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Wstępna lista chrząszczy rezerwatu przyrody „Łęg nad
Swelinią” w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Preliminary list of beetles from the “Łęg nad Swelinią” – nature
reserve in the Trójmiejski Landscape Park

Dariusz KonopKo

ul. Dedala 8/2/9, 81-197 Gdynia; e-mail: darkon27@wp.pl

Abstrakt. W poniższej pracy przedstawiono listę chrząszczy stwierdzonych w rezer-
wacie przyrody „Łęg nad Swelinią”. Łącznie z obszaru rezerwatu wykazano wstępnie 
185 gatunków, w tym: 2 gatunki chronione, 4 gatunki z polskiej czerwonej listy 
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce oraz 105 nowe dla Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego.

Słowa kluczowe: Gdynia, Północna Polska, Łęg nad Swelinią, chrząszcze (Coleoptera), 
wykaz gatunków, nowe stanowiska.

Abstract. The following work presents a list of beetles identified in the nature reserve “Łęg 
nad Swelinią”. 185 species have been demonstrated from the reserve area together, includ-
ing: 2 protected species, 4 species from the Polish Red List of Threatened Animals and 105 
new species for the Trójmiejski Landscape Park.

Key words: Gdynia, Northern Poland, Łęg nad Swelinią, beetles (Coleoptera), list of spe-
cies, new positions.

WSTĘP
 
Entomofauna rezerwatów przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) po-

znana jest w stopniu niewystarczającym. Żaden z rezerwatów nie doczekał się dotychczas 
kompleksowej inwentaryzacji, a w przypadku wielu z nich brak jest jakichkolwiek danych 
dotyczących żyjących tam owadów. W latach 2017 i 2018 przeprowadzono badanie tere-
nowe zmierzające do wstępnej waloryzacji owadów rezerwatu „Łęg nad Swelinią”, w tym 
również chrząszczy.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników składu gatunkowego chrząszczy  
rezerwatu oraz uzupełnienie wiedzy o występowaniu Coleoptera w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym (KonopKo, Wilga 2014; Szawaryn, ŻóralSki 2018).

TEREN BADAŃ

Rezerwat przyrody „Łęg nad Swelinią” zlokalizowany jest na obszarze administracyj-
nym miasta Gdyni, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Rys. 1), (UTM: CF 
33, 34). Rezerwat utworzony został w 2005 r. na powierzchni 13,40 ha i obejmuje on lesiste 
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dno doliny źródliskowego odcinka potoku Swelinia, położonego w strefie krawędziowej 
wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego (KondracKi 2002). Rezerwat chroni dobrze zacho-
wany łęg jesionowo-olszowy (Fot. 1), grąd pomorski, kwaśną buczynę niżową oraz dwie 
półnaturalne śródleśne łąki.

Rys. 1. Mapa położenia rezerwatu „Łęg nad Swelinią”
Fig. 1. Location of the nature reserve „Łęg nad Swelinią”.

MATERIAŁ I METODY

Badania faunistyczne na obszarze rezerwatu prowadzono od lipca do listopada 2017 i od 
maja do listopada 2018  roku zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. Chrząszcze łowiono metodą „na upatrzonego”. Metod 
ilościowych nie stosowano. W przypadku gatunków chronionych, dużych i łatwo ozna-
czalnych identyfikacji osobników dokonywano na miejscu i wypuszczano w tym samym 
środowisku. Podział systematyczny i nazewnictwo przyjęto za Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera  (löbl, Smetana 2003, 2004, 2006, 2007,  2008, 2011). Gatunki zagrożone wy-
ginięciem wydzielono w oparciu o „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Pol-
sce” (PawłowSki i in. 2002). Uwagi dotyczące wybranych gatunków podano na podstawie 
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informacji z „Katalogu fauny Polski” (buraKoWSKi i in. 1974, 1986). Zebrany i oznaczony 
materiał znajduje się w zbiorze entomologicznym autora artykułu.

WYNIKI

W trakcie przeprowadzonych badań wykazano wstępnie 185 gatunków chrząszczy z 34  
rodzin, w tym: 2 gatunki objęte ochroną częściową, 4 gatunki wymienione na „Czerwonej 
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. 7 gatunków uznano za rzadkie w skali 
regionu, a 105 okazało się być nowe dla TPK, co przyczyniło się do zwiększenia liczby 
gatunków chrząszczy znanych z terenu Parku do 226 (KonopKo, Wilga 2014).

