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d Redaktora 
Aretuza została ozdobiona tym razem logo 
konferencji Źródła, ich rola w środowi-

sku i znaczenie w gospodarce wodnej (wrzesień 
1997 Łódź). 

W efekcie „chałupniczego” wydawania Aretuzy 
trafiają się nam drobne potknięcia. Cześć z Państwa 
otrzymała 3 numer Aretuzy z błędem: artykuł pt. 
„Źródła okolic Łodzi” autorstwa Piotra Moniew-
skiego, błędnie został podpisany nazwiskiem A. 
Bartnika. Jeszcze raz przepraszamy Autora. 

Aretuza cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Dostajemy coraz więcej korespondencji i nota-
tek do druku. Być może więc warto, aby Aretuza 
stała się pisemkiem bardziej naukowym. Co Państwo 
o tym sądzą? 

Czekamy na kolejne opisy poszczególnych źró-
deł, krótkie charakterystyki roślin i zwierząt związa-
nych ze źródliskami oraz inne krenologiczne kore-
spondencje.  

 
ijawka krenolubna – Erpobdella 
monostriata (Lindenfeld et Pietru-
szyński, 1890) 

Aleksander Bielecki, Sylwia Per-
goł, Małgorzata Łukowiak-Bielecka, 
Zakład Zoologii Bezkręgowców, 
Olsztyn 
 

Badania w obrębie gatunku 
Erpobdella testacea (Savigny, 
1820) wykazały, że jest to gatu-
nek zbiorczy, obejmujący dwa od-
rębne gatunki - E. testacea i E. 
monostriata (Lind. et Piet.). Inte-
resujące jest to, że pierwsze róż-
nice między (oprócz nielicznych 

morfologicznych, w tym w ubarwieniu) - wtedy 
jeszcze formami - zauważono w ich ekologii. Dopie-
ro później stwierdzono różnice w budowie anato-
micznej, szczególnie układu rozrodczego. Wykazano 
również, że nazwa Erpobdella monostriata (Gedro-
yć, 1916) sensu Pawłowski, 1948, młodszy homo-
nim E. monostriata (Lind. et Piet.), powinna zostać 
zastąpiona młodszym synonimem Erpobdella vil-
nensis Liskiewicz, 1927.  

Na podstawie częstości występowania i liczebno-
ści, w różnych typach zbiorników wodnych stwier-
dzono, że E. monostriata jest stenotopowym gatun-
kiem jeziornym. Zasiedla ona najpłytsze części lito-
ralu i poniżej 50 cm głębokości jest prawie nie spo-
tykana. W Jez. Barlineckim i Lipie, w których nale-
żała do eudominantów, zasiedlała głównie stanowi-
ska, na których wody przybrzeżne były zasilane 
przez liczne źródła nad brzegami (helokren) i źródła 
na dnie tych jezior.  

Podobne zjawisko zaobserwowano w Jez. Ostro-
wieckim, Sitno, Martew oraz w górnym i środko-
wym biegu rzeki Drawy. W tych akwenach najlicz-
niejsze populacje E. monostriata stwierdzono w źró-
dliskach na podłożu kamienistym i żwirowo kamie-
nistym. Temperatura wód była tu zawsze niższa w 
okresie lata i wyższa w okresie zimy, aniżeli na sta-
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nowiskach pozbawionych 
dopływu wód ze źródeł. 
Można na tej podstawie 
było ustalić, że wahania 
temperatury wody w ciągu 
całego roku, były w tej 
części wymienionych jezior 
mniejsze, niż na pozo-
stałych  stanowiskach. W 
wyniku systematycznych 
pomiarów ustalono, że 
temperatura wody źródeł 
wahała się w bardzo małym 
zakresie od 6,50 C do 12,10 
C w ciągu roku. Gatunkiem 
dominującym jest tu E. 
monostriata. Temperatura 
wody w lipcu 1986 roku 
kształtowała się 
następująco: źródło 8.60 C, 
rozlewiska 9.90 C, przy linii 
brzegowej 12.60 C, na 
głębokości 70 cm przy dnie 
16.50 C, a na powierzchni 
19.10 C. Bardzo zbliżone 
wyniki otrzymano w J. 
Lipie a także w źródliskach 
J. Martew i J. 
Ostrowieckim, J. Miedwie 
oraz J. Żarnowieckim.  

