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1. WSTĘP  
 

W źródłach – będących bardzo specyficznym siedliskiem na pograniczu środowiska 

wód podziemnych, wód powierzchniowych i środowiska lądowego – występuje wiele grup 

bezkręgowców. Jednym z najliczniejszych elementów makrobentosu źródeł są chruściki (Tri-

choptera). Jest to grupa owadów wodnych, których liczba gatunków szacowana jest na około 

10 tysięcy (Morse 1997). W Europie żyje około 900 gatunków, a w Polsce stwierdzono wy-

stępowanie ponad 260 (Szczęsny 1991). Natomiast liczba gatunków żyjąca w źródłach liczy 

około 170 (Botosaneanu i Malicky 1978), z tego w źródłach Polski stwierdzono dotychczas 

występowanie 89 gatunków (Czachorowski 1999). 

Niewiele jest prac podejmujących tematykę chruścików źródeł Polski. Stosunkowo naj-

więcej danych dotyczy źródeł górskich, głównie karpackich (Riedel 1962, 1966, 1978, Szczę-

sny 1986, 1990) oraz sudeckich (Michejda 1954, Czachorowski 1991, 1993). Nieliczne opra-

cowania dotyczą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Szczęsny 1968, Riedel 1972, Cza-

chorowski 1986,1990). Znacznie mniej jest publikacji dotyczących źródeł nizinnych (Toma-

szewski 1972) oraz źródeł przyjeziornych (Czachorowski 1988, 1997, Czachorowski i inni 

1993).  

Patrząc na stan poznania fauny chruścików pod kątem regionalnym należy stwierdzić, 

że okolice Wyżyny Krakowsko-Częstochowskich są najlepiej poznane (Szczęsny 1968, Cza-

chorowski 1986, 1990). Wyniki prowadzonych badań nie można jednak uznać za reprezenta-

tywne dla terenów  wyżynnych całej Polski ze względu na przypuszczalnie zubożałą  faunę 

chruścików, co wiąże się dużą antropopresją i antropogennymi zmianami terenów przyźródli-

skowych. 

Następnym stosunkowo dobrze poznanym regionem są Karpaty. Brakuje jednak pełnej 

charakterystyki tego obszaru ze względu na niewystarczającą ilość danych. Podobnie przed-

stawia się sytuacja trichopterofauny źródeł Sudetów gdzie dane są niekompletne. Obecnie nie 

ma możliwości dokonania wiarygodnych porównań fauny źródeł karpackich i sudeckich. 

Ze względu na dotychczasowy niewystarczający zakres badań fauny chruścików źródeł 

brakuje danych odnośnie terenów nizinnych i pojeziernych Polski oraz Wyżyny Lubelskiej, 

Roztocza i Wyżyny Małopolskiej. 

Dane dotyczące obecnego stanu poznania fauny chruścików źródeł Polski, wraz z mate-

riałami niepublikowanymi, wyraźnie wskazują na konieczność nasilenia badań odnośnie źró-

deł wszystkich regionów kraju (Czachorowski  1999). 
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Kolejną dość liczną grupą organizmów występujących w źródłach są wodopójki (Hy-

dracarina). Jest to zbiorcza grupa ekologiczna roztoczy prowadzących wodny tryb życia. W 

źródłach Polski odnotowano dotychczas ponad 100 gatunków wodopójek. Występują tu 

głównie krenobionty i krenofile. Do krenobiontów zaliczyć można około 29 gatunków, a do 

krenofili około 20 gatunków (Cichocka 1999). 

W Polsce najlepiej poznana została fauna wodopójek źródeł obszarów wyżynnych. Wy-

niki badań przedstawione zostały w licznych pracach (Biesiadka i Kowalik 1999). Na obsza-

rach wyżynnych stwierdzono występowanie około 62 gatunków wodopójek, z tego przeszło 

połowa to krenokseny. Pozostałe, jak licznie występujące w dużych limnokrenach krenofile 

oraz krenobionty obszarów wyżynnych, wykazują charakter przejściowy pomiędzy źródłami 

górskimi i nizinnymi (Biesiadka i Kowalik 1999). 

W źródłach nizin stwierdzono 23 gatunki wodopójek (Cichocka 1998). Liczba ta z pew-

nością nie jest ostateczna. Zaskakująca jest stosunkowo niska liczba krenoksenów oraz wodo-

pójek krenofilnych w nizinnych źródłach. Fauna tych obszarów charakteryzuje się wysokim 

stopniem specyficzności przy małym zróżnicowaniu gatunkowym (Biesiadka i Kowalik 

1999). 

Następną grupą owadów zasiedlającą źródła są chrząszcze wodne (Coleoptera aquati-

ca). W Europie stwierdzono 858 gatunków chrząszczy wodnych, z czego 59 gatunków okre-

ślono jako ściśle związane ze źródłami, w tym jedynie 6 gatunków uznano za krenobionty 

(Pakulnicka 1998). Dotychczasowy stan poznania koleopterofauny źródeł Polski, podobnie 

jak chruścików i wodopójek, należy uznać za niezadowalający. 

Faunie chrząszczy wodnych źródeł Polski poświęcone są w całości jedynie dwa opra-

cowania (Tranda 1972, Kordylas 1994).Wiele informacji odnośnie koleopterofauny źródeł 

Polski można znaleźć w opracowaniach regionalnych. Dotyczą one głównie źródeł wigier-

skich (Demel 1922), Bieszczadów Zachodnich (Galewski 1971), Pienin (Galewski 1979) i 

Karkonoszy (Biesiadka 1991). Najmniej informacji zdobyto odnośnie fauny obszarów za-

chodniej i środkowej części kraju. 

Obecnie stwierdzono występowanie w źródłach Pojezierza Mazurskiego 31 gatunków 

chrząszczy wodnych, w Polsce środkowej około 34 gatunki, w źródłach Jury Krakowsko-

Częstochowskiej 26 gatunków, a w Bieszczadach 10 gatunków  W źródłach badanych regio-

nów Polski chrząszcze wodne występowały głównie w limnokrenach i helokrenach, natomiast 

w reokrenach były stwierdzane jedynie sporadycznie (Pakulnicka 1999). 

W koleopterofaunie źródeł Polski nieliczną grupę stanowią krenofile i krenobionty. 

Bardziej liczne są gatunki z grupy reofili i reobiontów oraz gatunki występujące w drobnych 
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wodach torfowiskowych. Najliczniej reprezentowane są gatunki żyjące w stojących wodach 

eutroficznych (Pakulnicka 1999). 

Zwraca uwagę wyraźne regionalne zróżnicowanie koleopterofauny źródlisk kraju. 

Związane jest to z typem krajobrazu ekologicznego oraz sąsiedztwem innych zbiorników. 

Fauna chrząszczy źródeł górskich jest uboższa, ale bardziej specyficzna niż  w źródłach ni-

zinnych. Występują tu głównie gatunki pochodzące z wód bieżących – krenbionty i krenofile. 

Nizinne źródła północnej części kraju charakteryzują się natomiast występowaniem niektó-

rych gatunków zimnowodnych o pochodzeniu górskim. Słabo zbadane są źródła wyżynne, 

jednak należy spodziewać się, że fauna chrząszczy będzie stosunkowo bogata i mało specy-

ficzna (Pakulnicka 1999).  

Na przykładzie koleopterofauny uwidacznia się powinowactwo źródeł do różnych ty-

pów wód. Charakter fauny wód bieżących ujawnia się w górskich helokrenach, a fauny wód 

eutroficznych w nizinnych limnokrenach (Pakulnicka 1999). 

Teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego nie został zbadany co do składu gatun-

kowego grup makrobentosu źródeł. Brakuje opracowań odnośnie fauny źródlisk – jej struktu-

ry i stopnia naturalności. Dotychczasowe badania prowadzone przez Buczyńskiego, których 

wyniki wkrótce zostaną opublikowane, stały się przyczynkiem do podjęcia dalszych badań 

tego terenu. Praca ta jest również wynikiem zapoczątkowanych badań. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi grupami 

makrobentosu (Trichoptera, Hydracarina, Coleoptera) w źródłach Kazimierskiego Parku 

Krajobrazowego, a w szczególności poznanie składu gatunkowego oraz struktury zgrupowań.   
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2. MATERIAŁY I METODY 
2.1. Ogólna charakterystyka terenu badań 

Mianem Lubelszczyzna określa się obszar zajmujący powierzchnię około 25 tys. km2. 

Obejmuje on część międzyrzecza Wisły i Bugu między rzekami Tanew na południu i Krzna 

na północy. Ogólnie jest to teren bardzo zróżnicowany. Północną i południową część Lu-

belszczyzny pokrywa gęsta sieć wód powierzchniowych o niewielkich przepływach. Nato-

miast środkowa część obejmująca Wyżynę Lubelską i Roztocze posiada rzadką sieć rzeczną, 

zasilaną głównie przez wody podziemne, które docierają do rzek poprzez źródła. Lubelszczy-

zna położona jest w strefie pogranicza dwu wielkich jednostek taksonomicznych Europy. Są 

to: platforma prekambryjska będąca częścią składową Europy wschodniej, oraz platforma 

paleozoiczna (Kruk 1980). 

Klimat Lubelszczyzny należy do umiarkowanie ciepłych Kształtuje go głównie polar-

nomorskie powietrze, którego częstość występowania wynosi 62% ogólnej częstości wszyst-

kich rodzajów mas powietrza. Dużo mniejszy udział mają masy polarno-kontynentalne 

(ok.25%).Bardzo małą, natomiast część napływu wykazują masy arktyczne i zwrotnikowe. 

Mimo przeważających prądów  powietrza morskiego zaznaczają się dość wyraźnie cechy 

klimatu kontynentalnego, co powoduje, że jest on przejściowy (Kruk 1980). Średni roczna 

wartość temperatury powietrza zamyka się w granicach 7º C do 7,5º C i jest typowa dla więk-

szości obszarów Lubelszczyzny. Podobnie jak w kraju, na całym tym obszarze najcieplejszy 

jest lipiec i sierpień, kiedy to średnia temperatura powietrza osiąga wartość 17,7ºC do 18,5ºC, 

a najzimniejszy jest luty. Najwcześniej zaczyna się w północno-wschodniej  części regionu, 

bo już w końcu listopada i trwa tu najdłużej. Na północnej i częściowo wschodniej  Lubelsz-

czyźnie znaczną część roku obejmuje jednak lato. Średnia rocznych opadów wynosi 570 mm i 

jest ok. 30 mm mniejsza niż średni roczny opad dla całej Polski. Większe opady w lecie niż w 

zimie i na wiosnę niż jesienią jest jedna z cech świadczących o istnieniu wpływów kontynen-

talnych (Kruk 1980).  

Największą jednostką fizykogeograficzną omawianego terenu jest Wyżyna Lubelska. 

