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INTRODUCTION

The present paper contains the results of my studies on 
the fauna of the Apterygota of the Polish part of Tatra Moun
tains. I  have begun these studies already in 1909, and conti
nued these during 1918—1924 and further 1931—1937 years. 
I  have gathered abundant materials of these insects and many 
observations on their life and occurrence in these mountains. 
Some of these observations and data concerning the species 
I  have already published in various papers (1925a, 1925b, 
1955a, 1955b) and in the monograph of „The Apterygotan 
Fauna of Poland“, which of work seven volumes have been 
published 1947— 1957 up to day.

The present paper on the fauna of the Apterygota of the 
Tatra Mts is published bearing on the collective studies and 
publications made by some zoologists of the Kraków Branch
of the Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences 
in the years 1953—1.956 on the fauna of some groups of ani
mals living in these mountains. My paper is attemp ted to
Acta zoologica nr 1. \
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STRESZCZENIE

Po krótkim zarysie obszaru Polskiego Narodowego P arku 
Tatrzańskiego i jego fizjografii autor zestaw ia  ca ło ść  fa u n y 
owadów bezskrzydłych (Apterygota) poznanej dotychczas z te
renu Parku w liczbie 134 gatunków z rzędu skoczogonków 
(Collembola), 2 gat. z rzędu pierwogonków (Protura) i 2 gat. 
z rzędu widłogonków (Diplura). Przy każdym z gatunków 
wymienione są dane dotyczące miejsc złowienia, występowania 
oraz geograficznego rozsiedlenia.

Autor omawia następnie c h a ra k te r  f auny bezskrzydłych 
Parku Tatrzańskiego na tle fauny tych owadów w całej Polsce oraz 
porównuje z występującą w Szwajcarskim Parku Narodowym 
w Engadinie. Fauna Parku Tatrzańskiego obejmuje nieco więcej
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niż połowę gatunków wykazanych dotychczas z całego obszaru 
Polski i jest nieco większa niż fauna Parku w Engadinie.

Z rzędu Collembola Parku Tatrzańskiego 70°/0 gatunków 
znanych jest również z niżu Polski. Pozostałe 40 gatunków 
(30°/o) rozdziela autor na cztery grupy:

1. Gatunki żyjące głównie w górach Europy, ale tu i ówdzie 
także w Polsce, spotykane czasem na terenach o charakterze 
podgórskim. Do tej grupy zalicza autor 11. gat., co stanowi 
8,21°/0 całej fauny Collembola Parku Tatrzańskiego;

2. Gatunki, które tak w Polsce, jak i w innych krajach 
Europy ograniczone są w swym występowaniu tylko do gór. 
Grupa ta złożona z 16 gat. tworzy 11,94°/0 całości fauny Parku; 
cztery z tych gatunków nie są znane dotychczas z obszaru 
Alp;

3. Gatunki boreo-górskie w liczbie 9, tj. 6,72°/0 fauny 
Parku;

4. Endemity tatrzańskie 4, t j. 2,98°/0*
Brak w Tatrach kilkunastu gatunków występujących na 

niżu Polski nawet w niewielkiej odległości od Tatr, na Podhalu. 
Wśród nich jest parę pospolitych, nawet kosmopolitycznych, 
docierających w Alpach do znacznej wysokości. Zaskakującym 
jest brak w Tatrach jakiegokolwiek gatunku z rodziny M a
chilidae, reprezentowanej w Alpach przez sporą liczbę ga
tunków.

W części poświęconej zo o g eo g ra ficzn e j a n a liz ie  fauny 
Parku Tatrzańskiego autor porównuje faunę bezskrzydłych 
krajów Skandynawii, przede wszystkim gór w Parkach Na
rodowych Sarek i Abisko, położonych na północ od koła pod
biegunowego w szwedzkiej części Laponii, z fauną Parku 
Tatrzańskiego.

Fauna skoczogonków tych Parków składa się z 73 gatunków, 
z których 50 występuje również w Tatrach, 9 brak w Parku 
Tatrzańskim, żyją jednak na niżu Polski, a z pozostałych
14 gat. część należy do endemitów wysokiej północy, a część 
została może mylnie oznaczona. Brak natomiast w * górach 
Laponii 84 gatunków skoczogonków żyjących w Tatrach 
t j. 62,64°/0 fauny Parku Tatrzańskiego.

