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Materiały do poznania ważek (Odonata) rzek i jezior  
Polski środkowo-wschodniej

Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of rivers
and lakes in Central Eastern Poland

Paweł Buczyński1, Paweł Bielak-Bielecki2

1 Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin; e-mail: pawbucz@gmail.com

2 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Centralne Laboratorium Badawcze, oddział w Lublinie,
ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin; e-mail: p.bielak-b@wp.pl

Abstrakt. Autorzy przedstawiają i omawiają zbiór larw ważek pochodzący z lat 2015–
2018, pozyskany w Polsce środkowo-wschodniej (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N) 
– z rzek (28 stanowisk) i jezior (3 stanowiska). Dane z rzek, poza jednym stanowiskiem 
w stagnującym odcinku przyujściowym, są typowe dla złożonych z małej liczby gatunków 
zgrupowań, charakterystycznych dla biegu środkowego i dolnego rzek. Na uwagę zasługują 
stanowiska chronionych Gomphus flavipes i Ophiogomphus cecilia, przy tym mała liczba 
stwierdzeń O. cecilia może świadczyć o wciąż niedostatecznej jakości wody w dużej części 
badanych rzek. W materiale z jezior najbardziej interesująca jest obecność termofilnych 
Orthetrum albistylum i Crocothemis erythraea, świadcząca o rosnących temperaturach 
wody w litoralu jeziornym na terenie badań i związanej z tym zmianie składu fauny 
tego siedliska. Osobno omówiono zebranie wylinki Erythromma viridulum w akwarium 
w sklepie zoologicznym w Lublinie – niemal zawsze materiał pozyskany w ten sposób 
reprezentuje zawleczone gatunki egzotyczne. Jest to cenna wskazówka, że gatunki rodzime 
mogą kolonizować akwaria w sklepach, i że identyfikację znalezisk w akwariach należy 
zaczynać od sprawdzenia, czy nie chodzi właśnie o nie.

Słowa kluczowe: ważki, Odonata, larwy, Polska środkowo-wschodnia, faunistyka, akwa-
rium, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia.

Abstract. The authors present and discuss a collection of dragonfly larvae from the years 
2015–2018, obtained in central-eastern Poland (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N) in the 
rivers (28 sites) and lakes (three sites). Data from rivers, except for one site in the stagnant 
river’s mouth section, is typical of species-poor assemblages characteristic for middle and 
lower reaches of rivers. Noteworthy are the occurrence sites of two species protected by 
law: Gomphus flavipes and Ophiogomphus cecilia. At the same time, a small number of 
records of O. cecilia may show a still insufficient water quality in a large part of the studied 
rivers. In the material from lakes, the most interesting is the presence of thermophilous 
Orthetrum albistylum and Crocothemis erythraea, which indicates the increasing water 
temperature in the lake littoral in the area of research and the associated change in the com-
position of the fauna of this habitat. The collection of the exuvia of Erythromma viridulum 
in the aquarium at the pet shop in Lublin is separately discussed: in most cases the material 
obtained in this way represents introduced exotic species. This is a valuable tip that native 
species can colonize aquariums in shops and that the identification of such individuals in 
aquariums should begin by checking whether it is not such a case.

Key Words: dragonflies, Odonata, larvae, Central Eastern Poland, faunistics, aquarium, 
Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia.
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WSTĘP

Polska środkowo-wschodnia należała jeszcze niedawno do regionów Polski najsłabiej 
poznanych pod względem występowania ważek. Intensywne badania trwające od lat 90. 
XX w. zmieniły ten stan rzeczy, jednak wiele obszarów nadal spenetrowano niedostatecznie 
(Buczyński 1999; Bernard i in. 2009). Nawet dla obszarów już dobrze zbadanych potrzebne 
są nowsze dane, które mogłyby posłużyć do oceny składu i stanu fauny oraz ich zmian. 
Z tego względu godne uwagi są wszelkie informacje, nawet wyrywkowe, które jednak 
w;połączeniu z innymi, mogą posłużyć do stworzenia całościowego obrazu fauny regionu.

Drugi autor niniejszej pracy prowadził w latach 2015–2018 na omawianym obszarze 
badania hydrobiologiczne, które obejmowały rzeki i w mniejszym zakresie, także jeziora. 
Przy tej okazji powstał zbiór larw ważek, który omawiamy poniżej. Przedstawiamy też 
ciekawy przypadek rozwoju ważki w akwarium odnotowany w 2012 r. Do tej pory danych 
na ten temat z Polski jest bardzo niewiele.

METODY I MATERIAŁ
Teren badań i stanowiska

Materiał zbierano na wymienionych poniżej 31 stanowiskach położonych w Polsce 
środkowo-wschodniej (21°47’–24°08’E, 50°38’–51°43’N). Uporządkowano je według ich 
położenia w makroregionach fizycznogeograficznych (solon i in. 2018) i kwadratach UTM 
10x10 km. Lokalizację stanowisk przedstawia Ryc. 1.

318.7 Nizina Środkowomazowiecka – 1. Regów Stary, rz. Klikawka przy ujściu do rz. Wi-
sły, EC50 (Fot. 1).

318.9 Nizina Południowopodlaska – 2. Baranów, rz. Wieprz, EC71; 3. Węgielce, rz. Minina 
przy ujściu do rz. Wieprz, EC81.

343.1 Wyżyna Lubelska – 4. Piotrawin, rz. Wisła, EB56; 5. Opoka Duża, rz. Sanna, EB63; 
6. Lublin, sklep zoologiczny przy ul. Turystycznej 1, akwarium z pielęgnicami, FB17; 
7. Sobianowice, rz. Bystrzyca, FB18; 8. Kijany, rz. Wieprz, FB28; 9. Zakrzów, rz. Stoki 
(=Sławka), FB38; 10. Gruszka Mała, rz. Łętownia, FB43; 11. Krasnystaw, rz. Wojsław-
ka przy ujściu do Wieprza, FB54; 12. Skierbieszów, rz. Wolica, FB63.

343.1 Roztocze – 13. Targowisko-Kolonia, rz. Por (=Pór), FB13; 14. Radecznica, rz. Gora-
jec (=Gorajka), FB22.

512.4-5 Kotlina Sandomierska – 15. Łążek Ordynacki, rz. Biała (=Białka), EB90 (Fot. 2); 
16. Flisy, rz. Branew koło Porytowego Wzgórza, FB01.

845.1 Polesie Zachodnie – 17. Łęczna, rz. Świnka, FB38; 18. Otrów Nadrybski, Jez. Uści-
wierz, FB49; 19. Rozpłucie-Grabów, Jez. Bikcze; 20. Dańce, rz. Romanówka, FC63; 21. 
Stary Orzechów, Jez. Tomaszne (=Domaszne), FC30; 22. Kołacze, rz. Włodawka, FC60; 
23. Włodawa, rz. Włodawka przy ujściu do Bugu, FC71.

845.3 Polesie Wołyńskie – 24. Ciechanki Łańcuchowskie, rz. Mogielnica, FB38; 25. Łańcu-
chów, rz. Wieprz, FB38; 26. Borowica, rz. Wieprz, FB45; 27. Dorohusk, rz. Bug, FB97; 
28. Dubienka, rz. Wełnianka, GB05.
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851.1 Wyżyna Wołyńska – 29. Kryłów, rz. Bug, KS91; 30. Zosin, rz. Bug, KS93; 31. Ho-
rodło, rz. Bug, KS94.

