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фауны окрестностей Познани. Част III

A b s t r a c t :  The paper contains a zoogeographical analysis of the ranges of 177 moss mite 
species from the  Poznań region. The following groups of species have been distinguished: 
European, Palaearctic, temperate-Holarctic, H olarctic, subbipolar, H olarctic-subtropical, 
tem perate-H olarctic-tropical and semi-cosmopolitan. The paper is concerned w ith the  p er
centage share of particular range groups in the composition of the moss mite fauna of the  
Poznań region, the interrelations between the ecological and geographical elements, the effect 
of hum idity  of the macroclimate on the distribution of the species under study, the dependence 
of the size of ranges of particular species upon their hum idity  requirem ents, and  some problems 
of the historical zoogeography. On the basis of palaeontological m aterials and, above all, the 
structure of the present-day ranges an a ttem pt was made to determine the period in which 
a given range was formed and, consequently, to establish the  minimum absolute age of the 
species. Palaeogene, Neogene, and Quaternary species were distinguished. The postglacial 
history of the formation of the moss m ite fauna in the Poznań region was also analysed. The 
species were classified in groups according to the tim e of their arrival in the  study area. P ro 
bable changes th a t took place in the  fauna in the Older and Younger Dryas and in the Sub- 
boreal and Subatlantic periods were also discussed.
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STRESZCZENIE

Niniejsza praca jest trzecią częścią cyklu, poświęconego autekologii i zoo
geografii fauny mechowców okolic Poznania i zawiera analizę zoogeograficzną.

1. Wyróżniono 21 grup gatunków, o różnych zasięgach geograficznych 
(tab. XIV). Dla każdego gatunku podano definicję areału oraz charaktery
styczne jego cechy: przebieg granic zasięgów przez Polskę, dysjunkcje i typowe 
obszary ostojowe. Poszczególne gatunki określono również pod względem 
ekologicznym. Definicje zasięgów sporządzono metodą Me u s e l a  et al. (1965), 
która pozwala określić indywidualnie stosunek zasięgu każdego gatunku do 
stref temperatury makroklimatu, stref klimatyczno-roślinnych w górach, wil
gotności makroklimatu, oraz opisać rozmieszczenie gatunku na poszczególnych 
kontynentach (tab. I —X III).

Okazało się, że badana fauna jest mało specyficzna. Gatunków o zasięgach 
europejskich jest tylko 35%. Dominują zaś gatunki o zasięgach większych 
niż europejskie (65%). Na uwagę zasługuje również mały udział (7,35%) ga
tunków środkowoeuropejskich, które można by uznać za endemiczne. Wśród 
gatunków, których zasięgi są ukierunkowane w stosunku do okolic Poznania 
(tab. XV), przeważają gatunki południowe (10,16%) i zachodnie (7,35%), 
nad północnymi (4,52%), wschodnimi i południowo-wschodnimi (po 2,82%).

2. Zbadanie stosunku ekoelementów do geoelementów (tab. XVI) pozwoliło 
ustalić dla badanej fauny następujące prawidłowości: Typowym elementem 
ekologicznym geoelementu europejskiego są gatunki lasów liściastych i ga
tunki kserofilne, żyjące w środowisku roślin zarodnikowych na twardym 
podłożu. Typowym elementem ekologicznym geoelementu holarktycznego są 
niespecyficzne gatunki leśne, gatunki lasów iglastych i tyrfobionty. Typowym 
elementem ekologicznym wśród gatunków szeroko rozsiedlonych są formy 
niezależne od szaty roślinnej.

3. Przedmiotem analizy stała się również zależność fauny mechowców 
okolic Poznania od wilgotności makroklimatu (tab. XVII). Okazało się, że 
większość gatunków (69,49%) jest stosunkowo niezależna od wilgotności 
makroklimatu i występuje w strefach oceanicznej, suboceanicznej i subkon- 
tynentalnej. 12,43% gatunków stwierdzono ponadto także na obszarach o kli
macie kontynentalnym. Na gatunki ograniczone tylko do dwu stref: oceanicznej 
i suboceanicznej albo suboceanicznej i subkontynentalnej przypada po 6,78%. 
Wreszcie tylko 4,52% stanowią gatunki występujące wyłącznie w typowej dla 
badanego obszaru strefie suboceanicznej.