Posiada ona wyraźne granice od północy, południa i wschodu, zaś granicę zachodnią stanowi 

dolina Wisły. Krajobraz Wyżyny Lubelskiej jest bardzo urozmaicony. Wysokości względne 

terenu wznoszą się od 180 do 300 m n.p.m. Najwyższy punkt wynoszący 313 m n.p.m. znaj-

duje się w pobliżu wsi Dębowiec. Rzeźba terenu związana jest mocno z rodzajem podłoża. 

Opoki i wapienie należące do skał twardych budują wyniosłości i wierzchowiny. Natomiast 

margle i kreda pisząca mało odporna na wietrzenie, są zazwyczaj obniżeniami. Do młodszych 

elementów rzeźby zaliczana jest sieć głębokich dolin rzecznych. Można tu wyróżnić poza 
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dolinami rzecznymi głównie dwa typy krajobrazu: krajobrazy lessowe – o dużej gęstości wą-

wozów i suchych dolin oraz krajobrazy typu płaskowyży – o rozległych płaskich powierzch-

niach przeplatanymi wysokimi i rozległymi wzniesieniami. 

Na terenie Wyżyny Lubelskiej znajduje się wiele przyrodniczo ciekawych obszarów 

chronionych. Jednym z nich jest Kazimierski Park Krajobrazowy, który został utworzony 

1979 roku. Obejmuje on obszar 13 670 ha oraz dodatkowo tereny strefy ochronnej tzw. otuli-

ny, która wynosi 11330 ha (Buksiński 1982). Park znajduje się na obszarze Wyżyny Lubel-

skiej w obrębie mezoregionów: Płaskowyż Nałęczowski, Równina Bełżycka, Dolina Przeło-

mowa Środkowej Wisły, Kotlina Chodelska oraz częściowo teren Równiny Radomskiej. 

 

 2.2. Opis stanowisk   
Badania prowadzone były na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w 1997 ro-

ku. Próby pobierano w obrębie źródlisk doliny rzeki Bystrej oraz w dolinach jej dopływów. 

Zakresem badań objętych zostało 8 źródlisk o różnym charakterze. 

Stanowiska można podzielić na kilka wyraźnie różniących się grup: 

 

1. Wąwolnica, Mareczki, Rzeczyca 

Duże wydajne źródliska (kilkadziesiąt litrów na sekundę), w okolicy rzeki Bystrej 

(Wąwolnica, Mareczki) i w pobliżu jego największego dopływu (Rzeczyca). Stanowią one 

wypływy o szeregowym położeniu u podnóży skarp lessowych. Są to głównie reokreny oraz 

w Mareczkach: reolimnokreny i reohelokreny. 

 
Rysunek 1. Mapka źródliska w Wąwolnicy z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 

 - 10 - 



Znaczna wydajność źródeł powoduje powstawanie przy ich wypływach dużego zbiorni-

ka o dnie pokrytym warstwą osadów mineralnych, którego powierzchnia wynosi ok. 100 m2 w 

Wąwolnicy; ok. 25 m2 w Mareczkach i ok. 200 m2 w Rzeczycy. Brzegi porasta bogata roślin-

ność zielna (Veronica beccabunga, Rapippa rapippa, Carex sp.oraz trawy) i drzewa liściaste. 

Zbiornik opuszcza potok o szybkim nurcie (szerokości 2 – 4 m i głębokości 20 - 50 cm). 

Dno potoku pokryte kawałkami kory i liśćmi z drzew porastających brzegi. Szata roślinności 

przybrzeżnej jest podobna jak w zbiorniku. 

 

 
Rysunek 2. Mapka źródliska w Mareczkach z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 

 

 

 
 

Rysunek 3. Mapka źródliska w Rzeczycy z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 

2. Stary Stok 
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Niewielkie źródło o średniej wydajności (kilka litrów na sekundę), będące dwoma 

wypływami o charakterze reokrenu, które znajdują się na różnych wysokościach skarpy (ok.1 

m i ok. 1,5 m ). Źródło zasila potoczek będący dopływem Bystrej. 

Źródło i strumień o dnie piaszczysto-kamienistym pozbawione roślinności. Są one 

miejscem wodopoju dla wypasanych krów, które przyczyniają się do rozdeptywania ich brze-

gów. 

 
Rysunek 4.  Mapka źródliska w Starym Stoku z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 

3. Witoszyn 

Dwa duże helokreny (pow. ok. 10 m2 i ok. 100 m2), o małej wydajności (kilka litrów 

na sekundę). Mają one charakter mokradła położonego w podmokłym olsie, porośniętego 

przez roślinność zielną zdominowaną przez Veronica beccabunga. Wypływający ze źródła 

potok o wolnym nurcie (szerokości ok.1 m i głębokości do 30 cm), ma dno piaszczyste z gru-

bym detrytusem, na który składają się kawałki kory i liście. 

 

4. Parchatka, Kazimierz Dolny 

Niewielkie helokreny mało wydajne (poniżej 1 litra na sekundy), o małej powierzchni 

(Parchatka ok.2 m2 ; Kazimierz ok.0,5 m 2 ), bez roślinności. 

Źródła znajdują się w wąwozach lessowych zboczy pradoliny Wisły, które porośnięte 

są wilgotnym Tilio-Carpinetum. Wypływające potoki o wolnym nurcie (szerokości 20 - 40 

cm do 5 - 10 cm ), pozbawione są hydrofitów; dno lessowe pokryte liśćmi opadłymi z drzew  

porastających brzegi. 
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Rysunek 5. Mapka źródliska w Parchatce z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 
Rysunek 6. Mapka źródliska w Kazimierrzu Dolnym z zaznaczonymi miejscami poboru prób. 

 

5. Rogów 

Rozległe, rozbudowane źródlisko, z którego wypływa rzeka Jaworzanka położona w 

dwóch wąwozach lessowych. Ze względu na jego różnorodność i wielkość można go podzie-

lić na dwie części: 

• zachodnią, w której występują nieliczne reokreny zasilające szeroki (do 2 m), płytki 

potok, znajdujący się w wąskim wąwozie porośniętym Tilio – Carpinetum. 

Dno potoku kamienisto – żwirowe. 

• wschodnią – znajduje się tam źródło o charakterze reohelokrenu (o wymiarach ok.1 

x 2 m) oraz liczne, występujące po jego bokach źródła o charakterze reokrenów, re-
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olimnokrenów oraz reohelokrenów. Źródła składają się na wartki potok o dnie ka-

mienistym (szerokość 1 – 1,5 m, głębokość do 30 cm), płynący środkiem szerokiego 

wąwozu lessowego porośniętego pojedynczymi drzewami  Salix sp. Roślinność ziel-

na dość ubog,. głównie  trawy. Natomiast poza strefą źródliskową roślinność jest 

nieco obfitsza. 

 
Rysunek 7. Mapka źródliska w Rogowie, cześć wschodnia, z zaznaczonymi miejscami pobo-

ru prób. 
 

 
Rysunek 8. Mapka źródliska w Rogowie, cześć zachodnia,  z zaznaczonymi miejscami pobo-

ru prób. 
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2.3. Opis metod zbioru materiału 
 

Próby badanego materiału zbierano w terenie wielokrotnie: comiesięczne wyjazdy od 

kwietnia do października oraz w 1998 roku przeprowadzono dwa wyjazdy uzupełniające. 

Podstawową metodą zbioru był pobór prób ręcznym czerpakiem hydrobiologicznym. Doko-

nywano także poboru odrębnych prób w różnych miejscach źródlisk w zależności od typu 

wypływów i zbiorników tworzących się przy wypływach oraz w strumieniach źródeł. Zło-

wiony materiał przebierano na miejscu w terenie lub przewożono do pracowni. Złowione 

osobniki konserwowano w 70 % - owym alkoholu etylowym. 

Dane hydrograficzne prezentowanych źródeł regionu znaleźć można w pracy Michal-

czyka 1993:  

Niezależnie od tych danych w 1997 roku Zajkład Zoologii UMCS w Lublinie wykonał 

nowe pomiary. W badanych źródłach dokonywano systematycznego pomiaru: temperatury 

wody – termometrem Slandi TM 204, pH – pehametrem Slandi PH 204 oraz przewodnictwa 

elektrycznego – konduktomerem Slandi CM 204. 

Jednorazowo w czerwcu zmierzono też zawartość tlenu rozpuszczonego – tlenomie-

rzem Hanna Istruments HI 9145.    

 Charakterystyka hydrochemiczna badanych źródeł zastawiona jest w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Charakterystyka hydrochemiczna badanych źródeł, dane z roku 1997; n - ilość pomiarów; min - wartość minimalna; max - wartość maksymalna (wg Buczyńskiego, 
dane nie publikowane). 

Stanowisko Temp. [°C] pH Cond. [µS / cm] O2 [%] O2 [mg / l] 
 n nmin minmax maxśr           śr n min  max śr n min max n min max
Wąwolnica: 
- wypływy 
- zbiornik 
- potok 

 
4 
4 
4 

 
8,6 
8,3 
8,6 

 
8,8 
8,9 
8,8 

 
8,7 
8,6 
8,7 

 
4 
4 
4 

 
7,08 
6,96 
7,14 

 
7,26 
7,28 
7,49 

 
7,20 
7,18 
7,31 

 
4 
4 
4 

 
620 
645 
577 

 
684 
728 
651 

 
649 
684 
619 

 
1 
1 
1 

 
31,5 
31,3 
38,8 

 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 

 
3,54 
3,40 
4,34 

 
- 
- 
- 

Mareczki: 
- reokren - ujścia 
- reokren - zbiornik 
- reohelokren 
- reolimnokren 
- potok 

