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Nowe dla Wyżyny Lubelskiej gatunki pająków (Aranei)
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New Species of Spiders (Aranei) in the Lublin Upland

WSTĘP

Do najsłabiej zbadanych krain przyrodniczych w Polsce pod wzglę
dem znajomości występowania pająków należy Wyżyna Lubelska. Pierw
sze wzmianki o występowaniu 15 gatunków pająków podaje Minkie
wicz (3) z okolic Kazimierza Dolnego, Janowca n. Wisłą i Gardzienic
k. Lublina, przy sposobności badań nad zawartością gniazd Nastecznikowatych (Hymenoptera). Jeszcze w r. 1971 w Katalogu fauny Polski (5)
na znanych 675 gatunków pająków, występujących w Polsce, z Wyżyny
Lubelskiej podano tylko 24 gatunki, pochodzące przeważnie ze zbiorów
Kulczyńskiego, Prószyńskiego i Staręgi. Dopiero ba
dania Staręgi, prowadzone w okolicach Kazimierza Dolnego n. Wisłą
(11) oraz w okolicach Hrubieszowa i Chełma (12), zwiększyły znajomość
fauny pająków Wyżyny Lubelskiej o dalsze 52 gatunki. Tak więc do
chwili obecnej na Wyżynie Lubelskiej wykazano występowanie 86 ga
tunków pająków. Zagadnienie pilnego poznania fauny pająków wystę
pujących na Wyżynie Lubelskiej wynika nie tylko z ogromnej roli tej
grupy drapieżników bezkręgowych w różnych biotopach (1, 2), ale i ze
względu na stale wzrastającą presję industriogenną, związaną z inten
sywnym rozwojem przemysłu w makroregionie lubelskim.
Celem niniejszego opracowania było uzupełnienie wiadomości o wy
stępowaniu gatunków pająków na Wyżynie Lubelskiej, szczególnie w re
jonie Puław, gdzie środowisko przyrodnicze jest intensywnie niszczone
przez emisje przemysłowe (7, 8).
18 Annales, sectio C, vol. XXXVI
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TEREN I METODA BADAŃ

Badania prowadzono w latach 1972—1978 w rejonie bezpośrednio przylegają
cym od strony północno-wschodniej do Zakładów Azotowych w Puławach. Pająki
odławiano w niszczonym przez emisje przemysłowe borze świeżym (Vaccinio-myrtilli-Pinetum), na obszarze poleśnym powstałym po usunięciu zniszczonego lasu oraz
na terenach poleśnych poddawanych zabiegom rekultywacyjnym i rolniczemu za
gospodarowaniu. Ponieważ teren ten był przedmiotem licznych specjalistycznych
badań, obejmujących zarówno zmiany emisji, mikroklimatu, flory, fauny, mikro
organizmów oraz zmiany gleby (4, 6, 7, 9, 10), szczegółową charakterystykę zmian
środowiska pominięto. Odłowy pająków prowadzono na stałych, wieloletnich po
wierzchniach o wymiarach 10X10 m w dwóch transektach.
Pierwszy — to transekt degradacji środowiska leśnego, usytuowany prosto
padle do Zakładów Azotowych i położony na głównym kierunku panujących wia
trów (tab. 1). Obejmował on następujące powierzchnie:
1. Las kontrolny (LK) — najmniej zniszczony i przekształcony przez emisje,
usytuowany w obrębie głównego kierunku panujących wiatrów.
2. Las zniszczony (LZ), gdzie 30—50% drzew było już obumarłych na skutek
oddziaływania emisji i nastąpiły znaczne przekształcenia w runie leśnym (4, 6).
3. Strefa poleśna (PL) z usuniętym już zamarłym drzewostanem, a pozostawio
nymi jeszcze nie wykarczowanymi pniami drzew i z resztkami roślinności leśnej
i porębowej (6).
4. Strefa zniszczona (ZN), gdzie usunięto już pnie drzew i pozostały tylko
niewielkie kępki roślinności.
Drugi transekt rekultywacyjny położony był równolegle do Zakładów Azoto
wych i obejmował różne próby zahamowania procesu niszczenia roślinności oraz
odbudowy zniszczonego środowiska. Obejmował on następujące powierzchnie (tab. 1):
1. Powierzchnia wapnowana (WA), na której zanikanie szaty roślinnej stara
no się powstrzymać poprzez wapnowanie.
2. Powierzchnia nawożona (NA), na której rozwój pokrywy roślinnej starano
się stymulować poprzez nawożenie uzupełniające P:K:Ca do wysokości dawek N po
chodzących z emisji.
3. Powierzchnia nawadniana (WD), na której, oprócz nawożenia uzupełniają
cego, deficyt wody niwelowany był przez podsiąkanie.
4. Powierzchnia deszczowana (DE), na której, oprócz nawożenia uzupełnia
jącego, likwidowano niedobór wody poprzez okresowe deszczowanie.
5. Pola uprawne (PU) założone na obszarze poleśnym całkowicie zrekultywo
wanym, łącznie z odtworzeniem górnej warstwy gleby, nawożeniem i deszczowa
niem.
Należy zaznaczyć, że na poszczególnych powierzchniach, zależnie od zastosowa
nego sposobu rekultywacji, rozwijały się odmienne zbiorowiska roślinne (6).
