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ABSTRACT. Groups of thrips (Thysanoptera) on zoocenological studies  the case study.
The paper presents the results of investigations into the thrips fauna of chosen plant communities of Silesian
Upland. The study was conducted in selected plant communities enclosed seven types of vegetable formations:
forest, shrubby, xerothermic and meadow areas. All gathered thrips was mathematically worked for the help of
statistical coefficients: domination, frequency, constancy, richness of species as well as the similarities distance of
thrips groups. Additionally three main associations of thrips were distinguished on the basis PCA and thrips abundance,
species composition and domination structure. 71 species were recorded.
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WSTÊP
Pojêcie jednostki obejmuj¹cej zgrupowanie wielogatunkowe organizmów ¿ywych (asocjacja) zosta³o po raz pierwszy zdefiniowane w odniesieniu do zbiorowisk rolinnych i oznacza³o zbiór gatunków rolin, niezale¿nie od ich przynale¿noci systematycznej, zwi¹zany
z okrelonym typem siedliska i wystêpuj¹cy w obrêbie jednego typu ekosystemu. Pojêcie asocjacji w zoologii po raz pierwszy zastosowano w badaniach zespo³ów skorupiaków planktonowych (LITYÑSKI 1938). Od tego momentu ci¹gle podejmowane s¹ próby zdefiniowania
i opracowania charakterystyk ilociowych i jakociowych zgrupowañ ró¿nych grup zwierz¹t,
zwi¹zanych z okrelonym typem siedliska.
W literaturze przedmiotu pojêcie zgrupowania organizmów jest czêsto u¿ywane zamiennie z innymi okreleniami takimi jak: taksocen (HUTCHINSON 1967), kompleks faunistyczny
(VIOLOVICH 1968) i zgrupowanie wielogatunkowe (ang. community) (ANDJUS 2005) oraz gildia (ang. guild) (JÜRISOO 1964), zoocenoza czy w zoogeografii grupa faunistyczna. Dla celów
analiz zoocenologicznych wiêksze znaczenie maj¹ zgrupowania gatunków o zbli¿onych wymaganiach ekologicznych, ¿yj¹cych w jednym miejscu i czasie, wykorzystuj¹cych te same ród³a pokarmu. Zgrupowania te nazwane s¹ równie¿ zespo³ami konkurencyjnymi (£UCZAK
& PROT 1967).
W prezentowanej pracy, w odniesieniu do gatunków wciornastków, przyjêto okrelenie
zgrupowania, które za RAMENSKY (1952) oraz £UCZAK & WIERZBOWSKA (1981) definiowane jest jako: wspó³wystêpuj¹ce w danym rodowisku, lub w okrelonej jego warstwie, gatunki danej grupy systematycznej, któr¹ zajmuje siê specjalista zoolog; posiada ono specyficzne
dla niego cechy strukturalne, takie, jak np.: liczba gatunków buduj¹cych zgrupowanie, czy te¿
struktura liczebnoci gatunków.
W pracach, które dotycz¹ tripsów charakteryzowane grupy wciornastków okrelane s¹
czêsto terminami: zgrupowanie Thysanoptera (POKUTA 1997), asocjacja lub stowarzyszenie
(ang. associations) (VESTAL 1914, CEDERHOLM 1963), zoocenoza (ang. zoocoenosis) (KROGERUS 1932), cenoza (ang. coenosis) (VASILIU-OROMULU 1985), wspólnota, agregacja (ang. communities, aggregations) (L EWIS 1973, V ASILIU -O ROMULU 1985), gromada, skupisko (ang.
assemblage) (ANANTHAKRISHNAN 1993).
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Wciornastki, czyli tripsy to gatunkowo liczna grupa owadów wysysaj¹cych soki rolinne z kwiatów, lici i owoców, dziêki czemu czêsto wywo³uj¹ca widoczne uszkodzenia rolin. Przedstawiciele niewielu gatunków mog¹ prowadziæ obligatoryjnie drapie¿ny tryb ¿ycia, ¿eruj¹c najczêciej
na innych, drobnych owadach i pajêczakach. Grupa tych owadów wykazuje cis³y zwi¹zek z rolinnoci¹ badanych obszarów i jest wskanikiem jej aktualnego stanu (SIERKA E. & SIERKA W.
2004). Jest to szczególnie istotne na terenach znacznie przekszta³conych dzia³alnoci¹ cz³owieka,
jakim jest obszar Pagórów Jaworznickich na Wy¿ynie l¹skiej (KONDRACKI 2001).
Bior¹c pod uwagê niedostateczny stopieñ poznania fauny Thysanoptera w Polsce, a tak¿e
postêpuj¹ce przemiany w rodowisku przyrodniczym, istotnym sta³o siê wykazanie obecnoci
przedstawicieli gatunków wciornastków i okrelenie struktury zgrupowañ wciornastków
w obrêbie wybranych zbiorowisk rolinnych oraz wykazanie prawid³owoci w ich kszta³towaniu siê w zale¿noci od stopnia przekszta³cenia rodowiska przyrodniczego, co by³o g³ównym celem prezentowanej pracy.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAÑ
Badania przeprowadzono na terenie Pagórów Jaworznickich (ryc. 1), jednego z piêciu
mezoregionów Wy¿yny l¹skiej, o ³¹cznej powierzchni 510 km2.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu badañ w obrêbie Wy¿yny l¹skiej.
Fig. 1. The location of the terrain of investigations in the range of Silesian Upland.
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Obszar ten charakteryzuje siê urozmaicon¹ budowê geologiczn¹ i jest ci¹giem licznych
zrêbów tektonicznych, zbudowanych g³ównie z utworów formacji karboñskiej i triasowej.
Znaczny wp³yw na obecn¹ rzebê omawianego terenu mia³y zlodowacenia krakowskie i rodkowopolskie, podczas których wszelkie obni¿enia starej rzeby zosta³y pokryte grub¹ warstw¹
osadów piaszczysto-¿wirowych a dolomity (utwory dolnego i rodkowego triasu) zosta³y pokryte glinami zwa³owymi (DYLIKOWA 1967).
Do Pagórów Jaworznickich zaliczane s¹ m.in. Pagóry: Bêdziñskie, Imieliñskie, Jeleniewskie, Ciê¿kowickie, Libi¹¿añskie i Chrzanowskie, osi¹gaj¹ce redni¹ wysokoæ 300 m n.p.m.
Pomiêdzy wyniesieniami terenu wystêpuj¹ kotliny, wype³nione czwartorzêdowymi piaskami,
przy czym najwiêkszy obszar zajmuje Kotlina Chrzanowska, stanowi¹ca przed³u¿enie Rowu
Krzeszowickiego.
Obszar Pagórów Jaworznickich le¿y w zlewni rzeki Przemszy i jej dop³ywu  Bia³ej Przemszy. Gleby jak i hydrografia omawianego terenu s¹ generalnie silnie przeobra¿one gospodarcz¹
dzia³alnoci¹ cz³owieka, co objawia siê degradacja gleb i znacznym obni¿eniem wód gruntowych.
Znaczne powierzchnie Pagórów Jaworznickich pokrywaj¹ ubogie w gatunki murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, wystêpuj¹ce na tzw. warpiach, czyli starych nieu¿ytkach
zwi¹zanych z kopalnictwem galmanowo-galenowym, a tak¿e nieczynnych kamienio³omach
i wapniówkach, bêd¹cych pozosta³ociami po produkcji sody i szk³a.
W pó³nocno-wschodnim rejonie badañ na stokach wzniesieñ zachowa³y siê nieliczne p³aty gr¹dów (Tilio-Carpinetum) w postaci remiz i pasów zieleni.
W miejscach silnie podmok³ych, wzd³u¿ rzeki Przemszy oraz nad mniejszymi ciekami
wodnymi wystêpuj¹ zagajniki olchowe o charakterze ³êgowym. Niewielkie p³aty tych zbiorowisk s¹ w dalszym ci¹gu nara¿one na zmniejszanie swego area³u w wyniku przeprowadzanych regulacji rzek oraz melioracji pól (TOKARSKA-GUZIK 1991).

