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Nowe stanowiska rzesorka mnIejSzego (Neomys anomalus
Cabrera, 1907) w Sudetach Srodkowych

New localities of the Mediterranean water-shrew (Neomys anomalus
Cabrera, 1907) in the Middle Sudetes
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Rzesorek mniejszy (Neomys anomalus Cabrera, 1907) jest gatunkiem poludnio
wym i zachodnio-europejskim. Na poludniu Polski przebiega pólnocna granica jego
zasiegu. Izolowane stanowiska wyspowe na Pomorzu oraz w okolicach Dabrowy Bia
lostockiej (HAITLINGER1988) i w Puszczy Bialowieskiej maja charakter reliktowy
(SPITZENBERGER1980, 1990). W Polsce poludniowej stosunk9wo licznie zamieszkuje
on czesc wschodnia, tj. Podkarpacie, Beskidy, Kotline Nowotarska i Pieniny (PUCEK
Z. i PUCEKM. 1983). Natomiast na poludniowym-zachodzie zanotowano dotychczas
jedynie szesc stanowisk. Po raz pierwszy rzesorka mniejszego znaleziono tu w okresie
miedzywojennym w Sudetach Zachodnich, w Wilczej Przeleczy pod Sniezka (SCHA
EFER 1935). Inny okaz, znajdujacy sie obecnie w zbiorach Muzeum Zoologicznego
Uniwersytetu Humboldta, pochodzi z Kamiennej Góry w Sudetach Srodkowych (cyt.
wg PUCEK Z. i PUCEKM. 1983). Kolejne stanowiska w tej czesci Sudetów wykryl
HAITLINGER(1973, 1988) odlawiajac jeden okaz w Rzeczce kolo Walimia, a dwa inne
w Zielencu w Górach Orlickich. Znane sa tez miejsca wystepowania na przedgórzu
Sudetów Wschodnich w okolicach Paczkowa i Makolna (PUCEKZ. i PUCEKM. 1983).

W latach 1984-1997 udalo nam sie zlokalizowac kilka nowych stanowisk rzesorka
mniejszego na terenie Sudetów Srodkowych (ryc. 1). Byly to:

Wojbórz (UTM XR 19) usytuowany na pólnocy Kotliny Klodzkiej. Wsród 635
ssaków pochodzacych ze zrzutek plomykówki (Tyto alba) zebranych w 1995 roku
znaleziono 4 okazy rzesorka mniejszego (0,6%). Rzesorek rzeczek (Neomys fodiens)
stanowil tu 1,4% (9 osobników). Laczny udzial ryjówkowatych wynosil na tym terenie
10,7%.

Dzikowiec (XS 10) polozony u podnóza Gór Sowich. W zrzutkach plomykówki z
1995 roku znaleziono szczatki 2 osobników (0,4%), przy równoczesnej obecnosci 7
osobników rzesorka rzeczka (1,5%). Ryjówkowate stanowily tu 12,2% z 475 przeba
danych ssaków.
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CZECHY

o -stanowiska odkryte wiatach 1925·1988 (Pucek Z. i Pucek M. 1983, Haitlingcr 1973, 1988)

• - obecnie odkryte stanowiska: l . SZClawno Zdruj, 2 - Dzikowiec, 3 - Wojbórz,
4· Stary Wielislaw, S . Starków, 6 . Porctba

Ryc. l. Rozmieszczenie stanowisk rzesorka mniejszego na terenie Sudetów Srodkowych

Stary Wielislaw (XR 18) lezy w poludnio-zachodniej czesci Kotliny Klodzkiej.
Zebrane w 1997 roku zrzutki plomykówki zawieraly wsród 232 ssaków szczatki l
osobnika rzesorka mniejszego (0,4%) i 4 rzesorka rzeczka (1,7%). Ryjówkowate sta
nowily tylko 5,6 %, co zwiazane bylo z typowo rolniczym charakterem tego miejsca.
Udzial terenów wilgotnych i zakrzewionych byl tu mniejszy, a cieki wodne wystepo
waly mniej licznie niz w dwu poprzednich miejscowosciach.

Starków (XR 18) polozony na poludniowo-zachodnim krancu Kotliny Klodzkiej
na granicy z Rowem Górnej Nysy. W zebranych w 1997 zrzutkach plomykówki znale
ziono szczatki 5 osobników rzesorka mniejszego (1,2%) wsród 413 ssaków. Rzesorek
rzeczek byl tu 2-krotnie liczniejszy (2,2%). Warunki siedliskowe tej okolicy szczegól
nie sprzyjaja bytowaniu ryjówkowatych. Stanowily one tu az 33,5% skladu pokarmu.
Teren charakteryzuje sie znaczna wilgotnoscia. Przecinaja go liczne rowy i strumienie
o brzegach porosnietych krzewami.
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Poreba (XR 16) usytuowana u podnóza Gór Bystrzyckich. W kwietniu 1993 zna
leziono martwy okaz przy drodze asfaltowej.

Szczawno Zdrój (WT 16) - miejscowosc w Kotlinie Walbrzyskiej, oddalona o 15
km od stanowiska znanego z Kamiennej Góry (PUCEKZ. i PUCEK M. 1983). Latem
1984 na lace w poblizu strumienia znaleziono martwego osobnika. Podobnie jak okaz
na poprzednim stanowisku mial on uszkodzona czesc potyliczna czaszki. Moze to
sugerowac, ze zwierze zostalo upolowane i porzucone przez drapieznika. Siedliskiem
rzesorka byla tu laka wilgotna. Wsród roslin charakterystyczny byl na niej ostrozen
warzywny (Cirsium oleraceum). Rosly tu tez: storczyk szerokolistny (Orchis latifolia)
i zimowit jesienny (Colchicum autumnale).

