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New records of aquatic beetles (Coleoptera) from Central and 
Eastern Poland
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Abstrakt. Autorzy omawiają materiał zabrany podczas realizacji programu Państwowe-
go Monitoringu Środowiska w Polsce środkowo-wschodniej (21°51’–24°03’E, 50°24’–
51°35’N) w latach 2015–2019. Badania objęły głównie strumienie i rzeki (44 stanowiska), 
w małym stopniu też źródła (1 stanowisko), jeziora (2 stanowiska) i zbiorniki zaporowe 
(1 stanowisko). Stwierdzono 49 gatunków i 12 rodzajów chrząszczy z 11 rodzin: Gyrinidae, 
Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, 
Dryopidae, Scirtidae i Chrysomelidae. Wiele z nich jest zagrożonych w Polsce i w kra-
jach sąsiednich, rzadko występuje w Polsce i/lub podlega ochronie prawnej: Aulonogyrus 
concinnus, Brychius elevatus, Haliplus fulvus, Rhantus consputus, R. incognitus, Hydro-
porus incognitus, Hydrovatus cuspidatus, Spercheus emarginatus, Hydrophilus aterrimus, 
Potamophilus acuminatus, Elmis obscura, Macronychus quadrituberculatus, Macroplea 
appendiculata. Zebrane dane wskazują na dość dobrą jakość wody w wodach bieżących 
badanego obszaru oraz na utrzymywanie się ich zróżnicowania makro- i mikrosiedlisko-
wego. W większych rzekach (Wiśle, Bugu, Wieprzu) wciąż występują gatunki typowe dla 
potamocenu, zwłaszcza te związane z martwym drewnem. Nowe dane o Aulonogyrus con-
cinnus potwierdzają trwałe istnienie leżącej w Polsce środkowo-wschodniej, silnie izolo-
wanej wyspy areału tego gatunku, która wyznacza granicę północną jego obszaru wystę-
powania w Europie Środkowej i Wschodniej. Ten gatunek występuje tu w dolinach Bugu, 
Wieprza i Wisły. Ta wyspa obejmuje prawdopodobnie też graniczące z Polską tereny Bia-
łorusi i;Ukrainy. W promieniu kilkuset kilometrów od tej wyspy A. concinnus albo nie był 
stwierdzany od co najmniej okresu międzywojennego, albo nie notowano go w ogóle. Stwier-
dzenie Macroplea appendiculata w stosunkowo młodym zbiorniku zaporowym z;dala od 
pojezierzy i dużych dolin rzecznych wskazuje na znaczenie wód antropogenicznych dla 
dyspersji tego gatunku i jego ochrony, jednak w tego typu siedliskach musi ona mieć przy-
najmniej częściowo charakter czynny.

Słowa kluczowe: chrząszcze, Coleoptera, Polska środkowo-wschodnia, rzeka, jezioro, 
zbiornik zaporowy, faunistyka, gatunki rzadkie, gatunki zagrożone, potamocen.

Abstract. The authors discuss the material collected during the implementation of the 
State Environmental Monitoring program in Central and Eastern Poland (21°51’–24°03’E, 
50°24’–51°35’N) in the years 2015–2019. This research mainly covered streams and riv-
ers (44 sites), and to a small extent also springs (1 site), lakes (2 sites) and dam reservoirs 
(1 site). 49 species and 12 genera from 11 beetle families (Gyrinidae, Haliplidae, Noter-
idae, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Dryopidae, Scirtidae, 
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Chrysomelidae) were recorded. Many of them are endangered in Poland and neighbour-
ing countries, rarely occur in Poland and/or are subject to legal protection: Aulonogyrus 
concinnus, Brychius elevatus, Haliplus fulvus, Rhantus consputus, R. incognitus, Hydro-
porus incognitus, Hydrovatus cuspidatus, Spercheus emarginatus, Hydrophilus aterrimus, 
Potamophilus acuminatus, Elmis obscura, Macronychus quadrituberculatus, Macroplea 
appendiculata. The collected data indicates quite good water quality in the current waters 
of the studied area and the persistence of their macro- and micro-habitat diversity. In larger 
rivers (Wisła, Bug, Wieprz) there are still species typical of potamocoen, especially those 
associated with dead wood. New data on Aulonogyrus concinnus confirms the permanent 
existence of the strongly isolated island of distribution area of this species in Central and 
Eastern Poland, which marks the northern boundary of its range in Central and Eastern 
Europe. The species occurs here in the valleys of the Bug, Wieprz and Vistula. The island 
probably also covers the areas of Belarus and Ukraine bordering Poland. Within a radius 
of several hundred kilometres from this island, A. concinnus has not been recorded since 
at least the interwar period, or has not been recorded at all. The finding of Macroplea ap-
pendiculata in a relatively young dam reservoir away from the lake districts and large river 
valleys indicates the importance of anthropogenic waters for the dispersion of this species 
and its protection, however, it must be at least partly active in such habitats.

Key Words: beetles, Coleoptera, Central Eastern Poland, river, lake, dam reservoir, faunis-
tics, rare species, endangered species, potamocoen.

WSTĘP

Polska środkowo-wschodnia jeszcze niedawno była jedną z części Polski najsłabiej po-
znanych pod względem występowania chrząszczy wodnych. Intensywne badania trwające 
od lat 90. XX w. w znacznym stopniu zmieniły ten stan rzeczy, jednak wiele obszarów nadal 
zbadano niedostatecznie (Buczyński, Przewoźny 2006; Buczyński i in. 2019). Nawet dla ob-
szarów już 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, także wy-
rywkowe, które jednak w połączeniu z innymi, mogą posłużyć do stworzenia całościowego 
obrazu fauny regionu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie właśnie takich danych.

Drugi autor tej pracy prowadził w latach 2015–2019 w Polsce środkowo-wschod-
niej badania hydrobiologiczne, które obejmowały rzeki i w mniejszym zakresie jeziora,  
zbiorniki zaporowe i źródła. Przy tej okazji powstał zbiór chrząszczy, który omawiamy 
poniżej.

METODY I MATERIAŁ
Teren badań i stanowiska

Badania objęły obszar leżący między 21°51’ a 24°03’E i 50°24’ a 51°35’N. Jest on 
silnie zróżnicowany fizyczno-geograficznie, obejmując regiony należące do pasów: kotlin 
podgórskich, wyżyn i Niżu Polskiego. Biegnie tu też umowna granica geograficzna między 
Europą zachodnią i wschodnią (kondracki 2002; solon i in. 2018). Część południowa Polski 
środkowo-wschodniej jest wybitnie wyżynna, poprzecinana licznymi dolinami rzecznymi. 
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Północna jest nizinna, słabo urozmaicona; sieć hydrograficzna jest tu najlepiej rozwinięta, 
mało zróżnicowana rzeźba terenu sprzyja powstawaniu zabagnień. Na szczególną uwagę 
zasługują m.in.: wciąż duże powierzchnie dobrze zachowanych torfowisk różnego rodzaju, 
obecność na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej 88 oczek jeziornych pochodzenia kraso-
wego oraz występowanie wyjątkowo dobrze jak na obszar Unii Europejskiej zachowanych 
dolin średnich i dużych rzek nizinnych (np. Wieprza i Bugu). Klimat Polski środkowo-
wschodniej jest umiarkowany z silnymi wpływami kontynentalizmu, co rzutuje na wcześ-
niejsze zaczynanie się lata i zimy oraz ich dłuższe trwanie niż na zachodzie kraju, jak też 
na niewielkie sumy opadów rocznych. Przy tym część południowo-wschodnia omawianego 
obszaru należy do najcieplejszych obszarów Polski, zaś część północna leży już dość blisko 
polskiego bieguna zimna (Fijałkowski 1996; nowak, nowak 1996; kondracki 2002).

Ryc. 1. Teren badań i położenie stanowisk badawczych (numeracja jak w tekście). Źródło podłoża mapy: 
Wikipedia (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png). A – źródła, B – strumienie i rzeki, 
C – jeziora, D – zbiorniki zaporowe

Fig. 1. Survey area and location of survey sites (numbering as in the text). Origin of map background: 
Wikipedia (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Mapa_Polski.png). A – springs, B – streams and rivers, 
C – lakes, D – dam reservoirs.
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Ryc. 2. Wybrane stanowiska badawcze. A – Białka koło Zastawia (miejsce poboru Elmis obscura z gąbek) 
(stan. nr 4); B – Pór koło Targowiska-Kolonii (stan. nr 13); C – Zbiornik Nielisz koło Nawozu (stan. nr 
20); D – Wieprz w Dworzyskach (stan. nr 22) (najdalej na południe wysunięte stwierdzenie Aulonogy-
rus concinnus w dolinie Wieprza)

Fig. 2. Some survey sites. A – the River Białka near Zastawie (site no. 4) (the place where Elmis obscura 
from sponges was collected); B – the River Pór near Targowisko-Kolonia (site no 13.); C – the Nielisz 
reservoir near Nawóz (site no. 20); D – the River Wieprz in Dworzyska (site no. 22) (the southernmost 
site of Aulonogyrus concinnus in its valley.

Materiał zebrano na 48 stanowiskach, których lokalizację przedstawia Ryc. 1. Były to: 
jedno źródło, 44 odcinki strumieni i rzek, dwa jeziora i jeden zbiornik retencyjny. Na poniż-
szej liście uporządkowano te stanowiska wg położenia w makroregionach fizyczno-geogra-
ficznych (solon i in. 2018) i kwadratach UTM 10x10 km.

– 318.7 Nizina Środkowomazowiecka: 1. Puławy (EB69), rz. Kurówka; 2. Borowa 
(Skoki) (EC51), rz. Irenka (ujście do Wieprza); 3. Gołąb (EC60), rz. Wisła.

– 318.9 Nizina Południowopodlaska: 4. Zastawie (EB89), rz. Białka (Ryc. 2A); 5. Ba-
ranów (EC71), rz. Wieprz; 6. Węgielce (EC81), rz. Minina; 7. Dąbrówka (FB09), rz. Cie-
mięga (Minina); 8. Firlej (FC01), Jez. Firlej.

– 343.1 Wyżyna Lubelska: 9. Janowice (EB58), rz. Plewka; 10. Opoka Duża (EB63), 
rz. Sanna; 11. Zabełcze (EB63), rz. Wisła; 12. Słodków Trzeci (EB83), Źródło Słodków 
(reolimnokren); 13. Targowisko-Kolonia (FB13), rz. Pór (=Por) (Ryc. 2B); 14. Sobiano-
wice (FB18), rz. Bystrzyca; 15. Kijany (FB28), rz. Wieprz; 16. Radecznica (FB32), rz. 
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Gorajka; 17. Kolonia Struża (FB36), rz. Giełczew; 18. Bodaczów (FB42), rz. Świnka; 19. 
Michałów (FB42), rz. Wieprz; 20. Nawóz (FB42), Zbiornik Nielisz (Ryc. 2C); 21. Gruszka 
Mała (FB43), rz. Łętownia; 22. Dworzyska (FB54), rz. Wieprz (Ryc. 2D); 23. Skierbieszów 
(FB63), rz. Wolica.

– 512.4-5 Kotlina Sandomierska: 24. Chwałowice (EB62), Dopływ z Chwałowic; 25. 
Łążek Ordynacki (EB91), rz. Białka; 26. Osuchy (FA38), rz. Sopot.

