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Mites (Acari) of the shores of forest lakes and ponds 

in northern Poland, with species analysis of Oribatida 

Summary 

Experiments were carried out in 16 water bodies in northern Poland, in-
cluding nine located in bogs in Tuchola Forest (L, D1, D2, D3, D4, M, K1, K2, 
K3), three forest ponds near Pruszcz Bagienica, Tuchola Forest (P1, P2, P3), the 
peat pond in ‘Bagno Chlebowo’ reserve, Wielkopolska province (BC), lakes in 
‘Okonek’ and ‘Str szek’ bog reserves in Brodnica Lakeland (O, S) and a pond 
in ‘Kurze Grz dy’ reserve in Kashubian Lakeland (KG). Water was sampled from 
each lake and pond during the summer, then analyzed for pH, conductivity, 
color, COD, BOD5, chlorides, sulphates, total phosphorus, and total iron. 

From the edges of the lakes and ponds, samples of mosses, each 100 cm² in 
area and 5 cm in depth, were taken in replicates of 10. Except for pond P1, 
where only the moss Pseudoscleropodium purum occurred, Sphagnum mosses 
were present at all water bodies, with Sphagnum fallax as the dominating 
species. At the edges of nine water bodies (L, D1, D2, D3, D4, M, K1, K2, K3), 
mites were sampled during spring, summer and autumn of 2006, while at the 
others, samples were taken only during summer or autumn. Additionally, at lake M 
a transect of four plots at different distances from the water’s edge (at the 
water’s edge, 1 m, 3 m and 5 m away from open water) was investigated. From 
each plot, 10 samples of Sphagnum, each 100 cm² in area and 5 cm in depth, 
were taken during the spring of 2006. 

The mites were extracted in Tullgren funnels and preserved in 70% ethanol. 
From a total of 370 samples, more than 505,000 mites were obtained, including 
499,500 Oribatida (almost 61,000 juveniles), belonging to 106 species and            
34 families. Furthermore, the Oribatid mite populations were characterized by 
abundance (A), dominance (D) and constancy (C) indices, and the oribatid com-
munities, by the number of species (S) and the Shannon diversity index (Hs).

The water parameters remarkably differed in the selected lakes and ponds 
in this study. In forest ponds P1, P2 and P3, the water was neutral, while in 
other water bodies, located in the bogs, the water was acidic, with the lowest pH 
value (3.60) in pond KG. In ponds P1, P2 and P3, the water conductivity was 
high, while in lakes and ponds in bogs it was generally low, except for those 
more advanced in succession (L, K1, K2 and K3) or affected by drainage (BC 
and KG). In ponds BC and KG, in contrast to all other water bodies, the color 
value was high and oxygen conditions poor. The concentration of chlorides and 
sulphates was generally low, the phosphorus content was higher only in ponds 
P1, P2 and P3, while the total iron content was generally high, which is 
characteristic for all acidic lakes in northern Poland. 

The density of mites at lakes and ponds in bogs of Tuchola Forest varied 
between 69,800-306,800 individualsÖm–2, with the highest density occurring at 
pond D2 and the lowest density occurring at lake L. Mites of the Oribatida order 
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were clearly most abundant in these mite communities, as they represented 
96.4-99.8% of total Acari, whereas the second most abundant were ‘other Acari’, 
represented mostly by Prostigmata, and even less abundant were Mesostigmata.  

At all these water bodies, the richness of Oribatida was low, and the most 
abundant was Limnozetes foveolatus, which during the summer represented 
45.2-93.5% of all the Oribatida. Moreover, this species was also very abundant 
in ponds D2, D4 and D1, however, in lake L it had lowest abundance. Also 
relatively abundant was L. ciliatus, which was the second most abundant species 
at a selection of the ponds (D1, D4, K1, K2 and K3), while other Limnozetes
species were not so abundant, including L. guyi, which was recorded for the first 
time as residing in Poland or Europe. At some water bodies, the second most 
abundant was Trimalaconothrus maior, whereas Trhypochthoniellus longisetus
and Pilogalumna tenuiclava were only relatively abundant. The aquatic genus
Hydrozetes was represented by five species, out of which H. longisetosus was 
usually most abundant, followed by H. octosetosus and H. lacustris, while  
H. confervae and H. lemnae were fewest. In some water bodies, only a few 
species occurred abundantly, e.g. in D2, only two species had D > 1%, while, in 
contrast, in lake L there were 11 species with D > 1%. 

