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CHRZ¥SZCZE Z WYBRANYCH RODZIN (COLEOPTERA:

SPHAERITIDAE, HISTERIDAE, LYMEXYLIDAE,

CERYLIDAE, COLYDIIDAE)
JAKO ELEMENT MONITORINGU EKOLOGICZNEGO
W PUSZCZY BIA£OWIESKIEJ

COLEOPTERA OF SELECTED FAMILIES (COLEOPTERA: SPHAERITIDAE,

HISTERIDAE, LYMEXYLIDAE, CERYLIDAE, COLYDIIDAE) AS AN ELEMENT
OF ECOLOGICAL MONITORING IN BIA£OWIE¯A PRIMEVAL FOREST

Abstract. In the course of monitoring studies in Bia³owie¿a Primeval Forest

(years 1988-1999) representatives of the families Sphaeritidae, Histeridae,

Lymexylidae, Cerylidae and Colydiidae (Coleoptera) were collected.

Altogether five study plots, localized in fresh mixed coniferous forest (3 plots),

fresh mixed broadleaved forest and fresh broadleaved forest (1 plot each)

yielded 192 specimens of these groups (tab. 1). In cases of the Cerylidae,

Lymexylidae and part of Histeridae the most efficient proved the screen traps of

the „window trap”-type. Generally, however, the methods employed do not

provide as many specimens as to enable the quantitative analysis, including the

search for correlation with environmental changes. Thence the groups in

question are not suitable for the standard, quantitative monitoring studies.

However, the analysis of the collected material allows to obtain valuable

faunistic data.
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1. WSTÊP

W roku 1988 zosta³y zapocz¹tkowane badania w ramach monitoringu eko-
logicznego w Puszczy Bia³owieskiej (PB). Celem tych badañ by³o m.in.: poznanie
stanu œrodowiska, monitorowanie jego zmian w strefie tzw. ma³ych zagro¿eñ,
poznanie sk³adu gatunkowego fauny bezkrêgowców, znalezienie wœród nich pros-
tych bioindykatorów zmian œrodowiska, poznanie naturalnych procesów biologicz-
nych zachodz¹cych w ekosystemach leœnych, jak równie¿ zoptymalizowanie
metod s³u¿¹cych badaniom monitoringowym. Za³o¿ono równie¿, ¿e otrzymane
wyniki mog¹ byæ baz¹ porównawcz¹ dla uzyskanych podobn¹ metodyk¹ danych z
innych regionów, bardziej zdegradowanych w wyniku szeroko rozumianej dzia³al-
noœci cz³owieka.

Wœród od³owionych bezkrêgowców najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ owady, a w
obrêbie tej grupy znacz¹ce miejsce zajmuj¹ chrz¹szcze (Coleoptera). Niektórym
od³awianym rodzinom chrz¹szczy poœwiêcono prace podsumowuj¹ce pierwszy
etap badañ monitoringowych (Kubisz 1995, Melke i Gutowski 1995, Mokrzycki
1995, Stachowiak 1995, Szwa³ko 1995). Rodziny chrz¹szczy omawiane w ni-
niejszej pracy nie by³y dotychczas przedmiotem osobnego opracowania w ramach
badañ monitoringowych ze wzglêdu na niewielk¹ iloœæ od³owionych gatunków i
okazów. Dane zebrane dotychczas nie pozwalaj¹ na dalekosiê¿ne interpretacje,
potwierdzaj¹ jednak wystêpowanie niektórych rzadkich gatunków i w sposób bez-
poœredni œwiadcz¹ o bogactwie fauny Puszczy Bia³owieskiej – unikatu w skali eu-
ropejskiej.

2. METODYKA BADAÑ

Od³owy bezkrêgowców prowadzone by³y w latach 1988-1999 w PB na ni¿ej
wymienionych powierzchniach badawczych:

Pow. 1 – Nadleœnictwo Bia³owie¿a, oddz. 521D/B, BMœw, starodrzew,

Pow. 2 – Nadleœnictwo Bia³owie¿a, oddz. 493D, BMœw, drzewostan œrednio-
wiekowy,

Pow. 3 – Bia³owieski P. N., oddz. 399C, Lœw, starodrzew,

Pow. 4 – Bia³owieski P. N., oddz. 317C, LMœw, starodrzew,

Pow. 5 – Bia³owieski P. N., oddz. 288C/318A, BMœw, starodrzew.

