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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.

PIŚMIENNICTWO

akiMow I.A. (red.) 2009. Čerwona kniga Ukraïni. Twarinniï swit. Globalkonsalting, Kiïw.
Bechyně J. 1942: Klíč k určování vírníků (Gyrinidae). Ent. Listy, 5: 40–44.
Bernard R., Buczyński P., tończyk G. 2002. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odona-

ta) in Poland. Nat. Conserv., 59(2): 53–71.
Bielczyńska a., soszka h., kolada a., Pasztaleniec a., kornijów r., woźniczka a. 2017. Zweryfiko-

wana metoda oceny stanu i potencjału ekologicznego jezior na podstawie zoobentosu litoralowego. 
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Bis B., Mikulec A. 2013. Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgow-
ców bentosowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.



14                                                                                  Notatki Entomologiczne 5(1)

Boukal d.s., Boukal M., Fikáĉek M., hájek j., kleĉka j., skalický s., Šťastný j., trávníĉek d. 2007. 
Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, 
Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophi-
lidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapa-
lekiana, 43: 1–289.

Buczyńska E. Buczyński P. 2019. Survival under anthropogenic impact: the response of dragonflies 
(Odonata), beetles (Coleoptera) and caddisflies (Trichoptera) to environmental disturbances in a two-
way industrial canal system (central Poland). PeerJ, 6: e6215.

Buczyński P. 1998 (1997). Aulonogyrus concinnus (klug, 1834) – nowy dla Wyżyny Lubelskiej gatunek 
krętakowatych (Coleoptera: Gyrinidae). Wiad. ent., 16(3–4): 229.

Buczyński P. 2001. New records of Rhantus incognitus R. scholz, 1927 in Poland, with comments on its 
distribution area and habitat preferences (Coleoptera: Dytiscidae). Pol. P. ent., 70(4): 253–257.

Buczyński P. 2015. Dragonflies (Odonata) of anthropogenic waters in middle-eastern Poland. Wydawni-
ctwo Mantis, Olsztyn.

Buczyński P., ciechanowski M., karasek t. 2013. Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopo-
morskie) – interesująca ostoja entomofauny wodnej. Chrońmy Przyr. ojcz., 69(4): 315–321.

Buczyński P., Przewoźny M. 2006. Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga, Hydrophi-
loidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej. Wiad. ent., 25(3): 133–155.

Buczyński P., Przewoźny M., angus r., BaMeul F., Bilton d., Buczyńska e., Foster g, Foster s.l., ge-
ijer j., gerend r., gosik r., hendrich l., herBig c., köhler j., nilsson a.n., scheers k., sMith M., 
tarkowski a., turner c., watson w.r.c. 2019. Beetles (Coleoptera) of wetlands and other aquatic 
habitats in the Polish part of the Polesie region found during the Balfour-Browne Club Meeting. Roczn. 
Muz. Górnośl. Bytom ser. Przyr., 25 (on line 001): 1–28.

Buczyński P., Przewoźny M., zgierska M. 2011. Biodiversity hot spot and important refugium of the po-
tamocoen? Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinodea, Byrrhoidea) of the 
River Bug Valley between Włodawa and Kodeń (Eastern Poland). Acta biol., 18: 49–84.

Buczyński P., Buczyńska e., stryjecki r. 2012a. Stwierdzenie Aulonogyrus concinnus (klug, 1834) (Co-
leoptera: Gyrinidae) w dolinie środkowej Wisły. Wiad. ent., 31(3): 205.

Buczyński P., Przewoźny M., zgierska M. 2012b. Wstępne badania chrząszczy wodnych (Coleoptera) 
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (Polska środkowo-wschodnia). Parki nar. Rez. Przyr., 
31(2): 41–56.