The mite communities at the lakes in bog reserves in Brodnica Lakeland 
were similar to those described from bogs in Tuchola Forest and the Oribatida 
were very abundant, but with low species diversity and similar species structure 
as in Tuchola Forest. In contrast, at other ponds (P1, P2, P3, BC and KG), the 
abundance of mites and Oribatida was lower, but the species richness of 
Oribatida usually higher than in Tuchola Forest. The lowest abundance of mites 
was observed at the shore of pond P1, where the proportion of Oribatida was 
lowest (90%) and that of Mesostigmata was highest (almost 10%). At the shore 
of this pond, the moss layer was composed only of Pseudoscleropodium purum,
which presumably offered poorer living conditions to Oribatida than the 
Sphagnum mosses located at the other studied water bodies.  

At the other ponds, the species structure of Oribatida was strikingly dif-
ferent from those at bog lakes and ponds. For example, Limnozetes foveolatus

was generally absent from ponds with either neutral pH (P1, P2 and P3) or from 
very acidic pH (KG); furthermore, it was relatively abundant only at the peat 
pond BC, but several times less abundant than the co-occurring L. lustrum. In 
addition, in ponds with neutral water, Trimalaconothrus species were also 
absent, while at the acidic pond KG, T. angulatus was most abundant and found 
only there, albeit accompanied by the less abundant T. maior. Also, Hydrozetes
species, which are characteristic for dystrophic water bodies (H. longisetosus,
H. octosetosus and H. lacustris), were absent from the mesotrophic ponds near 
Pruszcz Bagienica.  In contrast, however, H. thienemanni was abundant there, 
and furthermore not found anywhere else. At ponds with neutral and very acidic 
water pH, the species with a broad ecological tolerance were abundant 
(Liochthonius alpestris, Malaconothrus monodactylus, Oppiella nova and 
Platynothrus peltifer). 
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In terms of seasonal variations, Oribatida had usually a higher abundance 
in summer and autumn than in spring, and furthermore the proportion of 
juveniles was highest in summer, due to the reproduction season of the 
dominant species occurring in late spring. For example, Limnozetes foveolatus

reproduces in late spring, thus the highest proportion of its juveniles was 
observed in summer, and highest abundance of the species, in summer or 
autumn. The second most abundant species, L. ciliatus, reproduces later, 
presumably to avoid competition with L. foveolatus, thus they had their highest 
proportion of the juveniles in autumn and highest abundance of the species in 
autumn or spring. Similarly, Hydrozetes longisetosus and H. octosetosus were 
in almost all lakes and ponds most abundantly in spring, while H. lacustris, in 
autumn. A clear pattern of the seasonal dynamics revealed that Pilogalumna 
tenuiclava was most abundant in summer and Punctoribates sellnicki had the 
highest abundance in spring. In contrast, other species, like Trimalaconothrus 
maior reproduced during different seasons. 

The distance from the water’s edge at lake M affected the mite com-
munities. The total density of mites, and particularly of Oribatida, was highest 
at the water’s edge and decreased with distance away from it. In contrast, the 
Mesostigmata were least abundant at the water’s edge, and their density 
increased with distance to open water. Some Oribatida (Limnozetes foveolatus,
Hydrozetes octosetosus, Punctoribates sellnicki, Trhypochthoniellus longisetus 

and Trimalaconothrus maior) preferred the water’s edge, while others (Limno-
zetes ciliatus, Pilogalumna tenuiclava, Platynothrus peltifer and Trimalacono-

thrus foveolatus) were most abundant 1 m from it, and still yet others  (Hoplo-
phthiracarus illinoisensis, Nanhermannia cf. coronata, Nothrus pratensis,
Oppiella nova, Ramusella furcata and Tectocepheus velatus) were absent or few 
at the water’s edge, but their abundance strikingly increased with greater 
distance to open water. In most species the proportion of juveniles was similar 
in all plots. Only in Eupelops hygrophilus and Trimalaconothrus foveolatus did 
the percentages of juveniles decrease with distance from the water’s edge. 