 
4 
4 
4 
3 
4 

 
8,6 
8,6 
8,5 
8,4 
8,4 

 
8,8 
8,8 

11,6 
8,6 
9,0 

 
8,7 
8,7 
9,5 
8,5 
8,7 

 
4 
4 
4 
3 
4 

 
7,07 
7,16 
7,12 
7,19 
7,15 

 
7,37 
7,37 
7,46 
7,39 
7,42 

 
7,29 
7,29 
7,34 
7,27 
7,27 

 
4 
4 
4 
3 
4 

 
627 
621 
559 
625 
383 

 
663 
690 
702 
686 
682 

 
642 
652 
649 
665 
685 

 
1 
1 
1 
- 
1 

 
51,2 
44,8 
48,2 

- 
41,7 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
- 
1 

 
5,95 
5,13 
5,09 

- 
5,74 

 
- 
- 
- 
- 
- 

Stary Stok: 
- wypływ + zbiornik 
- potok 

 
4 
4 

 
8,1 
8,8 

 
8,2 
9,9 

 
8,15 
9,25 

 
4 
4 

 
7,05 
7,12 

 
7,34 
7,53 

 
7,18 
7,32 

 
4 
4 

 
572 
433 

 
708 
736 

 
599 
633 

 
1 
1 

 
60,7 
72,5 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
6,70 
8,04 

 
- 
- 

Witoszyn: 
- helokren 
- potok 

 
4 
4 

 
8,8 
9,7 

 
11,7 
10,7 

 
10,5 
10,2 

 
4 
4 

 
7,35 
7,45 

 
7,65 
7,67 

 
7,53 
7,56 

 
4 
4 

 
554 
553 

 
590 
594 

 
571 
577 

 
1 
1 

 
71,6 
71,1 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
7,74 
7,45 

 
- 
- 

Rzeczyca: 
- wypływy 
- zbiornik 
- potok 

 
4 
4 
4 

 
8,4 
9,4 
9,1 

 
8,6 

10,8 
11,1 

 
8,5 
9,9 
9,9 

 
4 
4 
4 

 
7,25 
7,41 
7,44 

 
7,52 
7,54 
7,59 

 
7,41 
74,8 
7,53 

 
4 
4 
4 

 
507 
504 
483 

 
537 
543 
518 

 
522 
518 
505 

 
2 
2 
2 

 
48,9 
69,8 
73,8 

 
61,4 
84,3 
74,7 

 
2 
2 
2 

 
5,54 
7,12 
8,06 

 
7,10 
8,74 
8,16 

Parchatka: 
- helokren 
- potok 

 
4 
3 

 
8,1 

10,4 

 
16,8 
15,6 

 
12,1 
13,2 

 
4 
3 

 
6,98 
7,14 

 
7,60 
7,74 

 
7,28 
7,44 

 
4 
3 

 
756 
404 

 
1103 
992 

 
904 
701 

 
1 
1 

 
10,8 
57,4 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
1,21 
6,13 

 
- 
- 

Kazimierz Dolny:  
- helokren 
- potok 
- obudowany reokren 

 
4 
4 
1 

 
9,7 
9,7 
8,7 

 
14,6 
15,6 

- 

 
11,9 
12,9 

- 

 
4 
4 
1 

 
7,35 
7,14 
7,28 

 
7,65 
7,94 

- 

 
7,49 
7,56 

- 

 
4 
4 
1 

 
395 
574 
422 

 
676 
702 

- 

 
488 
603 

- 

 
1 
1 
- 

 
33,1 
66,9 

- 

 
- 
- 
- 

 
1 
1 
- 

 
3,56 
7,05 

- 

 
- 
- 
- 

Rogów - zachód: 
- źródło 
- potok 

 
3 
3 

 
8,6 
8,7 

 
8,7 
9,1 

 
8,7 
8,9 

 
3 
3 

 
7,30 
7,22 

 
7,46 
7,47 

 
7,41 
7,35 

 
3 
3 

 
458 
598 

 
529 
536 

 
491 
511 

 
2 
2 

 
34,0 
46,2 

 
41,6 
57,8 

 
2 
2 

 
3,79 
5,13 

 
4,62 
6,11 

Rogów - wschód: 
- reohelokren początkowy 
- reokren boczny 
- reohelokren boczny 
- reolimnokren boczny 
- potok 

 
3 
1 
3 
3 
3 

 
10,2 
9,3 
9,6 
8,9 
9,3 

 
15,7 

- 
17,3 
9,4 

10,1 

 
13,8 

- 
12,6 
9,2 
9,6 

 
3 
1 
3 
3 
3 

 
7,57 
7,17 
7,88 
7,57 
7,82 

 
7,95 

- 
8,36 
7,66 
8,02 

 
7,72 

- 
8,06 
7,62 
7,91 

 
3 
1 
3 
3 
3 

 
425 
440 
283 
323 
329 

 
468 

- 
730 
395 
388 

 
441 

- 
472 
370 
364 

 
2 
- 
2 
2 
2 

 
67,5 

- 
71,1 
51,2 
87,2 

 
89,1 

- 
86,5 
61,2 
89,3 

 
2 
- 
2 
2 
2 

 
6,37 

- 
7,83 
5,54 
9,58 

 
9,36 

- 
8,05 
6,82 
9,72 
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2.4. Zastosowane metody statystyczne 
 Dominację wyliczano ze wzoru: 

%100
N
nDi =  

  gdzie: Di – dominacja i-tego gatunku, 

              n – liczebność i-tego gatunku, 

              N – łączna liczebność wszystkich gatunków 
 
Przy ocenie dominacji wyróżniono za Biesiadką (1980) następujące klasy:  

 eudominanci – gatunki o liczebności powyżej 10 %, 

 dominanci – 5,01 – 10 %, 

 subdominanci – 2,01 – 5 %, 

 recedenci – powyżej 2 % 

Przy  wyliczaniu podobieństwa faunistycznego oraz współwystępowania gatunków 

posłużono się programem BIODIVERSITY, jak również uwzględniono formułę jakościową 

(Jaccarda) oraz formułę ilościową (Bray-Curtisa).    
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3. WYNIKI 

3.1. Ogólna charakterystyka materiału  
 

Ogółem zebrano 2706 larw, poczwarek, imagines i deutonimf zaliczanych łącznie do 

78 gatunków badanych grup stawonogów. Z tego stwierdzono: 251 larw i imagines Coleopte-

ra, 1129 larw i poczwarek Trichoptera oraz 1326 osobników dorosłych i deutonimf Hydraka-

rina (Tabela 2). W zebranym materiale wyróżniono: 49 gatunków Coleoptera, 17 gatunków 

Trichoptera i 12 gatunków Hydracarina (Tabela 2). 

W zebranym materiale stwierdzono występowanie czterech klas dominacji: eudomi-

nanci, dominanci, subdominanci i recedenci. Do klasy eudominantów zaliczono jedynie dwa 

gatunki. Pierwszy to chruścik - Chaetopteryx villosa, drugi to wodopójka - Lebertia sloveni-

ca. Do klasy dominantów zaliczono jedynie gatunek: Apatina muliebris, należący do rzędu 

Trichoptera. Do klasy subdominantów zaliczono, podobnie jak w poprzedniej klasie gatunek 

z grupy Trichoptera: Potomophylax nigricornis. Najliczniej reprezentowana była klasa rece-

dentów, do której zakwalifikowano wszystkie 49 gatunków Coleoptera (Tabela 2), 14 gatun-

ków Trichoptera: Plectrocnemia conspersa, Lype reducta, Beraea pullata, Ironoquia dubia, 

Anabolia furcata, Limnephilus auricula, Limnephilus extricatus, Limnephilus griseus, Limne-

philus lunatus Potomophylax cingulatus, Potamophylax latipennis, Potamophylax luctuosus, 

Micropterna lateralis, Micropterna sequax oraz 11 gatunków Hydracarina: Hydryphantes 

planus, Panissus michaeli, Thyas pachystoma, Sperchon squamosus, Sperchon thienemani, 

Lebertia dubia, Lebertia lineata, Lebertia stigmatifera, Hygrobates fluwiatilis, Arrenurus 

cylindratus, Arrenurus cylindratus, Arrenurus tubulator.  

Największą liczebnością w badanym materiale charakteryzowali się eudominanci 

(72,5%

ą ba-

danego

wała głownie klasa eudominantów, zaś o 

struktu

 złowionych stawonogów). Zdecydowanie mniejszą liczebnością charakteryzowali się 

recedenci (17,6% zebranego materiału), oraz dominacji (7,7%) i subdominanci (2,2%).  

Klasa recedentów miała znaczny wpływ na zróżnicowanie i strukturę gatunkow

 materiału (94,8% zebranych gatunków). 

Tak więc o strukturze ilościowej zadecydo

rze jakościowej (różnorodności biologicznej) klasa recedentów 
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Tabela 2. Statystyczne zestawienie zebranego materiału w poszczególnych źródłach 
(dom

gatunek sz
yn er
z 

D
 

og
ów

 

cz
ni

e 

na
cj

a 

inacja odnosi się do całości materiału). 

ln
ic

a  

W
ąw

o

M
ar

ec
zk

i 

St
ar

y 
St

ok
 

W
ito

R
ze

cz
yc

a 

Pa
rc

ha
tk

a 

K
az

im
i

R łą

D
om

i

1 2 3 4 5 6 7 8  

atus (Panz.)        1 1 
atilis Aubé        1 1 

Haliplus. heydeni Wehncke        3 3 0,11 
Haliplus. lineatocollis (Marsh.)  1       1 0,04 
Hydroporus discretus Fairm. et Bris. 2        1  21 0,78 
Hydroporus incognitus Sharp      3  3 6 0,22 
Hydroporus memnonius Nic.  2       2 0,07 
Hydroporus palustris (L.)    2    2 4 0,15 
Hydroporus planus (Fabr.)  1   1 1  8 11 0,41 
Coelambus impressopunctatus (Schall.)     1    1 0,04 
Bidessus pusillus (Fabr.) 1     2   3 0,11 
Platambus maculatus (L.)    3     3 0,11 
Agabus biguttatus (Oliv.)       3 1 4 0,15 
Agabus conspersus (Marsh.)     1    1 0,04 
Agabus didymus (Oliv.)   1  2  5  8 0,30 
Agabus fuscipennis (Payk.)      1   1 0,04 
Agabus guttatus (Payk.)   1 3  1 3  4 1 40 1,48 
Agabus nebulosus (Forst.) 1        1 0,04 
Agabus paludosus (Fabr.)     1    1 0,04 
Agabus sturmii (Gyll.)     1    1 0,04 
Ilybius fuliginosus (Fabr.) 1   2     3 0,11 
Rhantus latitans Sharp        1 1 0,04 
Rhantus pulverosus (Steph.) 1        1 0,04 
Rhantus suturalis (Mac Leay)    2     2 0,07 
Laccophilus sp. larvae ndet.   3  1  1 1 6 0,22 
Gyrinus natator (L.)     1   1 2 0,07 
Ochthebius minimus (Fabr.)      1  1 2 0,07 
Hydraena palustris Er.  1       1 0,04 
Hydraena riparia Kug. 1       1 2 0,07 
Limnebius crinifer (Rey)  3   1   2 6 0,22 
Limnebius truncatellus (Thunb.)  4      5 9 0,33 
Helophorus aquaticus (Thoms.)        1 1 0,04 
Helophorus grandis Ill.   1      1 0,04 
Helophorus granularis (L.) 7 2  1 1   3 14 0,52 
Helophorus minutus Fabr. 1       1 2 0,07 
Helophorus tuberculatus Gyll.       1  1 0,04 
Coelostoma orbiculare (Fabr.) 5      1  6 0,22 
Cercyon tristis (Ill.)   1      1 0,04 
Hydrobius fuscipes (L.) 1 7  2 2   1 13 0,48 
Anacaena limbata (Fabr.) 2 1  3 1 6  3 16 0,59 
A. lutescens (Steph.) 4 7 3 2 6 5 2 4 33 1,22 
Laccobius albipes Kuw.        2 2 0,07 
Laccobius bipunctatus (Fabr.)  1 1     1 3 0,11 

    
Coleoptera            

Brychius elev 0,04 
Haliplus fluvi 0,04 
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gatunek 