METODYKA BADAÑ
Badania nad zgrupowaniami wciornastków przeprowadzono w latach 19982000.
Entomologiczny materia³ pozyskiwano w wybranych zbiorowiskach rolinnych Pagórów
Jaworznickich. Do badañ wybrano siedem typów zbiorowisk rolinnych (nazewnictwo jednostek fitosocjologicznych i systematykê zbiorowisk rolinnych przyjêto za MATUSZKIEWICZEM
(1984)), które by³y w ró¿nym stopniu rozpowszechnione na badanym terenie i w ró¿nym
stopniu przekszta³cone dzia³alnoci¹ cz³owieka. W ka¿dym z nich wyznaczono i uwzglêdniono inn¹ liczbê stanowisk (ogó³em 17), sprawdzaj¹c tym samym reprezentatywnoæ materia³u
zebranego metod¹ czerpakow¹ w ka¿dym z biotopów (W¥SOWSKA 1994) (tab. 1).
Owady do badañ ilociowych od³awiano za pomoc¹ czerpaka entomologicznego (ANDRZEJEWSKA & KAJAK 1966, £UCZAK & WIERZBOWSKA 1959), co 1014 dni od pocz¹tku maja
do pocz¹tku padziernika. Za pojedyncz¹ próbê przyjêto 4 serie po 25 uderzeñ standardowym czerpakiem na obszarze ka¿dego stanowiska badawczego (GRAY & TRELOAR 1933).
Owady od³awiano o ustalonej porze dnia, pomiêdzy godzin¹ 12 a 15, która w klimacie umiarkowanym pozwala na maksymalnie du¿y zbiór osobników doros³ych (LEWIS 1973). Na poszczególnych powierzchniach owady od³awiano wzd³u¿ wyznaczonego transektu.
Oznaczenia zebranego materia³u do gatunku zosta³y wykonane w oparciu o prace SCHLIEPHAKE & KLIMT (1979) oraz STRASSEN (2003). System klasyfikacji i nazewnictwa wciornastkow
pok³ade³kowych (Terebrantia) przyjêto za STRASSEN (2003) a wciornastków rurkowych (Tubulifera) za STRASSEN (2006) (http://www.faunaeur.org/, aktualiz.: 21.06.2007) oraz SCHLIEPHAKE
& KLIMT (1979).
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Tabela 1. Lokalizacja powierzchni badawczych i ich fitosocjologiczna klasyfikacja.
Table 1. The location of investigative surfaces and their phytosociological classification.
Powierzchnia
badañ
Study area

Lokalizacja powierzchni badañ
Localities of study sites

1

wzniesienie dolomitowe w Szczakowej
Pieczyskach na terenie kamienio³omu Gródek

2

pó³nocno-zachodnia czêæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

3

pó³nocna czeæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

4

Góra Grodzisko

5

po³udniowa czêæ kamienio³omu Gródek

6

wschodnia czêæ Góry Grodzisko

7

pó³nocna czêæ kamienio³omu Gródek

8

pó³nocno-zachodnia czêæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

9

zachodnia czêæ zbocza Góry Sadowej

10

po³udniowa czêæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

11

zachodnia czêæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

12

Góra Sadowa

13

Kulig  pomiêdzy kompleksami lenymi
Dobra-Wilkoszyn i Jeziorki

14

rodkowa czêæ kompleksu lenego Jeziorki

15

pó³nocno-zachodnia czêæ kompleksu lenego
Dobra-Wilkoszyn

16

pó³nocna czêæ kompleksu lenego Jeziorki

17

Ciê¿kowice niedaleko Góry Wielkanoc
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Przynale¿noæ fitosocjologiczna
powierzchni badañ
Phytosociological placement of the study sites
Klasa: Querco-Fagetea
Rz¹d: Fagetalia sylvaticae
Zwi¹zek: Carpinion betuli
Zespó³: Tilio-Carpinetum typicum
gr¹d subkontynentalny
Klasa: Vaccinio-Piceetea
Rz¹d: Vaccinio-Piceetalia
Zwi¹zek: Dicrano-Pinion
Zespó³: Querco roboris-Pinetum
kontynentalny bór mieszany
Klasa: Rhamno-Prunetea
Rz¹d: Prunetalia spinosae
Zwi¹zek: Rubion subatlanticum
Zespó³: Pruno-Crataegetum zarola ródpolne
Klasa: Trifolio-Geranietea sanguinei
Rz¹d: Origanetalia
Zwi¹zek: Trifolion medii
Zespó³: Trifolio-Agrimonietum
ciep³olubne zbiorowiska okrajkowe

Klasa: Festuco-Brometea
Rz¹d: Festucetalia valesiacae
Zwi¹zek: Festuco-Stipion
Zespó³: Koelerio-Festucetum sulcatae
murawy kserotermiczne
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea
Rz¹d: Molinietia
Zwi¹zek: Molinion
Zespó³: Molinietum medioeuropaeum
wilgotne ³¹ki
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea
Rz¹d: Arrhenatheretalia
Zwi¹zek: Arrhenatheretion elatioris
Zespó³: Arrhenatheretum medioeuropaeum
wie¿e ³¹ki
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W badaniach ilociowych przeprowadzono analizê statystyczn¹ wyników z uwzglêdnieniem
najwa¿niejszych wskaników analitycznych i syntetycznych (KASPRZAK & NIEDBA£A 1981),
a uzyskane dane dotycz¹ce ka¿dego zgrupowania zosta³y opracowane ³¹cznie (w ci¹gu ca³ego
okresu badañ) dla danych typów zbiorowisk rolinnych. Równolegle z badaniami nad ocen¹
struktury zgrupowañ przeprowadzono analizy wskaników, które da³y podstawê do wyra¿enia ró¿norodnoci obserwowanej w obrêbie zgrupowañ w postaci jednej liczby (TROJAN 1992).
Dominacjê osobnicz¹ D okrelono na podstawie wspó³czynnika dominacji wyra¿onego
wzorem (GÓRNY & GRÜM 1981):

gdzie: n  liczba osobników danego gatunku na danej powierzchni; N  liczba wszystkich
osobników zebranych na danej powierzchni.
Na podstawie wartoci wspó³czynnika dominacji wyró¿niono piêæ klas dominacji (GÓRNY & GRÜM 1981): eudominanty  stanowi¹ce ponad 20,01%, dominanty  od 10,01% do
20,00%, subdominanty  od 5,01% do 10,00%, recedenty  od 1,01% do 5,00% i subrecedenty, których osobniki stanowi³y mniej ni¿ 1,00% wszystkich zebranych owadów.
Frekwencjê wystêpowania przedstawicieli danego gatunku w próbach na danej powierzchni
badanego terenu wyra¿a³a sta³oæ wystêpowania C (GÓRNY & GRÜM 1981):

gdzie Na  liczba prób zawieraj¹cych dany gatunek a; N  liczba prób pobranych na danej powierzchni, przy czym wyró¿niono 4 kategorie sta³oci (GÓRNY & GRÜM 1981): I. 
gatunki reprezentowane w ponad 76% prób pobranych w okresie ich wystêpowania, stopieñ
II.  gatunki sta³e 51  75%, stopieñ III.  gatunki akcesoryczne 50  26% prób, stopieñ IV.
 gatunki przypadkowe  wykazywane w mniej ni¿ 25% prób.
Analizê stopnia powi¹zania przedstawicieli gatunków Thysanoptera ze zbiorowiskami rolinnymi oraz wyró¿nienie gatunków charakterystycznych dla poszczególnych zbiorowisk przeprowadzono w oparciu o wartoæ W (wiernoæ) wyliczon¹ ze wzoru (PAW£OWSKI 1967):

gdzie: a  liczba okazów danego gatunku w danym rodowisku; b  ca³kowita liczba
okazów danego tego gatunku na badanym terenie.
Przyjêto, ¿e (KASPRZAK & NIEDBA£A 1981):
Gatunki wyró¿niaj¹ce (charakterystyczne wy³¹czne)  to takie, które wystêpuj¹ tylko
w jednym typie zbiorowiska rolinnego, wykazuj¹ silne przywi¹zanie do takiego siedliska i zwykle s¹ one troficznie powi¹zane z charakterystycznymi lub wyró¿niaj¹cymi gatunkami rolin
badanych zbiorowisk. W innych mog¹ wystêpowaæ jedynie przypadkowo (W = 96100%).
Gatunki charakterystyczne (charakterystyczne wybieraj¹ce)  to takie, które wystêpuj¹
przewa¿nie, lecz nie koniecznie w okrelonym typie zbiorowiska rolinnego, chocia¿ mog¹
wystêpowaæ, nawet doæ licznie lub regularnie w innych zbiorowiskach, wykazuj¹c przywi¹zanie do krêgu zbiorowisk o zbli¿onych warunkach (W = 5095%).
Gatunki towarzysz¹ce  to takie, które spotykane s¹ w ró¿nych typach zbiorowisk
rolinnych, zazwyczaj nielicznie i z ma³¹ sta³oci¹, nie wykazuj¹c cis³ych zwi¹zków z okrelonymi typami siedlisk. Najczêciej s¹ to gatunki polifagiczne, b¹d zwi¹zane z rolinami
o szerokim spektrum ekologicznym i eurybiontyczne (W = l49%).
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Gatunki przypadkowe  to takie, które znajdowane s¹ w okrelonym siedlisku lub zgrupowaniu jedynie przypadkowo i nie wykazuj¹ z nim ¿adnych zwi¹zków.
Bogactwo gatunkowe zgrupowañ wyra¿ono za pomoc¹ wskanika ró¿norodnoci gatunkowej
SHANNONA i WEAVERA (a w³aciwie SHANNONWIENER (SPELLERBERG & FEDOR 2003)) oraz
BRILLOUINA. Najczêciej stosowan¹ miar¹ ró¿norodnoci gatunkowej jest miara zaczerpniêta z teorii
informacji przez SHANNON & WEAVER (1949) i wyra¿ona wzorem:

gdzie: S*  zgrupowanie; p  rozk³ad
Bezporednio z próbek wskanik SHANNONA i WEAVERA obliczano na podstawie wzoru
(LLOYD et al. 1968):

gdzie: c  przelicznik podstawy logarytmu dziesiêtnego = 1; N  liczba osobników w zgrupowaniu; ni  liczba osobników w danym zgrupowaniu (wszystkie logarytmy o podstawie 10).
Najwiêkszy wp³yw na wartoæ wskanika SHANNONA i WEAVERA maj¹ gatunki pospolite,
o du¿ych zagêszczeniach, dominuj¹ce w strukturze zgrupowania. Zmiany w liczebnoci tej
grupy zwierz¹t odbijaj¹ siê wyranie na wartoci wskanika. Najliczniejsza zwykle grupa gatunków rzadkich, o niewielkiej liczebnoci ma ma³y wp³yw na wartoæ H.
PIELOU (1974) zwraca uwagê na to, ¿e wzór SHANNONA i WEAVERA nie jest w³aciwy dla oceny zbiorów skoñczonych, jakimi s¹ próby faunistyczne, zawieraj¹ce okrelon¹ liczbê gatunków. Formu³a ta zosta³a bowiem zbudowana dla analizy zbiorów nieskoñczonych, takich np. zawartoæ jêzyka,
w których mieci siê nieskoñczona iloæ treci. Dla zbiorów skoñczonych, stanowi¹cych ca³oæ sam¹
w sobie, a taki charakter maj¹ zgrupowania fauny, bardziej stosowny jest wzór zaproponowany przez
BRILLOUINA znany pod symbolem ¥. Zastosowany wzór ma postaæ (BRILLOUIN 1962):

gdzie: c  przelicznik podstawy logarytmu dziesiêtnego = 1; N  liczba osobników w zgrupowaniu; ni  liczba osobników w danej próbie (wszystkie logarytmy o podstawie 10).
Dla estymowanego wskanika ró¿norodnoci ¥ obliczono wariancjê ze wzoru (TROJAN 1992):

gdzie: c  przelicznik podstawy logarytmu dziesiêtnego = 1; N  liczba osobników w zgrupowaniu; ni  liczba osobników w danej próbie (wszystkie logarytmy o podstawie 10).
Przy wyliczaniu nilogni oraz nlogni! korzystano z tabel (LLOYD et al. 1968). Jeli logni! by³
okrelany dla liczb wiêkszych ni¿ zawartych w tabelach (powy¿ej 1050) stosowano wtedy
przybli¿enie STIRLINGA obliczane zgodnie z wzorem (TROJAN 1992):
gdzie: A = 0,434294482; B = 0,39909.
Dodatkowo, by zweryfikowaæ wyliczenia wskaników ró¿norodnoci gatunkowej powy¿szymi metodami wykonano analizy przy pomocy wskanika SIMPSONA Î (SIMPSON 1949):
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gdzie: pi  udzia³ u³amkowy gatunków w zgrupowaniu.
Wskanik ten nale¿y do grupy wskaników nieobci¹¿onych, obliczanych w oparciu o próby.
Jego wariancja jest niska, co podnosi jego przydatnoæ dla prowadzenia analiz ró¿norodnoci. Dla obliczenia tego wskanika zastosowano formu³ê matematyczn¹ próbkowy wskanik
ró¿norodnoci gatunkowej Î (TROJAN 1992):

gdzie: N  liczba osobników w zgrupowaniu; ni  liczba osobników w danej próbie
w postaci zaproponowanej przez PIELOU (1976):
Dla oceny maksymalnej próbkowej ró¿norodnoci gatunkowej (ró¿norodnoci potencjalnej) w danym zgrupowaniu zastosowano wzór (TROJAN 1992):

gdzie: S  liczba gatunków w zgrupowaniu; N  liczba osobników w zgrupowaniu; ni 
liczba osobników i  danego gatunku w zgrupowaniu.
Celem okrelenia stopnia odchylenia rzeczywistego stanu zgrupowania od potencjalnego
wykorzystano wzór (TROJAN 1992):

gdzie: I  próbkowy wskanik ró¿norodnoci gatunkowej; Ip  potencjalny wskanik ró¿norodnoci gatunkowej.
W ten sposób stopieñ odchylenia ró¿norodnoci gatunkowej zaobserwowanej od potencjalnej wyra¿ono w procentach.
Dla okrelenia podobieñstwa sk³adu gatunkowego zoocenoz zastosowano wskanik MARCZEWSKIEGO i STEINHAUSA, wyra¿ony wzorem (MARCZEWSKI & STEINHAUS 1959):

gdzie: SMS  miara podobieñstwa porównywanych zgrupowañ; a  liczba gatunków w zgrupowaniu ubo¿szym gatunkowo; b  liczba gatunków w zgrupowaniu bogatszym gatunkowo;
w  liczba gatunków wspólnych dla porównywanych zgrupowañ.
Wzór ten oparty jest na sposobie obliczania liczby JACCARDA i SÖRENSENA. Liczba ta
okrela podobieñstwo zbiorów (ze statystycznego punktu widzenia) na podstawie wspólnego
lub rozdzielnego wystêpowania poszczególnych elementów tych zbiorów. Wartoæ wzoru SMS
jest silnie uzale¿niona jednak od obecnoci gatunków przypadkowych.
W zwi¹zku z powy¿szym w celu pe³niejszej i bardziej obiektywnej interpretacji istniej¹cych zale¿noci pomiêdzy zgrupowaniami, dodatkowo zastosowano modyfikacjê wzoru MARCZEWSKIEGO i STE41
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podstawiaj¹c w miejsce liczby gatunków  liczbê osobników. (GÓRNY & GRÜM 1981). Dziêki temu okrelono ca³kowite podobieñstwo matematyczne miêdzy dwoma porównywanymi zbiorami,
uwzglêdniaj¹c liczebnoæ wszystkich, wspólnych elementów w obu porównywanych zbiorach.
W celu uporz¹dkowania otrzymanych wielkoci wspó³czynników podobieñstw, zastosowano
metodê analizy skupieñ, korzystaj¹c z licencjonowanego pakietu programów Statistica 5.0.
W metodach skupieñ jedynym, wewnêtrznym kryterium podzia³u jest podobieñstwo pomiêdzy obiektami (tu: grupami wciornastków wystêpuj¹cymi na poszczególnych powierzchniach badawczych) zdefiniowane matematycznie. Analizy skupieñ badanych obiektów dokonano metod¹
WARDA, która do oszacowania odleg³oci miêdzy skupieniami wykorzystuje podejcie analizy wariancji. Metoda ta zmierza do minimalizacji sumy kwadratów dowolnych dwóch (hipotetycznych)
skupieñ, które mog¹ zostaæ uformowane na ka¿dym etapie (WARD 1963). Ogólnie, metoda ta jest
traktowana jako bardzo efektywna, chocia¿ zmierza do tworzenia skupieñ o ma³ej wielkoci.
Podobieñstwo obiektów wyra¿ono norm¹ euklidesow¹, poniewa¿ tylko przy jej u¿yciu
uzyskane skupienia mog¹ byæ interpretowane jako zbiory obiektów o minimalnej wariancji
(MAREK 1989). Wyniki analizy skupieñ przedstawiono graficznie w postaci dendrogramów,
które s¹ podstaw¹ obiektywnego ustalenia hierarchii badanych elementów (FRANKOWSKI 1991).
Dodatkowo uporz¹dkowano dane metod¹ analizy g³ównych sk³adowych (PCA) w programie MVSP 3.0 (KOVACH 1998).
Uzyskany w ten sposób materia³, stanowi³ podstawê do wyró¿nienia swoistych dla terenu
badañ zgrupowañ Thysanoptera, zwi¹zanych z poszczególnymi grupami zespo³ów rolinnych
i umo¿liwi³ okrelenie zarówno ich sk³adu gatunkowego i ilociowego oraz struktury wykszta³caj¹cych siê zgrupowañ.
Lokalizacja badanego obszaru na terenie Polski (ryc. 2.) zosta³a przedstawiona zgodnie
z systemem Universal Transverse Mercator (UTM).

Ryc. 2. Lokalizacja terenu badañ
w systemie UTM.
Fig. 2. Location of the terrain
of investigations in the UTM system.
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WYNIKI I DYSKUSJA
Podczas trzyletnich poszukiwañ wciornastków na terenie Pagórów Jaworznickich, na wyznaczonych powierzchniach badawczych wykonano 714 prób czerpakowych, w których wykazano
prawie 25 tysiêcy imaginalnych osobników wciornastków reprezentuj¹cych 71 gatunków (tab. 2.),
co stanowi³o ponad 30% thysanopterofauny znanej z terenów Polski (STRASSEN 2003).
Tabela 2. Lista zebranych gatunków wraz z ich charakterystykami.*
Table 2. The list of gathered species together with with their characters.*
L.p.

