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ABSTRACT: The studies were carried out in the years 1994–1997 in the southern part of
the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) and they aimed at the determination
of: 1) species composition of coprophagous coleopterans in the study area, 2) the numerical
force and domination patterns, 3) the species characteristic of the examined habitats,
4) phenology of imagines, 5) possible influence of the cattle feeding method upon the co-
prophagous beetle communities. During the research the flotation method was applied. To
achieve the above mentioned aims, the author chose sites situated closely but differentiated
as far as both habitats and cattle feeding method are concerned. The conducted research
proved the occurrence of 34 species of coprophagous beetles belonging to three families:
Scarabaeidae, Geotrupidae and Aphodiidae. It was also established that Aphodius contamina-
tus was the new species for the upland. The main role in the communities was played by spe-
cies from the genus Aphodius, while species belonging to the genera Geotrupes and Ontho-
phagus in the favourable habitat conditions just complemented the structure of the commu-
nities. The distribution of the numerical force of species was the most consistent with the lo-
gonormal distribution. Species diversity, expressed by the Shannon and Weaver index, re-
ached the highest values at all the sites in May and June. Seven phenological groups were
distinguished. It was established that the composition of the characteristic exclusive and
choosing species is influenced in a decisive way by the type of soil, and further by other bio-
topic factors, such as the length of vegetation period and diversity of the habitat. Another
possible factor which modified the numerical force of particular species at the examined si-
tes was the method of cattle feeding, and – connected with it – the consistency and pH of
excrements.

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Dung beetles, community structure, Poland,
Kraków-Częstochowa Upland.
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Wstęp

Chrząszcze z nadrodziny żuków (Scarabaeoidea) zasiedlają prawie
wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Nadrodzina ta dzieli się na
dwie grupy rodzin – Pleurosticti i Laparosticti. Do pierwszej grupy należą
głównie gatunki roślinożerne, będące często poważnymi szkodnikami upraw.
Natomiast w skład drugiej wchodzą gatunki sapro- i koprofagiczne. Należą
tu m.in. najważniejsze rodziny takie jak Scarabaeidae, Geotrupidae, Aphodii-
dae oraz Aegialiidae, Ochodaeidae, które wraz z podrodziną Scarabaeinae
w Polsce reprezentowane są nielicznie i nie mają większego znaczenia (BU-
RAKOWSKI i in. 1983).

Mimo powszechnej świadomości dużego znaczenie owadów koprofagicz-
nych dopiero w latach 30-tych naszego wieku zainteresowano się bliżej ich
biologią i rolą jaką pełnią w ekosystemach (MADLE 1934, 1935; SCHMIDT
1935). Od lat 60-tych badania w tym kierunku zostały zintensyfikowane
(BORNEMISZA 1960, 1976; BORNEMISZA, WILLIAM 1970; GILLARD 1967;
LANDIN 1961, 1968). Zaowocowały one powstaniem wielu placówek nauko-
wych zajmujących się szczegółowym badaniem koprofagów (Australia, Fran-
cja, Holandia, Finlandia, Włochy). Wyniki badań prowadzone w tych ośrod-
kach dowodzą złożonych zależności pomiędzy koprofagami, a środowiskiem
ich życia (RAINIO 1966; DESIERE 1972, 1983, 1987; HOLTER 1974, 1979,
1982; KOSKELA, HANSKI 1977; KOSKELA 1979; LUMARET 1979; HANSKI
1980a, b, c, d, e; DEGRAER, DESIERE 1984; BRUSSARD 1985; CARPANETO
1986, 1988; HANSKI 1986; GALANTE, ROMO 1988; HANSKI, CAMBEFORT
1991; LOBO 1993). Jednocześnie rozwijały się również badania faunistyczne
i systematyczne. Ich efektem są dziesiątki opracowań regionalnych i liczne
monografie (BALTHASAR 1963, 1964; BARAUD 1977, 1992; DELLACASA G.
1983; ZUNINO 1984; DELLACASA M. 1988).
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W Polsce badania nad żukami koprofagicznymi pomimo sporych tradycji
historycznych, znajdują się nadal w fazie początkowej. Można w nich wyróż-
nić dwa wyraźne nurty – faunistyczno-systematyczny i biologiczno-ekologicz-
ny (BUNALSKI 1996). Pierwszy z nich zapoczątkował HILDT (1896, 1916).
Jednakże zasadniczy wkład w badania faunistyczno-systematyczne wniosły
prace Z. STEBNICKIEJ (1973b, 1976a, 1977) i BURAKOWSKIEGO i współauto-
rów (1983). Prace wyżej wymienionych autorów stworzyły szerokie pole do
rozwoju badań faunistycznych. Efektem tego są w ostatnich latach liczne pu-
blikacje ( BUNALSKI, SZWAŁKO 1989, 1990; BUNALSKI 1990, 1993; SZWAŁKO
1995; MACIEJEWSKI 1996).