Wyniki badań z jezior 
oraz rzek Drawy i Pło-

cicznej Pojezierza Myśliborskiego, a także z 
Jez. Żarnowieckiego potwierdzają, że jest to ga-
tunek płytkiej wody do 50 cm głębokości, jed-
nak najliczniej występuje w źródliskach na pod-
łożu kamienistym i żwirowo-kamienistym. W 
Jez. Barlineckim przeprowadzono analizę sezo-
nowego występowania pijawek na stanowisku, 
na którym E. monostriata stanowiła ponad 70% 
złowionych okazów pijawek. Od końca sierpnia 
rejon źródlisk opuszczają gatunki, które za-
mieszkiwały od wiosny strefę wód cieplejszych 
i nieco dalej od linii brzegowej, a na  ich miej-
sce przesuwają się pijawki należące do E. mo-
nostriata.  

Rozród E. monostriata przypada na okres od po-
czątku czerwca do końca sierpnia, jest jednak najin-
tensywniejszy od połowy czerwca do końca lipca w 

zakresie temperatur od 14.60 C do 180 C. Rzutuje to 
na rozkład wiekowy populacji w ciągu roku mierzo-
ny długością osobników. Średnia długość ciała oka-
zów konserwowanych wahała się w granicach 15.8 
mm w próbach lipcowych i 22,2 mm w  próbach z 
marca. 59,6% okazów skupiona była w klasach dł. 
od 19 do 24 mm w listopadzie, a w marcu wzrasta 
nawet do 67,3%. W miesiącach letnich udział doro-
słych osobników obniża się do około 25% i sukce-
sywnie wzrasta od sierpnia. Jest to wynikiem inten-
sywnego rozrodu i wchodzenia młodych osobników 
w skład populacji. Młode osobniki w klasie dł. od 7 
do 18 mm stanowiły w czerwcu 65.8%, w lipcu 
77.3%, w sierpniu 61.3%, a we wrześniu  już tylko 
około 25%. Jest to wymownym dowodem, że rozród 
E. monostriata odbywa się najintensywniej w 
czerwcu i lipcu. 

( na rysunku obok E. monostriata) 
 

pis krenologów i krenolubów 
 
Dr inż. Jacek Różkowski 

Katedra Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego 
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, tel. 291-83-81 
w. 487 
zainteresowania: problematyka hydrogeologiczna, 
źródła szczelinowo-krasowe Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej, źródła Niżu 
Polskiego 
 
prof. dr hab. Aleksander Bielecki 
Zakład Zoologii Bezkręgowców, WSP w Olsztynie, 
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 
tel. (089) 527-60-33 w. 295, e-mail: biele-
cki@matman.wsp.olsztyn.pl 
zainteresowania: Pijawki wolnożyjące i pasożyty ryb 
 
mgr Dorota Gawenda 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Zakład Taksonomii i Geografii Roślin 
ul. Gagarina 9, tel. (0-56) 611 47 96 
E-mail: dgawenda@biol.uni.torun.pl 
„Zależy mi na utrzymaniu kontaktu z osobami zaj-
mującymi się tematyką źródliskową. W ramach pra-
cy doktorskiej zajmuje się szatą roślinną ekosyste-
mów 
źródliskowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego.” 
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olska literatura krenologiczna 
(cz. 4) 

(opr. Paweł Buczyński i A. Bartnik) 
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162. 
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gr., 29. 
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Acta Univ. Wrat., 358, Stida Geogr. 28. 

Wojtas F., Sosnowski J. 1972: Fauna Niebieskich Źródeł. 
Wstęp. Zesz. nauk. Uniw. Łódzk., seria 2, 46: 1-3. 

Wołoszyńska J 1922: Zimowa flora wigierskich źródeł 
morenowych. Kosmos, 47: 305-326. 

Wójcik M., Fijałkowski D., Kałamucka W. 1992: Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”. (w:) 
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skiego. Red. T. Wilgat. UMCS, TWWP, LFOŚN, 
Lublin:357-373. 

 

Źródła Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, cz. 3 

 (P. Buczyński) 
 

Badania Hydrobiologiczne prowadzone były  
na terenie Kazimierskiego PK w 1997 r. i objęły 8 
źródlisk, położonych przeważnie w dolinie Bystrej 
lub w dolinach jej dopływów. Dane faunistyczne zo-
staną w najbliższym czasie opracowane i wysłane do 

druku. Niżej przedstawiamy opisy niektórych źródeł. 
Dane hydrograficzne  prezentowanych źródeł 

znaleźć można w pracy Michalczyka (red.)1993: 
"Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej" 
(UMCS, Lublin 1993). 
 
Witoszyn 

Dwa duże helokreny (pow. ok. 10 m2 i ok. 100 
m2), o charakterze mokradła zarośniętego niezbyt 
gęsto przez roślinność zielną. Położone w podmo-
kłym olsie (Circaeo-Alnetum). Wydajność mała, 
rzędu kilkunastu litrów na sekundę. Ze źródeł wy-
pływa potok (szerokośś ok. 1 m, głębokość do 30 
cm, nurt wolny, dno twarde, piaszczyste, z kawał-
kami kory i liśćmi). 