Gatunek (Species)

Charakterystyka (Characteristics)

1.

Aeolothrips albicinctus HALIDAY, 1836

sk, gr, po, pr, HOL, Calamagrostis sp., (samice najczêciej
brachyptera; formy makroptera i hemimakroptera rzadkie;
samce zawsze aptera)

2.

Aeolothrips ericae BAGNALL, 1920

me, fl, ol, HOL, (zawleczony do N-Ameryki), Fabaceae

3.

Aeolothrips fasciatus (LINNAEUS, 1758)

me,fl, po, pr, COS

4.

Aeolothrips intermedius BAGNALL, 1934

me, fl, po, pr, PAL

5.

Aeolothrips melaleucus HALIDAY, 1852

me, fo, ar, po, pr, HOL, Quercus sp., Crataegus sp., Fraxinus sp.,
Ligustrum sp.

6.

Aeolothrips propinquus BAGNAL, 1924

xt, fl, mo, EUR, Echium vulgare

7.

Aeolothrips versicolor UZEL, 1895

me, fo, ar, ol, HOL (zawleczony do N-Ameryki),
Quercus sp., Tilia sp., Fraxinus sp.

8.

Ae. vittatus HALIDAY, 1836

me, fo, ar, ol, EUR

9.

Anaphothrips atroapterus PRIESNER, 1920

xt, fo, ol, EUR

10.

Anaphothrips euphorbiae UZEL, 1895

xt, fl, ol, SBM, Euphorbia sp. (zw³aszcza E. cyparissias)

11.

Anaphothrips obscurus (MÜLLER, 1776)

hg, gr, po, COS, Poaceae

12.

Aptinothrips elegans PRIESNER, 1924

xt, gr, po, SBM

13.

Aptinothrips rufus (HALIDAY, 1836)

xt, gr, po, COS, Gramineae, Poaceae, powy¿ej 3300 m n.p.m.

14.

Aptinothrips stylifer TRYBOM, 1894

sk, me, gr, po, HOL, Poaceae, powy¿ej 3800 m n.p.m.

15.

Baliothrips dispar (HALIDAY, 1836)

hg, fo, po, EUS (zawleczony do N-Ameryki), Poaceae, Cyperaceae

16.

Belothrips acuminatus (HALIDAY, 1836)

xt, fl, ol, EUR (z Rosj¹), Galium sp.

17.

Bolothrips bicolor (HEEGER, 1852)

xt, gr, po, EUR

18.

Bolothrips dentipes (O. M. REUTER, 1880)

me, gr, po, EUR, Carex sp.

19.

Bolothrips icarus (UZEL, 1895)

xt, gr, po, EUR

20.

Cephalothrips monilicornis (O. M. REUTER, 1880)

xt, gr, po, HOL

21.

Chirothrips aculeatus BAGNALL, 1927

me, gr, ol, EUS, Alopecurus sp., Avena sp., Bromus sp., Lolium sp.,
Poa sp.

22.

Chirothrips ambulans BAGNALL, 1932

me, gr, ol, EUR, (f. makroptera i f. brachyptea), Poa pratensis

23.

Chirothrips hamatus TRYBOM, 1895

hg, gr, mo, HOL, Alopecurus pratensis

24.

Chirothrips manicatus HALIDAY, 1836

me, gr, po, HOL, Poaceae, (formy makroptera bardzo
pospolite, formy brachyptera niezmiernie rzadkie)
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Tabela 2. cd.
Table 2. cont.
L.p.

Gatunek (Species)

Charakterystyka (Characteristics)

25.

Dendrothrips ornatus (JABLONOWSKI, 1894)

me, fo, ar, po, EUR (i azjatycka czêæ Rosji oraz Chin, zawleczony do N-Ameryki), Syringa sp., Ligustrum sp., Fraxinus sp.,
Tilia sp.

26.

Frankliniella intonsa (TRYBOM, 1895)

fl, me, po, PAL

27.

Frankliniella tenuicornis (UZEL, 1895)

me, gr, po, COS, Poaceae

28.

Haplothrips acanthoscelis (KARNY, 1909)

xt, fl, po, EUS

29.

Haplothrips aculeatus (FABRICIUS, 1803)

me, gr, po, PAL

30.

Haplothrips crassicornis (JOHN, 1924)

me, gr, po, EUS

31.

Haplothrips distinguendus (UZEL, 1895)

me, fl, po, EUS, Asteraceae (zw³aszcza Carduus sp., Cirsium sp.)

32.

Haplothrips niger (OSBORN, 1883)

me, fl, ol, PAL, Fabaceae

33.

Haplothrips propinquus BAGNALL, 1933

me, fl, mo, W  PAL, Achillea sp.

34.

Haplothrips setiger PRIESNER, 1921

me, fl, po, EUR, Asteraceae (zw³aszcza Senecio jacobaea)

35.

Haplothrips statices (HALIDAY, 1936)

xt, fl, mo, EUR, Armeria sp.

36.

Haplothrips subtilissimus (HALIDAY, 1852)

fo, ar, pr, PAL, Quercus sp., Tilia sp.

37.

Hoplandrothrips bidens (BAGNALL, 1910)

ar, cr, po, my, EUR

38.

Hoplandrothrips williamsianus PRIESNER, 1923

ar, cr, my, EUR, Quercus sp.

39.

Limothrips cerealium HALIDAY, 1836

me, gr, ol, COS, cereals

40.

Limothrips consimilis PRIESNER, 1926

xt, gr, po, EUS, Poaceae (zw³aszcza Bromus erectus)

41.

Limothrips denticornis HALIDAY, 1836

me, gr, po, HOL (zawleczony do Australii i N-Afryki), Poaceae

42.

Liothrips setinodis (O. M. REUTER, 1880)

fo, ar, po, EUR

43.

Melanthrips fuscus (SULTZER, 1776)

me, fl, po, W  PAL, Brassicaceae

44.

Mycterothrips salicis (O. M. REUTER, 1878)

hg, fo, ol, EUS (zawleczony do N-Ameryki), Salix sp.

45.

Neohydatothrips gracilicornis (WILLIAMS, 1916)

xt, gr, fo, po, PAL, Vicia sp., ró¿ne gatunki traw

46.

Odontothrips biuncus JOHN, 1921

me, fl, mo, W  PAL, Vicia sp.

47.

Odontothrips confusus PRIESNER, 1926

me, fl, ol, EUS, Fabaceae (zw³aszcza Medicago sp.)

48.

Odontothrips loti (HALIDAY, 1852)

me, fl, ol, HOL (zawleczony do N-Ameryki), Fabaceae

49.

Oxythrips ajugae UZEL, 1895

me, fo, ol, EUR, Pinus sp.

50.

Oxythrips bicolor (O. M. REUTER, 1836)

me, fl, ar, ol, EUR, Pinus sp. i ró¿ne trawy na lenych polanach

51.

Phlaeothrips coriaceus HALIDAY, 1836

ar, cr, po, my, EUR

52.

Platythrips tunicatus (HALIDAY, 1852)

me, fl, ol, EUR, Galium sp. (zw³aszcza G. mollugo)

53.

Rhaphidothrips longistylosus UZEL, 1895

hg, gr, ol, EUR (zawleczony do N-Ameryki)

54.

Rubiothrips ferrugineus UZEL, 1895

xt, fo, po, EUR, do wysokoci 1700 m n.p.m.

55.

Rubiothrips silvarum PRIESNER, 1920

xt, fl, ol, EUS, Galium sp., do wysokoci 1700 m n.p.m.

56.

Rubiothrips validus KARNY, 1910

xt, fl, ol, EUR, Galium sp.
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L.p.

Gatunek (Species)

Charakterystyka (Characteristics)

57.

Stenothrip graminum UZEL, 1895

me, gr, po, W  PAL (zawleczony do N-Ameryki), Poaceae
(zw³aszcza Avena sativa, Triticum sp.)

58.

Taeniothrips inconsequens (UZEL, 1895)

me, fl, ar, ol, HOL, Rosaceae (zw³aszcza Pyrus communis, szkodnik)

59.

Taeniothrips picipes (ZETTERSTEDT, 1828)

me, sk, fl, po, PAL, Anemone sp., Digitalis sp.

60.

Tenothrips frici (UZEL, 1895)

me, fl, ol, W  PAL, Asteraceae sp.

61.

Theilopedothrips pilosus (UZEL, 1895)

xt, fl, ol, EUR

62.

Thorybothrips unicolor (SCHILLE 1910)

xt, gr, ol, SBM

63.

Thrips angusticeps UZEL, 1895

me, fl, po, W  PAL, formy brachyptera samic i samców 
pierwsza generacja (zimuj¹ca), formy makroptera samic
i samców  druga generacja

Thrips atratus (HALIDAY, 1836)
64.

(to dawne: Taeniothrips pini (UZEL, 1895),
T. montanus PRIESNER, 1920,
T. laricivorus KRATOCHVIL ET FARSKÝ, 1941))

me, fl, po, HOL, Caryophyllaceae

65.

