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Staphylinid (Coleoptera: Staphylinidae) associations of the coastal variety of
coniferous forest type (Empetro-nigri Pinetum) – case study of the Łebsko
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ABSTRACT: The distribution of staphylinid (Coleoptera: Staphylinidae) associations in the
coastal variety of coniferous forest type (Empetro-nigri Pinetum) is described over the last
century. The study area (UTM – XA56) has been subject to very limited anthropopressure
and it may be, therefore, considered as a nearly unchanged environment. Thirteen distin-
guishing species were identified in the stable entomocoenosis; they should constituted at
least 20% of the total number of specimens in the community. The staphylinid association
was named „Tachyporus corpulentus – Sepedophilus marshami – Tachyporus transversalis”. Its
full description was based on four attributes: dominance structure, species fidelity,
microsite preferences and geographical distribution.
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Wstęp

W wyniku dziesięcioletnich (VI 1989 – VI 1998) badań, na terenie Mie-
rzei Łebskiej (UTM – XA56), zarejestrowano w środowisku boru bażynowe-
go 193 gatunki chrząszczy z rodziny Staphylinidae (Tab.). Materiał fauni-
styczny zbierany był głównie metodą pułapek typu Barbera, dodatkowo za
pomocą sita entomologicznego i pułapek typu Maleza. Pomimo ograniczeń
wynikających z metodyki zbioru (nastawionej na faunę epigeiczną - naściół-

* Druk pracy w 45% sfinansowany przez Katedrę Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, z fundu-
szu przekazanego przez KBN na realizację tematu badawczego 5 P06M 016 10.
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kową), podana liczba gatunków stanowi około 16% udziału w krajowym wy-
kazie chrząszczy z rodziny kusakowatych i około 35% udziału w lokalnym
wykazie dotyczącym kusakowatych Pobrzeża Bałtyku (BURAKOWSKI i in.
1979, 1980, 1981). Dane wskazują na dużą różnorodność biologiczną nad-
morskich borów bażynowych, związaną niewątpliwie z ich silnym zróżnico-
waniem troficznym i wilgotnościowym. W środowisku boru bażynowego re-
prezentowane jest pełne spektrum siedliskowe od skrajnie suchego, ubogie-
go po silnie wilgotne, względnie żyzne (PIOTROWSKA 1997; WOJTERSKI
1964a, 1964b). Na przedstawione spektrum nakłada się dodatkowo silne
zróżnicowanie rzeźby terenu i zadrzewienia, tworząc przestrzenną mozaikę
płatów roślinności od wybitnie ciepłych terenów otwartych po silnie cieniste
tereny zmrozowiskowe. Dodatkowo bardzo istotną cechą badanego terenu
jest jego ponad stuletni status ochronny, początkowo był klasyfikowany jako
lasy glebochronne a od ponad 30 lat jako rezerwat ścisły. Kolejną ważną ce-
chą analizowanego terenu jest silna izolacja. Mierzeja Łebska posiada około
16 km długości i 1–1,5 km szerokości, w części centralnej jest więc silnie izo-
lowana obecnością jeziora Łebsko (o powierzchni 7140 ha). Dodatkowo
nadmorski bór bażynowy występuje w zagłębieniach deflacyjnych izolowa-
nych mniej lub bardziej ustabilizowanymi wydmami wałowymi. W świetle
powyższego opisu można założyć, że analizowany materiał pochodzi ze śro-
dowiska zbliżonego do naturalnego, nie podlegającego istotnym odkształce-
niom antropogennym. Opisywana przeze mnie fauna ma, przy takim założe-
niu, charakter wzorcowy, osiąga w danych warunkach najwyższy stopień sta-
bilności, zaś kierunkowe zmiany jakim podlega dotyczą jedynie sukcesji eko-
logicznej.

Wyniki

Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę wzorcowego zgrupowania
kusakowatych nadmorskiego boru bażynowego opartą na czterech wybra-
nych cechach, tj. strukturze dominacyjnej, wierności gatunkowej wobec nad-
morskiego boru bażynowego, preferencjach mikrośrodowiskowych oraz roz-
mieszczeniu geograficznym.

Każda z wymienionych cech, choć opisuje faunę w sposób wybiórczy to
służy do uzyskania odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie - jak dalece sta-
bilna jest wewnętrzna struktura zgrupowania?

Zatem:
– Struktura dominacyjna wskazuje na stopień dojrzałości, odporności i sta-

bilności zgrupowania;
– Wierność wskazuje na stopień naturalności i stabilności zgrupowania;



209KUSAKOWATE BORÓW BAŻYNOWYCH MIERZEI ŁEBSKIEJ ...