Fot. 1. Łęg jesionowo-olszowy w rezerwacie „Łęg nad Swelinią” (fot. D. KonopKo)
Photo 1. The ash-alder bog in the reserve „Łęg nad Swelinią” (phot. D. KonopKo).
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Lp. Rząd: COLEOPTERA – chrząszcze
Podrząd: ADEPHAGA – drapieżne

Uwagi
Comments

Rodzina: Dytiscidae – pływakowate (1)
1. Ilybius subaeneus erichSon, 1837 *

Rodzina: Carabidae – biegaczowate (49) 
1. Agonum fuliginosum (panzer, 1809)
2. Agonum sexpunctatum (linnaeuS, 1758) *
3. Agonum viduum (panzer, 1796) *
4. Amara aulica (panzer, 1796) *
5. Amara convexior StephenS, 1828
6. Amara familiaris (duftSchmid, 1812) *
7. Amara ovata (fabriciuS, 1792) *
8. Anchomenus dorsalis (pontoppidan, 1763) 
9. Anisodactylus binotatus (fabriciuS, 1787) *

10. Badister lacertosus Sturm, 1815 *
11. Bembidion lampros (herbSt, 1784) *
12. Bembidion properans (StephenS, 1828) *
13. Bembidion tetracolum (Say, 1823) *
14. Calathus fuscipes (goeze, 1777)
15. Calathus micropterus (duftSchid, 1812)
16. Carabus coriaceus linnaeuS, 1758 Cz
17. Carabus glabratus payKull, 1790
18. Carabus granulatus linnaeuS, 1758linnaeuS, 1758
19. Carabus hortensis linnaeuS, 1758
20. Carabus intricatus linnaeuS, 1761 Cz, LC
21. Carabus nemoralis muller, 1764
22. Carabus violaceus linnaeuS, 1758
23. Cicindela campestris linnaeuS, 1758 

24. Clivina fossor (linnaeuS, 1758) *
25. Cychrus caraboides (linnaeuS, 1758) 
26. Dyschirius globosus (herbSt, 1784) *
27. Harpalus affinis (SchranK, 1781) [JKK]*
28. Harpalus laevipes zetterStedt, 1828
29. Harpalus latus (linnaeuS, 1758)
30. Harpalus pumilus Sturm, 1818 [JKK] R*
31. Harpalus rufipes (de geer, 1774)

Tab. 1. Lista gatunków chrząszczy stwierdzonych w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”. Skróty w kolumnie 
„Uwagi” oznaczają: Cz – chrząszcze objęte ochroną częściową (rozPorządzenie z 2014 r.), R – chrząsz-
cze rzadkie, VU – narażone na wyginięcie, LC – najmniejszej troski, DD – o nieokreślonym stopniu 
zagrożenia, (*) – chrząszcze nowe dla TPK. Nawiasem kwadratowym ([]) oznaczono dane z obserwacji: 
Jana Krzysztofa KoWalczyKa (JKK), Roberta ŻóralSkiego (RZ) i Dawida graczyKa (DG)

Tab. 1. List of beetle species found in the „Łęg nad Swelinią” nature reserve. Abbreviations in the Com-
ments: Cz – species under partial protection (regulation of 2014), R – rare beetles, VU – Vurnerable, 
LC – Least Concern, DD – with undefined threats, (*) – beetles new for TPK. Square data ([]) indicates 
data from observations: Jan Krzysztof KoWalczyK (JKK), Robert ŻóralSki (RZ) and Dawid graczyK 
(DG).



Notatki Entomologiczne 4(1)                                                                         13

32. Leistus rufomarginatus (duftSchmid, 1812)
33. Leistus terminatus (panzer, 1793)
34. Loricera pilicornis (fabriciuS, 1775)
35. Microlestes minutulus (goeze, 1777) *
36. Nebria brevicollis (fabriciuS, 1792)
37. Notiophilus biguttatus (fabriciuS, 1779)
38. Notiophilus palustris (duftSchmid, 1812) *
39. Ophonus laticollis mannerheim, 1825 *
40. Oodes helopioides (fabriciuS, 1792) VU*
41. Patrobus atrorufus (Strøm, 1768)
42. Platynus assimilis (payKull, 1790) 
43. Pterostichus melanarius (illiger, 1798)
44. Pterostichus minor (gyllenhal, 1827) *
45. Pterostichus niger (Schaller, 1783)
46. Pterostichus nigrita (fabriciuS, 1792)
47. Pterostichus strenuus (panzer, 1796) *
48. Pterostichus vernalis (panzer, 1796) *
49. Syntomus truncatellus (linnaeuS, 1761) *

Podrząd: POLYPHAGA – wielożerne
Rodzina: Hydrophilidae – kałużnicowate (1)odzina: Hydrophilidae – kałużnicowate (1)

