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Bzygowate (Diptera: Syrphidae) rezerwatu „Łęg nad Swelinią”
Hover flies (Diptera: Syrphidae) of the “Łęg
����� ��������������
nad Swelinią” �������
reserve
Robert Żóralski1, Jan Krzysztof Kowalczyk2
1

ul. Norwida 9, 84-240 Reda; e-mail: robert@insects.pl
2
ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia

Abstrakt. W trakcie badania przeprowadzonego w latach 2017–18 w rezerwacie przyrody
„Łęg nad Swelinią”, zlokalizowanym na terenie miasta Gdyni i w granicach Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego, stwierdzono 109 gatunków muchówek bzygowatych, w tym
5 gatunków wymienianych w Czerwonej Liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.
Trzy spośród wykazanych gatunków to muchówki związane z potokami o podgórskim
charakterze.
Słowa kluczowe: Diptera, Syrphidae, faunistyka, rezerwaty przyrody, Trójmiejski Park
Krajobrazowy, Gdynia.
Abstract. During the research conducted in 2017–18 in the “Łęg nad Swelinią” nature
reserve, located in the city of Gdynia (Northern Poland) and within the Trójmiejski Landscape Park, 109 species of hover flies were found, including 5 species listed in the Red
List of endangered and threatened animals in Poland. Three of the species are flies closely
associated with streams.
Key Words: Diptera, Syrphidae, faunistics, nature reserves, Trójmiejski Landscape Park,
Gdynia.