Pomimo stosunkowo dużej dzisiaj różnicy pomiędzy fauną 
; obszarów północnych a Tatrami fauna ta wywarła pewien
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wpływ na skład obecny Collembola Parku Tatrzańskiego, 
Dowodem tego jest występowanie w Tatrach gatunków boreó- 
górskich. Do więcej interesujących należy Morulina verrucosa 
BÖRN., znana z Tatr i innych pasm łuku Karpackiego. Po
krewny je j gatunek Morulina gigantea (T u l l b .) żyje rozsiedlona 
na bardzo rozległym obszarze palearktyki począwszy od 
północnego Uralu przez arktyczne obszary Azji do brzegów 
Alaski. W arktycznej części Ameryki żyją trzy inne pokrewne 
gatunki Morulina BÖRN. Jedynie północ Europy stanowi 
przerwę w tym dookoła biegunowym rozsiedleniu Morulina 
BÖRN. Zdaje się nie podlegać żadnej wątpliwości, że pewne 
populacje Morulina BÖRN. dotarły do Tatr z właściwych temu 
rodzajowi arktycznych siedzib w czasie, gdy w okresach zlo
dowacenia fauna północy zbliżyła się znacznie do łuku K ar
packiego. Następne generacje pierwotnej formy Morulina 
BÖRN. uległy z czasem w Tatrach pewnym zmianom, dając 
początek gatunkowi Morulina verrucosa BÖRN., różniącemu się 
od swych pokrewnych w arktyce.

W łaściw ym  gatunkiem  fauny arktycznej je s t także Tetra- 
canthella wahlgreni (Ax e l s .), rozprzestrzeniona szeroko w ho- 
larktyce, k tóra ku południowi dosięga linii K arp at, nie prze
k racza jąc je j jednak.

Natomiast niektóre inne gatunki holoarktyczne północne 
np. Agrenia bidenticulata (T u l l b .) sięgają swym rozsiedleniem 
dalej ku południowi i występują w Alpach, a Agrenia nawet 
dotarła do gór H iszpanii i Jugosławii.

Trudniej doszukać się w faunie bezskrzydłych Tatr śladów 
wpływu fauny alpejskiej, jakkolwiek w faunie Collembola jest 
parę gatunków w występowaniu swym ograniczonych tylko 
do Tatr i Alp. Niepewne jest też oddziaływanie na faunę Col
lembola Tatr fauny pontyjskiej, które zaznacza się nieco wy
raźniej na faunie bliżej wschodowi położonych Karpat Wschod
nich, a także wschodniej części Alp, żyje w tych górach parę 
wspólnych gatunków skoczogonek, w Tatrach nie występu
jących.

Dla skreślenia h is to r ii  dzisiejszej fauny bezskrzydłych 
Parku Tatrzańskiego bardzo mało pozostało pewnych danych. 
Bogata zapewne była ta fauna w trzeciorzędzie, kiedy Tatry 
pokrywała bujna roślinność i lasy, charakterem swym zbliża
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jące się do lasów dzisiejszych południowo-wschodniej Azji. 
W  obecnej faunie bezskrzydłych Tatr brak śladów zachowania 
się składników tej trzeciorzędowej fauny. Można by conajwyżej 
przypuszczać, że reliktami tej fauny w Tatrach są gatunki, 
które pewnymi szczegółami budowy ciała, zarazem ograni
czonym areałem występowania oraz brakiem form blisko 
spokrewnionych zdają się wskazywać na odległe czasy swego 
powstania. Takim starodawnym składnikiem fauny tatrzańskiej 
mogłaby być Tetrodontophora bielanensis (W aga), jedyny 
przedstawiciel rodzaju Tetrodontophora R e u t ., lub Thauma- 
nura carolii (Stach), albo też żyjący wysoko w górach po
łudniowej Azji (4763 m n. p. m.) Sminthurides aquaticus 
(B o u rl .).

Zlodowacenia plejstoceńskie zaznaczyły się niewątpliwie 
w wysokiej mierze niszcząco na tej faunie ciepłego klimatu 
Wyginęły wtenczas bez śladu lub ustąpiły z Tatr liczne składniki 
fauny pierwotnej. Takimi były zapewne liczne w eocenie Ma- 
chilidae i Lepismatide oraz gatunki żyjące obecnie na południu 
i w Alpach, dla których ostojami w okresie zlodowaceń były 
liczne, w sąsiedztwie Alp wolne od lodów tereny. Natomiast 
z pierwotnej fauny Tatr mogły się zachować co najwyżej formy 
żyjące w chłodniejszych, wyższych wzniesieniach lub na 
zimniejszych wilgotnych terenach, które wyparte z gór przez 
śniegi i lodowce mogły zatrzymać się w niewielkiej od Tatr 
odległości w wilgotnej tundrze mchów i porostów, tak jak 
i dzisiaj krzewi się życie wielu gatunków niemal bezpośrednio 
przed czołem lodowców północnych.