– Preferencje mikrośrodowiskowe wskazują na stopień pokrycia nisz troficz-
nych i uorganizowania sieci troficznych. W rezultacie również wskazują na
stopień stabilności zgrupowania;

– Rozmieszczenie geograficzne wskazuje na wartość danego środowiska
jako refugium dla regionalnych form genetycznych. Pośrednio wskazuje na
stopień naturalności i stabilności zgrupowania.
Dokonując analizy zgrupowania kusakowatych korzystałem z następują-

cych prac: BURAKOWSKI i in. 1979, 1980, 1981; HORION 1963, 1965, 1967;
KOCH 1989, 1993; KRIVOLUCKIJ, BOHAČ 1989; SCHEERPELTZ 1968; SMO-
LEŃSKI 1995; SZUJECKI 1980, 1983, 1995.

Struktura dominacyjna

Kusakowate podzieliłem na cztery grupy różniące się procentowym
udziałem występowania w zgrupowaniu (Tab.):
– gatunki sporadyczne, występujące w poniżej 0,20%
– gatunki nieliczne, występujące w zakresie od 0,20% do < 1%
– gatunki subdominujące, występujące w zakresie od 1% do < 5%
– gatunki dominujące, występujące od 5%

Analizowane zgrupowanie charakteryzuje się stromą strukturą domina-
cyjną: ~3% gatunków posiada status dominantów, a ~12% subdominan-
tów. Reszta gatunków występuje nielicznie (~60% sporadycznie!). Domi-
nantami w środowisku boru bażynowego jest pięć gatunków. W trzech przy-
padkach stanowiących znakomitą większość są to relatywnie duże gatunki
epigeicznych euzoofagów: Xantholinus longiventris HEER, Othius myrmeco-
philus KIESENW. i Staphylinus erythropterus L. Dwa dalsze dominanty należą
do średnich hemizoofagów związanych z rozległymi sieciami troficznymi:
Drusilla canaliculata (FABR.) i Mycetoporus brunneus (MARSH.). Poza zdecy-
dowanymi dominantami: O. myrmecophilus i X. longiventris, które są gatun-
kami euro-kaukaskimi, reszta posiada rozległe zasięgi geograficzne (pale-
arktyczne i holarktyczne). Największy udział wśród gatunków licznych posia-
dają przedstawiciele euzoofagicznego i epigeicznego rodzaju Xantholinus
DEJ. a następnie hemizoofagicznego rodzaju Mycetoporus MANNERH., zwią-
zani z nagromadzoną martwą, przegrzybiałą substancją organiczną.

Wierność gatunkowa wobec nadmorskiego boru bażynowego

Kusakowate podzieliłem na cztery grupy różniące się stopniem powiąza-
nia ze środowiskiem boru bażynowego (Tab.):
– borowe gatunki charakterystyczne (3)
– leśne gatunki towarzyszące (2)
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– gatunki eurytopowe (1)
– gatunki obce (0)

Przyporządkowując poszczególne gatunki do klas wierności wobec borów
bażynowych brałem pod uwagę 7 podstawowych cech charakterystycznych
dla tego środowiska: piaszczyste podłoże ze zmiennym poziomem wód grun-
towych, silne nasłonecznienie dna lasu, dominację sosny w drzewostanie
z domieszką brzozy i olszy, zróżnicowane zwarcie koron, zróżnicowane usta-
bilizowanie podłoża, duży udział krzewinek w runie oraz mozaikowatość mi-
krosiedlisk.

Zatem gatunki charakterystyczne dla środowisk (niekoniecznie nadmor-
skich) o wymienionych cechach zostały przyporządkowane do najwyższej,
3 klasy wierności:
– Gatunki związane ogólnie ze środowiskiem leśnym zostały przyporządko-

wane do 2 klasy wierności jako towarzyszące.
– Gatunki wszędobylskie, podlegające synantropizacji zostały przyporządko-

wane do 1 klasy wierności jako eurytopowe.
– Gatunki charakterystyczne dla środowisk nieleśnych, unikające podłoża

piaszczystego zostały przyporządkowane do najniższej – 0 klasy wierności
jako obce.
Spośród 36 (~19%) gatunków charakterystycznych dla tego środowiska

tylko jeden posiada pozycję dominanta – Othius myrmecophilus, zaś 11 ga-
tunków pozycję subdominantów: Atheta arctica (THOMS.), Evanystes circella-
ris (GRAV.), Lathrobium brunnipes (FABR.), L. terminatum GRAV., Myceto-
porus baudueri MULS. et REY, M. clavicornis (STEPH.), M. rufescens
(STEPH.), Platydracus stercorarius (OLIV.), Quedius molochinus (GRAV.), Se-
pedophilus immaculatus (STEPH.), S. marshami (STEPH.), Tachyporus trans-
versalis GRAV. Natomiast wszystkie gatunki wytypowane jako obce (24) wy-
stąpiły sporadycznie. Istotny jest udział gatunków eurytopowych, z których
Drusilla canaliculata i Xantholinus longiventris posiadają status dominantów,
zaś Xantholinus linearis (OLIV.) status subdominanta.

