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Słodkowodne małżoraczki (Ostracoda, Crustacea) Żuław Wiślanych (Północna Polska)

A b s t r a c t .  The paper presents da ta  on the faunistic analyses of ostracodes found in  va
rious types of freshwater reservoirs in  the Vistula Fens. 40 species were noted, among them  
several rare and little-known as well as one new to Polish fauna — Eucypris moravica J a n  - 
CARIK, 1947. Opinions are presented concerning the types of habitats inhabited by the  spe
cies collected, and the effect of certain environm ental factors (type of substratum , movem ent 
of water) on their occurrence. The species found have been analyzed as regards the ir pheno
logy, method of reproduction, mode of life, coexistence, and distribution in  Poland and the  
world. A zoocoenological analysis revealed two ostracode communities.

I. INTRODUCTION

The area of the Vistula delta is a fragment of Poland which has been very 
scantily studied in respect to Ostracoda. Only two papers — Zaddach 1844, 
Seligo 1899, may also concern the region in question. Their authors give 20 
species of ostracodes found in West Prussia in geographically and ecologically 
undefined localities (mainly lakes). One of the species mentioned: Candona 
pubescens (Косы), cannot, unfortunately, be identified today.
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II . LOCATION AND CHARACTERISTICS OF SAMPLING SITES

Studies embraced the regional geomorphological area of the Żuławy Wiślane 
(the Vistula Fen Country) in the Vistula delta. This area was described in the 
monograph edited by A u g u s t o w s k i  (1976).
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STRESZCZENIE

Praca stanowi pierwsze opracowanie składu małżoraczków z terenu Żuław 
Wiślanych. Materiał został zebrany w latach 1984 i 1985. Podano rozmieszcze
nie i opis 19 stanowisk, na których pobierano próby (ryc. 1, ryc. 2 i tab. I). 
Z każdego stanowiska pobrano metodą jakościową próby z trzech różnych 
sezonów, które stanowią cykl roczny. Zbiór obejmuje 29223 osobniki repre
zentujące 40 gatunków z 4 rodzin. Lista zebranych taksonów, liczba osobni
ków reprezentujących je w materiale, ich frekwencja na stanowiskach, okresy 
występowania taksonów w poszczególnych porach roku w rozbiciu na stadia 
juvenilne i osobniki dojrzałe zestawione są w tabeli II. Dla każdego zgrupo
wania małżoraczków, występującego na badanych stanowiskach, obliczono 
wskaźnik różnorodności gatunkowej S h a n n o n a -W ie n e r a  (H ’) i określono 
strukturę dominacyjną (tab. II).

Próby wiosenne okazały się najbogatsze ilościowo i jakościowo (tab. III). 
We wszystkich okresach poboru prób dominowały osobniki dojrzałe, przy czym 
wiosną ich udział był najmniejszy (ryc. 3). Najpospolitsze i najliczniejsze na 
badanym terenie są Cyclocypris ovum (Fr =  18/19, D =  25%) i Cypria ophthal
mic a (Fr =  17/19, D = 14%) gatunki mało wybredne środowiskowo— tab. 
II. Interesujący jest fakt stwierdzenia Candona eremita na dwóch stanowiskach 
z wodą powierzchniową, a także Eucypris crassa i E. lutaria w zbiorniku trw a
łym oraz Candonopsis kingsleii i. Stenocypria fischeri w zbiornikach okresowo 
wysychających.

Zanalizowano zebrane gatunki pod względem ich wymagań dotyczących ro
dzaju podłoża, sposobu życia, wrażliwości na czynnik hydrodynamiczny, spo
sobu rozmnażania i fenologii. Okazuje się, że większość gatunków stanowiły 
formy pelofilne (80% ogółu zebranych, w tym 17,5% euryplastycznych pod 
tym  względem), typowo denne — niepływające (57,5%), oligoreofilne (45%) — 
tabela IV, amfigoniczne (67,5%), wiosenne z zasadniczo jedną generacją w ro
ku (32,5%).

Zwrócono uwagę na łączne występowanie na pięciu stanowiskach Candona 
Candida i C. weltneri.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie zebranych gatunków w Polsce, to połowę 
stanowią gatunki pospolite lub dość pospolite. Wśród pozostałych stwierdzono 
7 gatunków nowych dla Pojezierza Pomorskiego, w tym  Eucypris moravica 
J a n c . nowy dla fauny Polski (tab. IV). Na uwagę zasługuje znalezienie na 
Żuławach gatunków rzadkich w Polsce i mało znanych: Candona improvisa, 
C. alexandri, C. balatonica, C. hyalina, C. eremita, C. prespica pomeranica, Can
donopsis parva, Cyprinotus barbarus i Stenocypria fischeri. Dwa nowe stano
wiska C. eremita i jedno G. barbarus są najdalej wysuniętymi na północ ze zna
nych do tej pory, a nowe stanowisko C. alexandri jest trzecim w ogóle holo- 
ceńskim stanowiskiem tego gatunku.

Pod względem zoogeograficznym dominują na badanym terenie gatunki
o zasięgu holarktycznym (32,5% ogółu)— tab. IV.
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W końcowej części pracy przedstawiono analizę zoocenologiczną. Dały się 
wyróżnić dwie zbiorcze jednostki (ryc. 4, 5): 1) charakterystyczne zgrupowanie 
małżoraczków zbiorników starorzeczowych; jego strukturę przedstawia ryc. 5A
i 2) charakterystyczne zgrupowanie małżoraczków typowych dla krajobrazu 
Żuław rowów i kanałów melioracyjnych — ryc. 5B.
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