Thrips conferticornis PRIESNER, 1922

me, fl, ar, ol, EUR, Apiaceae

66.

Thrips flavus SCHRANK, 1776

me, fl, po, COS

67.

Thrips fuscipennis HALIDAY, 1836

me, fl, fo, po, PAL (poza N-Afryk¹, zawleczony do
N-Ameryki)

68.

Thrips major UZEL, 1895

me, fl, po, PAL, Rosaceae

69.

Thrips minutissimus LINNAEUS, 1761

me, fo, ar, po, EUS, Rosaceae, Car pinus sp., Quercus sp.

70.

Thrips physapus LINNAEUS, 1758

me, fl, po, EUS, Asteraceae

71.

Thrips tabaci LINDEMAN, 1888

me, fl, fo, po, COS, (wektor wirusa TSWV)

Objanienia (Explanations): ar  arboricolous, cr  corticolous, fl  floricolous, fo  follicolous, gr  graminicolous,
hg  hygrophilous, me  mesohygrophilous, ol  olygophagous, po  polyphagous, pr  predator, sk  skiophilous (cieniolubny),
xt  xerophilous, COS  Cosmopolitan, EUR  European, EUS  Eurosiberian, HOL  Holarctic, PAL  Plaearctic,
SBM  Submediterranean (= S & C Europe).

Wykorzystana do zbioru owadów metodyka pozwoli³a na odnalezienie przedstawicieli stosunkowo wielu gatunków Thysanoptera zwi¹zanych z szerokim spektrum siedlisk i biotopów. Chocia¿ niektóre gatunki reprezentowane by³y przez pojedyncze egzemplarze, co wskazywa³oby na
ich przypadkow¹ obecnoæ w badanych zbiorowiskach rolinnych (lub zastosowanie nieodpowiedniej
metody zbioru), to w przypadku trzech gatunków: Aeolothrips intermedius, Chirothrips manicatus,
Frankliniella intonsa mo¿na mówiæ o ich masowym wystêpowaniu, poniewa¿ stanowi³y one przesz³o po³owê ca³oci zebranego materia³u. Przedstawiciele kolejnych 8 gatunków: Limothrips denticornis, Aptinothrips stylifer, Odontothrips loti, Thrips flavus, Th. fuscipennis, Th. tabaci, Haplothrips
acanthoscelis i H. aculeatus stanowili 30% ca³oci zebranego materia³u (tab. 3).
Bior¹c pod uwagê liczebnoæ poszczególnych gatunków Thysanoptera w ci¹gu ca³ego okresu
wegetacyjnego zauwa¿a siê, ¿e gatunki dominuj¹ce to takie, których liczne i doæ liczne wystêpowanie wi¹¿e siê z obecnoci¹ m.in. okrelonych gatunków rolin ³¹kowych, lenych,
³¹kowo-lenych i s¹siedztwem upraw lub te¿ zwi¹zane jest z obfitoci¹ pokarmu zwierzêcego, jak w przypadku drapie¿nego Aeolothrips intermedius.
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Tabela. 3. Wartoæ wspó³czynnika dominacji D [%] gatunków tripsów eudominuj¹cych, dominuj¹cych i subdominuj¹cych w badanych typach zbiorowisk rolinnych
Table. 3. Dominance D [%] of the thysanopterous insects in chosen plant communities
I  Tilio-Carpinetum typicum, II  Querco roboris-Pinetum, III  Pruno-Crataegetum, IV  Trifolio-Agrimonietum,
V  Koelerio-Festucetum sulcatae, VI  Molinietum medioeuropaeum, VII  Arrhenatheretum medioeuropaeum.

L.p.

Gatunek (Species)

Zbiorowisko rolinne (Plant community)
I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

Aeolothrips intermedius

15,32

16,70

11,67

17,92

17,25

25,79

18,50

2.

Chirothrips manicatus

8,14

12,39

32,78

35,07

12,43

+

+

3.

Limothrips denticornis

+

+

+

+

7,42

+

+

4.

Anaphothrips obscurus

+

5,54

+

+

+

+

+

5.

Aptinothrips stylifer

+



+

+

11,24





6.

Frankliniella intonsa

12,02

23,07

13,51

14,16

14,54

19,36

25,19

7.

Odontothrips loti

+

+

+

+

10,71

+

+

8.

Thrips atratus

9,10

5,68

5,32

+

+

7,87

8,87

9.

Thrips flavus

+



+

+

+

15,45

+

10.

Thrips fuscipennis

+



+

+

+

+

11,99

11.

Thrips minutissimus

11,81

+







+

+

12.

Thrips tabaci

5,69

10,68

+

+

+

5,94

5,40

13.

Haplothrips acanthoscelis





6,88

+

6,35





14.

Haplothrips aculeatus

+

+

+

+

+

6,24

7,14

15.

Haplothrips subtilissimus

6,65

+

+

+

+





Objanienia: +  wartoæ wspó³czynnika dominacji mniejsza od 5,1%
  przedstawiciele gatunku nieobecni w próbach zebranych na danej powierzchni
Explanations: +  value of the dominance co-efficient below 5.1%
  representatives of the species absent in the samples collected on particular study site

W wiêkszoci badanych zbiorowisk rolinnych ustalono wystêpowanie kilku wspó³dominuj¹cych gatunków, z których ka¿dy mia³ 10 lub wiêcej procent udzia³u. Czasami
niektóre gatunki pojawia³y siê masowo, jak np. w przypadku Chirothrips manicatus, który
w czasie kwitnienia traw dominowa³ w zebranym materiale prawie zupe³nie. Nie osi¹ga³
on wprawdzie tak wielkich udzia³ów (ponad 90%), jak np. Chirothrips hamatus na polach
uprawnych Alopecurus pratensis w Finlandii (HUKKINEN 1936), ale jego masowe pojawy
w niektórych zbiorowiskach na badanym terenie, pozwoli³y zaliczyæ go nawet do grupy
eudominantów.
Udzia³y poszczególnych gatunków wciornastków w badanych zbiorowiskach rolinnych
by³y nierównomierne (tab. 4.). Najwiêksz¹ ró¿norodnoci¹ gatunkow¹ wyra¿on¹ liczb¹ wykazanych gatunków cechowa³a siê thysanopterofauna zbiorowisk zaroli ródpolnych (43 gatunki),
gdzie oprócz gatunków rolin z klasy Rhamno-Prunetea licznie wystêpowa³y gatunki ³¹kowe,
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gatunki ciep³olubnych okrajków i kserotermiczne, co zwiêksza³o potencjaln¹ pulê nisz ekologicznych dostêpnych dla wciornastków.
Kolejno wiele gatunków tripsów wykazano z muraw kserotermicznych, bo a¿ 40. W zbiorowiskach muraw kserotermicznych s¹siaduj¹cych z zarolami ródpolnymi stwierdzono równie¿
najwy¿sz¹ obfitoæ osobnicz¹ przedstawicieli poszczególnych gatunków, co prawdopodobnie
zwi¹zane jest z florystycznym bogactwem gatunkowym tych zbiorowisk.
Najmniej gatunków odnaleziono w kontynentalnym borze mieszanym (24) i w obrêbie
wilgotnych ³¹k (27).
Tabela 4. Ró¿norodnoæ gatunkowa przebadanych typów zgrupowañ rolinnych wyra¿ona liczb¹
gatunków i wskanikami ró¿norodnoci.
Table 4. Diversity of species of the study types of plant communities expressed by numbers of
species and diversity indexes.
Ró¿norodnoæ gatunkowa zgrupowañ Thysanoptera
(Species diversity of the Thysanoptera assemblages)

Zbiorowisko rolinne
(Plant community)

Liczba gatunków
(Number of species)

I

35

Shannon

Brillouin

Simpson

1,21

1,19

0,92

II

24

1,07

1,05

0,88

III

43

1,05

1,04

0,85

IV

29

0,96

0,96

0,82

V

40

1,11

1,10

0,90

VI

27

1,00

0,99

0,86

VII

28

1,02

1,01

0,87

Log base 10

Objanienia: IVII jak w tabeli 2.
Explanations: IVII as in table 2.