Nurt badań biologiczno-ekologicznych zapoczątkował GOLIAN (1953)
opracowaniem biologii i ekologii rodzaju Onthophagus LATR., oraz BOROW-
SKI (1960) pracą nad biologią i ekologią żuka leśnego Anoplotrupes stercoro-
sus (SCR.). Na uwagę zasługują również badania: BREYMEYER (1974)
i STEBNICKIEJ (1976b) nad koprofagami pastwisk pienińskich, MYRCHY
(1973) nad energetyką rozwoju Copris lunaris (L.), REMBIAŁOWSKIEJ (1982)
nad energetyką rozwoju Geotrupes stercorosus (SCR.) ROJEWSKIEGO (1983)
nad biologią Aphodius erraticus (L.)oraz prace dotyczące zjawiska teratolo-
gii u żuków (STEBNICKA 1973a; IGNATOWICZ 1976; BUNALSKI, LUBECKI
1990). Na temat znaczenia żuków koprofagicznych w biocenozach pastwisk
pisali BREYMEYER (1978), REMBIAŁOWSKA (1980) i ROJEWSKI (1980).

Pośród publikacji z lat dziewięćdziesiątych na szczególną uwagę zasługuje
praca BUNALSKIEGO (1996), który jako pierwszy podjął próbę usystematyzo-
wania wiedzy na temat fenologii pojawu gatunków chrząszczy koprofagicz-
nych na terenie Polski.

Materiał  i  metody

Badania przeprowadzono w latach od 1994 do 1997 na terenie południo-
wej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ich celem było:
– określenie składu gatunkowego chrząszczy koprofagicznych na badanym

terenie,
– ustalenie liczebności i układów dominacji w obrębie zebranych gatunków,
– wyznaczenie gatunków charakterystycznych dla badanych siedlisk,
– określenie fenologii pojawu imagines i weryfikacja podziału BUNALSKIE-

GO (1996) na grupy fenologiczno-pokoleniowe,
– określenie wpływu warunków siedliska na zgrupowania koprofagów,
– zbadanie ewentualnego wpływu sposobu żywienia bydła na zgrupowania

żuków koprofagicznych.
Badania nad żukami koprofagicznymi (Scarabaeoidea) prowadzono

w obrębie stanowisk zlokalizowanych w Tyńcu, Pychowicach, Kryspinowie,
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Przegorzałach, Przeginii, Czajowicach, Kobylanach, Jerzmanowicach oraz
w Dolinach: Kobylańskiej, Będkowskiej i Kluczwody. Według KONDRACKIE-
GO (1998) Tyniec, Pychowice, Kryspinów i Przegorzały leżą w obrębie Garbu
Tenczyńskiego, a pozostałe z wymienionych miejscowości na Wyżynie Olku-
skiej.

Imagines koprofagicznych chrząszczy dla celów systematyczno-fauni-
stycznych pozyskiwano w różnych miejscach na terenie wymienionych wyżej
miejscowości i dolin. Badania faunistyczno-ekologiczne prowadzono na
trzech stałych powierzchniach w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach, któ-
rych opis podano poniżej.

Stanowiska badawcze w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach, choć znaj-
dowały się w niewielkich odległościach, różniły się warunkami środowisko-
wymi. Odległość pomiędzy Tyńcem a Jerzmanowicami wynosiła 22 km, mię-
dzy Tyńcem a Kobylanami 18 km, a pomiędzy Kobylanami i Jerzmanowica-
mi 7 km.

Stanowisko 1  w Tyńcu (50° 5' N, 19° 55' E) znajdowało się w odległości
ok. 7 km, na południowy zachód od centrum Krakowa, oraz ok. 2 km. od re-
zerwatu stepowego „Skołczanka”, położonego na Podgórkach Tynieckich.
Zlokalizowane było na pastwisku o powierzchni ok. 1 ha, nad brzegiem Wi-
sły w głównej terasie zalewowej na wysokości ok. 206 m n.p.m.  Pastwisko, od
zachodu ograniczała Wisła, od północy wapienne wzniesienie z Klasztorem
Benedyktynów, a od północnego-wschodu wały przeciwpowodziowe.