Zmiany w pierwotnej faunie bezskrzydłych Tatr powstały 
w plejstocenie nie tylko w wyniku wyginięcia lub ustąpienia 
pewnych jej składników'. W okresach zlodowaceń fauna Tatr 
wypierana ku podnóżu gór spotykała się z fauną ustępującą 
pod naporem lądolodu północnego, i przebywała zamknięta 
na stosunkowo niewielkiej przestrzeni niżu wolnego od lodu. 
W nagromadzonej tu faunie następywała wymiana pewnych 
składników, w miejsce wyginionych wkraczały nowe. Powsta
wały też nowe formy zmodyfikowane pod wpływem odmiennych 
warunków życiowych, grupy gatunków wytrzymałych na 
zimno, innych dostosowanych do życia nawet na śniegach 
i lodowcach, albo na powierzchni zimnych zbiorników wody.
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Z nastawaniem okresów międzylodowcowych obszary wspól
nego bytowania fauny miejscowej z północną zwiększały się 
zwolna w miarę zaniku lodowców, osuszały i pokrywały coraz 
bujniejszą roślinnością. Wysoka temperatura i wysychanie 
terenu uwolnionego z lodu powodowały rozluźnianie się tej 
mieszaniny form niżu z fauną północy. Gatunki przystosowane 
do zimnego klimatu i roślinności właściwej temu klimatowi 
cofały się częściowo w chłodniejsze obszary gór, w znaczniejszej 
zaś ilości wracały do swych pierwotnych północnych siedzib. 
Powstawały dla niektórych gatunków znacznie od siebie odda
lone disjunkcje.

Zlodowacenia powtarzały się w Tatrach 3— 4-krotnie. Tylo
krotnie też następywało współżycie form z gór spędzonych 
z niżowymi i przybyłymi z północy, tylokrotnie też w okresach 
międzylodowcowych następował powrót fauny bezskrzydłych 
Tatr do ich górskiej siedziby. Brak jednak jakichkolwiek 
danych, które gatunki pierwotnej ciepłej fauny ubywały z niej 
z czasem, które nowe przybywałe z niżu i z północy, i z któ
rych interglacjałów datują się te nabytki.

Istnieją jednak pewne dane, wskazujące, że powrót fauny 
bezskrzydłych do Tatr odbywał się powoli, gdyż i dzisiaj 
jeszcze po dawnym minięciu ostatniego zlodowacenia brak 
w Tatrach pewnej liczby gatunków właściwych górom, jak 
Machilidae i sporej liczby rodzajów z rzędu Collembola, których 
gatunki żyją w bliskim sąsiedztwie Tatr, w Gorcach i Pieni
nach, a także w Alpach.

Świadectwem znacznego zniszczenia pierwotnej fauny bez
skrzydłych Tatr jest dzisiejszy stan tej fau n y  w ja s k in ia c h  
Polskiego Narodowego Parku Tatrzańskiego. W składzie jej 
brak jakiegokolwiek gatunku, który mógłby być zaliczony 
do grupy troglobiontów, tj. form żyjących tylko w jaskiniach. 
Pewne zmiany charakterystyczne dla form przebywających 
stale w jaskiniach uwidoczniają się tylko na populacjach po
spolitego w Europie gatunku Onychiurus armatus ( T u l l b .), 
które w jaskini Kalackiej i Magóry odróżniają się pewnymi 
cechami budowy ciała od formy głównej, tworząc odmianę 
var. multituberculatus S ta c h .

Brak troglobiontów w jaskiniach Tatr Polskich, jakkolwiek 
istnieją one w jaskiniach na niżu Polski, a także w wielu gó-
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rach Europy może być brany za dowód, że pierwotna, fauna 
bezskrzydłych uległa w Tatrach znacznemu zniszczeniu, zarazem 
także, że zasiedlenie jaskiś tatrzańskich przez bezskrzydłe 
datuje się z niedawnego stosunkowo czasu.

