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Materiały do znajomości chrząszczy martwych zbieranych 
z.chodników i poboczy ulic miasta Gdyni

Materials for the knowledge of dead beetles collected from pavements 
and roadsides of Gdynia city

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 niniejszej pracy przedstawiono wykaz chrząszczy martwych zebranych 
z części chodników i poboczy ulic w mieście Gdyni. Łącznie zebrano 835 osobników 
chrząszczy z 22 rodzin i 120 gatunków, w tym 1 gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku i 10 
gatunków uznawanych za rzadkie w skali regionu.

Słowa kluczowe: Gdynia, Północna Polska, chrząszcze martwe (Coleoptera), wykaz ga-
tunków.

Abstract. This study presents a list of dead beetles collected from some of the sidewalks 
and streets in the city of Gdynia. In total, 835 individuals of beetles were collected from 22 
families and 120 species, including 1 new species for the Baltic Coast and 10 species which 
are rare in the region.

Key Words: Gdynia, Northern Poland, dead beetles (Coleoptera), species list.

WSTĘP

Ciągle postępująca urbanizacja miast wywołuje szereg trwałych zmian w środowisku, 
które stanowią czynniki ograniczające występowanie większości rodzimych gatunków roślin 
i zwierząt. Dla przetrwania wielu gatunków owadów istotne znaczenie mają przede wszyst-
kim zabiegi pielęgnacyjne, zwłaszcza koszenie trawników, wygrabianie trawy i martwych 
liści oraz wywożenie ich poza miasto (Winiarska, 2000). Wpływ na entomofaunę wywiera 
również zanieczyszczenie środowiska spalinami i nasilający się ruch kołowy i pieszy. 

Celem niniejszej pracy było poznanie składu gatunkowego i udziału ilościowego chrząsz-
czy ginących na chodnikach i ulicach miasta.

TEREN BADAŃ

Badania nad chrząszczami prowadzono w dzielnicach Gdyni: Działki Leśne i Wzgórze 
Św. Maksymiliana. W dzielnicy Działki Leśne były to chodniki znajdujące się w pobliżu 
Węzła Komunikacyjnego im. Franciszki Cegielskiej, a w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymi-
liana chodniki i pobocza ulic na Osiedlu Moniuszki.
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MATERIAŁ I METODY

Chrząszcze martwe zbierano w dwóch sezonach wegetacyjnych przy okazji badań nad 
chrząszczami Gdyni (konopko, koWalczyk 2019, 2020). Chrząszcze zbierano w godzinach 
popołudniowych pomiędzy godziną 12.00, a 14.00 z chodników i poboczy ulic: Bydgoskiej, 
Kieleckiej, Partyzantów, Ignacego Paderewskiego, Bolesława Prusa, Stanisława Wyspiań-
skiego, Stanisława Moniuszki i Cypriana Kamila Norwida. Zbierano wszystkie chrząszcze 
martwe nadające się do determinacji. Układ systematyczny i nazewnictwo przyjęto zgodnie 
z Catalogue of Palaearctic Coleoptera (löbl, smetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011). 
Uwagi dotyczące wybranych gatunków podano na podstawie informacji z Katalogu Fauny 
Polski (burakoWski i in. 1973, 1986, 1990). Oznaczony i zakonserwowany materiał prze-
chowywany jest w zbiorze entomologicznym Dariusza konopko.

WYNIKI I DYSKUSJA

W trakcie przeprowadzonych badań zebrano 835 osobników chrząszczy martwych nale-
żących do 22 rodzin i 120 gatunków (Tab. 1). Do Carabidae zaliczono 46 gatunków, 11 ga-
tunków należało do rodziny Curculionidae, 10 gatunków do rodziny Scarabaeidae, 7 gatun-
ków do rodziny Cantharidae i Chrysomelidae, a po 5 gatunków należało do rodzin: Staphy-
linidae, Silphidae i Coccinellidae. Z pozostałych rodzin zebrano od 1 do 4 gatunków.

Zebrany materiał w 80% reprezentował faunę terenów otwartych i słabo zadrzewionych. 
Około 60,8% zebranych gatunków należała do Polyphaga, wśród których typowe polifagi 
stanowiły około 14%, saprofagi około 10%, fitofagi 10%, a ksylo- i kambiofagi 4,2% ze-
branych gatunków. 39,2% zebranych gatunków należała do chrząszczy drapieżnych, zoo- 
i hemizoofagów.

Najwięcej zebrano osobników Harmonia axyridis (Coccinellidae) (Tab. 1) – 145 osobni-
ków. Ta pochodząca z Azji biedronka została po raz pierwszy złowiona w Poznaniu w  2006 
roku (Przewoźny i in. 2007). W Polsce H. axyridis jest gatunkiem obcym zagrażającym 
naszym rodzimym biedronkom, przejmując szybko ich dotychczasowo zajmowane nisze 
ekologiczne. Jest przy tym bardziej drapieżna. Oprócz mszyc zjada również jaja i larwy 
innych biedronek. Spotykana jest w wielu środowiskach, głównie na krzewach i drzewach 
liściastych. Licznie występuje także w miastach. Z osiedlowych chodników zbierano ją 
z mocno uszkodzonymi pokrywami powstałymi najprawdopodobniej w wyniku zderzeń 
z szybko jadącymi pojazdami. Odnosiło się to także do innych dużych i dobrze latających 
chrząszczy. Znajdowano też wiele takich, które były zdeptane lub rozjechane przez rowe-
ry albo hulajnogi. Najwięcej zebrano ich z chodników znajdujących się przy najbardziej 
ruchliwych ulicach Osiedla Moniuszki: B. Prusa (Fot. 1), (277 osobników) i S. Moniuszki 
(316 osobników) (Tab. 1).

Drugim, pod względem ilości martwych osobników zebranych z chodników, był Ca-
lathus fuscipes (Carabidae) – 38 osobników. Zebrano również dużo osobników Amara 
aenea – 34 osobników, Harpalus affinis – 29 osobników, Harpalus pumilus – 26 osobni-
ków, Harpalus rufipes (Fot. 2) – 20 osobników, Amara similata i Harpalus anxius po 18 
osobników, Amara bifrons  i Nebria brevicollis po 16 osobników, Anisodactylus binotatus 
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Fot. 1. Ulica B. Prusa (fot. D. konopko)
Phot. 1. B. Prusa Street (phot. by D. konopko). 

Fot. 2. Martwy Harpalus rufipes na jednym z chodników (fot. D. konopko)
Phot. 2. Dead Harpalus rufipes on one of the sidewalks (phot. by D. konopko).
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– 13 osobników, Harpalus tardus – 12 osobników, Amara familiaris – 11 osobników, Pte-
rostichus melanarius – 10 osobników. Z pozostałych gatunków Carabidae zebrano od 1 do 
kilku osobników (Tab. 1). Stanowiły one około 38% całości zebranego materiału. Pod 
względem jakościowym i ilościowym przeważały wśród nich gatunki terenów otwartych 
i słabo zadrzewionych o szerokim zasięgu występowania, reprezentujące głównie element 
zoogeograficzny palearktyczny i eurosyberyjski. Zbierano je martwe z chodników z moc-
no uszkodzonymi pokrywami w chwilę po przeprowadzanych zabiegach pielęgnacyjnych 
na osiedlowych trawnikach (Fot. 3). Znajdowano też takie, które były zdeptane lub rozje-
chane przez ludzi.