W
ąw

ol
ni

ca
 

M
ar

ec
zk

i 

St
ar

y 
St

ok
 

W
ito

sz
yn

 

R
ze

cz
yc

a 

Pa
rc

ha
tk

a 

K
az

im
ie

rz
 D

 

R
og

ów
 

łą
cz

ni
e 

D
om

in
ac

ja
 

Helochares obscurus (Müll.)  3  1     4 0,15 
Enochrus affinis (Thunb.)  1       1 0,04 
Enochrus melanocephalus (Oliv.) 1        1 0,04 
Enochrus quadripunctatus (Herbst) 1        1 0,04 
Cimbiodyta marginella (Fabr.)     1    1 0,04 
Hydrophilus caraboides (L.) 1        1 0,04 

Trichoptera          0,00 
a conspersa (C  3 3 5    1,07 

Lype reducta (Hag.)  2  1     3 0,11 
Beraea pullata (Curt.)  39     5  44 1,63 
Apatania muliebris McL. 1  59 49       208 7,69 
Ironoquia dubia (Steph.)      2   2 0,07 
Anabolia furcata Brau.    1 2    3 0,11 
Limnephilus auricula Curt.     2    2 0,07 
Limnephilus extricatus McL. 32 4   1    37 1,37 
Limnephilus griseus (L.)     3    3 0,11 
Limnephilus lunatus Curt. 12 7 1  13    33 1,22 
Chaetopteryx sp. (villosa?) (Fabr.) 290 48 113 232 19 198   700 5,87 
Potamophylax cingulatus (Steph.)       1  1 0,04 
Potamophylax latipennis (Curt.) 1        1 0,04 
Potamophylax luctuosus (Pill.)   1      1 0,04 
Potamophylax nigricornis (Pict.) 5   2 6 1    0 59 2,18 
Micropterna lateralis (Steph.)    1     1 0,04 
Micropterna sequax McL.   2      2 0,07 

Hydracarina          0,00 
s planus Thon     1    1 0,04 

Panisus michaeli Koen  1       1 0,04 
Thyas pachystoma Koen.  6       6 0,22 
Sperchon squamosus Kram.  29  1 1    31 1,15 
Sperchon thienemanni Koen.        4 4 0,15 
Lebertia dubia Thor     2    2 0,07 
Lebertia lineata Thor    1     1 0,04 
Lebertia slovenica Laska 57 1020  1  1  46,67 2 84    263
Lebertia stigmatifera Thor    1 5    6 0,22 
Hygrobates fluviatilis (Ström)  3  1     4 0,15 
Arrenurus cylindratus Piers.    1 5    6 0,22 
Arrenurus tubulator (Müll.)    1     1 0,04 

Łączna liczba osobników 293 1517 43 74 215 2706 100,00 99 443 22 
a gatunków 20 26 13 23 27 9 10 26  

     liczba gatunków chrząszczy 14 13 7 10 14 8 8 23    
     liczba gatunków chruścików 5 8 6 6 7 1 2 2    
     liczba gatunków wodopójek 1 5 0 7 6 0 0 1    
 

Plectrocnemi urt.) 18 29 

Hydryphante

     liczb   

 
 

3.2. Charakterystyka poszczególnych grup bezkręgowców 
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3.2.1. COLEOPTERA 

W badanym materiale stwierdzono 251 osobników Coleoptera należących do 49 ga-

nowi około 62,8 % wszystkich gatunków badanych grup makroben-

tosu. Je

 gatunki: Hydroporus discretus, Helophorus gra-

nularis

nie źródliskowej. Świadczy o tym fakt, że stwierdzono małą liczbę 

osobni

wierdzono również 

8 gatun

ICHOPTERA 

 całym badanym materiale stwierdzono obecność 1129 osobników Trichoptera zali-

co stanowi 21,8 % ogólnej liczby wszystkich gatunków rozpatrywa-

nego m

cornis. 

nephilus 

lunatus

tunków (Tabela 2) co sta

st to więc grupa, która spośród badanych stawonogów wpłynęła w największym stop-

niu na strukturę jakością (bioróżnorodniść).  

W obrębie chrząszczy wodnych wyróżniono tu cztery klasy dominacji: eudominantów, 

dominantów, subdominantów i recedentów. 

W klasie eudominantów znalazły się dwa gatunki: Agabus guttatus, Anacaena lute-

scens. Do klasy dominantów należały cztery

, Hydrobius fuscipes, Anacaena limbata. Dość liczna okazała się klasa subdominan-

tów: Hydroporus incognitus, Hydroporus planus, Agabus didymus, Laccophilus sp., Limne-

bius crinifer, Limnebius truncatellus, Coelostoma orbiculare.  

Zdecydowanie najwięcej gatunków reprezentowało klasę recedentów a dokładnie 238 

gatunków Coleoptera. 

Na podstawie złowionych gatunków Coleoptera możemy wnioskować, że nie należały 

one do fauny specyficz

ków zaliczanych do krenobiontów i krenofili, gdyż zaledwie cztery gatunki: Hydropo-

rus discretus, Agabus biguttatus, Agabus guttatus, Limnebus truncatellus. 

Liczniej występowały gatunki żyjące w wodach stojących i bieżących. Do grupy za-

siedlającej cieki i źródła (eurytopy i stagnofile), zaliczono 19 gatunków. St

ków zaliczanych do reo- i krenoksenów oraz trzy gatunki występujące w wodach bie-

żących . 

 

3.2.2. TR

W

czonych do 17 gatunków 

ateriału. W obrębie Trichoptera wyróżniono cztery klasy dominacji.  

W klasie eudominantów znalazły się dwa gatunki: Apatania muliebris, Chaetopteryx 

sp. Do klasy dominantów zaliczono tylko jeden gatunek: Potamophylax nigri

Dość licznie reprezentowana była klasa subdominantów, w której znalazły się cztery 

gatunki: Plectrocnemia conspersa, Beraea pullata, Limnephilus extricatus oraz Lim

. Pozostałe 10 gatunków należało do klasy recedentów. 
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Do grupy krenofili i krenobiontów z wykazanych gatunków źródeł KPK można zali-

czyć: A

uża liczba pozostałych gatunków zasiedla rhitoral oraz  wody stojące 

okreso

3.2.3. HYDRACARINA 

ale ze źródeł KPK stwierdzono 1326 osobników Hydracarina nale-

żących

arina źródeł KPK wyróżniono trzy klasy dominacji. Nie stwierdzono  

klasy d

 stwierdzono liczne krenobionty jak: Sperchon squamosus, Sperchon 

tienem

3.3. Rozmieszczenie na stanowiskach 
 grup makrobentosu stwierdzono na stanowiskach 2 i 

5, czyl

źró-

dłach: 

patania muliebris, Beraea pullata, Potamophylax nigricornis, Micropterna sequax, 

Micropterna lateralis. 

Zdecydowanie d

wo (np. Limnephilus auricula, Limnephilus griseus). Występuje tu również gatunek 

zamieszkujący wody bieżące okresowo wysychające oraz rowy. Gatunkiem tym jest – Iro-

noquia dubia. 

 

W badanym materi

 do 12 gatunków (Tabela 2) co stanowi 15,4 % ogólnej liczby wszystkich gatunków 

zebranego materiału.  

Wśród Hydrac

ominantów. Tylko jeden gatunek zaliczony został do klasy eudominantów – Lebertia 

slovenica. Podobnie wyglądała sytuacja w klasie subdominantów, gdzie występował także 

jeden gatunek wodopójek – Sperchon squamosus. Pozostała grupa 10 osobników reprezento-

wała klasę recedentów. 

W źródłach KPK

anni, Lebertia stigmatifera oraz stagnofilne limnefile: Lebertia dubia, Lebertia slove-

nica, Arrenurus cylindratus). 

 

Najwięcej osobników z badanych

i w źródłach: Mareczki i Rzeczyca. Odpowiednio w Mareczkach 1517 osobników, z 

czego 34 osobniki należało do Coleoptera, 424 do Trichoptera i 1059 do Hydracarina. W 

Rzeczycy zebrano 443 osobniki, z czego 21 należało do Coleoptera, 224 do Trichoptera i 198 

do Hydracarina. Nieco mniej osobników stwierdzono na stanowiskach 1 i 8, czyli w Wąwol-

nicy i Rogowie. W źródłach Wąwolnicy odnotowano 293 osobniki z czego: 28 należało do 

Coleoptera, 208 do Trichoptera i 57 do Hydracarina. W Rogowie natomiast zebrano 215 

osobników, z czego: 48 należało do Coleoptera, 163 do Trichoptera i 4 do Hydracarina . 

Najmniej osobników zebrano natomiast na stanowiskach: 6, 3, 7 i 4, a więc w 

Parchatki, Starego Stoku, Kazimierza Dolnego i Witoszyna. W źródłach Parchatki ze-

brano jedynie 22 osobniki, z czego: 20 należało do Coleoptera, dwa do Trichoptera a osobni-

ków z grupy Hydracarina nie stwierdzono. W Starym Stoku zebrano w źródłach 43 osobniki, 
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z czego 11 należało do Coleoptera, 23 do Trichoptera, natomiast brak było osobników z gru-

py Hydracarina. W źródłach Kazimierza Dolnego zebrano 99 osobników, z czego 68 należało 

do Coleoptera, 6 do Trichoptera a osobników Hydracarina nie stwierdzono. W obrębie źró-

deł Witoszyna zebrano 99 osobników, z czego: 21 należało do Coleoptera, 70 do Trichoptera 

i 8 do Hydracarina. 

Sytuacja z liczebnością gatunków przedstawia się podobnie jak z ilością osobników na 

stanow

ach: 2 (Mareczki), 8 

(Rogów

a), 7 (Kazimierz 

Dolny)

3.4. Rozmieszczenie poszczególnych grup na stanowiskach 

Najwięcej gatunków chrząszcz a 8 stanowisku (Rogów), gdzie odno-

towano

tanowiskach: 1 (Wąwolni-

ca) i 5 

 były: Helophorus granularis, Coleostoma 

orbiqu

iskach. Tak więc na stanowisku 5 (Rzeczyca) odnotowano najwięcej gatunków: 27, z 

czego 14 należało do Coleoptera, 7 do Trichoptera i 6 do Hydracarina. 

Równie dużą liczbę – 26 gatunków stwierdzono na stanowisk

), oraz 23 gatunki na stanowisku 4 (Witoszyn). W Mareczkach na 26 gatunków –13 

należało do Coleoptera, 8 do Trichoptera i 5 do Hydracarina. W Rogowie natomiast, na 

łączną liczbę 26 gatunków składało się: 23 gatunki Coleoptera, 2 gatunki Trichoptera i 1 ga-

tunek Hydracarina. Natomiast w Witoszynie (stanowisko 4), na 23 gatunki stwierdzono, że: 

10 należało do Coleoptera, 6 do Trichoptera i 7 gatunków do Hydracarina. 