Certain species demonstrated clear preferences to particular water bodies, 
and the most important parameter underlying this preference seemed to be the 
phosphorus content, which causes water eutrophication. For some species, the 
pH of the water was also important. The activity of man clearly influenced the 
composition of the oribatid communities; species typical for the natural bogs 
were few there, while others became abundant, e.g. Limnozetes lustrum and Ze-
tomimus furcatus at peat pond BC or Trimalaconothrus angulatus at pond KG, as 
well as those species with a wider ecological tolerance, like Oppiella nova and 
Platynothrus peltifer. Oribatid fauna also differed at shores of ponds at different 
stages of succession. For example, at the shore of pond D3, which is most ad-
vanced in succession in the Dury reserve, the abundance of Oribatida was signi-
ficantly lower than at the other ponds, while the species richness and the number 
of species with D > 1 were highest there. Also, common and abundant occurrences 
from species of the same genus indicated a more advanced stage of succession. 
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Roztocze (Acari) strefy brzegowej jezior ródle nych 

w pó nocnej Polsce z analiz  gatunkow  mechowców (Oribatida) 

Streszczenie 

Jeziora ródle ne wyst puj  g ównie na pó nocy Polski, szczególnie licznie 
na równinach sandrowych, gdzie topniej ce po ostatnim zlodowaceniu bry y
martwego lodu da y pocz tek licznym zag bieniom, wype nionym dzi  wod
lub torfem. Zbiorniki te pe ni  wa n  rol  w retencji wody. Podnosz  walory 
estetyczne krajobrazu, stanowi c swoiste „wyspy” ródle ne i zwi kszaj c jego 
bioró norodno . Maj  szczególne znaczenie w Borach Tucholskich, których 
znaczne obszary porastaj  monokultury sosnowe, ubogie w gatunki ro lin                
i zwierz t. W ostatnich latach obserwuje si  niestety przy pieszone zanikanie 
jezior ródle nych, szczególnie ma ych, w wyniku ich naturalnego zarastania, 
zmian klimatycznych, a g ównie z powodu osuszania terenów rolniczych. 
Zanikanie jezior powoduje utrat  wielu cennych gatunków ro lin i zwierz t.         
W pracy przedstawiono wyniki bada  roztoczy wyst puj cych w strefie brze-
gowej jezior pó nocnej Polski.  

Roztocze (Acari) s  najbogatsz  grup  paj czaków, obejmuj c  oko o
48000 gatunków, a najliczniejsze i najbogatsze gatunkowo s  roztocze z rz du 
Oribatida, zwane mechowcami. Obejmuj  oko o 10000 gatunków, z tego oko o
550 wyst puje w Polsce. Mechowce osi gaj  niewielkie rozmiary (0,1-2,0 mm 
d ugo ci). Bardzo licznie wyst puj  w glebie i ció ce, szczególnie w lesie kli-
matu umiarkowanego. Pe ni  kluczow  rol  w rozk adzie materii organicznej. 
S  tak e cennymi bioindykatorami ró norodnych zmian w rodowisku i s  istotne 
w rekonstruowaniu klimatów i rodowisk kopalnych. Mechowce zwi zane s
g ównie z ró nymi typami rodowisk l dowych, ale cz  gatunków opanowa a
tak e rodowiska wodne i ziemnowodne. W porównaniu z gatunkami l dowymi 
s  one jednak s abo poznane, co sk oni o autork  pracy do podj cia bada .