4. Na przykładzie fauny mechowców okolic Poznania zbadano prawidłowość 
M. H a m m er  (1962), mówiącą, że fauna mechowców wilgotnych biotopów ma 
bardziej kosmopolityczny charakter niż fauna kserofilna (tab. X VIII). Okazało 
się, że wspomnianą prawidłowość należy rozumieć w ten sposób, że wśród 
oligohygrów (gatunki o niskich wymaganiach w stosunku do wilgotności) 
istnieje mniej gatunków, stosunkowo szeroko rozsiedlonych, niż wśród mezo- 
i polihygrów łącznie.
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5. Na podstawie struktury współczesnych zasięgów (dysjunkcje i obszary 
ostojowe) i w pewnej mierze na podstawie materiałów paleontologicznych 
(mechowce z bursztynu), starano się ustalić najstarsze fragmenty zasięgów 
i w ten sposób określić minimalny, bezwzględny wiek badanych gatunków. 
Podstawą tych rozważań stały się następujące twierdzenia i fakty: mechowce 
(a także niektóre inne zwierzęta) występują na ogół w związku z określonym 
typem roślinności, reprezentującym zwykle wyższą jednostkę fitosocjologiczną 
(rząd etc.) lub będącym wprost określoną formacją roślinną; zgodnie z osią
gniętymi dotąd wynikami, bierne przenoszenie się mechowców w skali między- 
kontynentalnej jest mało prawdopodobne; gatunki zwierzęce, a w szczególności 
mechowce, odznaczają się stałością wymagań ekologicznych w ciągu całego 
okresu istnienia; politopowe powstawanie gatunków jest (szczególnie w Świecie 
zwierzęcym) rzadkością, nie odgrywającą poważniejszej roli wśród organizmów 
żywych ; analiza współczesnych zasięgów roślin czy zwierząt nie upoważnia 
do wnioskowania o historii ich kształtowania się, sięgającego w przeszłość 
starszą od paleogenu; powierzchnia kontynentów i oceanów kształtowała się 
zgodnie z teorią W e g e n e r a . Opierając się na rekonstrukcjach paleogeograficz- 
nych i przedstawionych wyżej twierdzeniach i faktach, przeanalizowano zasięgi 
wszystkich badanych gatunków.

Występowanie w bursztynie bałtyckim, dysjunkcja między Europą i Krainą 
Orientalną u niezależnych od tem peratury polihygrów, reliktowe występowanie 
na Maderze, w Kolchidzie i na Nizinie Lenkorańskiej, wreszcie dysjunkcja 
południowopacyficzna świadczą o paleogeńskim pochodzeniu fragmentów za
sięgów 20 gatunków, tj. 11,30% badanej fauny.

Istnienie i zanik połączeń lądowych między Azją i Ameryką Północną 
oraz Europą i Ameryką Północną oraz możliwość migracji przez te połączenia 
gatunków, o określonych wymaganiach ekologicznych; powstanie tzw. dys- 
junkcji europejsko-mandżurskiej w zasięgu lasów liściastych i związanych 
z nimi gatunków zwierząt; wreszcie reliktowe stanowiska określonych gatunków 
w typowych ostojach fauny trzeciorzędowej: na Maderze, Sardynii i Korsyce, 
w Kolchidzie, na Nizinie Lenkorańskiej i w niektórych partiach lasów liściastych 
w Azji, uważanych za resztki lasów turgajskich, pozwoliło stwierdzić, że naj
starsze partie zasięgów 77 gatunków (tab. XIX), tj. 43,50% badanej fauny, 
kształtowały się w neogenie.

Możliwość migracji przez obszar beryngijski w glacjałach, przez obszar 
dysjunkcji europejsko-mandżurskiej w interglacjale eemskim, istnienie dys- 
junkcji holarktyczno-andyjskiej i niektóre inne cechy zasięgów świadczą, że 
w 47 przypadkach badane areały powstały częściowo w czwartorzędzie. Jednakże 
tylko u 20 gatunków, tj. u 11,30% badanej fauny, zasięgi mają wyłącznie 
cechy czwartorzędowe (tab. XX).

W przypadku 60 gatunków (33,90%) nie udało się ustalić charakterystycz
nych, dających się powiązać z określonym momentem historycznym, cech 
zasięgów (tab. XXI).

6. Stosunkowo dobra znajomość rozwoju środowiska geograficznego i ro-
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ślinności okolic Poznania w postglacjale oraz wymagań ekologicznych me- 
chowców, zarówno w stosunku do mikro-, jak i makroklimatu, pozwoliła sfor
mułować hipotezę o rozwoju fauny mechowców okolic Poznania w ciągu ostat
nich kilkunastu tysięcy lat (tab. X X II i X X III). Dotyczy ona tylko gatunków 
występujących współcześnie na badanym terenie i w znacznym skrócie przed
stawia się następująco:

W warunkach najstarszego dryasu mogły występować w okolicach Poznania 
jedynie te gatunki mechowców, które są współcześnie reprezentowane w obszarze 
arktycznym, znoszą klimat kontynentalny i mogą żyć w terenie nie pokrytym 
roślinnością drzewiastą, w szczególności lasami, oraz gatunki, występujące 
wśród roślin zarodnikowych na twardym podłożu. 11 gatunków (6,2%) spośród 
współczesnej fauny spełnia te warunki. Wszystkie mają zasięgi holarktyczne 
lub większe.

W interstadiale Bölling osiedliły się na badanym terenie prawdopodobnie 
gatunki, nie przystosowane do klimatu skrajnie kontynentalnego, ale wystę
pujące współcześnie w bioklimatycznej strefie arktycznej. Pod względem eko- 
logicznym są to formy terenów otwartych lub niezależne od roślinności, o róż
nych wymaganiach wilgotności. Takich gatunków jest w badanej faunie 28 
czyli 15,82%. Wszystkie mają bardzo duże zasięgi. Gatunki te zaniknęły 
w Wielkopolsce lub przynajmniej zostały poważnie ograniczone w starszym 
dryasie, kiedy klimat uległ znacznemu pogorszeniu.