– 845.1 Polesie Zachodnie: 27. Zagłębocze (FB49), Jez. Zagłębocze; 28. Dańce (FB63), 
rz. Romanówka; 29. Dorohusk (FB97), rz. Bug; 30. Mościska (FC41), rz. Piwonia; 31. Ko-
łacze (FC60), rz. Włodawka; 32. Kolonia Dubeczno (FC70), rz. Krzywianka (=Krzemian-
ka); 33. Kryłów (KS91), rz. Bug.

– 845.3 Polesie Wołyńskie: 34. Maryniów (FB37), rz. Białka; 35. Ciechanki Łańcu-
chowskie (FB38), rz. Mogielnica; 36. Łańcuchów (FB38), rz. Wieprz; 37. Borowica (FB45), 
rz. Rejka; 38. Borowica (FB45), rz. Wieprz; 39. Dorohucza (FB47), Rów Mokry; 40. Przy-
siółek (FB77), rz. Uherka; 41. Radzanów (FB78), rz. Rzeczka; 42. Turka (FB96), Dopływ 
z;Bielin; 43. Świerże (FB97), Kanał Świerżowski; 44. Matcze (GB04), rz. Ubrodowianka.

– 851.1 Wyżyna Wołyńska: 45. Niewirków, rz. Siniocha (FB72); 46. Dobużek (FB90), 
rz. Kmiczynka; 47. Horodyszcze (KS90), rz. Warężanka; 48. Kryłów (KS91), rz. Bużek.

W ujęciu Katalogu fauny Polski (Burakowski i in. 1976), stanowiska leżą w obrębie 
6;krain faunistycznych: Niziny Mazowieckiej (nr 2, 3, 5, 6 i 8), Podlasia (nr 28 i 30-32), 
Wyżyny Małopolskiej (nr 10, 11 i 24), Wyżyny Lubelskiej (nr 1, 4, 7, 9, 12-15, 17, 22, 23, 
27, 29 i 33-48), Roztocza (nr 16 i 18-21) oraz Kotliny Sandomierskiej (nr 25 i 26).

Pobór i analiza materiału

Analizowany materiał stanowi część materiału pobranego w latach 2015–2019 na po-
trzeby badań makrobezkręgowców bentosowych prowadzonych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska.

W źródłach, strumieniach i rzekach badania wykonano zgodnie z metodyką poboru 
wielosiedliskowych próbek makrobezkręgowców bentosowych (RIVECOmacro) (Bis, Mi-
kulec 2013). W każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym pobrano 20 podpróbek cząstko-
wych, proporcjonalnie do ilości głównych siedlisk rzecznych występujących na badanym 
transekcie. Materiał zbierano za pomocą siatki hydrobiologicznej o średnicy oczek 500 μm. 
Bezkręgowce bentosowe pozyskiwano za pomocą techniki „kick-sampling” oraz wypłuki-
wania osiadłych organizmów z powierzchni kamieni, gałęzi oraz makrofitów.

W jeziorach pobory wykonano za pomocą zweryfikowanej w 2017 r. metody Lake Mac-
roinvertebrate Index (LMI), opracowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy (Bielczyńska i in. 2017). Zgodnie z nią, miejsca poboru zlokalizowane 
były w pasie litoralu jeziornego, obejmującego obszar o długości 15 m wzdłuż linii brze-
gowej, szerokości 2 m i głębokości do 1 m. W obrębie transektu poszczególne podprób-
ki pobierano proporcjonalnie do udziału procentowego siedlisk, metodą „kick-sampling” 
w czasie 2 minuty.

W zbiorniku Nielisz pobór wykonano zgodnie z „Wytycznymi metodycznymi do 
przeprowadzenia monitoringu i oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych 
w Polsce” (Picińska-Fałtynowicz, Błachuta 2012). Pobrano łącznie 8 prób z dna z obszaru 
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o długości 1 m za pomocą siatki hydrobiologicznej, zaczynając od głębokości 1,2 m, stop-
niowo przesuwając się ku brzegowi. Ostatecznie pobór organizmów zakończono na głębo-
kości 30;cm. Badaniem objęto różne typy siedlisk dostępnych na stanowisku badawczym 
– makrofity zanurzone, wynurzone, rumosz organiczny, CPOM oraz psammal. 

W źródle w Słodkowie materiał zebrano za pomocą siatki hydrobiologicznej, a jego po-
bór miał charakter pojedynczej próby zaczerpniętej z niszy źródliskowej.

Materiał przebrano w warunkach laboratoryjnych i utrwalono w 70% alkoholu etylo-
wym. Ogółem zebrano 317 osobników chrząszczy (125 larw i 192 imagines). 

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

Lokalizację stanowisk w makroregionach geograficznych określono za pomocą warstw 
Shapefile opracowanych przez solona i in. (2018) (suplement) oraz oprogramowania QGIS 
2.18, natomiast przynależność do krain faunistycznych Katalogu fauny Polski – za pomocą 
mapy udostępnionej w serwisie Mapa Bioróżnorodności (https://gis.biomap.pl/). Preferencje 
siedliskowe chrząszczy przyjęto za klausnitzereM (1996) oraz PrzewoźnyM i in. (2006).

WYNIKI
Przegląd gatunków

Stwierdzono 49 gatunków chrząszczy. Ponadto, część materiału oznaczono tylko do ran-
gi rodzaju – były to larwy reprezentujące 12 rodzajów, dla których brak zadowalających 
diagnostycznych cech gatunkowych.

Opracowany materiał zestawiono poniżej, dla każdego taksonu podając numery stano-
wisk zgodne z ich listą w rozdziale „Teren badań i stanowiska” oraz liczby złowionych larw 
(L/LL) i imagines (img). Uwzględniono materiał nieoznaczony do poziomu gatunku, gdyż 
jego część niesie istotne dane dotyczące wymagań siedliskowych (Elmidae) i preferencji 
mikrosiedliskowych (Donacia sp.).

Gyrinidae:
– Aulonogyrus concinnus (klug): 22 [15 IV 2019, 1 img].
– Orectochilus villosus villosus (o.F. Müll.): 6 [5 VI 2017, 1 L]; 7 [11 VII 2018, 5 img, w 

obumarłej kolonii Plumatella fungosa (Pall.)]; 9 [5 V 2015, 4 LL]; 19 [24 VI 2019, 10 
LL]; 26 [16 IV 2019, 1 L]; 42 [14 V 2019, 1 L].

Haliplidae:
– Brychius elevatus (Panz.): 13 [22 V 2018, 1 img]; 16 [28 V 2018, 2 img]; 19 [24 VI 2019, 

1 L].
– Haliplus flavicollis sturM: 48 [10 IV 2019, 1 img].
– Haliplus fluviatilis auBé: 2 [20 VI 2017, 12 img]; 29 [11 VI 2018, 6 img]; 36 [13 V 2018, 

1 img].
– Haliplus fulvus (FaBr.): 47 [31 VI 2016, 1 img].
– Haliplus obliquus (FaBr.): 30 [31 V 2016, 1 img]; 42 [23 IX 2019, 1 img].
– Haliplus ruficollis (de g.): 34 [11 VI 2019, 1 img].
– Haliplus sp.: 42 [23 IX 2019, 7 LL].
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– Peltodytes caesus (duFtschM.): 38 [11 V 2017, 2 img].
Noteridae:
– Noterus crassicornis (o.F. Müll.): 13 [22 V 2018, 1 img]; 27 [15 V 2016, 1 img]; 34 [11 

VI 2016, 2 img]; 35 [10 V 2015, 1 img]; 36 [13 V 2018, 1 img]; 42 [23 IX 2019, 1 img].
Dytiscidae:
– Agabus bipustulatus (L.): 46 [27 IV 2017, 8 LL].
– Agabus paludosus (FaBr.): 47 [31 VI 2016, 1 img].
– Ilybius ater (de g.): 34 [11 VI 2019, 1 img]; 47 [31 VI 2016, 1 img].
– Ilybius crassus thoMs.: 19 [24 VI 2019, 1 L].
– Ilybius fuliginosus (FaBr.): 18 [28 V 2018, 1 img].
– Platambus maculatus (L.): 6 [5 VI 2017, 1 img]; 16 [28 V 2018, 1 img]; 36 [13 V 2018, 

1;L]; 44 [6 VI 2015, 5 img].
– Colymbetes fuscus (L.): 42 [23 IX 2019, 1 img].
– Rhantus consputus (sturM): 43 [30 V 2016, 2 img].
– Rhantus incognitus scholz: 13 [22 V 2018, 1 img].
– Rhantus suturalis (Mcl.): 34 [11 VI 2019, 1 img].
– Liopterus haemorrhoidalis (FaBr.): 34 [11 VI 2019, 1 img].
– Acilius canaliculatus (nic.): 28 [25 VI 2018, 1 img].
– Dytiscus dimidiatus Bergstr.: 41 [23 X 2018, 1 img].
– Hydroglyphus geminus (FaBr.): 21 [6 V 2015, 1 img].
– Nebrioporus depressus (FaBr.): 23 [16 X 2018, 1 img].
– Hydroporus incognitus sharP: 34 [11 VI 2016, 1 img].
– Hydroporus (Suphrodytes) sp.: 34 [11 VI 2016, 1 L].
– Graptodytes pictus (FaBr.): 34 [11 VI 2016, 2 img].
– Hydrovatus cuspidatus (kunze): 34 [11 VI 2016, 1 img].
– Hygrotus inaequalis (FaBr.): 34 [11 VI 2016, 1 img]; 45 [13 VI 2016, 1 img].
– Hyphydrus ovatus (L.): 34 [11 VI 2016, 5 LL 1 img].
– Laccophilus hyalinus (de g.): 3 [17 IV 2018, 1 img]; 5 [20 VI 2017, 4 img]; 10 [5 VI 

2018, 1 img]; 15 [5 VI 2017, 2 img]; 19 [24 VI 2019, 1 L]; 24 [14 V 2019, 4 img]; 29 [11 
VI 2018, 1 img]; 30 [31 V 2016, 29 img]; 31 [4 V 2017, 2 img]; 33 [11 VI 2018, 4 img]; 
36 [13 V 2018, 7 img]; 38 [11 V 2017, 5 img]; 39 [11 VI 2019, 1 img]; 42 [23 IC 2019, 
3;LL]; 44 [6 VI 2015, 1 img].