Wed³ug OETTINGENA (1942) liczne wystêpowanie wciornastków na okrelonym terenie
zale¿y g³ównie od rodzaju gleby, nastêpnie wilgotnoci, ciep³a i w koñcu obecnoci odpowiedniej roliny ¿ywicielskiej. Fizyczne w³aciwoci gleby wp³ywaj¹ na stosunki wilgotnociowe, cieplne oraz na sk³ad fizjologiczny soku rolinnego, którym od¿ywiaj¹ siê wciornastki.
Czynniki te decyduj¹ o pojawieniu siê gatunku w takim, czy innym zespole rolinnym. Brak
jednego z nich powoduje zanik pojawu danego gatunku.
Natomiast wed³ug SÊCZKOWSKIEJ (1957) czynniki ekologiczne (cieplne, wilgotnociowe
i glebowe) mog¹ mieæ du¿y wp³yw na ilociowy sk³ad fauny Thysanoptera. Jeli jednak te
okrelone warunki zaistniej¹, a nie bêdzie odpowiedniej roliny ¿ywicielskiej, czyli bazy pokarmowej, to nie tylko, ¿e nie bêdzie wiêkszej iloci osobników, ale nie bêdzie nawet gatunków takich, które z dan¹ rolin¹ zwi¹zane s¹ swoj¹ biologi¹ (rozwój, rozród, ¿erowanie).
Wyj¹tek mog¹ stanowiæ gatunki polifagiczne, wszêdobylskie i drapie¿ne.
Najprawdopodobniej wiêc, g³ównym czynnikiem ró¿nicuj¹cym zgrupowania wciornastków
na obszarze Pagórów Jaworznickich jest stopieñ uwilgotnienia pod³o¿a, który zale¿ny m.in. od
ekspozycji terenu, wysokoci n.p.m., jak i typu zbiorowiska rolinnego. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
zbiorowiska rolinne Wy¿yny l¹skiej (zw³aszcza lene) s¹ czêsto w du¿ym stopniu przekszta³47
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cone dzia³alnoci¹ cz³owieka (CABA£A 1990), a zmiany zachodz¹ce w fitocenozach prowadz¹
do zaburzeñ zwi¹zanych z nimi zoocenoz. Mo¿e to objawiaæ siê miedzy innymi zmniejszeniem
liczby gatunków, szczególnie tych o ma³ej liczebnoci oraz wystêpowaniem jednego lub kilku
gatunków dominuj¹cych, które maj¹ decyduj¹cy udzia³ w strukturze zespo³u (TROJAN 1992).
Niew¹tpliwie, liczba gatunków wciornastków w danym rodowisku bardziej zale¿y od
zró¿nicowania zespo³u rolinnego, natomiast obfitoæ osobników danego gatunku jest powodowana przez warunki pogodowe i inne organizmy obecne w danym rodowisku (LEWIS 1973).
Przeprowadzone na terenie Pagórów Jaworznickich badania wykaza³y, ¿e regionalna fauna
Thysanoptera jest stosunkowo bogata. W badanych zbiorowiskach rolinnych odnotowano
znaczn¹ liczbê gatunków rzadkich, wystêpuj¹cych poza granicami zwartego zasiêgu. Nie jest
jednak pewne, czy ich rzadkie odnotowywanie w Polsce nie wynika ze zbyt fragmentarycznego zbadania wciornastków w innych regionach kraju.
Pomimo wieloletnich badañ thysanopterofauna Polski poznana jest w stopniu niewystarczaj¹cym. Sama liczba znanych z kraju gatunków wciornastków  220 (150 Terebrantia i 70
Tubulifera (STRASSEN 2003), z czego piêæ gatunków spotykanych jest jedynie w szklarniach
i na kwiatach doniczkowych w domach: Chaetanaphothrips orchidii MOULTON 1907, Echinothrips
americanus MORGAN 1913, Heliothrips haemorrhoidalis (BOUCHÉ, 1833), Hercinothrips femoralis
(O. M. REUTER, 1891), Parthenothrips dracaenae (HEEGER 1854) (£ABANOWSKI 2004)) jest
z pewnoci¹ daleko niepe³na z powodu tylko wybiórczego rozpoznania potencjalnych siedlisk
bytowania tych owadów.
Ponad to, niewiedzê o rozmieszczeniu wciornastków w Polsce potêguje fakt, ¿e jak dot¹d,
znakomita wiêkszoæ prac powiêcona triopsom skoncentrowana jest g³ównie na obszarze
Wy¿yny Lubelskiej i jej okolic. Poza wzmiankowanymi ju¿ wczeniej pracami SÊCZKOWSKIEJ ze
wschodnich terenów Polski mo¿na wymieniæ opublikowane doniesienia KUCHARCZYK & SÊCZKOWSKIEJ (1990), KUCHARCZYK (1994), czy CZEPIEL (2000). Rzadziej, stosowne badania przeprowadzane by³y w innych regionach Polski (GROMADSKA 1954  Toruñ, MOSTOWSKA
& S¥DEJ 1990  Olsztyn, POKUTA 1991  Beskid Ma³y, POKUTA 1996  Lasy Pszczyñskie,
POKUTA 1997  Olsztyn ko³o Czêstochowy, KUCHARCZYK 2001  Bia³owie¿a).
Kolejne badania z pewnoci¹ przynios¹ doniesienia o nowych dla kraju gatunkach wciornastków, poniewa¿ w krajach bezporednio s¹siaduj¹cych z Polsk¹ wystêpuj¹ 74 gatunki nieodnotowane do tej pory w Polsce, a z terytorium ca³ej Europy wiadomo o 399 gatunkach
(STRASSEN 2003).
Wszystkie gatunki wciornastków, tak jak inne taksony zwierzêce, maj¹ pewne ustalone
charakterystyki ekologiczne, morfologiczne, fizjologiczne i genetyczne, dziêki którym zasiedlaj¹ odpowiednie dla nich rodowiska i przestrzenie. Dodatkowo, gatunki najprawdopodobniej przenikaj¹ do takich biotopów, które s¹ najbardziej zbli¿one do optymalnych siedlisk ich
wystêpowania (LEWIS 1973). Czêsto jednak trudno oddzieliæ od prawdziwych (wyró¿niaj¹cych
lub charakterystycznych) mieszkañców danego zbiorowiska rolinnego, przedstawicieli gatunków wciornastków migruj¹cych i ubikwistycznych oraz przypadkowo zab³¹kanych z innych
miejsc (LEWIS 1973).
Przyjête podczas badañ kryterium wiernoci pozwoli³o wyznaczyæ gatunki wyró¿niaj¹ce
i charakterystyczne dla niektórych badanych zgrupowañ. Jednak¿e, wziêcie pod uwagê tylko otrzymanych wartoci wiernoci w oparciu o zastosowany wzór (PAW£OWSKI 1967) wydaje
siê byæ niepe³ne, poniewa¿ zgodnie z nimi wiêkszoæ gatunków wystêpuj¹cych w poszczególnych zgrupowaniach zaliczona zosta³a do gatunków towarzysz¹cych. Tak wiêc, przy
wyznaczaniu gatunków charakterystycznych i wyró¿niaj¹cych, wydaje siê ¿e uzasadnione jest
wziêcie pod uwagê równie¿ dostêpnych w pimiennictwie charakterystyk ekologicznych
wciornastków.
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Aeolothrips melaleucus uznano za gatunek charakterystyczny dla gr¹du. Przedstawiciele tego
gatunku zaliczani s¹ do mieszkañców lasów i ¿eruj¹ na wegetatywnych i generatywnych czêciach rolin: Quercus spp., Populus spp., Carpinus spp., Betula spp., Picea spp. (MARULLO
1993) i Tilia spp. (SÊCZKOWSKA 1971). KUCHARCZYK (1994) i SÊCZKOWSKA (1972) odnalaz³y przedstawicieli tego gatunku w Tilio-Carpinetum na Roztoczu.
Aeolothrips versicolor zaliczono do gatunków charakterystycznych dla gr¹du. Ten dendrofilny gatunek odnajdywany jest g³ównie w lasach (KUCHARCZYK 1994, SCHLIEPHAKE & KLIMT
1979) i ciep³olubnych zarolach (SÊCZKOWSKA 1975), gdzie ¿eruje na kwiatach i liciach rolin: Betula spp., Corylus spp., Quercus spp. i Tilia spp. (MARULLO 1993, SÊCZKOWSKA 1971,
SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979).
Aeolothrips vittatus zakwalifikowano, jako gatunek charakterystyczny dla gr¹du. MARULLO
(1993) i SÊCZKOWSKA (1971) uznaj¹ go za gatunek dendrofilny od¿ywiaj¹cy siê wegetatywnymi
czêciami rolin: Abies alba, Picea excelsa, Corylus avellana, Carpinus betulus i Quercus robur.
Do gatunków charakterystycznych dla gr¹du zaliczono tak¿e Frankliniella tenuicornis, gatunek ¿eruj¹cy na lenych trawach (KUCHARCZYK 1994, SÊCZKOWSKA 1966) oraz Hoplandrothrips
bidens zwi¹zany z liæmi i kor¹ ró¿nych gatunków drzew (SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979, STRASSEN 1982).
Za gatunki charakterystyczne dla boru mieszanego uznano: Oxythrips ajugae i Oxythrips bicolor. Wciornastki te zosta³y uznane równie¿, m.in. przez SCHLIEPHAKE i KLIMT (1979), a tak¿e