Po zabiegach pielęgnacyjnych wykonywanych w terenach zielonych z chodników 
i poboczy ulic zbierano również martwe Cantharidae – Cantharis rustica (25 osobników) 
i Cantharis fusca (17 osobników). Zbierano również Scarabaeidae, jak Hoplia graminicola 
(15 osobników), Valgus hemipterus (10 osobników) i martwe Silphidae – Phosphuga atrata 
(12 osobników), Silpha tristis (11 osobników). Z pozostałych rodzin zebrano od jednego do 
kilku martwych gatunków chrząszczy (Tab. 1).

Fot. 3. Często koszony i mocno przesuszony trawnik przy ul. Moniuszki (fot. D. konopko)
Phot. 3. Often mowed and very dry lawn at Moniuszki Street (phot. by D. konopko).
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Takson/Taxon
Stanowiska – Ulice
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1 2 3 4 5 6
Rodzina: Dytiscidae (1)
Agabus bipustulatus (L.) - - 1 4 - - 5
Rodzina: Carabidae (46)
Amara aenea (De Geer) 3 20 2 6 3 - 34
Amara aulica (panz.) - - 1 1 - - 2
Amara bifrons (Gyll.) - - 6 8 1 1 16
Amara communis (panz.) - 1 - - - - 1
Amara consularis (Duft.) - - - - 1 - 1
Amara convexior steph. - 3 - 2 - - 5
Amara  famelica zimmermann  1 - - 1 - - 2
Amara familiaris (Duft.) 1 2 3 5 - - 11
Amara fulva (müller) - - 1 2 - - 3
Amara ovata  (fabr.) 1 1 - 2 - - 4
Amara  plebeja (Gyll.)  - - - 1 - - 1
Amara similata (Gyll.) - 6 - 11 1 - 18
Amara spreta (Dej.) 1 1 - 1 - - 3
Amara tibialis (payk.) - 2 - 2 - - 4
Anchomenus dorsalis (pontoppiDan) - - 1 - - - 1
Anisodactylus binotatus (fabr.) 2 - - 10 1 - 13
Asaphidion flavipes (L.) - 1 - - - - 1
Badister bullatus (schrank) - 2 - - - 1 3

Tabela 1. Wykaz gatunków chrząszczy martwych zebranych podczas badań. W kolumnie „Takson” 
przy nazwie rodziny (w nawiasie) podano liczbę zebranych gatunków. Kolumny „Stanowiska – Ulice” 
oznaczają: 1 – ulicę Bydgoską i Kielecką, 2 – Moniuszki i Wyspiańskiego, 3 – Paderewskiego, 4 – Prusa, 5 
– Partyzantów, 6 – Norwida. W kolumnie „Liczba zebranych osobników” podano ogólną liczbę osobników 
martwych danego gatunku zebranych na w/w ulicach. W kolumnie „Uwagi” użyto następujących skrótów: 
(*) – chrząszcze nowe dla Pobrzeża Bałtyku, R – chrząszcze rzadkie w skali regionu.

Table 1. List of dead beetle species collected during the research. In the column “Taxon” next to the 
family name (in bracket) the number of species collected was given. The columns of „Positions – Streets” 
mean: 1 – Bydgoska and Kielecka, 2 – Moniuszki and Wyspiańskiego, 3 – Paderewskiego, 4 – Prusa, 5 
– Partyzantów, 6 – Norwida. In the column “Number of individuals” the total number of dead individuals 
collected in the above-mentioned streets were given. The following abbreviations have been used in the 
“Comments” column: (*) – new beetles for the Baltic Coast, R – rare beetles in the region.
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Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.

Bembidion lampros (herbst) - 3 2 1 - - 6
Bembidion properans (steph.) - - - 5 - - 5
Calathus fuscipes (Goeze) 3 13 2 9 7 4 38
Carabus nemoralis müller - - - 1 - - 1
Cicindela campestris L. 1 - - - - - 1
Harpalus affinis (schrank) 2 15 2 5 2 3 29
Harpalus anxius (Duft.) 1 13 - 3 - 1 18
Harpalus griseus (panz.) 1 1 - - - - 2
Harpalus laevipes zettersteDt 1 - - - - - 1
Harpalus latus (L.) 1 3 2 1 - - 7
Harpalus  luteicornis (Duft.)  - 1 - 2 - - 3
Harpalus pumilus sturm 1 17 1 6 - 1 26 R
Harpalus rubripes (Duft.) - 1 - - - 1 2
Harpalus rufipes (De Geer) 1 7 7 3 1 1 20
Harpalus signaticornis (Duft.) - 1 - 1 - - 2
Harpalus tardus (panz.) - 7 5 - - - 12
Licinus depressus payk. - 1 - - - - 1 R
Microlestes minutulus (Goeze) 2 - - - - - 2
Nebria brevicollis (fabr.) - 6 - 5 2 3 16
Notiophilus palustris (Duft.) - - 2 - - - 2
Notiophilus rufipes curtis - 1 - 1 - - 2 R
Ophonus laticollis mannerheim - 1 - - - - 1
Poecilus lepidus (leske) - 1 - - - - 1
Pterostichus melanarius (ill.) - 5 2 2 1 - 10
Pterostichus niger (schall.) - 1 - 3 - - 4
Pterostichus nigrita (fabr.) 1 - - - - - 1
Stenolophus teutonus (schrank) - - - 2 - - 2
Syntomus truncatellus (L.) 1 1 - - - - 2
Rodzina: Histeridae (2)
Margarinotus purpurascens (herbst) 1 1 - - - - 2
Hister unicolor L. 1 - - - - - 1
Rodzina: Silphidae (5)
Phosphuga atrata (L.) - - 2 10 - - 12
Silpha obscura L. - - - - - 1 1
Silpha tristis ill. - 1 2 - - 10 13
Thanatophilus rugosus (L.) - 1 - - - - 1
Thanatophilus sinuatus (fabr.) - 1 - - - - 1
Rodzina: Staphylinidae (5)
Lesteva longoelytrata (Goeze) - - - 3 - - 3
Ocypus nitens (schrank) - - - - - 1 1
Philonthus cognatus steph. 1 2 - 1 2 - 6
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Quedius fuliginosus (Grav.) - - - 1 - - 1
Staphylinus erythropterus L. - 1 - - - - 1
Rodzina: Lucanidae (1)
Platycerus caraboides (L.) 1 - - - - - 1
Rodzina: Geotrupidae (1)
Anoplotrupes stercorosus (scriba) 1 - - - - - 1
Rodzina: Scarabaeidae (10)
Amphimallon solstitiale (L.) - 1 - - - - 1
Anomala dubia (scop.) 2 - - 1 - - 3
Aphodius contaminatus (herbst) - 4 - - - - 4 R
Aphodius distinctus (müller) - 1 - - - - 1
Aphodius fimetarius (L.) - 1 1 3 - - 5
Hoplia graminicola (fabr.) 1 5 1 7 1 - 15
Onthophagus coenobita (herbst) - - 2 1 - - 3 R
Serica brunnea (L.) - - 1 - - - 1
Trichius fasciatus (L.) 1 - - - - - 1
Valgus hemipterus (L.)  1 4 3 2 - - 10
Rodzina: Elateridae (1)
Limonius minutus (L.) - 2 - 1 - - 3
Rodzina: Cantharidae (7)
Cantharis fusca (L.) - 10 - 5 2 - 17
Cantharis livida rufipes (herbst) - 1 - - 1 - 2
Cantharis nigricans (müller) - 2 - - - - 2
Cantharis obscura L. 1 5 - 2 - - 8
Cantharis pellucida fabr. 1 3 1 - - - 5
Cantharis rustica (fallén) 1 18 - 6 - - 25
Rhagonycha fulva (scop.) 3 - 1 - - - 4
Rodzina: Cleridae (1)
Korynetes caeruleus (De Geer) - 1 - - - 1 2 R
Rodzina: Dasytidae (2)
Dasytes caeruleus (De Geer) 3 1 1 - - - 5
Dasytes plumbeus (müller) 1 4 5 - - 2 12
Rodzina: Melyridae (2)
Cordylepherus viridis (fabr.) 2 1 1 1 - - 5
Malachius bipustulatus (L.) 1 1 1 - - - 3
Rodzina: Nitidulidae (1)
Omosita discoidea (fabr.) - 1 - - - - 1 R
Rodzina: Coccinellidae (5)
Adalia bipunctata (L.) - 1 1 5 - 1 8
Calvia quatuordecimguttata (L.) - 1 - 2 - - 3
Coccinella septempunctata L. 3 8 1 9 - 1 22

