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Przyczynek do poznania chrząszczy użytku ekologicznego 
„Jezioro Kackie” w Gdyni

A contribution to the knowledge of beetles of ecological site “Kackie 
Lake” in Gdynia

Dariusz KonopKo

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

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). 



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.
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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)



16                                                                                     Notatki Entomologiczne 6(1)

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.



Notatki Entomologiczne 6(1)   21

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). 



Notatki Entomologiczne 6(1)   23

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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