Stanowisko 2  we wsi Kobylany (50° 9' N, 19° 44' E) położonej w odle-
głości ok. 13 km na północny-zachód od Krakowa obejmowało pastwisko o
powierzchni ok. 10 ha, położone na wysokości 300 m n.p.m.  Powierzchnia
badawcza od północy ograniczona była ujściem Doliny Będkowskiej, od za-
chodu potokiem Będkówką, a od południowego wschodu lokalną drogą, łą-
czącą Kobylany z Krzeszowicami.

Stanowisko 3  we wsi Jerzmanowice - Kolonia Zachodnia (50° 13' N,
19° 44' E) znajduje się w odległości ok. 18 km na północny-zachód od Krako-
wa na wysokości ok. 425 m n.p.m.  Stanowiło je pastwisko o powierzchni
1 ha. odgraniczone od zachodu lokalną drogą, pomiędzy Kolonią Zachodnią
a Szklarami, a od południa wapiennymi ostańcami.

Pod wzglądem klimatycznym południowa część Wyżyny znajduje się w za-
sięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego (HESS 1969). Na bada-
nym terenie warunki klimatyczne nie są jednolite. Wyżyna jest rozczłonko-
wana rowami zapadliskowymi i jarami krasowymi, pomiędzy którymi zacho-
wały się fragmenty zrównań wierzchowinowych. W związku z tym istnieje
tam duże zróżnicowanie mezoklimatyczne, uzależnione od poszczególnych
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mazoform terenowych (HESS 1969). Średnia temperatura roczna kształtuje
się w granicach od 7,3° C (okolice Jerzmanowic) do 7,9° C (okolice Tyńca)
HESS (1969). Również roczna suma opadów rocznych wykazuje duże zróżni-
cowanie regionalne. W okolicach Krakowa wynosi około 600 mm, natomiast
na północnych stokach wierzchowiny może osiągnąć nawet 950 mm. Mimo
znacznej sumy opadów, Wyżyna charakteryzuje się dość niską wilgotnością
powietrza. Teren ten zaliczany jest w klasyfikacji tzw. regionów pluwioter-
micznych, do regionu ciepłego i suchego, a południowa część Wyżyny do
bardzo suchego i najcieplejszego w Polsce (MICHALIK 1974). Liczba dni
z pokrywą śnieżną może się wahać z roku na rok, od 45 (w czasie ciepłej i su-
chej zimy) do 105 dni (podczas chłodnej i wilgotnej). Średni okres z pokrywą
śnieżną wynosi około 80 dni. Długość okresu wegetacyjnego również wyka-
zuje zróżnicowanie. W okolicach Tyńca wynosi on ok. 215 dni natomiast
w okolicach Jerzmanowic ok. 203 dni (HESS 1969) (Tab. I).

Sezony 1996 i 1997, w których prowadzono badania faunistyczno-ekolo-
giczne nieznacznie różniły się pomiędzy sobą natężeniem i przebiegiem
czynników klimatycznych. Rok 1996 charakteryzował się chłodną wiosną
(średnia temp. kwietnia 6,9° C) i stosunkowo chłodnym latem (średnia temp.

Tab. I. Charakterystyka klimatyczna stanowisk wg HESSA (1969)
Characteristics of climate of the study sites after HESS (1969)

Wskaźniki klimatyczne Stanowiska  /  Localities

Climatic indicators Tyniec Kobylany Jerzmanowice

Wysokość [m n.p.m.]
Altitude [m a.s.l.] 206 300 425

Średnia roczna temperatura [°C]
Mean annual temperature [°C] 7,9 7,7 7,3

Roczna suma opadów [mm]
Annual rainfall [mm] 600 900 950

Liczba dni z ciszą (w przybliżeniu)
Number of calm days (approximately) 45 20 17

Liczba dni z pokrywą śnieżną
           (w  przybliżeniu)
Number of days with snow-cover
             (approximately) 73 74 84

Długość okresu wegetacyjnego w dniach
                  (w przybliżeniu)
Length of vegetation period in days
                (approximately) 215 208 203
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lipca 16,5° C, sierpnia 17,6° C). Średnia suma opadów w tym roku w okoli-
cach Krakowa zbliżona była do średniej wieloletniej i wynosiła w okresie we-
getacyjnym 3 mm, natomiast w okolicach Ojcowa (7 km od Jerzmanowic)
wynosiła 2,8 mm co było znacznie poniżej średniej wieloletniej dla tego tere-
nu. Rok 1997 charakteryzował się również chłodną wiosną (średnia temp.
kwietnia 5,2° C) i chłodnym latem (średnia temp. lipca 17,7° C, sierpnia
18,1° C). Średnia suma opadów w okolicach Krakowa była nieco wyższa niż
w roku 1996 i wyniosła 3,4 mm a w okolicach Ojcowa 2,8 mm.