Oprócz wymienionych powierzchni, położonych w rejonie intensywnego oddzia
ływania emisji, wyznaczono „pola kontrolne” (PK) poza rejonem intensywnego od
działywania emisji, jako punkt odniesienia do prób rolniczego zagospodarowania
zdewastowanych terenów leśnych.
Analizę obecności nowych dla Wyżyny Lubelskiej gatunków pająków przepro
wadzono w oparciu o materiały faunistyczne uzyskane w trakcie badań nad wpły
wem emisji Zakładów Azotowych w Puławach na drapieżną faunę naglebową (7.
8). Do badań zastosowano metodę odłowu pająków w pułapki Barbera (8), zasta
wiane w seriach po 20 na każdej z 10 stałych powierzchni badawczych. Pułapki
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Barbera (słoiki typu Twist-off, 0,9 1) napełniano do połowy 1% roztworem forma
liny, umieszczano równo z poziomem gleby na powierzchniach o wymiarach
10X10 m. W latach 1972—1973 pułapki wybierano jeden raz w tygodniu, a w po
zostałych latach jeden raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października
każdego roku badań. Łącznie w okresie siedmioletnich badań złowiono 4863 pa
jąków, należących do 136 gatunków, spośród których 2085 osobników ze 100 ga
tunków nie było dotychczas wykazywanych z Wyżyny Lubelskiej. Gatunki zło
wione w latach 1972—1975 zostały oznaczone przez doc. dra hab. Wojciecha S t ar ę g ę, a z pozostałych lat — w ramach własnych. Zbiory dotyczące gatunku
nowego dla fauny Polski, nowych i rzadkich, a wykazanych z Wyżyny Lubelskiej,
zostały przekazane do Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Przy omawianiu ga
tunków stosowano nazewnictwo używane w Katalogu fauny Polski (5), a inne naz
wy, w przypadku gdy są używane obecnie, podano w nawiasach.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Przeprowadzona w ramach badań nad wpływem emisji Zakładów
Azotowych w Puławach na drapieżną faunę naglebową analiza występo
wania nowych dla Wyżyny Lubelskiej gatunków pająków pozwoliła na
wykazanie aż 100 nowych spośród 136 gatunków wykazanych w trakcie
badań. Spośród tych 100 nowych gatunków 1 gatunek został stwierdzony
po raz pierwszy w Polsce, 23 należało do gatunków rzadkich i wykazy
wanych z nielicznych stanowisk w Polsce, a 4 gatunki nie stwierdzono
w przyległych krainach przyrodniczych. Wykazane po raz pierwszy po
zostałe 73 gatunki pająków, notowane w przyległych krainach przyrodni
czych, rozszerzyły wiadomości o rozprzestrzenieniu się ich w Polsce.
NOWY GATUNEK DLA FAUNY POLSKI

1. Enoplognatha crucifera Th. (E. mordax (T h.)), gatunek ciepło-,
światło- i sucholubny o charakterze południowym. W Puławach gatunek
ten został złowiony na obszarze poleśnym objętym zabiegami rekulty
wacyjnymi (NW — ld V 1975, DE — 1$V 1975) oraz na obszarze całko
wicie zrekultywowanym i objętym rolniczym zagospodarowaniem (PU —
1 <5 V 1975). Ponadto gatunek ten został również wykazany w Tarno
brzeskim Zagłębiu Siarkowym na obszarze objętym oddziaływaniem
gazowych i pyłowych emisji siarki (8).
GATUNKI RZADKIE W POLSCE, WYKAZANE W REJONIE PUŁAW

Zarówno rozmieszczenie, jak i środowisko życiowe gatunków rzadkich
i wykazanych z nielicznych stanowisk w Polsce podano na podstawie
Katalogu fauny Polski (5).
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1. Argenna albopunctata (Mge.), gatunek wykazany z rejonu Gdań
ska i Puszczy Kampinoskiej, występujący na wydmach, w miejscach
nasłonecznionych. W Puławach złowiono 1 okaz na polach uprawnych
położonych poza rejonem intensywnego oddziaływania emisji (PK —
1 J V 1975).
2. Tegenaria agrestis (W 1 k.), gatunek wykazany z wyspy Wolin,
okolic Torunia, Warszawy, Nysy i Wrocławia, występujący w miejscach
nasłonecznionych i słabo zarośniętych. W Puławach był łowiony na ob
szarze intensywnie niszczonym (LZ — 1 $ VII 1973, PL — ld IX 1973),
a liczniej — na obszarach rekultywowanych, gdzie uzupełniono niedobór
wody (WD — 3(5 3$ 2 juv„ PU — 1 juv. IX 1974).
3. Hahnia nava (B 1.), gatunek znany z niezbyt licznych stanowisk
w Polsce, występujący w górach, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, w su
chych i piaszczystych biotopach. W Puławach złowiono 1 okaz na polu
położonym na obszarze zrekultywowanym (PU — 1 d V 1975).
4. Pardosa bifasciata (C. L. K.), gatunek wykazany z okolic Gdań
ska, Krakowa, z Gór Bystrzyckich i Puszczy Kampinoskiej, gdzie był
poławiany na silnie nasłonecznionych pogórkach, wśród suchej trawy
i kamieni. W Puławach złowiono 1 okaz na obszarze poleśnym wśród
resztek roślinności na stanowisku silnie nasłonecznionym (PL — lj V
1973).