Przy tego typu analizie można pokusić się również o zwaloryzowanie eko-
systemu metodą zooindykacji. W efekcie, w obrębie nadmorskiego boru ba-
żynowego można wyodrębnić pięć, następujących mikrosiedlisk:

I. Południowy stok wydmy lub nieustabilizowane piaszczyste grzędy w za-
głębieniach deflacyjnych. Obszar odkryty, skrajnie suchy, silnie nasło-
neczniony, pozbawiony zwartej roślinności zielnej i mszystej. Podłoże
z inicjalnym stadium próchnicznym, stabilizowane porostami oraz tra-
wami wydmowymi. Do gatunków charakterystycznych należą: Omalium
littorale KRAATZ, Lamprinodes saginatus (GRAV.), Tachyporus corpulen-
tus J. SAHL. i T. pusillus GRAV.
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Tab. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nadmorskich borów bażynowych (Empetro-ni-
gri Pinetum).

Staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) of the coastal variety of coniferous forest type
(Empetro-nigri Pinetum).

R – rozmieszczenie geograficzne:
E – gatunki euro-kaukaskie, H – gatunki holarktyczne, Hp – gatunki północno-ho-
larktyczne, P – gatunki palearktyczne, Pp – gatunki północno-palearktyczne,
Pz – gatunki zachodnio-palearktyczne.

R – geographical range:
E – Euro-Caucasian species, H – Holarctic species, P – Palaearctic species,
Pp – North-Palaearctic species, Pz – West-Palaearctic species.

S – preferencje mikrośrodowiskowe:
d – gatunki podkorowe, e – gatunki epigeiczne, g – gatunki grzybo- i próchnolub-
ne, k – gatunki związane z rozkładającą się substancją organiczną, kompostem lub
padliną, n – gatunki nor lub gniazd (nidicola), r – gatunki runa i krzewów, s – myr-
mekofile.

S – microsite preferences:
d – under-bark species, e – epigeic species, g – fungi- and decayed-wood-loving
species, k – species connected with decomposing organic matter and compost or
carcass, n – species connected with animals burrows or birds nests (nidicola),
r – undergrowth/forest floor vegetation-connected species, s – myrmecophiles
(species connected with ants).

F – wierność gatunkowa wobec nadmorskiego boru bażynowego:
3 – borowe gatunki charakterystyczne, 2 – leśne gatunki towarzyszące, 1 – gatunki
eurytopowe, 0 – gatunki obce.

F – species fidelity towards the Empetro-nigri Pinetum association:
3 – coniferous forest type characteristic species, 2 – forest accompanying species,
1 – eurytopic species, 0 – alien species.

U – udział procentowy w strukturze dominacyjnej zgrupowania:
(–) – sporadyczny (poniżej 0,20% udziału), (+) – nieliczny (od 0,20% do < 1%
udziału), (++) – subdominujący (od 1% do < 5% udziału), (+++) – dominujący
(od 5% udziału).

U – percentage:
(–) – uncommon occurrence (below 0.20% fraction), (+) – low proportion (from
0.20% to < 1%), (++) – high proportion (from 1 to <5%), (+++) – very high
proportion (5 and more %).

