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Materiały do znajomości chrząszczy siedlisk ruderalnych Gdyni
Materials for the knowledge of beetles of ruderal habitats in Gdynia

Dariusz KonopKo1, Jan Krzysztof KowalczyK2

1 ul. Dedala 8/2/9, 81-197 Gdynia; e-mail: darkon27@wp.pl
2 ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia

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.



14                                                                                  Notatki Entomologiczne 4(2)

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: Sil�hidae – omarlicowate (2)odzina: Sil�hidae – omarlicowate (2)
Silpha obscura linnaeuS, 1758 ●
Thanatophilus sinuatus (FabriCiuS, 1775) ●
Rodzina: Sta�hylinidae – 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 – �oświętnikowate (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 – otru�kowate (1)
Byrrhus fasciatus (ForSter, 1771) ●
Rodzina: Elateridae – s�rężykowate (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 (�)odzina: Dermestidae – sk�rnikowate (�)
Anthrenus museorum (linnaeuS, 1761) ●
Anthrenus verbasci (linnaeuS, 1767) ●
Attagenus pellio (linnaeuS, 1758) ● ●
Attagenus smirnoviagenus smirnovi zhantiev, 1973 ● ● OB
Rodzina: Ptinidae – �ustoszowate (1)odzina: Ptinidae – �ustoszowate (1)
Stegobium paniceum (linnaeuS, 1758) ●
Rodina: Cleridae – �rzekraskowate (1)odina: Cleridae – �rzekraskowate (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 (�)odina: Melyridae (�)
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 – �leszakowate (1)
Olibrus aeneus (Fabricius, 1792) ● ●
Rodzina: Coccinellidae – biedronkowate (�)odzina: Coccinellidae – biedronkowate (�)Coccinellidae – biedronkowate (�)
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: Scra�tiidae (1)odzina: Scra�tiidae (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: Megalo�odidaeodzina: Megalo�odidae (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 – �ędrusiowate (2)odzina: Brentidae – �ędrusiowate (2)idae – �ędrusiowate (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 �6

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.

        
PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Przewoźnemu z Zakładu Biologii Systematycz-
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działu Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy za  oznaczenie 
części materiału.
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