5. Allomengea warburtoni (O. P. - C.), gatunek podawany z okolic
Wrocławia, występujący w wilgotnych biotopach. W Puławach został
złowiony na powierzchni rekultywowanej, gdzie uzupełniano niedobór
wody (WD — 2 VII 1974).
6. Bathyphantes paruulus (W est r.), gatunek podawany z wilgot
nych łąk w okolicach Gdańska, Krakowa i z Bieszczadów. W Puławach
złowiono 1 okaz na wybitnie suchym stanowisku, prawdopodobnie jako
element przypadkowy (WA —• 1<J VI 1973).
7. Microlinyphia impigra (O. P. - C.), gatunek podawany z okolic
Wrocławia, z Kotliny Jeleniogórskiej i Gór Sowich, gdzie występował
w zaroślach nad brzegami wód. W Puławach złowiono 1 okaz na obszarze
rekultywowanym, gdzie uzupełniano okresowe niedobory wilgoci (WD —
1$ X 1974).
8. Abacoproeces saltuum (L. K.), gatunek wykazany z Puszczy Kam
pinoskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, z okolic Wieliczki i Oborni
ków Śląskich, występujący w ściółce dość wilgotnych lasów liściastych
i mieszanych. W Puławach większą liczbę okazów złowiono na obsza
rach degradowanych emisjami (36 $ 10$)
na objętych zabiegami re
kultywacyjnymi (4 d).
9. Cnephalocotes obscurus (B1.), gatunek występujący w Puszczy
Białowieskiej, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz w Sudetach
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i Tatrach na torfowiskach i na wilgotnych łąkach. W Puławach złowiono
1 okaz na obszarze rekultywowanym, na którym uzupełniano okresowe
niedobory wody poprzez deszczowanie (DE — 1 (5 V 1973).
10. Metopobactrus prominulus (O. P. - C.), gatunek wykazany z Be
skidów Wschodnich i Tatr, a poławiany w suchym mchu i ściółce lasów
iglastych. W Puławach występował na wszystkich powierzchniach obję
tych badaniami (ogółem 214 <5 99$), przy czym większą liczebność pają
ków zanotowano na powierzchni poleśnej (PL — 24 <5 34$) oraz na po
wierzchni wapnowanej (WA — 23(5 16$).
\
11. Micrargus subaeąualis (W e s t r.), gatunek podawany z okolic
Wrocławia, Kudowy Zdroju, Myczkowiec, gdzie występował na nasło
necznionych łąkach i w zaroślach. W Puławach złowiono pojednycze
okazy na obszarze całkowicie zniszczonym w niewielkich kępkach roślin
ności na stanowiskach wybitnie suchych (ZN — 1(5 1X 1974) oraz na
równie suchej powierzchni nawożonej (NW — 1<5 IX 1974).
12. Silometopus reussi (T h.) gatunek wykazany z okolic Gdańska
i Kowar w Sudetach Zachodnich. W Puławach 2 okazy złowiono w lesie
kontrolnym, a więc na obszarze stosunkowo jeszcze najmniej zniszczonym
(LK — 1(5 1$ V 1973).
13. Prosopotheca corniculans (O. P. - C.) — W alckenaera corniculans (O. P. - C.), gatunek wykazany z masywu Slęży i z Gór Kaczawskich, występujący w ściółce lasów liściastych, głównie bukowych. W Pu
ławach został złowiony na powierzchni całkowicie zniszczonej, prawie
pozbawionej roślinności, w odległości ok. 2 km na wschód od stanowisk
buka (ZN — 1$ V 1973).
14. Wideria psilocephala (M g e.) — W alckenaera dysderoides (W i d.),
gatunek występujący w rejonie Gdańska, w Sudetach, w masywie Slęży
i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej we mchu i ściółce lasów iglastych
i mieszanych. W Puławach został złowiony w lesie kontrolnym, a więc
w rejonie, gdzie środowisko przyrodnicze było stosunkowo najmniej zni
szczone i przekształcone (LK — 1 <5 V 1975).
15. Tigellinus furcillatus (M g e.) — W alckenaera furcillata (M g e.),
gatunek występujący na suchych i otwartych terenach, podawany z oko
lic Gdańska, Rzeszowa, Leska, masywu Slęży, z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. W Puławach pojedyncze okazy złowiono w lesie zniszczo
nym emisjami przemysłowymi (LZ — 1$ VII 1973) oraz na sąsiadującej
powierzchni poleśnej, na której usunięto już zamarłe drzewa, ale pozo
stawiono nie wykarczowane pnie drzew, pomiędzy którymi rozwijały się
jeszcze resztki roślinności leśnej i porębowej (PL — 1$ VII 1973, 1$
VII 1974).
16. Tapinocyba insecta (L. K.), gatunek znany z nielicznych stano
wisk w górach i na pogórzu, występujący w ściółce lasów różnego typu.
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W Puławach 1 okaz złowiono na powierzchni poleśnej, na której usu
nięto już całkowicie zamarły drzewostan (PL — 1 5 VII 1973).