Badaniami obj to 16 ródle nych zbiorników wodnych, z których 9 znajdu-
je si  na torfowiskach w stanie zbli onym do naturalnego, w rezerwatach w Bo-
rach Tucholskich: Jezioro yse (oznaczono skrótem L), 4 jeziora w rezerwacie 
Dury (D1, D2, D3, D4), Jezioro Martwe (M) i 3 jeziora w rezerwacie Jeziorka 
Kozie (K1, K2, K3). Pozosta e zbiorniki to 3 jeziora ródle ne (P1, P2, P3), 
po o one niedaleko Pruszcza Bagienicy w Borach Tucholskich, dó  potorfowy 
(BC) na torfowisku w rezerwacie Bagno Chlebowo (województwo wielkopol-
skie), zdegradowanym przez eksploatacj  torfu, 2 jeziora – Okonek (O) i Str -
szek (S), w stanie zbli onym do naturalnego, znajduj ce si  w rezerwatach 
torfowiskowych na Pojezierzu Brodnickim oraz jezioro (KG) w rezerwacie 
Kurze Grz dy na Pojezierzu Kaszubskim, na torfowisku, które ucierpia o na 
skutek osuszania i nasadzenia wierka. 

Przeprowadzono analiz  wody z jezior, któr  pobrano latem w odleg o ci  
2 m od brzegu (3 dm3 z ka dego jeziora). W a ciwo ci wody, takie jak pH, 
przewodnictwo, barw , ChZT, BZT5, zawarto  chlorków, siarczanów, fosforu 



227 

ogólnego i elaza ogólnego zbadano w Laboratorium Ochrony rodowiska 
Naftobazy Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej ko o Bydgoszczy. 

Próby roztoczy z mchem o powierzchni 100 cm² i 5 cm g boko ci pobrano 
z kraw dzi p a torfowcowego i lustra wody (w skrócie z jezior), w 10 powtó-
rzeniach. Z 9 jezior w rezerwatach Borów Tucholskich (L, D1, D2, D3, D4, M, 
K1, K2, K3) próby pobrano w 3 sezonach (wiosn , latem i jesieni ) w 2006 roku, 
a z innych (P1, P2, P3, BC, O, S, KG) – latem lub jesieni . W jeziorze P1 wy-
st powa  mech Pseudoscleropodium purum, a w pozosta ych – mchy torfowce, 
w próbach dominowa Sphagnum fallax. Przy jeziorze M wyznaczono dodat-
kowo transekt czterech powierzchni usytuowanych przy lustrze wody (0 m)           
i w odleg o ci 1, 3 i 5 m od lustra wody, z którego próby pobrano wiosn .

Roztocze wyp aszano w aparatach Tullgrena i konserwowano w 70% 
alkoholu etylowym. Z 370 prób uzyskano ponad 505000 roztoczy, w tym 
499500 mechowców (z czego prawie 61000 stadiów m odocianych), nale cych 
do 106 gatunków i 34 rodzin. Mechowce oznaczono do gatunku lub rodzaju,         
a w jednym przypadku do rodziny, cznie ze stadiami m odocianymi; jedynie 
roztocze z rodziny Brachychthoniidae traktowano cznie, poniewa  trudne 
okaza o si  oddzielenie tritonimf od wie o wyl g ych osobników doros ych. 
Populacje charakteryzowano za pomoc  wska ników: abundancji (A), domina-
cji (D) i sta o ci wyst powania (C). Klasy dominacji tworzy y: superdominanty 
(D > 40), eudominanty (20 < D ¢ 40), dominanty (10 < D ¢ 20), subdominanty 
(5 < D ¢ 10), recedenty (1 < D ¢ 5) i subrecedenty (D ¢ 1). Zgrupowania me-
chowców scharakteryzowano na podstawie liczby gatunków (S) i wska nika 
ró norodno ci gatunkowej Shannona (Hs).  

Badane jeziora ró ni y si  parametrami wody. W jeziorach ko o Pruszcza 
Bagienicy (P1, P2 i P3) woda mia a odczyn oboj tny, za  w innych jeziorach, 
otoczonych p em torfowcowym – odczyn kwa ny, z najni sz  warto ci  w KG 
(3,60). W jeziorach P1, P2 i P3 przewodnictwo wody by o wysokie, natomiast 
na torfowiskach – przewa nie niskie; wysokie warto ci stwierdzono jedynie 
przy bardziej zawansowanej sukcesji (L, K1, K2 i K3) lub tam, gdzie mia o
miejsce osuszenie torfowisk (BC i KG). W jeziorach BC i KG, w przeciwie -
stwie do wszystkich innych, stwierdzono tak e wysok  warto  barwy wody 
oraz s abe warunki tlenowe. Zawarto  chlorków i siarczanów by a stosunkowo 
niska, co wiadczy o niewielkim wp ywie zanieczyszcze . Zawarto  fosforu 
by a wy sza jedynie w jeziorach P1, P2 i P3, a w pozosta ych niska, natomiast 
zawarto elaza by a stosunkowo wysoka. Jest to typowa cecha jezior o kwa -
nym odczynie wody, wyst puj cych na pó nocy Polski. 

