego. 
Płazy karmiono pokarmem zwierzęcym – dżdżownica-
mi, mącznikami, ochotkami, mięsem wołowym, a także 
Axolotl sticks czyli wysokobiałkowymi pałeczkami od-
żywczymi (fot. 1). Celem prowadzonych badań były ob-
serwacje aktywności dobowej dwóch aksolotlów hodo-
wanych w warunkach laboratoryjnych i porównanie ich 
aktywności dobowej z aktywnością dobową aksolotlów 
żyjących w naturze na podstawie informacji podanych 
w literaturze. Obserwacjom mającym na celu wykazanie 
aktywności dobowej aksolotlów podlegały:

1) czas rozpoczęcia aktywności,  
2) czas i długość okresu aktywności w penetrowaniu 

zbiornika,
3) czas pobierania pokarmu.
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Fot. 1. Żywienie Axolotl sticks wysokobiałkowymi pałecz-
kami pokarmowymi (fot. Ryk)
Photo 1. Axolotl sticks nutrition, high-protein bats (photo. Ryk)

Charakterystyka obiektu badań 

Ambystoma meksykańska (Ambystoma mexica-
num) to endemiczny, słodkowodny płaz ogoniasty  
z rodziny ambystomowatych (Ambystomatidae). Pier-
wotnie zamieszkiwał zasilane wodą z wiosennych roz-
topów tylko dwa jeziora na świecie położone w Mek-
syku oraz w Ameryce Północnej: Xochimilco i Chalco 
(ryc. 1). Powstałe jeziora zasilane są wodą z roztopów 
pokrytych śniegiem szczytów wulkanów Ixtaccihaut  
i Popcatepetl.

Ryc. 1 Jezioro Xochimilco i Chalco, miejsce pierwotnego 
występowania aksolotla
Fig. 1. Xochimilco Lake and Chalco place of original axolotl 
occurrence
Źródło/Source: https://www.terrarium.com.pl/142-ambysto-
ma-mexicanum-aksolotl-meksykanski/.

Jeziora, w których żyją aksolotle powstały w póź-
nym pleistocenie w wyniku aktywności tektonicznej, 
która zablokowała odpływ wody z zagłębień terenu 
(Kamińska-Szmaj (red. nauk.) 2001; http://chlorofil-a.
blogspot.com/2013/06/aksolotl-amerykanski.html).

Według dostępnych danych liczebność dzikiej po-
pulacji aksolotla szacowana jest na 700–1200 osobni-
ków, które żyją w sześciu miejscach na podmokłych 
terenach wokół  jeziora Xochimilco. Występująca  
w warunkach naturalnych populacja Ambystoma mexi-
canum w jeziorze Xochimilco i otaczających go kana-
łach jest zagrożona wyginięciem ze względu na rozwój 
miasta Meksyk i stale wykazuje tendencję spadkową. 
Gatunek jest pod szczególną ochroną rządu Meksyku 
i kontrolą Konwencji Waszyngtońskiej CITES i zo-
stał wpisany do „Czerwonej księgi gatunków zagro-
żonych”, publikowanej przez Międzynarodową Unię 
Ochrony Przyrody (IUCN) (załącznik II do rozporzą-
dzenia WE 318/2008 w dodatku B) (https://www.ter-
rarium.com.pl/142-ambystoma-mexicanum-aksolotl-
-meksykanski/).