Prawdziwy przełom w rozwoju fauny mechowców okolic Poznania nastąpił 
prawdopodobnie w interstadiale Alleröd, kiedy zaistniały warunki osiedlenia 
się form leśnych, tyrfobiontów, form światłolubnych i związanych ze środo
wiskiem roślin niższych na twardym podłożu, sięgających współcześnie na 
północy tylko do bioklimatycznej strefy borealnej. R azem z formami, które 
dotarły i osiedliły się tu  w poprzednich okresach, fauna mechowców liczyła 
prawdopodobnie już wówczas około 120 gatunków, tj. 68,93% fauny współ
czesnej. Cechą charakterystyczną tego okresu jest pojawienie się dużej liczby 
gatunków umiarkowanoholarktycznych i palearktycznych oraz pewnej liczby 
gatunków europejskich z wyjątkiem południowoeuropejskich.

Drugi regres w rozwoju badanej fauny nastąpił w młodszym dryasie, w zwią
zku z ponownym pogorszeniem się klimatu. Zanikowi uległo prawdopodobnie 
37 gatunków, głównie leśnych, o zasięgach europejskich i umiarkowanohol
arktycznych. Powróciły one na badany teren być może już w okresie pre- 
borealnym.

W okresie borealnym mogły już występować w Wielkopolsce europejskie 
(z wyjątkiem zachodnioeuropejskich) i europejsko-mandżurskie mezohygry, 
typowe dla lasów liściastych oraz gatunki ciepłolubne, pochodzenia południowo- 
wschodnio-europejskiego. Badana fauna wzbogaciła się wówczas prawdo
podobnie o 30 gatunków, tj. 17% fauny współczesnej i liczyła już, być może, 
152 gatunki, tj. 86% znanych tu  obecnie.

Pozostałe 14% gatunków, głównie zachodnio- i środkowoeuropejskich, po
jawiło się prawdopodobnie w okolicach Poznania w okresie atlantyckim, przy
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czym były to przeważnie leśne mezo- i polihygry oraz inne formy, związane 
współcześnie z klimatem suboceanicznym.

W okresie subborealnym i subatlantyckim zachodziły w badanej faunie 
przypuszczalnie tylko zmiany ilościowe, w związku ze zmniejszaniem się po
wierzchni lasów pod wpływem osadnictwa.

Stwierdzone fakty i przedstawione hipotezy w miarę możności zinterpreto
wano i przedyskutowano krytycznie.

РЕЗЮМЕ

Настоящая работа является третьей частью цикла, посвящённого аутэкологии 
и зоогеографии фауны панцирных клещей окрестностей Познани и содержит 
зоогеографический анализ.

1. Выделено 21 группу видов об различных географических областях распро
странения (табл. XIV). Для каждого вида дано определение ареала и характерные 
его признаки : прохождение границ областей распространения через Польшу, дизъ
юнкции и типичные приютные территории. Отдельные виды определено в эколо
гическом отношении. Определения областей распространения составлено по методу 
M eusel  и др. (1965), который позволяет определить индивидуально отношение 
области распространения каждого вида к зонам температуры макроклимата, клима- 
тическо-растительным зонам в горах, влаги макроклимата, а также описать раз
мещение вида на отдельных континентах (табл. I—XIII).

Оказалось, что исследованная фауна мало специфическая. Видов, которые 
имеют европейские области распространения только 35%. Доминируют виды, 
которых области распространения больше чем европейские (65%). Заслуживает 
внимания незначительное участие (7,35%) среднеевропейских видов, которые 
можно было бы признать за эндемические. Среди видов, которых области распрос
транения направлены к окрестностям Познани (табл. XV), превалируют южные 
виды (10,16%) и западные (7,35%), над северными (4,52%), восточными и юго- 
восточными (по 2,82%).

2. Изучение соотношения экоэлементов к геоэлементам (табл. XVI) позволило 
установить для исследуемой фауны следующие закономерности: типичным эколо
гическим элементом европейского геоэлемента являются виды лиственных лесов 
и ксерофильные виды, обитающие в среде споровых растений на твёрдом суб
страте. Типичным экологическим элементом голарктического геоэлемента явля
ются неспецифические лесные виды, виды хвойных лесов и тырфобионты. Типич
ным экологическим элементом среди широко расселённых видов являются формы 
независимые от растительного покрова.

3. Предметом анализа была также зависимость фауны панцирных клещей 
окрестностей Познани от влажности макроклимата (табл. XVII). Оказалось, что 
большинство видов (69,49%) является относительно независимыми от влаги микро
климата и появляется в океанской, субокеанской и субконтинентальной зонах. 
12,43% видов, кроме этого, найдено также там, где преобладает континентальный 
климат. На виды ограниченные лишь к двум зонам: океанской и субокеанской 
или субокеанской и субконтинентальной приходится по 6,78%. Наконец, лишь 
4,52% составляют виды, распорстранённые в типичной для исследованной мест
ности субокеанской зоне.












































