W Borach Tucholskich zag szczenie roztoczy wynosi o 69800-306800 
osobnikówÖm–2 i by o najwy sze w jeziorze D2, stosunkowo wysokie w jezio-
rach D4, D1 i M, a najni sze w jeziorze L. Mechowce stanowi y a  96,4-99,8% 
wszystkich roztoczy, drugie pod wzgl dem liczebno ci by y „inne roztocze”, 
reprezentowane g ównie przez Prostigmata, a mniej liczne – Mesostigmata. 
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W jeziorach Borów Tucholskich odnotowano niewielkie zró nicowanie 
gatunkowe mechowców; najliczniejszy by  tam Limnozetes foveolatus, którego 
udzia  w strukturze dominacji wynosi  latem 45,2-93,5%. Gatunek ten wyst pi
szczególnie licznie w jeziorach D2, D4 i D1, za  najmniej licznie w jeziorze L.  

Stosunkowo licznie wyst pi  tak e L. ciliatus, który w niektórych jeziorach 
(D1, D4, K1, K2 i K3) by  pod wzgl dem liczebno ci na drugim miejscu,          
a najwy sze zag szczenie i udzia  w strukturze dominacji mia  w jeziorze K1. 
W niektórych jeziorach wyst pi y tak e, cho  mniej licznie, inne gatunki z ro-
dzaju Limnozetes, a w ród nich stwierdzony pierwszy raz w Polsce i Europie         
L. guyi.

W niektórych jeziorach drugi pod wzgl dem liczebno ci by Trimalaco-

nothrus maior, a T. foveolatus zwykle by  nieliczny. Stosunkowo licznie wy-
st pi y tak e Trhypochthoniellus longisetus i Pilogalumna tenuiclava. Typowo 
wodny rodzaj Hydrozetes reprezentowany by y przez 5 gatunków, w ród któ-
rych najliczniejszy by  zwykle H. longisetosus, drugi z kolei – H. octosetosus,         
a H. lacustris by  mniej liczny. Pozosta e 2 gatunki, H. confervae i H. lemnae,
wyst pi y nielicznie. W niektórych jeziorach kilka gatunków osi gn o znaczne 
liczebno ci, np. w jeziorze L a  11 gatunków mia o wska nik dominacji po-
wy ej 1%, a w D2 – tylko 2 gatunki.  

Wi kszo  gatunków mechowców (34) w wyp oszonych próbach by a re-
prezentowana tylko przez stadium doros e, a 3 gatunki wyst pi y tylko w po-
staci m odocianej. Osobniki doros e przewa a y w populacjach 19 gatunków 
(wi kszo  gatunków z rodzajów Hydrozetes i Limnozetes oraz Trhypochtho-

niellus longisetus), a u 16 gatunków (np. Eupelops hygrophilus, Nanhermannia 
cf. coronata, Pilogalumna tenuiclava, Platynothrus peltifer, Trhypochthonius 
nigricans, Trimalaconothrus foveolatus i T. maior) stadia m odociane by y
liczniejsze ni  okazy doros e.