Ambystoma mexicanum posiada ciało o masywnej 
budowie, grzbietobrzusznie spłaszczone. Po obu stro-
nach szerokiej głowy, w jej tylnej części, znajdują się 
3 pary skrzeli zewnętrznych (ryc. 2). Posiada kończy-
ny zaopatrzone w palce. Ciało zakończone jest dłu-
gim, ogonem. U form neotenicznych występuje płetwa 
ogonowa (fot. 3). Aksolotle wykazują zdolności do 
regeneracji. Regeneracji ulegać mogą całe kończyny,  
a nawet części mózgu i kręgosłupa (Feliksiak 1987).  
Z tego względu aksolotle hodowane są w laboratoriach 
do badań z zakresu transplantologii, a także endokry-
nologii czy genetyki. Są mięsożerne. Posiadają zęby 
przystosowane do przytrzymywania upolowanego po-
karmu. Dzięki nim mogą chwytać oraz manewrować 
pokarmem przed połknięciem go w całości (Zwierzęta 
2005). Posiadają trójkomorowe serce i podobnie jak 
wszystkie płazy są poikilotermiczne (temperatura ciała 
zależy od temperatury otoczenia). Cechą charaktery-
styczną Ambystoma mexicanum jest zjawisko neotenii 
spowodowane niedoborem jodu w jaskiniach, w któ-
rych żyje. Polega ono na uzyskiwaniu dojrzałość płcio-
wej oraz zdolności rozmnażania się w stanie larwalnym 
(Grześków „Akwarium”, nr 5-6/87). Larwy różnią się 
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wyglądem, występuje więc u nich dymorfizm płciowy. 
Długość ciała dojrzałych płciowo osobników (larw) 
wynosi ok. 30 cm (http://www.akwaswiat.net/akso-
lotl-meksykanski-najwazniejsze-informacje-t-18752.
html).

Fot. 2. Kryjówki aksolotla w akwarium (fot. Ryk)
Fot. 2. Axolotl hiding place in the aquarium (photo. Ryk)

Fot. 3. Duża płetwa ogonowa aksolotla (fot. Ryk)
Photo 3. Large axolotl tail fin (photo. Ryk)

Fot. 4. Trzy pary skrzeli zewnętrznych (fot. Ryk)
Photo 4. Three pairs of external gills (photo. Ryk)

Ryc. 2. Cechy budowy morfologicznej (strona brzuszna  
i grzbietowa ciała – rys. górny) i anatomicznej (skrzela – rys. 
dolny) aksolotla 
Fig. 2. Features of morphological structure (abdominal and 
dorsal side of the body – upper figure) and anatomical (gills 
– lower part) axolotl 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambystoma_
meksykańska.
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Fot. 5. Ambystoma pod powierzchnią wody (fot. Ryk)
Photo 5. Ambystoma under the surface of the water (photo. Ryk)

Fot. 6. Zagospodarowane dno zbiornika hodowlanego z kry-
jówkami (fot. Ryk) 
Photo 6. The developed bottom of the breeding tank with hi-
deouts (photo. Ryk)

Tabela 1. Wpływ umiarkowanego światła i temperatury 18–20°C na aktywność dobową aksolotlów
Table 1. Effect of moderate light and temperature 18–20°C on axolotl daily activity

Typ ak-
tywności

Temperatura 18–20°C. Światło umiarkowane 

Aksolotl 1 Aksolotl 2

Data

03.11.2018 10.11.2018 17.11.2018 24.11.2018 01.12.2018 03.11.2018 10.11.2018 17.11.2018 24.11.2018 01.12.2018

Godzina obserwacji

Brak ak-
tywności 
ruchowej 

8:30-
16:15

9:00-
14:30

8:30-
16:00 

9:00-
15:00

8:15-
15:00

9:00-
14:30

9:30-
15:30

9:15-
16:00

9:30-
15:00

9:00-
14:30

Aktywna 
penetracja

17:30 18:30 18:30 17:30 18:00 19:00 19:00 19:30 20:00 18:30

Żerowa-
nie

19:00 18:30 18:30 20:00 19:00 20:00 19:45 20:00 20:00 19:00

Typ ak-
tywności

Temperatura 15–17°C. Brak światła 

Aksolotl 1 Aksolotl 2

Data 
08.12.2018 15.12.2018 22.12.2018 29.12.2018 01.01.2019 08.12.2018 15.12.2018 22.12.2018 29.12.2018 01.012019

Godzina obserwacji

Brak ak-
tywności 
ruchowej 

9:30-
13:00

9:00-
14:00

9:45-
13:30

9:30-
14:30

9:45-
15:30

10:00-
16:00

12:00-
16:00

9:15-
15:00

10:30-
15.30

10:30-
10:00

Aktywna 
penetracja

17:00 16:30 17:00 16:00 15:30 18:00 18:30 17:30 17:30 17:00

Żerowa-
nie

18:00 18:30 18:30 18:00 18:00 19:00 18:45 19:00 18:30 18:30

Tabela 2. Wpływ braku światła i temperatury 15–17°C na aktywność dobową aksolotlów
Table 2. Effect of lack of light and temperature 15–17°C on axolotl daily activity
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Podsumowanie i wnioski