1. Hydrobius fuscipes (linnaeuS, 1758) *
Rodzina: Histeridae – gnilikowate (1)odzina: Histeridae – gnilikowate (1)

1. Hister unicolor linnaeuS, 1758 *
Rodzina: Silphidae – omarlicowate (4)odzina: Silphidae – omarlicowate (4)

1. Nicrophorus vespilloides herbSt, 1783
2. Oiceoptoma thoracicum (linnaeuS, 1758)
3. Phosphuga atrata (linnaeuS, 1758)
4. Silpha tristis illiger, 1798 *

Rodzina: Staphylinidae – kusakowate (5)
1. Oxyporus maxillosus fabriciuS, 1793
2. Scaphidium quadrimaculatum olivier, 1790 *
3. Staphylinus erythropterus linnaeuS, 1758
4. Stenus bimaculatus gyllenhal, 1810 *
5. Tasgius morsitans (roSSi, 1790) DD, R*

Rodzina: Lucanidae – jelonkowate (1)Lucanidae – jelonkowate (1)
1. Sinodendron cylindricum (linnaeuS, 1758)

Rodzina: Geotrupidae – żukowate (�)Geotrupidae – żukowate (�)
1. Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1781)
2. Trypocopris vernalis (linnaeuS, 1758)

Rodzina: Scarabaeidae – poświętnikowate (7)
1. Aphodius sticticus (panzer, 1798)
2. Hoplia graminicola (fabriciuS, 1792) [JKK]*
3. Onthophagus coenobita (herbSt, 1783) *
4. Phyllopertha horticola (linnaeuS, 1758) 

Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
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5. Protaetia metallica (herbSt, 1782)
6. Trichius fasciatus (linnaeuS, 1758)(linnaeuS, 1758)
7. Valgus hemipterus (linnaeuS, 1758) [DG]

Rodzina: Scirtidae – wyślizgowate (1)
1. Elodes minuta (linnaeuS, 1767) *

Rodzina: Buprestidae – bogatkowate (1)
1. Anthaxia  quadripunctata (linnaeuS, 1758) [RZ]

Rodzina: Elateridae – sprężykowate (5)
1. Athous subfuscus (müller, 1764) *
2. Dalopius marginatus (linnaeuS, 1758) *
3. Denticollis linearis (linnaeuS, 1758) *
4. Hemicrepidius niger (linnaeuS, 1758) *
5. Melanotus villosus (geoffroy in fourcroy, 1785) *

Rodzina: Lycidae – karmazynkowate (1)odzina: Lycidae – karmazynkowate (1)
1. Pyropterus nigroruber (de geer, 1774) *

Rodzina: Cantharidae – omomiłkowate (1�)odzina: Cantharidae – omomiłkowate (1�)
1. Cantharis fusca linnaeuS, 1758
2. Cantharis livida  rufipes herbSt, 1784 *
3. Cantharis nigra (de geer, 1774) *
4. Cantharis nigricans müller, 1776 * 
5. Cantharis obscura linnaeuS, 1758 *
6. Cantharis pellucida (fabriciuS, 1792) *
7. Cantharis rufa linnaeuS, 1758 *
8. Cantharis rustica fallén, 1807 *
9. Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)

10. Rhagonycha lignosa (müller, 1764) *
Rodzina: Ptinidae – kołatkowate (1)

1. Ptilinus pectinicornis (linnaeuS, 1758) [JKK]*
Rodzina: Cleridae – przekraskowate (�)odzina: Cleridae – przekraskowate (�)

1. Tillus elongatus (linnaeuS, 1758) *
2. Trichodes apiarius (linnaeuS, 1758) [RZ]

Rodzina: Dasytidae (�)odzina: Dasytidae  (�)
1. Dasytes caeruleus (de geer, 1774) *
2. Dasytes plumbeus (müller, 1776) *

Rodzina: Melyridae (1)odzina: Melyridae (1)
1. Malachius bipustulatus (linnaeuS, 1758) 

Rodzina: Kateretidae (1)odzina: Kateretidae (1)
1. Brachypterus urticae (fabriciuS, 1792) *

Rodzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (4)odzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (4)
1. Cyllodes ater (herbSt, 1792) R*
2. Epuraea aestiva (linnaeuS, 1758) *
3. Meligethes aeneus (fabriciuS, 1775) *
4. Meligethes subaeneus Sturm, 1845 *

Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
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Rodzina: Monotomidae – obumierkowate (1)odzina: Monotomidae – obumierkowate (1)
1. Rhizophagus dispar (payKull, 1800) *