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Harmonia axyridis (pallas) 2 59 5 69 10 - 145
Myzia oblongoguttata (L.) - 1 - 1 - - 2
Rodzina: Tenebrionidae (4)
Crypticus quisquilius (L.) 2 1 - 1 - - 4
Gonodera luperus (herbst) 1 - - - - - 1
Lagria hirta (L.) - 1 - - - 1 2
Tenebrio molitor L. - 1 - - - - 1
Rodzina: Oedemeridae (2)
Ischnomera caerulea (L.) - 1 1 - - - 2
Oedemera lurida (marsh.) 5 - 1 - - 1 7
Rodzina: Meloidae (1)
Meloe proscarabaeus (L.) 1 - - - - - 1
Rodzina: Pyrochroidae (1)
Schizotus pectinicornis (L.) - - - 1 - - 1
Rodzina: Cerambycidae (4)
Asemum striatum (L.) - - 1 - - - 1
Clytus arietis (L.) - 2 - 1 - - 3
Pyrrhidium sanguineum L. - - - 1 - - 1 R*
Spondylis buprestoides (L.) 1 - - - - - 1
Rodzina: Chrysomelidae (7)
Chrysolina geminata (payk.) - - 1 1 - - 2
Chrysolina kuesteri (helliesen) - - - 1 - - 1
Chrysolina oricalcia (müller) - 1 - 4 - - 5 R
Galeruca tanaceti (L.) 3 1 1 2 - - 7
Gastrophysa polygoni (L.) 1 2 2 2 - - 7
Oulema gallaeciana (heyDen)  - - - 1 - - 1
Oulema melanopus (L.) - 1 1 1 - - 3
Rodzina: Curculionidae (11)
Cathormiocerus aristatus (Gyll.) - - - 1 - - 1 R
Curculio glandium marsh. - - - - - 1 1
Otiorhynchus armadillo (rossi) 1 4 2 4 - 2 13
Otiorhynchus ovatus (L.) - 7 4 2 1 - 14
Otiorhynchus raucus (fabr.) - 2 3 3 - - 8
Otiorhynchus sulcatus (fabr.) - 2 - 6 2 2 12
Otiorhynchus tristis (scop.) 1 2 3 1 1 - 8
Phyllobius  oblongus (L.)  - - - 1 - - 1
Phyllobius pomaceus Gyll. 2 3 - - - - 5
Polydrusus formosus (mayer) - 1 - 2 - 1 4
Sitona gressorius (fabr.) 2 3 1 5 - - 11
RAZEM 120 / TOTAL 120 71 316 90 277 40 41 835 10

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

Przeprowadzone badania miały charakter wstępny. Prowadzono je w strefie przymor-
skiej Bałtyku, stanowiącej naturalny szlak migracji dla wielu owadów i ptaków. Zabudowa 
tej strefy oraz nasilający się ruch kołowy i pieszy zapewne utrudnia przemieszczanie się 
wielu zwierzętom. Nie wiadomo ile ich ginie na ulicach miasta. Celowe są dalsze badania.

Z pośród 120 martwych gatunków zebranych z chodników i poboczy ulic w  zebranym 
materiale znalazło się 10 gatunków uznawanych za rzadkie w skali regionu (Tab. 1). Do 
rzadszych gatunków należała kózka – Pyrrhidium sanguineum (Cerambycidae), zamiesz-
kująca drzewostany liściaste i zagajniki. Zasiedla ona głównie dęby, rzadziej buki i inne 
drzewa liściaste. Składa jaja w szczeliny kory grubych i cienkich pni albo na obłamanych 
lub ściętych, leżących na ziemi gałęziach (burakoWski i in. 1990). Jednego martwego osob-
nika tego gatunku zebrano z chodnika przy ul. B. Prusa w dniu 27.05.2020 r. (leg. J.K. 
koWalczyk). 

W tej samej okolicy zebrano także 2 martwe osobniki Notiophilus rufipes (Carabidae) 
rzadko spotykanego gatunku leśnego, którego rozmieszczenie w Polsce wymaga dokład-
niejszego zbadania (burakoWski i in. 1973). To kolejne stwierdzenie tego gatunku na ob-
szarze Gdyni (konopko i in. 2017). Przypuszczalnie przemieszcza się on wzdłuż brzegu 
Bałtyku lub znalazł dogodne warunki do rozwoju na klifach Kępy Redłowskiej. Jednego 
z dwóch martwych okazów znalezionych na Osiedlu Moniuszki zebrano z chodnika przy 
ul. B. Prusa w dniu 17.02.2020 r. (leg. J.K. koWalczyk), a drugi okaz zebrano na nieutwar-
dzonej drodze będącej przedłużeniem ul. S. Wyspiańskiego w dniu 20.05.2020 r. (leg. J.K. 
koWalczyk).