Dok³adn¹ charakterystykê geograficzn¹, geobotaniczn¹ i klimatyczn¹ bada-
nego terenu wraz z lokalizacj¹ i ze szczegó³owym omówieniem powierzchni ba-
dawczych przedstawia praca Gutowskiego i Krzysztofiaka (1995).

Na ka¿dej powierzchni badawczej zainstalowano nastêpuj¹ce pu³apki:
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– 3 pu³apki foliowe typu ekranowego, w tym 2 bez œrodka wabi¹cego (ozna-
czona symbolem F) oraz 1 z tamponem nas¹czonym terpentyn¹ (Ft) (od 1992 r. –
tylko 2 pu³apki F);

– ¿ó³te miski z glikolem (pu³apki Moericke’go): 3 ustawione na gruncie (M),
1 zawieszona pod koronami drzew (Mk) oraz 3 wisz¹ce 1 m nad ziemi¹ (M1). Od
1993 r. wywiesza siê tylko po 9 pu³apek M1 na ka¿dej z powierzchni;

– 20 pu³apek Barbera (B) z wodnym roztworem glikolu etylenowego (od
1991 r. – 10 pu³apek).

Szczegó³owy harmonogram funkcjonowania pu³apek w latach 1992–1999
zosta³ zamieszczony w opracowaniu Gutowskiego (2004).

Pu³apki opró¿niano ze z³owionych bezkrêgowców przez ca³y okres wegetacyj-
ny w odstêpach dwutygodniowych. W ramach badañ nad opracowywanymi rodzi-
nami chrz¹szczy nie stosowano ¿adnych dodatkowych metod od³owu.

Od³owione okazy znajduj¹ siê w kolekcji autora. W pracy zastosowano na-
zewnictwo i uk³ad systematyczny (poza niewielkimi zmianami wynikaj¹cymi z
najnowszych badañ) zgodnie z Katalogiem fauny Polski (Burakowski i in. 1978,
1986a, b).

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA

£¹cznie w omawianym okresie od³owiono 192 okazy nale¿¹ce do 15 ga-
tunków i 5 rodzin (tab. 1). Najbardziej ³owne okaza³y siê pu³apki foliowe bez sub-
stancji wabi¹cych (F), od³owiono do nich 160 okazów (83,3% ogó³u). W pozosta³e
pu³apki schwytano odpowiednio: Ft – 14 okazów (7,3%), B – 12 (6,2%), M1 – 4
(2,1%), M – 2 okazy (1,7%).

Wiêkszoœæ chrz¹szczy od³owionych w pu³apki foliowe nale¿y do gatunków
zamieszkuj¹cych chodniki kambio-ksylofagów oraz gatunków ksylofagicznych.
W pu³apki Barbera wpada³y gatunki spotykane najczêœciej przy fermentuj¹cym
soku drzew, w odchodach zwierz¹t i na padlinie.

Najwiêksz¹ ³ownoœæ zaobserwowano na powierzchniach zlokalizowanych na
terenie rezerwatu œcis³ego BPN. W pu³apki na powierzchniach 1 i 2 (las gospo-
darczy) z³apa³ siê w ca³ym badanym okresie 1 okaz pospolitego gatunku. Œwiad-
czyæ to mo¿e o znacznym rozrzedzeniu w lesie zagospodarowanym populacji
gatunków, które licznie wystêpuj¹ w rezerwacie œcis³ym. Szczególnie du¿a by³a
iloœæ okazów (84,4% ogó³u) i gatunków (93,3%) od³owionych na pow. 5, zlokali-
zowanej w pó³nocno-wschodniej, najbardziej niedostêpnej czêœci rezerwatu œci-
s³ego. Jednoczeœnie zastanawiaj¹cy jest fakt s³abych od³owów na pow. 4 (1 okaz w
badanym okresie). Powierzchnia ta pod wieloma wzglêdami jest poœrednia (przej-
œciowa) pomiêdzy pow. 3 i 5, np. pod wzglêdem siedliska czy sk³adu gatunkowego
drzewostanu i zlokalizowana jest prawie dok³adnie pomiêdzy tymi powierzch-
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niami badawczymi. Mo¿e to byæ dowód na to, jak du¿e jest znaczenie mikrosied-
liska. Opis taksacyjny lasu jest tylko uproszczonym sposobem przedstawienia
rzeczywistoœci, mówi o przewa¿aj¹cym siedlisku na danym, czêsto kilkuhekta-
rowym obszarze.

