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Treść. W Pieninach stwierdzono obecność 31 gatunków (48% fauny Polski).
Dla tego hydrograficznie mało zróżnicowanego obszaru jest to duża liczba. Wy-
stępują tu gatunki reofilne, tyrfofilne i skiofilne. Do rzadkości w faunie krajo-
wej należą Corixa affinis LEACH i Notonecta viridis mediterranea HUTCH.

HISTORIA BADAŃ

Za inicjatora badań heteropterofauny Pienin moż-
na uważać prof. M. Nowickiego, który w zapi-
skach z Tatr przed 130 laty wymienia kilka gatun-
ków pluskwiaków, a następnie dodaje: „ inne ga-
tunki z Tatr i Pienin jeszcze nie oznaczone”
(Nowicki 1867).

Jednak pierwsze dla Pienin gatunki pluskwia-
ków wodnych podaje dopiero Smreczyński (1954).
Ze skromnej ich liczby (6 gatunków zebranych
głównie pod Krościenkiem) osobniki Velia curres
(FABRICIUS, 1974) należały prawdopodobnie do
niedawno wówczas poznanej V. saulii TAMANINI,
1947. Kilka lat później Jaczewski (1962) podaje
z Pienińskiego Parku Narodowego Velia caprai
TAMANINI, 1947, znalezioną tu na trzech stanowi-
skach.

Szczegółowe badania pluskwiaków wodnych i
nawodnych całego obszaru Pienin, przeprowa-
dzone w latach 1971–1973, stały się dla tego ob-
szaru podstawą pierwszego monograficznego
opracowania tych owadów (Mielewczyk 1978).
Ogółem stwierdzono tu występowanie 31 gatun-
ków i wszystkie te gatunki udało się też wykryć
na obszarze Pienin Właściwych. Natomiast w Ma-
łych Pieninach odszukano 16, a w Pieninach Spis-
kich 13 gatunków.

CHARAKTERYSTYKA FAUNY

Pluskwiaki wodne stanowią ekologiczną grupę
pluskwiaków żyjących bądź na powierzchni
wody i na styku z lądem (Amphibicorisae), bądź
w toni wodnej (Hydrocorisae). W Polsce są repre-
zentowane aktualnie przez 65 gatunków.

Jakościowo najbogatsza fauna tych owadów
rozwija się w rozmaitych zbiornikach wód stoją-
cych i płynących w dolinie Dunajca, zwłaszcza od
wsi Sromowce Wyżne po Sromowce Wyżne–Ką-
ty. Wykryto tu 29 gatunków, a wśród nich nader
rzadkiego w środkowej Europie wioślaka Corixa
affinis LEACH, 1817, znanego w Polsce jeszcze
tylko z Babiej Góry (Mielewczyk 1977). Podob-
nie występuje tu rzadki wschodnio-śródziemno-
morski podgatunek Notonecta viridis mediterra-
nea HUTCHINSON, 1928, wykazany poza Pieni-
nami tylko z Tatr (Mielewczyk 1996). Dunajec
i największe jego starorzecza w Sromowcach
Wyżnych–Kątach i Młynie charakteryzuje obfite
występowanie Micronecta poweri (DOUGLAS &
SCOTT, 1869), która jest doskonałym wskaźni-
kiem czystości i dobrego natlenienia wód.

Dane dotyczące występowania M. poweri w
Pieninach wraz z materiałami z Raby i niektórych
jej dopływów posłużyły do omówienia znaczenia
gatunków z rodzaju Micronecta KIRKALDY, 1897



dla hydrobiologicznej charakterystyki rzek gór-
skich (Mielewczyk 1973a, 1973b). Natomiast ze-
brane w Pieninach (również na obszarze PPN) bo-
gate materiały i obserwacje dotyczące Velia saulii
i V. caprai stały się podstawą bliższego poznania
ich ekologii i biologii, a zwłaszcza morfologii
i wyróżnienia cech służących do łatwego rozpo-
znawania imagines i larw obu tych gatunków
(Mielewczyk 1980).

W oparciu o zasadnicze opracowanie hete-
ropterofauny wodnej Pienin (Mielewczyk 1978)
zamieszczono pewne wzmianki o niektórych ga-
tunkach w ogólnej charakterystyce faunistycznej
środowisk wodnych (Biesiadka 1979) i w ogól-
nym omówieniu owadów tego obszaru (Bazyluk,
Liana 1982).

Heteropterofauna wodnych środowisk Pienin
obejmuje 48% gatunków krajowych. W stosunku
do innych krain wyróżnia się obecnością nader
rzadko spotykanych elementów naszej fauny: Co-
rix affinis i Notonecta viridis mediterranea. Cha-
rakteryzuje ją duża liczebność Micronecta poweri
oraz obecność M. griseola HORVÁTH, 1899, Hy-
drometra stagnorum (LINNAEUS, 1758) i Nepa ci-
nerea LINNAEUS, 1758, które nie wkraczają na
obszar Tatr. Jednocześnie licznie występują tu
reofilne Velia saulii i V. caprai oraz głównie pod-
górsko-górski Gerris gibbifer SCHUMMEL, 1832.
Ogólnie zatem heteropterofauna wód Pienin ma
charakter podgórski, a gatunków wyłącznie tu
występujących brak.

W Pienińskim Parku Narodowym heteroptero-
faunę tę tworzy 11 gatunków. Ze względu na dużą
lesistość tego obszaru charakterystyczny jest tu
element cieniolubny (skiofilny), a także związany
z torfowiskami (tyrfofilny). Gatunkami skiofilny-
mi są tu przedstawiciele rodzaju Velia LATREILLE,
głównie V. caprai oraz drobnozbiornikowe Gerris
lateralis SCHUMMEL, 1832 i G. gibbifer, który lo-
kalnie jawi się jako tyrfofil. Natomiast zdecydo-
wanym tyrfofilem jest tu Hebrus ruficeps THOM-

SON, 1871.
Nazwy niektórych gatunków były z Pienin po-

dawane w nieaktualnych połączeniach z nazwami
rodzajowymi, a Velia saulii błędnie oznaczona ja-
ko V. currens, która w Polsce nie występuje.
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Narodowego a Człowiek. 2. Biologia. — Kraków-Zako-
pane, ss. 90–91.

Nowicki M. 1867. Zapiski z fauny tatrzańskiej. — Spraw.
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SUMMARY

Fauna of water bugs in Pieniny mountains (31
species) constitute 48% of Polish fauna. It con-
tains such rarities as Corixa affinis LEACH and
Notonecta viridis mediterranea HUTCH. No
species occurring exclusively in Pieniny have
been detected. Rheophilous, tyrphophilous and
skiophilous species have been documented. The
highest diversity of species was found near Sro-
mowce Wyżne in the valley of the Dunajec river.
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