Aktywność dobowa ambystomy zależy od czyn-
ników środowiskowych i zmienia się w zależności od 
temperatury wody i oświetlenia w terrarium. Pobieranie 
pokarmu objawiające się aktywnym żerowaniem w ter-
rarium przyciemnionym, z niewielkim dostępem świa-
tła i temperaturze 18–20oC odbywa się między godziną 
18.30 a 20. Także w przyciemnionym terrarium amby-
stomy są aktywniejsze, szybko i sprawnie poruszają się 
między elementami wyposażenia, chętnie korzystają  
z występujących na dnie kryjówek. Godziny szczególnej 
aktywności i penetracji dna zbiornika przypadają na 17.30 
– 19. Do godziny 15 widoczny jest brak aktywności. 
Zwierzęta nieruchomo zawisają w toni wodnej, rzadko 
podpływają pod powierzchnię zbiornika, trwają nierucho-
mo na liściach roślinności wodnej lub chowają się między 
kamieniami i drewnianymi kryjówkami.

W warunkach  temperatury 15–18oC i braku oświetle-
nia obserwuje się brak aktywności ruchowej do godz. 16.  
Aktywna penetracja zbiornika odbywa się  między 15.30 
a 18.30. Czas aktywnego poszukiwania i pobierania po-
karmu odbywa się między godziną 18 i 19 i jest  krótszy 
średnio o pół godziny w stosunku do warunków wyższej 
temperatury i warunków ciemności.

Wnioski

1. Temperatura 18–20oC i umiarkowane (ograniczone) wpły-
wa na zwiększenie aktywności dobowej ambystomy.

2. W wyżej wymienionych warunkach krótszy jest czas 
braku aktywności w stosunku do warunków niższej 
temperatury(15–18oC) i braku oświetlenia.

3. W obu warunkach środowiska aktywne pobieranie 
pokarmu odbywa się po zapadnięciu zmroku.
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STRESZCZENIE

Salamandra meksykańska (Ambystoma mexicanum) 
jest płazem  ogoniastym z rodziny ambystomowatych (Am-
bystomatidae). W środowisku naturalnym ambystoma nie 
przekształca się w dorosłą postać lądową, cechą bowiem 
charakterystyczną tego gatunku jest zjawisko neotenii, 
czyli zdolności do rozmnażania się płciowego postaci lar-
walnej, zwanej aksolotlem. Powodem braku przeobrażenia 
jest wrodzona wada polegająca na braku tyroksyny wytwa-
rzanej w tarczycy, a spowodowanej hipofunkcją tego gru-
czołu. Niedobór jodu w jaskiniach, w których żyje, dodat-
kowo przyczynia się do zachowania jej stanu larwalnego  
i niezachodzenia procesu transformacji. Ponieważ jej  zdol-
ność do rozrodu w postaci larwalnej pozwala na rozmnaża-
nie się, pozostaje więc ona w tym stadium nawet do końca 
życia. Celem prowadzonych obserwacji jest wykazanie 
wpływu warunków oświetlenia i temperatury na aktyw-
ność dobową aksolotla, jego wzrost i rozwój. Założeniem 
metodycznym były obserwacje zachowania aksolotla  
w cyklu dobowych zmian oświetlenia i wpływu wzrostu 
temperatury w zbiorniku hodowlanym na rozwój zwierzę-
cia i ewentualną metamorfozę. Przeprowadzone obserwa-
cje wykazały, że salamandra meksykańska jest gatunkiem 
prowadzącym nocny tryb życia. W wyniku zapadających 
ciemności jej aktywność rośnie, rozpoczyna żerowanie. 
Światło dzienne powoduje poszukiwanie schronienia w za-
kamarkach akwarium i między roślinami. Spada również 
jej aktywność ruchowa. Podobnie do światła wpływa na 
zwierzę wzrost temperatury otoczenia. Obserwacje pro-
wadzone w warunkach laboratoryjnych potwierdzają wy-
magania osobników żyjących w warunkach naturalnych 
biotopów jaskiniowych.