WSTĘP
Obszary podlegające ochronie prawnej, w szczególności rezerwaty przyrody, których
utworzono w Polsce dotąd około 1 500 (Centralny Rejestr…), są wciąż słabo zinwentaryzowane pod kątem entomofauny. Jako że badania faunistyczne są szczególnie istotne dla
rezerwatów o podwyższonym stopniu zagrożenia skutkami działalności człowieka, np. tych
zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskich, na terenie Gdyni w ślad za inwentaryzacją muchówek Syrphidae rezerwatu „Kępa Redłowska” i terenów przyległych (Żóralski
i Kowalczyk 2017), przeprowadzono w latach 2017 i 2018 badanie zmierzające do wstępnej waloryzacji owadów rezerwatu „Łęg nad Swelinią”, w tym muchówek bzygowatych
(Syrphidae).
Syrphidae to rodzina muchówek zróżnicowana pod względem faunistycznym, reprezentowana w Polsce przez ponad 400 gatunków i w porównaniu z innymi rodzinami dość dobrze
poznana. Postaci dorosłe są melitofagami, przez co pełnią bardzo ważną rolę w przyrodzie
jako zapylacze roślin zielnych, drzew oraz krzewów (Bańkowska 1981).
Dotychczasowe badania innych rodzin muchówek w „Łęgu nad Swelinią” wykazały
obecność na terenie rezerwatu gatunków o północnym i górskim typie rozmieszczenia. Podano stąd 49 gatunków kuczmanów (Ceratopogonidae), w tym 4 gatunki borealno-górskie
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po raz pierwszy odkryte na terenach nizinnych Polski (Gwizdalska-Kentzer 2011), a także
2 nowe dla Polski gatunki ochotkowatych (Chironomidae) z plemienia Tanytarsini: Micropsectra wagneri (Sieb.) oraz Neozavrelia cuneipennis (Edw.) (Giłka i Jażdżewska 2012).
Celem niniejszej pracy jest prezentacja składu gatunkowego muchówek Syrphidae
rezerwatu „Łęg nad Swelinią” oraz uzupełnienie wiedzy o występowaniu bzygowatych
w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, na którego obszarze zlokalizowany jest rezerwat.
Jak dotąd z obszaru rezerwatu (na podstawie materiału z 2003 roku, jeszcze przed jego
utworzeniem) znane są tylko dwa pospolite gatunki bzygowatych: Eristalis nemorum (L.)
i Sericomyia silentis (Harr.) (Żóralski i Kowalczyk 2015), a cztery kolejne wykazano nad
stawem zlokalizowanym na Polanie Bernadowskiej (poza rezerwatem): Chrysogaster solstitialis (Fall.), Helophilus affinis Wahl., Helophilus hybridus Lw, Volucella inanis (L.)
(Kowalczyk 2004).
TEREN BADAŃ
Rezerwat przyrody „Łęg nad Swelinią” zlokalizowany jest na obszarze administracyjnym miasta Gdyni. Został utworzony w 2005 roku na powierzchni 13,40 ha, celem zachowania lasów łęgowych i grądowych w dolinie potoku Swelinia oraz ochrony stanowisk
chronionych i rzadkich gatunków roślin. Stwierdzono tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilka objętych ochroną prawną. Teren rezerwatu znajduje się w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego (Kondracki 2002) i obejmuje źródliska potoku
Swelina wraz z fitocenozami leśnymi porastającymi dno doliny: łęg jesionowo-olszowy
(Fraxino-Alnetum), grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) i acidofilna buczyna niżowa
(Deschampsio-Fagetum), a także dwie półnaturalne łąki będące enklawami śródleśnymi.
W rezerwacie brak jest obszarów objętych ochroną ścisłą.
Erozyjny układ terenu oraz dobrze zachowany las łęgowy porastający teren źródliskowy i brzegi potoku o podgórskim charakterze stwarzają specyficzny, chłodny i wilgotny
mikroklimat umożliwiający bytowanie interesującej fauny i flory.
Szata roślinna zbiorowisk łąkowych natomiast, w wyniku zaprzestania koszenia na
początku lat 80. XX wieku, została już silnie przekształcona w wyniku sukcesji i zdominowana przez kilka gatunków roślin, np. szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius). Mimo
zubożenia florystycznego, zachowały się tu jednak cenne gatunki, np. kilka gatunków
storczyków. Aktualnie (od 2017 roku) prowadzone są w rezerwacie czynne działania
zmierzające do przywrócenia dobrego stanu zbiorowiskom łąkowych, polegające na koszeniu (w okresie VIII–X, co 2 lata) obu łąk i wywożeniu ściętej biomasy poza teren rezerwatu, a także na usuwaniu samosiewów oraz odrośli drzew i krzewów wkraczających
do fitocenoz łąkowych.
Zważywszy, że imago większości leśnych gatunków Syrphidae bytuje najchętniej
w strefach ekotonowych w pobliżu miejsc rozwoju larwalnego, a tereny łąkowe w rezerwacie zostały w 2017 roku dość wcześnie skoszone, zubażając na pewien czas bazę pokarmową dla imago bzygowatych w samym rezerwacie, do obszaru badań włączono także 2 niewielkie stanowiska nieleśne przylegające bezpośrednio do rezerwatu: teren ruderalny przy
ulicy Bernadowskiej zlokalizowany niedaleko grobli i dwóch pomników przyrody (buk
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pospolity i bluszcz na dębie) oraz niewielki fragment zabagnionego wysięku na wschodnim
skraju Polany Bernadowo. Dwa kolejne, dogodne niegdyś dla bytowania imago stanowiska
przy rezerwacie, tj. wilgotne łąki i staw na Polanie Bernadowo (obecnie tereny prywatne,
ogrodzone i zamienione w dużej części w trawnik) oraz obszar przy północnym wcięciu
rezerwatu (obecnie strzelnica z nawiezionymi hałdami ziemi), jako niedostępne publicznie
i zubożone florystycznie nie mogły już zostać objęte badaniem.
MATERIAŁ I METODY
Muchówki odławiano przy pomocy siatki entomologicznej w latach 2017 i 2018, za
zgodą na prowadzenie badań wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WOC.6205.38.2017.MaK.1). Stosowano metodę „na upatrzonego”.
Nie stosowano metod ilościowych. Zbadany materiał znajduje się w zbiorach autorów.
WYNIKI
W trakcie badania stwierdzono występowanie 109 gatunków bzygowatych, tj. 27%
fauny krajowej, w tym 5 gatunków wymienionych w Czerwonej Liście zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002). Siedemnaście gatunków okazało się być nowych dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, co przyczyniło się do zwiększenia liczby
gatunków Syrphidae znanych z TPK do 168 (42% fauny krajowej).
Tab. 1. Lista gatunków Syrphidae stwierdzonych w latach 2017 i 2018 w rezerwacie przyrody „Łęg nad
Swelinią”. Gatunki nowe dla Trójmiejskiego PK oznaczono gwiazdką (*)
Tab. 1. List of Syrphidae species found in 2017 and 2018 in the “Łęg nad Swelinią” nature reserve. New
species for Trójmiejski Landscape Park are marked with an asterisk (*).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rząd: DIPTERA – muchówki
Rodzina: SYRPHIDAE – bzygowate
Arctophila superbiens (Müller, 1776)
Baccha elongata (Fabricius, 1775) – wrzecień wysmukły
Blera fallax (Linnaeus, 1758)
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805)
Cheilosia aerea Dufour, 1848 *
C. albipila Meigen, 1838
C. albitarsis (Meigen, 1822) – wyrówka jasnostopa *
C. bergenstammi (Becker, 1894) *
C. carbonaria Egger, 1860
C. pagana (Meigen, 1822)
C. pubera (Zetterstedt, 1838) *
C. scutellata (Fallén, 1817)
C. urbana (Meigen, 1822)
C. variabilis (Panzer, 1798) – wyrówka lśniąca
C. vernalis (Fallén, 1817) – wyrówka wiosenna

Uwagi
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Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