Rodzina: Byturidae – kistnikowate (�)
1. Byturus ochraceus (Scriba, 1790) *
2. Byturus tomentosus (de geer, 1774)

Rodzina: Coccinellidae – biedronkowate (7)odzina: Coccinellidae – biedronkowate (7)Coccinellidae – biedronkowate (7)
1. Coccinella quinquepunctata linnaeuS, 1758 *
2. Coccinella septempunctata linnaeuS, 1758
3. Harmonia axyridis (pallaS, 1773)
4. Hippodamia tredecimpunctata (linnaeuS, 1758) [RZ]*
5. Psyllobora vigintiduopunctata (linnaeuS, 1758)
6. Propylea quatuordecimpunctata (linnaeuS, 1758)
7. Sospita vigintiguttata (linnaeuS, 1758) R*

Rodzina: Ciidae – czerwikowate (5)
1. Cis boleti (Scopoli, 1763)   *
2. Cis castaneus (herbSt, 1793)   *
3. Octotemnus glabriculus (gyllenhal, 1827)   *
4. Ropalodontus perforatus (gyllenhal, 1813)   *
5. Sulcacis nitidus (fabriciuS, 1792)   *

Rodzina: Mordellidae – schylikowate (1)
1. Variimorda villosa (SchranK von paula, 1781) [RZ]

Rodzina: Tenebrionidae – czarnuchowate (3)
1. Bolitophagus reticulatus (linnaeuS, 1767)
2. Corticeus unicolor  (piller et mitterpacher, 1783) *
3. Cteniopus sulphureus (linnaeuS, 1758) *

Rodzina: Oedemeridae – zalęszczycowate (�)
1. Ischnomera cyanea (fabriciuS 1792) *
2. Oedemera virescens (linnaeuS, 1767) 

Rodzina: Pyrochroidae – ogniczkowate (�)
1. Pyrochroa coccinea (linnaeuS, 1761) 
2. Schizotus pectinicornis (linnaeuS, 1758) *

Rodzina: Cerambycidae – kózkowate (15)odzina: Cerambycidae – kózkowate (15)
1. Agapanthia villosoviridescens (de geer, 1775)
2. Alosterna tabacicolor (de geer, 1775) 
3. Anaglyptus mysticus (linnaeuS, 1758) [JKK]
4. Anastrangalia sanguinolenta (linnaeuS, 1760) [JKK]
5. Anoplodera sexguttata (fabriciuS, 1775) R
6. Grammoptera ruficornis (fabriciuS, 1781) [RZ]
7. Leiopus nebulosus (linnaeuS, 1758) [DG]
8. Leptura quadrifasciata linnaeuS, 1758
9. Pachytodes cerambyciformis (SchranK, 1781) 

10. Paracorymbia maculicornis (de geer, 1775)
11. Prionus coriarius (linnaeuS, 1758)
12. Rutpela maculata (poda von neuhauS, 1761)

Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
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13. Saperda scalaris (linnaeuS, 1758) [JKK]
14. Stenurella melanura (linnaeuS, 1758)
15. Stictoleptura rubra (linnaeuS, 1758)

Rodzina: Chrysomelidae – stonkowateodzina: Chrysomelidae – stonkowate (19)
1. Agelastica alni (linnaeuS, 1758)
2. Bruchidius vilosus (fabriciuS, 1795) *
3. Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)
4. Chrysolina geminata (payKull, 1799) *
5. Chrysolina herbacea (duftSchmid, 1825) *
6. Chrysolina polita (linnaeuS, 1758) *
7. Chrysolina oricalcia (müller, 1776) *
8. Chrysolina staphylea (linnaeuS, 1758) *
9. Chrysolina varians (Shaller, 1783) *

10. Cryptocephalus moraei (linnaeuS, 1758) *
11. Cryptocephalus sericeus (linnaeuS, 1758) *
12. Gastrophysa viridula (de geer, 1775)
13. Lema cyanella (linnaeuS, 1758) *
14. Oulema melanopus (linnaeuS, 1758) *
15. Phaedon  cochleariae (fabriciuS J.ch., 1792) *
16. Phyllotreta tetrastigma (comolli, 1837) *
17. Plagiosterna aenea (linnaeuS, 1758) *
18. Plateumaris consimilis (SchranK, 1781) *
19. Prasocuris junci (brahm, 1790) R

Rodzina: Anthribidae – kobielatkowate (1)odzina: Anthribidae – kobielatkowate (1)Anthribidae – kobielatkowate (1)
1. Platystomos albinus (linnaeuS, 1758) [JKK]*