17. Haplodrassus soerenseni (S t r a n d.), gatunek wykazany z Pusz
czy Kampinoskiej, występujący w ściółce borów sosnowych. W Puławach
został złowiony w lesie kontrolnym (LK — 6 (5 3$), w lesie zniszczonym
(LZ — 2(5 V 1975), na powierzchni zniszczonej (ZN — 1 <5 V 1973) oraz
na powierzchni nawożonej (4 <5 2*5).
18. Phaeocedus braccatus (L. K.), gatunek występujący w okolicach
Bochni na terenach leśnych. W Puławach nieliczne okazy łowiono na
obszarach rekultywowanych, ale jeszcze rolniczo nie zagospodarowanych,
na których uzupełniono okresowy niedobór wody (WD — 2(5 VI 1973,
1<5 VI 1976, DE — 1$ VII 1973).
19. Micaria silesiaca L. K., gatunek podawany z terenów górskich,
występujący pod kamieniami i w rumowiskach skalnych, w miejscach
niezbyt gęsto zarośniętych. W Puławach 1 okaz złowiono na wydmach
piaszczystych, w rejonie, gdzie usunięto zamarły drzewostan (PL — 1^
IX 1974).
20. Clubiona similis L. K., gatunek wykazany z rejonów górskich
i podgórskich, występujący wśród niskiej roślinności na wilgotnych łą
kach. W Puławach 1 okaz złowiono na polach kontrolnych położonych
poza strefą intensywnego oddziaływania emisji na środowisko (PK — l£
V 1975).
21. Scotina celans (BI.) — Agroeca cuprea Mge., gatunek wyka
zany z okolic górskich i podgórskich, występujący we mchu i runie leś
nym. W Puławach został złowiony na terenach najbardziej zniszczonych
przez emisje (PL — 1$ IX 1974, ZN — 1$ IX 1974).
22. Agroeca lusatica (L. K.), gatunek wykazany z doliny Biebrzy
i z okolic Krakowa, występujący.w lasach. W Puławach pojedyncze oka
zy złowiono na obszarze poleśnym, objętym zabiegami rekultywacyjnymi,
takimi jak nawożenie uzupełniające (NW — 1 <5 V 1973) oraz deszczowa
nie (DE — 1(5 VII 1973).
23. Thanatus pictus L. K., gatunek podawany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Dolnego Śląska, z suchych i piaszczystych biotopów.
W Puławach występował w lesie zniszczonym emisjami (LZ — 1 juv.
V 1973) w strefie poleśnej, gdzie usunięto zamarły drzewostan, a pozo
stawiono nie wykarczowane pnie drzew (PL — 20 <5 VII 1974), na obsza
rze całkowicie zdewastowanym, gdzie wykarczowano już pnie drzew,
a pozostały tylko szczątki roślnności (ZN — 4(5 IX 1973). Znacznie wię
cej pająków tego gatunku złowiono na terenie strefy poleśnej, na której
przeprowadzono zabiegi rekultywacyjne (WA — 3(5 1$ 2 juv.), NW —
11(5 2$ 3 juv., WD — 9(5 1$ 2 juv.).
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24. Sitticus zimmermanni (S i m.), gatunek wykazany z Puszczy Nadnoteckiej oraz z Puszczy Kampinoskiej, występujący na piaszczystych
wydmach w młodnikach sosnowych. W Puławach pojedyncze okazy zło
wiono na powierzchni całkowicie zniszczonej (ZN — 1 <5 1X 1974) oraz
na powierzchni wapnowanej (WA — lj V 1973).
GATUNKI POSPOLITE W POLSCE, NIE WYKAZANE JEDNAK W KRAINACH
PRZYRODNICZYCH SĄSIADUJĄCYCH Z WYŻYNĄ LUBELSKĄ

Przy omawianiu gatunków, których występowanie na Wyżynie Lu
belskiej ma charakter wyspowy oraz przy omawianiu pozostałych gatun
ków pospolitych, dla których dane z Wyżyny Lubelskiej pozwalają na
poznanie areału występowania, zrezygnowano z podawania zasięgu wy
stępowania i środowiska bytowania (dane dostępne w Katalogu fauny
Polski, 5), a ograniczono się do podania miejsca złowienia w Puławach.
1. Pelecopsis parallela (W i d.), gatunek łowiony na powierzchniach
rekultywowanych, takich jak wapnowana (WA — 2 J 1$ V 1973), nawo
żona (NW — 2 <5 IV 1973) oraz na polach uprawnych założonych na ob
szarze całkowicie zrekultywowanym (PU — 1 <5IV 1973).
2. Gnathonarium dentatum (W i d.), gatunek występujący na obsza
rze rekultywowanym i deszczowanym (DE — 1$ V 1975).
3. Cheiracanthium uirescens (Sund.), gatunek łowiony zarówno na
terenach całkowicie zdewastowanych przez emisje (PL — 2 <5 V 1973,
ZN — 1<5 1$ V 1973), jak i będących w trakcie prac rekultywacyjnych
(WD — 1$ IV 1975, DE — 1$ V 1975).
4. Clubiona neglecta O. P. - C., gatunek występujący na powierzch
ni poleśnej w resztkach roślinności pomiędzy pniami wyciętych drzew
(PL — 1$ VII 1973).
