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Nowe stanowisko Wiedemannia pieninensis
Krysiak et Niesio owski, 2004

(Empididae: Clinocerinae) w Pieninach

New record of Wiedemannia pieninensis Krysiak and Niesiołowski, 2004
(Empididae: Clinocerinae) from the Pieniny Mountains
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Abstract: Wiedemannia pieninensis KRYSIAK AND NIESIO OWSKI, 2004 (Dip-
tera: Empididae: Clinocerinae) is a rare empidid  y, originally described from 
the Pieniny National Park (Pieniny W a ciwe Mountains, Outer Western Car-
pathians, S Poland) in 2004. The species has not been recorded there since 
then. In the present paper W. pieninensis is reported from Kamionka stream 
from the Ma e Pieniny Mts. This new record is another known locality of the 
species in Poland. Short ecological and phenological notes for this rare empidid 
 y are given.
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Rodzaj Wiedemannia Z , 1838 nale-
żący do podrodziny Clinocerinae (Empididae), 
reprezentowany jest przez ponad 100 opisanych 
gatunków (Sinclair 1997; Yang i in. 2007). Te dra-
pieżne muchówki związane są ze środowiskami 
lotycznymi i występują najczęściej na wystają-
cych z wody kamieniach, skałach i pniach, gdzie 
tworzą liczne skupiska, dochodzące czasami do 
kilkuset osobników. Nie opuszczają strefy opry-
skiwanej przez wodę, starając się znajdować 
blisko nurtu wody (Sinclair 1995). Większość 
gatunków ma rozmieszczenie palearktyczne, choć 
sam rodzaj repezentowany jest również w Ne-
arktyce, Regionie Orientalnym oraz w Regionie 

Afrotropikalnym. W obrębie rodzaju Wiede-
mannia Yang i in. (2007) wymienia 6 podrod-
zajów, z czego w Polsce występuje tylko pięć: 
Chamaedipsia M , 1881, Eucelidia M , 1881, 
Philolutra M , 1881 Pseudowiedemannia E , 
1918 i Wiedemannia  Z , 1838.

W Polsce rodzaj Wiedemannia jest stosun-
kowo dobrze zbadany (Niesiołowski 1990, 1992, 
2005; Klasa i in. 2000; Palaczyk, Klasa 2000, 
2003; Krysiak 2004, 2005, 2006; Krysiak i in. 
2010; Słowińska-Krysiak 2014) i aktualnie obej-
muje 23 gatunki. W roku 2004 opisano nowy 
dla nauki gatunek muchówki należący do tego 
rodzaju – Wiedemannia pieninensis K  
et N , 2004 (Krysiak, Niesiołowski 
2004). Wszystkie osobniki odłowiono wówczas 
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w śródleśnych odcinkach potoków Białego i Kiro-
wego. Pieniny Właściwe były dotąd jedynym 
miejscem notowania tego gatunku. Podczas badań 
prowadzonych w Małych Pieninach w 2012 roku 
potwierdzono jego występowanie w Wąwozie 
Homole.

MATERIAŁ I METODY

Wzdłuż potoku Kamionka wyznaczono pięć 
10 m odcinków, które traktowano jako stano-
wiska badań. Postacie uskrzydlone były chwytane 
metodą „na upatrzonego” przy pomocy pęsety. 
Wybierano miejsca zacienione i nasłonecznione, 
penetrując różne mikrosiedliska preferowane 
przez muchówki z podrodziny Clinocerinae 
(kłody, kamienie, głazy, wodospady i kaskady). 
W trakcie poboru próby na wyznaczonym sta-
nowisku w dniu 20.09.2012 r. złowiono jednego 

samca Wiedemannia pieninensis bezpośrednio 
z jednego z głazów leżących w korycie potoku. 
Miejsce połowu było zacienione w 80%. Materiał, 
zakonserwowany w 75% alkoholu, znajduje się 
w zbiorach autorki i przechowywany jest w Kate-
drze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

