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zgrupowania skoczogonków (collembola) wydm śródlądowych polski
Srodlądowe łvydmy piaszczyste stanowią częśćeuropejskiego pasa piasków eolicznych

i pokrywają znaczną powierzchnię Polski, W większościsą to formy ustabilizowane

ptzez

borY sosnowe, ale na skutek antropopres,ji dochodzi do odsłaniania substratu iwykształcania

inicjalnych napiaskowych fbrmacji roślinnych, W otwartych środowiskachpiaszczystych
panują ękstremalne wanrnki troficzne, termiczne i wilgotnościowe limitujące obecność

roślinl zwierząt tworzących specyficzne

Stenotopowych gatrrnków

zgrupowania,

Skoczogonki (Collembola) są jedną znajliczniejszych grup stawonogow zasiedlających luzne
substraty nrineralne.

W cęlu Pogłębienia wieclzy na temat bogactwa, zI,ozllicowania i specyfiki zgrupowań
skoczogonkow wydm środlądowych Polski oraz ich jakościz perspektywy zachowania

o charakterze faunistyczno-ekologicznym, Na
wydmowych i 3 zwałowiskach antropogęnicznych) o róznej

bioróznorodności przeprowadzono badania
25 stanowiskach

(ż2 terenaclr

lokalizacji, wielkości,wieku, pochodzeniu i sposobie r:zytkowania prowadzono faunistyczne
badania rękonesansowe, Na jednej

powierzchni Wrzosowisku Przemkowskim, przez

lata prowadzono badania ekologiczne, obejmujące zgrupowania skoczogonków
wYdm

o roznym

z

stopniu stabilizacji oraz ptzedpola wydmowęgo. Cztery razy

Pobierano tu proby glebowe

dwa

dwóch

w

roku

z kilku typow mikrosiędlisk (stanowiska piasku, szczotlichy

siwej, wrzosl-l zwyczajnego, pojeclynczych drzew. biologicznej skortrpy glebowej, lasu)
itrzęch Poziomow głębokości.W badarriach rel<clnęsansowy,ch mat!.liał zbierano jednorazowo
ltrb dwukrotnie, Faunę ekstrahowano w apalatach Tullgrena, preparowano (z użyciem p§nu

Nesbitt'a i płynu Swana) i oznaczano pod mikroskopem.

PrzeProwadzono szereg analiz faunistycznych, ekologicznyclr

i

statystyc znych

dotYczących bogactwa gatllnkowęg{), zagęszczenia, struktury (wefiykalnej, horyzontalnej,
frekwencji i dominacji, pref'erencji gatunkow), różnoroclrrościi potiobieństwa zgnlpowań oraz

czYnnikow roznicujących,

W

częścirekonesansowej stwierdzono duze zrożnicowanię
zgruPowań w zakręsie składu ibogactwa gatunkowego (1 - 18 gatunków) oraz średniego
zagęszczenia (0,10 tys, os./m2

do 26,28 tys. os,/m2). Wartośćtych parametrow

była

warunkowana plzel, roznliary piaszczl,stego odsłonięcia, pokrycie terenu roślinnościąoraz
sposob i intensywność Lłzytkowania.

W częŚci ekologicznej stwierdzono zależnosó składu, bogactwa i struktury zgrupowań
od fazY sukcesji oraz morfologii terenu. Zaobserwowano przy

Charakter Powierzchni róznicował zgrupowania

Ęm dużą zmiennośćlokalną,
w większym stopniu niz mozaikowo

rozmięszczone mikrosiedliska, Struktura wertykalna

ijej dynamika sezonowa była różna na

stanowiskach eksPonowanych i utrwalonych. Wyrazne migracje w głąb profilu glebowego
nastęPowałY latem i jesienią na stanowiskach inicjalnych, Liczebnośćnię wykazała
Powtarzalnej dynamiki sezonowej poza niskimi wartościami stwięrdzanymi wiosną.