Z powodu braku dokładnych danych literaturowych, dotyczących typów
gleb i pokryw czwartorzędowych występujących na badanym terenie, sporzą-
dzono na podstawie wielkoskalowych map glebowo-rolniczych (w skali
1:5000), mapy glebowe i mapy pokryw czwartorządowych dla stanowisk ba-
dawczych i terenów przyległych 1 . W oparciu o nie ustalono, że w Jerzmano-
wicach skałami macierzystymi, występującymi w przewadze są lessy i gliny
średnie, na bazie których wytworzyły się głównie gleby brunatne właściwe
i brunatne wyługowane, kwaśne (Ryc. 1, 2). W Kobylanach dominuje jako
skała macierzysta less, z którego wykształciły się różne typy gleb głównie
brunatnych (Ryc. 3, 4). Natomiast w Tyńcu występuje bardzo duże zróżnico-
wanie macierzystych utworów skalnych. Dominują tutaj utwory piaszczyste,
gliny i lessy, na bazie których powstały w przewadze, mady rzeczne, gleby
brunatne i czarnoziemy zdegradowane (Ryc. 5, 6).

Ze względu na brak szczegółowych danych florystycznych dotyczących
wyznaczonych stanowisk, przeprowadzono dla nich krótką analizę fitosocjo-
logiczną przy użyciu klasycznej metody Braun-Blanqet’a (SZAFER, ZARZYC-
KI 1972). W tym celu wykonano trzy zdjęcia fitosocjologiczne w każdym
z badanych miejsc (Tab. II) 2. Stwierdzono, że na stanowiskach w Kobylanach
i Jerzmanowicach występują fitocenozy zespołu życicy trwałej i grzebienicy
łąkowej (Lolio-Cynosuretum), a w Tyńcu zbiorowisko ze związku Agropyro-
Rumicion crispi.

W charakteryzowanych płatach zespołu Lolio-Cynosuretum ważną rolę
odgrywały gatunki roślin z rzędu Arrhenatheretalia. W Kobylanach dość duży
udział posiadały gatunki z klasy Rudero-Secalietea, natomiast w Jerzmanowi-
cach z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Jednak na obydwu tych stanowiskach
zasadniczymi składnikami runi łąkowej były gatunki ze związku Cynosurion
np. Lolium perenne i Trifolium repens (Tab. II). Tego typu fitocenozy ze

1 Mapy zostały wykonane w Instytucie Geografii AP w Krakowie przez Panią mgr Barbarę
MICHALCZYK.

2 Zdjęcia fitosocjolojiczne zostały wykonane przez Panią dr Beatę BARABASZ z Zakładu Bo-
taniki Systematycznej IB AP w Krakowie.
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względu na obecność traw pastewnych stanowią podstawę gospodarki pa-
stwiskowej w Polsce (MATUSZKIEWICZ 1984).

Zbiorowisko roślinne w Tyńcu na obszarze terasy zalewowej Wisły z po-
wodu braku gatunków charakterystycznych dla niższych jednostek fitosocjo-
logicznych, zaklasyfikowano jedynie do związku Agropyro-Rumicion crispi
(Tab. II). Fitocenozy tego zbiorowiska posiadają w składzie florystycznym
znaczną grupę gatunków z wyżej wymienionego związku oraz z klasy Rude-
ro-Secalietea. Ilościowo przeważały w nim byliny o pędach pełzających np.
Agrostis stolonifera L., Potentilla reptans L., Agropyron repens L.. Było to
zbiorowisko żyzne. Na tego rodzaju siedliskach stosuje się sporadyczny wy-
pas bydła (MATUSZKIEWICZ 1984).