C. vulpina (Meigen, 1822)
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817)
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758) – prężec dwupaskowy
C. cautum (Harris, 1776)
Criorhina asilica (Fallén, 1816) – nieczuja
C. berberina (Fabricius, 1805)
C. ranunculi (Panzer, 1804)
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817)
D. hilaris (Zetterstedt, 1843)
D. postclaviger Stys & Moucha, 1962
D. tricinctus (Fallén, 1817)
D. venustus (Meigen, 1822)
Didea alneti (Fallén, 1817)
D. fasciata Macquart, 1834
D. intermedia Loew, 1854
Epistrophe eligans (Harris, 1780)
E. grossulariae (Meigen, 1822)
E. melanostoma (Zetterstedt, 1843) *
E. nitidicollis (Meigen, 1822)
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) – bzyg prążkowany
Eristalis horticola (De Geer, 1776)
E. intricaria (Linnaeus, 1758) – gnojka trzmielowata
E. nemorum (Linnaeus, 1758) – gnojka gajowa
E. obscura Loew, 1866
E. pertinax (Scopoli, 1763)
E. tenax (Linnaeus, 1758) – gnojka trutniowata
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) – bzyg nadobny
E. latifasciatus (Macquart, 1829)
E. nitens (Zetterstedt, 1843)
Fagisyrphus cinctus (Fallén, 1817)
Helophilus affinis Wahlberg, 1844 – gniłun
H. hybridus Loew, 1846
H. pendulus (Linnaeus, 1758)
H. trivittatus (Fabricius, 1805)
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843)
M. pavlovskyi Violovitsh, 1956
M. quadrimaculata Verrall, 1873
Melanogaster nuda (Maquart, 1829) *
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) – czernich ugorowy
M. scalare (Fabricius, 1794) – czernich łąkowy
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) *
M. cinctella (Zetterstedt, 1843)
Merodon moenium (Wiedemann, 1822) ����������
– pobzyga�
Microdon analis (Macquart, 1842) – nipszczoła mrowiskowa *
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Myathropa florea (Linnaeus, 1758) – kwiatówka zmierzchnicowata
Neoascia meticulosa (Scopoli, 1763) *
N. podagrica (Fabricius, 1775)
N. tenur (Harris, 1780) *
Neocnemodon pubescens (Delicchi & Pschorn-Walcher, 1955)
N. vitripennis (Meigen, 1822) *
Orthonevra geniculata (Meigen, 1830) – złocisz *
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838)
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775)
P. versicolor (Fabricius, 1794)
Pipiza austriaca Meigen, 1822 *
P. festiva Meigen, 1822 – nieżłop przepasany
P. lugubris (Fabricius, 1775) – nieżłop plamoskrzydły
P. noctiluca (Linnaeus, 1758) – nieżłop plamkowany
P. notata Meigen, 1822
P. quadrimaculata (Panzer, 1804) – nieżłop nakwietny
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758) – nieżłopek
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) – płaskoręcz bladopasek
P. angustatus (Zetterstedt, 1843)
P. clypeatus (Meigen, 1822)
P. granditarsus (Forster, 1771)
P. occultus Goeldlin, Maibach & Speight, 1990
P. rosarum (Fabricius, 1787)
P. scutatus (Meigen, 1822)
Pocota personata (Harris, 1780)
Rhingia campestris Meigen, 1822 – toryjka łąkowa
R. rostrata (Linnaeus, 1758) *
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) – bzyg brzęk
S. selenitica (Meigen, 1822)
Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758)
S. silentis (Harris, 1776) – szałaśnica jedwabista
Sphaerophoria batava Goeldlin, 1974 – kuliboda
S. scripta (Linnaeus, 1758)
S. taeniata (Meigen, 1822)
Sphegina clavata (Scopoli, 1763)
S. elegans Schummel, 1843
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) *
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) – piszczeń
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) – mszycznik pospolity
S. torvus Osten-Sacken, 1875 – mszycznik przepasek
S. vitripennis Meigen, 1822 – mszycznik żółtoczarny
Temnostoma bombylans (Fabricius, 1805) – morsznica
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) – trzmielówka leśna
V. zonaria (Poda, 1761)

Czerwona Lista: DD

Czerwona Lista: VU
Czerwona Lista: DD

Czerwona Lista: NT
Czerwona Lista: DD
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Tab. 1. cont.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Xanthandrus comtus (Harris, 1780)
Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 1776) *
X. dives (Rondani, 1857)
X. pedissequum (Harris, 1776) – żółtynka zdobna *
Xylota segnis (Linnaeus, 1758) – imik
X. sylvarum (Linnaeus, 1758)

