Osobne odbicie z Tomu LX1I Ser. B. Rozpraw Wydziału matemat.-przyrodn.

Przyczynek do fauny widłonogów Polski
z rodźiny Harpacticidae: Wolterstorffia
confluens Schmeil.
Napisał

St. Minkiewicz.
Rzeca przedstawiona przez członka M. Siedleckiego na posiedzeniu Wydziału
matem.-przyrodniczego dnia 7 lipca 1922 r.
(Z tablicą 11).

Gatunek Wolterstorffia coniluens 7 rodź. Harpacticidae zna
lazłem w materjałach, zebranych w lecie 1917 r. w słonem jeziorku
O w czary (niedaleko od Buska w ziemi kieleckiej) przez prof.
Wł. Szafera, które otrzymałem w lecie 1921 r. od dr. A. Li
tyńskiego. a następnie w 1922 r. od prof. J. Grochmalickiego.
Gatunek ten po raz pierwszy opisany został w 1894 r. przez
O. Schmeil a (10) ze słonych stawków (o 0’5°/o zawartości NaCl)
Holsztynu („Colberger Heide“). Autor podał niestety tylko krótki
opis gatunku bez rysunków. W 1908 r. znalazł go powtórnie V.
Brehm (1) również w słonych zbiornikach koło Bengasi w Barka
(Afryka północna). W pracy swej zaznacza Brehm. źe forma
afrykańska jest zasadniczo podobna do typowej, różnice jednak
dotyczą pierwszej pary rożków Q, które w większości wypadków'
są 7-członkowet gdy u formy opisanej przez Schmeil a —
6-członkowe, oraz budowy IV pary nóg pływnycb Q (b. krótkie
I członki endopoditów u formy afrykańskiej). O szeregu drobniej
szych różnic u obydwu form sądzie można z załączonej do pracy
Brehm’a tablicy (29), przy porównaniu z odpowiedniemi rysun-
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kami, dodanemi do krótkiego opisu Wolterstorffia ćóńfluens Schm. *)
w zbiorowej pracy: „Die Süsswasserfauna Deutschlands". Heft 11,
1909, w której Copepoda zostały opracowane przez C. van D o uw e’g o (2).
Wreszcie niedawno, bo w 1919 r. w tymczasowem doniesieniu
(3) podał van Douwe trzecie stanowisko Wolterstor ffia confluens
w Istrji. niedaleko Rovigno w jeziorku Palu, odległem o 600 m
od zatoki morskiej. W doniesieniu tern zapowiedział autor dokładny
opis tego ciekawego gatunku z załączeniem rysunków i omówie
niem. różnic formy z Barka w stosunku do typowej.
Dowiedziawszy się po listownem porozumieniu z C. van Douwe’m, że zapowiedzianej przez siebie pracy nie może z różnych
przyczyn dotychczas wykonać, postanowiłem podać obszerniejszy
opis omawianego gatunku z załączeniem ważniejszych rysunków,
ponieważ opisy dotychczasowe nie są wystarczające.

Opis gatunku Wolterstorffla confluens Selim.
Ciało, jak i u formy typowej, z przodu znacznie szersze;
odwłok silnie zwężony w części końcowej. Dzióbek (rosfrum) sze
roki, lecz stosunkowo krótki, na wierzchołku zaokrąglony i uwłosiony. (U formy typowej włosków brak).
Wszystkie człony głowotułowia (nie wyłączając pierwszego)
na swym dolnym brzegu pokryte długiemi i cięnkiemi gęsto ułożonemi włoskami; włoski te sięgają na I członie aż do podstawy
dzióbka, t. j. otaczają brzeg oskórka ezłona z boków, a na członach
II, III i IV dochodzą tylko do połowy boków; na członie V włoski
brzeżne sięgają do podstawy V pary nóg; ponad brzeżnym szere
giem włosków z boków tego ezłona, a zresztą i ezłona II, III i IV
widać ponadto nieregularnie odstające włoski takiej samej długości.