Ryc. 1. Teren badań i lokalizacja stanowisk badawczych na tle podziału Polski środkowo-wschodniej na 
regiony geograficzne (wg solona i in. 2018)

Fig. 1. Study area and research sites on the background of the division of the Central Eastern Poland into 
geographical regions (after solon et al. 2018).
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Fot. 1. Ujście rzeki Klikawki do Wisły w Regowie Starym (stanowisko nr 1)
Phot. 1. The mouth of the River Klikawka to the River Wisła in Regów Stary (site no. 1).

Fot. 1. Rzeka Biała w Łążku Ordynackim (stanowisko nr 15)
Phot. 1. The River Biała in Łążek Ordynacki (site no. 15).
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Badania terenowe

Larwy ważek stanowią część materiału pobranego na potrzeby badań makrobezkręgow-
ców bentosowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

W rzekach badania wykonano zgodnie z metodyką poboru wielosiedliskowych pró-
bek makrobezkręgowców bentosowych (RIVECOmacro) (Bis, Mikulec 2013). W każdym 
punkcie pomiarowo-kontrolnym pobrano 20 podpróbek cząstkowych, proporcjonalnie do 
ilości głównych siedlisk rzecznych występujących na badanym transekcie. Materiał zbiera-
no za pomocą siatki hydrobiologicznej o średnicy oczek 500 µm. Bezkręgowce bentosowe 
pozyskiwano za pomocą techniki „kick-sampling” oraz wypłukiwania osiadłych organi-
zmów z powierzchni kamieni, gałęzi oraz makrofitów.

W jeziorach pobory wykonano za pomocą metody Lake Macroinvertebrate Index (LMI), 
opracowanej w 2012 roku przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Ba-
dawczy (soszka i in. 2012). Zgodnie z nią, miejsca poboru zlokalizowane były w pasie lito-
ralu jeziornego, obejmującego obszar o długości 15 m (wzdłuż linii brzegowej), szerokości 
1–2 m i głębokości do 1 m. W obrębie transektu poszczególne podpróbki pobierano propor-
cjonalnie do udziału procentowego siedlisk, metodą „kick-sampling” w czasie 1 minuty.

Z obu kategorii wód materiał przebierany był w warunkach laboratoryjnych i utrwalany 
w 70% alkoholu etylowym. Ogółem zebrano 204 larwy ważek.

Jedyną oznaczoną w materiale wylinkę zebrano przypadkowo w sklepie zoologicznym 
w 2012 r., metodą na upatrzonego. 

Materiał dowodowy zdeponowano w zbiorach pierwszego autora w Katedrze Zoologii 
i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

WYNIKI

Zebrany materiał obejmuje 16 gatunków. Poniżej podajemy ich stanowiska (czcionką 
pogrubioną) zgodnie z numeracją w rozdziale „Metody i materiał”, daty zbioru oraz liczby 
larw (L/LL) i wylinek (Ex./Exx.):
− Calopteryx splendens (Harris, 1782) – 2. 20 VI 2017, 6 LL; 3. 5 VI 2017, 1 L; 4. 28 IV 

2015, 2 LL; 5. 23 V 2015, 1 L, 5 VI 2018, 2 LL; 7. 18 V 2017, 3 LL; 9. 11 IV 2015, 1 L; 
10. 24 IV 2018, 1 L; 11. 11 V 2017, 1 L; 12. 28 V 2018, 1 L; 20. 25 VI 2017, 2 LL; 23. 
4 V 2017, 1 L, 26 VI 2017, 1 L; 24. 13 V 2015, 10 LL; 25. 13 V 2015, 10 LL; 26. 11 V 
2017, 9 LL; 28. 8 VI 2015, 4 LL; 30. 11 VI 2018, 3 LL; 31. 11 VI 2018, 3 LL; 

− Calopteryx virgo (linnaeus, 1758) – 9. 14 IV 2015, 2 LL; 13. 22 V 2018, 1 L; 14. 28 V 
2018, 2 LL; 16. 6 VI 2018, 1 L;

− Lestes sponsa (HanseMann, 1823) – 18. 18 V 2015, 1 L; 20. 25 VI 2018, 1 L;
− Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – 2. 20 VI 2017, 5 LL; 8. 5 VI 2017, 4 LL; 23. 4 V 

2017, 3 LL; 25. 13 V 2015, 19 LL; 26. 11 V 2017, 5 LL; 27. 11 VI 2018, 3 LL; 29. 11 VI 
2018, 1 L; 30. 11 VI 2018, 2 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L; 

− Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – 18. 18 V 2015, 1 L; 19. 18 V 2015, 3 LL; 21. 
25 V 2015, 2 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L;

− Coenagrion puella (linnaeus, 1758) – 1. 16 X 2018, 1 L;
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− Erythromma najas (HanseMann, 1823) – 1. 16 X 2018, 2 LL; 19. 18 V 2015, 2 LL; 21. 25 
V 2015, 1 L; 

− Erythromma viridulum (cHarPentier, 1840) – 6. 23 VIII 2012, 1 Ex.; 18. 18 V 2015, 7 LL; 
19. 18 V 2015, 18 LL; 27. 11 VI 2018, 1 L;

− Anax imperator (leacH, 1815) – 1. 16 X 2018, 1 L;
− Gomphus flavipes (cHarPentier, 1825) – 2. 20 VI 2015, 6 LL; 4. 28 IV 2015, 1 L; 8. 5 VI 

2017, 1 L; 25. 13 V 2015, 3 LL; 27. 11 VI 2018, 3 LL; 28. 8 VI 2015, 1 L; 
− Gomphus vulgatissimus (linnaeus, 1758) – 5. 23 V 2015, 2 LL, 5 VI 2018, 2 LL; 9. 14 

IV 2015, 2 LL; 11. 11 V 2017, 3 LL; 15. 9 VI 2018, 1 L; 16. 20 IV 2015, 1 L; 17. 27 IV 
2015, 1 L; 23. 4 V 2017, 1 L; 24. 13 V 2015, 5 LL; 27. 11 VI 2018, 1 L; 28. 8 VI 2015, 
7 LL; 31. 11 VI 2018, 1 L;

− Ophiogomphus cecilia (Fourcoy, 1785) – 4. 28 IV 2015, 1 L; 15. 9 VI 2018, 2 LL;
− Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) – 1. 16 X 2018, 2 LL;
− Libellula fulva O.F. Müller, 1764 – 22. 4 V 2017, 1 L; 
− Orthetrum albistylum (selys, 1848) – 21. 25 V 2015, 1 L;
− Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – 19. 18 V 2015, 2 LL.