W jeziorach Pojezierza Brodnickiego (O i S) zgrupowania roztoczy by y
podobne jak w Borach Tucholskich. Cechowa a je du a liczebno , ma a ró no-
rodno  gatunkowa mechowców i podobny sk ad gatunkowy. W innych zbior-
nikach wodnych (P1, P2, P3, BC i KG) liczebno  roztoczy by a natomiast 
ni sza, a ró norodno  gatunkowa mechowców zwykle wy sza ni  w Borach 
Tucholskich. Najni sz  liczebno  roztoczy stwierdzono w jeziorze P1, w którym 
udzia  mechowców by  najni szy (90%), natomiast udzia  Mesostigmata – naj-
wy szy (prawie 10%). W tym jeziorze, w odró nieniu od innych, w warstwie 
mchów nie by o Sphagnum, lecz mech Pseudoscleropodium purum, który prawdo-
podobnie stwarza  gorsze warunki yciowe dla mechowców. Inne jeziora 
ró ni y si  tak e sk adem gatunkowym mechowców. Na przyk ad Limnozetes 

foveolatus, dominuj cy w jeziorach Borów Tucholskich i Pojezierza Brodnic-
kiego, by  nieobecny lub nieliczny w pozosta ych zbiornikach wodnych. Licznie 
wyst powa  jedynie w dole potorfowym BC, osi gaj c tam jedak kilkakrotnie 
ni sze zag szczenie ni  wspó wyst puj cy z nim L. lustrum. Limnozetes foveo-
latus by  nieliczny w zbiornikach o pH neutralnym i bardzo kwa nym.  
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W jeziorach o neutralnym pH nie wyst powa y roztocze z rodzaju Trima-

laconothrus, gdy  podobnie jak Limnozetes wymagaj  niskiego pH, natomiast 
w jeziorze KG odnotowano 2 gatunki Trimalaconothrus; liczniejszy by T. an-
gulatus, stwierdzony po raz pierwszy w Polsce i nie spotykany w innych je-
ziorach, a towarzyszy  mu T. maior.

Jeziora o neutralnym pH cechowa  tak e inny sk ad gatunkowy Hydrozetes

– nie stwierdzono w nich gatunków znajduj cych si  w jeziorach dystroficznych 
Borów Tucholskich i Pojezierza Brodnickiego (H. longisetosus, H. octosetosus

i H. lacustris), natomiast licznie wyst pi H. thienemanni, którego obecno ci nie 
odnotowano w innych zbiornikach. Hydrozetes lemnae by  najliczniejszy w je-
ziorze P2, ale obecny tak e w zbiornikach o niskim pH wody. Podobnie Trhy-

pochthoniellus longisetus wyst pi  najliczniej przy neutralnym pH, ale by  tak e
obecny w jeziorach o kwa nym odczynie wody. Zetomimus furcatus wyst pi    
w ró nych jeziorach, ale zwykle nielicznie, jedynie w jeziorze BC by  liczny i do-
minowa  w ród mechowców. W jeziorach o odczynie neutralnym, jak równie
o pH bardzo niskim, licznie stwierdzono gatunki o szerokim zakresie tolerancji, 
jak Liochthonius alpestris, Malaconothrus monodactylus, Oppiella nova i Pla-
tynothrus peltifer.

Zag szczenie mechowców by o zwykle wy sze latem i jesieni  ni  wiosn ,
najwi cej osobników m odocianych wyst powa o latem, co by o zwi zane z roz-
mna aniem si  najliczniejszych gatunków. Limnozetes foveolatus na przyk ad
rozmna a  si  pó n  wiosn , najwy szy udzia  stadiów m odocianych obser-
wowano latem, a najwy sz  liczebno  gatunku latem lub jesieni . Drugi pod 
wzgl dem liczebno ci, L. ciliatus, rozmna a  si  pó niej, mia  najwi kszy 
udzia  m odocianych jesieni  i by  najliczniejszy jesieni  lub wiosn . Ró ny
czas rozmna ania pokrewnych gatunków zmniejsza ich konkurencj . Podobnie 
Hydrozetes longisetosus i H. octosetosus by y prawie we wszystkich jeziorach 
najliczniejsze wiosn , a H. lacustris – jesieni .

Wyra n  dynamik  sezonow  obserwowano u gatunku Pilogalumna tenui-
clava, który by  zawsze najbardziej liczny latem, a Punctoribates sellnicki – 
wiosn . Z kolei pewne gatunki, np. Trimalaconothrus maior, nie cechowa y si
wyra n  dynamik  sezonow  i w ró nych jeziorach osi ga y najwy sz  liczeb-
no  w ró nych sezonach. 