Lp. Gatunek – Species R S F U

1 2 3 4 5 6

1 Acidota crenata (FABRICIUS, 1792) H er 2 ++

2 A. cruentata MANNERHEIM, 1831 E en 2 ++

3 Aleochara bipustulata (LINNAEUS, 1761) H k 1 –

4 A. brevipennis GRAVENHORST, 1806 Pz gk 2 +

5 A. inconspicua AUBÉ, 1850 E kn 2 –
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1 2 3 4 5 6

6 A. lanuginosa GRAVENHORST, 1802 Pp gk 2 –

7 Aloconota gregaria (ERICHSON, 1839) E e 1 –

8 Amischa analis (GRAVENHORST, 1802) H e 1 –

9 A. soror (KRAATZ, 1856) E e 2 –

10 Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775) P ek 0 –

11 A. tetracarinatus (BLOCK, 1799) P k 1 +

12 Anthobium athrocephalum (GYLLENHAL, 1827) Hp ek 2 +

13 A. unicolor (MARSHAM, 1802) E egk 2 +

14 Arpedium quadrum (GRAVENHORST, 1806) Hp egk 2 ++

15 Atemeles emarginatus (PAYKULL, 1789) E s 2 +

16 Atheta arctica (THOMSON, 1856) Pz e 3 ++

17 A. aterrima (GRAVENHORST, 1802) H k 1 –

18 A. cauta (ERICHSON, 1837) H gk 1 –

19 A. celata (ERICHSON, 1837) Pz gk 2 –

20 A. corvina (THOMSON, 1856) E g 2 –

21 A. crassicornis (FABRICIUS, 1792) E g 2 +

22 A. cribrata (KRAATZ, 1856) E e 1 –

23 A. elongatula (GRAVENHORST, 1802) H e 2 +

24 A. excelsa BERNHAUER, 1811 E e 3 –

25 A. fungi (GRAVENHORST, 1806) H egk 1 +

26 A. gagatina (BAUDI, 1848) E gk 2 –

27 A. ganglbaueri BRUNDIN, 1948 E k 1 +

28 A. graminicola (GRAVENHORST, 1806) Pp ek 3 –

29 A. hypnorum (KIESENWETTER, 1850) Hp ek 3 –

30 A. indubia (SHARP, 1869) E ek 1 –

31 A. laticollis (STEPHENS, 1832) Pz gk 1 –

32 A. longicornis (GRAVENHORST, 1802) Pz k 1 –

33 A. macrocera (THOMSON, 1856) E k 1 –

34 A. muscorum (BRISOUT, 1860) E gk 1 –

35 A. nigra (KRAATZ, 1856) E gk 1 –

36 A. obtusangula JOY, 1913 E e 2 +

37 A. occulta (ERICHSON, 1837) E gk 1 –

38 A. parvula (MANNERHEIM, 1831) H gk 1 –

39 A. sodalis (ERICHSON, 1837) H ek 2 +
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1 2 3 4 5 6

40 A. terminalis (GRAVENHORST, 1806) Pz ek 3 +

41 A. xanthopus (THOMSON, 1856) E g 2 –

42 Bolitobius analis (FABRICIUS, 1787) H ek 2 +

43 B. cingulatus MANNERHEIM, 1831 Hp eg 2 +

44 B. formosus (GRAVENHORST, 1806) E ek 3 +

45 Bolitochara pulchra (GRAVENHORST, 1806) Pp g 3 –

46 Boreophilia hercynica (RENCONEN, 1936) E e 3 +

47 Bryoporus crassicornis (MÄKLIN, 1847) E eg 2 –

48 Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802 E ek 1 –

49 Calodera aethiops (GRAVENHORST, 1802) P e 2 +

50 C. uliginosa ERICHSON, 1837 E e 2 +

51 Carpelimus elongatulus (ERICHSON, 1839) E ek 0 –

52 Coryphium angusticolle STEPHENS, 1834 E eg 3 –

53 Cypha longicorne (PAYKULL, 1800) E eg 1 –

54 Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810) Pz d 2 –

55 Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787) P ek 1 +++

56 Erichsonius cinerascens (GRAVENHORST, 1802) Hp k 2 +

57 Euaesthetus bipunctatus (LJUNGH, 1804) Pp ek 1 +

58 Evanystes circellaris (GRAVENHORST, 1806) Pp egk 3 ++

59 Gabrius appendiculatus SHARP, 1910 Pz e 1 –

60 G. pennatus SHARP, 1910 E ek 1 –

61 G. nigritulus (GRAVENHORST, 1802) E ek 1 –

62 G. splendidulus (GRAVENHORST, 1802) Pz d 3 –

63 G. trossulus (NORDMANN, 1837) E ek 3 +

64 Gymnusa brevicollis (PAYKULL, 1800) Hp e 1 –

65 Gyrohypnus angustatus STEPHENS, 1833 P ek 1 +

66 G. liebei SCHEERPELTZ, 1926 H k 1 –

67 Habrocerus capillaricornis (GRAVENHORST, 1806) E gk 2 +

68 Hapalaraea ioptera (STEPHENS, 1834) E dgr 1 –

69 Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802) E ek 1 –

70 Ilyobates nigricollis (PAYKULL, 1800) E es 2 –

71 Ischnopoda atra (GRAVENHORST, 1806) E ek 0 –