Spercheidae:
– Spercheus emarginatus (schall.): 34 [11 VI 2016, 1 img].
Hydrophilidae:
– Laccobius minutus (L.): 34 [11 VI 2019, 1 img]; 42 [23 IX 2019, 3 img].
– Laccobius sp.: 34 [11 VI 2016, 1 L].
– Hydrochara caraboides (L.): 40 [12 V 2019, 1 img].
– Hydrophilus aterrimus eschsch.: 34 [11 VI 2016, 2 LL].
– Anacaena limbata (FaBr.): 17 [12 IV 2015, 1 img]; 25 [9 V 2018, 1 img]; 42 [23 IX 2019, 

3 img].
– Anacaena lutescens (stePh.): 45 [13 VI 2016, 1 img].
– Anacaena sp.: 19 [24 IV 2019, 1 L].
– Enochrus quadripunctatus (herBst): 42 [23 IX 2019, 1 img].
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– Enochrus sp.: 2 [20 VI 2017, 1 L].
– Coelostoma orbiculare (FaBr.): 38 [11 V 2017, 1 L].
Hydraenidae:
– Hydraena palustris Er.: 19 [24 VI 2019, 3 img]; 25 [2 V 2015, 1 img, 9 V 2018, 1 img]; 

30 [31 V 2016, 1 img]; 44 [6 VI 2015, 1 img].
 – Limnebius atomus (duFtschM.): 44 [6 VI 2015, 2 img].
Elmidae:
– Potamophilus acuminatus (FaBr.): 29 [11 VI 2018, 1 L]; 36 [13 V 2018, 1 L]; 38 [26 VI 

2017, 2 LL].
– Elmis maugetti maugetti latr.: 9 [5 V 2015, 1 img]; 17 [12 IV 2015, 1 img]; 35 [10 V 

2015, 1 img]; 37 [14 V 2019, 1 img]; 42 [14 V 2019, 1 img]; 44 [6 VI 2015, 1 img].
– Elmis obscura (P.j.w. Müll.): 4 [25 VI 2019, 1 img, z gąbek].
– Elmis sp.: 4 [25 VI 2019, 15 LL]; 25 [2 V 2015, 1 L]; 32 [30 V 2016, 1 L]; 37 [14 V 2019, 

1 L].
– Limnius volckmari (Panz.): 1 [15 V 2019, 1 img].
– Limnius sp.: 4 [25 VI 2019, 1 L]; 9 [5 V 2015, 2 LL].
– Oulimnius tuberculatus (P.j.w. Müll.): 1 [10 V 2016, 2 img]; 4 [25 VI 2019, 4 LL]; 9 [5 

V 2015, 3 img]; 19 [24 VI 2019, 3 LL]; 25 [2 V 2015, 1 img]; 32 [30 V 2016, 2 LL]; 35 
[10 V 2015, 2 img]; 37 [14 IV 2019, 1 L 6 img]; 44 [6 VI 2015, 5 img].

– Macronychus quadrituberculatus P.j.w. Müll.: 11 [17 IV 2018, 1 img]; 15 [11 VII 2017, 
1 img].

Dryopidae:
– Dryops ernesti gozis: 34 [11 VI 2016, 5 img]; 40 [12 V 2019, 1 img].
– Dryops sp.: 21 [6 V 2016, 1 L]; 25 [2 V 2015, 13 LL]; 34 [11 VI 2019, 1 L].
Scirtidae:
– Cyphon sp.: 25 [9 V 2018, 1 L].
– Elodes sp.: 42 [14 V 2019, 5 LL]; 47 [31 VI 2016, 1 L].
– Scirtes sp.: 12 [7 VI 2018, 1 L]; 34 [11 VI 2016, 8 LL].
Chrysomelidae:
– Donacia sp.: 5 [20 VI 2017, 1 L]; 14 [18 V 2017, 2 LL]; 15 [5 VI 2017, 1 L]; 32 [30 V 

2016, 1 L]; 43 [30 V 2016, 2 LL].
– Macroplea appendiculata (Panz.): 8 [20 V 2018, 2 img]; 20 [24 IV 2018, 1 img].

Uwagi ogólne

Materiał zebrany w siedliskach reprezentowanych przez pojedyncze stanowiska trudno 
uznać za reprezentatywny czy bogaty – w źródle stwierdzono tylko Scirtes sp., w jeziorach 
Noterus crassicornis i Macroplea appendiculata, w zbiorniku zaporowym M. appendiculata.

Dane o wodach bieżących, badanych regularnie i na licznych stanowiskach, są boga-
te, a;zebrany materiał jest zróżnicowany taksonomicznie: stwierdzono w nich 60 taksonów, 
w;tym 48 gatunków. Najliczniejsze okazały się: Laccophilus hyalinus (21,7% osobników), 
Oulimnius tuberculatus (9,5%), Orectochilus villosus (7,2%), Haliplus fluviatilis (6,2%) i El-
mis sp. (5,9%), natomiast najbardziej rozpowszechnione były: Laccophilus hyalinus (stwier-
dzony na 34,0% stanowisk), Oulimnius tuberculatus (20,5%) oraz Orectochilus villosus 
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i;Elmis maugetti maugetti (po 13,6%). Są to same reofile i reobionty. Ogólny udział jakoś-
ciowy reprezentantów tej grupy ekologicznej wśród taksonów o możliwych do określenia 
preferencjach siedliskowych to 36,0%, udział ilościowy – 71,4%. Eurytopy reprezentowało 
54,0% taksonów i 26,3% osobników, zaś tyrfofile: 10,0% taksonów i 2,3% osobników.

Reobionty i reofile łowiono w strumieniach i rzekach we wszystkich regionach, w pro-
porcjach liczb osobników zbliżonych do liczb badanych w nich stanowisk. Natomiast wy-
stępowanie innych grup ekologicznych było ograniczone.

– Tyrfofile były rzadkie i bardzo nieliczne – na 5 stanowiskach złowiono po 1–2 osob-
nikach. Leżały one na Polesiu Wołyńskim i Wyżynie Lubelskiej (po 2 stan.) oraz na Polesiu 
Lubelskim (1 stan.);

– Eurytopy stwierdzono tylko w 5 regionach. Było to przede wszystkim Polesie Wołyń-
skie, gdzie zebrano 69,7% osobników reprezentujących tę grupę gatunków. Mniej materiału 
pochodzi z Wyżyny Wołyńskiej (13,0%) i Wyżyny Lubelskiej (10,1%), pojedyncze osobniki 
łowiono też w strumieniach i rzekach Kotliny Sandomierskiej i Polesia Zachodniego.

DYSKUSJA

Stwierdzonych 48 gatunków chrząszczy typowo wodnych to ok. 20% fauny krajowej 
(Petryszak 2004; Przewoźny 2004a, 2004b), a dane o zasiedlających roślinność wodną 
Chrysomelidae są ubogie. Mimo to zebrany materiał jest cennym uzupełnieniem wiedzy 
o;koleopterofaunie wód Polski środkowo-wschodniej. Zebrane dane mają też z kilku powo-
dów znaczenie ponadregionalne.

Ze względu na specyfikę badań monitoringowych – pobór niewielkiej liczby prób na 
poszczególnych stanowiskach – trudno scharakteryzować faunę poszczególnych strumieni 
i rzek. Jednak całościowy obraz ich fauny jest interesujący. Dominacja reobiontów i reo-
fili oraz występowanie gatunków wrażliwych na jakość wody i na zaburzenia naturalnego 
układ cieku (cf. klausnitzer 1996; jäch i in. 2005; Boukal i in. 2007) wskazuje na dobry 
stan wielu z badanych stanowisk (patrz też dalej – vide uwagi nt. Potamophilus acuminatus 
i Macronychus quadrituberculatus). Warto też wskazać na duże zróżnicowanie preferencji 
mikrosiedliskowych łowionych stenotopów wód bieżących – są to gatunki typowo ben-
tosowe zasiedlające osady denne w nurcie, w strefie lotycznej lub martwe drewno leżące 
w;wodzie czy makrofity, oraz gatunki epipleustonowe i nektobentosowe (warchałowski 
1985; więźlak 1986; klausnitzer 1996; jäch i in. 2005). Wskazuje to, że przynajmniej 
w;skali całego krajobrazu Polski środkowo-wschodniej dobrze zachowały się wszystkie 
istotne elementy tego siedliska.

Inne łowione przez nas w wodach bieżących elementy ekologiczne były ewidentnie do-
mieszkami, gdyż nawet zróżnicowane taksonomicznie eurytopy nie dominowały ilościowo. 
Ich regularne stwierdzanie należy wiązać z często dobrym wykształceniem stref lenitycz-
nych oraz z bliskim sąsiedztwem innych siedlisk, z których mogła następować migracja 
do rzek i strumieni. U wielu gatunków takie migracje to istotny element strategii życio-
wej (galewski, tranda 1978; klausnitzer 1996; davy-Bowker 2002; stevens i in. 2007; 
Pakulnicka i in. 2016). Można tym wyjaśnić obecność tych gatunków w ciekach tylko 
w;części badanych obszarów: stwierdzano je w regionach bogatych w wody powierzchniowe 
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i podmokłości, przy czym tyrfofile łowiono niemal wyłącznie na obszarach o dużej liczbie 
torfowisk (kondracki 2002). 

Warto odnotować, że w analizowanym materiale znajduje się szereg tzw. gatunków spe-
cjalnej troski.

Jeden gatunek – Macroplea appendiculata – jest objęty w Polsce ochroną częściową 
(Rozporządzenie… 2016).

Na czerwonej liście chrząszczy Polski (Pawłowski i in. 2002) uwzględniono aż 8 ga-
tunków reprezentujących 6 kategorii, w tym trzy kategorie wysokiego ryzyka: CR (gatunki 
krytycznie zagrożone) – Spercheus emarginatus i Macroplea appendiculata; EN (gatunki 
zagrożone wymarciem) – Rhantus incognitus; VU (gatunki narażone na wymarcie) – Au-
lonogyrus concinnus i Hydrophilus aterrimus; NT (gatunki bliskie zagrożenia) – Macro-
nychus quadrituberculatus; LC1 (gatunki „najmniejszej troski”) – Brychius elevatus; DD 
(gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia) – Potamophilus acuminatus.

Wiele z omawianych w tej pracy gatunków uwzględniono też na czerwonych listach kra-
jów ościennych, w tym w kategoriach wysokiego ryzyka (holecová, Franc 2001; sPitzen-
Berg i in. 2016; hejda i in. 2017) – co wskazuje, że Polska i teren badań są ich ważnymi 
ostojami. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje Aulonogyrus concinnus, ga-
tunek wymarły w Czechach i Niemczech (sPitzenBerg i in. 2016; hejda i in. 2017). Ten 
obraz nie jest niestety pełny, gdyż w sąsiadujących z Polską krajach należących dawniej do 
ZSSR do dziś nie opracowano czerwonych list a czerwone księgi obejmują tylko nieliczne 
chrząszcze związane ze środowiskiem wodnym, zwykle też wybrane bardziej ze względu na 
ich ochronę przez międzynarodowe akty prawne niż z powodu ich największego zagrożenia 
w danym kraju (cf. np. akiMow 2009).

Kolejny faktem godnym odnotowania jest to, że w opracowaniu „Fauna Polski” aż 11 
gatunków wymienionych w tej pracy wyróżniono ze względu na ich rzadkość występowa-
nia w Polsce (Petryszak 2004; Przewoźny 2004a, 2004b; wąsowska 2004): Aulonogyrus 
concinnus, Rhantus incognitus, Potamophilus acuminatus, Elmis obscura i Macroplea ap-
pendiculata – jako gatunki bardzo rzadkie; Haliplus fulvus, Rhantus consputus, Hydroporus 
incognitus, Hydrovatus cuspidatus i Macronychus quadrituberculatus – jako gatunki rzad-
kie; Hydrophilus aterrimus  – jako gatunek występujący lokalnie.

Ponadto, Elmis obscura stwierdzono po raz pierwszy na Wyżynie Lubelskiej jako kra-
inie faunistycznej w ujęciu Katalogu fauny Polski (cf. Burakowski i in. 1976), zaś Ilybius 
crassus i Macroplea appendiculata – po raz pierwszy na Roztoczu.

Stwierdzenia niektórych z wyróżnionych tu gatunków zasługują na szczególną uwagę, 
w sposób istotny uzupełniając wiedzę o ich rozmieszczeniu geograficznym i preferencjach 
siedliskowych. Mogą też stanowić podstawę do planowania ich ochrony.