DYSKUSJA

Zebrany materiał obejmuje 22,6% fauny krajowej liczącej obecnie 74 gatunki (Bernard 
i in. 2009; Buczyński i in. 2019). W aspekcie regionalnym, jego bogactwo gatunkowe moż-
na porównać z fauną województwa lubelskiego, w którym występuje 68 gatunków ważek 
(Buczyński 1999; Buczyński i in. 2019) – wykazano tylko 23,5% tej liczby. Jednak jest to 
zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę, że aż 28 spośród 31 badanych stanowisk to rzeki. 
Liczba gatunków preferujących wody bieżące jest w Polsce nieduża. Na naszym kontynen-
cie, największe bogactwo gatunkowe odonatofauny lotycznej cechuje Europę Zachodnią 
(Boudot, kalkMan 2015; kalkMan i in. 2018). Ponadto, część reobiontów i reofili wystę-
puje głównie lub tylko w górach (Bernard i in. 2009). Z tego względu na większości ba-
danych stanowisk stwierdzano zgrupowania tworzone przez 2-4 stenotopy wód bieżących 
odpowiadające odonatocenozie Gomphus-Calopteryx splendens, która jest typowa dla krain 
rybnych brzany i leszcza (JacoB 1969), czyli dla biegów środkowych i dolnych rzek (laM-
pert, soMMer 2001). Najczęściej wykazywane były: Calopteryx splendens, Platycnemis 
pennipes i Gomphus vulgatissimus, czyli elementy tej odonatocenozy najbardziej pospolite 
i odporne (Bernard i in. 2002). Niekiedy towarzyszyły im też gatunki nieco rzadsze, wraż-
liwsze na jakość środowiska i/lub preferujące określony rodzaj cieków (Bernard i in. 2009). 
Zimno- i tlenolubną Calopteryx virgo notowano głównie w rzeczkach Roztocza i północnej 
krawędzi Kotliny Sandomierskiej, natomiast preferującego duże rzeki Gomphus flavipes 
– tylko w Wieprzu oraz w Bugu i końcowej części biegu jednego z jego dopływów. Najrza-
dziej łowiono Ophiogomphus cecilia. Co prawda jest on rzadszy i mniej liczny w małych 
ciekach, które były licznie reprezentowane wśród stanowisk badawczych, jednak badano 
też wiele odcinków rzek średniej wielkości, które wydają się dla niego optymalne (Bernard 
2004). Może to wskazywać, że stan ekologiczny przynajmniej niektórych badanych cieków 
nie jest optymalny.
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Do opisanego wyżej obrazu nie pasuje fauna stanowiska nr 1 (Fot. 1) – stwierdzono tu 
tylko ważki eurytopowe związane z roślinnością pływającą i zanurzoną podchodzącą okre-
sowo pod lustro wody (Coenagrion puella, Erythromma najas, Anax imperator) lub dnem 
mulistym (Somatochlora metallica) (WilderMutH 2008; Bernard i in. 2009). Przy tym lar-
wy Anax imperator cechują wysokie wymagania termiczne (sternBerg 2000). Jednak to 
stanowisko leżało w ujściu Klikawki do Wisły, gdzie woda stagnowała i dobre rozwinięte 
były siedliska lenityczne.

Trzecią grupę stanowisk wyróżniających się faunistycznie tworzą jeziora. Tu również 
notowano tylko eurytopy, wśród których dominowały gatunki fitofilne, głównie związane 
z roślinnością pływającą i zanurzoną podchodzącą okresowo pod lustro wody – ale też 
z szuwarami w płytkim litoralu (Lestes sponsa) (Jödicke 1997; Bernard i in. 2009). Inte-
resujące jest stwierdzenie wybitnie ciepłolubnych, związanych z dnem larw Orthetrum al-
bistylum i Crocothemis erythraea. Wskazuje to na zmiany w faunie jezior Lubelszczyzny. 
Jeszcze niedawno ich wody były dla obu gatunków prawdopodobnie zbyt chłodne i ich 
nie stwierdzano (Buczyński 1997, 1998, 2004). Ten stan rzeczy uległ zmianie pod koniec 
I dekady XXI w., kiedy to zaczęto notować coraz częściej występowanie ich imagines, 
behawior rozrodczy, rzadko również przeobrażenia (Buczyński i in. 2010, 2017). Jednak 
dotyczyło to głównie Orthetrum albistylum. Podane w niniejszej pracy stwierdzenie larw 
Crocothemis erythraea erythraea w jeziorze jest pierwszym tego rodzaju z regionu lubelskiego. Do-
tychczas obserwowano w tym siedlisku tylko terytorialne samce. Jak ukazują nowe dane, 
Orthetrum albistylum i Crocothemis erythraea stają się stopniowo stałym elementem fau-
ny autochtonicznej przynajmniej niektórych jezior Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej. Dla 
Orthetrum albistylum nie jest to wyjątek w skali krajowej, jego pojedyncze stwierdze-
nia o podobnym charakterze znane są też z pojezierzy młodoglacjalnych Polski północnej 
(kovács i in. 2009; Buczyński, tończyk 2013). Występowanie gatunków ciepłolubnych 
w jeziorach tłumaczy się m.in. dużą przezroczystością wody, przy której promienie sło-
neczne nagrzewają bezpośrednio osady denne w litoralu, w których żyją larwy – co Wen-
dzonka (2004) opisał na przykładzie Sympetrum striolatum (cHarPentier, 1840). Jednak 
jest to możliwe tylko przy odpowiednio niskiej trofii zbiornika skutkującej jego czysto-
wodnością; być może z tego powodu w Polsce północnej to zjawisko stwierdzano głównie 
w jeziorach lobeliowych (Wendzonka 2004; Buczyński, tończyk 2013).

W materiale omawianym w niniejszej pracy obecne są dwa gatunki chronione prawnie 
(Rozporządzenie… 2016): Gomphus flavipes i Ophiogomphus cecilia. O. cecilia jest także 
gatunkiem priorytetowym programu Natura 2000, uwzględnionym w Załączniku II tzw. 
Dyrektywy Siedliskowej UE (Dyrektywa… 1992). Nasze dane uzupełniają wiedzę o ich 
rozmieszczeniu geograficznym i statusie w Polsce środkowo-wschodniej. Gomphus flavipes 
był już podawany z wielu stanowisk w dolinie Bugu (Buczyński 2007), jednak dotychczas 
brakowało danych z doliny dolnego Wieprza. Podobnie jest w przypadku Ophiogomphus 
cecilia: wiadomo było o jego częstym występowaniu w Lasach Janowskich, gdzie leży sta-
nowisko nr 15 (Fot. 2) (Buczyński, ŁaBędzki 2012), jednak z doliny Wisły w okolicach 
Opola Lubelskiego danych brakowało.

Podawane w tej pracy stanowiska reofili w dolinie Bugu pokrywają się w dużej części 
ze stanowiskami badanymi kilkanaście lat temu przez Buczyńskiego (2007) i, jak napisano 
powyżej, wyniki uzyskane w obu okresach są zwykle podobne. Jednak zupełnie inaczej jest 
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w przypadku jednego ze stanowisk w Lasach Janowskich – rz. Białej w Łążku Ordynackim. 
Buczyński i ŁaBędzki (2012) badali to miejsce w latach 1995–1997. Oczyszczalnia ścieków 
w Janowie była wtedy jeszcze przed modernizacją i Biała była bardzo mocno zanieczysz-
czona, co wpływało na jej faunę: na odcinku od Janowa do Łążka Ordynackiego nie stwier-
dzono larw Gomphidae a z ważek w ogóle, przez trzy lata comiesięcznych badań, złowiono 
tylko jedną larwę Calopteryx virgo (Buczyński, ŁaBędzki 2012; Buczyński dane niepubl.). 
Natomiast w 2018 r. złowiono tu Gomphus vulgatissimus i nade wszystko – Ophiogomphus 
cecilia, co wskazuje na odrodzenie się fauny rzeki i potwierdza dobitnie sens inwestycji 
w ochronę środowiska.

