
ZIEMIA CZ STOCHOWSKA T. XLII, s. 183–184 

http://dx.doi.org/10.16926/zc.2016.42.16  

Cezary G BICKI 

[rec.] Walczak M., Wojciechowski W., Depa ., The 

communities of Planthoppers and Leafhoppers 

(Hemiptera: Fulgoromorphaet Cicadomorpha) 

inhabiting selected plant associations in Cz stochowa 

city and its buffer zone. The Monograph, “Annals of 

the Upper Silesian Museum in Bytom. Entomology” 

2014, No. 23, pp. 303  

Zgrupowania piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicado-

morpha) wybranych zbiorowisk ro linnych Cz stochowy (miasta 

i otuliny) 

Omawiana publikacja jest pierwsz  cz ci  obszernej przyrodniczej mono-

grafii Cz stochowy po wi conej faunie pluskwiaków równoskrzyd ych z pod-

rz du Auchenorrhyncha – wed ug aktualnej systematyki: Fulgoromorpha et Ci-

cadomorpha. Wieloletnie badania naukowe (2005–2013), prowadzone na prawie 

50 powierzchniach (g ównie metodami ilo ciowymi), pozwoli y pozna  stosun-

kowo pe ny sk ad gatunkowy ca ej miejskiej fauny piewików oraz wyznaczy  

ich charakterystyczne i swoiste zgrupowania, zwi zane z okre lonym typem 

ekosystemów lub siedlisk Cz stochowy. Badania wykaza y obecno  licznej 

grupy gatunków o podwy szonej liczebno ci wzgl dnej, tj. superdominantów, 

eudominantów, dominantów i subdominantów (których liczebno  przewy sza 

na ogó  10% wszystkich zebranych na danej powierzchni okazów). Ich pojaw 

 i liczebno  populacji obrazuj  stan badanego rodowiska. Badania potwierdzi-

y wi c wcze niejsze przypuszczenia, e wzrost stopnia antropopresji zmniejsza 

ogóln  liczb  wyst puj cych gatunków, co prowadzi do spadku ró norodno ci 

biologicznej (gatunkowej) oraz ogólnej cenno ci przyrodniczej, a w siedliskach 
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o zaburzonej równowadze biocenotycznej ro nie liczebno  populacji nielicz-

nych form dominuj cych. Gatunki te s  zatem czu ymi bioindykatorami zmian 

stanu rodowiska. Wyznaczono tak e grupy piewików o wysokim stopniu wier-

no ci, czyli form wyró niaj cych i charakterystycznych dla okre lonych ekosys-

temów i siedlisk. Na bogatym materiale porównawczym przeprowadzono anali-

z  choreologiczn  (ogólnych zasi gów wyst powania) i ekologiczn , w której 

skupiono si  g ównie na preferencjach siedliskowych i pokarmowych owadów. 

Na podstawie metody aglomeracyjnej Warda oraz analizy g ównych sk adowych 

PCA wyznaczono g ówne kr gi zgrupowa  oraz okre lono stopnie podobie -

stwa pomi dzy nimi. Badania wykaza y ogó em obecno  266 gatunków piewi-

ków, co stanowi a  48,7% ca ej krajowej cykadofauny, w tym 11gatunków no-

wych dla fauny Polski oraz 17 piewików nowych dla regionu Wy yny Krakow-

sko-Wielu skiej. Du a liczba rzadkich gatunków (w tym nowych) mo e wiad-

czy  o wa nej roli siedlisk miejskich (poddawanych wzmo onej antropopresji) 

w introdukcji gatunków obcych naszej faunie. Opisywana publikacja jest jed-

nym z nielicznych ilo ciowych opracowa  fauny urbicenoz w Polsce, a pod 

wzgl dem zakresu i dok adno ci bada  stanowi pierwsze tego typu opracowanie 

piewików w Polsce. Recenzowana praca jest szczególnie warto ciowa zarówno 

w aspekcie ogólnopoznawczym, jak i w skospecjalistycznym. Zgromadzone  

w niej informacje pozwol  w przysz o ci prognozowa  zmiany zachodz ce  

w siedliskach miasta. Wyniki bada  przedstawione zosta y w przejrzystych 44 

tabelach, natomiast okresowe zmiany liczebno ci populacji gatunków dominuj -

cych przedstawiono na 102 kolorowych wykresach. Bardzo obszerna bibliogra-

fia obejmuje 348 pozycji literaturowych. Obecnie trwaj  prace nad drugim to-

mem monografii przyrodniczej, po wi conym sk adowi gatunkowemu piewików 

Cz stochowy. 
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