 Nowe dane nt. Macroplea appendiculata to ilustracja wpływu zmian w krajobrazie na 
rozmieszczenie chrząszczy wodnych. M. appendiculata jest związana ze strefą elodeidów 
i;nymfeidów wód stojących, a jej rośliny żywicielskie to Potamogeton spp. i Myriophyllum 
spicatum L. (warchałowski 1985; klausnitzer 1996). Biorąc pod uwagę występowanie 
1 We współczesnych czerwonych listach kategoria LC obejmuje gatunki ewaluowane, których nie uznano 
za zagrożone lub bliskie zagrożenia (IUCN 2000, 2012) – jednak w polskim wydawnictwie z 2002 r. 
wyróżniono ją gatunki, które „należy «mieć na oku» i dla lepszego zdiagnozowania poddaje się monitor-
owaniu” (głowaciński 2002).
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tych stref roślinnych w różnego rodzaju siedliskach wodnych można założyć, że pierwotnie 
Macroplea appendiculata zasiedlała głównie jeziora sensu lato (Buczyński i in. 2013), co 
powinno ograniczać jej występowanie do pojezierzy i dolin dużych rzek. Tymczasem dziś 
regularnie notuje się ją także poza takimi obszarami, a kluczem do tej ekspansji okazuje 
się zasiedlanie wód antropogenicznych. Dotąd podawano omawiany gatunek głównie ze 
stawów rybnych (ŚciBior i in. 2008, 2012; stryjecki i in. 2016), rzadziej z torfianek (Bu-
czyński i in. 2013). Dane w tej pracy wskazują, że ważne mogą być też zbiorniki zaporowe. 
Warto tu zauważyć, że Zbiornik Nielisz powstał w latach 1994–1997, więc jego kolonizacja 
przez M. appendiculata – gatunek zależny od dobrego wykształcenia roślinności wodnej 
– nastąpiła stosunkowo szybko. Przypomina to opisaną przez Buczyńskiego (2015) eks-
pansję ważek jeziornych na obszary poza pojezierzami. Taki stan rzeczy zmienia sytuację 
gatunku. Wody antropogeniczne to bardzo duża baza siedliskowa, znacznie większa od wód 
naturalnych. Jednak te siedliska są regularnie zaburzane wskutek działań gospodarczych 
a w razie ich zaniechania, ulegają szybkiej sukcesji (Bernard i in. 2002). Zatem obszary 
rzadziej brane pod uwagę jako tereny ważne dla zachowania populacji M. appendiculata 
stają się dla niego istotne, jednak wymagają nie tylko działań zapobiegających eutrofizacji 
(cf. warchałowski 1985), ale też monitorowania znanych stanowisk i, w razie potrzeby, ich 
czynnej ochrony.

Odkrycie reofilnego Aulonogyrus concinnus w Dworzyskach wydłuża na południe od-
cinek środkowego Wieprza, z którego znany jest ten gatunek. Jego występowanie w Polsce 
omówili Buczyński i in. (2012b). W okresie historycznym stwierdzono go tylko 5 razy, na 
stanowiskach leżących w okolicy: Szczecina, Gdańska i Przemyśla. Są to dane sprzed co 
najmniej kilkudziesięciu lat, w części jeszcze z XIX w. Współcześnie łowi się tego chrząsz-
cza wyłącznie w Polsce środkowo-wschodniej, gdzie prawdopodobnie tworzy on ciągłe, 
duże populacje w środkowym biegu Bugu i Wieprza oraz w biegu dolnym ich dopływów. 
Odkryto też jedno stanowisko w dolinie Wisły, leżące dość blisko ujścia Wieprza do tej rzeki 
(ok. 13 km w linii prostej) (Buczyński i in. 2012a; Buczyńska, Buczyński 2019). Najsłabiej 
znane jest rozmieszczenie omawianego gatunku w dolinie Wisły, ze względu na ogólnie zły 
stan wiedzy o jej koleopterofaunie wodnej. Może on tu być rozprzestrzeniony szerzej, niż 
o;tym wiemy. Natomiast badania doliny Bugu nie objęły jeszcze jej odcinka poniżej Kodnia 
(cf. Buczyński i in. 2011). Zatem warto poszukiwać kolejnych stanowisk na tych obszarach. 
Jest to zadanie stosunkowo łatwe: A. concinnus jest dość duży (osiąga długość ciała 5,1–
6,7 mm) i jako jedyny krajowy krętak ma żółte obrzeżenie pokryw i przedplecza (galewski, 
tranda 1978). Pierwszy autor tej pracy wielokrotnie analizował obecność i liczebność tego 
gatunku na podstawie zdjęć agregacji Gyrinidae robionych teleobiektywem z brzegu, z od-
ległości do 2–3 m: A. concinnus da się na nich łatwo odróżnić od innych Gyrinidae.

Stwierdzenie A. concinnus w Dworzyskach uzupełnia przedstawione wyżej dane a tak-
że potwierdza istnienie w Polsce środkowo-wschodniej wyspy areału gatunku, odkrytej 
w;1997 r. (Buczyński 1998), z której wciąż dochodzą nowe dane. Obejmuje ona zapew-
ne także przynajmniej niewielki obszar na południowym zachodzie Białorusi i północnym 
wschodzie Ukrainy, jednak z tych terenów na razie brak danych (Ryc. 3). Warto podkreślić, 
że położenie tej wyspy określa przebieg granicy północnej dzisiejszego obszaru występo-
wania A. concinnus w Europie Środkowej i Wschodniej i, że jest ona prawdopodobnie silnie 
izolowana. Dane z innych obszarów Polski oraz z Niemiec, Czech i Słowacji są bardzo stare, 
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zwykle z okresu międzywojennego lub nawet z XIX w. (Bechyně 1942; kodada i in. 2003; 
Buczyński i in. 2012b; sPitzenBerg i in. 2016). Najbliższe stanowiska współczesne znane 
z Europy Wschodniej, nieliczne i rozproszone, leżą w odległości 500–600 km na Ukrainie 
i Białorusi (m.in. Melničuk 1994; ŠeŠurak 2013; ryndevich i in. 2014; graMMa 2017). Po-
dobnie wygląda sytuacja dalej na południe, np. na Węgrzech (csaBai 2003) czy w;Mołdawii 
(Munteanu Molotievskiy i in. 2015).

Ryc. 3. Stanowiska Aulonogyrus concinnus w Polsce na tle kwadratów UTM 100x100 km. Kółka oznaczają 
występowanie w kwadracie 10x10 km: białe – dane historyczne, szare – dane współczesne, czarne 
– nowe stanowisko. Linią szarą zaznaczono hipotetyczną granicę wyspy areału w Polsce środkowo-
wschodniej

Fig. 3. Records of Aulonogyrus concinnus in Poland on the background of UTM squares 100x100 km. The 
circles indicate the occurrence in the square 10x10 km: white ones – historical data, grey ones – con-
temporary data, black one – new data. The grey line indicates the hypothetical boundary of the island 
of distribution area in Central and Eastern Poland.

Macronychus quadrituberculatus i Potamophilus acuminatus są stenotopami wód bieżą-
cych, których występowanie poza jakością wody ogranicza też ich specyficzne mikrosied-
lisko: są one ściśle ksylofagiczne, związane z zalegającym w wodzie z martwym drewnem 
(jäch i in. 2005). P. acuminatus jest w Polsce skrajnie rzadki (Buczyński i in 2011), nato-
miast Macronychus quadrituberculatus stwierdzano w ostatnich latach nieco częściej (PrzE-
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woźny i in. 2011), choć ruta (2013) słusznie zauważa, że nie uprawnia to do uznania go za 
gatunek częsty. Stwierdzenie przez nas tych chrząszczy w Wiśle, Wieprzu i Bugu wskazuje, 
że są to rzeki cenne przyrodniczo i wciąż utrzymujące tzw. potamocen, czyli zgrupowanie 
gatunków typowe dla naturalnych dużych rzek (Buczyński i in. 2011). Dla zachowania po-
tamocenu kluczowa jest nie tylko dbałość o czystość wód tych rzek. Należy unikać tzw. 
czyszczenia ich koryt, które to działanie może obejmować usuwanie pni i gałęzi leżących 
w wodzie i nawet drzew z linii brzegowej, jako elementów ograniczających przepływ wody 
(Prus i in. 2018). Zróżnicowanie siedliskowe rzeki i obecność martwego drewna są ważne 
dla różnorodności biologicznej fauny cieku i wpływają pozytywnie na jego zdolność  do sa-
mooczyszczania się (hoFFMan, hering 2000; wondzell, Bisson 2003; graFahrend-Bielau, 
krunke 2005; elosegi i in. 2010; Pawlaczyk 2017).

Reobiontyczna Elmis obscura to też gatunek skrajnie rzadki w Polsce, przez długi czas 
znany tylko z danych starych, pochodzących sprzed ponad 100 lat (więźlak 1986). Dopiero 
niedawno potwierdzono jego występowanie danymi z 9 stanowisk z 7 krain faunistycznych 
leżących w różnych częściach kraju, od Beskidów po Pojezierze Pomorskie (Przewoźny 
2010; Przewoźny i in. 2011). Należy podkreślić, że są to niemal w całości również dane 
pozyskane podczas monitoringu środowiska – co wskazuje, jak cenne są wyniki współpracy 
entomologów ze służbami ochrony środowiska. Jak podaje Boukal i in. (2007), E. obscu-
ra zasiedla korzenie drzew liściastych rosnących przy brzegu, więc podobnie jak gatunki 
omówione powyżej, jest wrażliwa na przekształcanie cieku. Co ciekawe, materiał opisany 
w niniejszej pracy został przypadkiem zebrany razem z fragmentami kolonii gąbek słodko-
wodnych porastających kamienie w środku nurtu.

Reofilny Rhantus incognitus to endemit europejski opisany z Polski, z okolic Iławy. 
Główna część areału tego gatunku obejmuje obszar od Słowacji i zachodu Ukrainy do Ło-
twy oraz od zachodu Białorusi do Polski centralnej (Buczyński 2001). Rozproszone stano-
wiska są znane też z: Polski północnej i zachodniej, Niemiec (Meklemburgii-Przedmorza), 
Rosji i północnej Ukrainy (gawroński 2006; Przewoźny, luBecki 2006; djadičko, čer-
toPrud 2009; hendrich i in. 2010; Pakulnicka, zawal 2012; rychła, Buczyński 2013; 
grzegorczyk, Przewoźny 2018). Stanowisko podane w tej pracy potwierdza fakt, że Polska 
środkowo-wschodnia jest jednym z punktów ciężkości areału tego chrząszcza – jest on tu 
stwierdzany szczególnie często w południowej, wyżynnej części tego obszaru i w graniczą-
cej z nią części północnej Kotliny Sandomierskiej.
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Przyczynek do poznania chrząszczy terenów zielonych Osiedla 
Moniuszki w Gdyni

Contribution to the knowledge of beetles of the green areas of the 
Moniuszki estate 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. W trakcie badań przeprowadzonych w 2019 roku w terenach zielonych na 
Osiedlu Moniuszki w Gdyni stwierdzono występowanie 139 gatunków chrząszczy, w tym: 
Ochina ptinoides (Tab. 1) nowego dla fauny Polski gatunku kołatka (Ptinidae), 1 gatunek 
z „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”, 2 gatunki z „Polskiej Czerwonej Listy Zwierząt 
Ginących i Zagrożonych w Polsce” oraz 3 nowe dla Pobrzeża Bałtyku.