Pozatem oskórek członów głowotułowia, począwszy od II.
okryty jest od grzbietu i częściowo z boków szeregami drobnych
bardzo włosków, gęsto skupionych, szczególnie w dolnych częściach
członów (na czl. V włoski te rzucają się w oczy najwyraźniej, tak
jak na odwłoku). U formy typowej (SchmeiPą) — z Holsztynu —
9 Opis ten został oparty na pracy Schmeila (10), który użyczył C. van
Donwe’mu nieopublikowanych przez siebie rysunków. Do tego opisu oraz rysun
ków, j*ko do najkompletniejszych z dotychczasowych, odnosić będziemy porówna
nia naszej formy.
.1
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włosków na oskórku głowotułowia. jak widać ż opisu van Douwe’go (2) brak, a brzegi członów, jak i na odwłoku, są gładkie.
Człony głowotułowia II—IV są węższe z przodu i rozszerzone
z tyłu, co dobrze widać przy boeznem położeniu zwierzęcia, wtedy
bowiem uwidacznia się kształt naroży członów (Tabl. 11. rys. 3).
Dolne krawędzie członów odwłoka z wyjątkiem człona ostat
niego, au
również i pierwszego — od strony brzusznej, otoczone są do
okoła (tuż nad brzegiem) nieprzerwanym szeregiem gęstych i długich
włosków; u Q włoski te są znacznie krótsze, niż u $ (rys. 1 i 2);
oprócz tego oskórek członów odwłoka u obydwu płci jest pokryty sze
regami gęstych i cienkich włosków (z wyjątkiem partyj górnych
od strony brzusznej): włoski te są znacznie dłuższe na stronie brzusz
nej, niż na grzbiecie i z boków, a u r? znacznie dłuższe, niż u Q.
Na członach II. III i IV u
a II i III u Q od brzusznej strony
z reguły są 4 szeregi takich włosków (nie licząc szeregu brzeżnego),
na stronie grzbietowej zaś 5—6; na członie ostatnim dostrzegałem
zazwyczaj tylko 2 krótkie szeregi (rys. 1 i 2). Granica zlania się
I człona odwłoka Q z dwóch samodzielnych członów jest od grzbietu
zaznaczona wyraźnie przez lśniącą listewkę oskórkową, grubszą
z boków, niż wpośrodku; tuż pod tą listewką, od strony grzbietowej,
leży szereg małych i krótkich włosków. Od strony brzusznej tego
człona włoski leżą w dolnej jego części sięgając tylko do boków (rys. 4).
Utwory oskórkowe „pola genitalnego“ tego człona ilustruje rys. 4.
Pokrywka nadodbytowa {operculum anole) mała, na wolnym brzegu
zaokrąglona i pokryta b. krótkiemi włoskami (rys. 2).
W opisie formy typowej (van Do u we (2)) podano co do sze
regów włosków opisanych powyżej u naszej formy, że odwłok od
strony brzusznej pokryty wieloma rzędami delikatnych włosków,
a tylne krawędzie członów są gładkie. Widzimy więc, że i w orna
mentacji oskórka członów odwłoka zachodzą pomiędzy obu formami
pewne różnice.
Widełki (furca) pod względem kształtów i „uzbrojenia“, t. j.
charakteru i ilości szczeci u formy naszej są takie same, jak
i u typowej (rys. 1 i 2); drobne różnice polegają na tem, że brzeg
zewnętrzny widełek u Q formy Schmeila jest uwłosiony, u na
szej zaś — gładki; u formy naszej natomiast widać grupki cienkich
bardzo włosków u góry u brzegów wewnętrznych obu gałązek
widełek (rys. 2). U $ naszej formy rzadkie włoski odchodzą od
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obydwu boków widełek a nawet występują i na górnej oraz dolnej
ich powierzchni.