72 Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806) E e 3 +

73 Lathrobium brunnipes (FABRICIUS, 1792) E ek 3 ++
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1 2 3 4 5 6

74 L. elongatum (LINNAEUS, 1767) E ek 1 +

75 L. filiforme GRAVENHORST, 1806 Pz ek 1 +

76 L. fovulum STEPHENS, 1833 E ek 1 +

77 L. longulum GRAVENHORST, 1802 Pz ekn 2 +

78 L. ripicola CZWALINA, 1888 E e 1 –

79 L. rufipenne GYLLENHAL, 1813 E e 1 –

80 L. terminatum GRAVENHORST, 1802 Pz ek 3 ++

81 L. volgense HOCHHUTH, 1851 Pp e 1 –

82 Leptusa pulchella (MANNERHEIM, 1831) Pz d 3 –

83 Liogluta nitidula (KRAATZ, 1856) E gk 2 –

84 Lordithon exoletus (ERICHSON, 1839) P g 2 –

85 L. lunulatus (LINNAEUS, 1761) Pp g 2 –

86 L. thoracicus (FABRICIUS, 1776) H g 2 +

87 L. trinotatus (ERICHSON, 1839) Pz g 2 –

88 Meotica exilis (ERICHSON, 1837) E e 2 –

89 Mycetoporus baudueri MULSANT et REY, 1875 Pz e 3 ++

90 M. brucki (PANDELLÉ, 1869) E ek 2 –

91 M. brunneus (MARSHAM, 1802) H ek 2 +++

92 M. clavicornis (STEPHENS, 1832) E ek 3 ++

93 M. forticornis FAUVEL, 1875 E ek 3 –

94 M. piceolus REY, 1883 E ek 2 –

95 M. rufescens (STEPHENS, 1832) E egk 3 ++

96 M. splendidus (GRAVENHORST, 1806) P ek 2 ++

97 Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806) Hp ek 2 –

98 Notothecta flavipes (GRAVENHORST, 1806) Pz s 2 –

99 Ochthephilum fracticorne (PAYKULL, 1800) P k 2 +

100 Ocypus copressus (MARSHAM, 1802) E e 0 –

101 O. melanarius (HEER, 1839) E ek 1 –

102 Ocyusa maura (ERICHSON, 1837) E e 1 –

103 Olophrum fuscum (GRAVENHORST, 1806) E ek 2 –

104 O. piceum (GYLLENHAL, 1810) E egk 2 ++

105 Omalium caesum GRAVENHORST, 1806 Hp kn 1 –

106 O. littorale KRAATZ, 1858 E k 3 –

107 Ontholestes murinus (LINNAEUS, 1758) P k 0 –
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1 2 3 4 5 6

108 Othius angustus STEPHENS, 1833 E e 3 –

109 O. myrmecophilus KIESENWETTER, 1843 E e 3 +++

110 O. punctulatus (GOEZE, 1777) Pz e 2 ++

111 Oxypoda abdominalis (MANNERHEIM, 1831) P k 2 –

112 O. elongatula AUBÉ, 1850 Pz ek 2 +

113 O. lividipennis MANNERHEIM, 1831 Pz ek 2 –

114 O. opaca (GRAVENHORST, 1802) P k 1 –

115 O. procerula MANNERHEIM, 1831 Pp ek 2 ++

116 O. umbrata (GYLLENHAL, 1810) P gk 2 –

117 O. vittata MÄRKEL, 1842 E gkn 1 –

118 Pachnida nigella (ERICHSON, 1837) E r 0 –

119 Paragabrius furcifer (RENCONEN, 1937) E ek 0 –

120 Paragabrius micans (GRAVENHORST, 1802) H e 0 –

121 Philonthus alpinus EPPELSHEIM, 1875 E k 0 –

122 P. carbonarius (GRAVENHORST, 1802) P gk 1 +

123 P. cephalotes (GRAVENHORST, 1802) H k 0 –

124 P. chalceus STEPHENS, 1832 Pp k 1 –

125 P. cognatus STEPHENS, 1832 Hp gk 2 +

126 P. concinnus (GRAVENHORST, 1802) P k 1 –

127 P. decorus (GRAVENHORST, 1802) E gk 2 –

128 P. fimetarius (GRAVENHORST, 1802) P k 1 –

129 P. fumarius (GRAVENHORST, 1806) E k 1 +

130 P. jurgans TOTTENHAM, 1937 E k 0 –

131 P. nigrita (GRAVENHORST, 1806) E e 2 ++

132 P. nigriventris THOMSON, 1867 E k 3 –

133 P. nitidus (FABRICIUS, 1787) Pz k 0 –

134 P. tenuicornis REY,1853 P gk 1 –

135 Phloeocharis subtilissima MANNERHEIM, 1831 E edk 1 +

136 Platydracus chalcocephalus (FABRICIUS, 1801) E e 1 –

137 P. fulvipes (SCOPOLI, 1763) Pz e 0 –

138 P. stercorarius (OLIVIER, 1795) E e 3 ++

139 Platystethus arenarius (GOEFFROY, 1785) P k 1 –

140 Proteinus brachypterus (FABRICIUS, 1792) Hp gk 1 +

141 P. ovalis STEPHENS, 1834 E gk 1 –
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1 2 3 4 5 6

142 Quedius boopoides MUNSTER, 1922 E e 2 +

143 Q. boops (GRAVENHORST, 1802) P e 3 –

