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Treść. Fauna wszy Pienin jest słabo poznana i nie wykazuje cech charaktery-
stycznych. Znane są cztery gatunki, a spodziewać się można dalszych 7–10.

HISTORIA BADAŃ

Dotychczas z całego świata opisano ponad 300
gatunków wszy. W Polsce znaleziono zaledwie 29
gatunków (Wegner 1966, 1972; Hatlinger 1973,
1977; Cais 1974). Jest to więc grupa owadów nie-
zbyt zasobna w gatunki, wymagająca dalszych
badań, w tym dotyczących ich rozmieszczenia w
kraju.

Historia badań wszy w Pieninach jest niezwy-
kle krótka i ogranicza się do jednej pracy wyko-
nanej przez Haitlingera (1974). Omówiono w niej
gatunki związane z drobnymi ssakami zamieszku-
jącymi Małe Pieniny, Pieniny Właściwe i Pieniny
Spiskie. Stwierdzono obecność zaledwie czterech
gatunków: Hoplopleura acanthopus (BURMEI-

STER, 1839), H. edentula FAHRENHOLZ, 1916, H.
affinis (BURMEISTER, 1839) i Polyplax serrata
(BURMEISTER, 1839). Ponadto Kadulski (1989),
omawiając występowanie w Polsce Haemodipsus
lyriocephalus (BURMEISTER, 1839) i H. setoni
EWING, 1924 – gatunków związanych z zającem
szarakiem, stwierdził ich obecność we wszystkich
krainach zoogeograficznych Polski. Mimo nie po-
dania konkretnej lokalizacji w Pieninach, można
uważać, iż występują one na tym obszarze. Ka-
dulski do gatunków występujących pospolicie na
całym obszarze Polski, zgodnie z rozmieszcze-
niem głównego żywiciela – dzika, Sus scrofa L.,
zalicza Haematopinus apri GOUREAU, 1866. Ga-
tunek ten jest wymieniany z bliskiego sąsiedztwa
Pienin.

CHARAKTERYSTYKA FAUNY

Wśród gatunków wykazanych z Pienin szcze-
gólnie pospolite są dwa: H. acanthopus i H. eden-
tula. Pierwszy z nich, najpospolitszy w kraju, jest
ściśle związany z gryzoniami z rodzaju Microtus
SCHRANK, ale może przygodnie pojawiać się i na
innych żywicielach. Liczebność tego gatunku ule-
ga dużym wahaniom związanym ze zmianami li-
czebności podstawowego żywiciela Microtus ar-
valis (PALLAS, 1779). H. edentula, monoksenicz-
ny borealno-górski gatunek, jest ściśle związany
z jednym żywicielem Clethrionomys glareolus
(SCHREBER, 1780) i był znaleziony w większości
obszarów górskich w Polsce oraz na północy kra-
ju (Beaucournu 1966; Haitlinger 1976, 1989; Cais
1977). Pospolity jest w całych Pieninach, zgodnie
z rozmieszczeniem głównego żywiciela. Dwa
rzadsze w Pieninach gatunki wszy: Polyplax ser-
rata i H. affinis są związane z myszami z rodzaju
Apodemus KAUP., P. serrata przede wszystkim z
A. flavicollis (MELCHIOR,1834) a więc głównie ze
strefą lasów. H. affinis jest pasożytem A. agrarius
(PALLAS, 1771). Jego obecność w Pieninach wy-
znacza zasięg żywiciela, przy tym wesz ta nigdy
licznie nie pojawia się na myszach polnych.

Stan znajomości Anoplura na terenie Pienin
uznać należy za skromny. Wszy wykazują zróżni-
cowaną specyficzność wobec ssaków, przy tym
zawsze ich obecność jest uzależniona od wystę-
powania właściwych żywicieli, a w mniejszym
stopniu od warunków środowiskowych. A zatem



fauna wszy Pienin jest niewątpliwie bardziej uro-
zmaicona aniżeli wynika to z obecnych ustaleń.
W Pieninach występują inne gatunki ssaków, na
których swoistych dla nich wszy nie stwierdzono
lub ssaki te nie były w tym zakresie badane. Lista
ssaków Pienin, na których można się spodziewać
obecności swoistych gatunków wszy, sięga pięciu
a ponadto dwa gatunki mogą zostać znalezione na
człowieku.

