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Formation of the turbellarian fauna in a submontane stream in Italy

[W ith 28 text-figs.]

Kształtowanie się fauny wirków w podgórskim strumieniu we Włoszech

A b s t r a c t .  Turbellarian fauna of a small subm ontane stream , Monti d ’Oltreserchio, Ap
penine Peninsula, has been studied through 1973 and 1974 from taxonom ical and ecological 
points of view. Amongst 61 identified turbellarian species 12 turned  out new. The stream  
fauna is rich in comparison w ith other w ater bodies. A dom inating taxonomical group are 
the  Catenulida w ith the genus Stenostomum  as the most im portan t unit. A considerable h a 
b ita t differentiation is th rought to be the main factor responsible for the faunal richness of 
Turbellaria. From  the genetical point of view the investigated fauna of Turbellaria is hetero
geneous: terrestrial and marine-originated forms have a rem arkable share in comparison w ith 
the  dom inating rest of genuine freshwater species. Some large European turbellarian genera: 
Gieysztoria, Mesostoma, Phaenocora, Castrada, Olisthanella are poorly represented in the s tu 
died watercourse. General features of the  species distribution in the stream  biozones and p rin 
cipal hab itats have been analyzed and discussed w ithin the ecological succession theory. A con
siderable role of upper clean stream  sections in preserving more stenotopic and old forms has 
been revealed.
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Znajomość wirków wód bieżących jest bardzo słaba i praktycznie ograni
czona jedynie do obszaru Europy. W celu uzyskania danych umożliwiających 
wstępne scharakteryzowanie fauny wirków w tym rodzaju wód oraz danych 
pogłębiających ogólną znajomość wirków europejskich podjęto badania nad 
wybranym strumieniem podgórskim w środkowej części Półwyspu Apeniń
skiego (Fosso Contesora w Monti d’Oltreserchio). Badany strumień wykazuje 
znaczne zróżnicowanie środowiskowe charakterystyczne dla tego typu wód.

Badania prowadzono przez ponad jeden rok pobierając regularnie próby 
w odstępach miesięcznych w 34 środowiskach wyróżnionych w poszczególnych 
odcinkach strumienia. Z ogólnej liczby 220 prób uzyskano 7600 osobników 
należących do 61 gatunków. W niektórych, typowych środowiskach potoko
wych, pobierano próby ilościowe ramką: na dnie kamienistym, żwirowatym, 
piaszczystym oraz w interstycjalu. W pozostałych środowiskach pobierano 
nieco mniejsze próby jakościowe. Wprowadzono nową i bardziej wydajną 
metodę uzyskiwania zwierząt z tych prób, w których osadzie nie wykształca 
się wyraźny deficyt tlenowy.

Omówiono znalezione gatunki ze szczególnym podkreśleniem charakteru 
środowisk, które są zwykle przez nie zasiedlane. W wielu przypadkach omó
wienie zawiera częściowe lub pełne opisy morfologiczne. Redeskrypcji doko
nano w stosunku do Stenostomum pegephilum i Macrostomum gilberti. W wy
niku przeprowadzonych badań stwierdzono i opisano w odrębnych notatkach 
12 nowych dla nauki gatunków wirków należących do różnych rodzin i rodza
jów: Stenostomum romanae, S. temporaneum, Gieysztoria pisana, Microdalyellia 
dastychi, Chorizogynopora italica, Pseudobockia limicola, Adenocerca minima, 
Adenoplea meridionalis, Lutheria minuta interstitialis, Olisthanella luteophila, 
Uncinorhynchus karlingi, Ethmorhynchus youngi i Limnoruanis romanae.

Wśród ostatnio opisanych gatunków na szczególną uwagę zasługują formy 
nie wykazujące bliższych powiązań genetycznych ze słodkowodną fauną wir
ków: Ethmorhynchus youngi, Limnoruanis romanae, Uncinorhynchus karlingi, 
Pseudeboda limitowa. W faunistycznym obrazie badanego strumienia pod
kreślić należy duży udział gatunków pochodzenia lądowego, amfibiotycznych 
oraz gatunków pochodzenia morskiego.

Uzyskane dane dotyczące liczebności i rozmieszczenia gatunków w poszcze
gólnych środowiskach zostały wykorzystane do utworzenia synekologicznych 
i syngenetycznych grup gatunków w celu stworzenia podstaw dla omówienia
i ogólnego scharakteryzowania badanego strumienia przez wirki. Zauważono 
pewne ogólne cechy rozmieszczenia wirków:
— struktura synekologiczna fauny w odcinku okresowym, źródle, hypocre- 

nonie i epirhithronie jest bardziej złożona., niż w dolnych odcinkach,
— specyfika składu gatunkowego w powyższych odcinkach jest stosunkowo 

duża: w odcinku okresowym charakterystyczna jest grupa gatunków am
fibiotycznych, w źródle — grupa gatunków krenofilnych, w hypocreno-
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nie — grupa gatunków interstycjalnych, w epirhithronie — grupa gatun
ków dna piaszczystego,

— w dół strumienia wzrasta udział gatunków o większym stopniu euryto- 
powości i spada jednocześnie specyfika zasiedlenia środowisk,

— liczba gatunków związanych ściśle z wodami bieżącymi spada w dolnych 
odcinkach strumienia,

— gatunki pochodzenia lądowego występują głównie w odcinku okresowym. 
Podjęto próbę odtworzenia dróg sukcesji wirków Fosso Contesora ze zwró

ceniem uwagi na kolejno wyodrębniające się, w miarę przebudowy warunków 
geomorfologicznych i biotycznych cieku, kierunki kształtowania fauny. Wyraź
niej zaznacza się kierunek związany z głównym nurtem potoku oraz kierunek 
związany z trwalszymi zastoiskami. Zasadniczy ciąg stadiów sukcesyjnych 
środowiska prądowego zawiązuje się dopiero w epirhithronie.

Zauważono, że fauna badanego strumienia jest bogata w porównaniu z in
nymi rodzajami wód (brak niestety poważniejszych danych porównawczych 
z innych drobnych, naturalnych i czystych wód bieżących). Przypuszczalnie 
oznacza to, że fauna wirków czystych wód bieżących jest bardzo zróżnicowana.

Stwierdzono, że w faunie badanego strumienia szczególnie dużą rolę odgry
wają wirki z filogenetycznie prymitywniejszej grupy rzędów Archophera; 
szczególnie Catenulida z rodzaju Stenostomum.
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