przez ZAWIRSK¥ (1988) za gatunki zwi¹zane z drzewami liciastymi i szpilkowymi oraz trawami wystêpuj¹cymi w zbiorowiskach borowych. Za gatunek charakterystyczny dla boru mieszanego uznano tak¿e Liothrips setinodis zwi¹zany z liæmi drzew: Fagus spp. i Quercus spp.
(SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979, SÊCZKOWSKA 1972, TITSCHACK 1976).
Za gatunek charakterystyczny dla zaroli krzewiastych uznano Aeolothrips ericae, który zwi¹zany jest fagicznie z rolinami Ericaceae i Prunus spp. (SÊCZKOWSKA 1971) oraz Dendrothrips
ornatus preferujacy blaszki liciowe: Populus alba, Salix spp., Tilia cordata (SÊCZKOWSKA 1971)
i Ligustrum vulgaris (JENSER & CZENCZ 1988). Wystêpowanie tego gatunku generalnie zwi¹zane jest z s¹siedztwem drzew (SÊCZKOWSKA 1966). OETTINGEN (1942) donosi nawet, ¿e wciornastek ten jest cile zwi¹zany z drzewami, a na ³¹ki trafia przypadkowo.
W obrêbie zaroli do gatunków charakterystycznych zaliczono tak¿e Belothrips acuminatus,
którego SÊCZKOWSKA (1975) odnajdywa³a w ciep³olubnych zarolach Lubelszczyzny, a SCHLIEPHAKE & KLIMT (1979) w murawach z Rubiaceae oraz ciep³olubnego (KUCHARCZYK & ZAWIRSKA 1994) przedstawiciela Phlaeothripidae Thorybothrips unicolor.
Do gatunków wyró¿niaj¹cych zarola krzewiaste zaliczono tak¿e: Neohydatothrips gracilicornis, który wystêpuje na ciep³ych stanowiskach (STRASSEN 1980), najchêtniej na brzegach
lasów (PELIKÁN 1984), w kwiatach Malus spp., Pirus spp. i Prunus spp. (SÊCZKOWSKA 1971).
Równie¿ Chirothrips ambulans, Rhaphidothrips longistylosus i Haplothrips crassicornis zwi¹zane z trawami oraz Haplothrips setiger preferuj¹cy suche siedliska (SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979), a tak¿e
Hoplandrothrips williamsianus wystêpuj¹cy na korze Salix spp. (ZEMAN 1985) zaliczono do
gatunków wyró¿niaj¹cych to zbiorowisko rolinne.
Za gatunek charakterystyczny dla ciep³olubnych zbiorowisk okrajkowych uznano Mycterothrips salicis zwi¹zany z ró¿nymi gatunkami Salix spp. (KUCHARCZYK 1994). Wprawdzie wierzby nie by³y obecne w tym zbiorowisku rolinnym, ale wystêpowa³y one w zbiorowiskach
s¹siaduj¹cych z badanymi powierzchniami, co najprawdopodobniej by³o przyczyn¹ pojawu tam
tego gatunku.
Do gatunków charakterystycznych dla badanych muraw kserotermicznych zaliczono Melanthrips fuscus
 wciornastka stwierdzanego w ciep³olubnych zbiorowiskach Roztocza  Inuletum ensifoliae (KUCHARCZYK 1994) i Cariceto-Inuletum (SÊCZKOWSKA 1966). Do charakterystycznych gatunków zaliczono tak¿e
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ciep³olubne, zwi¹zane z trawami (KUCHARCZYK & ZAWIRSKA 1994, VESMANIS 1984) wciornastki:
Limothrips cerealium, Limothrips consimilis, Anaphothrips atroapterus oraz wystêpuj¹cego w murawach
z Asperula odorata  Rubiothrips validus (KUCHARCZYK & ZAWIRSKA 1994). Do gatunków charakterystycznych zakwalifikowano tak¿e stwierdzanego w Cariceto-Inuletum i Inuletum ensifoliae
(KUCHARCZYK 1994, SÊCZKOWSKA 1966), i w przyziemnych partiach muraw kserotermicznych
(SÊCZKOWSKA 1975)  Bolothrips bicolor oraz ciep³olubnego (KUCHARCZYK i ZAWIRSKA 1994)
Bolothrips icarus notowanego przez KUCHARCZYK (1994) i SÊCZKOWSK¥ (1966) w zespo³ach kserotermicznych Roztocza. Równie¿ ciep³olubnego (KUCHARCZYK & ZAWIRSKA 1994, SCHLIEPHAKE
& KLIMT 1979) Haplothrips statices zaliczono do gatunków charakterystycznych dla badanych muraw kserotermicznych.
Do gatunków charakterystycznych dla wilgotnych ³¹k zaliczono: zwi¹zanego z rolinami
kwiatowymi (VESMANIS 1984)  Haplothrips distinguendus, Haplothrips propinquus (preferuj¹cego kwiaty Achillea spp. (SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979)) i Cephalothrips monilicornis  wciornastka zwi¹zanego z darniami traw i wiechami Phragmites spp. oraz Carex spp. (SCHLIEPHAKE
& KLIMT 1979). Za gatunki wyró¿niaj¹ce to zbiorowisko rolinne uznano: Aeolothrips propinquus  kwiatolubnego wciornastka preferuj¹cego gatunki rolin: Echium spp. i Onobrychis
spp. (MARULLO 1993), Taeniothrips picipes  wciornastka wykazywanego w wilgotnym zbiorowisku Caricetum paradoxae na Roztoczu przez KUCHARCZYK (1994) i wystêpuj¹cego w wilgotnych siedliskach (SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979) Theilopedothrips pilosus.
Do gatunków charakterystycznych dla wie¿ych ³¹k zaliczono zwi¹zanego z rolinami zielnymi (KUCHARCZYK & ZAWIRSKA 1994)  Rubiothrips ferrugineus i preferujacego roliny motylkowe (SCHLIEPHAKE & KLIMT 1979)  Haplothrips niger.
Miary ró¿norodnoci gatunkowej SHANNONA i WEAVERA , B RILLOUINA i S IMPSONA
(tab. 4.) s¹ czêsto stosowane w badaniach ekologicznych dla oceny m.in. wartoci rodowiska
przyrodniczego (TROJAN 1998). Jednak interpretacja wyników nastrêcza czêsto trudnoci, szczególnie w przypadku zgrupowañ ró¿ni¹cych siê znacznie liczb¹ gatunków, czy te¿ gdy brak
odpowiednich uk³adów odniesienia dla porównywania ró¿norodnoci. Trudnoci te mo¿na
czêciowo omin¹æ poprzez porównanie wartoci H i I dla tego samego zgrupowania na innych obszarach, czy w innych ekosystemach. Wygodne jest te¿ odniesienie uzyskanych wyników do ró¿norodnoci potencjalnej, jak¹ badane zgrupowanie mo¿e osi¹gn¹æ w badanym
miejscu (TROJAN 1998). Analiza danych dotycz¹cych wielkoci stwierdzonych w zgrupowaniach gatunków dowiod³a, ¿e np. na powierzchni 9., w ciep³olubnym zbiorowisku okrajkowym stwierdzona liczba gatunków (23) jest ni¿sza od potencjalnej o oko³o 5 taksonów, a na
powierzchni 1., zlokalizowanej w gr¹dzie subkontynentalnym tylko o oko³o 1 gatunek.
W celu ustalenia podobieñstwa pomiêdzy grupami wciornastków wystêpuj¹cymi na poszczególnych powierzchniach zastosowano metody numeryczne. Uzyskane przy pomocy metod grupowania hierarchicznego wyniki stanowi³y podstawê pog³êbionego wnioskowania o podobieñstwie
pomiêdzy poszczególnymi obiektami, których uchwycenie przy zastosowaniu innych metod (np.
klasycznego kwadratu CZEKANOWSKIEGO) jest utrudnione, obarczone sporym b³êdem (subiektywny dobór parametrów przez badacza) lub prawie niemo¿liwe (SIEMIENIAK et al. 1992).
Interpretacja podobieñstwa zgrupowañ oparta na jednym tylko parametrze ich charakterystyki, czyli liczbie gatunków, jest stosunkowo jednostronna i utrudniona ze wzglêdu na du¿e zró¿nicowanie otrzymanych wartoci. Zastosowany (zmodyfikowany) wzór MARCZEWSKIEGO
i STEINHAUSA (GÓRNY & GRÜM 1981) pozwala wprawdzie na uniezale¿nienie wyników porównañ od ró¿nic w bogactwie sk³adu gatunkowego, zak³ada przy tym jednak, równocennoæ wszystkich gatunków w zgrupowaniu, zarówno tych dominuj¹cych jak i przypadkowych (TROJAN 1975).
Zastosowana w prezentowanej pracy metoda pozwoli³a na wyró¿nienie trzech zgrupowañ
wciornastków wystêpuj¹cych w obrêbie siedmiu typów formacji rolinnych (17 przebadanych
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powierzchni) i to zarówno w odniesieniu do wszystkich gatunków buduj¹cych zgrupowanie
(ryc. 3), jak i tylko gatunków dominuj¹cych (ryc. 4).