Osobnego komentarza wymaga wylinka ważki z akwarium w sklepie zoologicznym. 
Rozwój w akwariach egzotycznych gatunków ważek, zawlekanych z różnych stron świa-
ta wraz z roślinami, jest prawdopodobnie dość częsty, choć zwykle przeoczany. Z Polski 
mamy dotąd tylko dwa doniesienia na ten temat – o Crocothemis servilia (drury, 1773) 
(Libellulidae) (Buczyński, Bielak-Bielecki 2012) i Ischnura senegalensis (raMBur, 1842) 
(Coenagrionidae) (Buczyński, oBŁoza 2018). Jednak w Europie stwierdzono już w ten spo-
sób ponad 40 gatunków (laister i in. 2014). Dlatego analizując wylinkę nieokreślonego 
wtedy jeszcze przedstawiciela rodziny Coenagrionidae z akwarium w Lublinie, autorzy tej 
pracy oczekiwali albo ponownego stwierdzenia I. senegalensis, albo odnotowania po raz 
pierwszy w Polsce innego gatunku egzotycznego. Tymczasem była to wylinka Erythromma 
viridulum, ważki krajowej i dość pospolitej na badanym obszarze (Bernard i in. 2009). 
Okazuje się więc, że mimo zamkniętych drzwi i pokryw na akwariach, skolonizowanie tych 
wybitnie sztucznych siedlisk przez ważki ze środowiska naturalnego jest możliwe (choć 
raczej skrajnie rzadkie). W tym przypadku sprzyjała temu bliskość doliny rz. Bystrzycy. 
Najprawdopodobniej do sklepu przypadkowo wleciała zapłodniona samica i nie mogąc się 
wydostać lub zwabiona obfitą roślinnością, złożyła jaja w akwarium. W pracy o Ischnu-
ra senegalensis (Buczyński, oBŁoza 2018), znajduje się następująca porada na wypadek 
znalezienia ważki w akwarium: „Najlepiej jest zacząć od eliminacji gatunków rodzimych 
– przecież nie można wykluczyć, że któryś z nich wleciał do szklarni i złożył tam jaja”. 
Opisywany przypadek jest dobitnym potwierdzeniem słuszności tej uwagi.
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Materiały do znajomości chrząszczy siedlisk ruderalnych Gdyni
Materials for the knowledge of beetles of ruderal habitats in Gdynia
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Abstrakt. Praca jest podsumowaniem danych o występowaniu chrząszczy na 3 siedliskach 
ruderalnych w mieście Gdyni, w dzielnicach: Działki Leśne i Wzgórze Św. Maksymiliana. 
Z siedlisk tych wykazano łącznie 141 gatunków chrząszczy, w tym: 3 gatunki z Czerwonej 
listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, 2 gatunki obcego pochodzenia i 2 gatunki 
nowe dla Pobrzeża Bałtyku.

Słowa kluczowe: Gdynia, Północna Polska, Działki Leśne, Wzgórze Św. Maksymiliana, 
siedliska ruderalne, chrząszcze (Coleoptera), wykaz gatunków, nowe stanowiska.

Abstract. The work is a summary of data about the occurrence of beetles in 3 ruderal habi-
tats in the city of Gdynia, in the districts: Działki Leśne and Wzgórze Św. Maksymiliana. 
From these habitats, a total of 141 species of beetles were found, including: 3 species from 
the Polish Red List of Threatened Animals, 2 species of foreign origin and 2 species new 
for the Baltic Coast.

Key Words: Gdynia, Northern Poland. Działki Leśne, Wzgórze Św. Maksymiliana, ruderal 
habitats, beetles (Coleoptera), list of species, new positions.

WSTĘP

Tereny zurbanizowane, a zwłaszcza obszary miejskie i przemysłowe, stanowią szcze-
gólny typ środowiska, o swoistości którego świadczą silnie przekształcone warunki przy-
rodnicze (cHoJnacki 1991). Nieodzownym elementem struktur miejskich jest towarzysząca 
im roślinność ruderalna, tworząca niejednokrotnie stałe zbiorowiska i stabilne siedliska dla 
życia zwierząt, będące namiastką natury wśród uporządkowanych terenów zieleni. Świad-
czą o;tym przebywające w tych siedliskach liczne owady, jak muchówki, błonkówki, plus-
kwiaki i chrząszcze. 

Celem niniejszej pracy było poznanie różnorodności gatunkowej Coleoptera przebywa-
jących w siedliskach ruderalnych. Badania miały charakter wstępny.

TEREN BADAŃ

Miasto Gdynia zajmuje obszar w obrębie kilku charakterystycznych jednostek fizyczno-
geograficznych ukształtowanych w granicach Pobrzeża Kaszubskiego i północno-wschod-
niej części Pojezierza Kaszubskiego. Na Pobrzeżu są to: Pradolina Kaszubska, Obniżenie 
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Redłowskie, Kępa Oksywska i Kępa Redłowska, a na Pojezierzu – strefa krawędziowa Wy-
soczyzny Gdańskiej (kondracki 1981).

Rys. 1. Mapa lokalizacji stanowisk
Fig. 1. Location map of positions.

W rozwoju terytorialnym miasta i jego portu handlowego najważniejszą rolę odegrała 
Pradolina Kaszubska i Obniżenie Redłowskie. Pierwotnie teren ten był wykorzystywany 
rolniczo, ale z biegiem czasu, ze względu na dogodne warunki pod zabudowę, teren ten 
w większości został zabudowany i obecnie tworzy zwartą zabudowę miejską dzielnic: Śród-
mieście, Działki Leśne, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo (Rys. 1), (UTM: 
CF 44). Nieco terenów inwestycyjnych zachowało się jeszcze wzdłuż linii kolejowej mia-
sta, w dzielnicach Działki Leśne i Wzgórze Św. Maksymiliana gdzie wyznaczono 3 siedli-
ska ruderalne.

– Siedlisko S1: o powierzchni 1,6 ha (Fot. 1), położne w pobliżu Centrum Handlowego 
Riviera w Gdyni u zbiegu ulic Kazimierza Górskiego i Drogi Gdyńskiej. Siedlisko od za-
chodu graniczy z parkingiem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, odgraniczającym je 
od zwartego kompleksu leśnego porastającego morenowe wzgórza Wysoczyzny Gdańskiej. 
Powstało ono na stoku wzgórza o wystawie wschodniej łagodnie opadającym w stronę Dro-
gi Gdyńskiej. Dolne partie stoku porośnięte są roślinnością trawiastą z domieszką roślin 
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Fot. 1. Siedlisko ruderalne przy Centrum Handlowym Riviera (fot. D.D. konoPko)
Phot. 1. Ruderal habitat at the Riviera Shopping Center (phot. by D. konoPko).

ruderalnych bez konkretnych asocjacji, a partie górne krzewami, niewysokimi drzewami, 
żarnowcem miotlastym Cytisus scoparius i nadmiernie rozrastającą się nawłocią kanadyjską 
Solidago canadensis. Dawniej siedlisko stanowiło część większego terenu, który w 2013 
roku został wykorzystany pod rozbudowę wyżej wymienionego Centrum Handlowego.

– Siedlisko S2: o powierzchni 28 arów (Fot. 2), powstałe na miejscu wyburzonego 
w 2016 roku budynku siedziby Centrali Banku Nordea, pomiędzy ulicami: Kielecką, Bydgo-
ską i węzłem komunikacji miejskiej im. Franciszki Cegielskiej. Zbiorowisko roślinne buduje 
tutaj głównie nawłoć kanadyjska Solidago canadensis z niewielką domieszką nostrzyka bia-
łego Melilotus albus, wrotyczu pospolitego Tanacetum vulgare, marchwi zwyczajnej Daucus 
carota, żmijowca zwyczajnego Echium vulgare i bylicy pospolitej Artemisia vulgaris.