Rzadko i sporadycznie spotykanymi gatunkami, zebranymi z chodników, okazały się 
również: Omosita discoidea  (Nitidulidae) – gatunek łyszczynka poławianego na suchej 
padlinie i resztkach pochodzenia zwierzęcego lub w soku wyciekającym z drzew oraz pod 
rozkładającymi się szczątkami roślinnymi (burakoWski i in. 1986). Zebrano też Korynetes 
caeruleus  (Cleridae) – chrząszcza występującego najczęściej w chodnikach larw drążących 
drewno różnych gatunków drzew, zarówno swobodnie stojących, jak i w obrobionym drew-
nie budowli. Jego larwy napadają na niższe postacie rozwojowe kołatków i korników. Spo-
tyka się go również w magazynach produktów żywnościowych, gdzie odżywia się szkod-
liwymi owadami (burakoWski i in. 1986). Znaleziono też gatunki uznawane za rzadsze 
w regionie, jak: Harpalus pumilus, Licinus depressus (Carabidae), Aphodius contaminatus, 
Ontophagus cenobita (Scarabaeidae), Chrysolina oricalcia (Chrysomelidae) i Cathormio-
cerus aristatus (Curculionidae) (Tab. 1). 
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Abstrakt. W poniższej pracy przedstawiono listę chrząszczy stwierdzonych podczas badań 
terenowych na obszarze użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” w Gdyni. Wstępnie z tego 
obszaru wykazano 251 gatunków, w tym: 2 gatunki z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce oraz 3 nowe dla Pobrzeża Bałtyku.

Słowa kluczowe: Gdynia, Północna Polska, użytek ekologiczny „Jezioro Kackie”, chrząsz-
cze (Coleoptera), wykaz gatunków, nowe stanowiska.

Abstract. In this work is presents a list of beetles found during field tests in the ecological 
site of Jezioro Kackie lake in Gdynia. Initially, 251 species have been identified from this 
area, including: 2 species from the Polish Red List of Threatened Animals in Poland and 3 
new species for the Baltic Coast.

Key Words: Gdynia, Northern Poland, ecological site “Jezioro Kackie”, beetles (Coleopte-
ra), list of species, new positions.

WSTĘP

Przeprowadzona w 2017 roku na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni inwentaryzacja fau-
nistyczna na obszarze utworzonego w 2008 roku użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” 
objęła tylko wybrane grupy zwierząt, tj. ssaki, ptaki, płazy i gady oraz część bezkręgowców, 
jak ważki i motyle. Zabrakło tam danych o chrząszczach. Celem niniejszej pracy było 
uzupełnienie wiedzy o występowaniu Coleoptera na tym obszarze.

TEREN BADAŃ

Użytek ekologiczny „Jezioro Kackie” ustanowiony został uchwałą nr XVII/409/08 Rady 
Miasta Gdyni w dniu 27 lutego 2008 r. Zlokalizowany jest on na obszarze administracyjnym 
miasta Gdynia w dzielnicy Wielki Kack (Rys. 1), (UTM: CF 33). Jego powierzchnia wynosi 
21,1 ha. W latach 1907–1912 istniało tam jezioro, które zostało osuszone. Na jego miejscu 
utworzono pastwiska dla bydła i koni oraz łąki kośne. Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1926 roku, wzdłuż zachodniej granicy istniejącej łąki wybudowano nasyp i tory 
Magistrali Węglowej – specjalnej linii kolejowej łączącej kopalnie Górnego Śląska z nowo 
powstałym portem w Gdyni. Dziś przebiega tamtędy linia kolejowa Gdynia–Kościerzyna 
i tory Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (Fot. 1) (ciechanoWski ,Wikar 2018). 
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Rys. 1. Mapa lokalizacji użytku
Fig. 1. Localization of ecological site.

Teren użytku pod względem siedliskowym jest kompleksem mokradeł w niecce osuszo-
nego wcześniej jeziora lobeliowego, obecnie zatorfionej (Fot. 2) i w dużej mierze podta-
pianej przez większą część roku (Fot. 3), a miejscami stale zabagnionej (ciechanoWski i in. 
2017). Występujące tutaj zbiorowiska szuwarowe zajmują jedynie dawną misę jeziora i jej 
wąskie obrzeża. Najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem, zajmującym ogromne 
powierzchnie użytku jest szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis. Pozostałe zespoły 
szuwarowe występują mozaikowo z tymże i na obrzeżach użytku. Miejscami roślinność 
ta opanowana jest przez krzewiaste wierzby. Natomiast płaty roślinności łąkowej zajmują 
wyżej położone fragmenty niecki, podobnie jak płaty roślinności ruderalnej dominującej 
wzdłuż dróg i na skarpach od strony drogi i nasypu kolejowego, a także od strony Obwodni-
cy Trójmiasta. Leśne zbiorowiska zastępcze naturalizujące się w kierunku kwaśnej buczyny 
niżowej oraz pozostałe występują od strony wschodniej (ciechanoWski i in. 2017) i graniczą 
z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.



Fot. 1. Niecka użytku i graniczący z nią nasyp kolejowy (fot. D. konopko)
Phot. 1. A basin of ecological site and an adjacent railway embankment (phot. by D. konopko).

Fot. 2. Podmokłe łąki użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” (fot. D. konopko)
Phot. 2. Wet meadows of ecological site of “Jezioro Kackie” (phot. by D. konopko).
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MATERIAŁ I METODY

Badania na obszarze użytku ekologicznego przeprowadzono w 2019 i 2020 roku. 
Chrząszcze łowiono metodą „na upatrzonego”. Do połowu chrząszczy wodnych używa-
no czerpaka hydrologicznego. Metod ilościowych nie stosowano. Gatunki duże, których 
oznaczenie było możliwe metodą przeżyciową oznaczano w terenie i wypuszczano w tym 
samym środowisku. Podział systematyczny i nazewnictwo przyjęto za Catalogue of Pala-
earctic Coleoptera (löbl, smetana 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011). Gatunki zagrożo-
ne wyginięciem wydzielono w oparciu o Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych 
w Polsce (Pawłowski i in. 2002). Uwagi dotyczące wybranych gatunków podano na podsta-
wie informacji z Katalogu fauny Polski (burakoWski i in. 1983, 1992, 1995, 1997). Zebrany 
i oznaczony materiał znajduje się w zbiorze entomologicznym autora artykułu.

WYNIKI

W trakcie przeprowadzonych badań wykazano wstępnie 251 gatunków chrząszczy z 30 
rodzin, w tym: 2 gatunki wymienione na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 
w Polsce (Pawłowski i in. 2002), 3 gatunki nowe dla Pobrzeża Bałtyku oraz 19 uznawanych 
za rzadkie w skali regionu. 