 
Parchatka, Kazimierz Dolny 

Źródła zlokalizowane w wąwozach lessowych w 
zboczach pradoliny Wisły, porośniętych starym, wil-
gotnym Tilio-Carpinetum. Wypływy o charakterze 
helokrenu, mało wydajne (poniżej 1 litra na sekun-
dę), o małej powierzchni (Parchatka - ok. 2 m2, Ka-
zimierz - ok. 0,5 m2), na lessie, bez roślinności. 

Potoki o wolnym nurcie, zanikające po kilkudzie-
sięciu metrach; dno lessowe, prawie bez osadów, z 
liśćmi, nie porośnięte przez roślinność. Szerokość 
20-40 cm, głębokość do 5-10 cm. 
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Źródła okolic Drozdowa i ich 
fauna owadów wodnych 

Mirosław Grużewski, Stanisław Czachorowski, Joanna 
Pakulnicka 

Dolina Narwi wraz z Niziną Podlaską należy do naj-
słabiej poznanych części Polski pod względem entomo-
fauny wodnej. Jednocześnie jest to obszar o stosunkowo 
niezmienionym krajobrazie z ekstensywnym rolnictwem. 
Można się więc spodziewać, że występują tu stosunkowo 
mało zmienione stosunki biocenotyczne. Wydaje się, że 
sytuacja ta nie potrwa zbyt długo, a coraz silniejsze pro-
cesy przekształceń antropogenicznych przeobrażą faunę 
owadów wodnych także i tej części Europy. Podkreśla to 
pilną potrzebę dokumentacji faunuistycznej zbiorników 
wodnych tego regionu.  

Rezerwat „Kalinowo” położony jest ok. 5 km na 
wschód od Łomży na stoku między Wysoczyzną Kolneń-
ską a doliną Narwi. Obejmuje on 69,76 ha lasu położone-
go na stoku o południowej ekspozycji. Roślinność rezer-
watu stanowi głównie grąd Tilio-Carpinetum. Drzewostan 
stanowi lipa drobnolistna i dąb, miejscami z domieszką 
klonu i graba (Sokołowski 1985). Ukształtowanie terenu 
w granicach rezerwatu jest bardzo urozmaicone. Zbocze 
jest porozcinane licznymi wąwozami o bardzo nieregu-
larnych i stromych stokach. Różnice wysokości w grani-
cach rezerwatu wynoszą 40 m (od 107 m n.p.m. do 147 m 
n.p.m.). Na stoku występują źródła, z których największe 
tworzą trzy strumienie spływające do doliny Narwi i 
uchodzące do Narwicy. W źródliskach podłoże jest piasz-
czysto żwirowate, miejscami szczególnie na obrzeżach 
źródeł pokryte kilkucentymetrową warstwą torfu. Roślin-
ność w źródliskach jest skąpa. Znaczną część największe-
go źródliska obficie porastają mchy. Strumienie na więk-
szości swego biegu płyną po stromym stoku, mają piasz-
czysto-żwirowate podłoże z licznymi kamieniami i miej-
scami dużą ilością szczątków roślinnych pochodzących 
głównie z drzew (gałęzie, liście itp.). Szerokość strumieni 
waha się w granicach 20 – 40 cm, głębokość zwykle nie 
przekracza 5 cm. Na skraju rezerwatu przy szosie dwa 
większe strumienie rozlewają się szerzej, a nurt nieco 
zwalnia.  

W źródliskach rezerwatu występuje 7 gatun-
ków chruścików (Plectrocnemia conspersa, Beraea 
maurus, Beraea pullata, Potamophylax nigricornis, 
Chaetopteryx villosa, Sericostoma personatum, Cru-
noecia irrorata oraz dwa gatunki chrząszczy wod-
nych (Coleoptera, Dytiscidae: Hydrobius fuscipes, 
Hydroporus planus).  

Na uwagę zasługuje obecność Beraea maurus i B. 
pullata – gatunków do tej pory nie notowanych w źró-
dłach nizinnych. Beraea maurus występuje w kilku źró-
dliskach okolic Kazimierza Dolnego nad Wisłą (Czacho-
rowski i Buczyński, dane nie publikowane). Być może ich 
występowanie związane jest ze źródłami w lesie liścia-
stym z przewagą lipy lub ze źródłami na stokach o połu-
dniowej wystawie. Oba gatunki są zagrożone wyginię-
ciem i powinny znaleźć się wśród gatunków podlegają-
cych ochronie gatunkowej, a z pewnością powinny być 
umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze  (Czacho-
rowski i Majecki, w przygotowaniu do druku). Ochroną 
objęty powinien być także trzeci gatunek – Crunoecia ir-
rorata, krenobiont związany ze śródleśnymi helokrenami. 
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