GATUNKI POSPOLITE, WYKAZANE Z PRZYLEGŁYCH DO WYŻYNY LUBELSKIEJ
KRAIN PRZYRODNICZYCH

1. Segestria senoculata (L.), gatunek łowiony w silnie prześwietlo
nym i zniszczonym przez emisje lesie (LZ — Ir} V 1973) oraz na całko
wicie zniszczonej powierzchni poleśnej (PL — 1$ V 1973).
2. Zodarion germanicum (C. L. K.), gatunek łowiony tylko w znisz
czonym emisjami lesie sosnowym (LZ — 1 juv. 1973).
3. Cicurina cicurea (F.), gatunek łowiony w suchym lesie kontrol
nym, z dala od wody (LK — 1 <5 IX 1974).
4. Arctosa leopardus (Sun d.), złowiono tylko osobniki juwenilne
na powierzchniach rekultywowanych (WA — 1 juv. V 1973, PU — 2 juv.
IV 1973).
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5. Pardosa agricola (T h o r.), gatunek występujący zarówno na ob
szarze niszczonym (6 o 3$ 3 juv.), jak i objętym zabiegami rekultywa
cyjnymi (51
3$ 21 juv.), oraz na polach kontrolnych położonych poza
rejonem intensywnego oddziaływania emisji (PK — 1 <$ V 1975).
6. Pardosa palustris (L.), gatunek łowiony zarówno na obszarach de
gradowanych (7
22), będących w trakcie procesu rekultywacji (280 <3
20$), jak i całkowicie zrekultywowanych i rolniczo zagospodarowanych
(11J 1$ 5 juv.).
7. Pirata latitans (B 1.), gatunek łowiony tylko w strefie deszczo
wanej, w której uzupełniano niedobór wilgoci (DE — lęj 1X 1974, 1$
V 1975).
8. Pirata piraticus (C 1.), gatunek ten występował w wybitnie su
chej strefie poleśnej (PL — 1$ V 1974) oraz na polach kontrolnych po
łożonych poza rejonem intensywnego oddziaływania emisji (PK — 1 juv.
V 1975).
9. Pirata piscatorius (C 1.), Gatunek złowiony na polach kontrolnych
poza rejonem oddziaływania emisji (PK — 1$ V 1974).
10. Tarentula aculeata (C1.), gatunek występujący w Puławach na
wszystkich badanych powierzchniach i wszędzie w dużej liczbie (ogółem
182 3 82$ 24 juv.).
11. Tarentula cuneata (Cl.), gatunek łowiony na powierzchniach po
za terenami leśnymi (15 3 3$ 3 juv.),
12. Tarentula schmidti (H a h n.), gatunek obecny na wszystkich ba
danych powierzchniach (ogółem 13 c? 4$ 2 juv.).
13. Trochosa spinipalpis (F. O. P. - C.), gatunek ten występował tyl
ko w lesie kontrolnym (LK — 2 3 2$ VI 1974).
14. Xerolycosa nemoralis (W e s t r.), gatunek łowiony w lesie znisz
czonym (LZ — 7 2 juv.), na powierzchni zniszczonej (ZN — 2 3 V 1973)
oraz na powierzchni nawadnianej (WD — 12<^ 2$ 1 juv.).
15. Araneus marmoreus C L, gatunek ten występował tylko w lesie
kontrolnym, a więc najmniej jeszcze zniszczonym (LK — 1$ V 1973, 1<^
VII 1974).
16. Cercidia prominens (West r.), gatunek łowiony tylko w lesie
kontrolnym (LK — 1 3 IX 1974).
17. Cyphepeira ixobola (Th.) — Nuctena ixobola (Th.), gatunek
występujący na polach kontrolnych, położonych poza strefą intensyw
nego oddziaływania emisji (PK — lj V 1975).
18. Singa pygmaea (Sund.) — Hypsosinga pygmaea (Sund.), ga
tunek ten złowiono na powierzchni, gdzie oprócz nawożenia uzupełniają
cego rekompensowano niedobory wilgoci (WD — 1 $ IX 1975, DE — 1 <5
IX 1975).
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19. Centromerita bicolor (B1.), gatunek łowiony był na powierzch
niach, na których oprócz nawożenia uzupełniano okresowe niedobory
wilgoci (WD — 25 2$, DE — 1(5 VII 1974, PU — 2 5 IX 1974).
20. Centromerita concinna (T h.), gatunek występujący na suchym
obszarze poleśnym (PL — 1 <5 IX 1974) oraz wapnowanym (WA — 15
VII 1973).
21 Leptorhoptrum robustum (Westr.), gatunek łowiony tylko na
powierzchni wapnowanej (WA — 1 5 VIII 1974).
22. Meioneta tenera (M g e.) — Agyneta tenera (M g e.), gatunek
występujący na powierzchniach rekultywowanych, zarówno suchych (WA
— 2$ V 1973), jak i wilgotnych (DE — 2<J V 1973).
23. Microlinyphia pusilla (Sun d.), gatunek łowiony na polach upra
wnych położonych na obszarze zrekultywowanym (PU — 15 IVI973).