Przy pomocy ekologicznych wskaźników ELLENBERGa (1992) określono
na podstawie składu gatunkowego roślin średnie wartości następujących pa-
rametrów siedliskowych: światło – L, wilgotność – F, odczyn gleby – R i za-
wartość azotu glebowyego – N (Tab. II). Z ich analizy wynika, że stanowiska
badawcze charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem światła (od 6,94 do
7,11), co wynikało z ich silnego nasłonecznienia. Wskaźnik wilgotności
stwierdzony w Kobylanach oraz Jerzmanowicach był porównywalny i utrzy-
mywał się na poziomie wartości średnich (5,50 oraz 5,34), natomiast w Tyńcu
wynosił 6,00, co wiązało się z bezpośrednim sąsiedztwem Wisły. Wartości
wskaźników odczynu gleby i zawartości azotu glebowego świadczą o żyzności
podłoża opisywanych stanowisk. Najwyższa wartość wskaźnika azotu glebo-
wego stwierdzona w Kobylanach (6,9) była zapewne efektem intensywnego
wypasu oraz nawożenia mineralnego.

Tab. II. Charakterystyka stanowisk badawczych w oparciu o wykonane zdjęcia fitosocjolo-
giczne

Characteristics of the research sites on the basis of the author's reléves.

Miejscowość Kobylany Jerzmanowice Tyniec
Locality

Data 13 X 1998 13 X 1998 16 X 1998
Date

1 2 3 4

Maksymalna wysokość runi [cm] 100 130 220
Maximum height of plants [cm]

Średnia wysokość runi [cm] 50 60 70
Average height of plants [cm]

Minimalna wysokość runi [cm] 5 5 30
Minimum height of plants [cm]
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1 2 3 4

Pokrycie roślin zielnych [%] 95 98 98
Herbaceous plant cover [%]

Pokrycie mszaków [%] 0 60 0
Bryophyte cover [%]

Liczba gatunków 20 32 33
Number of species

Powierzchnia zdjęcia [m2] 100 100 100
Area of sample plot [m2]

Sposób użytkowania intensywny ekstensywny sporadyczny
wypas wypas wypas

Management Intensive extensive sporadic
grazing grazing grazing

Średnia wartość wskaźników Average value of ELLENBERG

wg ELLENBERGa dla coefficients for

Światła – L 7,11 6,94 6,94
Light – L

Wilgotności – F 5,50 5,34 6,00
Moisture – F

Odczynu [pH] – R 6,27 5,90 6,92
Reaction [pH] – R

Azotu glebowego – N 6,90 5,91 6,50
Soil nitrogen – N

Typ fitocenozy Zespół życicy trwałej i grzebienicy Zbiorowisko
Type of plant association łąkowej (Lolio-Cynosuretum) ze zw. Agropyro-

Lolio-Cynosuretum community  Rumicion crispi
Agropyro-

Rumicion crispi
assoc.

1 2 3 4 5 6 7

Ch. Cynosurion
(Lolio-Cynosuretum*)
*Lolium perenne 4 5 1 2 + 2
Trifolium repens 2 3 2 2
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1 2 3 4 5 6 7

*Cynosurus cristatus 4 5
*Leontodon autumnalis 1 2
*Poa annua 3 3
Bellis perennis + 2

Ch. Arrhenatheretalia
Achillea millefolium + 1 2 3 + 1
Dactylis glomerata + 2 + 2 1 2
Taraxacum officinale + 2 3 3
Galium mollugo + 2 + 2
Heracleum sphondylium + 2

Ch. Molinietalia
Deschampsia caespitosa + 2 + 2
Cirsium palustre + 2

Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Cerastium vulgatum + 2 + 1 + 2
Poa pratensis + 2 + 2
Festuca rubra 1 2
Plantago lanceolata 1 2
Vicia cracca + 2
Prunella vulgaris + 2
Veronica chamaedrys + 1
Alopecurus pratensis + 2
Festuca pratensis + 2
Holcus lanatus + 2

Ch. Agropyro-Rumicion crispi
Rumex crispus + 1
Agropyron repens 3 3
Agrostis stolonifera 3 3
Potentilla reptans 2 3
Carex hirta + 3
Rorippa silvestris + 1

Ch. Rudero-Secalietea
Plantago maior 2 2 + 2 + 2
Cirsium arvense + 1 + 1 + 1
Cirsium lanceolatum + 1 + 2
Stellaria media 1 2 + 2
Rumex obtusifolius 2 2 + 2
Potentilla anserina 1 2 2 3
Tripleurospermum Inodorum + 1
Calystegia sepium + 2
Capsella bursa-pastoris + 2
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1 2 3 4 5 6 7

Polygonum aviculare + 2
Artemisia vulgaris + 2
Tanacetum vulgare + 2
Erigeron canadensis + 1
Bidens melanocarpus + 1
Matricaria discoidea + 1