Mniejszą ilość gatunków stwierdzono na stanowiskach: 6 (Parchatk

 i 3 (Stary Stok). W źródłach Parchatki stwierdzono 8 gatunków, z czego: 8 należało 

do Coleoptera i 1 gatunek do Trichoptera. W źródłach Kazimierza Dolnego wykazano łącz-

nie 10 gatunków, z czego: 8 gatunków należało do Coleoptera i 2 gatunki do Trichoptera. 

Natomiast w źródłach Starego Stoku odnotowano 13 gatunków, z czego 7 gatunków należało 

do Coleoptera i 6 do Hydracarina. Na omawianych powyżej stanowiskach (6, 7 i 3), nie 

stwierdzono gatunków z grupy Hydracarina. 

 

COLEOPTERA 

y występowało n

 23 gatunki o łącznej liczbie 48 osobników, z czego najliczniej reprezentowani byli: 

Hydroporus planus, Limnebius truncatellus, Anacaena lutescens.   

Stosunkowo dużo gatunków Coleoptera  występowało na s

(Rzeczyca) stwierdzono po 14 gatunków oraz na stanowiskach 2 (Mareczki) i 4 (Wito-

szyn), gdzie było odpowiednio 13  i 10 gatunków. 

Na stanowisku 1 najliczniej reprezentowane

lare, Anacaena limbata a na stanowisku 5 najliczniej występował – Anacaena lute-

scens. 
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Stanowisko 2 najliczniej zasiedlone było przez: Hydrobius fuscipes, Anacaena lute-

scens, Limnebius truncatellus, L. crinifer, Helochares obscuru a stanowisko 4 posiadało 

względnie równą liczbę osobników. Najmniejszą liczebnością gatunków Coleoptera. charak-

teryzowały się stanowiska: 3 (Stary Stok), 6 (Parchatka) i 7 (Kazimierz Dolny), gdzie wystę-

powało odpowiednio: 7 gatunków na 3 stanowisku oraz 8 gatunków na stanowiskach 6 i 7. 

Z pośród najliczniej reprezentowanych gatunków Coleoptera stanowiska 3 były: Lac-

cophilus sp. oraz Anacaena lutescens.  

Na stanowisku 6 licznie występowali: Anacaena limbata oraz Anacaena lutescens, a 

na stanowisku 7 występowały gatunki o zdecydowanie największej dotychczas liczebności 

jak: Hydroporus discretus i Agabus guttatus. 

TRICHOPTERA 

Największa liczba gatunków Hydracarina wystepowała na stanowiskach: 2 (Marecz-

ki), 5 (Rzeczyca), 3 (Stary Stok), 4 (Witoszyn) oraz 1 (Wąwolnica). 

Odpowiednio na stanowisku 2 stwierdzono 8 gatunków o łącznej liczbie 424. Na sta-

nowisku 5 i 3 stwierdzono 7 i 6 gatunków liczących po 224 i 30 osobników oraz na stanowi-

skach 4 i 1 odpowiednio 6 i 5 gatunków, których liczeba osobnikó wynosiła odpowiednio 70 i 

208. 

Najliczniej reprezentowanymi gatunkami stanowiska 2 były: Chaetopteryx sp., Apata-

nia muliebris, Beraea pullata oraz Limnephilus extricatus. Na stanowsku 5 do grupy licznych 

gatunków należały: Chaetopteryx sp., Limnephiluslunatus oraz Plectrocnemia conspersa. 

Natomiast na stanowisku 3 licznie występowały osobniki z gatunków: Chaetopteryx sp., Po-

tamophylax nigricornis. Natomiast najliczniejszymi gatunkami na stanowisku 1 były: Apata-

nia muliebris, Chaetopteryx sp. oraz Limnephilus lunatus. 

Najmniejszą natomiast ilość gatunków stwierdzono na stanowiskach: 6 (Parchatka), 7 

(Kazimierz Dolny), 8 (Rogów). Na stanowisku 6 stwierdzono tylko dwa osobniki 1 gatunku – 

Ironoqia dubia, a na stanowisku 7 dwa gatunki, z czego 5 osobników Beraea pullata oraz 1 

osobnik z gatunku – Potamophylax cingulatus. 

Stanowisko 8 wykazało tylko 2 gatunki ale o znacznej liczbie osobników -113 z ga-

tunku Chaetopteryx sp. oraz 50 osobników z gatunku Potamaphylax nigricornis. 

HYDRACARINA 

Największą ilością gatunków Hydracarina charakteryzowały się stanowiska 4 (Wito-

szyn), 5  (Rzeczyca) i 2 (Mareczki). Odpowiednio na stanowisku 4 stwierdzono 7 gatunków 

wodopójek o łącznej liczbie - 8 osobników. Na stanowisku 5 wykazano 6 gatunków liczacych 

198 osobników, z czego na uwagę zasługuje bardzo licznie występujący gatunek: Lebertia 

 - 24 - 



slowenica. Natomiast na stanowisku 2 stwierdzono występowanie 5 gatunków wodopójek o 

pokaźnej liczbie 1059 osobników. Zdecydowanie dominował na tym stanowisku gatunek – 

Lebertia slowenica. Najmniej natomiast gatunków wodopójek występowało na stanowisku 1 i 

8, gdzie odnotowano obecność tylko jednego gatunku, z czego na 1 stanowisku – Lebertia 

slovenica a na 8 stanowisku – Sperchon squamosus. 

Zupełnym brakiem wodopójek wykazały się stanowiska: 3, 6 i 7.     

 
3.4. Analiza podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami  

Badając podobieństwa faunistyczne między źródłami, biorąc pod uwagę wybrane gru-

py makrobentosu posłużono się formułą jakościową Jaccarda oraz formułą ilościową Bray-

Curtis‘a. Wyniki wyliczeń przedstawiono w postaci dendrytów. 

W ujęciu jakościowym (Rys. 9) najbardziej podobne pod względem faunistycznym w 

oparciu o całą badaną faunę były stanowiska: Witoszyn i Mareczki (ok.40%), do których na 

niższym poziomie dołącz Rzeczyca (ok.35%). Mniejszym stopniem podobieństwa wykazały 

się stanowiska : Kazimierz i Stary Sok (ok.20%). 

 

 

Rysunek 9. Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami, w oparciu o całą fau-
nę, formuła jakościowa. 
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W ujęciu ilościowym (Rys. 10) podobieństwa faunistyczne w oparciu o całą badaną 

faunę, prezentowały się następująco: Rzeczyca i Mareczki (ok.45%), do których dołączają 

Witoszyn i Rogów (ok.40%), oraz Stary Stok (ok.39%). Do tego bloku następnie dołączyła 

Wąwolnica, której podobieństwo faunistyczne grupowało się w granicach około 27%. Naj-

mniejszym podobieństwem badanej fauny w danym ujęciu cechowały się stanowiska: Par-

chatka (ok.10%); oraz Kazimierz Dolny (poniżej 10%). 

 

Rysunek 10. Dendryt podobieństw faunistycznych między stanowiskami, w oparciu o 

całą faunę, formuła ilościowa. 

 

 

Analizując dendryt podobieństw faunistycznych między źródłami w ujęciu jakościo-

wym (Rys. 11), w oparciu o faunę Hydracarina, można zauważyć największe podobieństwo 

rzędu 48% między stanowiskami: Rzeczyca i Witoszyn. Do tego zespołu dołącza na poziomie 

podobieństwa rzędu 25% stanowisko Mareczki oraz Wąwolnica, której podobieństwo klaso-

wało się na niższym poziomie (ok.15%). Najbardziej odrębna fauna Hydracarina występowa-

ła na stanowisku Rogów, które nie wykazało podobieństwa z żadnymi innymi stanowiskami . 
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Rysunek 11. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 
o faunę Hydracarina, formuła jakościowa. 

 

W ujęciu ilościowym (Rys. 12), na najwyższym poziomie podobieństwa (ok. 45%) 

wyodrębniła się fauna stanowisk: Rzeczyca i Wąwolnica, a na niższym poziomie rzędu 30% 

dołącza do tego zespołu fauna stanowiska Mareczki oraz stanowiska Witoszyn rzędu 5%. 

Natomiast fauna ze stanowiska Rogów, podobnie jak w ujęciu jakościowym nie wykazała  

podobieństwa z żadnym innym stanowiskiem. 

 

Rysunek 12. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 
o faunę Hydracarina, formuła ilościowa. 
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W dendrycie podobieństw faunistycznych między źródłami w ujęciu jakościowym 

(Rys. 13), w oparciu o faunę Coleoptera , można wyróżnić trzy wyraźne grupy stanowisk o 

najwyższym podobieństwie. Pierwszą grupę wyraźnie oddzieloną od pozostałych tworzą sta-

nowiska: Kazimierz Dolny i Stary Stok, których podobieństwa faunistyczne wyniosły ok. 

40%. Następną grupę o podobieństwie rzędu 27% tworzą stanowiska: Rzeczyca i Mareczki, 

do których dołącza na niższym poziomie podobieństwa (ok.26%) stanowisko Rogów. Ostatni 

blok utworzony ze stanowisk: Witoszyn i Wąwolnica charakteryzował się podobieństwem 

rzędu 25%. Stanowisko Parchatka  natomiast dołącza do bloku ostatnich dwóch zespołów na 

poziomie podobieństwa rzędu 17%. 

Rysunek 13. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 
o faunę Coleoptera, formuła jakościowa. 

 

W ujęciu ilościowym natomiast (Rys. 14), największą odrębnością charakteryzowała 

się fauna ze stanowiska Kazimierz Dolny, która  wykazała się brakiem podobieństwa z 

pozostałymi stanowiskami. Jedynie dwa stanowiska: Rzeczyca i Mareczki, wykazały 

podobnie jak w ujęciu jakościowym podobieństwo faunistyczne, jednak o wyższej wartości 

rzędu 45%. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja odnośnie stanowisk: Rogów i Parchatka, 

których wartość podobieństwa klasowała się w granicach 38%, a we wcześniejszym 

jakościowym ujęciu nie wykazała tej zbieżności. Do tego zespołu dołączają na niższych 

poziomach podobieństwa dwa stanowiska: Wąwolnica – o podobieństwie rzędu 30%, oraz 

Witoszyn – o podobieństwie rzędu 29%. 
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Rysunek 14. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 

o faunę Coleoptera, formuła ilościowa. 

Rysunek 15. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 

o faunę Trichoptera, formuła jakościowa. 

 
Analiza dendrytu podobieństw faunistycznych (Rys. 15), w ujęciu jakościowym w 

oparciu o faunę Trichoptera wynika, że największym podobieństwem rzędu 45%, 

charakteryzowały się stanowiska: Mareczki i Wąwolnica, do których  na niższym poziomie 
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zowały się stanowiska: Mareczki i Wąwolnica, do których  na niższym poziomie rzędu 30% 

dołącza stanowisko Reczyca. Taki sam poziom podobieństwa (ok.30%),posiada zespół utwo-

rzony ze stanowisk: Rogów; Witoszyn i Stary Stok. Natomiast  stanowisko: Kazimierz Dolny 

i Parchatka  charakteryzowały się najbardziej odrębną fauną nie podobną do faun  z  innych 

stanowisk. 