Odleg o  od brzegu jeziora mia a wp yw na zgrupowanie roztoczy, o czym 
wiadczy przyk ad transektu przy jeziorze M. Zag szczenie ogólne roztoczy        

i mechowców by o najwy sze na brzegu p a torfowcowego i lustra wody i mala o
wraz z odleg o ci  od lustra wody, natomiast zag szczenie Mesostigmata kszta -
towa o si  odwrotnie, tzn. zwi ksza o si  wraz z odleg o ci  od lustra wody. 
Pewne gatunki mechowców, jak Limnozetes foveolatus, Hydrozetes octosetosus,
Punctoribates sellnicki, Trhypochthoniellus longisetus i Trimalaconothrus maior,
preferowa y brzeg p a torfowców, osi gaj c tam najwy sz  liczebno , a wraz   
z odleg o ci  ich liczebno  mala a. Niektóre gatunki (Limnozetes ciliatus, Pilo-
galumna tenuiclava, Platynothrus peltifer i Trimalaconothrus foveolatus) osi g-
n y najwy sz  liczebno  1 m od lustra wody, a jeszcze inne (Hoplophthira-
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carus illinoisensis, Nanhermannia cf. coronata, Nothrus pratensis, Oppiella no-

va, Ramusella furcata i Tectocepheus velatus) by y na brzegu p a torfowcowego 
albo nieobecne albo nieliczne, a wraz z odleg o ci  od lustra wody ich liczeb-
no  ros a. Najwy szy udzia  stadiów m odocianych stwierdzono 1 m od lustra 
wody, stosunkowo wysoki by  przy lustrze wody, natomiast znacznie ni szy na 
powierzchniach bardziej oddalonych od lustra wody. U wi kszo ci gatunków 
udzia  stadiów m odocianych by  podobny w ca ym transekcie powierzchni, 
jedynie u Eupelops hygrophilus i Trimalaconothrus foveolatus udzia  ten mala
wraz z odleg o ci  od lustra wody. 

Niektóre gatunki wyra nie preferowa y okre lone zbiorniki wodne i naj-
wa niejszym parametrem by a dla nich zawarto  fosforu, wskazuj ca na trofi
jeziora. Pewne gatunki (Adoristes ovatus, Atropacarus striculus, Hydrozetes 
thienemanni, Malaconothrus monodactylus i Platynothrus peltifer) reagowa y
na zawarto  fosforu wzrostem liczebno ci, za  inne (Hydrozetes longisetosus,
Limnozetes ciliatus, L. foveolatus, Punctoribates sellnicki, Trhypochthonius nigri-
cans i Trimalaconothrus foveolatus) spadkiem liczebno ci. Mezotroficzne jeziora 
z neutralnym odczynem wody zamieszkiwa y gatunki wy czne, np. Hydrozetes 
thienemanni, Achipteria coleoptrata, Adoristes ovatus i Astegistes pilosus.
Kwa ne zbiorniki dystroficzne na torfowiskach zamieszkiwa y z kolei gatunki  
z rodzajów Limnozetes, Trimalaconothrus i Hydrozetes (H. longisetosus, H. octo-
setosus i H. lacustris). 

Dzia alno  cz owieka mia a wp yw na sk ad gatunkowy mechowców 
jezior. Gatunki typowe dla torfowisk naturalnych by y tam nieliczne, natomiast 
licznie wyst powa y gatunki Limnozetes lustrum i Zetomimus furcatus (dó  po-
torfowy BC) lub Trimalaconothrus angulatus (jezioro KG). W tych zbiornikach 
liczne by y tak e gatunki o szerokiej tolerancji ekologicznej – Oppiella nova            
i Platynothrus peltifer.

Fauna mechowców niektórych jezior by a tak e interesuj cym obiektem 
bada  pod wzgl dem sukcesji biocenoz, wykazywa a bowiem pewne zale no ci
od stopnia zaawansowania sukcesji. Na przyk ad na brzegu jeziora D3, które                
w wietle literatury jest najbardziej zaawansowane w sukcesji, liczebno  me-
chowców by a znacznie ni sza ni  w innych jeziorach, a ró norodno
gatunkowa i liczba gatunków z D > 1 by y tam najwy sze. Wspó wyst powanie 
wielu gatunków z tego samego rodzaju w jeziorze wiadczy o bardziej zaawan-
sowanej sukcesji, co wida  na przyk adzie gatunków Limnozetes z jezior K1 i L.  