PODSUMOWANIE
Leśny charakter rezerwatu podkreśla obecność szeregu saproksylofagicznych gatunków
bzygowatych z rodzajów: Pocota, Sphiximorpha, Blera, Chalcosyrphus, Criorhina, Temnostoma, Xylota. Rzadki w Polsce gatunek Sphiximorpha subsessilis (Ill. in Ross.) został tu
wykazany z Pomorza Gdańskiego po raz pierwszy.
W rezerwacie stwierdzono gatunki charakterystyczne dla łęgów: Orthonevra geniculata (Meig.), Cheilosia pubera (Zett.), Chalcosyrphus nemorum (F.), po kilka gatunków
z rodzajów Dasysyrphus i Neoascia, a także inne rzadko spotykane gatunki preferujące
fitocenozy leśne: Rhingia rostrata (L.), Platycheirus scutatus (Meig.), Microdon analis
(Macq.) i Xanthogramma citrofasciatum (De Geer). Dwa ostatnie gatunki powiązane są
z mrówkami.

Fot. 1. Arctophila superbiens (Müller, 1776) (fot. R. Żóralski)
Phot. 1. Arctophila superbiens (Müller, 1776) (phot. R. Żóralski).

Notatki Entomologiczne 4(1)



W trakcie badania stwierdzono trzy borealno-górskie gatunki Syrphidae, których rozwój
powiązany jest prawie wyłącznie z potokami o podgórskim charakterze: Sphegina clavata
(Scop.), Sphegina elegans (Schumm.) oraz Arctophila superbiens (Müll) (Fot. 1). W tym
przypadku rezerwat jest jedną z nielicznych enklaw ich rozwoju na terenie kraju. S. clavata
to drobna muchówka, której larwy rozwijają się pod korą pni i gałęzi opadłych do leśnych
potoków i zanurzonych częściowo w wodzie, a imago preferują zacienione miejsca w pasie
roślinności wzdłuż potoku – gatunek ten był notowany w Polsce jak dotąd tylko w 4 lokalizacjach: w Trójmiejskim PK (Dolina Radości), przy rezerwacie „Kępa Redłowska”, w Ojcowskim Parku Narodowym i w Bieszczadach (Żóralski i Kowalczyk 2015). A. superbiens to
dla odmiany bardzo duża borealno-górska muchówka, której biologia jest słabo rozpoznana.
Według obserwacji autorów, jej rozwój larwalny odbywa się w pasie ziemi i wilgotnym
substracie bogatym w szczątki roślinne wzdłuż podgórskich potoków, a osobniki dorosłe po
spełnieniu swej roli reprodukcyjnej w pobliżu miejsca wylęgu, wyfruwają w poszukiwaniu
pożywienia i spotykane są później już tylko pojedynczo i na znacznie większym obszarze, nierzadko aż do listopada. Dziesiątki osobników siedzących na kwiatach i roślinności
wzdłuż potoków, obserwowano dotąd dwukrotnie na terenie Trójmiejskiego PK: w sierpniu
2003 r. przy „Łęgu nad Swelinią”, na terenie obecnej strzelnicy (Kowalczyk) oraz w sierpniu 2014 r. w dolinie potoku Cedron k. Wejherowa (Żóralski). Większość pozostałych dotychczasowych doniesień o tym gatunku z Polski (w tym okazy stwierdzone w niniejszym
badaniu), to stwierdzenia pojedyncze.
W fitocenozach łąkowych rezerwatu (w 2018 r.) udało się wykazać nieczęsto spotykane gatunki związane z łąkami wilgotnymi: Platycheirus granditarsus (Forst.), Platycheirus rosarum (F.), Eupeodes nitens (Zett.), a także po raz pierwszy od 15 lat potwierdzić
w Trójmiejskim PK występowanie gatunku Helophilus affinis Wahl., podanego wcześniej
z Polany Bernadowo (Kowalczyk 2004).
Rezerwat jest otoczony lasem i połączony z dużym kompleksem Lasów Oliwskich, co
umożliwia swobodne przemieszczanie się części fauny tu występującej, w szczególności
muchówek. Jednakże wymienione i cytowane w pracy elementy fauny borealno-górskiej,
są ściśle związane z unikalnym siedliskiem zlokalizowanym na terenie rezerwatu i mają na
skraju wysoczyzny niewiele alternatywnych siedlisk do rozwoju. Ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców w okolicznych dzielnicach, a także postępującą w ciągu ostatnich kilkunastu lat zabudowę wokół niego, m.in. zagospodarowanie Polany Bernadowo
(Kowalczyk 2004) i zabudowę wzdłuż ulicy Bernadowskiej, rezerwat „Łęg nad Swelinią”
jest jednocześnie coraz bardziej narażony na negatywny wpływ działalności człowieka.
				

PODZIĘKOWANIA

Autorzy serdecznie dziękują panom Dawidowi Graczykowi i Dariuszowi Konopko
za wspólne badania w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”, a D. Graczykowi także za pomoc
w zbieraniu muchówek.
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