144 Q. fuliginosus (GRAVENHORST, 1802) P e 2 +

145 Q. maurorufus (GRAVENHORST, 1806) E ek 2 +

146 Q. maurus (C. R. SAHLBERG, 1830) E en 3 –

147 Q. molochinus (GRAVENHORST, 1806) E e 3 ++

148 Q. nigriceps KRAATZ, 1857 E e 3 –

149 Q. vexans EPPELSHEIM, 1881 E n 1 –

150 Rugilus erichsonii (FAUVEL, 1867) E e 0 –

151 R. rufipes GERMAR, 1835 E ek 1 +

152 Schistoglossa curtipennis (SHARP, 1869) H ek 0 –

153 Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802) E dg 2 –

154 S. immaculatus (STEPHENS, 1832) E ek 3 ++

155 S. marshami (STEPHENS, 1832) E ek 3 ++

156 Spatulonthus longicornis (STEPHENS, 1832) E k 0 –

157 Staphylinus erythropterus LINNAEUS, 1758 H e 2 +++

158 Stenus argus GRAVENHORST, 1806 Hp ek 1 –

159 S. bifoveolatus GYLLENHAL, 1827 Pp e 1 +

160 S. bimaculatus GYLLENHAL, 1810 Pp ek 1 +

161 S. brunnipes STEPHENS, 1833 E k 0 –

162 S. calcaratus W. SCRIBA, 1864 Pp e 1 –

163 S. cautus ERICHSON, 1839 E r 0 –

164 S. clavicornis (SCOPOLI, 1763) P ek 1 +

165 S. excubitor ERICHSON, 1839 E e 0 –

166 S. geniculatus GRAVENHORST, 1806 Pp e 3 –

167 S. impressus GERMAR, 1824 E ek 2 ++

168 S. incrassatus ERICHSON, 1839 Pp er 1 –

169 S. juno (PAYKULL, 1789) P e 1 –

170 S. latifrons ERICHSON, 1839 E er 1 –

171 S. lustrator ERICHSON, 1839 Pp e 1 –

172 S. nanus STEPHENS, 1833 Pz ek 0 –

173 S. pusillus STEPHENS, 1833 Pz r 0 –

174 Tachinus pallipes (GRAVENHORST, 1806) H ek 0 –

175 T. rufipes (LINNAEUS, 1758) H ek 0 –
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II. Północny stok wydmy lub wrzosowiska na skraju lasu. Drzewostan prze-
świetlony, częściowo obszar odkryty. Gleba z cienką warstwą próchnicz-
ną, pokryta zwartym runem, głównie mszystym z płatami wrzosu. Do ga-
tunków charakterystycznych należą: Evanystes circellaris, Mycetoporus
forticornis FAUV., Othius angustus STEPH., Philonthus nigriventris
THOMS., Quedius boops (GRAV.) i Zoosetha procidua (ER.).

III. Zagłębienia deflacyjne porośnięte formą świeżego boru bażynowego,
w różnym stopniu prześwietlonego, z bujnym runem krzewinkowym (ba-
żyna, wrzosiec, wrzos, borówki brusznica i czernica), z dobrze rozwiniętą
warstwą próchniczną. Do gatunków charakterystycznych należą: Bolito-
bius formosus (GRAV.), Bolitochara pulchra (GRAV.), Coryphium angu-
sticolle STEPH., Gabrius splendidulus (GRAV.), Lathrobium brunnipes,
Leptusa pulchella (MANNERH.), Mycetoporus baudueri , M. clavicornis,
M. rufescens, Othius myrmecophilus, Platydracus stercorarius, Quedius

1 2 3 4 5 6

176 Tachyporus atriceps STEPHENS, 1832 Pz e 1 –

177 T. chrysomelinus (LINNAEUS, 1758) Hp ek 1 +

178 T. corpulentus J. SAHLBERG, 1876 E es 3 +

179 T. hypnorum (FABRICIUS, 1775) P ek 2 –

180 T. nitidulus (FABRICIUS, 1781) Hp ekn 1 –

181 T. pusillus GRAVENHORST, 1806 P e 3 –

182 T. solutus ERICHSON, 1839 Pz ek 1 +

183 T. transversalis GRAVENHORST, 1806 E ek 3 ++

184 Xantholinus laevigatus JACOBSEN, 1849 E e 2 +

185 X. linearis (OLIVIER, 1795) P e 1 ++

186 X. longiventris HEER, 1839 E e 1 +++

187 X. tricolor (FABRICIUS, 1787) E e 2 ++

188 Zoosetha procidua (ERICHSON, 1837) E ek 3 +

189 Zyras cognatus (MÄRKEL, 1842) E s 1 +

190 Z. collaris (PAYKULL, 1800) E k 0 –

191 Z. funestus (GRAVENHORST, 1806) E ds 2 –

192 Z. laticollis (MÄRKEL, 1844) E s 2 +

193 Z. lugens (GRAVENHORST, 1802) E s 2 –

Liczba osobników – Number of specimens 9679
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maurus (C. R. SAHL.), Q. molochinus, Q. nigriceps KRAATZ, Sepedophi-
lus immaculatus, S. marshami i Stenus geniculatus GRAV..