Fot. 3. Miejsca stale zabagnione w niecce użytku ekologicznego (fot. D. konopko)
Phot. 3. Places constantly swamped in the ecological state (phot. by D. konopko).
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Najliczniej występowały Carabidae – 68 gatunków, Curculionidae – 38 gatunków, Chry-
somelidae – 23 gatunków, Staphylinidae – 14 gatunków, Brentidae – 13 gatunków, Scara-
baeidae, Coccinellidae i Cerambycidae po 12 gatunków, Dytiscidae – 10 gatunków, Elateri-
dae i Cantharidae po 9 gatunków. Z pozostałych rodzin stwierdzono występowanie od 1 do 
4 gatunków (Tab. 1). 

Pod względem jakościowym i ilościowym przeważały gatunki sapro-, fito-, i polifagicz-
ne reprezentujące element palearktyczny i eurosyberyjski, charakterystyczne dla terenów 
otwartych i słabo zadrzewionych o szerokim zasięgu występowania. Gatunki zoofagiczne 
stanowiły 45,4% pozostałych gatunków. 

Stenobioty brzegowe reprezentowane były najczęściej przez chrząszcze epigeiczne 
z rodzin Carabidae i Staphylinidae, jak: Agonum fuliginosum, A. thoreyi, Bembidion arti-
culatum, B. illigeri, B. mannerheimii, B. obliquum, B. varium, Carabus granulatus, Lorice-
ra pilicornis, Oodes helopioides, Oxypselaphus obscurus, Pterostichus diligens, P. minor, 
P. vernalis, Stenolophus mixtus, S. teutonus, Paederus riparius, Stenus carbonarius. Mniej 
licznie występowały gatunki leśne, jak: Platynus assimilis, Pterostichus melanarius, P. ni-
ger, niektóre Cerambycidae oraz gatunki psamnofine: Amara  bifrons, A. fulva, A. spreta, 
Harpalus rubripes, Poecilus cupreus, P. vernalis, Opatrum  sabulosum (Tab. 1).

Tabela 1. Wykaz gatunków chrząszczy stwierdzonych na obszarze użytku ekologicznego „Jezioro 
Kackie”. W kolumnie „Takson” przy nazwie rodziny (w nawiasie) podano liczbę zebranych gatunków. 
Skróty w kolumnie „Uwagi” oznaczają: R – chrząszcze rzadkie w skali regionu, VU – narażone na wygi-
nięcie, (*) – chrząszcze nowe dla Pobrzeża Bałtyku 

Table 1. List of species of beetles found in the area of ecological site of  “Jezioro Kackie”. In the column 
“Taxon” next to the family name (in bracket) the number of species collected was given. Abbreviations in 
the Comments: R – rare beetles, VU – Vurnerable, (*) – beetles new for Baltic Coast.

Takson/Taxon Uwagi/
Comments

Rodzina: Noteridae (1)
Noterus crassicornis (müller, 1776)  
Rodzina: Dytiscidae – pływakowate (10)
Acilius canaliculatus (nicolai, 1822)
Acilius sulcatus (linnaeus, 1758)
Agabus bipustulatus (linnaeus, 1767)
Graphoderus cinereus (linnaeus, 1758)
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)
Hydaticus transversalis (pontoppiDan, 1763)
Hydroporus planus (fabricius, 1781)
Hyphydrus ovatus (linnaeus, 1761)
Ilybius ater (De Geer, 1774)
Rhantus notaticollis (aubé, 1837)
Rodzina: Carabidae – biegaczowate (68)
Acupalpus flavicollis (sturm, 1825)
Acupalpus parvulus (sturm, 1825)
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Agonum  fuliginosum (panzer, 1809)  
Agonum sexpunctatum (linnaeus, 1758)
Agonum thoreyi (Dejean, 1828)
Amara aenea (De Geer, 1774)
Amara  bifrons (Gyllenhal, 1810)  
Amara curta Dejean, 1828 R
Amara familiaris (DuftschmiD, 1812)
Amara fulva (müller, 1776)
Amara  lunicollis schiøDte, 1837
Amara ovata (fabricius, 1792)
Amara spreta (Dejean, 1831)
Anisodactylus binotatus (fabricius, 1787)
Anisodactylus signatus (panzer, 1796) R
Badister lacertosus sturm, 1815
Badister sodalis (DuftschmiD, 1812)
Bembidion articulatum (panzer, 1796)
Bembidion bruxellense Wesmael, 1835
Bembidion cruciatum polonicum Dejean, 1831
Bembidion femoratum (sturm, 1825)
Bembidion illigeri (netolitzky, 1914)
Bembidion lampros (herbst, 1784)
Bembidion mannerheimii (sahlberG, 1827)
Bembidion obliquum sturm, 1825
Bembidion properans (stephens, 1828)
Bembidion  pygmaeum (fabricius, 1792)
Bembidion  quadrimaculatum (linnaeus, 1761)  
Bembidion tetracolum (say, 1823)
Bembidion varium (olivier, 1795)
Bradycellus verbasci (DuftschmiD, 1812) R
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Carabus granulatus (linnaeus, 1758)
Carabus violaceus (linnaeus, 1758)
Cicindela campestris (linnaeus, 1758) 

Clivina fossor (linnaeus, 1758)
Cychrus caraboides (linnaeus, 1758)  
Dyschirius globosus (herbst, 1784)
Elaphrus cupreus (DuftschmiD, 1812)
Elaphrus riparius (linnaeus, 1758)
Harpalus affinis (schrank, 1781)
Harpalus laevipes (zettersteDt, 1828)
Harpalus latus (linnaeus, 1758)

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Harpalus rubripes (DuftschmiD, 1812)
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) 

Harpalus tardus (panzer, 1796)
Lebia cruxminor (linnaeus, 1758)
Leistus terminatus (panzer, 1793) 

Loricera pilicornis (fabricius, 1775)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777)  
Nebria brevicollis (fabricius, 1792) 