Rożki I pary Q 6-członkowe. Szczeć czuciowa (kolbkowata)
członka IV przerasta członek ostatni.
W budowie tej pary rożków u
obydwu form porównywa
nych widoczne są pewne różnice. I tak, obok grubej szczeci czu
ciowej (kolbkowatej) IV członka odchodzi od jej podstawy druga
szczeć — cienka, której brak u formy typowej; na ostatnim zaś członku,
zakończonym, jak i u formy typowej, trzema ząbkami, istnieje u naszej
formy daleko więcej szczeci, niż u formy typowej (rys. 5).
Rożki II pary u obydwu porównywanych form są jednakowe;
budowę żuwaczki (mandíbula) naszej formy ilustruje rysunek 6.
Brak odpowiedniego rysunku żuwaczki formy typowej utru
dnia porównanie w szczegółach tych narządów; sądząc jednak z opisu,
są one do siebie podobne.
Budowa nóg. I para nóg pływnych prawie jednakowa
u obydwu płci: endopodity niemal tejże długości, co i exopodity; różnica, w porównaniu z osobnikami, opisanemi przez
Schmeila (van Do u we [2]) polega na tem. że na ostatnim
członku gałązek zewnętrznych obok dłuższej szczeci końcowej od
chodzi od wewnątrz cienka goła szczeć, której brak u formy
Schmeila; szczeć ta. słabiej znacznie wykształcona, istnieje u formy
algierskiej (1); następnie, krótsza szczeć końcowa tegoż członka
exopoditów jest u naszej formy goła (jak u formy algierskiej),
a nie pierzasta (rys. 7).
II i III para nóg pływnych Q są prawie jednakowe; nie
wielką różnicę stanowi to, że na II członku exopoditów III pary
nóg odchodzi od wewnątrz, bliżej końca, długa goła szczeć, której
brak na tem samem miejscu na exopoditach II pary nóg. Endopodit III pary nóg Q wyrysowany został na rys. 8.
Opisu oraz rysunku tych nóg dla formy Schmeila niema.
IV para nóg pływnych Q'. Exopodity tych nóg różnią się od
tychże gałązek III pary tem, że nie posiadają szczeci na wewnętrznym
brzegu ostatniego członka; endopodity nieco tylko przerastają I czło
nek exopoditów; są one wysmukłe i zakończone dwiema pierzastemi
szczeciami, z których zewnętrzna jest bardzo długa; na członku I od
wewnątrz znajduje się pęczek cienkich włosków, a wyjątkowo, jak to
przedstawia rys. 9, odchodzi w bok długa prawie pozioma szczeć nieowłosiona. Opis i rysunek tych nóg podał Brehm dla formy algięr»
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skiej (1); z porównania wynika, że gałązki zewnętrzne są u obydwu
form prawie jednakowe (na rysunku Brehm a brak kolca na
II członku basipoditu): gałązki wewnętrzne różnią się o tyle, że
ich I członek u formv algierskiej jest bardzo krótki i posiada
krótką szczeć od boku wewnętrznego, zaś członek II szerszy znacz
nie, niż u formy z Owczar, ma tuż przy końcu z obydwu boków
po krótkiej szczeci, których brak u naszej formy (Brehm [1].
tabl. 29j.
V para nóg Q u naszej formy zasadniczo tak samo, jak
u typowej, zbudowana (rys. 10), różni się pod względem długości
poszczególnych szczeci oraz ich uwłosienia. Tak szczeć leżąca ku
wewnątrz od najdłuższej na członku wewnętrznym (nie oddzielonym
od członka zewnętrznego tej nogi) jest u naszej formy prawie
2 razy dłuższa, niż I szczeć tego członka (licząc od zewnątrz nogii
i sąsiadująca z nią szczeć IV, gdy u gatunku typowego Schmeila
szczeci I, III i IV pod względem swej długości są prawie jedna
kowe; pozatem szczeci V i VI tegoż członka wewnętrznego są
u formy z Owczar gładkie, a nie pierzaste, jak u formy typo
wej. Inne szczegóły dotyczące szczeci tej pary nóg zauważyć
można przy porównaniu rysunków (v. Douwe [2]).