W ujęciu ilościowym (Bray-Curtis’a) (Rys. 16), podobnie jak w ujęciu jakościowym 

(Jaccarda), uwidacznia się ponownie odrębność fauny ze stanowisk: Kazimierz Dolny i Par-

chatka. Stanowiska te charakteryzowały się całkowitym brakiem podobieństwa z pozostałymi 

stanowiskami. Na najwyższym poziomie podobieństwa (ok.70%), wyodrębniła się fauna sta-

nowisk: Rzeczyca i Mareczki, do których na niższym poziomie podobieństwa rzędu 40%, 

dołącza stanowisko Rogów. Podobnie  jak we wcześniejszym ujęciu jakościowym (Jaccarda), 

tak i w ujęciu ilościowym (Bray-Curtis’a) podobieństwem wykazały się stanowiska: Wito-

szyn i Stary Stok. Podobieństwo między tymi stanowiskami wyniosło ok.45%. 

Rysunek 16. Dendryt podobieństw faunistycznych pomiędzy stanowiskami w oparciu 

o faunę Trichoptera, formuła ilościowa. 

 - 30 - 



4. DYSKUSJA 
 

W badanych źródłach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (KPK) stwierdzono wy-

stępowanie łącznie 78 gatunków we wszystkich trzech badanych grupach makrobentosu: Tri-

choptera, Coleoptera, Hydracarina (Tabela 2). Wśród tej liczby 17 gatunków należało do 

Trichoptera. Jest to stosunkowo niewielka ilość, gdyż stanowi około 17,1% trichopterofauny 

źródeł Polski, gdzie stwierdzono dotychczas występowanie 99 gatunków na 170 szacowanych 

dla źródeł Europy (Czachorowski 1999). Jednak na tle pojedynczych źródeł liczba ta jest rela-

tywnie duża, gdyż zazwyczaj w pojedynczych systemach źródliskowych występuje niewiele 

gatunków. 

Porównując gatunki stwierdzone w źródłach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego ze 

wstępnie zbadanym materiałem z okolic Lublina i Kazimierza Dolnego (Czachorowski 1999), 

stwierdza się siedem nowych gatunków, które nie zostały wcześniej wykazane: Lype reducta, 

Ironoquia dubia, Limnephilus auricula, Potamophylax latipennis, Potamophylax luctuosus, 

Micropterna lateralis, Micropterna sequax. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach Cza-

chorowskiego (1999), również i teraz stwierdzono dużą liczbę krenobiontów oraz obecność 

gatunków, które wyróżniają badane źródła spośród innych regionów. Gatunkami tymi są: 

Apatania muliebris, Limnephilus extricatus i Beraea pullata. 

Rozpatrywane źródła KPK znajdują się na terenie rozległej Wyżyny Lubelskiej. Wcze-

śniej prowadzono również badania odnośnie fauny Trichoptera źródeł na obszarze Wyżyny 

Krakowsko–Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej (Czachorowski 1990). 

Prowadzone przez Czachorowskiego (1990) badania objęły 43 źródła Wyżyny Krakow-

sko–Częstochowskiej i 32 źródła Wyżyny Miechowskiej. Spośród 38 łącznie stwierdzonych 

taksonów na tym obszarze, 10 było wspólnych z gatunkami źródeł KPK. Gatunkami wspól-

nymi okazały się: Plectrocnemia conspersa, Apatania muliebris, Ironoquia dubia, Pota-

mophylax nigricornis, Potamophylax latipennis, Potamophylax cingulatus, Chaetopteryx vil-

losa, Limnephilus griseus, Limnephilus auricula, Anabolia furcata. W porównywanych źró-

dłach stwierdzono cztery klasy dominacji: eudominanci, dominanci, subdominanci i receden-

ci. W klasie eudominantów Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej i Wyżyny Miechowskiej 

znalazły się taksony: Plectrocnemia conspersa, Drusus trifidus, Potamophylax nigricornis. 

Brakowało wspólnych gatunków w klasie eudominantów, gdyż w źródłach KPK do tej klasy 

zaliczono taksony: Apatania muliebris oraz Chaetopteryx sp. Do klasy dominantów zaliczono 

po jednym gatunku z porównywanych terenów wyżynnych. Odpowiednio dla źródeł KPK był 

to gatunek: Potamophylax nigricornis, który we wcześniejszym ujęciu klasował się w źró-
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dłach porównywalnych jako eudominant, oraz dla Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i 

Miechowskiej – Limnephilus borealis. Co do klasy subdominantów, to w źródłach KPK 

stwierdzono cztery gatunki, z których jeden Plectrocnemia conspersa okazał się wspólny dla 

porównywanych faun, ale występował w innej klasie dominacji  (eudominant). Klasę 

recedentów porównywanych faun Trichoptera stanowiło odpowiednio 31 gatunków 

wykazanych w źródłach omawianych wyżyn oraz 10 gatunków ze źródeł KPK. 

Spośród wcześniej wymienionych trzech gatunków uznanych przez Czachorowskiego 

(1999) za wyróżniające dla fauny Lubelszczyzny i Kazimierza, w porównywanych źródłach 

wyżyn stwierdzono tylko jeden gatunek – Apatania muliebris. Dokonując porównania tych 

obszarów, należy mieć na względzie, że nie można uznać wyników badań na terenie Wyżyny 

Krakowsko – Częstochowskiej i Miechowskiej za reprezentatywne dla terenów wyżynnych 

całej Polski. Zubożenie faunistyczne, którego przyczyną jest najprawdopodobniej duża antro-

popresja oraz antropogenne zmiany wokół źródeł i okresowe ich wysychanie według Czacho-

rowskiego (1999) jest główną przyczyną zubożenia fauny tego regionu. Tym bardziej sen-

sowne jest prowadzenie dalszych prac nad fauną źródeł obszarów wyżynnych dla lepszego 

ich poznania. 

Z wcześniejszych badań, które objęły źródła Wyżyny Miechowskiej (Czachorowski 

1986) wykazano 23 gatunki Trichoptera, z czego cztery okazało się wspólne dla źródeł KPK. 

Gatunkami tymi były: Plectrocnemia conspersa, Potamophylax nigricornis, Potamophylax 

latipennis oraz Chaetopteryx villosa. Spośród trzech gatunków zaliczonych do grupy najlicz-

niejszych w źródłach Wyżyny Miechowskiej jeden okazał się wspólny dla porównywanych 

źródeł. Był nim – Plectrocnemia conspersa w liczbie 55 osobników, których w źródłach KPK 

stanowił mniejszy udział, bo zaledwie 29 osobników. 

Można również dokonać porównania fauny Trichoptera badanego obszaru KPK z fauną 

typową górską Karkonoszy (Czachorowski 1991). Z obszaru Karkonoszy, gdzie prowadzono 

badania nad trichopterofauną różnych typów wód (źródła, potoki, wodospady, rowy, stawy 

oraz torfowiska), stwierdzono 56 gatunków, z czego 17 gatunków w źródłach. Spośród tych 

17 gatunków zaledwie 5 były wspólnych z gatunkami stwierdzonymi w źródłach KPK. Do 

tych gatunków należą: Plectrocnemia conspersa, Apatania muliebris, Potamophylax nigri-

cornis oraz Limnephilus griseus i Chaetopteryx villosa. Z tej listy wspólnych gatunków do 

najbardziej pospolitych i charakterystycznych dla Karkonoszy uznano: Plectrocnemia con-

spersa oraz Chaetopteryx villosa, które również i w źródłach KPK odznaczały się licznym 

występowaniem. 
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Fauna Trichoptera badanych źródeł Karkonoszy wykazywała zmienną ilość gatunków 

na różnych wysokościach, co jest zrozumiałe dla fauny górskiej. Podobnie jak w Karkono-

szach tak i w KPK stwierdzono, że nie bez znaczenia na kształtowanie fauny źródeł jest cha-

rakter otoczenia oraz czynniki środowiskowe (klimat, wysokość n.p.m., typ źródła). 

Stosunkowo dobrze zbadane są źródła Karpat pod względem trichopterofauny. Brakuje 

jednak danych, które pozwoliłyby dokonać pełną charakterystykę poszczególnych masywów 

górskich, jak i całych Karpat (Czachorowski 1999). W opracowaniu Szczęsnego (1986) odno-

śnie 16 źródeł karpackich wykazano 39 gatunków Trichoptera, których zestawienia wykonał 

Czachorowski (1999). Dokonując porównania wyników ze źródeł karpackich z wynikami ze 

źródeł KPK zauważamy, że tylko trzy gatunki są wspólne: Potamophylax cingulatus, Pota-

mophylax nigricornis, Plectrocnemia conspersa. 

Dokonując natomiast porównania fauny chruścików KPK z fauną źródeł Babiej Góry 

(Czachorowski 1999) stwierdzono, że z łącznej liczby 10 gatunków ze źródeł Babiej Góry 

zaledwie trzy były wspólne. Gatunkami tymi były: Plectrocnemia conspersa, Potamophylax 

cingulatus, Potamophylax luctuosus. W faunie Babiej Góry wykazano obecność gatunku – 

Beraea maunus, którego nie stwierdzono we wcześniejszych badaniach przeprowadzonych na 

tym obszarze (Szczęsny 1986), co sugeruje, że konieczne są dalsze badania obejmujące nawet 

obszary uznawane za dobrze opracowane pod względem fauny źródliskowej.  

Można również pokusić się o porównanie fauny Trichoptera KPK z fauną źródeł Poje-

zierza Mazurskiego (Czachorowski 1999), gdzie odnotowano obecność 18 gatunków w 

dwóch źródłach: Drwęcy (głównie helokreny) oraz Łyny (helokreny, heloreokreny, limnokre-

ny oraz zabudowane helokreny). W Drwęcy stwierdzono z 18 gatunków cztery wspólne dla 

fauny źródeł KPK. Były to gatunki: Plectrocnemia conspersa, Limnephilus auricula, Po-

tmophylax latipennis, Potamophylax nigricornis. W źródłach Łyny natomiast z ogólnej liczby 

18 gatunków dla Pojezierza Mazurskiego występowało 17 gatunków, z czego 5 wspólnych 

dla źródeł rozpatrywanego w niniejszej pracy obszaru. Do tych gatunków należały: Plectroc-

nemia conspersa, Lmnephilus auricula, Potamophylax latipennis, Potamophylax nigricornis, 

Chaetopteryx villosa. 