W tabeli 1 przedstawiono w porz¹dku systematycznym spis gatunków z
zaznaczeniem iloœci od³owionych okazów na poszczególnych powierzchniach ba-
dawczych. Wymieniono równie¿ rodzaje pu³apek, w które wpada³y okazy oraz
najwczeœniejsze i najpóŸniejsze daty od³owu w sezonie wegetacyjnym. Omówienie
poszczególnych rodzin przedstawiono poni¿ej.

Sphaeritidae

Na dwóch powierzchniach badawczych zlokalizowanych w rezerwacie
œcis³ym BPN z³owiono 2 okazy jedynego europejskiego gatunku Sphaerites gla-

bratus (Fabr.), znanego z nielicznych stanowisk w Polsce.
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Tabela 1. Systematyczny wykaz chrz¹szczy (Coleoptera) od³owionych w latach 1988–1999
Table 1. Systematic list of beetles (Coleoptera) caught in years 1988–1999

Rodzina, gatunek
Family, species

Liczba okazów na poszczególnych
powierzchniach

Number of specimens on sample plots
Rodzaj
pu³apki

Type of trap

Daty
od³owów
Catch date

1 2 3 4 5 ?

Sphaeritidae

Sphaerites glabratus (Fabr.) - - 1 - 1 2 B 31 V, 29 IX
Histeridae
Plegaderus vulneratus (Panz.) - - - - 35 35 F, Ft 9 V-7 VII
Saprinus semistriatus (Scriba) - - - - 1 1 F 23 VI
Gnathoncus nannetensis
(Marsh.)

- - - - 11 11 F 15 V-23 VI

Paromalus parallelepipedus
(Herbst)

- - - - 24 24 F, Ft, M1 15 V-12 VIII

Margarinotus neglectus (Germ.) - - 1 - - 1 F 27 V
Margarinotus striola succicola
(Thoms.)

1 - 1 1 20 23 F, M, B 6 VI-29 IX

Platysoma lineare Er. - - - - 4 4 F, M1 15 V-12 VIII

Lymexylidae

Elateroides dermestoides (L.) - - - - 9 9 F, Ft 2 V-26 V
Elateroides flabellicornis
(Schneid.)

- - - - 3 3 F 20-26 V

Cerylidae

Pseudophilothermus evanescens
(Reitt.)

- - 2 - 2 4 F 3 VI-12 VII

Cerylon fagi Bris. - - 3 - 8 11 F, Ft, M1, B 31 V-12 VII
Cerylon ferrugineum Steph. - - 19 - 21 40 F, Ft 20 V-27 VII
Cerylon histeroides (Fabr.) - - 1 - 22 23 F, Ft 15 V-28 VI
Colydiidae
Colydium elongatum (Fabr.) - - - - 1 1 F 6 V

Razem
Total

1 0 28 1 162 192



Histeridae

Licz¹ca w Polsce 80 gatunków rodzina jest doœæ s³abo reprezentowana w PB.
Znane s¹ st¹d tylko 32 gatunki (Burakowski i in. 1978, Borowiec i in. 1992, Królik
2001, Borowski 2001, Byk 2001). Od³owione okazy nale¿¹ do siedmiu w wiêk-
szoœci pospolitych gatunków, co stanowi niespe³na 10% krajowej fauny Histeridae

i 22% gatunków znanych z PB. Najliczniej od³awia³y siê 2 gatunki podkorowe:
Plegaderus vulneratus (Panz.) i Paromalus parallelepipedus (Herbst) (stanowi³y
one ponad po³owê od³owionych okazów) oraz pospolity Margarinotus striola suc-

cicola (Thoms.). Na uwagê zas³uguje doœæ rzadko w Polsce spotykany M. neglectus

(Germ.).

Lymexylidae

W Europie Œrodkowej, w tym w PB, wystêpuj¹ 3 gatunki zgrupowane w
dwóch rodzajach. Elateroides flabellicornis (Schneid.), znany tylko z pó³nocno-
wschodniej czêœci Europy, najrzadszy przedstawiciel rodziny, wraz z pospolitym
E. dermestoides (L.), zosta³ stwierdzony jedynie na pow. 5 w BPN.