– Siedlisko S3: o powierzchni 32 arów (Fot. 3), powstałe na nieczynnym parkingu po-
mocy drogowej przy ulicy Władysława IV 68, tuż przy dworcu Szybkiej Kolei Miejskiej 
– Wzgórze św. Maksymiliana. Parking jest ogrodzony i obsadzony drzewami i krzewami. 
Od zachodu graniczy z chodnikiem biegnącym wzdłuż nasypu kolejowego, a od północy 
z niewielką skarpą opadającą w kierunku przejazdu pod torami, stanowiącego dojazd do 
ulicy Śląskiej. Nawierzchnia parkingu wyłożona jest płytami jumbo. Parking w 1/4 części 
posiada także starą nawierzchnię szutrową, zasiedloną obecnie przez rośliny ruderalne, ta-
kie jak: bylica pospolita Artemisia vulgaris, krwawnik pospolity Achillea millefolium, no-
strzyk biały Melilotus albus, ostrożeń polny Cirsium arvense, nawłoć kanadyjska Solidago 
canadensis, konyza kanadyjska Conyza canadensis i inne.
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Fot. 2. Siedlisko ruderalne przy ulicy Kieleckiej (fot. D. konoPko)
Phot. 2. Ruderal habitat at Kielecka Street (phot. by D. konoPko).

Fot. 3. Siedlisko ruderalne na nieczynnym parkingu pomocy drogowej (fot. D. konoPko)
Phot. 3. Ruderal habitat in a closed parking lot (phot. by D. konoPko).
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MATERIAŁ I METODY

Badania nad chrząszczami na w/w siedliskach prowadzono od początku marca do po-
łowy sierpnia 2019 roku. Uwzględniono także wcześniejsze dane J.K. koWalczyka ze sta-
nowiska S1. Chrząszcze łowiono metodą „na upatrzonego”. Zbierano też chrząszcze mar-
twe. Metod ilościowych nie stosowano. Podział systematyczny i nazewnictwo przyjęto za 
Catalogue of Palaearctic Coleoptera (löBl, sMetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011). 
Gatunki obcego pochodzenia wydzielono w oparciu o listę wydania internetowego Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN (gŁoWaciński i in. 2012). Gatunki zagrożone wyginięciem wydzie-
lono w oparciu o „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PaWŁoWski 
i in. 2002). Uwagi dotyczące wybranych gatunków podano na podstawie informacji z „Ka-
talogu Fauny Polski” (BurakoWski i in. 1990, 1991). Zebrany i oznaczony materiał znajduje 
się w zbiorach entomologicznych Marka PrzeWoźnego, Zbigniewa Mocarskiego i Dariusza 
konoPko.

WYNIKI

W trakcie przeprowadzonych badań wykazano łącznie 141 gatunków chrząszczy z 29 
rodzin, w tym: 3 gatunki wymienione na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożo-
nych w Polsce”, 2 gatunki obcego pochodzenia, 2 gatunki nowe dla Pobrzeża Bałtyku, a 13 
uznano za rzadkie w skali regionu. Najwięcej chrząszczy złowiono na stanowisku S1 – 83 
gatunki, na S2 – 51 gatunków, a na S3 – 76 gatunków.

Tabela 1. Wykaz gatunków chrząszczy stwierdzonych na poszczególnych siedliskach ruderalnych. 
W kolumnie „Takson” w nawiasach przy nazwie rodziny podano liczbę gatunków stwierdzonych na 3 
stanowiskach. Skróty w kolumnie „Stanowiska” oznaczają: S1 – stanowisko położone w pobliżu Centrum 
Handlowego Riviera, S2 – stanowisko przy ulicy Kieleckiej, S3 – stanowisko na nieczynnym parkingu po-
mocy drogowej przy ulicy Władysława IV. Skróty w kolumnie „Uwagi” oznaczają: R – chrząszcze rzadkie 
w skali regionu, OB – chrząszcze obcego pochodzenia, VU – narażone na wyginięcie, DD – o nieokreślo-
nym stopniu zagrożenia, (*) – chrząszcze nowe dla Pobrzeża Bałtyku. 

Table 1. List of beetle species found on individual ruderal habitats. In the “Takson” column in brackets 
next to the family name, the number of species found at 3 sites was given. Abbreviations in the “Lokalities” 
column mean: S1 – a stand located near the Riviera Shopping Center, S2 – a stand at Kielecka Street, S3 
– stand in the closed parking lot at Władysława IV street. The abbreviations in the “Comments” column 
mean: R – rare beetles on the regional scale, OB – foreign beetles origin, VU – vulnerable to extinction, DD 
– undetermined hazard level, (*) – new beetles for the Baltic Sea Coast.

Takson/Taxon
Stanowiska/

Localities Uwagi/ 
CommentsS1 S2 S3

Rodzina: Carabidae – biegaczowate (36)
Acupalpus meridianus (linnaeus, 1761) ●
Amara aenea (de geer, 1774) ● ●
Amara bifrons (gyllenHal, 1810) ● ●
Amara convexior stePHens, 1828 ●
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Amara eurynota (panzer, 1796) ●
Amara famelica ziMMerMann, 1832 ●
Amara fulva (Müller, 1776) ●
Amara ovata (FaBricius, 1792) ●
Amara spreta dejean, 1831 ●
Badister bullatus (scHrank von Paula, 1798) ●
Bembidion properans (stePHens, 1828) ●
Calathus cinctus MotscHulsky, 1850 ● ●
Calathus erratus (saHlBerg, 1827) ●
Calathus fuscipes (goeze, 1777) ● ● ●
Chlaenius tristis (scHaller, 1783) ●
Cicindela campestris linnaeus, 1758 ●
Harpalus affinis (scHrank, 1781) ● ●
Harpalus anxius (duFtscHMid, 1812) ●
Harpalus laevipes zetterstedt, 1828 ●
Harpalus pumilus sturM, 1818 ● ● R
Harpalus rubripes (duFtscHMid, 1812) ● ●
Harpalus rufipes (de geer, 1774) ●
Harpalus serripes (Quensel, 1806) ● R
Harpalus signaticornis (duFtscHMid, 1812) ●
Harpalus tardus (panzer, 1796) ●
Masoreus wetterhallii (gyllenHal, 1813) ● VU
Microlestes minutulus (goeze, 1777) ● ●
Nothiophilus palustris (duFtscHMid, 1812) ● ●
Ophonus puncticeps stePHens, 1828 ● R
Poecilus lepidus (lesce, 1785) ● ●
Poecilus versicolor (sturM, 1824) ●
Pterostichus melanarius (illiger, 1798) ●
Pterostichus niger (scHaller, 1783) ●
Pterostichus nigrita (FaBricius, 1792) ●
Syntomus truncatellus (linnaeus, 1761) ● ●
Rodzina: �isteridae – gnilikowate (2)odzina: �isteridae – gnilikowate (2)
Hister unicolor linnaeus, 1758 ●
Margarinotus purpurascens (HerBst, 1791) ● ●
Rodzina: Silphidae – omarlicowate (2)odzina: Silphidae – omarlicowate (2)
Silpha obscura linnaeus, 1758 ●
Thanatophilus sinuatus (FaBricius, 1775) ●
Rodzina: Staphylinidae – kusakowate (1)
Staphylinus dimidiaticornis geMMinger, 1851 ● R
Rodzina: Lucanidae – jelonkowate (1)Lucanidae – jelonkowate (1)
Platycerus caraboides (linnaeus, 1758) ●