Dokonując porównania 18 gatunków złowionych w źródłach Łyny i Drwęcy ze spisem 

gatunków wykazanych w Katalogu Fauny Polskiej (Tomaszewski 1965) dla Pojezierza Ma-

zurskiego widzimy, że cztery gatunki nie zostały ujęte w katalogu (Plectrocnemia conspersa, 

Potamophylax latipennis, Baraeodes minutus, Chaetopteryx maclachlani). Dwa gatunki: 

Plectrocnemia conspersa i Potamophylax latipennis występowały w źródłach KPK. 
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Ze względu na umiejscowieni Kazimierskiego Parku Krajobrazowego możemy dokonać 

porównania fauny Trichoptera źródeł tego obszaru z fauną źródeł Parku Krajobrazowego La-

sy Janowskie. Obydwa parki krajobrazowe stanowią cenne elementy środowiska przyrodni-

czego południowo – wschodniej Polski.  

W Lasach Janowskich w badanych źródłach wykazano obecność 14 gatunków Trichop-

tera (Czachorowski 2000), z czego 7 było wspólnych z gatunkami stwierdzonymi w źródłach 

KPK: Plectrocnemia conspersa, Apatania muliebris, Ironoquia dubia, Limnephilus extricatus, 

Limnephilus griseus, Limnephilus lunatus, Potamophylax nigricornis. W omawianych par-

kach struktura dominacji gatunków wyglądała zupełnie inaczej. Nie stwierdzono wspólnych 

eudominantów, natomiast w klasie dominanatów wspólnym gatunkiem był Potamophylax 

nigricornis. W klasie subdominanatów wspólnymi gatunkami dla obu porównywanych źró-

dlisk okazały się być gatunki: Plectrocnemia conspersa oraz Limnephilus extricatus. Do klasy 

subdominantów  Lasów Janowskich należał również gatunek – Apatania muliebris, który w 

KPK występował jako przedstawiciel eudominantów. Równie odmiennie wyglądał skład kla-

sy recedentów w omawianych parkach. W KPK klasa recedentów była najliczniej reprezen-

towana (10 gatunków), natomiast w Lasach Janowskich jedynie dwa gatunki: Limnephilus 

lunatus i Beraeodes minutus były zaliczone do tej klasy. 

Podobnie natomiast w obu parkach krajobrazowych przedstawiała się sytuacja odnośnie 

grup gatunków wyróżnianych w zależności od stopnia powiązania ze źródłem. Tak więc 

stwierdzono w obu parkach obecność krenobiontów, krenofili, gatunków strefy rhitralu oraz 

gatunki wód okresowych. 

Uogólniając wyniki badań w przeprowadzonych źródłach KPK można sądzić, że o bo-

gactwie fauny Trichoptera decydowało siedliskowe zróżnicowanie źródlisk. Ważnymi czyn-

nikami wydają się być: wydajność światła, środowisko otoczenia (zalesienie i nasłonecznie-

nie), strefowe zróżnicowanie eukrenalu i hypokrenalu oraz zabużenia związane z antropopre-

sją i reokolonizacją źródeł. Wskazują na to przeprowadzone analizy w porównaniu do charak-

terystyk siedliskowych badanych źródeł. W badanych źródłach najbogatsza i specyficzna fau-

na występowała w źródłach o dużej wydajności, a zdecydowanie najuboższa w źródłach o 

małej wydajności i z silną antropopresją oraz okresowo wysychających. 

Kolejną rozpatrywaną grupą makrobentosu źródeł KPK są wodopójki (Hydracarina). 

Charakteryzowały się one najmniejszą liczbą gatunków z ogólnej liczby wszystkich stwier-

dzonych gatunków makrobentosu źródeł KPK, ponieważ wykazano zaledwie 12 gatunków. 

Stanowi to około 12% fauny Hydracarina źródeł Polski, w których oszacowano dotychczas 

około 100 gatunków. W źródłach wyżynnych wykazano 62 gatunki wodopójek, ale przeszło 
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połowa należy do krenoksenów. Badania odnośnie fauny źródliskowej Hydracarina terenów 

wyżynnych prowadzone były na obszarze Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Mie-

chowskiej (Biesiadka i in. 1990). Właściwe, więc będzie dokonanie porównania fauny Hy-

dracarina źródeł wymienionych obszarów. Na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej i 

Miechowskiej badaniami objętych zostało 75 źródeł, z czego występowanie wodopójek 

stwierdzono w 49 źródłach, gdzie wyróżniono 28 gatunków wodopójek. Natomiast w KPK 

wyróżniono 8 typów źródlisk, z czego w 5 stwierdzono wodopójki zaliczonych do 12 gatun-

ków. Spośród 28 gatunków wodopojek wykazanych w źródłach Wyżyny Krakowsko – Czę-

stochowskiej i Miechowskiej, 9 gatunków było wspólnych dla fauny źródeł KPK. Do tych 

gatunków należało: Hydryphantes planus, Thyas pachystona, Sperchon squamosus, Sperchon 

thienemanni, Lebertia slovenica, Lebertia lineata, Lebertia stgmatifera, Hygrobates fluviati-

lis, Arrenurus cylindratus.  

Z analizy struktury dominacji fauny omawianych terenów możemy wnioskować o ist-

nieniu różnicy w ilości wyodrębnionych klas dominacji. W źródłach Wyżyny Krakowsko –

Częstochowskiej i Miechowskiej wystąpiły cztery klasy dominacji: eudominanci, dominanci, 

subdominanci i recedenci. Natomiast badania w materiale Hydracarina ze źródeł KPK wyka-

zano obecność trzech klas dominacji. W omawianych źródłach Wyżyn wspólnym eudominan-

tem okazał się tylko jeden gatunek – Lebrtia slovenica, a oprócz niego w źródłach Wyżyny 

Krakowsko – Częstochowskiej i Miechowskiej stwierdzono obecność dwóch innych eudomi-

nantów: Sperchon thienemanni oraz Piona olisparilis. W klasie dominantów, której nie 

stwierdzono w źródłach KPK znalazły się dwa gatunki: Lebertia cognata oraz Atractides 

pennatus. Wspólnym gatunkiem z klasy subdominantów dla porównywanych źródeł okazał 

się być – Sperchon squmosus, a dla źródeł wyżyn wykazano jeszcze jeden gatunek z tej klasy 

– Labertia lineata.  

We wstępnych badaniach makrobentosu źródeł Wyżyny Miechowskiej (Czachorowski 

1986) stwierdzono 18 gatunków wodopójek. Spośród tej liczby 6 gatunków było wspólnych z 

gatunkami wykazanymi w źródłach KPK. Do tych gatunków należały: Arrenurus cylindratus, 

Lebertia slovenica, Leberita stgmatifera, Liebertia dubia, Hygrobates fluviatilis oraz Sper-

chon thienemani. Na porównywanych terenach wyżynnych możemy stwierdzić, że klasy eu-

dominantów i dominantów zdecydowały o liczebności wodopójek w badanych źródłach. Po-

dobnie licznie w obu przypadkach występowały klasy krenobiontów i krenofili, co może 

świadczyć o silnej specjalizacji wodopójek porównywanych źródeł. 

Jeśli chodzi o teren Lubelszczyzny to można porównać gatunki wodopójek złowionych 

w źródłach KPK z listy gatunków nowych i rzadkich dla terenu Lubelszczyzny ( Kowalik i 
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Biesiadka 1978). Spośród 30 gatunków umieszczonych na liście z których 5 było nowych, a 

25 rzadkich dla Lubelszczyzny nie stwierdzono wspólnych taksonów dla rozpatrywanych 

źródeł KPK. Przyczyną tego może być fakt ogólnie rzadkiego występowania osobników z 

dane listy, jak również to, że spośród 30 wykazanych gatunków zaledwie 6 przypisywano 

źródłom i to z terenów górskich. 

Fauna wodopójek (Hydracarina) źródeł KPK można porównać z fauną Pienin, gdzie w 

11 badanych przez Biesiadkę (1978) źródłach zebrano łącznie 24 gatunki, z których tylko 5 

było wspólnych: Sperchon squamosus, Sperchon thienemani, Lebertia stigmatifera, Lebertia 

dubia, Arrenurus cilindratus. W badanej faunie Pienin wykazano wszystkie cztery klasy do-

minacji. Natomiast fauna wodopójek źródeł KPK charakteryzowała się trzema klasami domi-

nacji (brak dominantów). W źródłach powyżej wspomnianego parku do klasy eudominantów 

należał Lebertia slovenica, którego nie stwierdzono w źródłach Pienin, gdzie klasa ta repre-

zentowana była przez takie gatunki jak: Partnunia steinmanni, Arrenurus refractariolus. Jeże-

li chodzi o klasę dominantów to wyodrębniono ją jedynie w źródłach Pienin, gdzie zaliczono 

jeden gatunek (Hygrobates norvegicus), którego nie złowiono w źródłach kazimierskich. Do 

klasy subdominantów w źródłach Pienin należały trzy gatunki: Lebertia polonica, Lebertia 

stigmatifera i Arrenurus cylindratus. Spośród tych gatunków dwa ostatnie występowały w 

źródłach KPK jednak jako przedstawiciele klasy recedentów. Inaczej niż w Pieninach przed-

stawia się sytuacja z liczbą subdominantów w źródłach KPK, gdzie tylko jeden gatunek był 

reprezentantem tej klasy, a mianowicie Sperchon squamosus. Wspomniany gatunek w źró-

dłach Pienin uklasował się natomiast w licznej klasie recedentów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w źródłach KPK na łączną liczbę złowionych osobników 

największy wpływ miały taksony z klasy eudominantów i subdominantów. W źródłach Pienin 

o liczebności osobników zadecydowała klas eudominantów i recedentów, a małym udziałem 

wykazali się dominanci. Zarówno w źródłach Pienin, jak i KPK w rozpatrywanych faunach 

Hydracarina dominującą grupę zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym sta-

nowiły taksony specyficzne dla źródeł: krenobionty i krenofile. W Pieninach łączna liczba 

krenobiontów wynosiła 272 osobniki, z czego 17,9% to materiał zebrany w źródłach (Bie-

siadka), a w źródłach KPK ma 12 gatunków (Tabela 2) - 50% stanowiły taksony specyficzne 

dla źródeł.  

Badania wodopójek źródeł Pienin objęły również teren Pienińskiego Parku Narodowe-

go, gdzie prowadzono badania różnych siedlisk wodnych (Biesiadka 1979). W źródłach Pie-

nińskiego Parku złowiono łącznie 13 gatunków wodopójek co stanowiło stosunkowo dużą 

liczbę przy ogólnie ubogiej faunie wodopójek tego parku. Spośród tej liczby cztery gatunki 
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były wspólne z gatunkami wykazanymi w źródłach KPK, a mianowicie: Sperchon thiene-

manni, Lebertia stigmatifera, Lebertia dubia oraz Arrenurus cylindratus. 

