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ABSTRACT: 36 species of aquatic and semaquatic bugs was reported from south-west part
of Kampinos National Park. Most of species were eurytopic, specific for small water bodies.
Among all species found, the most vauable were Hesperocorixa moesta (FIEB.), Paracorixa
concinna (FIEB.). Sigara limitata (FIEB.), S. nigrolineata (FIEB.) and Gerris lateralis
SCHUMM.
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Dane dotyczące pluskwiaków wodnych Kampinoskiego Parku Narodo-
wego są bardzo skąpe. Jedyne informacje pochodzące z terenu parku i jego
strefy ochronnej (stwierdzone występowanie 16 gatunków) znajdujemy w ra-
porcie RUTKOWSKIEGO (1995) oraz w pracy KRAJEWSKIEGO (1997), który
badał heteropterofaunę doliny środkowej Wisły na odcinku Zakroczym
– Wychódź (stwierdził 29 gatunków), czyli terenu graniczącego na północy
z KPN i wchodzącego w skład jego otuliny.

Badania zostały przeprowadzone w południowo-zachodniej części Kam-
pinoskiego PN, w latach 1997–2002. Na badanym terenie analizowano skład
heteropterofauny w 23 stanowiskach reprezentujących typowe dla tej części
parku drobne zbiorniki wód stojących (stałe i okresowe) na zabagnionych łą-
kach. Badaniami zostały objęte również wody bieżące reprezentowane przez
kanały odwadniające tereny bagienne: Kanał Łasica i Kanał Olszowiecki.

Analiza zebranych materiałów pozwoliła na wykazanie 36 gatunków plu-
skwiaków (24 wodnych i 12 pleustonowych). Stwierdzone gatunki na ogół re-
prezentują formy o szerokim spektrum siedliskowym, występujące na tere-
nie całej Polski. Gatunkami najciekawszymi okazały się: H. moesta (FIEB.),
Paracorixa concinna (FIEB.), Sigara limitata (FIEB.), S. nigrolineata (FIEB.)
i Gerris lateralis SCHUMM. Charakterystyczna dla badanego terenu okazała
się słaba reprezentacja gatunków preferujących siedliska rzeczne (odłowio-
no pojedyncze osobniki Gerris najas (DE GEER) i Velia carpai TAM.).
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Przeprowadzone badania pokazały, że uznawany przez WRÓBLEWSKIE-
GO (1980) za rzadki w skali całego kraju nartnik G. lateralis jest na badanym
terenie bardzo liczny i dorównuje liczebnością najpospolitszemu G. lacust-
ris (L.). Jego występowanie było ograniczone do mocno zacienionych zbior-
ników śródleśnych występujących w siedliskach olsowych, w których był ga-
tunkiem dominującym.

Innym bardzo ciekawym spostrzeżeniem, jest stwierdzenie w okresie zi-
mowym bardzo licznych zgrupowań wioślaków w niezamarzającym Kanale
Łasica. W pojedynczych próbach odławiano zazwyczaj po kilkaset osobni-
ków, wśród których dominantem okazał się wioślak Callicorixa praeusta
(FIEB.).

Na uwagę zasługuje też fakt, że wykorzystanie do zbierania wioślaków
(Corixinae) odłowów „na światło” przyniosło bardzo dobre rezultaty. Meto-
da ta pozwoliła na zebranie bogatych materiałów, dobrze odzwierciedlają-
cych strukturę gatunkowa zespołów Corixinae.
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