Oodes helopioides (fabricius, 1792) VU
Ophonus puncticollis (paykull, 1798)
Oxypselaphus obscurus (herbst, 1784)
Patrobus atrorufus (strøm, 1768)
Platynus assimilis (paykull, 1790)
Poecilus cupreus (linnaeus, 1758)
Poecilus lepidus (lesce, 1785)
Poecilus versicolor (sturm, 1824)
Pterostichus diligens (sturm, 1824)
Pterostichus melanarius (illiGer, 1798)
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)
Pterostichus niger (schaller, 1783)
Pterostichus nigrita (fabricius, 1792)
Pterostichus oblongopunctatus (fabricius, 1787)
Pterostichus vernalis (panzer, 1796)
Stenolophus mixtus (herbst, 1784)
Stenolophus teutonus (schrank, 1781)
Rodzina: Hydrophilidae – kałużnicowate (2)
Cercyon ustulatus (preyssler, 1790)
Hydrobius fuscipes (linnaeus, 1758)
Rodzina: Histeridae – gnilikowate (1)
Hister unicolor (linnaeus, 1758)
Rodzina: Silphidae – omarlicowate (3)
Phosphuga atrata (linnaeus, 1758)
Silpha tristis illiGer, 1798
Thanatophilus sinuatus (fabricius, 1775)
Rodzina: Staphylinidae – kusakowate (14)
Aleochara curtula (Goeze, 1777)
Anotylus rugosus (fabricius, 1775) 
Drusilla canaliculata (fabricius, 1787)
Lathrobium fulvipenne (Gravenhorst, 1806) 
Lathrobium pallidum norDmann, 1837 R*
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Paederus riparius (linnaeus, 1758) 
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)
Philonthus rubripennis stephens, 1832
Stenus carbonarius Gyllenhal, 1827
Stenus clavicornis (scopoli, 1763) 
Tachyporus hypnorum (fabricius, 1775) 
Tetartopeus terminatus (Gravenhorst, 1802)
Rodzina: Geotrupidae – żukowate (2)
Anoplotrupes stercorosus (scriba, 1791)
Trypocopris vernalis (linnaeus, 1758)
Rodzina: Scarabaeidae – poświętnikowate (12)
Anomala dubia (scopoli, 1763)
Aphodius granarius (linnaeus, 1767)
Aphodius prodromus (brahm, 1790)
Aphodius rufipes (linnaeus, 1758)
Aphodius sticticus (panzer, 1798)
Cetonia aurata (linnaeus, 1758) 

Onthophagus nuchicornis (linnaeus, 1758)
Oxythyrea funesta (poDa, 1761) R
Phyllopertha horticola (linnaeus, 1758) 

Serica brunnea (linnaeus, 1758)
Trichius fasciatus (linnaeus, 1758)
Valgus hemipterus (linnaeus, 1758)  
Rodzina: Buprestidae – bogatkowate (2)
Anthaxia  quadripunctata (linnaeus, 1758)  
Trachys minuta (linnaeus, 1758)
Rodzina: Dryopidae – dzierożnicowate (1)
Dryops ernesti (Gozis, 1886)
Rodzina: Elateridae – sprężykowate (9)
Actenicerus sjaelandicus (müller, 1764)
Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785)
Agriotes lineatus (linnaeus, 1767)
Agriotes sputator (linnaeus, 1758)
Agrypnus murinus (linnaeus, 1758)
Athous haemorrhoidalis (fabricius, 1801)
Hemicrepidius niger (linnaeus, 1758)
Hypnoidus riparius (fabricius, 1792)
Prosternon tessellatum (linnaeus, 1758)
Rodzina: Cantharidae – omomiłkowate (9)
Cantharis flavilabris fallén, 1807

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Cantharis fusca (linnaeus, 1758)
Cantharis livida rufipes herbst, 1784
Cantharis nigra fallén, 1807
Cantharis nigricans (müller, 1776)
Cantharis pellucida (fabricius, 1792)
Cantharis rufa (linnaeus, 1758)
Cantharis rustica (fallén, 1807)
Rhagonycha fulva (scopoli, 1763)
Rodina: Dasytidae (1)
Dasytes plumbeus (müller, 1776)
Rodina: Malachiidae – bęblikowate (1)
Cordylepherus viridis (fabricius, 1787)
Rodzina: Kateretidae (2)
Brachypterus urticae (fabricius, 1792)
Kateretes pedicularius (linnaus, 1758)
Rodzina: Nitidulidae – łyszczynkowate (2)
Meligethes aeneus (fabricius, 1775)
Meligethes tristis sturm, 1845 R
Rodzina: Phalacridae – pleszakowate (1)
Olibrus aeneus (fabricius, 1792)
Rodzina: Cryptophagidae – skrytojadkowate (1)
Antherophagus similis curtis, 1835 R
Rodzina: Byturidae – kistnikowate (2)
Byturus ochraceus (scriba, 1790)
Byturus tomentosus (De Geer, 1774)
Rodzina: Coccinellidae – biedronkowate (12)
Adalia bipunctata (linnaeus, 1758)
Calvia quatuordecimguttata (linnaeus, 1758) 

Coccinella quinquepunctata linnaeus, 1758
Coccinella septempunctata linnaeus, 1758
Coccinula quatordecimpustulata (linnaeus, 1758)
Harmonia axyridis (pallas, 1773)
Harmonia quadripunctata (pontopiDDan, 1763)
Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Psyllobora vigintiduopunctata (linnaeus, 1758)
Propylea quatuordecimpunctata (linnaeus, 1758)
Subcoccinella vigintiguatuorpunctata (linnaeus, 1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (linnaeus, 1761)
Rodzina: Mordellidae – schylikowate (1)
Variimorda villosa (schrank von paula, 1781)

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Rodzina: Tenebrionidae – czarnuchowate (4)
Cteniopus sulphureus (linnaeus, 1758) 
Diaperis boleti (linnaeus, 1758)
Lagria hirta (linnaeus, 1758)
Opatrum sabulosum (linnaeus, 1760)  
Rodzina: Oedemeridae – zalęszczycowate (2)
Oedemera lurida (marsham, 1802)
Oedemera virescens (linnaeus, 1767)
Rodzina: Meloidae – majkowate (1)
Meloe proscarabaeus (linnaeus, 1758)
Rodzina: Cerambycidae – kózkowate (12)
Anastrangalia sanguinolenta (linnaeus, 1761)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)  
Cortodera femorata (fabricius, 1787)
Dinoptera collaris (linnaeus, 1758)
Pachytodes cerambyciformis (schrank, 1781) 