24. Stemonyphantes lineatus (L.), gatunek występujący zarówno na
terenie zniszczonego w różnym stopniu lasu (LK — 1 5 IV 1974, LZ —
1$ V 1975), jak i na powierzchniach rekultywowanych (WD — 1$ V 1975,
PU — 1$ VII 1975).
25. Tapinopa longidens (Wid.), gatunek łowiony na powierzchni
deszczowanej (DE — 1 <5 VII 1974).
26. Ceratinella brevis (W i d.), gatunek występujący w lesie kon
trolnym, gdzie stosunki wilgotnościowe nie były jeszcze zachwiane (LK —
1$ V 1973) oraz na powierzchni rekultywowanej, gdzie uzupełniano nie
dobory wody w glebie (WD — 1 <5 IV 1973).
27. Araeoncus humilis (B 1 a c k.), gatunek łowiony tylko na obsza
rach objętych zabiegami rekultywacyjnymi (NW — 2 <5 2$, WD — 2(5,
PU — 4,5 2$).
28. Dicymbium nigrum (B1.), gatunek występujący na powierzchni
deszczowanej (DE — 2$) oraz na deszczowanych polach uprawnych, po
łożonych na obszarach zrekultywowanych (PU — 1 5 V 1975).
29. Diplocephalus picinus (B1.), — Entelecaria meticulosa S i m.,
gatunek ten złowiono zarówno na polach kontrolnych, położonych poza
strefą oddziaływania emisji (PK — 2 <5 V 1975), jak i na polach zrekul
tywowanych, tj. w strefie o najsilniejszym oddziaływaniu emisji (PU —
1(5 V'l975).
30. Pocadicnemis pumila (B1.), gatunek występujący na terenach
leśnych, kontrolnych (LK — 3 <5 2$ V 1973) oraz zniszczonych (LZ —
1(5 V 1973).
31. Tiso vagans (BI.), gatunek łowiony na powierzchni deszczowa
nej (DE — 15 VI 1975) oraz na deszczowanych polach położonych na
terenie zrekultywowanym (PU — 1$ V 1975).
32. Wideria antica (Wid.), — Walckenaera antica (Wid.), gatunek
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łowiony na powierzchni wapnowanej (WA — 1 $ VI 1975) oraz deszczo
wanej (DE — 2$ VI 1975).
33. Erigone atra B1., stwierdzono dużą liczbę osobników zarówno
na obszarach niszczonego lasu (52 $ 20$), jak i na terenach poleśnych
objętych zabiegami rekultywacyjnymi (25 $ 19$).
34. Erigone dentipalpis (W i d.), gatunek występujący na obszarze
niszczonego emisjami lasu (12$ 5$), większą liczbę osobników złowiono
na terenach rekultywowanych (91$ 76$ 1 juv.).
35. Oedothorax apicatus (B 1.), gatunek łowiony w lesie kontrolnym,
w którym środowisko było stosunkowo najmniej zniszczone i przekształ
cone (5$ V 1975), oraz na terenie rekultywowanym (34$ 86$).
36. Oedothorax fuscus (B1.), gatunek niezbyt liczny, występował
na wszystkich powierzchniach badawczych (23$ 67$).
37. Oedothorax retusus (W est r.), gatunek łowiony zarówno na ob
szarach zdegradowanych (4$ 7$), jak i rekultywowanych (8$ 1$).
38. Crustulina guttata (W i d.), pojedyncze okazy występowały w le
sie kontrolnym (1$ VI 1974) oraz na powierzchni deszczowanej (DE —
1$ VII 1973).
39. Episinus angulatus (B 1.), 1 okaz złowiono na polach uprawnych
położonych na powierzchniach zrekultywowanych (PU — 1$ VIII 1974).
40. Robertus arundineti (O. P. - C.), 1 okaz złowiono na polach upraw
nych na powierzchni zrekultywowanej (PU — 1$ V 1975).
41. Robertus liuidus (B 1.), gatunek występujący zarówno na obsza
rach leśnych (LK — 2$ V 1973, LZ — 4$), jak i poleśnych nierekultywowanych (1$ 1X 1974) oraz rekultywowanych (WD — 1$ VII 1974)
i na polach uprawnych położonych poza rejonem oddziaływania emisji
(1$ V 1975).
42. Euryopis flauomaculata (C. L. K.), pojedyncze osobniki złowiono
na powierzchniach: nawożonej (NA — 1$ V 1973) i deszczowanej (DE —
1$ VIII 1973).
43. Steatoda castanea (C 1.), 1 okaz znaleziono na obszarze nawożo
nym (1 juv. V 1975).
44. Steatoda corollata (L.), 1 okaz złowiono w strefie nawożonej (1$
V 1975).
45. Ero jurcata (V i 11.), 1 okaz znaleziono w lesie kontrolnym (1 $
V 1973).
46. Gnaphosa bicolor (H a h n.), gatunek występujący wyłącznie na
obszarze poleśnym, tak zniszczonym (PL — 2$ 1$), jak i w różny spo
sób rekultywowanym (WA — 3$ 3 juv., NA — 1 $ 3$, WD — 3$ 1 juv.,
DE — 1 $ 1 juv„ PZ — 1$ V 1975).
47. Drassodes pubescens (T h.), gatunek łowiony na powierzchniach
rekultywowanych (5$ 1$).