Nogi
I para nóg pływnych
różni się o tyle od tejże
u
że II członek basipoditu posiada od wewnątrz znacznie
smuklejszy kolec, niż u Q (rys. 7).
II para nóg pł. Exopoditv tych nóg są odmienne, niż wszyst
kich pozostałych, wskutek tego, że ostatni ich członek nie posiada
na swym końcu żadnej szczeci, lecz długie i grube kolce, charak
terystycznie rozstawione (rys. 11). Eudopodity zaś tej pary nóg są
smuklejsze. niż u Q, choć zasadniczo podobnej budowy (Tabl. 11
rys. 12).
Budowa nóg pł. III pary (rys. 1.3) jest prawie taka sama, o ile
chodzi o ich gałązki wewnętrzne, jak u gatunku typowego i o tyle
odmienna od budowy tych nóg u formy algierskiej, że i u ostat
niej kolec zewnętrzny drugiego członka nie jest ostry i zagięty,
lecz tępy i prosty (porówn. Brehm [1], tabl. 29); gałązki ze
wnętrzne u formy naszej i algierskiej są jednakowe (brak opisu
i rysunku ich dla formy typowej).
IV para nóg pł. posiada bardzo charakterystyczne gałązki we
wnętrzne (rys. 15 i 16); końcowe ich członki mają kształt owalny;
od obydwu ich boków odchodzą szeregi dość regularnie ułożonych
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długich i grubych włosków; na rys. 15 z każdego buku zostały
oddane tylko 2 szeregi (II i III) z różnych poziomów; ponad szeregiem
górnym leży nieuwydatniony na tym rysunku szereg I, zaznaczony na
rys. IB. (tylko ten jeden szereg), a od strony przeciwnej, tak samo le
żący jak I — szereg IV. Na końcu tego członka znajdują się 2 pie
rzaste szczeci.
, Ostatni członek gałązek zewnętrznych IV pary nóg pływnych
5* przedstawia rys. 14.
V para nóg
(rys. 17) zasadniczo taka sama, jak u form :
typowej i algierskiej. Nogi te, jak i u Q, posiadają nierozdzielone
członki: podstawowy (wewnętrzny) i końcowy (zewnętrzny), co sta
nowi między innemi cechę rodzaju Wolterstorffia. Drobne różnice
dotyczą charakteru poszczególnych szczeci.
Długość Q wynosi od 0 7—08 mm1); dl.
— przeszło 0'7 mm.
Worek jajowy stosunkowo duży, sięga do IV człona odwłoka i za
wiera przeszło 20 niewielkich jaj. Spermatofory kształtu owalnego,
z krótką zagiętą szyjką (rys. 18).
W materjałach z Owczar zebranych w lipcu 1921 r. zna
lazłem liczne
i mniej stosunkowo samców. Były nieliczne
samice z workami jajowemi, również dużo osobników młodocianych,
z czego można wnosić, że gatunek rozmnaża się z wiosną.
Na zakończenie należy choć pokrótce omówić rozsiedlenie
geograficzne omawianego tu gatunku i pokrewnego mu — Wol
terstorffia blanchardi Richard (Schmeil 1894) = Mesochra blanchardi Richard 1889 = Canthocamptus ophiocamptfides L e p i e s zkin 1900 = Marschia blanchardi R is chard (Sars 1903). Znane
są tylko te dwie formy z wód słonych starego Świata2). Z nich
ostatnia, o zasięgach rozleglej szych i liczniejszych stanowiskach
(van Douwe [3]), liczniej występuje w Azji (Azja centralna, je
zioro Aralskie, Tengis, Buchara); nielicznie w Europie (Tyflis. Ruinunja, Holsztynja) oraz Afryce pn. (Alger, Tunis). Gatunek pierwszy,
t. j, W. confluens zajmuje tylko nieliczne stanowiska w Europie
x) Okazy z Holsztynu według Schmeil a (10) dochodzą tylko do 0'7 mm
długości.