Słowa kluczowe: Gdynia, Północna Polska, tereny zielone, Osiedle Moniuszki, chrząszcze 
(Coleoptera), wykaz gatunków, nowe stanowiska.

Abstract. During research conducted in 2019 in the green areas of the Moniuszki estate 
in Gdynia, 139 beetle species were found, including: Ochina ptinoides (Tab. 1) of the new 
species of knocker (Ptinidae) for the Polish fauna, 1 species from the “Polish Red Book of 
Animals”, 2 species from the “Polish Red List of Threatened Animals” and 3 new ones for 
the Baltic Coast.

Key Words: Gdynia, Northern Poland, green areas, Moniuszki estate, beetles (Coleoptera), 
list of species, new positions.

WSTĘP

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił bardzo szybki rozwój wielu polskich miast 
przez co stały się one dużym zagrożeniem dla naturalnych ekosystemów (soBczyk, 2015). 
Tempo ich rozwoju niesie za sobą problem zaniku różnorodności gatunkowej. Przekształ-
cenia terenu, jakich dokonuje człowiek doprowadzają do zmiany szaty roślinnej. Wraz z nią 
znika wiele gatunków zwierząt, przede wszystkim owadów.

Celem niniejszej pracy było poznanie różnorodności gatunkowej Coleoptera przebywa-
jących w miejskich terenach zielonych. Badania miały charakter wstępny.

TEREN BADAŃ

Badania nad chrząszczami przeprowadzono w terenach zielonych Osiedla Moniuszki 
w;Gdyni położonego w północno wschodniej części dzielnicy Wzgórze Świętego Maksy-
miliana (Rys. 1), (UTM: CF 44). Osiedle od wschodu graniczy z zielenią wysoką pora-
stającą kilkunastometrowy klif ustabilizowany falochronem Bulwaru Nadmorskiego, a od 
południa z lasem komunalnym i zielenią miejską na terenie klubu tenisowego „Arka”. 



Notatki Entomologiczne 5(1)                                                                         19

Osiedle nie przypomina typowego blokowiska z „wielkiej płyty”. Jego cechą wyróż-
niającą jest bliskie sąsiedztwo niskiej zabudowy jednorodzinnej z przełomu lat 20, 40. XX 
wieku i wielokondygnacyjnych bloków mieszkalnych wybudowanych na przełomie lat 70. 
Zieleń osiedlowa jest wyraźnie pofragmentowana. Tworzą ją mniej lub bardziej sztuczne 
zespoły florystyczne o zubożałej grupie roślin zielnych, wzbogaconej o krzewy i drzewa 
w nasadzeniach  w ogrodach prywatnych. Cechuje ją duża „mozaikowatość” i występowanie 
dużej ilości różnych nisz ekologicznych oferujących owadom doskonałą bazę pokarmową. 

W terenach zielonych osiedla wyznaczono dwa stanowiska badawcze:
– stanowisko S1 – osiedlowe trawniki i rabatki kwiatowe usytuowane wokół wielokon-
dygnacyjnych bloków mieszkalnych przy ulicach: Stanisława Wyspiańskiego 17 i 23, Fry-
deryka Chopina 11, Jana Matejki 11 i 13, Ignacego Paderewskiego 29 (Fot. 1). Trawniki 
w większości ogrodzone są niskimi, 50 cm płotkami albo obsadzone strzyżonymi, jedno-
gatunkowymi żywopłotami z ligustrem Ligustrum vulgare, śnieguliczką Symphoricarpos 
albus, bukszpanem Buxus sempervirens lub różą pomarszczoną Rosa rugosa. 

Trawniki w sezonie wegetacyjnym są kilkukrotnie nisko koszone przy pomocy kos spa-
linowych. Skoszona trawa jest zagrabiana i wywożona poza osiedle. Zbyt częste koszenie 
trawników sprawia, że na większości z nich pojawia się coraz mniej roślin kwiatowych ta-
kich, jak: mniszek lekarski Taraxacum officinale, dwurząd wąskolistny Diplotaxis tenuifolia, 

Rys. 1. Mapka lokalizacji stanowisk
Fig. 1. Location map of positions.
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Fot. 1. Trawnik osiedlowy przy ulicy Matejki 13 (fot. D. konoPko)
Photo. 1. Estates lawn at  Matejki 13 street (photo by: D. konoPko).

ślaz drobnokwiatowy Malva parviflora, jasnota różowa Lamium amplexicaule i wiele in-
nych, stanowiących w okresie kwitnienia i owocowania ważną bazę pokarmową dla szeregu 
gatunków owadów, w tym chrząszczy.
– stanowisko S2 – bliskie sąsiedztwo ogrodów kwiatowych na posesjach prywatnych i ich 
przypłocia, 70 m odcinek nieutwardzonej drogi dojazdowej do działek rekreacyjno-bu-
dowlanych (Fot. 2), oraz duże prześwietlenie na zadrzewionej skarpie stromo opadającej 
w kierunku ul. Bolesława Prusa. 10 m skarpę porastają głównie drzewa liściaste, takie jak: 
brzoza brodawkowata Betula pendula, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon zwyczajny Acer 
platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus, czereśnia ptasia Prunus avium i miejscami 
buk pospolity Fagus sylvatica. 

Na skarpie nie prowadzi się żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie przycina drzew, nie 
usuwa wiatrołomów, drzew martwych i spróchniałych, ani nie grabi się liści. Brak w/w za-
biegów powoduje, że działki na skarpie przypominają raczej małe, leśne „mikrorezerwaty” 
(Fot. 3). Świadczy o tym chociażby obecność takich gatunków wskaźnikowych dla natural-
nych lasów, jak np. zamierek szarawy Ptinomorphus imperialis (Tab.1). Jedynie za budyn-
kiem przy ul. Bolesława Prusa 6 część skarpy oczyszczono z roślinności. Wycięto wtedy 
kilka drzew zacieniających budynek mieszkalny. Obecnie wytworzyła się tam niewielka 
łąka ziołoroślowa (Fot. 4) porośnięta roślinnością zielną i ruderalną z takimi gatunkami, 
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Fot. 2. Nieutwardzona droga dojazdowa do działek budowlanych (fot: D. konoPko)
Photo. 2. Unpaved access road to construction plots (photo by: D. konoPko).

Fot. 3. Fragment zadrzewionej działki na zboczu (fot: D. konoPko)
Photo. 3. A fragment of a tree-lined plot on the slope (photo by: D. konoPko).
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jak: wiechlina łąkowa Poa pratensis, życica trwała Lolium perenne, koniczyna łąkowa Tri-
folim pratense, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, krwawnik pospolity Achil-
lea millefolium, babka lancetowata Plantago lanceolata, groszek żółty Lathyrus pratensis,  
marchew zwyczajna Daucus carota, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, nostrzyk biały 
Melilotus albus i inne.

MATERIAŁ I METODY

Badania nad chrząszczami w/w terenów zielonych prowadzono od początku marca do 
końca listopada 2019 roku. Uwzględniono także wcześniejsze dane autorów z 2014 i 2016 
roku. Chrząszcze łowiono metodą „na upatrzonego”. Zbierano też chrząszcze martwe. Me-
tod ilościowych nie stosowano. Podział systematyczny i nazewnictwo przyjęto za „Catalo-
gue of Palaearctic Coleoptera” (löBl, sMetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011). Ga-
tunki zagrożone wyginięciem wydzielono w oparciu o „Polską Czerwoną Księgę Zwierząt” 
(Pawłowski i in. 2004) i „Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” 
(Pawłowski i in. 2002). Uwagi dotyczące wybranych gatunków podano na podstawie in-
formacji z „Katalogu Fauny Polski” (Burakowski i in. 1974, 1987). Zebrany i oznaczony 
materiał znajduje się w zbiorze entomologicznym Dariusza konoPko.

Fot. 4. Prześwietlony drzewostan na skarpie (fot: D. konoPko)
Photo. 4. Sunlit area  on the slope (photo by: D. konoPko).
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Takson/Taxon
Stanowiska/

Localities Uwagi/
Comments

S1 S2
Rodzina: Dytiscidae – pływakowate (1)
Agabus bipustulatus (linnaeus, 1767) ● ●
Rodzina: Carabidae – biegaczowate (30)
Amara aenea (de geer, 1774) ● ●
Amara aulica (Panzer, 1796) ● ●
Amara bifrons (gyllenhal, 1810) ● ●
Amara convexior stePhens, 1828 ● ●
Amara familiaris (duFtschMid, 1812) ●
Amara fulva (Müller, 1776) ● ●
Amara plebeja (gyllenhal, 1810) ●
Amara spreta dejean, 1831 ●
Anchomenus dorsalis (PontoPPidan, 1763) ● ●
Anisodactylus binotatus (FaBricius, 1787) ●
Badister bullatus (schrank, 1798) ●
Bembidion lampros (herBst, 1784) ● ●
Calathus erratus (sahlBerg, 1827) ●
Calathus fuscipes (goeze, 1777) ● ●
Carabus nemoralis Müller, 1764 ●
Harpalus affinis (schrank, 1781) ● ●
Harpalus anxius (duFtschMid, 1812) ●
Harpalus griseus (Panzer, 1796) ●

WYNIKI

W trakcie przeprowadzonych badań wykazano łącznie 139 gatunków chrząszczy z 29 
rodzin, w tym: 1 gatunek wymieniony w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, 3 gatunki 
wymienione na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce”, 3 gatunki 
nowe dla Pobrzeża Bałtyku i 1 dla Polski, a 8 uznano za rzadkie w skali regionu. Najwięcej 
chrząszczy złowiono na stanowisku S2 – 109 gatunków. Na stanowisku S1 złowiono 80 
gatunków.