Na podstawie uzyskanych wyników bada  sformu owano nast puj ce 
wnioski:
1. W badanych jeziorach w ród roztoczy dominowa y mechowce, które ce-

chowa o du e zag szczenie, lecz ma a ró norodno  gatunkowa.  
2. Dystroficzne, kwa ne jeziora ródle ne zamieszkiwa y wysoko wyspecjali-

zowane rodzaje (Limnozetes i Trimalaconothrus) oraz gatunki (Hydrozetes
longisetosus, H. octosetosus i H. lacustris).
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3. Dla jezior mezotroficznych, o neutralnym odczynie wody, charakterystyczne 
by y gatunki Hydrozetes thienemanni, Achipteria coleoptrata, Adoristes 
ovatus i Astegistes pilosus.

4. Gatunki hygrofilne, o szerokim zakresie tolerancji wzgl dem parametrów 
wody, reprezentowa Liochthonius alpestris, Malaconothrus monodactylus,
Platynothrus peltifer i Trhypochthoniellus longisetus.

5. Najwy sze zag szczenie ogólne roztoczy i mechowców stwierdzono latem 
lub jesieni , a najwy szy udzia  stadiów m odocianych - latem, co wi za o
si  z nasileniem rozmna ania si  najliczniejszych gatunków. 

6. Pewne gatunki cechowa a wyra na sezonowa dynamika liczebno ci, np. 
Limnozetes foveolatus rozmna a  si  pó n  wiosn , a L. ciliatus latem, w ten 
sposób przypuszczalnie unikaj c konkurencji, natomiast Trimalaconothrus 
maior osi ga  du  liczebno  w ró nych porach roku.  

7. Limnozetes foveolatus i Trimalaconothrus maior preferuj  siedlisko bardzo 
wilgotne (p o torfowców blisko lustra wody), natomiast Limnozetes ciliatus 
i Trimalaconothrus foveolatus maj  szersz  tolerancj  wzgl dem wilgot-
no ci rodowiska.

8. Dzia alno  cz owieka na torfowiskach wp yn a na sk ad gatunkowy me-
chowców; w jeziorach o charakterze zbli onym do naturalnego najlicz-
niejszy by  Limnozetes foveolatus a towarzyszy  mu L. ciliatus, w dole po-
torfowym najliczniej wyst powa L. lustrum, a L. foveolatus by  ma o liczny, 
za  w jeziorze na osuszonym torfowisku Limnozetes by  nieliczny, by
mo e z powodu zbyt niskiego pH, wyst powa y natomiast gatunki o szero-
kim zakresie tolerancji ekologicznej – Oppiella nova i Platynothrus peltifer.

9. Ró norodno  gatunkowa mechowców w jeziorach wzrasta a wraz ze stop-
niem zaawansowania sukcesji i liczniej wyst powa y gatunki z tego same-
go rodzaju. 

10. Spo ród badanych parametrów wody najwi kszy wp yw na faun  roztoczy 
mia a zawarto  fosforu, odzwierciedlaj ca warunki troficzne zbiornika; 
liczebno  niektórych gatunków (Adoristes ovatus, Atropacarus striculus,
Hydrozetes thienemanni, Malaconothrus monodactylus i Platynothrus pel-

tifer) by a dodatnio skorelowana ze st eniem fosforu, za  innych (Hydro-
zetes longisetosus, Limnozetes ciliatus, L. foveolatus, Punctoribates sellnicki,
Trhypochthonius nigricans i Trimalaconothrus foveolatus) by a skorelowana 
ujemnie. 

11. Limnozetes guyi zosta  wykazany po raz pierwszy w Polsce i Europie,             
a Trimalaconothrus angulatus i Suctobelbella hamata Moritz, 1970, po raz 
pierwszy w Polsce. Limnozetes sp. 2 mo e by  nowym gatunkiem dla 
nauki, ale wymaga dalszych bada  morfologicznych. 