Gatunki eurYtopowę dominowaĘ na stanowiskach pionierskich,
w wYzszYch fazach sukcesji. Wyrożniono grupy gatunków specyficznych

wYdm, muraw

i

wrzosowisk przedpola

wy<imoweg

o

a

stenotopowę

dla otwartych

oTaz terenów zadrzewionych,

Zaobserwowane zalężnoŚci pozwoliły określićnajbardziej i najmniej korzystne warunki
dla

zgruPowań bogatYch

W cenne gatunki

skoczogonków. Najcenniejsze

i

najbogatsze

zgruPowania stwięrdzono na odsłonięciach wydmowych o duzym areale i o zróznicowanym
PokrYciu teręnu oraz na zwałowiskach antropogenicznych. Najuboższe zasiedlały niewięlkie
powierzchnie o wysokim poziornie zakłocęń.
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Springtail (Collembola) assemblages of inland dunes in Poland
Continental sand dunes are apart ofEuropean aeolian sand bęlt and cover a large area
of Poland, Most of them is stabilized by pine forests, but as a result of anthropopressure the
substratę is exposed arrd initial sand plant formations develop. Extrenre trophic, thermal and

moisture conditions prevail in opcn sandy environments and lirrlit a presence of stenotopic
species of plants and animals, that fbrm specific communities. Springtails (Collembola) are
one of tlre most numerolls groups of arthropods inhabiting loose minęral substrates.

In order to extend the knowledge about the richness, diversity and specificity of
springtail assemblages inhabiting Polish inland sand dr:nęs and thcir quality in a perspective

of biodiversity preservation,

f-aunistic and ecological research u,ere conducted. Faunistic

reconnaissance study was carrięd out on 25 sitęs (22 durre areas and 3 anthropogenic sandy
heaps) of various geographic location, size, age, origin and land use. On one research area *

Wrzosowisko Przemkowskię, ecological study was conductęd for two yeals, concerning

of springtails from two dunes (varying a degree of stabilization) and a dunę
foreland. Soil sanlples węre collęctecl fbtrr tinles a ye.af fiom sevr:ral types of microhabitats

assenlblages

(sand, grey hair grass, heather, single trees, biological soil crust, fbrest) and three depth levels.

In the reconnaissance study material was collected once or twicę. Fauna was ęxtracted in
'Iullgren funnels, mounted on microscope
slides (with the use of Nesbitt's fluid and Swan's
fluid) and determined to species level under a microscope.

A

serięs of faunistic, ccologiual arrd statistical analysis w,as perfornled on species

richness, abundance, structure (vertical, horizontal, frequency, dominance, species
preferences), diversity and similarity
ręconnaissance part

of assemblages and variables affecting them. In

a Iarge diversity of assęmblages composition, specięs richness (1

the

-

8

species) and average density (0,10 thous. ind./m2 do 26,28 thous, ind,/m2) was found. The

value o1'tlrese paranletel,s was detet,nlined by the size of sandy ęxposLlre, vegetation cover,
land use and its intensity,

In the ecological part a dependence of assemblages composition, richness and structure

on succession phase and terrain morphology was found.
observęd.

A

A large local variability was aiso

character of the area affected the assenlblages nlore than the microhabitats

arranged in a nlosaic pattern. Verticlil struclLlIe and its seasonal dytlłtnlics were different on

the exposed and stabilised sites. Distinct migrations down the soil profile took place in
Summer ańd autumn at the initial sitęs. No repeatable seasonal dynamics of the abundancę
was found, excępt for thę low values obsęrved in spring.

Eurytopic species dominatęd on pioneer sites and stenotopic in higher phases of
succession, Groups of species specific to open dunes, grasslands and heaths in the dune

foreland and wooded aręas were cJistingrrished, The obserl,ecl relationships allowed to
dętermine thę most and thę least favourable conditions for assernblages rich in valuablę
species of springtails, The most valuable and thę richęst assemblages were found on the large

dune exposures with divęrse vegetation cover and on the anthropogenic sand heaps. The
poorest assemblages inhabited small areas with a high level of distr"rrbance,
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