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Rodzina: Scarabaeidae – poświętnikowate (6)
Amphimallon solstitiale (linnaeus, 1758) ●
Anomala dubia (scoPoli, 1763) ●
Hoplia graminicola (FaBricius, 1792) ●
Phyllopertha horticola (linnaeus, 1758) ● ● ●
Trichius fasciatus (linnaeus, 1758) ●
Valgus hemipterus (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Byrrhidae – otrupkowate (1)
Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) ●
Rodzina: Elateridae – sprężykowate (2)
Ampedus balteatus (linnaeus, 1758) ●
Athous haemorrhoidalis (FaBricius, 1801) ●
Rodzina: Cantharidae – omomiłkowate (3)odzina: Cantharidae – omomiłkowate (3)
Cantharis fusca (linnaeus, 1758) ● ●
Cantharis rustica (Fallén, 1807) ● ●
Rhagonycha fulva (scoPoli, 1763) ● ●
Rodzina: Dermestidae – sk�rnikowate (4)odzina: Dermestidae – sk�rnikowate (4)
Anthrenus museorum (linnaeus, 1761) ●
Anthrenus verbasci (linnaeus, 1767) ●
Attagenus pellio (linnaeus, 1758) ● ●
Attagenus smirnoviagenus smirnovi zHantiev, 1973 ● ● OB
Rodzina: Ptinidae – pustoszowate (1)odzina: Ptinidae – pustoszowate (1)
Stegobium paniceum (linnaeus, 1758) ●
Rodina: Cleridae – przekraskowate (1)odina: Cleridae – przekraskowate (1)
Trichodes apiarius (linnaeus, 1758) ●
Rodina: Dasytidae (3)odina: Dasytidae  (3)
Dasytes caeruleus (de geer, 1774) ●
Dasytes plumbeus (Müller, 1776) ● ● ●
Dolichosoma lineare (rossi, 1794) ● ● ●
Rodina: Melyridae (4)odina: Melyridae (4)
Anthocomus rufus (HerBst, 1784) ●
Clanoptilus marginellus (olivier, 1790) ●
Cordylepherus viridis (FaBricius, 1787) ● ● ●
Malachius bipustulatus (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Kateretidae (1)odzina: Kateretidae (1)
Brachypterus urticae (FaBricius, 1792) ●
Rodzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (3)odzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (3)
Glischrochilus quadrisignatus (say, 1835) ● *
Meligethes aeneus (FaBricius, 1775) ● ● ●
Meligethes tristis sturM, 1845 ● ● R

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Rodzina: Phalacridae – pleszakowate (1)
Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) ● ●
Rodzina: Coccinellidae – biedronkowate (7)odzina: Coccinellidae – biedronkowate (7)Coccinellidae – biedronkowate (7)
Coccinella septempunctata linnaeus, 1758 ● ● ●
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) ● ● ● OB
Hippodamia variegata (goeze, 1777) ● ●
Propylea quatuordecimpunctata (linnaeus, 1758) ● ● ●
Psyllobora vigintiduopunctata (linnaeus, 1758) ● ●
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (linnaeus, 1758) ●
Tytthaspis sedecimpunctata (linnaeus, 1761) ● ●
Rodzina: Mordellidae – schylikowate (1)
Variimorda villosa (scHrank von Paula, 1781) ●
Rodzina: Tenebrionidae – czarnuchowate (5)
Crypticus quisquilius (linnaeus, 1760) ● ● ●
Cteniopus sulphureus (linnaeus, 1758) ● ● ●
Gonodera luperus (HerBst, 1783) ● R
Isomira murina (linnaeus, 1758) ●
Opatrum sabulosum (linnaeus, 1760) ●
Rodzina: Oedemeridae – zalęszczycowate (1)
Oedemera lurida (MarsHaM, 1802) ● ● ●
Rodzina: Scraptiidae (1)odzina: Scraptiidae (1)
Anaspis frontalis (linnaeus, 1758) ●
Rodzina: Anthicidae – nakwiatkowateodzina: Anthicidae – nakwiatkowate (1)
Notoxus monoceros (linnaeus, 1760) ● ●
Rodzina: Cerambycidae – k�zkowate (5)odzina: Cerambycidae – k�zkowate (5)
Anastrangalia sanguinolenta (linnaeus, 1761) ●
Pseudovadonia livida (FaBricius, 1776) ● ● ●
Spondylis buprestoides (linnaeus, 1758) ●
Stenurella melanura (linnaeus, 1758) ●
Stictoleptura maculicornis (de geer, 1775) ●
Rodzina: Megalopodidaeodzina: Megalopodidae (1)
Zeugophora flavicollis (MarsHaM, 1802) ●
Rodzina: Chrysomelidae – stonkowateodzina: Chrysomelidae – stonkowate (19)
Agelastica alni (linnaeus, 1758) ●
Bromius obscurus (linnaeus, 1758) ●
Bruchidius villosus (FaBricius, 1792) ● ●
Bruchus brachialis FaHraeus, 1839 ● DD, R
Cassida panzeri Weise, 1907 ● R*
Cassida prasina illiger, 1798 ●
Chrysomela populi linnaeus, 1758 ●
Chrysolina geminata (Paykull, 1799) ●

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Chrysolina polita (linnaeus, 1758) ●
Chrysolina varians (scHaller, 1783) ●
Cryptocephalus fulvus (goeze, 1777)) ● ● ●
Cryptocephalus moraei (linnaeus, 1758) ●
Cryptocephalus sericeus (linnaeus, 1758) ● ●
Galeruca tanaceti (linnaeus, 1758) ● ● ●
Gastrophysa polygoni (linnaeus, 1758) ●
Neocrepidodera transversa (MarsHaM, 1802) ●
Phratora laticollis (suFFrian, 1851) ●
Phratora vitellinae (linnaeus, 1758) ●
Sphaeroderma testaceum (FaBricius, 1775) ●
Rodzina: Rhynchitidae – tutkarzowate (1)
Byctiscus betulae (linnaeus, 1758) ●
Rodzina: Brentidae – pędrusiowate (2)odzina: Brentidae – pędrusiowate (2)idae – pędrusiowate (2)
Perapion curtirostre (gerMar, 1817) ● ● ●
Perapion violaceum (kirBy, 1808) ●
Rodzina: Curculionidae – ryjkowcowate (26)odzina: Curculionidae – ryjkowcowate (26)
Anthonomus rectirostris (linnaeus, 1758) ●
Baris artemisiae (HerBst, 1795) ● ● ● R
Barynotus obscurus (FaBricius, 1775) ● R
Ceutorhynchus obstrictus (MarsHaM, 1802) ● ● ●
Ceutorhynchus pallidactylus (MarsHaM, 1802) ●
Curculio glandium MarsHaM, 1802 ● ●
Hypera postica (gyllenHal, 1813) ●
Larinus sturnus (scHaller, 1783) ● VU, R
Larinus turbinatus gyllenHal, 1836 ● ● R
Mecinus pascuorum (gyllenHal, 1813) ● ●
Mogulones geographicus (goeze, 1777) ● ●
Orchestes fagi (linnaeus, 1758) ●
Otiorhynchus armadillo (rossi, 1792) ●
Otiorhynchus ovatus (linnaeus, 1758) ●
Otiorhynchus raucus (FaBricius, 1776) ●
Otiorhynchus tristis (scoPoli, 1763) ● ●
Philopedon plagiatum (scHaller, 1783) ●
Phyllobius maculicornis gerMar, 1824 ●
Polydrusus formosus (Mayer, 1779) ●
Polydrusus picus (FaBricius, 1792) ●
Rhinocyllus conicus (FroelicH, 1792) ● R
Sitona gressorius (FaBricius, 1792) ●
Sitona griseus (FaBricius, 1775) ●
Sitona sulcifrons gyllenHal, 1834 ●

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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PODSUMOWANIE

Siedliska ruderalne towarzyszą najczęściej miejscom zaniedbanym. Z punktu widzenia 
ekologicznego uznawane są często za mało wartościowe, są jednak miejscem przebywania 
wielu interesujących gatunków owadów. 