IV. Obniżenia terenu w obrębie zagłębień deflacyjnych, występujące w for-
mie wytopisk i wykrotów. Mikrosiedliska o charakterze pasowym i pla-
cowym z okresowo stagnującą wodą, nierzadko wykorzystywane przez
zwierzynę jako paprzyska. Forma wilgotnego boru bażynowego w wersji
uboższej z mchem torfowcem lub żyźniejszej z sitem. Do gatunków cha-
rakterystycznych należą: Atheta graminicola (GRAV.), A. hypnorum
(KIESENW.), A. terminalis (GRAV.), Gabrius trossulus (NORDM.), La-
throbium terminatum i Tachyporus transversalis.

V. Zmrozowiska. Cieniste zagłębienia deflacyjne ze spływającymi i zalega-
jącymi zimnymi masami powietrza, silnie uwilgocone z runem charakte-
rystycznym dla torfowisk wysokich. Do gatunków charakterystycznych
należą: Atheta arctica, A. excelsa BERNH. i Boreophilia hercynica
(RENC.).

Preferencje mikrośrodowiskowe

Wykazane gatunki można zaliczyć (choć niejednoznacznie) do 7 grup mi-
krośrodowiskowych (Tab.):
– gatunki epigeiczne, charakteryzujące się dużą ruchliwością, głównie dra-

pieżne;
– gatunki związane z rozkładającą się substancją organiczną, detrytusofagi

i drapieżcy (detritofile);
– wyspecjalizowane gatunki nor i gniazd kręgowców (nidicola);
– wyspecjalizowane gatunki gniazd mrówek (myrmekofile);
– wyspecjalizowane gatunki grzybo- i próchnolubne;
– gatunki związane ze środowiskiem drzewnym;
– gatunki związane z runem i krzewami.

Ostatnie dwie grupy są obce dla środowiska epigeicznego. Odłów przed-
stawicieli tych grup w pułapki Barbera ma charakter czysto przypadkowy,
stąd ich występowanie bez wyjątku jest sporadyczne.

Najliczniejszą grupę, bo liczącą 60 gatunków, stanowią chrząszcze epige-
iczne grupujące się wśród nagromadzonej materii organicznej, nierzadko sil-
nie przegrzybiałej. Do grupy tej należy 2 dominantów i 13 subdominantów.
W grupie tej 15 gatunków jest charakterystycznych dla środowiska boru ba-
żynowego.

Kolejną grupą liczącą 49 gatunków są epigeiczne zoofagi, aktywnie pene-
trujące teren. W obrębie tej grupy występuje 3 dominantów i 9 subdominan-
tów, zaś 13 gatunków jest charakterystycznych dla boru bażynowego.
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Wśród 57 gatunków związanych z rozkładem materii organicznej (31 ga-
tunków grzybo- i próchnolubnych) 4 są charakterystyczne dla boru bażyno-
wego, brak jest natomiast dominantów i subdominantów.

Nidikola reprezentowane są przez 8 gatunków, z czego 1 należy do sub-
dominantów, a 1 jest charakterystyczny dla boru bażynowego. Z 8 gatunków
myrmekofilnych, 1 jest charakterystyczny dla boru bażynowego. Pozostałe
dwa gatunki charakterystyczne dla boru bażynowego związane są z mikro-
środowiskiem podkorowym obumierających drzew iglastych.

Rozmieszczenie geograficzne

Dla potrzeb tej pracy posłużyłem się 6 zasięgami zoogeograficznymi
(Tab.): euro-kaukaskim, zachodnio-palearktycznym, północno-palearktycz-
nym, palearktycznym, północno-holarktycznym i holarktycznym.

Oczywiste jest, że im mniejszy zasięg geograficzny posiada dany gatunek,
tym większą wartość biologiczną przedstawia dla terenu na którym występu-
je. Nie wdając się w zbytnią szczegółowość (kusakowate nie są dobrze po-
znaną grupą) przyjąłem, że o naturalności danego terenu może świadczyć
udział gatunków euro-kaukaskich. A w tym konkretnym przypadku jest to
udział znaczący – 50% (97 gatunków). Dwa gatunki europejskie dominują a
13 jest subdominantami w środowisku boru bażynowego. Na tą grupę geo-
graficzną przypada 23 gatunki charakterystyczne dla tego środowiska. Dla
porównania – na 32 gatunki holarktyczne (niecałe 17% udziału) 2 dominują,
2 są subdominantami a tylko 1 jest gatunkiem charakterystycznym.