Burakowski B., Mroczkowski M., steFańska j. 1976. Katalog fauny Polski. Tom XXIII, zeszyt 4. Chrząszcze, 
Coleoptera – Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. PWN, Warszawa.

csaBai Z. 2003. Vízibogarak kishatározója III. (Kiegészítő kötet) – Vízi Természet és Környezetvédelem 
sor. 17. köt. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest.

davy-Bowker J. 2002. A mark and recapture study of water beetles (Coleoptera: Dytiscidae) in a group of 
semi-permanent and temporary ponds. Aquat. Ecol., 36(3): 435–446.

djadičko w.g., čertoPrud M.a. 2009. Nowye dannyje o rasprostranenii plawilca Rhantus incognitus 
(scholz, 1927) (Coleoptera, Dytiscidae) w Rosii. Westn. zool., 43 (4): 382.

elosegi a., diez j., Mutz M. 2010. Effects of hydromorphological integrity on biodiversity and functioning 
of river ecosystems. Hydrobiologia, 657(1): 199–215.

Fijałkowski D. 1996: Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w środkowowschodniej Polsce. Wydaw-
nictwo UMCS, Lublin.

galewski K., tranda E. 1978. Fauna słodkowodna Polski. Zeszyt 10. Chrząszcze Coleoptera. PWN, War-
szawa – Poznań.

gawroński A. 2005. Walory przyrodnicze i zagrożenia południowej części Puszczy Drawskiej. Bociek, 
83(3): 13–18.

głowaciński z. 2002. Wprowadzenie. [w:] z. głowaciński (red.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących 
i;Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 7–12.

graFahrend-Bielau E., krunke M. 2005. Die Besiedlung von Totholz und anderen Sohlsubstraten der un-



Notatki Entomologiczne 5(1)                                                                         15

teren Mulde und mittleren Elbe durch aquatisch lebende Wirbellose. Natschutz Land Sachsen-Anhalt, 
42(2): 13–24.

graMMa W.M. 2017. Dejaki osobliwosti wodnoï entomofauny (Heteroptera, Coleoptera) reliktowich dilja-
dok piwdenno-schodnoï Ukraïni. [w:] W.O. sirenko, W.L. koloMiïčuk, O.W. wasiljuk, N.M. sirenko, 
O.W. sirenko (red). Priroda ta istoriko-kulturna spadščina raïonu zapowidnika „Kam’jani Mogilii“ (do 
90-riččja wid stworennja zapowidnika „Kam’jani Mogilii“). Naukowi praci Wseukraïnskoï naukowo-
praktičnoï konferenciï (s. Nazarowka, Donecka oblast‘, 25-27 trawna 2017 godu). Pracy widdinennja 
„Kam’jani Mogilii“ USPZ NAN Ukraïni. Wyp. $. Serija „Conservatioon Biology in Ukraine“. Wyp. 4. 
USPZ NAN Ukraïni, Kiïw: 217–224.

grzegorczyk T., Przewoźny M. 2018. Materials to knowledge of aquatic beetles (Coleoptera: Hydro-
adephaga, Hydrophilidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) of the Kashubian Landscape Park. Acta ent. 
Siles., 26 (on line 030): 1–13.

hejda r., Farkač j., choBot k. (red.) 2017. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezo-
bratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Příroda, 36: 1–362.

hendrich l., sandrock s., seering a., wissig n., Frase t. 2010. Erstnachweis des Schwimmkäfers Rhan-
tus incognitus scholz, 1927, in Deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). Nachrichtenbl. Bayer. Ent., 
59(3/4): 54–62.

hoFFMan A., hering D. 2000. Wood-Associated Macroinvertebrate Fauna in Central European Streams. 
Int. Rev. Hydrobiol., 85(1): 25–48.

holecová M., Franc V. 2001. Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. [w:] 
D. Balaž, K. Marhold, P. urBan (red.). Červený zoznam rastlìn a živočíchov Slovenska. Ochrana 
Prírodý, 20 (Supplement): 111–128.

IUCN (International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission) 2000. IUCN red list 
categories and criteria. Version 3.1. Second edition. IUCN, Gland.