Podczas badań terenowych na w/w siedliskach ruderalnych stwierdzono między inny-
mi występowanie 36 gatunków Carabidae. Część z nich związana jest wyłącznie ze śro-
dowiskami otwartymi (suchymi). Do rzadszych należały: A. spreta, C. cinctus, H. anxius, 
H. pumilus, H. serripes, O. puncticeps i Masoreus watterhallii (Tab. 1). Ten ostatni, z uwagi 
na częste niszczenie jego siedlisk, został zaliczony do gatunków zagrożonych i znalazł się 
na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” – kategoria VU (PaWŁoW-
ski i in. 2002). 

W/w siedliska były też ostoją dla 26 gatunków ryjkowców, w tym kilku rzadziej spo-
tykanych, jak: R. connicus, L. turbinatus i L. sturnus – umieszczonego na „Czerwonej li-
ście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w kategorii VU (PaWŁoWski i in. 2002), 
oraz dla trzech dużych opuchlaków: O. tristis, O. raucus, O. armadillo (Tab.1). Otiorhyn-
chus armadillo wykazany był współcześnie z Warszawy w 2005 roku (Mazur, Mokrzycki, 
2011). W Gdyni złowiono go po raz pierwszy w 2016 roku (konoPko i in. 2017), a obecnie 
25.06.2019 r. na stanowisku S2 (leg. J.K. koWalczyk). 

Na roślinności ruderalnej wymienionych siedlisk żerowały również stonki (Chrysomeli-
dae). Podczas badań wykazano 19 gatunków, w tym Cassida panzeri (Tab. 1) – gatunku tar-
czyka, do niedawna uchodzącego za gatunek charakterystyczny dla siedlisk kserotermicz-
nych Europy Środkowej (BurakoWski i in. 1991). Obecnie obserwuje się jego ekspansję na 
nowe obszary naszego kraju. W ostatnich latach podawany był między innymi z Podlasia 
(BoroWiec, 2003). Jednego osobnika złowiono w Gdyni 25 V 2019 roku na stanowisku S3 
(leg. J.K. koWalczyk). 

Na stanowisku S1 stwierdzono też rzadkiego strąkowca Bruchus brachialis (Tab. 1) 
– umieszczonego na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w ka-
tegorii DD (PaWŁoWski i in. 2002). B. brachialis jest gatunkiem ciepłolubnym występują-
cym w Europie Południowej, Afryce Północnej i w Azji Mniejszej (BurakoWski i in. 1990). 
Z Polski wykazywany był z okolic Cieszyna i Wrocławia, a w 1997 z Milicza na Nizinie 
Wielkopolsko-Kujawskiej (BoroWiec, 2000).

Godną uwagi informacją jest ponowne stwierdzenie w Gdyni Attagenus smirnovi 
(Tab. 1), chrząszcza obcego pochodzenia, dopiero niedawno wykazanego z obszaru Polski 

Sitona suturalis stePHens, 1831 ●
Tychius junceus (reicH, 1797) ● ● ●

RAZEM/TOTAL 83 51 76

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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(ruta i in. 2004). Gatunek ten spotykany jest najczęściej w warunkach synantropijnych, 
głównie w dużych miastach, w budynkach i mieszkaniach. Ze środowisk naturalnych wyka-
zywany jest rzadko (ruta i in. 2011). W Gdyni łowiono go na łące ziołoroślowej powyżej 
kortów tenisowych klubu tenisowego „Arka” (konoPko i in. 2017), a obecnie na stanowi-
skach S1 i S2.
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Abstrakt. Podczas badań w 10 biotopach Parku Narodowego „Bory Tucholskie” zebrano 
ponad 2 300 okazów Carabidae, które reprezentowane są przez 40 gatunków. Pterostichus 
melanarius, P. oblongopunctatus, Carabus arcensis i C. violaceus występowały jako do-
minanty i subdominanty.

Słowa kluczowe: biegaczowate, Carabidae, Park Narodowy „Bory Tucholskie”.

Abstract. During the study in 10 biotops in the National Park „Bory Tucholskie” over 
2 300 specimens of Carabidae have been collected. They are represented by 40 species 
with Pterostichus melanarius, P. oblongopunctatus, Carabus arcensis and C. violaceus as 
dominants and subdominants.

Key words: ground beetles, Carabidae, National Park “Bory Tucholskie”.

WSTĘP
 
Głównym celem badań prowadzonych na terenie wybranych powierzchni Parku Naro-

dowego „Bory Tucholskie” była ocena różnorodności gatunkowej drapieżnych bezkręgow-
ców należących do fauny epigeicznej. Najliczniejszą grupą w tej warstwie przestrzennej 
były pająki Araneae i im też poświęcono najwięcej uwagi (kuPryJanoWicz 2010). Stanowią-
ce przedmiot tego opracowania drapieżne chrząszcze z rodziny Carabidae dają możliwość 
sprawdzenia czy wnioski wysuwane na podstawie badań pająków mają swoje odbicie rów-
nież w innych grupach bezkręgowców.

Bory Tucholskie doczekały się licznej literatury poświęconej biegaczowatym, w których 
prezentowano różne aspekty powiązań środowiskowych. Syntetyczne wyniki tego typu ba-
dań znaleźć można w publikacjach stacHoWiaka i kuBisza (2002), stacHoWiaka (1998, 
2001, 2006) i szyszki (1984).

Zastosowana do odłowu pająków metoda pułapek Barbera jest również efektywną 
i uznaną za klasyczną, metodą badań nad biegaczowatymi (Carabidae). Odłowy prowadzo-
no od maja do września 2010 roku. 
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TEREN BADAŃ
 
Inwentaryzację fauny bezkręgowców prowadzono na 12 powierzchniach badaw-

czych położonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (PNBT). Dokład-
na charakterystyka badanych powierzchni zawarta jest w pracy kuPryJanoWicza (2010), 
gdzie znajduje się dokładny opis metodyki zbierania materiału za pomocą pułapek Bar-
bera. W niniejszej publikacji podano tylko skrótową wersję wspomnianej charakterystyki.  

Powierzchnię nr 1 założono w zespole grądu subatlantyckiego (Stellario holosteae-
Carpinetum betuli) ciągnącym się wąskim pasem nad jeziorem Charzykowskim. 
53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnia nr 2 znajdowała się na wydmie śródlądowej pokrytej zespołem szczotlichy 
siwej (Spergulo-Corynephoretum) i suchym wrzosowiskiem knotnikowym (Pohlio-Cal-
lunetum), położonej między borem sosnowym świeżym. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 3 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pine-
tum) nad jeziorem Kacze Oko. 53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 4 założono na ple torfowcowym jeziora Kacze Oko w miejscu, gdzie 
wkracza bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum). 53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 5 założono na samym ple torfowcowym jeziora Kacze Oko. 
53,8157 N/17,5347 E.

Powierzchnię nr 6 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pi-
netum). 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 7 założono na ple torfowcowym z wkraczającym borem bagiennym (Vac-
cinio uliginosi-Pinetum) na „Pętli Lipnickiego”.

Powierzchnię nr 8 założono na ple torfowcowym z wkraczającym borem bagiennym (Vac-
cinio uliginosi-Pinetum) na jeziorze Błotko. 53,8309 N/17,5524 E.