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48. Haplodrassus signifer (C. L. K.), 1 okaz znaleziono na powierzch
ni nawadnianej (WD — 1 (3 VI 1973).
49. Scotophaeus scutulatus (L. K.), 1 okaz złowiono na polach upraw
nych położonych poza strefą intensywnego oddziaływania emisji na śro
dowisko (1(3 V 1975).
50. Zelotes pusillus (C. L. K.), gatunek występujący rzadko na po
lach uprawnych zarówno w rejonie intensywnego oddziaływania emisji
(PU — 1 $ V 1975), jak i położonych poza strefą oddziaływania emisji
(2(3 V 1975).
51. Zelotes electus (C. L. K.), 1 okaz złowiono na powierzchni na
wadnianej (1$ 69 juv.).
52. Zelotes longipes (L. K.), 1 okaz znaleziono na obszarze całkowicie
zdewastowanym (ZN — 1$ V 1974).
53. Zelotes petrensis (C. L. K.), gatunek występujący zarówno w le
sie (LK — 1$ V 1973, LZ — 1$ IX 1973), jak i na terenach poleśnych
rekultywowanych (22 (5 242).
54. Zelotes subterraneus (C. L. K.), gatunek łowiony na całym ob
szarze objętym badaniami (40 242)55. Micaria fulgens (W 1 k.), 1 okaz znaleziono w lesie kontrolnym
(12 VII 1974).
56. Micaria pulicaria (Sund.), nieliczne okazy łowiono w lesie kon
trolnym (1(3 V 1975) oraz na polach uprawnych położonych na terenie
rekultywowanym (PU — 22 V 1975).
57. Agroeca brunnea (B1.), 1 okaz znaleziono w lesie kontrolnym
(12 V 1975).
58. Ozyptila atomaria (Pan z.), gatunek występujący w lesie znisz
czonym emisjami przemysłowymi (LZ — 22 IX 1973).
59. Ozyptila truz (B 1.), gatunek łowiony na powierzchniach rekul
tywowanych (NA — 1(3 VI 1973, DE — 3(3 VI 1975, 1 <3 IX 1975).
60. Psammitis sabulosa (H a h n.), gatunek występujący nielicznie
na powierzchni poleśnej nierekultywowanej (PL — 1(3 V 1973) oraz na
powierzchniach rekultywowanych (WA — 1 (3 IX 1973, DE — 1 (3 V 1973).
61. Xysticus bifasciatus C. L. K., gatunek łowiony na powierzchni
całkowicie zniszczonej, pozbawionej roślinności (ZN — 3 juv. V 1973).
62. Xysticus luctuosus (B 1.), gatunek występujący na terenach leś
nych (LK — 1(3 VII, 1(3 IX 1973, LZ — 12 V 1973, 2 juv. VII 1974).
63. Aelurillus v-insignitus (C1.), — Phlegra v-insignita (C1.), ga
tunek łowiony zarówno na terenie zniszczonym, nierekultywowanym
(19(3 272 II juv.), jak i rekultywowanym (13 (3 122 12 juv.).
64. Bianor aurocinctus (O h 1.), pojedyncze okazy znaleziono w stre
fach nawożenia (NA — 1(3 VII 1973) oraz deszczowanej (1 <3 VI 1973).
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65. Evarcha arcuata (C 1.), pojedyncze okazy łowiono na terenie leś
nym (LK — 1*5 IX 1973, LZ — 1$ IX 1973) oraz na nierekultywowanym
terenie poleśnym (PL — 1$ V 1973, ZN — 1$ V 1973).
66. Euarcha jalcata (C 1.), nieliczne okazy występowały na terenach
leśnych (6 <5 3$ 1 juv.) oraz rekultywowanych terenach poleśnych (1 c?
2$).
67. Heliophanus flauipes (H a h n.), pojedyncze okazy złowiono w le
sie kontrolnym (LK — 1(J V 1973), na powierzchni nawożonej (NA — 1 <5
VI 1973) i deszczowanej (1<3 IV 1973).
68. Pellenes tripunctatus (W 1 k.), gatunek występujący na powierz
chni poleśnej (PL — 1$ VII 1973) i nawożonej (NA — 1 ęj 2$).
69. Phlegra fasciata (H a h n.), gatunek łowiony wyłącznie na obsza
rach poleśnych, tak nierekultywowanych (8 rf 1^), jak i poddawanych
zabiegom rekultywacyjnym (12 8$ 4 juv.).
70. Sitticus saltator (O. P. - C.), gatunek występujący na powierzch
ni zniszczonej (3<^ 6$ 4 juv.) oraz wapnowanej (2 juv. VIII 1973).
71. Centromerus syluaticus (BI.), pojedyncze okazy złowiono w le
sie kontrolnym (lęj 1$ 1X 1974) oraz na powierzchni deszczowanej (1$
VI 1975).