2) W 1895 r. opisał Herrick 2 gatunki pokrewne z Ameryki (Minnesota),
dla których utworzył rodzaj Marschia, Sars (1903) zidentyfikował oba rodzaje,
zaliczając Mesochra blanchardi Richard’a do rodzaju Marschia — Wolterstorffia
(Schmeil 1894).
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i Afryce, mianowicie: Holsztyn, Istrja jeź. Palii, Afryka (Barka)
i ostatnie w Europie: Polska, Busk (jeź. O w czary).
Trzy pierwsze stanowiska Wolterstorffia confluens cechuje
przedewsżystkiem ich bliska odległość od mórz; jedno z nich —
jeziorko Palii w Istrji — położone jest tylko w odległości 600 m
od zatoki morskiej i zasilane jest w słoną wodę przez szczeliny
w podłożu wapiennem (karstowem) wprost od sąsiadującego z nim
morza (van Do u we [3]). Stanowisko tego gatunku w Polsce jest
od najbliższego morza odległe mniej więcej o 435 km. Stanowisko
to jednak jest bardzo charakterystyczne pod względem geologicznym.
Teren powiatu stopnickiego, gdzie niedaleko od Buska leży stawek
O w czary, oraz pow. pińczowskiego posiada liczne źródła słone.
„Najobficiej reprezentowane są tu utwory trzeciorzędowe (Dziubałtowski 4), wypełniające zagłębienie morza Śródziemnego, które
z początkiem środkowego miocenu zalewało niż Galicyjsko-Podolski“,
...„dzisiejszy powiat miechowski i pińczowski i występujące na pułudnie cyple wyżyny środkowo-polskiej“. „Powstanie licznych źró
deł mineralnych należy właśnie zawdzięczać występowaniu utwo
rów trzeciorzędowych, mianowicie gliny łupkowej i gipsu, zawiera
jących w sobie małe ilości soli“.
Widać z tego, że teren nasz posiada warunki, zupełnie odpo
wiadające charakterowi zasięgów Wolterstorffia confluens.
Należałoby dalej, mając na względzie tak daleko w ląd wy
sunięte stanowisko tego gatunku widłonoga. dociekać przyczyn jego
odległości od stanowisk nadmorskich dotychczas dlań wykrytych
i starać się wyjaśnić to stanowisko na podstawie danych zoogeografji oraz starać się dociec, w jaki sposób mógł ten gatunek znaleźć
się na stanowisku tak odrębnem od dotychczas poznanych.
Jednem z najprotszych przypuszczeń byłoby przyjęcie możliwości
zawleczenia Wolterstorffia confluens drogą bierną, np. przy udziale
ptaków przelotnych, i przypuszczenie takie byłoby możliwe, gdyby
nie ta okoliczność, że stanowiska zasięgowe tego gatunku są bardzo
nieliczne, co czyni przypadek zawleczenia mniej prawdopodobnym.
Pod względem zoogeograficznym zastanawia ten fakt, że sie
dziby dotychczasowe W. confluens leżą między 10° a 20° dl. geo
graficznej (v. Douwe [3]); stanowisko w Polsce jest bardzo zbliżone,
leży bowiem mniej więcej w 21° dł. g. Nasze stauowisko W. con
fluens jest pod względem zoogeograficznym ciekawe jeszcze przez
to. że występuje tu licznie w lipcu, w okresie rójki, nadmorski
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gatunek chrząszcza wodolubka — Philydrus bicolor Fabr.< co opisał
Ł o m n i c k i (9), który znalazł tego chrząszcza także w wykopaliskach
Staruni (8); poza tem znaleziono go w Ciechocinku (Łomnicki
7); Siwej Wodzie pod Szkłem (Gruchmalicki i Szafer [5])
i w Gdańsku.