Wnioski

Do środowiska nadmorskich borów bażynowych można przyporządkować
konkretne zgrupowanie kusakowatych, opisując je najważniejszymi i najcen-
niejszymi jednocześnie taksonami, tj. charakterystycznymi gatunkami lokal-
nymi, wyspecjalizowanymi troficznie, posiadającymi istotny wpływ na we-
wnętrzną strukturę zgrupowania. W tym konkretnym przypadku będą to
euro-kaukaskie hemi- lub parazoofagi występujące skupiskowo i licznie
w warunkach charakterystycznych dla danego środowiska.

Kontynuując, wzorcowe (naturalne i stabilne) zgrupowanie kusakowa-
tych nadmorskiego boru bażynowego opisane jako: „Tachyporus corpulentus
– Sepedophilus marshami – Tachyporus transversalis” posiada przedstawione
poniżej gatunki wyróżnikowe.

I. Dla podzespołu chrobotkowego (Empetro nigri-Pinetum cladonietosum)
reprezentującego bór suchy są to: Lamprinodes saginatus, Platydracus
stercorarius, Tachyporus corpulentus.
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II. Dla podzespołu typowego (Empetro nigri-Pinetum typicum) reprezentu-
jącego bór świeży są to: Lathrobium brunnipes, Mycetoporus clavicornis,
Mycetoporus rufescens, Othius myrmecophilus, Quedius molochinus, Se-
pedophilus immaculatus, Sepedophilus marshami.

III. Dla podzespołu wrzoścowego (Empetro nigri-Pinetum ericetosum tetrali-
cis) reprezentującego bór wilgotny są to: Boreophilia hercynica, Gabrius
trossulus, Tachyporus transversalis.

Wszystkie wymienione gatunki wyróżnikowe powinny stanowić minimum
20% liczebności całego zgrupowania, zaś ich udziały w strukturze domina-
cyjnej zgrupowania minimum 1%. Wyjątek stanowią mniejsze liczebności
dla B. hercynica, G. trossulus, L. saginatus i T. corpulentus. Poza tym, z istot-
nych cech modelowego zgrupowania należy wymienić:
– stromą strukturę dominacyjną (niecałe 3% gatunków posiada status domi-

nantów);
– duży udział gatunków charakterystycznych (około 20% gatunków zostało

sklasyfikowanych jako „borowe charakterystyczne”);
– najwiekszy udział epigeicznych hemizoofagów grupujacych się wokół na-

gromadzonej, martwej materii organicznej (ponad 30% wszystkich gatun-
ków);

– bezwzględnie największy udział gatunków o ograniczonym zasięgu euro-
kaukaskim (ponad 50% wszystkich gatunków).

SUMMARY

The natural and stable staphylinid association of the Empetro-nigri Pinetum may be de-
fined as follows: „Tachyporus corpulentus – Sepedophilus marshami – Tachyporus transversa-
lis”. This association has the following distinguishing species:

I. for the arid variety of the coastal coniferous forest type: Lamprinodes saginatus
(GRAV.), Platydracus stercorarius (OLIV.), Tachyporus corpulentus J. SAHL.;

II. for the moderately humid variety of the coastal coniferous forest type: Lathrobium
brunnipes (FABR.), Mycetoporus clavicornis (STEPH.), M. rufescens (STEPH.), Othius
myrmecophilus KIESENW., Quedius molochinus (GRAV.), Sepedophilus immaculatus
(STEPH.), S. marshami (STEPH.);

III. for the humid variety of the coastal coniferous forest type: Boreophilia hercynica
(RENC.), Gabrius trossulus (NORDM.), Tachyporus transversalis GRAV.

All the above listed species should constitute at least 20% of the total number of species
recorded, and any particular species’ frequency should be at least 1%. An exception is ac-
ceptable for the first condition mentioned (the minimum participation of the species in the
total number of taxa) for the following: B. hercynica, G. trossulus, L. saginatus, T. corpulentus
– for these species the portion in the community stucture can be lower. Besides, the follow-
ing model attributes of a staphylinid community need to be listed:
– the steep dominance structure (less than 3% species were classified as ‘dominant ones’);
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– the large proportion of distinguishing species (approximately 20% species were classified
as ‘coniferous forest type characteristic ones’);

– the largest proportion of epigeic hemizoophages as attracted by the accumulated dead or-
ganic matter (more than 30% of all the species);

– the absolute dominance of the Euro-Caucasian species of a limited geographical range
(more than 50% of all the species).
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