Ryc. 3. Dendrogram odleg³oci euklidesowych podobieñstw zgrupowañ obliczonych na podstawie sk³adu
gatunkowego wszystkich gatunków (wg wskanika MARCZEWSKIEGO); metoda WARDA.
Fig. 3. A Dendrogram of the distance of the euklides similarities of thrips groups counted on the basis of the
species composition of all species (according to the coefficient MARCZEWSKI); the WARD method.

Ryc. 4. Dendrogram odleg³oci euklidesowych podobieñstw zgrupowañ obliczonych na podstawie sk³adu
gatunkowego gatunków dominuj¹cych (wg wskanika MARCZEWSKIEGO); metoda WARDA.
Fig. 4. A Dendrogram of the distance of the euklides similarities of thrips groups counted on the basis of the species
composition of dominant species (according to the coefficient MARCZEWSKI); the WARD method.
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Dodatkowo, powy¿sze obserwacje potwierdzone zosta³y wynikami uzyskanymi, gdy do
stosownych formu³ matematycznych podstawiono dane okrelaj¹ce liczebnoci poszczególnych
gatunków (ryc. 5 i 6).

Ryc. 5. Dendrogram odleg³oci euklidesowych podobieñstw zgrupowañ obliczonych na podstawie
liczebnoci osobników wszystkich gatunków (wg wskanika MARCZEWSKIEGO); metoda WARDA.
Fig. 5. A Dendrogram of the distance of the euklides similarities of thrips groups counted on the basis of
number of the individuals of all species (according to the coefficient MARCZEWSKI); the WARD method.

Ryc. 6. Dendrogram odleg³oci euklidesowych podobieñstw zgrupowañ obliczonych na podstawie
liczebnoci osobników gatunków dominuj¹cych (wg wskanika MARCZEWSKIEGO); metoda WARDA.
Fig. 6. A Dendrogram of the distance of the euklides similarities of thrips groups counted on the basis
of number of the individuals of dominant species (according to the coefficient MARCZEWSKI);
the WARD method.

52

Acta ent. siles. 16, 2008

Bytom, December 31, 2008

Obrazy uzyskane na dendrogramach mog¹ wskazywaæ na wyrane ró¿nice pomiêdzy obiektami nale¿¹cymi do ró¿nych grup (trzy wydzielone zgrupowania). Pierwsze zgrupowanie tworz¹
gatunki Thysanoptera obecne w zbiorowiskach lenych, drugie w zbiorowiskach ³¹kowych,
a trzecie w zbiorowiskach siedlisk suchych.
Ponad to, uporz¹dkowanie danych metod¹ analizy g³ównych sk³adowych (PCA) potwierdzi³o, ¿e w obrêbie badanych zbiorowisk rolinnych mo¿na wyró¿niaæ trzy ugrupowania wciornastków (ryc. 7).

Ryc. 7. Wynik analizy g³ównych sk³adowych (PCA) zgrupowañ wciornastków wystêpuj¹cych w badanych
zbiorowiskach rolinnych Pagórów Jaworznickich.
Fig. 7. A PCA analysis of the thysanopterous insects communities in the range of plant communities of the
Jaworznickie Hills.

Ustalanie mechanizmów wykszta³cania siê ugrupowañ zwierz¹t, w tym Thysanoptera,
w zbiorowiskach rolinnych oraz okrelanie czynników, które maj¹ wp³yw na takie modelowe
zgrupowania wci¹¿ trwa. Szczegó³owe studia nad Thysanoptera, oparte o badania ilociowe
przyczyniaj¹ siê do poznawania d³ugotrwa³ych trendów w obrêbie tej grupy owadów. Dotychczas jednak, w literaturze przedmiotu brak jest wystarczaj¹cej liczby doniesieñ do stosownych
porównañ, dotycz¹cych zgrupowañ wciornastków w zró¿nicowanych zbiorowiskach rolinnych,
popartych kompleksowymi, co najmniej kilkuletnimi badaniami nad wciornastkami z zastosowaniem systematycznych metod ich po³owu.
Mniej lub bardziej kompleksowe badania faunistyczne nad Thysanoptera prowadzone by³y
w wybranych zbiorowiskach rolinnych Wy¿yny Lubelskiej (SÊCZKOWSKA 1956, 1957, 1966,
1971). W innych regionach Polski takie badania prowadzone by³y znacznie rzadziej. Czêciej
przedmiotem badañ by³ udzia³ wciornastków w agrocenozach i ich wp³yw na plonowanie
rolin uprawnych, czy te¿ struktura zgrupowañ wciornastków i sezonowa kompozycja gatunków na ró¿nych uprawach (DONCHEV & TOMOV 1996; MOSTOWSKA & S¥DEJ 1990; SÊCZKOWSKA 1956, 1957, 1985; VASILIU-OROMULU 1996; WILSON & BAUER 1993; ZAWIRSKA 1970,
1971; ZAWIRSKA & WA£KOWSKI 2000).
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Dane o sk³adzie gatunkowym, strukturze dominacji i powi¹zaniach ekologicznych w naturalnych i pó³naturalnych zespo³ach rolinnych uzyskane z wykorzystaniem metod ilociowych znajdujemy w pracach m.in. S ÊCZKOWSKA (1966) (zbiorowiska kserotermiczne
Lubelszczyzny), GROMADSKA (1954) (zbiorowiska kserotermiczne okolic Torunia), KUCHARCZYK & SÊCZKOWSKA (1990) (zbiorowiska lasów gr¹dowych rezerwatu Bachus ko³o Che³ma),
KUCHARCZYK (1994) (zbiorowiska ³¹kowe, kserotermiczne i lene Roztocza), POKUTA (1997)
(murawy kwietne i zbiorowiska kserotermiczne okolic Olsztyna). Z prac, w których zawarte
s¹ informacje dotycz¹ce kilkuletnich badañ nad zgrupowaniami wciornastków, mo¿na wymieniæ praktycznie tylko KUCHARCZYK & SÊCZKOWSK¥ (1990), oraz POKUTÊ (1997).
Aby stosowne analizy i porównania mog³y staæ siê faktem, istnieje koniecznoæ dalszych
badañ nad faun¹ Thysanoptera zarówno na terenie Pagórów Jaworznickich, jak i innych regionów Polski i Europy.
Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na pokusiæ siê o wyró¿nienie jednostek o wy¿szej
randze ni¿ zgrupowanie, np. krêgu zgrupowañ wciornastków. Pierwszy kr¹g móg³by obejmowaæ zgrupowania wyró¿nione w obrêbie zbiorowisk lenych z gatunkiem charakterystycznym
np. dendrofilnym Oxythrips bicolor czy O. ajugae. Drugi kr¹g konstytuowa³by siê w obrêbie
zbiorowisk ³¹kowych z charakterystycznymi dla niego gatunkami: np. Haplothrips niger
i Taeniothrips picipes, a trzeci kr¹g obejmowa³by zbiorowiska siedlisk suchych: zarola ródpolne, murawy kserotermiczne i ciep³olubne okrajki, gdzie za gatunki charakterystyczne mo¿na by uznanaæ np. Mycterothrips salicis, Dendrothrips ornatus, Neohydatothrips gracilicornis czy
Chirothrips ambulans.
Modele rozmieszczenia rolin w zbiorowisku, zmiany w lokalnym mikroklimacie oraz
ogólnowiatowe warunki klimatyczne, tendencje rozwojowe tripsów, sposoby ¿erowania i prawdopodobnie wrodzone sk³onnoci wciornastków do gromadzenia siê powoduj¹ wykszta³canie przestrzennych i czasowych, mniej lub bardziej trwa³ych ugrupowañ tych owadów. Nale¿y
wspomnieæ równie¿ o tym, ¿e zagadnienia zwi¹zane z opisywaniem modeli ugrupowañ Thysanoptera wymagaæ bêd¹ w przysz³oci siêgniêcia po matematyczne narzêdzia wykorzystuj¹ce
zagadnienia sieci neuronowych oraz metody rozmytej analizy skupieñ.

WNIOSKI
Przedstawione wyniki upowa¿niaj¹ do wyci¹gniêcia nastêpuj¹cych wniosków:
1. Przeprowadzone badania potwierdzi³y przypuszczenie, ¿e z okrelonymi zespo³ami rolinnymi zwi¹zane jest wystêpowanie charakterystycznych dla nich zgrupowañ wciornastków.
2. Na podstawie analizy sk³adu ilociowego, struktury dominacji, a tak¿e powi¹zañ
wciornastków ze zbiorowiskami rolinnymi, w których wystêpuj¹, na obecnym
etapie badañ, mo¿na wyró¿niæ trzy rodzaje zgrupowañ:
· pierwsze zwi¹zane ze zbiorowiskami lenymi: gr¹du i boru mieszanego,
· drugie zwi¹zane ze zbiorowiskami wie¿ych i wilgotnych ³¹k,
· trzecie zwi¹zane ze zbiorowiskami siedlisk suchych: zaroli ródpolnych, ciep³olubnych okrajków i muraw kserotermicznych.
3. W wiêkszoci badanych zbiorowisk rolinnych wyznaczono gatunki wyró¿niaj¹ce
i charakterystyczne dla okrelonych zgrupowañ Thysanoptera. Nigdy jednak gatunki
te w wyró¿nionych zgrupowaniach nie wystêpowa³y licznie.
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