IUCN (International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission) 2010. Guidelines for 
application of IUCN red list criteria at regional and national levels. Version 4.0. IUCN, Gland.

jäch M.a., dietrich F., raunig B. 2005. Rote Liste der Zwergwasserkäfer (Hydraenidae) und Krallen-
käfer (Elmidae) Österreichs (Insecta: Coleoptera). [w:] K.P. zulka (red.). Rote Listen gefährdeter Tiere 
Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalyse, Handlungsbedarf. Part 1: Säugetiere, Vögel, Heuschre-
cken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter (Grüne Reihe des Lebensministeriums, Vol. 
14/1). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft, Wien: 211–284.

klausnitzer B. 1996. Käfer im und am Wasser. Westarp Wissenschaften, Magdeburg.
kodada J., jäch M.A., cséFalvay R. 2003. Coleoptera. [w:] F. ŠPorka (red.). Vodné bezstavovce (makroe-

vertebráta) Slovenska. Súpis druhov a autekologické charakteristiky. Slovak Aquatic macroinvertebra-
tes. Checklist and catalogue of autecological notes. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 
43–52.

kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Melničuk W.P. 1994. Aulonogyrus concinnus kl. (Gyrinidae, Coeloptera) w Ukrainskom Poles’e. West. 

Zool., 1994(2): 84.
Munteanu Molotievskiy n., Bacal s., Munjiu o., Moldovan a. 2015. Aquatic beetles fauna (Coleoptera: 

Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae) from the republic of Moldova. Mari-
sia, 35: 95–105.

nowak M., nowak J. 1996: Lubelszczyzna. WSiP, Warszawa.
Pakulnicka j., Buczyński P., dąBkowski P., Buczyńska e., stęPień e., szlauer-łukaszewska a., zawal 

a. 2016. Development of fauna of water beetles (Coleoptera) in water bodies of a river valley – habitat 
factors, landscape and geomorphology. Knowl. Manage. Aquat. Ecos., 417: 40.

Pakulnicka J., zawal A. 2012. Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Źródlisko Skrzypowe”. Parki 
nar. Rez. Przyr., 31(4): 11–20.

Pawlaczyk P. 2017. Martwe drewno jako element ekosystemu rzecznego. Przegl. przyr., 28(4): 62–92.



16                                                                                  Notatki Entomologiczne 5(1)

Pawłowski j. kuBisz d., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. [w:] z. głowaciński (red.). Czerwona 
Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.

Petryszak B. 2004. Chrząszcze drapieżne (Adephaga). [w:] W. Bogdanowicz, E. chudzicka, I. FiliPiuk, 
E. skiBińska (red.). Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków – Fauna of Poland, Characteris-
tics and checklist of species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 28–44.

Picińska-Fałtynowicz, j., Błachuta j. 2012. Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia monitoringu 
i;oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych w Polsce. Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Warszawa. 

Prus P., PoPek Z., Pawlaczyk P. 2018. Dobre praktyki utrzymania rzek. WWF Polska, Warszawa.
Przewoźny M. 2004a. Byrrhoidea. [w:] W. Bogdanowicz, E. chudzicka, I. FiliPiuk, E. skiBińska (red.). 

Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków – Fauna of Poland, Characteristics and checklist of 
species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 118–124.

Przewoźny M. 2004b. Kałużnicowate (Hydrophiloidea). [w:] W. Bogdanowicz, E. chudzicka, I. FiliPiuk, 
E. skiBińska (red.). Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków – Fauna of Poland, Characteri-
stics and checklist of species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 149–151.

Przewoźny M. 2010. Nowe stanowisko Elmis obscura (P.W.J Müller, 1806) (Coleoptera: Elmidae) 
w;Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 29(2): 123.

Przewoźny M., Buczyński P., Mielewczyk S. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophi-
loidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska). Nowy 
Pam. fizjogr., 4(1–2): 23–54.

Przewoźny M., Buczyński P., greń c., ruta r., tończyk g. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: 
Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Pol. J. Ent., 80(2): 365–390.

Przewoźny M., luBecki K. 2006. New localities of Rhantus (Rhantus) incognitus in western Poland (Co-
leoptera: Dytiscidae). Ent. Probl., 36(2): 91–92.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 
Dz.U. 2016 poz. 2183.

ruta R. 2013. Nowe stanowiska Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (Insecta: Coleoptera: 
Elmidae) w rzece Gwdzie (zachodnia Polska). Przegl. przyr., 24(4): 69–76.

rychła A., Buczyński P. 2013. Materials to the knowledge of the aquatic beetle fauna (Coleoptera) in mid-
western Poland (Lubuskie Province). Annals Univ. M. Curie-Skłodowska sec. C, 68(1): 7–38.

ryndevich s.k., Foster g.n., Bilton d.t., aquilina r., turner С.r., shaverdo h., Prokin a.a. 2014. 
Additions to the Belarussian fauna of water beetles. Latissimus, 35: 32–42.

