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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).
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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.
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