Powierzchnia nr 9 znajdowała się na suchym wrzosowisku (Callunetum) z zespołem szczot-
lichy siwej (Spergulo-Corynephoretum) i rozciągającym się wąskim lecz długim pasem 
między borem sosnowym świeżym i borem chrobotkowym. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnię nr 10 założono w subatlantyckim borze sosnowym świeżym (Leucobrio-Pi-
netum) w odległości ok. 100 m od powierzchni nr 9. 53,7862 N/17,5225 E.

Powierzchnia nr 11 znajdowała się na wilgotnej łące, tzw. Łąkach Józefowskich (Arrhenat-
herion) nad jeziorem Ostrowite. 53,8086 N/17,6000 E.

Powierzchnia nr 12 znajdowała się w świerczynie, w odległości ok. 400 m od powierzchni 
nr 11. 53,8086 N/17,6000 E.

WYNIKI
 
W trakcie prowadzonych badań terenowych zebrano ponad 2 300 osobników Carabidae 

reprezentujących 40 gatunków. W tabeli 1 umieszczono zbiorcze wyniki związane z występo-
waniem poszczególnych gatunków na badanych powierzchniach i w zdefiniowanych środo-
wiskach. Najliczniejszymi gatunkami były Pterostichus melanarius i P. oblongopunctatus. 
Oba gatunki występowały na większości badanych powierzchni. Nieco mniej liczne były 
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dwa gatunki z rodzaju Carabus – C. arcensis i C. violaceus. Oba gatunki również zaznacza-
ły swoją obecność w większości z badanych środowisk.

Na podstawie danych zamieszczonych w cytowanej tabeli trudno jest scharakteryzować 
poszczególne siedliska w oparciu o występujące tam gatunki Carabidae. W większości bo-
wiem wszystkie odławiane liczniej gatunki nie wykazywały większego przywiązania do 
specyficznego środowiska. Wydaje się, że najbogatsze gatunkowo środowiska mają cha-
rakter zarówno wilgotnych zgrupowań leśnych, z których pochodzą dominujące gatunki, 
jak i silnie zarośniętych torfowisk. Jedynymi gatunkami o wyraźnych preferencjach śro-
dowiskowych były Cicindela hybrida i C. sylvatica. Oba gatunki występowały na silnie 
przesuszonych i naświetlonych powierzchniach.

Chrząszcze należące do rodziny biegaczowatych, ze względu na sposób zdobywania po-
karmu,  należą do zwierząt penetrujących stosunkowo rozległe przestrzenie, stąd też zapew-
ne biorą się trudności w próbach określenia ich szczególnych preferencji środowiskowych.

Krótki okres prowadzonych badań nie pozwala na pełną ocenę bogactwa gatunkowego 
tej rodziny chrząszczy, tym niemniej warto zaznaczyć, że porównywalną liczbę gatunków 
(49) wykazali autorzy tego opracowania z torfowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego 
(JędryczkoWski, kuPryJanoWicz 2005). Mniejszą nieco liczbę gatunków biegaczowatych 
(32) występujących na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wykazali gutoWski, 
kuBisz i BucHHolz (2005) w swoim opracowaniu dotyczącym wszystkich rodzin Coleopte-
ra związanych z siedliskami borowymi.

Gatunek
Species

Liczebność
Count

Powierzchnie
Locality

Środowiska
Biotope

Agonum fuliginosum (panzer, 1809) 1 1, 3 torfowisko

Agonum gracile sturM J., 1824 7 1, 4, 10, 11 grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Amara aenea (de geer, 1774) 21 1, 2, 4, 9, 10, 
11

grąd, łąka, 
torfowisko, 
wrzosowisko, las 
mieszany

Amara brunea (gyllenHal, 1810) 3 11 łąka, las mieszany
Amara spreta dejean, 1831 1 11 łąka
Anisodactylus binotatus (FaBricius, 1787) 2 3, 11 łąka, bór sosnowy
Bembidion obliquum sturM, 1825 1 1 grąd
Calathus erratus (saHlBerg, 1827) 95 1, 3, 10 bór sosnowy, grąd

Calathus fuscipes (goeze, 1777) 31 1, 3, 4, 10 bór, grąd, 
torfowisko

Calathus micropterus (duFtscHMid, 1812) 17 1, 3, 4, 6, 10, 
12

grąd, bór 
świerkowy, 
las mieszany, 
torfowisko

Tabela 1. Skład gatunkowy Carabidae na badanych powierzchniachSkład gatunkowy Carabidae na badanych powierzchniach
Table 1. Species composition of Carabidae in studied plots.
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Carabus arcensis HerBst, 1784 179 1, 2, 3, 4, 6, 8 
10, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
torfowisko

Carabus convexus FaBricius, 1775 61 1, 2, 3, 4, 8, 
10 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
torfowisko

Carabus granulatus linnaeus, 1758 56 1, 2, 3, 10, 11, 
12

grąd, bór 
świerkowy, łąka

Carabus hortensis linnaeus, 1758 46 1, 3, 4, 10, 12
grąd, bór 
świerkowy, ols, 
torfowisko

Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764 10 1 grąd

Carabus violaceus linnaeus, 1758 182 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
las mieszany, ols, 
łąka, wrzosowisko, 
torfowisko

Cicindela hybrida linnaeus, 1758 9 2, 3 bór sosnowy, 
wrzosowisko

Cicindela sylvatica linnaeus, 1758 3 6, 11 bór sosnowy, łąka
Clivina fossor (linnaeus, 1758) 1 1 grąd

Cychrus caraboides (linnaeus, 1758) 5 1, 3, 10, 12 grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy

Harpalus affinis (scHrank, 1781) 1 1 grąd

Harpalus latus (linnaeus, 1758) 13 1, 2, 3, 6, 10
grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Harpalus rufipes (de geer, 1774) 4 6, 8, 11 bór sosnowy, łąka, 
torfowisko

Leistus ferrugineus (linnaeus, 1758) 1 11 łąka
Loricera pilicornis (FaBricius, 1775) 21 1, 3, 5 grąd, torfowisko

Nebria brevicollis (FaBricius, 1792) 40 1, 3, 11 grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Notiophilus biguttatus (FaBricius, 1779) 1 10 bór sosnowy
Notiophilus palustris (duFtscHMid, 1812) 1 10 bór sosnowy
Oodes helopioides (FaBricius, 1792) 2 1, 11 grąd, łąka

Patrobus atrorufus (strøM, 1768) 6 1, 4, 6 grąd, bór sosnowy, 
torfowisko

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Platynus assimilis (Paykull, 1790) 23 1, 3 grąd, torfowisko

Poecilus cupreus (linnaeus, 1758) 173 1, 2, 3, 5, 6, 9, 
10, 11

grąd, bór sosnowy, 
łąka, torfowisko

Poecilus lepidus (leske, 1785) 12 2, 3, 4, 6, 10

bór sosnowy, 
las mieszany, 
wrzosowisko, 
torfowisko

Pterostichus diligens (sturM, 1824) 48 1 grąd

Pterostichus melanarius (illiger, 1798) 513 1, 2, 3, 4, 6, 9 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus niger (scHaller, 1783) 257 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 52 1, 2, 4, 5, 6, 
8, 11

grąd, las mieszany, 
łąka, torfowisko

Pterostichus oblongopunctatus
                                       (FaBricius, 1787) 460 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

10, 11, 12

grąd, bór sosnowy, 
bór świerkowy, 
łąka, torfowisko

Pterostichus vernalis (panzer, 1796) 5 3, 10, 11 bór sosnowy, łąka, 
torfowisko

Zabrus tenebrioides (goeze, 1777) 1 10 bór sosnowy
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