PODSUMOWANIE

Przedstawiona lista 100 nowych dla Wyżyny Lubelskiej gatunków
pająków w połączeniu z dotychczas wykazanymi w literaturze 86 gatun
kami daje już porównywalny z sąsiednimi krainami przyrodniczymi sto
pień poznania fauny pająków. W większości wykazane w niniejszej pracy
gatunki były już podawane z sąsiednich krain przyrodniczych, ale zano
towano jednak występowanie 23 gatunków zaliczanych do rzadkich i wy
kazywanych z nielicznych stanowisk w Polsce i nie notowanych w przy
legających do Wyżyny Lubelskiej krainach przyrodniczych. Ponadto wy
kazano jeszcze 4 gatunki pospolite w Polsce, ale nie notowane w krainach
przylegających do Wyżyny Lubelskiej. Wykazano również zupełnie nowy
dla fauny Polski gatunek, jakim jest Enoplognatha crucifera Th. —
E. mordax (T h.), gatunek wybitnie południowy. Nowe dla Wyżyny Lu
belskiej gatunki stanowiły 73,5% wszystkich gatunków wykazanych w
trakcie badań prowadzonych w rejonie Puław, przy czym stanowiły one
42,6% wszystkich złowionych okazów. Gatunki nowe spotykane były
w 56,3% pułapek, w których złowiono pająki. W ogromnej większości
gatunki nowe występowały jako pojedyncze okazy (79,3%), w większej
liczbie osobników (5—50 osobników) stanowiły 13,3%, podczas gdy wy
stępujące masowo (powyżej 50 osobników) — tylko 7,4% ogółu złowio
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nych gatunków nowych. Podczas całego okresu badań najczęściej po
szczególne gatunki łowiono kilkakrotnie (do 10 złowień) w 70,7%, powy
żej 10 złowień — w 8,6%, a gatunki, które zostały złowione jednorazowo,
stanowiły 20,7% wszystkich złowień.
Ograniczono się wyłącznie do analizy występowania gatunków no
wych dla Wyżyny Lubelskiej, rezygnując z próby oceny wpływu emisji
przemysłowych na pająki, gdyż to zagadnienie stanowi przedmiot od
dzielnego opracowania (8). Można przypuszczać, że różnicowanie środo
wiska leśnego spowodowane przez niszczące oddziaływanie szkodliwych
substancji z Zakładów Azotowych w Puławach oraz próby odbudowy
i zagospodarowania zniszczonych terenów poleśnych pozwoliły na wy
chwycenie obecności znacznie większej liczby gatunków niż w przypad
ku, gdyby tereny te nie podlegały tak znacznym przeobrażeniom. Wpraw
dzie fakt, że określony gatunek złowiono na danej powierzchni niszczo
nej czy też rekultywowanej nie musi być dowodem jego wybiórczości,
ponieważ może on być zawleczony z materiałem używanym do rekulty
wacji, nawiany przez wiatr lub też może usiłować kolonizować wolne,
pozbawione pająków, środowiska, ale świadczy to niewątpliwie o wy
stępowaniu danego gatunku w tym rejonie.
Należy ponadto zaznaczyć, że wszystkie dotychczasowe stanowiska
pająków, z wyjątkiem danych pochodzących z Gardzienic k. Lublina,
były podawane z obrzeży Wyżyny Lubelskiej, często ze środowisk nie
najbardziej typowych dla tej krainy. Z tego więc względu oraz w związ
ku z dużymi przemianami środowiska, jakim podlegać będzie w najbliż
szej przyszłości Wyżyna Lubelska, wydaje się nieodzowne przeprowa
dzenie takich badań, których zasadniczym celem byłoby poznanie fauny
pająków tej krainy przyrodniczej w charakterystycznych dla niej bio
topach.
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anajm3 BHflOBoro cocTaBa o6nTaiomnx 3flect nayKOB c tohkh 3pennH nx BCTpeaaemoctu Ha JIio6jihhckoh B03BBnnenH0CTn. IlpnMeHeH Mero# jioBa ripn noMoqn cepnn
jiOByineK Bapóepa, ycTaHOBjienHbix b 10 MecTax c pa3HOfł CTeneHbio pa3pymeHHH
n pa3nbix nonbiTKax BoccTaHOBjieiiMH n ocBoenna pa3pynieHHbix noBepxHOCTeń.
ycTaHOBJieno iiajimiMe 139 bh^ob nayKOB, 100 M3 hhx Ha JIioójimhckoh B03BbimeHhoctm ao cmx nop He BCTpenajiMCb. 23 M3 3tmx HOBbix bm/job cjieąoaajio othccth
k peaKHM ajia nojibuiH, 4 pacnpocTpaHeHHbix b cTpaHe He oóiiapyjKeno b npnjierawignx npnpoanbix Kpaax. KpoMe Toro, oÓHapyjKen HOBbiił
<£>aynbi IIojibinH
Bwa — Enoplognatha crucifera T h. (E. mordax (T h.)).
SUMMARY

In the years 1972—1978 in the area of emissions from the Nitrogen Fertilizer
Factory in Puławy, an analysis of the generic composition of spiders found there
was carried out in respect to their occurrence in the Lublin Upland. The capture
method consisted of a series of Barber’s traps localized in 10 areas varying in
respect to destruction and attempts at reconstruction and reclamation of wastes.
The presence of 139 species of spiders was revealed, of which 100 species had not
so far been reported in the Lublin Upland. Among the new species, 23 were rare
and reported from few localities in Poland, while 4 species, common in the country,
had not been encountered in the neighbouring regions. Also a new species for
Poland’s fauna was discovered, namely, Enoploghatha crucifera T h. (E. mordax
[T h.]).
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