
WYNIKI

Ogółem stwierdzono 825 osobników chrząszczy należących do 116

gatunków i 29 rodzin, z czego w partii szczytowej Łyśca, w otoczeniu

zabudowań stwierdzono 62 gatunki, a w strefie buforowej 58, w tym cztery

taksony były wspólne dla obu obszarów. Wśród stwierdzonych chrząszczy

było:

- 5 gatunków obiętych ochroną częściową: Carabus auronitens (Ryc. 2B), C.

convexus, C. coriaceus, C. glabratus i C. intricatus (Ryc. 2A);

- 4 gatunki mające status zagrożenia na Polskiej Czerwonej Liście: LC –
Carabus intricatus, NT – Diachromus germanus, Leiestes seminiger i DD –
Tasgius morsitans;

- 21 gatunków nowych dla krainy zoogeograficznej Góry Świętokrzyskie (GŚ)

i/lub dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) (stan na IX 2021):

GŚ i ŚPN – Dolichosoma lineare, Margarinotus obscurus, Olibrus bicolor,

Aleochara binotata, Atheta castanoptera, A. orphana, A. sordidula, Autalia

rivularis, Bledius opacus, Crataraea suturalis, Myrmecocephalus concinnus

(Ryc. 2H), Philonthus laminatus, Platydracus stercorarius, Stenus impressus,

Tachinus humeralis, Tasgius morsitans (Ryc. 2C);

ŚPN – Sericoderus lateralis, Dermestes lanarius, Trinodes hirtus, Aleochara

bipustulata, Autalia longicornis,

- 1 gatunek nowy dla fauny Polski: Aleochara stichai;

- 1 gatunek reliktowy: Leiestes seminiger (Ryc. 2D);

- 12 gatunków można sklasyfikować jako rzadkie w skali kraju i Europy

Środkowej: Agaricochara latissima, Atheta orphana, A. sordidula, Autalia

longicornis, Carabus intricatus, Diachromus germanus (Ryc. 2E), Leiestes

seminiger, Phyllodrepa melanocephala, Scydmaenus hellwigii, Tachinus

humeralis, Triphyllus bicolor (Ryc. 2F), Triplax scutellaris.

Chrząszcze szczytowej partii Łyśca

Andrzej Melke¹, Mateusz Sapieja², Piotr Chachuła3, Łukasz Misiuna4

Fot. 2. Zabudowania klasztorne, krzyż i wychodnia skalna, jako dogodne siedlisko 

wielu interesujących chrząszczy. Fot. Ł. Misiuna.

Badaniem objęto szczytową partię Łyśca (Świętego Krzyża) o powierzchni około 1,3 ha

wraz z 50 metrowej szerokości buforem. Tereny te, zlokalizowane są w środku

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jest to obszar przekształcony antropogenicznie,

obejmujący budynek Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego PN, trawnik ze stacją

meteorologiczną, budynek administracyjny ŚPN, fragment drogi asfaltowej oraz

parking (Fot. 1, 2, 5, 6). Strefa buforowa, to przede wszystkim drzewostany porośnięte

grądem subkontynentalnym, buczyną i wyżynnym borem jodłowym.

Odłów chrząszczy prowadzono w okresie VIII-XI 2020 stosując w tym celu

standardowe i ogólnie przyjęte metody takie, jak pułapka glebowa Barbera, pułapki

barierowe (IBL-2, IBL-3), przesiewanie ściółki i innych substratów organicznych za

pomocą sita entomologicznego, czerpakowanie siatką entomologiczną, ręczne zbieranie

owadów “na upatrzonego” ze ścian i murów zabudowań klasztornych i muzealnych

oraz wypłaszanie chrząszczy z owocników grzybów do siatki entomologicznej.

METODY I TEREN BADAŃ

Góry Świętokrzyskie są jednymi z najstarszych masywów górskich Europy.

W Polsce są najbardziej na północ wysuniętym łańcuchem górskim

charakteryzującym się znaczną izolacją. Różnorodność entomofauny w tym

rejonie jest duża, gdyż występują tu chrząszcze zarówno niżowe jak i górskie.

W granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) znajdują się tereny

w większości porośnięte lasami (około 95%), dlatego większość chrząszczy,

jakie tu występują, to gatunki leśne. Pomimo, że koleopterofauna Parku jest

bogata, poznana w stopniu dobrym i liczy prawie 2150 gatunków, co stanowi

aż 34% krajowej koleopterofauny (Buchholz, Komosiński i Melke, w druku),

część szczytowa Łyśca (Swiętego Krzyża) nie była do tej pory poddana

dokładniejszym badaniom, szczególnie w kontekście oddziaływania

antropogenicznego (zabudowań klasztornych, w tym także muzeum ŚPN oraz

ogromnych tłumów pątników) na chrząszcze. Ponadto, duże utrudnienie w

stworzeniu listy taksonów występujących w tym rejonie spowodowane było

identycznie brzmiącą nazwą – “Święty Krzyż” obszaru ochrony ścisłej, skąd

pochodzi spora ilość danych o tej grupie owadów.