OPIS STANOWISKA

Potok Kamionka, płynący przez Wąwóz Homole, 
jest typowym potokiem górskim. Stanowisko, na 
którym znaleziono W. pieninensis, usytuowane jest 
na wysokości ok. 635 m n.p.m., gdzie znajduje 
się rumowisko osuwiskowe, powstałe w okresie 
plejstocenu (Fot. 1). Woda płynie dość wartkim 
nurtem pomiędzy głazami. Skały tworzą liczne 
kaskady, pod którymi powstają wyraźnie wyżło-
bione zagłębienia w łożysku. Szerokość potoku 

Fot. 1. Potok Kamionka – nowe stanowisko występowania Wiedemannia pieninensis w Pieninach (Wąwóz Homole, Małe 
Pieniny)
Phot. 1. Kamionka stream – new locality of Wiedemannia pieninensis in the Pieniny Mts. (Homole Ravine, Małe Pieniny Mts.)
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na tym odcinku wynosi 0,5–1,2 m, a głębokość 
wody w zastoiskach sięga 30 cm. W korycie znaj-
dują się liczne pnie powalonych drzew. Strome 
brzegi stanowi lita skała, porośnięta mszakami 
oraz pojedynczymi, drobnymi paprociami. Brzegi 
potoku cechują się dość ubogą roślinnością. Poza 
kilkoma gatunkami traw występuje klon jawor 
Acer pseudoplatanus, pojedynczo jałowiec pospo-
lity Juniperus communis i świerk pospolity Picea 
abies.

DYSKUSJA

Wiedemannia pieninensis stwierdzono dotąd wy-
łącznie na terenie Pienin Właściwych na czterech 
stanowiskach. Dwa z nich usytuowane były w po-
toku Białym, położonym na północnych zboczach 
Pienin, w zakresie wysokości 515–560 m n.p.m. 
Dwa kolejne, w potoku Kiro wym, płynącym po 
południowych stokach, w zakresie wysokości 
680–770 m n.p.m. Nowe stanowisko w Małych 
Pieninach położone jest w potoku Kamionka, pły-
nącym w kierunku północno-zachodnim, na wyso-
kości 635 m n.p.m.

Wyżej wymienione stanowiska charaktery-
zowały się podobnymi warunkami fi zjografi cz-
nymi: dno potoków było najczęściej kamieniste, 
w korycie przeważały głazy i duże kamienie, 
nurt wody był dość szybki, a zacienienie się-
gało 80%.

Dane dotyczące rozmieszczenia pionowego 
wskazują, że W. pieninensis związany jest z pię-
trem regla dolnego i zasiedla głównie górne 
odcinki potoków pienińskich. Tylko jedno stano-
wisko usytuowane było w piętrze pogórza (potok 
Biały, polana Hucisko).

W potoku Białym gatunek ten złowiono 
razem z Wiedemannia fallaciosa (L , 1873) 
i Kowarzia plectrum (M , 1880), w potoku 
Kirowym tylko z K. plectrum, natomiast w potoku 
Kamionka odłowiono go z Clinocera appendicu-
lata (Z , 1838) i K. plectrum. Warto 
podkreślić, że W. pieninensis współwystępuje 
najczęściej z K. plectrum, jednym z liczniejszych 
w potokach pienińskich gatunków z podrodziny 
Clinocerinae.

Imagines W. pieninensis odłowiono w pierwszej 
dekadzie czerwca i ostatniej dekadzie września, 

można zatem przypuszczać, że gatunek ten 
posiada dwie generacje w ciągu roku: wiosenną 
i jesienną.

Składam serdeczne podziękowania Natalii Niździńskiej 
i Arkadiuszowi Adamskiemu za zaangażowanie 
i entuzjastyczną pomoc w zbieraniu materiału podczas 
badań terenowych prowadzonych w Małych Pieninach 
w 2012 roku.
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SUMMARY

Wiedemannia pieninensis, the rare species of 
Clinocerinae (Diptera: Empididae) has been 
recorded in the Małe Pieniny Mts. for the fi rst time. 

The species was caught in 2012 in the Kamionka 
stream in the Homole Ravine (Fig. 1). W. pieni-
nensis has been known only from single localities 
in the Pieniny Właściwe Mountains so far. The 
occurrence of this species is confi ned mainly to 
the upper streams sections. Flight records indicate 
that adults of W. pieninensis are active in June and 
September. Therefore, it is suggested that this rare 
species has two generations per year.