ŠeŠurak P.N. 2013. Rol’ zapowednych territoriï Černihowščiny (Ukraina) w sochranenii raznoobrazi-
ja žestkokrylych (Insecta: Odonata). [w:] I.M. PriŠčena, w.ja. kuz’Menko, i.a. litwenkowa, l.M. 
Meržinskiï, M.i. BoBrik, g.g. suŠko, a.a. leŠko (red.). Ekologičeskaja kul’tura i ochrana okryžajuščeï 
sredy: I Dorofeewskie čtenija: materialy maždunarodnoï naučno-praktičeskoï konferencii, Witebsk, 
21–22 nojabrja 2013 g. BGU imeni P.M. Mašerowa, Witebsk: 236–237.

solon j., Borzyszkowski j., Bidłasik M., richling a., Badora k., Balon j., Brzezińska-wójcik t., cha-
Budziński ł., doBrowolski r., grzegorczyk i., jodłowski M., kistowski M., kot r., krąż P., lechnio 
j., Macias a., Majchrowska a., Malinowska e., Migoń P., Myga-Piątek u., nita j., PaPińska e., 
rodzik j., strzyż M., terPiłowski s., ziaja w. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: 
Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geogr. Pol., 91(2): 
143–170.

sPitzenBerg d., sonderMann w., hendrich l., hess M., heckes u. 2016. Rote Liste und Gesamtartenliste 
der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) Deutschlands. [w:] h. gruttke, M. Binot-haFke, 
s. Balzer, h. hauPt, n. hoFBauer, g. ludwig, g. Matzke-hajek, M. ries (red.): Rote Liste gefährde-
ter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 4: Wirbellose Tiere (Teil 2). Naturschutz und Biolo-
gische Vielfalt, 70(4): 207–246.

stevens l.e., PolheMus j.t., durFee r.s., olson c.a. 2007. Large mixed-species dispersal flights of 
predatory and scavenging aquatic Heteroptera and Coleoptera, northern Arizona, USA. West. N. Am. 
Naturalist, 67(4): 587–592.



Notatki Entomologiczne 5(1)                                                                         17

stryjecki r., ŚciBior r., nieoczyM M., kloskowski j. 2016. Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) (Co-
leoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska i uwagi na temat rzadkiej stonki w Polsce. 
Wiad. ent., 35(4): 243–245.

ŚciBior r., nieoczyM M., stryjecki r., klosskowski j. 2008. Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) 
(Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce. Wiad. ent., 
27(1): 58–59.

ŚciBior r., stryjecki r., nieoczyM M., Bezdĕk j. 2012. Rare European donacid beetle Macroplea appen-
diculata Panzer, 1794 (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) common in Polish fish ponds. Pol. J. 
Ent., 33(4): 321–330.

warchałowski A. 1985. Chrysomelidae Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski, X. PWN, War-
szawa.

wąsowska M. 2004. Stonkowate (Chrysomelidae). [w:] W. Bogdanowicz, E. chudzicka, I. FiliPiuk, 
E.;skiBińska (red.). Fauna Polski, Charakterystyka i wykaz gatunków – Fauna of Poland, Characteris-
tics and checklist of species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 53–55.

więźlak W.W. 1986. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, zeszyt 48–49. Chrząszcze – Co-
leoptera: Parnidae, Limniidae, Psephenidae. PWN, Warszawa – Wrocław.

wondzell s.M., Bisson P.A. 2003. Influence of Wood on Aquatic Biodiversity. Am. Fish. Soc. Symp., 37: 
249–263.





Wskazówki dla autorów
„Notatki Entomologiczne” to czasopismo naukowe poświęcone owadom (Insecta). Publikujemy artykuły 

i notatki prezentujące oryginalne dane o: rozmieszczeniu geograficznym, ekologii, biologii, morfologii, fizjologii 
i ochronie owadów. Akceptujemy też: omówienia i zapowiedzi wydarzeń w entomologii polskiej i światowej, 
omówienia piśmiennictwa, prace metodyczne i przeglądowe.