Celem przeprowadzonych prac było zbadanie wartości przyrodniczych

koleopterofauny partii szczytowej Łyśca (Świętego Krzyża) (Ryc. 1)

położonego w samym środku Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Na tym bardzo interesującym, choć niewielkim terenie zlokalizowanym w Świętokrzyskim

Parku Narodowym w otoczeniu klasztoru O. Oblatów stwierdzono wiele rzadkich,

chronionych i zagrożonych gatunków chrząszczy. Podczas czteromiesięcznych obserwacji

VIII−XI 2020 r. stwierdzono łącznie 825 osobników należących do 116 gatunków z 29

rodzin. Badania prowadzono w otoczeniu zabudowań, w terenie zurbanizowanym, a także

w strefie buforowe sięgającej 50 m w głąb lasów – grądu subkontynentalnego, buczyny i

wyżynnego boru jodłowego. Liczba gatunków stwierdzonych chrząszczy zarówno w

terenie przekształconym przez człowieka (62 gatunki), jak i w strefie buforowej (58) nie

różniła się wiele. Nie mniej jednak były to zupełnie odmienne zestawy gatunków, gdyż

zaledwie 4 występowały w obydwu badanych strefach.
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Użyte skróty: PCL - Polska Czerwona Lista; DD - mało znany, LC - mało narażony, NT - bliski zagrożenia; RZ - gatunek uważany za rzadki w skali kraju.

Literatura: Buchholz L., Komosiński K., Melke A. w druku. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne 40.

Ryc. 2. Wybrane chrząszcze objęte ochroną, rzadkie i pospolite w Polsce odłowione w rejonie Łyśca. A – Carabus intricatus, B – Carabus auronitens, C – Tasgius morsitans, D – Leiestes seminiger, E – Diachromus germanus, F – Triphyllus bicolor, G – Oedemera lurida, H – Myrmecocephalus concinnus. Fot. L. Borowiec.    
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Fot. 1. Droga leśna i łąki na których odbywają się uroczystości kościelne. Fot. Ł. Misiuna.

Fot. 3. Grupa owocników jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica, z której odłowiono 

324 chrząszcze należących do 9 gatunków. Fot. P. Chachuła.

Fot. 4. Owocniki drobnołuszczaka Pluteus dietrichii, z których odłowiono 196 chrząszczy 

należących do 10 gatunków. Fot. P. Chachuła.

Fot. 6. Mur przyklasztorny i murawa napiaskowa, jako dogodne siedlisko wielu interesujących 

chrząszczy. Fot. Ł. Misiuna.

Fot.5. Teren zurbanizowany w pobliżu klasztoru O. Oblatów. Fot. Ł. Misiuna.

Ryc. 1. Zabudowania klasztorne wraz z otoczeniem. B1-B5 – lokalizacja pułapek Barbera.

WSTĘP

Interesującą grupą ekologiczną chrząszczy były taksony

odłowione z 8 gatunków owocników grzybów, których

łącznie było 656 osobników, tj. 79,5% wszystkich

stwierdzonych osobników chrząszczy podczas powyższych

badań. W grupie tej było 40 gatunków z 11 rodzin. Najwięcej

– 324 chrząszcze należące do 9 gatunków odłowiono z grupy

owocników jodłownicy górskiej Bondarzewia mesenterica

(Fot. 3). Nieco mniej, ale też dużo – owocniki

drobnołuszczaka Pluteus dietrichii (Fot. 4), z których

odłowiono 196 chrząszczy należących do 10 gatunków.

PODSUMOWANIE

Spośród 116 stwierdzonych gatunków 34, to chrząszcze cenne – 21 nowych dla

Gór Świętokrzyskich i dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego m.in.

Dolichosoma lineare, Margarinotus obscurus, Olibrus bicolor, Aleochara

binotata, Atheta castanoptera, 12 rzadkich w skali kraju i Europy, wśród nich

Agaricochara latissima, Atheta orphana, A. sordidula, Autalia longicornis,

Carabus intricatus, Diachromus germanus, Leiestes seminiger, Phyllodrepa

melanocephala, 5 objętych ochroną gatunkową między innymi: Carabus

auronitens, C. convexus, C. coriaceus, 4 zamieszczone na Polskiej Czerwonej

Liście takie jak: Leiestes seminiger i Tasgius morsitans, jeden – Aleochara stichai

nowy dla bioty Polski i Leiestes seminiger uznawany za gatunek reliktowy.