Przy rozpatrywaniu u gru p ow ania  fauny bezskrzydłych 
w Parku Tatrzańskim pod w zględem  w ysokości autor 
dzieli faunę Collembola na dwie grupy, grupę główną, złożona 
z 119 gatunków, która wchodzi w góry od ich stóp i grupę 
obejmującą 15 gat. przybywających do grupy głównej do
piero w znaczniejszych wysokościach. Z grupy głównej 19 gat. 
nie wchodzi już do regla dolnego. W reglu dolnym ubywa 
z tej grupy 25 gat. tj. 36,97°/o, a w reglu górnym dalszych 
15 gat., tak, że z pierwotnej liczby gatunków pozostaje tylko 
połowa, 60 gatunków tj. 50,42°/o, która wkracza do regionu 
kosówki i traci tu dalsze 25 gat. (28,57°/0)- Z pozostałych 34 gat. 
przekraczających górną granicę kosówki tylko 16, tj. 13,44°/0 
głównej grupy fauny Collembola, dociera do najwyższych szczy
tów gór Polskiego Narodowego Parku Tatrzańskiego.

Granice występowania Collembola w pewnych regionach 
nie są ostre dla większości gatunków. Ponieważ Collembola 
żyją głównie w glebie humusowej, w ściółce leśnej, butwieją
cym drewnie, pod luźną korą starych pniaków drzewnych, 
przeto pomiędzy obszarem pokrytym lasami a kosówką nie 
występują w składzie fauny Collembola znaczniejsze różnice. 
Najważniejsza granica przebiega mniej więcej w wysokości 
1650 m, to jest zaczynających się ubytków w zwartych łanach 
kosówki.

Skład 16 gat. grupy głównej Collembola powiększonej
o 7 gat. przyłączających się do niej w wyższych regionach
i docierającej do szczytów Tatr, to jest łącznie 23 gat. jest 
niejednolity. Z liczby tej 14 gat. należy do form szeroko roz
przestrzenionych w Europie, 6 jest górskich, 1 gat. boreo- 
górski i jeden endemit tatrzański.

Autor omawia następnie skład fauny Collembola skupiającej 
się przy rozmaitego typu z b io rn ik a ch  w odnych w Parku 
Tatrzańskim i w różnych wysokościach położenia tych zbior
ników. Skład tej fauny, w którą wchodzi kilka gatunków 
przystosowanych budową ciała do swobodnego poruszania 
się do powierzchni wody, jest nieco inny w Tatrach niż w Alpach
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i paśmie Czarnohory w Karpatach Wschodnich; brak w nim 
pospolitego nadwodnego gatunku w Alpach i na Czarnohorze 
Isotomurus alpinus (Ca r l ), natomiast w tych górach nie żyje 
interesujący tarzański nawodny endemit Megalothorax aqua
ticus S tach .

Interesującym jest skład tej fauny nadwodnej w o k resie  
zim ow ym  w Parku, kiedy większość zbiorników wodnych 
zamarza w większych wysokościach gór. Część fauny nadwodnej 
zamiera wtenczas w górach, mniejsza skupia się w niższych 
położeniach Parku na brzegach niezamarzniętych Całkowicie 
potoków, małych oparzeliskach i wokół wytrysków ciepłej 
wody, i towarzyszy faunie zimowej skoczogonek Tatr.

Nigdy w towarzystwie innych gatunków nie pojawiają się 
typowe wysokogórskie gatunki zimowe Tatr, Hypogastrura 
monticola S tach i endemit tatrzański Hypogastrura tatrica 
(Stach).

РЕЗЮМЕ

После короткого описания территории физиографии Польского 
Националь ного Парка в Татрах, автор дает обзор фауны бескрылых 
насекомых (Apterygota), найденных до настоящего времени на тер- 
риитории Парка и приводит 134 вида из ряда Collembola, 2 вида 
из ряда Diplura. У каждого вида обозначены: его местонахожде
ние, данные о его появлении в натуральной среде и географичес
кое распространение.

Далее автор оговаривает характер фауны бескрылых насекомых 
Парка в Татрах, основываясь на фауне этих насекомых на терри
тории всей Польши и на фауне Швейцарского Национального 
Парка в Энгадине. Фауна Парка в Татрах содержит немного более 
половины видов, найденных до настоящего времени на территории 
всей Польши. Она богаче фауны Парка Энгадине. Из числа видов 
ряда Collembola, найденных в Парке в Татрах, 70%  встречается 
также и в низменной Польше. Остальные 40%  (30% ) автор разде
ляет на читыре группы:

1) виды, живущие преимущественно в горах Европы, но иногда, 
в том числе и в Польше, встречаются в местностях, имеющих ха
рактер предгорий. К этой группе автор причисляет 11 видов, что 
составляет 8,21°/0 всей фауны Collembola Парка в Татрах;
Acta Zoologica nr 1. 7
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