Tab. 1. Wykaz gatunków chrząszczy stwierdzonych w terenach zielonych. W kolumnie „Takson” 
w nawiasach przy nazwie rodziny podano liczbę gatunków stwierdzonych na 2 stanowiskach. Skróty 
w kolumnie „Stanowiska” oznaczają: S1 – trawniki i rabaty kwiatowe, S2 – nieutwardzona droga dojazdowa. 
Skróty w kolumnie „Uwagi” oznaczają: CzK – gatunek umieszczony w „Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt”, CR, DD – kategorie zagrożeń gatunków figurujących na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce” (CR –  krytycznie zagrożone, DD – o nieokreślonym stopniu zagrożenia), PL 
– chrząszcze nowe dla Polski, (*) – chrząszcze nowe dla Pobrzeża Bałtyku, R – chrząszcze rzadkie w skali 
regionu

Tab. 1. List of the beetle species found in green areas. In the column “Taxon” in brackets next to the name 
of the family, is the number of species found in 2 positions is given. Abbreviations in the “Lokalities” column 
mean: S1 – lawns and flower beds, S2 – unpaved access road. Abbreviations in the “Comments” column 
mean: CzK – species included in the “Polish Red Book of Animals”, CR, DD – threat categories of species 
on the “Polish Red List of Threatened Animals” (CR – critically endangered, DD – with unspecified threat), 
PL – new beetles for Poland, (*) – new beetles for the Baltic Coast, R – rare beetles in the region.
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Harpalus latus (linnaeus, 1758) ●
Harpalus pumilus sturM, 1818 ● ● R
Harpalus rufipalpis sturM, 1818 ●
Harpalus rufipes (de geer, 1774) ● ●
Harpalus tardus (Panzer, 1796) ● ●
Laemostenus terricola (herBst, 1784) ● CzK, CR, R
Nebria brevicollis (FaBricius, 1792) ● ●
Notiophilus palustris (duFtschMid, 1812) ●
Ophonus laticollis MannerheiM, 1825 ●
Poecilus lepidus (leske, 1785) ● ●
Pterostichus melanarius (illiger, 1798) ● ●
Pterostichus niger (schaller, 1783) ●
Rodzina: Silphidae – omarlicowate (2)
Phosphuga atrata (linnaeus, 1758) ● ●
Silpha tristis illiger, 1798 ●
Rodzina: Staphylinidae – kusakowate (6)
Lesteva longoelytrata (goeze, 1777) ●
Philonthus decorus (gravenhorst, 1802) ●
Quedius fuliginosus (gravenhorst, 1802) ●
Quedius molochinus (gravenhorst, 1806) ●
Tasgius morsitans (rossi, 1790) ●  DD, R
Xantholinus linearis (olivier, 1795) ●
Rodzina: Scarabaeidae – poświętnikowate (13)
Amphimallon solstitiale (linnaeus, 1758) ●
Anomala dubia (scoPoli, 1763) ●
Aphodius distinctus (Müller, 1776) ●
Aphodius fimetarius (linnaeus, 1758) ●
Aphodius sticticus (Panzer, 1798) ●
Cetonia aurata (linnaeus, 1758) ●
Hoplia graminicola (FaBricius, 1792) ● ●
Melolontha melolontha (linnaeus, 1758) ●
Onthophagus coenobita (herBst, 1783) ● ●
Phyllopertha horticola (linnaeus, 1758) ●
Serica brunnea (linnaeus, 1758) ●
Trichius fasciatus (linnaeus, 1758) ●
Valgus hemipterus (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Buprestidae – bogatkowate (1)
Anthaxia  quadripunctata (linnaeus, 1758) ●
Rodzina: Elateridae – sprężykowate (5)
Agrypnus murinus (linnaeus, 1758) ●
Ampedus sanguinolentus (schrank, 1776) ●
Athous haemorrhoidalis (FaBricius, 1801) ●
Cidnopus aeruginosus (olivier, 1790) ●

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Limonius minutus (linnaeus, 1758) ●
Rodzina: Cantharidae – omomiłkowate (4)
Cantharis fusca (linnaeus, 1758) ●
Cantharis pellucida FaBricius, 1792 ●
Cantharis rustica (Fallén, 1807) ●
Rhagonycha fulva (scoPoli, 1763) ●
Rodzina: Dermestidae – skórnikowate (2)
Anthrenus verbasci (linnaeus, 1767) ● ●
Attagenus smirnovi zhantiev, 1973 ●
Rodzina: Ptinidae – pustoszowate (4)
Anobium punctatum (de geer, 1774) ●
Ochina ptinoides (MarshaM, 1802) ● PL*
Ptilinus fuscus geoFFroy, 1785 ●
Ptinomorphus imperialis (linnaeus, 1767) ● ● R
Rodzina: Dasytidae (2)
Dasytes aeratus stePhens, 1830 ● R*
Dasytes plumbeus (Müller, 1776) ● ●
Rodzina: Melyridae (4)
Anthocomus rufus (herBst, 1784) ●
Clanoptilus marginellus (olivier, 1790) ● R
Cordylepherus viridis (FaBricius, 1787) ●
Malachius bipustulatus (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Kateretidae (1)
Brachypterus urticae (FaBricius, 1792) ●
Rodzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (1)
Meligethes aeneus (FaBricius, 1775) ● ●
Rodzina: Phalacridae – pleszakowate (1)
Olibrus aeneus (FaBricius, 1792) ●
Rodzina: Byturidae – kistnikowate (1)
Byturus ochraceus (scriBa, 1790) ● ●
Rodzina: Coccinellidae – biedronkowate (7)
Adalia bipunctata (linnaeus, 1758) ● ●
Coccinella septempunctata linnaeus, 1758 ● ●
Coccinella quinquepunctata linnaeus, 1758 ●
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) ● ●
Propylea quatuordecimpunctata (linnaeus, 1758) ●
Psyllobora vigintiduopunctata (linnaeus, 1758) ● ●
Tytthaspis sedecimpunctata (linnaeus, 1761) ●
Rodzina: Mordellidae – schylikowate (1)
Variimorda villosa (schrank von Paula, 1781) ● ●
Rodzina: Rhipiphoridae – wachlarzykowate (1)
Metoecus paradoxus (linnaeus, 1760) ● DD, R*

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Rodzina: Tenebrionidae – czarnuchowate (5)
Cteniopus sulphureus (linnaeus, 1758) ● ●
Crypticus quisquilius (linnaeus, 1760) ●
Lagria hirta (linnaeus, 1758) ●
Opatrum sabulosum (linnaeus, 1760) ●
Tenebrio molitor linnaeus, 1758 ●
Rodzina: Oedemeridae – zalęszczycowate (2)
Ischnomera cyanea (FaBricius, 1792) ●
Oedemera lurida (MarshaM, 1802) ● ●
Rodzina: Meloidae – majkowate (1)
Meloe violaceus MarshaM, 1802 ●
Rodzina: Anthicidae – nakwiatkowate (1)
Notoxus monoceros (linnaeus, 1760) ●
Rodzina: Scraptiidae (1)
Anaspis frontalis (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Cerambycidae – kózkowate (9)
Alosterna tabacicolor (de geer, 1775) ●
Asemum striatum (linnaeus, 1758) ●
Clytus arietis (linnaeus, 1758) ● ●
Dinoptera collaris (linnaeus, 1758) ●
Leptura quadrifasciata linnaeus, 1758 ●
Pachytodes cerambyciformis (schrank, 1781) ●
Pseudovadonia livida (FaBricius, 1776) ● ●
Rutpela maculata (Poda, 1761) ● ●
Stenurella bifasciata (Müller, 1776) ●
Rodzina: Chrysomelidae – stonkowate (6)
Bruchidius villosus (FaBricius, 1792) ●
Cassida prasina illiger, 1798 ●
Galeruca tanaceti (linnaeus, 1758) ● ●
Gastrophysa polygoni (linnaeus, 1758) ●
Leptinotarsa decemlineata (say, 1824) ● ●
Oulema melanopus (linnaeus, 1758) ● ●
Rodzina: Anthribidae – kobielatkowate (1)
Dissoleucas niveirostris (FaBricius, 1798) ●
Rodzina: Brentidae – pędrusiowate (4)
Perapion curtirostre (gerMar, 1817) ● ●
Protapion apricans (herBst, 1797) ●
Protapion assimile (kirBy, 1808) ●
Protapion filirostre (kirBy, 1808) ●
Rodzina: Curculionidae – ryjkowcowate (22)
Anthonomus rectirostris (linnaeus, 1758) ●
Barypeithes pellucidus (BoheMan, 1834) ● ●
Ceutorhynchus obstrictus (MarshaM, 1802) ●

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Curculio nucum linnaeus, 1758 ●
Dodecastichus inflatus (gyllenhal, 1834) ● R
Hypera nigrirostris (FaBricius, 1775) ●
Liophloeus tessulatus (Müller, 1776) ●
Mecinus labilis (herBst, 1795) ●
Mecinus pascuorum (gyllenhal, 1813) ●
Nedyus quadrimaculatus (linnaeus, 1758) ● ●
Otiorhynchus armadillo (rossi, 1792) ● ●
Otiorhynchus ovatus (linnaeus, 1758) ● ●
Otiorhynchus raucus (FaBricius, 1776) ● ●
Otiorhynchus sulcatus (FaBricius, 1775) ● ●
Otiorhynchus tristis (scoPoli, 1763) ● ●
Philopedon plagiatum (schaller, 1783) ●
Phyllobius pomaceus gyllenhal, 1834 ●
Rhinoncus pericarpius (linnaeus, 1758) ●
Sitona gressorius (FaBricius, 1792) ● ●
Sitona humeralis stePhens, 1831 ●
Trichosirocalus troglodytes (FaBricius, 1787) ● ●
Tychius junceus (reich, 1797) ●
RAZEM/TOTAL 80 109

PODSUMOWANIE

Tereny zielone mają ogromny wpływ na bioróżnorodność. Stanowią one ważne siedli-
ska dla życia wielu owadów, które zdołały się przystosować do specyficznych warunków 
panujących wewnątrz miasta. Obecnie takie obszary stanowią dla tych organizmów zielone 
enklawy (PaBis 2010).  

W zieleni miejskiej najliczniejsze są gatunki o szerokiej walencji ekologicznej i rozle-
głych zasięgach geograficznych (winiarska 2000). W terenach zielonych Osiedla Moniuszki 
były to zazwyczaj sucholubne fitofagi terenów otwartych, jak: Amara spreta, Anchomenus 
dorsalis, Harpalus affinis, Harpalus anxius, Harpalus pumilus i inne (Tab. 1),  zasiedlające 
silnie przesuszone i niezadrzewione trawniki. Liczną grupę stanowiły także gatunki euroty-
powe zasiedlające siedliska bardziej ocienione (stanowisko S2), jak niektóre Coccinellidae, 
Cerambycidae i Curculionidae (Tab.1), a najmniejszą grupę stanowiły gatunki wilgociolub-
ne trafiające na osiedle z obszarów przyległych podczas wiosenno-jesiennych przelotów, 
jak: Agabus bipustulatus, Anisodactylus binotatus, czy Badister bullatus (Tab. 1).

Spośród 139 gatunków wykazanych w terenach zielonych Osiedla Moniuszki na szcze-
gólną uwagę zasługuje stwierdzenie Ochina ptinoides (Ptinidae) – gatunku kołatka związa-
nego z bluszczem Hedera helix (doMinik, 1955). Jego larwy zimują w martwych gałęziach 
bluszczu w wydłużonych kolebkach poczwarkowych, a dorosłe chrząszcze pojawiają się 
w czerwcu. Obszar występowania gatunku jest rozerwany. Chrząszcz wchodzi w skład fau-
ny Zachodniej Europy począwszy od Danii, poprzez Niemcy, Czechy, Austrię częściowo 

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Włochy i Sycylię. Można też go znaleźć na wschód od Grecji, Turcji, Bliskiego Wschodu, 
części Afryki Północnej i wielu obszarów Rosji, ale nie występuje w szerokim pasie, począw-
szy od Polski poprzez Słowację, Rumunię, Węgry oraz nad Adriatykiem (koch 1989). Okaz 
z Gdyni zebrany został w dniu 17.06.2019 r. (leg. J.K. kowalczyk) z roślinności zielnej ros-
nącej pod okazałym bluszczem rosnącym na czereśni ptasiej Prunus avium w ogrodzie przy 
ul. Ignacego Paderewskiego 7 (Fot. 5). To pierwsze stwierdzenie tego gatunku w naszym 
kraju.