Cerylidae

W Polsce znanych jest 7 gatunków, z czego 6 stwierdzono w PB, a 4 zosta³y
od³owione w ramach niniejszych badañ. Do rzadkoœci nale¿y Pseudophilothermus

evanescens (Reitt.), znany z kilku stanowisk w Polsce. Stosunkowo niedawno
zosta³ on wykazany z PB (Królik 1992). W przypadku rodziny Cerylidae zaobser-
wowano wyraŸn¹ równowagê pomiêdzy liczb¹ okazów i gatunków od³owionych
na pow. 3 i 5, nie spotykan¹ w przypadku innych omawianych tu rodzin. W przy-
padku tej rodziny pow. 5 nie jest w znacz¹cy sposób „³owniejsza” ni¿ pow. 3.

Colydiidae

Spoœród 18 gatunków wystêpuj¹cych w Polsce, na terenie PB wykazano do tej
pory 9. Nale¿¹ce do tej rodziny gatunki czêsto s¹ zwi¹zane z pierwotnymi formacja-
mi leœnymi i – poza nielicznymi wyj¹tkami – spotykane s¹ za bardzo rzadko. Jeden
okaz Colydium elongatum (Fabr.) zosta³ schwytany w pu³apkê foliow¹ 6 V 1998 r.

4. PODSUMOWANIE

Liczba od³owionych gatunków i okazów na poszczególnych powierzchniach
badawczych œwiadczy o wiêkszym ubóstwie zagospodarowanej czêœci PB w po-
równaniu do rezerwatu œcis³ego.
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Najwiêcej okazów z³owiono na pow. 5, wyraŸnie mniej na pow. 3, a zupe³nie
niewiele na pozosta³ych powierzchniach badawczych, w tym i na pow. 4 zlokali-
zowanej w rezerwacie œcis³ym. Jedynie w przypadku rodziny Cerylidae wyniki
od³owu na pow. 3 i 5 s¹ bardzo zbli¿one, co mo¿na wyt³umaczyæ szerokim spek-
trum wymagañ siedliskowych schwytanych gatunków (¿yj¹ pod martw¹ kor¹ wielu
drzew liœciastych).

W przypadku rodzin Cerylidae, Lymexylidae oraz czêœci Histeridae najbar-
dziej przydatne do od³owu okaza³y siê pu³apki ekranowe, przy czym zastosowanie
tamponu z terpentyn¹ nie by³o konieczne (byæ mo¿e odstrasza³o?). Do od³owu
okazów z rodziny Sphaeritidae najbardziej przydatne okaza³y siê pu³apki Barbera,
choæ trudno wysnuwaæ wnioski na podstawie 2 od³owionych okazów. W przy-
padku Colydiidae ¿adna ze stosowanych metod nie przynios³a zadowalaj¹cych
wyników. Jak wynika z obserwacji autora, metod¹ najlepsz¹ w przypadku od³owu
tej rodziny mo¿e siê okazaæ przegl¹danie, szczególnie w nocy, pni martwych drzew
z otworami wylotowymi ksylofagów oraz przesiewanie pod³o¿a wokó³ tych pni.

Ze wzglêdu na stosunkowo ma³¹ liczbê od³owionych okazów poszczególnych
gatunków oraz relatywnie krótki okres obserwacji nie próbowano doszukaæ siê ko-
relacji z wynikami ska¿eñ przemys³owych oraz zmianami pogodowymi.

Nale¿y podkreœliæ poznawcz¹ rolê badañ monitoringowych, szczególnie w
przypadku odkrywania nowych gatunków, czy potwierdzania wystêpowania tych
skrajnie rzadkich, zagro¿onych wyginiêciem w skali ca³ego swego zasiêgu. Zmia-
ny jakoœciowe i iloœciowe obserwowane w d³u¿szym okresie mog³yby pos³u¿yæ do
wnioskowania o zmianach otaczaj¹cego œrodowiska.

Omawiane grupy chrz¹szczy nie s¹ wiêc przydatne do typowych, iloœciowych
badañ monitoringowych.

Praca zosta³a z³o¿ona 12.02.2003 r. i przyjêta przez Komitet Redakcyjny 15.10. 2003 r.
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