Rodzina: Attelabidae – podryjowate (1)odzina: Attelabidae – podryjowate (1)Attelabidae – podryjowate (1)
1. Apoderus coryli (linnaeuS 1758)

Rodzina: Brentidae – pędrusiowate (3)odzina: Brentidae – pędrusiowate (3)idae – pędrusiowate (3)
1. Apion  frumentarium (linnaeuS, 1758) 
2. Perapion curtirostre (germar, 1817) *
3. Perapion violaceum (Kirby, 1808) *

Rodzina: Curculionidae – ryjkowcowate (�3)odzina: Curculionidae – ryjkowcowate (�3)
1. Anoplus roboris Suffrian, 1840 *
2. Baris artemisiae (herbSt, 1795) *
3. Ceutorhynchus alliariae briSout, 1860 *
4. Ceutorhynchus obstrictus (marSham, 1802) *
5. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) *
6. Curculio nucum linnaeuS, 1758
7. Hylobius abietis (linnaeuS, 1758) *
8. Hypera rumicis (linnaeuS, 1758)
9. Larinus sturnus (Schaller, 1783) VU, R

10. Mecinus pascuorum (gyllenhal, 1813) *
11. Nedyus quadrimaculatus (linnaeuS, 1758) *
12. Otiorhynchus ovatus (linnaeuS, 1758) *

Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
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13. Otiorhynchus raucus (fabriciuS, 1776) *
14. Phyllobius argentatus (linnaeuS, 1758) *
15. Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) *
16. Phyllobius pomaceus gyllenhal, 1834
17. Pissodes pini (linnaeuS, 1758) *
18. Rhinoncus pericarpius (linnaeuS, 1758) *
19. Sciaphilus asperatus (bonSdorff, 1785) *
20. Scolytus rugulosus (müller, 1818) [JKK]*
21. Strophosoma capitatum (de geer, 1775)
22. Strophosoma melanogrammum (forSter, 1771) *
23. Trichosirocalus troglodytes (fabriciuS, 1787) *

PODSUMOWANIE

Przedstawiona powyżej wstępna lista 185 gatunków chrząszczy stwierdzonych w trak-
cie badań, z pewnością nie odzwierciedla pełnego zróżnicowania gatunkowego chrząszczy 
rezerwatu. Należy przypuszczać, że dalsze badania pozwolą na odnalezienie kolejnych ga-
tunków.

Spośród stwierdzonych w rezerwacie chrząszczy, na szczególną uwagę zasługują: Oodes 
helopioides (fabr.), gatunek zasiedlający wilgotne i silnie ocienione pobrzeża wód stoją-
cych (buraKoWSKi i in. 1974). Chrząszcz ten umieszczony jest na „Czerwonej liście zwie-
rząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PawłowSki i in. 2002) w kategorii VU – narażony 
na wyginięcie. Rzadkimi i wpisanymi na „Czerwoną listę” w Polsce są również: Larinus 
sturnus (Schall.) (Curculionidae) – kategoria VU, Carabus intricatus (L.) (Carabidae) – ka-
tegoria LC – najmniejszej troski oraz  Tasgius morsitans (roSSi)  (Staphylinidae) – kategoria 
DD –  nieokreślony stopień zagrożenia. 

Do nieczęsto notowanych gatunków na obszarze rezerwatu należała również kózka 
Anoplodera sexguttata (F.), zaliczana do ksylobiontów puszczańskich (gutoWSKi 1995). 
Rzadszym gatunkiem okazał się także Harpalus pumilus (Sturm) z rodziny biegaczowa-
tych, zasiedlający nasłonecznione gleby piaszczyste rzadko porośnięte niską roślinnością 
(buraKoWSKi i in. 1974), Cyllodes ater (herbSt) z rodziny łyszczynkowatych występujący 
pod przegrzybiałą korą i w hubach na drzewach liściastych (buraKoWSKi i in. 1986) oraz  
Sospita vigintiguttata (L.) z rodziny biedronkowatych, gatunek charakterystyczny dla lasów 
łęgowych i wilgotnych łąk nad wodami (buraKoWSKi i in. 1986). 

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję Panu mgr. inż. Romanowi królikowi z Nadleśnictwa Kluczbork 
za  pomoc w oznaczeniu Ciidae a Panom: Janowi K. KoWalczyKoWi z Gdyni, Robertowi 
ŻóralSkiemu z Redy i Dawidowi graczyKoWi z Sopotu za udostępnienie własnych danych 
z obserwacji chrząszczy w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”. 

Tab. 1. c.d.
Tab. 1. cont.
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