Badania wszy w Pieninach oparte wyłącznie
na drobnych ssakach i to nie obejmujących wszy-
stkich gatunków występujących na tym obszarze,
a będących ich żywicielami, dają fragmentarycz-
ny obraz fauny. W Pieninach można spodziewać
się wykazania dalszych ośmiu gatunków. Są one
związane z człowiekiem lub bezpośrednim jego
otoczeniem: Pthirus pubis (LINNAEUS, 1758) i Pe-
diculus humanus LINNAEUS, 1758, specyficzne
pasożyty człowieka oraz Haematopinus suis (LIN-

NAEUS, 1758) występujący na świniach. Gatunki
te, o ile nie są stałym elementem fauny Pienin,
to przynajmniej są jej składnikiem okresowym.
Jest wielce prawdopodobne występowanie Poly-
plax spinigera (BURMEISTER, 1839) pasożyta
Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758) i P. reclinata
(NITZSCH, 1864) pasożyta Crocidura suaveolens
(PALLAS, 1811). Ten ostatni gatunek był wymie-
niany z kilku stanowisk w Polsce lecz jest rzadko
spotykany na swym żywicielu, a w większej licz-
bie pojawia się w zimie (Haitlinger 1984). Nie-
obecność P. reclinata na niewielu zębiełkach zło-
wionych w Pieninach nie wyklucza jego obecno-
ści na tym obszarze. Ponadto nie jest wykluczona
obecność Polyplax spinulosa (BURMEISTER,
1839), pasożyta Rattus norvegicus (BERKEN-

HOUT, 1769) i Enderleinellus nitzschi FAHREN-

HOLZ, 1916, pasożyta Sciurus vulgaris LINNAEUS,
1758.

Wykazanie Schizophthirius pleurophaeus (BUR-

MEISTER, 1839) na Muscardinus avellanarius
(LINNAEUS, 1758) w bliskim sąsiedztwie Pienin
w Beskidzie Wyspowym (Haitlinger 1977), wska-
zuje na możliwość znalezienia tego gatunku
w Pieninach. W Pieninach nie stwierdzono obe-
cności Micromys minutus (PALLAS, 1771) (Hait-
linger, Szyszka 1975), lecz Bocheński (1960)
w wypluwkach puchacza z Ociemnego i Rabszty-
na znalazł szczątki badylarki. Jest ona żywicielem

dwóch gatunków wszy: Hoplopleura longula
(NEUMANN, 1909) i Polyplax gracilis FAHREN-

HOLZ, 1910, obu występujących w Polsce. Ponad-
to z Pienin Sitowski (1948) wymienia Sicista be-
tulina (PALLAS, 1778). Cais (1974) opisał z tego
żywiciela z Bieszczadów, nowy gatunek wszy
Schizophthirius jaczewskii, istnieje więc możli-
wość występowania wyżej wymienionych wszy
w Pieninach. Inne gatunki, powiązane z niepa-
rzystokopytnymi i parzystokopytnymi, nie były
znajdowane w sąsiedztwie Pienin i ich obecność
na tym obszarze jest wątpliwa. Fauna wszy Pienin
nie wykazuje żadnych elementów swoistych.
Zwraca uwagę brak Polyplax hannswrangeli
EICHLER, 1952, powiązanej z nornicami z obsza-
rów podgórskich i górskich.
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SUMMARY

The following species of louses: Polyplax serrata,
Hoplopleura acanthopus, H. affinis and H. eden-
tula are known from the Pieniny Mts. Further
more, four species are known from neighbour-
hood of Pieniny: Haemodipsus lyriocephalus, H.
setoni, Haematopinus apri and Schizophthirius
pleurophaeus. Moreover, it is a possible indica-
tion of a total of seven to ten species. These faunas
have no specific elements.
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