Z uwagi na uszkodzenie czaszek mozliwe bylo dokonanie tylko niektórych pomia
rów (tab. l). Czaszki rzesorka mniejszego charakteryzuja sie mniejsza dlugoscia kon
dylobazalna niz u rzeczka, w granicach 18,9-20,2 mm. Siekacz w zuchwie jest mniej
szy i slabiej zakrzywiony, a wysokosc galezi zuchwy nizsza; u zebranych okazów
miescila sie ona w granicach 3,8-4,3 mm. Z innych kryteriów pomiarowych czaszki
obu gatunków dobrze odróznia m. in. pomiar szerokosci w okolicy zapanewkowej (u
N. anomalus miesci sie on w zakresie 5,4-5,7 mm) i u podstawy wyrostków zapanew-

Tabela 1. Zestawienie wymiarów czaszek rzesorka mniejszego i rzesorka rzeczka ze
stanowisk w Sudetach Srodkowych z lat 1984-1997 (wymiary w mm)

Lp. Kryterium pomiarowe N. allolllalusN·fodiells

Min. - Max.

Min. -Max.

I
Szerokosc miedzyoczodolowa 3,8 - 4,2 (n=8)4,3 - 4,9(n=16)

2

Szerokosc puszki mózgowej 8,6 - 9,2 (n=4)-

4
Dlugosc przedoczodolowa rostrum 5,8 - 6,2 (n=8)6,4 -7,4(n=16)

5

Dlugosc podniebienia 8,2 - 9,2 (n=8)9,3 - 10,9 (n=17)

6

Szerokosc rostrum 5,3 - 5,7 (n=8)5,7 -7,1(n=16)

7

Szerokosc zapodniebienna 2,4 - 2,6 (n=8)2,5 - 2,9(n=16)

8

Szerokosc zapanewkowa 5,4 - 5,7 (n=7)6,1-7,2(n=14)

9

Szerokosc u podstawy wyrostków zapanewkowyeh 7,3 -7,9 (n=5)8,1 - 9,2(n=12)

10

Dlugosc górnego szeregu zebów trzonowych 3,5 - 3,8 (n=8)3,7 - 4,3(n=15)

11

Wymiary prawej dlugosc zuchwy8,6 - 9,5 (n=9)9,7 - 10,5 (n=16)

czesci zuchwy

wysokosc galezi3,8 - 4,2 (n=9)4,7 - 5,3(n=17)

dlugosc szeregu zebów

4,1 - 4,3 (n=7)4,5 - 4,8(n=13)

trzonowych 12

Wymiary lewej dlugosc zuchwy8,8 - 9,3 (n=l1)9,9 - 10,4 (n=12)

czesci zuchwy

wysokosc gall(zi3,8 - 4,3 (n=11)4,7 - 5,2(n=12)

dlugosc szeregu zl(bów

4,0 - 4,3 (n=9)4,4 - 4,9(n=l1)

trzonowych
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kowych (W przedziale 7,3-7,9 mm u tego gatunku) a takze pomiar dlugosci przedoczo
dolowej rostrum i pomiar dlugosci zuchwy (ten ostatni zawiera sie w granicach 8,6
9,5 mm; tab. l). Pomiary te szczególnie przydatne sa do oznaczania materialu ze zrzu
tek. W takim materiale dobrze zachowane pozostaja z reguly czesci rostralne czaszek,
kompleks podniebienia oraz przednie fragmenty puszki mózgowej, podczas gdy po
miar dlugosci kondylobazalnej jest malo przydatny, ze wzgledu na czeste uszkodzenia
czesci potylicznej. Czaszka rzesorka mniejszego jest krótsza i wezsza niz u rzeczka.

Wykrycie 6 nowych stanowisk rzesorka mniejszego sugeruje, iz moze on byc w
Sudetach szerzej rozmieszczony niz podawano dotychczas. Nie jest tu jednak liczny.
W badanych zrzutkach reprezentowany byl 2 do 4-krotnie rzadziej niz rzesorek rze
czek, podczas gdy w materiale ze zrzutek sów z terenu Podkarpacia (SKURATOWICZ,
WARCHLEWSKI1954) lub z Pomorza (OBERTANIEC1979) obydwa gatunki wystepowaly
w podobnych proporcjach, a na niektórych stanowiskach rzesorek mniejszy byl nawet
3-krotnie liczniejszy.

Rzesorek mniejszy preferuje siedliska bardzo wilgotne i zalane, ale z plytka woda.
Liczniej niz rzeczek zamieszkuje legi olszowo-jesionowe (RYCHLIKi PUCEK1995). W
poblizu strumienia dominuje w strefie oddalonej o 10,5-15 m od brzegu (RYCHLIK
1999). Rzesorek rzeczek natomiast chetniej zasiedla tereny otwarte niz zalesione i z
bezposrednim dostepem do otwartej i glebokiej wody (powyzej 5 cm). Przy strumie
niach trzyma sie brzegu (0-0,5 m) unikajac miejsc polozonych dalej niz w odleglosci
5 m. Odmiennie niz ten ostatni, rzesorek mniejszy jest tolerancyjny wewnatrz- i mie
dzygatunkowo i nieagresywny. Zyje on oraz gniazduje grupowo i prawdopodobnie
(przynajmniej poza okresem rozrodu) nie jest terytorialny (RYCHLIK1995).

Summary

Six new localities of the Mediterranean water-shrew have been found the Middle Sudetes

between 1984 and 1997. Four of them were identified based on analysis of barn owl's pellets
and the other two on the presence of dead individuals in the field. In this area, the Medi
terranean water-shrew occurred 2-4 times less frequently than the European water-shrew.
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