Innym interesującym gatunkiem wykazanym w terenach zielonych osiedla jest Lamo-
stenus terricola (Carabidae) (Tab. 1) – gatunek chrząszcza zamieszkujący oprócz północ-
nej części Fennoskandii prawie całą Europę. Zawleczony też został do Ameryki Północ-
nej. Chrząszcz ten żyje w ciemnych, wilgotnych i nieogrzewanych piwnicach pod domami 
mieszkalnymi oraz w innych pomieszczeniach gospodarczych, takich jak stare spichrze, ko-
mórki, stajnie, itp. Spotykany jest nawet w śródmieściach wielkich miast (Burakowski i in 
1974). Jest gatunkiem rzadko spotykanym, umieszczonym w „Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt” (Pawłowski i in. 2004) i na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych 
w Polsce” (Pawłowski i in. 2002) w kategorii CR – narażony na wyginięcie. W Gdyni zebra-
no go z chodnika na ul. Bolesława Prusa w dniu 20.09.2019 roku (leg. J.K. kowalczyk).

W terenach zielonych osiedla złowiono również Metoecus paradoxus (Tab. 1) – chrząsz-
cza z rodziny wachlarzykowatych (Rhipiphoridae), rozmieszczonego w Europie od Wysp 
Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii po Hiszpanię północną. Na wschód do-
cierającego do obwodu Leningradzkiego oraz środkowego i południowego obszaru europej-

Fot. 5. Okazały bluszcz  w ogrodzie przy ul. Paderewskiego 7 (fot: D. konoPko)
Photo. 5. Stately ivy in the garden at Paderewskiego 7 street (photo by: D. konoPko).



Notatki Entomologiczne 5(1)                                                                         29

skiej części Rosji. Notowanego także z Kaukazu, Azji Środkowej i Japonii. (Burakowski i in. 
1987). W Polsce chrząszcz ten jest rzadko poławiany. Umieszczono go na „czerwonej liście” 
w kategorii DD (Pawłowski i in. 2002). Rozwój larwalny tego gatunku odbywa w gniazdach 
os, głównie Vespula vulgaris, gdzie larwy chrząszcza pasożytują na ich larwach. Postacie 
dojrzałe spotyka się bardzo rzadko poza obrębem gniazd żywiciela. Częściej uzyskiwano 
je z gniazd wydobytych z ziemi, rzadziej z dziupli drzew (Burakowski i in. 1987). Okaz 
z Gdyni pozyskano w dniu 10.09.2019 r. (leg. J.K. kowalczyk) podczas prac pielęgnacyj-
nych drzewostanu na ul. Bolesława Prusa.

    
PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Panu prof. dr hab. Jerzemu BorowskieMu z Zakładu Entomolo-
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Materiały do znajomości stonkowatych (Chrysomelidae)
Pogórza Przemyskiego

Contribution to the knowledge of the Chrysomelidae fauna
of the Przemyśl Upland 

Wojciech B. Jędryczkowski
1 ul. Sucharskiego 3/93, 01-390 Warszawa, Poland; e-mail: wjedrycz@gmail.com

Abstrakt. W latach 2011–1014 prowadzono badania faunistyczne nad rodziną Chrysome-
lidae na obszarze Pogórza Przemyskiego. Zebrano ponad 560 okazów chrząszczy należą-
cych do 66 gatunków. Gatunkami dominującymi były Crepidodera aurata i Phyllotreta 
striolata. Elementy górskie i podgórskie były reprezentowane przez Oreina cacaliae se-
necionis i Sclerophaedon carniolicus.

Słowa kluczowe: Coleoptera, Chrysomelidae, Pogórze Przemyskie.

Abstract. Field study on the leaf-beetles of the Przemyśl Upland were carried out during 
2011–2014 years. Over 560 specimens represented by 66 species have been recorded. 
Two species: Crepidodera aurata and Phyllotreta striolata dominated in the collected 
material. Upland and mountain fauna were represented by Oreina cacaliae senecionis and 
Sclerophaedon carniolicus.

Key Words: Coleoptera, Chrysomelidae, Przemyśl Upland.

WSTĘP
 
Obszar dorzecza Górnego Sanu, w skład którego wchodzi Pogórze Przemyskie, otoczo-

ny jest pasmem wzniesień stanowiących pomost między Beskidem Wschodnim, Wyżyną 
Lubelską a Wyżyną Podolską. Pasma te stanowią również, ważne z hydrologicznego punktu 
widzenia, działy wodne, z których biorą początek cieki należące do zlewni Morza Bałty-
ckiego i Morza Czarnego (kondracki 2000). Tędy przebiegał jeden z głównych szlaków 
migracji gatunków roślin i zwierząt, z refugium Panońskiego i Śródziemnomorskiego (Ma-
zur 2001). Główne bowiem refugium glacjalne, z którego przemieszczała się flora i fauna 
postglacjalna położone było w Karpatach Południowych, między innymi w masywie Gor-
ganów i Czarnohory.

Obszary źródliskowe stanowią na Pogórzu Przemyskim, na którym położona jest 
w znacznej część Dolina Górnego Sanu, istotny i ważny element krajobrazu, który jest 
chroniony przez parki krajobrazowe: Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych. O dużym zna-
czeniu przyrodniczym tego obszaru w skali Polski i Euroregionu „Karpaty Wschodnie” 
stanowi fakt, że zaplanowano w tym rejonie utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.

Stan wiedzy o różnorodności przyrodniczej tego regionu należy uznać za niedostatecz-
ny. Większość bowiem współczesnych badań fizjograficznych koncentrowała się na terenie 
Roztoczańskiego PN i Bieszczadzkiego PN (jędryczkowski 1987, 2000; liana i in. 1992; 
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izdeBski i in. 1992; ŚciBior 1999). Dodatkowo, intensywna zabudowa i zwiększający się 
ruch turystyczny są czynnikami silnie odziaływujące na naturalne środowisko przyrodnicze 
tego regionu. Próba oceny wpływu antropopresji będzie miała duże znaczenie przy ocenie 
zagrożeń lokalnych na środowisko i w planowaniu programów ochronnych. W publikacjach 
związanych z ochroną przyrody podkreślano wagę obszarów położonych na Pogórzu Prze-
myskim jako terenów wodonośnych o unikatowych warunkach przyrodniczych panujących 
w tej części Karpat (rąkowski i in. 2002).

Prezentowany poniżej materiał był zbierany w ramach programu pt. „Znaczenie czynni-
ków antropogenicznych w kształtowaniu się zgrupowań fauny owadów Dorzecza Górnego 
Sanu” finansowanego przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Główne 
prace terenowe prowadzono w latach 2011–2014. Dodatkowo, w ramach wyjazdów tury-
stycznych, zbierano chrząszcze w latach późniejszych.

Główną metodą pozyskiwania materiałów było koszenie roślinności zielnej za pomo-
cą czerpaka entomologicznego. W założeniu zbiory miały charakter jakościowy chociaż 
starano się wykonywać przynajmniej 200 uderzeń czerpakiem na badanej powierzchni. 
Dodatkowo, zbierano chrząszcze poprzez wypatrywanie żerujących na roślinach dorosłych 
osobników.

Zasadnicze badania terenowe prowadzono w 9 miejscowościach i w tabeli 1. zamieszczo-
no krótką charakterystykę znajdujących się tam powierzchni, na których zbierano materiały. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych stanowisk
Table 1. Description of studied plots.

Stanowisko
Locality

Szerokość 
Latitude

Długość 
Longitude

Wysokość 
Altitude

Środowiska
Biotope

Arłamów, Dolina Jamninki N 49,600 E 22,598 460 m łąka górska
Dzidów N 49,633 E 22,533   przydroża: baldachy
Huwniki N 49,655 E 22,696 300 m łąka ziołoroślowa, ugory

Kalwaria Pacławska N 49,655 E 22,696 300 m murawa ziołoroślowa, 
ugory

Leszczawa Dolna N 49,668 E 22,431 299 m

las mieszany, łąka 
świeża, miedze, murawa 
antropogeniczna, ogród, 
pobocza, poręba

Leszczawa Górna N 49,633 E 22,460 397 m łąka ziołoroślowa, murawa 
antropogeniczna, ugory

Łuczyce N 49,750 E 22,829   brak danych na etykietach

Makowa N 49,638 N 22,681 390 m
murawa ziołoroślowa 
z sosnami, zarośla łęgowe 
nad Wiarem, ugory

Rybotycze N 49,655 E 22,666 319 m murawa ziołoroślowa

Trójca N 49,633 E 22,567 400 m łąka ziołoroślowa, łąki nad 
rzeką, łęg, młaka



32                                                                                  Notatki Entomologiczne 5(1)

W publikacji uwzględniono również, niektóre materiały zgromadzone w Instytucie Syste-
matyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, za udostępnienie których składam serdeczne 
podziękowanie dr Danielowi kuBiszowi. Szczególne podziękowanie składam Panu Toma-
szowi gazurkowi (SGGW w Warszawie) za pomoc w oznaczeniu niektórych gatunków.

PRZEGLąD GATUNKóW

ALTICINAE

Aphthona nonstriata (goeze, 1777) – 1 egz.
Stanowisko: Makowa. 
Środowisko: zarośla łęgowe nad Wiarem. (27 VII 2012).

Aphthona pallida (Bach, 1859) – 1 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Makowa.
Środowisko: murawa ziołoroślowa z sosnami (24 VII 2012).

Batophila rubi (Paykull, 1799) – 3 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Leszczawa Dolna.
Środowisko: murawa antropogeniczna (27 V 2012).

Chaetocnema concinna (MarshaM, 1802) – 2 egz.
Stanowiska: Leszczawa Górna, Makowa.
Środowiska: łąka świeża, ugory (V, VII 2012).

Chaetocnema hortensis (geoFFroy, 1785) – 5 egz.
Stanowiska: Huwniki, Leszczawa Dolna, Makowa.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łąka świeża, murawa antropogeniczna, zarośla łęgowe nad 

Wiarem (V–VII 2012, 2019).

Crepidodera aurata (MarshaM, 1802) – 97 egz.
Stanowiska: Dzidów, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Leszczawa Górna, Makowa, Ryboty-

cze, Trójca.
Środowiska: łęg, młaka, murawa ziołoroślowa, przydroża na baldachach, zarośla łęgowe 

nad Wiarem, okrajki leśne (VI–VII 2005–2019).

Crepidodera aurea (geoFFroy, 1785) – 4 egz.
Stanowiska: Arłamów: Dolina Jamninki, Leszczawa Górna.
Środowisko: łąka górska (VII 2019).

Dibolia schillingii letzner, 1847 –1 egz.
Stanowisko: Makowa.
Środowisko: murawa ziołoroślowa z sosnami (24 VII 2012).
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Hippuriphila modeeri (linnaeus, 1760) – 4 egz.
Stanowiska: Makowa, Trójca.
Środowiska: młaka, zarośla łęgowe nad Wiarem, ugory (VII 2012, 2019).

Longitarsus luridus (scoPoli, 1763) – 4 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Makowa.
Środowiska: murawa ziołoroślowa z sosnami, ugory (24–27 VII 2012).

Longitarsus lycopi (Foudras, 1860) –1 egz.
Stanowisko: Leszczawa Dolna.
Środowiska: las mieszany, poręba (27 V 2012).

Longitarsus melanocephalus (de geer, 1775) – 4 egz.
Stanowiska: Huwniki, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, młaka, ugory (1–4 VII 2019).

Longitarsus obliteratus (rosenhauer, 1847) – 3 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Makowa.
Środowiska: murawa ziołoroślowa z sosnami, wieś (23–27 VII 2012).

Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) – 3 egz.
Stanowisko: Kalwaria Pacławska.
Środowisko: murawa ziołoroślowa (2 VII 2019).

Longitarsus rubiginosus (Foudras, 1860) – 1 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Makowa.
Środowisko: ugory (27 VII 2012).