Pod względem geobotanicznym źródła i stawek w Owczarach
zasługują też na uwagę (D zi u b at o w s k i 4). „W wodach stoją
cych tuż przy źródle występują tu 2 gatunki halofilne niezmiernie
rzadkie dla flory całego Królestwa Polskiego. Są to Zannichelia palustris L. var. pedicellata. Fr. i Ruppia maritima L. var. rostellata Koch. Forma druga —• odkryta tu po raz pierwszy dla Kon
gresówki. Ruppia maritima L. var. rostellata Koch, w Królestwie
Polskiem występuje tylko w słonej wodzie w Owczarach“ w ...„Eu
ropie przeważnie na wybrzeżach mórz. Północna Afryka, zach. Azja,
Północna Ameryka“. I na innem miejscu: „o zawleczeniu tego ga
tunku przez wodę w nowszych czasach nie może być mowy“; jest
to zatem relikt starszej flory.
Widzimy z tego, że stanowisko Wolterstorffia confiuens w Polsce
jest wogóle bardzo ciekawe i nosi wybitnie reliktowy charakter.
Bliższe jednak wyjaśnienie zasięgu naszego gatunku narazie przy
najmniej uważać musimy za przedwczesne, póki nie zostanie grun
towniej zbadaną fauna rodziny Harpactiddae licznych słonych
wód Polski, jak w Ciechocinku, Wieliczce, Inowrocławiu i innych
miejscowościach. Zdobyte materjały umożliwią zapewne bliższe
wyjaśnienie ze stanowiska zoogeograficznego zasięgów Wolters
torffia confiuens.
Stwierdzić tu jeszcze musimy, że nowe stanowisko Wolllerstorffia, confiuens w Polsce stanowi jedno jeszcze pośrednie ogniwo
pomostu między najodleglejszemi jej siedzibami Bengasi w Afryce
i Holsztynem w Europie, dotychczas bowiem jedynym takim
ogniwem było stanowisko jej w Palń w Istrji (van Douwe [3]).
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Objaśnienie rysunków.
Wszystkie rysunki zostały wykonane przy pomocy aparatu rysunkowego Abbe’go.
Rys. 1. cf Ostatnie dwa człony odwłoka wraz z widełkami od strony
brzusznej (część dolna czł. 3. wyrysowana bez włosków); X 170.
Rys. 2. 2 Koniec odwłoka (części 3. i 4. człona) wraz z widełkami od
strony grzbietowej (szczeń środkowa wyrysowana tylko częściowo); X 170.
Rys. 3. d Naroża członów: 2, 3 i 4 z boku; X HO.
Rys. 4. $ I człon odwłoka od strony brzusznej z polem „genitalnem“ X220.
Rys. 5. cT Rożek I. pary (bez podstawowej częśei)X340').
Rys. 6.
mandibula.
Rys. 7. $ Pierwsza para nóg pływnych.
Rys. 8. 9 Endopodit 3. pary nóg pływnych.
Rys. 9. 2 Czwarta para nóg pływnych.
Rys. 10. 2 Piąta para nóg.
Rys. 11. cł* Ezopodit nóg pływnych 2. pary — 3 członek.
Rys, 12. d Endopodit nóg pływnych 2. pary.
Rys. 13.
Endopodit 3. pary nóg pływnych.
Rys. 14. c? Ostatni (3) członek exopoditów 4. pary nóg pływnych.
Rys. 15. <5» Endopodit 4. pary nóg pływnych; tylko z 2. i 3. szeregiem
włosków na bokach 2 członka; X 525.
Rys. 16. c? Ten sam endopodit tylko z 4. szeregiem włosków na 2. członku.
Rys. 17. c? Piąta para nóg.
Rys. 18. c? Spermatofor.
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