Paracorymbia maculicornis (De Geer, 1775)
Phytoecia virgula (charpentier, 1825)
Pseudovadonia livida (fabricius, 1776)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rutpela maculata (poDa von neuhaus, 1761)
Stenurella bifasciata (muller, 1776)
Stenurella melanura (linnaeus, 1758)
Rodzina: Chrysomelidae – stonkowate (23)
Bruchidius marginalis (fabricius, 1776) R
Bruchidius vilosus (fabricius, 1795)
Bruchus affinis frölich, 1799 R*
Bruchus atomarius (linnaeus, 1761)
Bruchus loti paykull, 1800 R
Cassida vibex linnaeus, 1767
Chrysolina fastuosa (scopoli, 1763)
Chrysolina geminata (paykull, 1799)
Chrysolina varians (schaller, 1783)
Cryptocephalus moraei (linnaeus, 1758)  
Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819
Cryptocephalus sericeus (linnaeus, 1758)
Donacia aquatica (linnaeus, 1758)
Galeruca tanaceti (linnaeus, 1758)
Galerucella tenella (linnaeus, 1761)
Gastrophysa polygoni (linnaeus, 1758)
Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Gonioctena olivacea (forster, 1771)  
Labidostomis longimana (linnaeus, 1761)
Neocrepidodera transversa (marsham, 1802)
Oulema gallaeciana (heyDen, 1870)  
Oulema melanopus (linnaeus, 1758)
Phratora laticollis (suffrian, 1851)
Rodzina: Anthribidae – kobielatkowate (1)
Bruchela rufipes (olivier, 1790) R
Rodzina: Brentidae – pędrusiowate (13)
Apion frumentarium (linnaeus, 1758)  
Aspidapion aeneum (fabricius, 1775)
Aspidapion radiolus (marsham, 1802)
Eutrichapion viciae (paykull, 1800)
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777)
Omphalapion hookerorum (kirby, 1808)
Perapion curtirostre (Germar, 1817)
Perapion violaceum (kirby, 1808)
Protapion filirostre (kirby, 1808)
Pseudoperapion brevirostre (herbst, 1797)
Pseudoprotapion astragali (paykull, 1800)
Stenopterapion meliloti (kirby, 1808)
Stenopterapion tenue (kirby, 1808)
Rodzina: Curculionidae – ryjkowcowate (38)
Anthonomus rubi (herbst, 1795)
Aulacobaris picicornis (marsham, 1802) R
Baris artemisiae (herbst, 1795)
Ceutorhynchus obstrictus (marsham, 1802)
Cionus hortulanus (Geoffroy in fourcroy, 1785)  
Cionus thapsus (fabricius, 1792) R
Cionus tuberculosus (scopoli, 1763)
Cleonis pigra (scopoli, 1763)
Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) R
Hypera miles (paykull, 1792)
Hypera postica (Gyllenhal, 1813)
Larinus sturnus (schaller, 1783) VU, R
Larinus turbinatus (Gyllenhal, 1836) R
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)
Mogulones geographicus (Goeze, 1777)
Mogulones raphani (fabricius, 1792)
Nedyus quadrimaculatus (linnaeus, 1758)  
Otiorhynchus ligustici (linnaeus, 1758) R

Tabela 1. c.d.
Table 1. cont.
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Otiorhynchus raucus (fabricius, 1776)
Otiorhynchus  tristis (scopoli, 1763)  
Parethelcus pollinarius (forster, 1771)
Phyllobius maculicornis (Germar, 1824)
Phyllobius pomaceus (Gyllenhal, 1834)  
Polydrusus pilosus (GreDler, 1866)
Rhinocyllus conicus (froelich, 1792)
Rhinoncus inconspectus (herbst, 1795)
Rhinoncus pericarpius (linnaeus, 1758)
Rhinusa antirrhini (paykull, 1800)
Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)
Rhinusa tetra (fabricius, 1792)
Sibinia pellucens (scopoli, 1772) R*
Sitona cylindricollis (fahraeus, 1840)
Sitona lepidus Gyllenhal, 1834
Sitona sulcifrons (thunberG, 1798)  
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
Tournotaris bimaculata (fabricius, 1787) R
Trichosirocalus troglodytes (fabricius, 1787)
Tychius meliloti stephens, 1831
Razem/Total 251

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

PODSUMOWANIE

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono występowanie 19 gatunków chrząszczy 
uznawanych za rzadkie w skali regionu. Do nieczęsto spotykanych gatunków należała mię-
dzy innymi łanocha pobrzęcz Oxythyrea funesta (Tab. 1) z rodziny Scarabaeidae, uważana 
za relikt stepowy okresu postglacjalnego. Obszar rozsiedlenia tego termofilnego gatunku 
obejmuje Afrykę Północną, Azję Mniejszą, Kaukaz, Europę Południową oraz południową 
część Europy Środkowej, gdzie występuje głównie na terenach kserotermicznych (bu-
rakoWski i in. 1983). Postacie dorosłe występują od maja do lipca na kwiatach krzewów 
i drzew oraz roślin zielnych, głównie żółto kwitnących z rodziny złożonych. Na terenie 
użytku obserwowano ją na kwiatach groszku żółtego Lathyrus pratensis i kwiatach ostroż-
nia warzywnego Cirsium oleraceum.

Interesującymi gatunkami obserwowanymi na nasłonecznionych, południowo wschod-
nich stokach niecki użytku były ciepłolubne ryjkowce, jak: Sibinia pellucens  (Tab. 1) że-
rująca na bylinach z rodzaju bniec (Silene latifolia, S. inflata) (burakoWski i in. 1995), 
Aulacobaris picicornis żerujący na rezedzie żółtej Reseda lutea (burakoWski i in. 1995) 
i Cleopomiarus graminis żyjący na dzwonkach (Campanula periscifolia, C. rotundifolia) 
(burakoWski i in. 1997). 
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Na rezedzie żółtej R. lutea obserwowano także znanego w Polsce tylko z nielicznych 
stanowisk w południowej części kraju Bruchela rufipes  (Tab. 1) z rodziny Anthribidae (bu-
rakoWski i in. 1992). Na groszkach Lathyrus i traganku Astragalus obserwowano nieczę-
ste imagines z rodzaju Bruchus i Bruchidius (Chrysomelidae), jak: Bruchus affinis, B. loti 
i Bruchidius marginalis (Tab. 1), a w miejscach wilgotnych umieszczone na Czerwonej 
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Pawłowski i in. 2002) – kategoria VU 
(narażone na wyginięcie): Oodes helopioides (Carabidae) i Larinus sturnus (Curculionidae) 
(Tab. 1).

Przedstawiona powyżej wstępna lista 251 gatunków chrząszczy stwierdzonych w trakcie 
badań z pewnością nie odzwierciedla pełnego zróżnicowania gatunkowego Coleoptera wy-
stępujących na obszarze użytku. Należy przypuszczać, że przy zastosowaniu innych metod 
badawczych, lista gatunków chrząszczy może znacznie się powiększyć.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję Panu mgr. inż. Lechowi bucholzoWi ze Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego za pomoc w oznaczeniu części Elateridae, a Panu prof. dr. hab. Olegowi alek-
sanDroWiczoWi z Zakładu Zoologii i Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi 
Akademii Pomorskiej w Słupsku za weryfikację oznaczeń części Carabidae.
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Abstract. Forty-two species of Syrphidae have been reported from eastern Georgia during 
a short nature trip in spring 2018. Three species: Eupeodes lucasi (marcos-García et 
láska, 1983), Paragus oltenicus stănescu, 1977 and Sphiximorpha garibaldii rónDani, 
1860 were discovered in this country for the first time.

Key Words: Diptera, Syrphidae, faunistic research, eastern Georgia, new species, spring 
species.

Abstrakt. Czterdzieści dwa gatunki Syrphidae wykazano wiosną 2018 roku we wschod-
niej Gruzji w trakcie krótkiej ekspedycji przyrodniczej. Trzy gatunki: Eupeodes lucasi 
(marcos-García et láska, 1983), Paragus oltenicus stănescu, 1977 oraz Sphiximorpha 
garibaldii rónDani, 1860 stwierdzono w tym kraju po raz pierwszy.

Słowa kluczowe: Diptera, Syrphidae, badanie faunistyczne, wschodnia Gruzja, nowe ga-
tunki, wiosenne gatunki.