Longitarsus succineus (Foudras, 1860) – 4 egz. det. T. gazurek

Stanowisko: Makowa.
Środowisko: murawa ziołoroślowa z sosnami (24 VII 2012).

Longitarsus suturellus (duFtschMid, 1825) – 7 egz.
Stanowiska: Makowa, Trójca.
Środowiska: młaka, zarośla łęgowe nad Wiarem, ugory (VII 2012, 2019).

Longitarsus pellucidus (Foudras, 1860) – 2 egz.
Stanowisko: Kalwaria Pacławska.
Środowisko: murawa ziołoroślowa (2 VII 2019).

Lythraria salicariae (Paykull, 1800) – 36 egz.
Stanowiska: Huwniki, Leszczawa Dolna, Makowa, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, murawa antropogeniczna, murawa ziołoroślowa z sosnami, 

młaka (V–VII 2007–2019).
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Mantura chrysanthemi (koch, 1803) – 1 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: łąka ziołoroślowa (9 VI 2007).

Neocrepidodera ferruginea (scoPoli, 1763) – 13 egz.
Stanowiska: Arłamów:  Dolina Jamninki, Makowa, Trójca: g. Jaworów.
Środowiska: łąka górska, młaka, murawa ziołoroślowa z sosnami, zarośla łęgowe nad 

Wiarem, ugory (VI–VII 2012, 2019).

Phyllotreta armoraciae koch, 1803 – 21 egz.
Stanowiska: Huwniki, Kalwaria Pacławska, Makowa.
Środowiska: ugory, zarośla łęgowe nad Wiarem (VII 2012, 2019).

Phyllotreta cruciferae (goeze, 1777) – 8 egz.
Stanowiska: Huwniki,  Kalwaria Pacławska.
Środowisko: ugory (VII 2019).

Phyllotreta flexuosa (illiger, 1794) – 4 egz.
Stanowiska: Leszczawa Dolna, Makowa.
Środowiska: ekotony: pobocza/miedze/ogród, zarośla łęgowe nad Wiarem (V–VII 2012).

Phyllotreta nemorum (linnaeus, 1758) – 2 egz.
Stanowiska: Dzidów, Trójca.
Środowiska: łęg, przydroża (VI 2005, 2007).

Phyllotreta striolata (illiger, 1803) – 62 egz.
Stanowisko: Huwniki.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, ugory (1–4 VII 2019).

Phyllotreta vittula (redtenBacher, 1849) – 7 egz.
Stanowisko: Makowa.
Środowisko: ugory (27 VII 2012).

Podagrica fuscicornis (linnaeus, 1767) – 17 egz.
Stanowisko: Huwniki.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, ugory (VII 2019).

Psylliodes cucullata (illiger, 1807) – 1 egz.
Stanowisko: Huwniki.
Środowisko: łąka ziołoroślowa (1 VII 2019).
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CASSIDINAE

Cassida prasina illiger, 1798 – 6 egz.
Stanowiska: Dzidów, Trójca.
Środowiska: przydroża, łąka ziołoroślowa, łęg, taras zalewowy (VI 2005–2019).

Cassida vibex linnaeus, 1767 – 26 egz.
Stanowiska: Arłamów, Dolina Jamninki, Dzidów, Huwniki, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łęg, przydroża, ugory (VI–VII 2005–2019).

Cassida viridis linnaeus, 1758 – 11 egz.
Stanowiska: Arłamów, Dzidów, Trójca.
Środowiska: łąka górska, łąka ziołoroślowa, przydroża na baldachach (VI–VII 2007, 2019).

Hypocassida subferruginea schrank von Paula, 1776 – 1 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: łąka ziołoroślowa. (9 VI 2007).

CHRYSOMELINAE

Chrysolina coerulans (scriBa, 1791) – 8 egz.
Stanowiska: Arłamów: Dolina Jamninki, Leszczawa Górna, Trójca.
Środowiska: łąka górska, łąka ziołoroślowa, młaka, ugory (VII 2019).

Chrysolina fastuosa (scoPoli, 1763) – 6 egz.
Stanowiska: Dzidów, Leszczawa Górna, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, przydroża na baldachach, ugory (VI–VII 2007, 2019).

Chrysolina herbacea (duFtschMid, 1825) – 6 egz.
Stanowiska: Trójca – stanowiska w dolinie Jamninki.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łąka ziołoroślowa, taras zalewowy (VI 2005, 2007).

Chrysolina polita (linnaeus, 1758) – 7 egz.
Stanowiska: Dzidów, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, przydroża na baldachach (VI 2007).

Chrysomela vigintipunctata (scoPoli, 1763) – 2 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: łąka ziołoroślowa (VI 2007).

Gastrophysa viridula (de geer, 1775) – 18 egz.
Stanowiska: Arłamów – Dolina Jamninki, Leszczawa Górna, Trójca.
Środowiska: łąka górska, łąki nad rzeką, młaka, ugory (VI–VII 2007, 2019).
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Gonioctena viminalis (linnaeus, 1758) – 16 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: taras zalewowy (7 VI 2007).

Leptinotarsa decemlineata (say, 1824) – 1 egz.
Stanowisko: Huwniki.
Środowisko: ugory (4 VII 2019).

Oreina cacaliae senecionis schuMMel, 1844 – 14 egz.
Stanowiska: Dzidów, Rybotycze, Trójca: g. Jaworów.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, murawa kserotermiczna, przydroża na baldachach (VI 

2007, 2019).

Phaedon laevigatus laevigatus (duFtschMid, 1825) – 1 egz.
Stanowisko: Makowa.
Środowisko: brak danych. (8 V 1990, leg. J.K. Młynarski).

Phratora tibialis (suFFrian, 1851) – 5 egz.
Stanowiska: Leszczawa Górna, Trójca.
Środowiska: młaka, ugory (4 VII 2019).

Phratora vitellinae (linnaeus, 1758) – 7 egz.
Stanowiska: Arłamów: Dolina Jamninki, Leszczawa Dolna, Łuczyce (leg. J.K. Młynarski), 
Rybotycze, Trójca.
Środowiska: ekotony: pobocza/miedze/ogród, murawa ziołoroślowa (V–VII 1990–2019).

Plagiodera versicolora (laicharting, 1781) – 2 egz.
Stanowiska: Leszczawa Górna, Rybotycze.
Środowiska: murawa ziołoroślowa, ugory (VII 2019).

Plagiosterna aenea (linnaeus, 1758) – 1 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: łęg (15 VI 2005).

Prasocuris marginella (linnaeus, 1758) – 3 egz.
Stanowiska: Leszczawa Dolna, Makowa (leg. M. Mazur).
Środowisko: łąka świeża (V, IX 1990, 2012).

Prasocuris phellandrii (linnaeus, 1758) – 1 egz.
Stanowisko: Makowa,
Środowisko: brak danych (8 IX 1990, leg. M. Mazur).
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Sclerophaedon carniolicus (gerMar, 1824) – 2 egz.
Stanowisko: Makowa.
Środowisko: brak danych. (V, IX 1990, leg. M. Mazur, J.K. Młynarski).

CLYTHRINAE

Clytra quadripunctata (linnaeus, 1758) – 5 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łęg (VI 2005, 2007).

Smaragdina salicina (scoPoli, 1763) – 11 egz.
Stanowiska: Dzidów, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łęg, przydroża, taras zalewowy (VI 2005, 2007).

CRIOCERINAE

Lema cyanella (linnaeus, 1758) – 1 egz.
Stanowisko: Arłamów.
Środowisko: łąka ziołoroślowa (28 V 2012).

CRYPTOCEPHALINAE

Cryptocephalus decemmaculatus (linnaeus, 1758) – 2 egz.
Stanowisko: Rybotycze.
Środowisko: murawa kserotermiczna (6 VI 2007).

Cryptocephalus frenatus laicharting, 1781 – 4 egz.
Stanowiska: Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łąka zalewowa, łęg (VI 2005, 2007).

Cryptocephalus ocellatus draPiez, 1819 – 15 egz.
Stanowiska: Arłamów, Huwniki, Trójca.
Środowiska: łąka górska, łąka ziołoroślowa, łęg, taras zalewowy (VI–VII 2015–2019).

Cryptocephalus sericeus (linnaeus, 1758) – 2 egz.
Stanowiska: Rybotycze, Trójca.
Środowiska: łęg, murawa kserotermiczna (VI 2005, 2007).

Pachybrachis hieroglyphicus (laicharting, 1781) – 12 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: łąka ziołoroślowa, łęg, przydroża na baldachach (VI 2005, 2007).
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Pachybrachis sinuatus (Mulsant et rEy, 1859) – 1 egz.
Stanowisko: Trójca.
Środowisko: młaka (4 VII 2019).

DONACIINAE

Donacia clavipes FaBricius, 1792 – 2 egz.
Stanowiso: Łuczyce.
Środowisko: łąka podmokła (1 V 1990, leg. J.K. Młynarski).

Plateumaris rustica (kunze, 1818) – 2 egz.
Stanowiska: Leszczawa Dolna, Łuczyce (leg. J.K. Młynarski).
Środowiska: przydrożne rowy (V 1990, 2012).

Plateumaris sericea (linnaeus, 1760) – 5 egz.
Stanowiska: Dzidów, Łuczyce (leg. J.K. Młynarski).
Środowisko: przydrożne rowy (V 1990, 2012).

GALERUCINAE

Agelastica alni (linnaeus, 1758) – 12 egz.
Stanowiska: Arłamów: Dolina Jamninki, Dzidów, Huwniki, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łęgi, przydroża (VI–VII 2005–2019).

Galeruca tanaceti (linnaeus, 1758) – 15 egz.
Stanowiska: Dzidów, Rybotycze, Trójca.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, przydroża – baldachy, taras zalewowy (VI 2007, 2019).

Lochmaea caprea (linnaeus, 1758) – 20 egz.
Stanowiska: Trójca, dolina Wiaru.
Środowiska: łąka ziołoroślowa, łęg, młaka, taras zalewowy (VI–VII 2005–2019).

ORSODACNINAE

Orsodacne cerasi (linnaeus, 1758) – 3 egz.
Stanowisko: Leszczawa Górna.
Środowisko: łąka świeża (29 V 2012).

PODSUMOWANIE

W trakcie badań terenowych odłowiono ponad 560 osobników należących do 66 ga-
tunków. W większości, odławiane osobniki należały do gatunków pospolitych w kraju 
i szeroko rozmieszczonych w Europie. Do najliczniejszych należały Crepidodera aurata 
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– gatunek związany z drzewami i krzewami z rodziny Salicaceae (warchałowski 1998) 
i Phyllotreta striolata – gatunek związany rodziną Brassicaceae (warchałowski 1995). Na 
badanym obszarze występowały nieliczne gatunki górskie i podgórskie reprezentowane 
przez pojedyncze okazy takie jak Sclerophaedon carniolicus – związany roślinami runa 
leśnego (warchałowski 1994) i Oreina cacaliae senecionis – gatunek żerujący na roślinach 
z rodzaju Senecio (warchałowski 1993).

Materiały prezentowane w niniejszej pracy, chociaż mają charakter wstępny, świadczą 
o dużym bogactwie gatunkowym badanego terenu. Dalsze badania, rozszerzone na obszar 
całego Pogórza Przemyskiego, powinny przynieść wiele danych, które by podkreślały wa-
lory przyrodnicze tego regionu.
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