Na Pojezierzu Mazurskim z badań fauny źródeł stwierdzono 24 gatunki Hydracarina 

(Cichocka 1999), z czego 7 gatunków było wspólnych z gatunkami źródeł KPK. Gatunkami 

tymi okazały się być: Panisus michaeli, Thyas pachystoma, Sperchon squamosus, Sperchon 

thienemanni, Lebertia dubia, Lebertia lineata, Lebertia stigmatifera. Analiza struktury domi-

nacji źródeł omawianych terenów wskazała na istniejące różnice. W źródłach Pojezierza Ma-

zurskiego stwierdzono cztery klasy dominacji, natomiast w źródłach KPK trzy klasy domina-

cji, gdyż brakowało przedstawicieli dominantów. W źródłach Pojezierza Mazurskiego do eu-

dominantów zaliczono gatunki: Hygrobates norvegicus, Sperchon thienemanni, Lebertia 

stigmatifera i Thyas rivalis. Z kolei w źródłach KPK występował jeden gatunek zaliczony do 

eudominantów, który nie został stwierdzony w materiale ze źródeł Pojezierza Mazurskiego – 

Lebertia slovenica. Do klasy dominantów źródeł Pojezierza Mazurskiego zaliczono Sperchon 

squamosus. Natomiast podobnie licznie w obu przypadkach reprezentowana była klasa rece-

dentów. Wśród 7 gatunków odnotowanych po raz pierwszy na Pojezierzu Mazurskim (Ci-

chocka 1999) jeden gatunek występował w źródłach KPK, a mianowicie Panisus michaeli. 

Ze wszystkich badanych źródeł Pojezierza Mazurskiego wyodrębniają się dwa wielkie 

systemy źródłowe rzeki Łyny i Drwęcy. Odpowiednio w źródłach Łyny stwierdzono 17 ga-

tunków, a w źródłach Drwęcy 12 gatunków z materiału zebranego w źródłach Pojezierza Ma-

zurskiego (Cichocka 1999). Spośród trzech gatunków najliczniejszych w źródłach Łyny dwa 

zostały stwierdzone w źródłach KPK lecz były to nieliczne. Spośród 7 gatunków stwierdzo-

nych wyłącznie w źródłach Łyny tylko jeden (Thyas pachystoma) występował również w 

materiale zebranym na terenie KPK. Natomiast w źródłach Drwęcy spośród najliczniej wy-

stępujących gatunków tylko dwa – Lebertia stigmatifera i Sperchon thienemanni – stwierdzo-

no również w źródłach KPK, ale w zdecydowanie mniejszych ilościach. Natomiast co do li-

czebności gatunków poszczególnych grup ekologicznych, zarówno w źródłach KPK, jak i w 

źródłach Pojezierza Mazurskiego zdecydowanie najliczniej występowały krenobionty i kreno-

file (Biesiadka i Kowalik 1999). 

Z materiału zebranego w źródłach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego największą 

liczebnością charakteryzowały się chrząszcze wodne. Na liczbę 78 gatunków bezkręgowców 

49 należało do chrząszczy wodnych (Coleoptera aquatica) co w ogólnym rozrachunku daje 

83% z łącznej liczby 59 gatunków przypisywanych źródłom Europy. 
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Dla lepszej oceny materiału coleopterofauny źródeł KPK, możemy dokonać porówna-

nia jej składu gatunkowego z lista gatunków chrząszczy wodnych w źródłach Polski (Pakul-

nicka 1999).  

Zgodnie ze wspomnianą listą dla Niebieskich Źródeł odnotowano obecność 34 gatun-

ków chrząszczy wodnych, z czego 10 było wspólnych dla KPK, a w źródłach Karkonoszy 

wykazano 20 gatunków, z których również 10 gatunków okazało się wspólnych ze źródłami 

KPK. Źródła Bieszczad natomiast posiadały 15 gatunków chrząszczy wodnych, z czego 10 

gatunków występowało również w źródłach KPK. Niewiele więcej bo 11 gatunków okazało 

się być wspólnych dla źródeł KPK i źródeł Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dla której wy-

kazano obecność 30 gatunków chrząszczy wodnych (Pakulnicja 1999). 

Można również dokonać porównania fauny Coleoptera źródeł KPK z fauną źródeł Kar-

konoszy (Biesiadka 1999), gdzie stwierdzono 23 gatunki chrząszczy wodnych, z czego 12 

było wspólnych. Najliczniejszym gatunkiem źródeł Karkonoszy był: Limnius perrisi, który 

nie został wykazany w źródłach KPK. Najliczniej natomiast występującymi gatunkami źródeł 

KPK były: Agabus guttatus i Anacaena lutescens. W źródłach porównywanych obszarów 

wyłoniono cztery klasy dominacji. W klasie eudominantów Karkonoszy znalazły się trzy ga-

tunki: Hydrophorus ferugineus, Agabus biguttatus, Limnius parvisi. Z pośród tych gatunków 

tylko jeden (Agabus biguttatus), został stwierdzony również w KPK.  

W klasie eudominantów KPK znalazły się dwa gatunki: Agabus guttatus oraz Anacaena 

lutescens, które występowały również w Karkonoszach. Stosunkowo dużą liczbą charaktery-

zowała się klasa dominantów źródeł KPK, która liczyła 4 gatunki w porównaniu z Karkono-

szami, gdzie występował tylko jeden gatunek. W klasie dominantów KPK znalazły się: Hy-

droporus discretus, Helopchorus granularis, Hydrobius fuscipes, Anacaena limbata. Dwa z 

wymienionych powyżej gatunków (Helophorus granularis, Anacaena limbata), nie stwier-

dzono w źródłach Karkonoszy.  

W klasie dominantów Karkonoszy znalazł się tylko jeden gatunek - Anacaena lute-

scens. Pozostałe klasy dominacji (subdominanci i recedenci) reprezentowane były najliczniej 

w źródłach obydwu porównywanych obszarów, przy czym w KPK klasa recedentów była 

zdecydowanie liczniejsza niż w Karkonoszach. 

W porównaniu z KPK liczba chrząszczy wodnych Karkonoszy była stosunkowo niska, 

co jednak daje się wytłumaczyć niewielkimi rozmiarami źródeł tego obszaru.   

Z dokonanych porównań wynika, że mała liczba krenobiontów i krenofili, zarówno dla 

źródeł KPK, jak i innych badanych źródeł Polski świadczy o niskiej specyfice chrząszczy w 

środowisku źródeł. 
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Dokonując uogólnienia należy stwierdzić, że badane grupy makrobentosu źródeł (Tri-

choptera, Coleoptera i Hydracarina), cechują się dużym indywidualizmem ze względu na 

osobliwy charakter siedliska jakim są źródła.  

Bardzo duży wpływ na faunę źródeł najprawdopodobniej miały czynniki siedliskowe 

takie jak: wydajność źródła, typ hydrologiczny, charakter otoczenia oraz zróżnicowanie stre-

fowe (strefa eukrenalu i hypokrenalu). Czynniki te miały różne znaczenie dla rozpatrywanych 

grup bezkręgowców. 

Dla chruścików (Trichoptera) na przykład, bogactwo gatunkowe związane jest z obec-

nością odpowiedniego składu mineralnego wody oraz od wpływu otoczenia co nierozerwalnie 

wiąże się z intensywnością nasłonecznienia. 

Dla wszystkich bezkręgowców duże znaczenie miała również wydajność źródła, po-

nieważ bogatsza fauna spotykana była w źródłach bardziej wydajnych. Przypuszczalnie fakt 

ten wiąże się z tym, że w źródłach tych występuje większa liczba różnorodnych siedlisk. 

Dla występowania fauny Hydracarina w źródłach KPK duże znaczenie miały warunki 

siedliskowe, a szczególnie strefowe wyodrębnienie źródła w profilu podłużnym. Stosunkowo 

duży udział krenobiontów i krenofili świadczy o silnej specjalizacji wodopójek źródeł. 

Niewiele informacji posiadamy co do fauny chrząszczy wodnych (Coleoptera aquatica) 

źródeł terenów wyżynnych Polski. Natomiast w źródłach KPK można stwierdzić, że fauna 

chrząszczy charakteryzowała się małym udziałem gatunków specyficznie źródliskowych. 

Licznie występowały natomiast gatunki o szerokim zakresie tolerancji środowiskowej. 

Reasumując można stwierdzić, że konieczne są dalsze badania fauny bezkręgowców 

źródeł Polski a szczególnie stosunkowo słabo poznanej fauny Coleoptera. Równie istotne są 

działania mające na celu ochronę całych kompleksów źródeł, które oprócz niewątpliwych 

walorów faunistycznych stanowią atrakcyjny element rekreacyjny krajobrazu Polski.  
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5. STRESZCZENIE 
Celem niniejszej pracy było poznanie wybranych grup makrobentosu (Trichoptera, Co-

leoptera, Hydracarina), w źródłach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego a w szczególno-

ści składu gatunkowego i struktury zgrupowań . Niniejsza praca jest fragmentem szeroko za-

krojonych badań nad stosunkowo słabo poznaną fauną bezkręgowców źródeł Polski. 

Badania w Kazimierskim Parku Krajobrazowym prowadzone były w latach 1997 – 

1998 w 8 wyróżnionych źródliskach. Analiza materiału obejmowała 2706 osobników, z czego 

1129 należało do Trichoptera, 251 do Coleoptera oraz 1302 do Hydracarina.    

Dokonano zestawienia wartości dominacji dla całego materiału (Tabela 2 ) oraz zapre-

zentowano rozmieszczenie i liczebność gatunków na stanowiskach. Dokonano również ze-

stawienia wartości dominacji dla poszczególnych grup bezkręgowców. Wyróżniono cztery 

klasy dominacji w oparciu o cały zebrany materiał. W klasie eudominantów znalazły się jeden 

gatunek Trichoptera – Chaetopteryx sp. oraz gatunek Hydracarina – Lebertia slovenica. 

Największą liczebnością w badanym materiale charakteryzowali się eudominanci, ale to klasa 

recedentów zdecydowała o zróżnicowaniu i strukturze gatunkowej.  

Analizowano podobieństwa faunistyczne pomiędzy stanowiskami w oparciu o całą ba-

daną faunę, jak również osobno dla każdej z trzech badanych grup makrobentosu. Analizę 

podobieństw faunistycznych dokonywano według formuły jakościowej i ilościowej, których 

wyniki przedstawiono w postaci dendrytów (rys. 9-16).  

Badaną faunę chruścików, chrząszczy i wodopójek analizowano na tle innych badań 

faunistycznych ze źródeł całej Polski. W źródłach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

stwierdzono występowanie 16 gatunków Coleoptera, które nie zostały ujęte na liście gatun-

ków chrząszczy wodnych stwierdzonych w źródłach Polski (Pakulnicka 1999). 

Przeprowadzone badania makrofauny były pionierskie na terenie parku krajobrazowego 

i miały na celu wstępne poznanie fauny bezkręgowców regionu Lubelszczyzny. 
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