In the period from April 24 to May 1, 2018, the authors took a nature trip to the eastern, 
dry areas of the Republic of Georgia, to see the landscapes in early spring and survey inver-
tebrate fauna in its natural environment. During that time, the Syrphidae flies have been ob-
served on vegetation, flowers of herbaceous plants and shrubs, e.g. on hawthorns Crataegus 
spp. and tamarisks Tamarix spp. In some places, the leaves of the trees were sprayed with 
sugar water to lure the flies and increase the chance of encountering them, then observe as 
they feed.

A total of 42 species of Syrphidae (Tab 1.) were found during the study in 13 localities. 
Although the fauna of hoverflies of the Republic of Georgia seems to be well recognized and 
includes 357 species (menGual et al. 2020), and the duration of the study was very short, 
three new Syrphidae species for Georgia were found: Eupeodes lucasi (marcos-García et 
láska, 1983), Paragus oltenicus stănescu, 1977 and Sphiximorpha garibaldii rónDani, 
1860. The known range of E. lucasi and S. garibaldii is similar and covers areas of southern 
Europe from the Iberian Peninsula to Greece or Turkey (marcos-García et al. 2000, van 
steenis et al. 2016), so Georgian sites extend it further east. P. oltenicus ranges from Greece 
and Romania east to China and it was expected in Georgia but not yet detected.

All the other species found during the study, except Eupeodes amoenus loeW, 1848, are 
widely distributed in the western palaearctic and are also present in Poland. It can be con-
cluded that the early spring fauna of the Syrphidae in the dry areas of eastern Georgia is the 
fauna of Western Palaearctic, we only observe differences in which species are dominant in 
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their genus. For example, common in Georgia are Scaeva dignota (rónDani, 1857), Pipizella 
divicoi (GoelDlin, 1974) and Paragus tibialis fallén, 1817, and their respective dominants 
in the genus in Poland are Scaeva selenitica (meiGen, 1822), Pipizella viduata (linnaeus, 
1758) and Paragus haemorrhous meiGen, 1822, all of each are present in both countries.

Syrphidae are flies associated in almost all cases with wet environments, so in the dry 
areas of eastern Georgia, they were observed in very small number, almost exclusively on 
the vegetation along rivers and wadis, on hilltops and in the most shaded places.

List of localities:

DT: Dedoplis Tskaro; 41°28.247’N 46°7.897’E; 24,30 IV 2018
EG:  river near The Eagle Gorge; 41°29.360’N 46°5.803’E; 24,27,30 IV 2018
VRO: road to Vashlovani; 41°16.217’N 46°26.265’E; 24 IV 2018
VRS: Vashlovani Ranger Station; 41°12.564’N 46°26.177’E; 25,29 IV 2018
VST: steppe near Vashlovani; 41°11.872’N 46°29.333’E; 26 IV 2018
DA: Dalis Mta Reservoir: steppe;41°16.416’N 45°56.041’E; 27 IV 2018
DAI: Dalis Mta: Iori river; 41°15.807’N 45°53.377’E; 27 IV 2018
VPC: Pantishari Canyon: “City of swallows”; 41°14.256’N 46°22.573’E; 28 IV 2018
VSM: Samukhi,wadi; 41°12.776’N 46°21.597’E; 28 IV 2018
KA: pond near Kasristskali; 41°17.054’N 46°27.272’E; 29 IV 2018
DG: Davit Gareji Monastery; 41°27.577’N 45°21.220’E, 1 V 2018
TO: Tokhliauri, old park; 41°31.305’N 45°55.362’E, 1 V 2018
GA: Gamardjveba: hill; 41°31.305’N 45°55.362’E, 1 V 2018

1. Cheilosia ruffipes (preyssler, 1793)
= C. soror (zettersteDt, 1843) DT, EG

2. C. urbana (meiGen, 1822) EG
3. C. variabilis (panzer, 1798) DT, EG
4. C. vicina (zettersteDt, 1849) DT, EG, VRS
5. Chrysotoxum cautum (harris, 1776) DAI, DT, EG, TO
6. C. intermedium meiGen, 1822 VRS
7. C. vernale loeW, 1841 DG, GA
8. Epistrophe eligans (harris, 1780) EG, VRS
9. E. nitidicollis (meiGen, 1822) EG

10. Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) DAI, DT, EG, VST, VRS, VPC
11. Eristalis arbustorum (linnaeus, 1758) DAI, DT, EG, VST, VSM
12. E. pertinax (scopoli, 1763) EG
13. E. similis (fallén, 1817) DT, EG
14. E. tenax (linnaeus, 1758) DT, EG, VRS, VPC
15. Eumerus amoenus loeW, 1848 EG, VRS, VPC

Table 1. List of species reported in eastern Georgia during the survey. * – species new to the fauna of 
the Republic of Georgia.

Tabela 1. Lista gatunków wykazanych podczas badań we wschodniej Gruzji. * –  gatunek nowy dla 
fauny Gruzji.
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16. Eupeodes corollae (fabricius, 1794) DG, DT, EG, GA, DA, VRO, VST, 
VRS, VPC

17. *E. lucasi (Marcos-García et láska, 1983) VRS
18. E. luniger (meiGen, 1822) DT, EG
19. Helophilus pendulus (linnaeus, 1758) DT, VSM
20. H. trivittatus (fabricius, 1805) DT, EG
21. Heringia heringi (zettersteDt, 1843) VPC
22. Melanostoma mellinum (linnaeus, 1758) EG, KA, VST, VRS
23. M. scalare (fabricius, 1794) EG
24. Merodon sp. – one undetermined female GA
25. Myathropa florea (linnaeus, 1758) DT, EG, VPC, VSM
26. Paragus bicolor (fabricius, 1794) DG, EG, VST
27. P. hameorrhous meGerle in meiGen, 1822 EG
28. *P. oltenicus stănescu, 1977 DT
29. P. tibialis (fallén, 1817) VST, VRS
30. Parhelophilus frutetorum (fabricius, 1775) VSM
31. Pipiza noctiluca (linnaeus, 1758) GA
32. Pipizella divicoi (GoelDlin, 1974) DT
33. Platycheirus albimanus (fabricius, 1781) DT, EG
34. Rhingia campestris meiGen, 1822 DT
35. Scaeva dignota (rónDani, 1857) DAI, DT, EG, GA
36. S. pyrastri (linnaeus, 1758) DAI, DT, EG, VRS, VPC
37. Sphaerophoria scripta (linnaeus, 1758) DG, GA, KA, VRO, VRS, VSM
38. *Sphiximorpha garibaldii rónDani, 1860 VRS
39. Syritta pipiens (linnaeus, 1758) EG, VST, VRS, VPC, VSM
40. Syrphus ribesii (linnaeus, 1758) DT, EG, VPC
41. S. vitripennis meGerle in meiGen, 1822 EG
42. Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 1776) DT, EG, GA
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