Akceptujemy prace w języku polskim – z abstraktem polskim i angielskim, oraz w języku angielskim – z abs-
traktem angielskim i polskim. Dla autorów zagranicznych, tłumaczenie abstraktu na język polski może wykonać 
redakcja.

Układ pracy i sposób cytowania piśmiennictwa należy wzorować na tekstach w bieżących numerach pisma. 
Pełne teksty prac można znaleźć także na stronie internetowej czasopisma (www.pronauka.org).

Prace można przysyłać pocztą e-mail na adres Redaktora Naczelnego (andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-
mantis.eu). Teksty powinny być przygotowane w formacie czytelnym dla programu MS Word, tabele – w pro-
gramie MS Word lub MS Excel, zdjęcia i rysunki – jako pliki *tif, *gif lub *jpg, w rozdzielczości co najmniej 
600 DPI (półtony) lub 1000 DPI (kreska). Druk czarno-białych rycin i zdjęć jest bezpłatny, koszt druku w kolorze 
pokrywa autor.

Oryginalne prace naukowe są recenzowane przez przynajmniej  jednego specjalistę w danej dziedzinie. Pro-
ces recenzowania jest dwustronnie anonimowy. Warunki przyjęcia pracy do druku, to: jej poprawność języ-
kowa, techniczna i merytoryczna, uzyskanie pozytywnej recenzji, uwzględnienie ewentualnych uwag redakcji 
i recenzentów oraz złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności artykułu i udziału w nim poszczególnych auto-
rów (zapora ghostwriting).

Pozostałe teksty nie są recenzowane, ale mogą być przed publikacją modyfikowane przez redakcję, w porozu-
mieniu z autorem, jeśli wymagają poprawek merytorycznych, technicznych, stylistycznych lub gramatycznych.

Instructions for Authors
“Notatki Entomologiczne” is the scientific journal devoted to insects (Insecta). We publish regular articles as 

well as brief communications presenting original data  referring to a geographical distribution, ecology, biology, 
morphology, physiology and conservations of insects. We also accept the relations and announcements of events 
in Polish and worldwide entomology, reviews of literature as well as methodical and review papers.

We accept papers written in Polish – with English abstract as well as in English – with English and Polish 
abstract. For foreign authors, translation of the  abstract into Polish language can be provided by the Editors.

The arrangement of the manuscript and the way of citing references should be patterned upon the text in the 
current issues. Full papers can also be found on the journal website (www.pronauka.org).

Papers can be sent via e-mail to the Editor-in-Chief  (andrzej.jadwiszczak@wydawnictwo-mantis.eu). Texts 
should be prepared in the format readable by MS Word, tables – in MS Word or MS Excel, photographs and 
figures as *tif, *gif lub *jpg files, in at least 600 DPI resolution (halftones) or 1000 DPI (line). The print of black 
and white figures and photographs is free, the cost of colour prints is covered by the author.

Original scientific papers are reviewed by at least one expert on the field. Reviewing process is bilaterally 
anonymous. The conditions of the acceptance of a manuscript for the printing are as follows: language, technical 
and meritorical correctness, the obtaining two positive reviews, taking into account possible notes of the Editors 
and reviewer and submission of the declaration concerning the originality of a paper with the contribution of the 
individual authors (protection policy against ghostwirting and guest authorship).

The remaining texts are not reviewed, however, they can be modified by the Editors in consultation with the 
author when meritorical, technical, stylistic or grammatical corrections are needed.



W NUMERZE [IN THE ISSUE]:

Artykuły [Articles]
Buczyński P., Bielak-Bielecki P. – Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) 

Polski środkowo-wschodniej [New records of aquatic beetles (Coleoptera) from Central and 
Eastern Poland] ....................................................................................................................... 1

konoPko D., kowalczyk J.k. – 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] ................................................................................... 18

JęDryczkowski w.B. – Materiały do znajomości stonkowatych (Chrysomelidae) Pogórza 
Przemyskiego [Contribution to the knowledge of the Chrysomelidae fauna of the Przemyśl 
Upland] ................................................................................................................................ 30