Inne gatunki – Other species: Urtica dioica + 2 (K), + 2 (J), + 2 (T), Ranunculus repens + 3
(K), 1 2 (J), Aegopodium podagraria + 1 (T), Agrostis vulgaris + 2 (J), Calamagrostis epigeios
+ 3 (T), Chenopodium polispermum + 1 (K), Epilobium adenocaulon + 2 (T), Erigeron an-
nua +2 (T), Hypericum perforatum + 2 (J), Medicago lupulina + 2 (J), Phalaris arundinacea
1 3 (T), Polygonum sp. + 1 (T), Rubus (popielica) 1 3 (T), Salix sp. +2 (T), Solidago serotina
+ 2 (T), Drepanocladus unicinatus (d) 2 2 (J), Lophocoela bidentata (d) 1 2 (J), Brachythe-
cium albicans (d) + 2 (J), Atrichum undulatum (d) + 2 (J), Chiloscyphus pallescens (d) + 2
(J), Eurhynchium hians (d) + 2 (J).

Badania terenowe prowadzono przez cztery sezony wegetacyjne od 1994
do 1997r., w dwóch etapach: I w latach 1994–95r., II w latach 1996–97.
W I etapie do pozyskiwania owadów zastosowano metodę flotacji oraz inne
metod uzupełniające, jak bezpośrednie wybieranie chrząszczy z odchodów
różnych zwierząt lub łapanie ich do pułapek przynętowych (BUNALSKI
1991). Badania pierwszego etapu prowadzono na 10 stanowiskach – Dolina
Kobylańska, Dolina Będkowska, Dolina Kluczwody, Przegorzały, Pychowi-
ce, Kryspinów, Czajowice, Przeginia, Tyniec i Kobylany. Założono, że stano-
wiska do badań ilościowych muszą być zróżnicowane pod względem siedli-
skowym jak również pod względem sposobu żywienia bydła. Jednakże wa-
runkiem podstawowym był stały wypas bydła przez cały sezon pastwiskowy
tj. od maja do października. W oparciu o powyższe kryteria wybrano do ba-
dań II etapu trzy stanowiska – w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach.

Odłów metodą flotacji stosowano przez cały okres sezonu pastwiskowe-
go, tj. od początku maja do końca października. W maju, czerwcu i lipcu ma-
teriał pobierano w odstępach 7–8 dniowych, natomiast w sierpniu, wrześniu
i październiku w odstępach 13–14 dniowych. Układ systematyczny i nazew-
nictwo gatunków przyjęto za BARAUDem (1992).

W sezonie 1997 wykonano badania pH odchodów przed ich rozpuszcze-
niem w wodzie. W sumie w każdym stanowisku wykonano po dwadzieścia
pięć pomiarów pH. Do wykonania tych badań użyto pehametru pH 330/Set-1
firmy WTW z  elektrodą Sentix-97T, dostosowaną do pomiaru zagęszczonych
roztworów.
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W =
  a × 100

              b

H' = S pi log pi

s

i=1

                                        D=
   na     

× 100%                                         n

Metody analizy danych

Zastosowano następujące metody oraz wskaźniki używane w badaniach
faunistyczno-ekologicznych :
a) Wskaźnik dominacji (D)

Wskaźnik ten obliczano w oparciu o wzór :

Dla określenia układów dominacji przyjęto skalę za KASPRZAKIEM i NIE-
DBAŁĄ (1981): 1. superdominanty ³  30%; 2. dominanty 5,01 – 29,99%;
                             3. subdominanty 1,01 – 5,00%; 4. subrecedenty < 1,00%.

b) Wskaźnik wierności (W) (PAWŁOWSKI 1967)
Obliczano go według wzoru:

gdzie:
a – liczebność gatunku w badanym stanowisku
b – liczebność tego gatunku we wszystkich stanowiskach

Dla interpretacji wskaźnika wierności (W) zastosowano za KASPRZAKIEM
i NIEDBAŁĄ (1981), klasy wierności (F). Wymienieni autorzy w badaniach
zoocenologicznych przyjęli 5 klas wierności (F) zestawione poniżej:
F

5
 – gatunki charakterystyczne wyłączne – występują tylko w danym siedli-

sku, w innych nie występują lub występują jedynie przypadkowo (81–
100%).

F
4
 – gatunki charakterystyczne wybierające – w danym siedlisku osiągają

najwyższą wartość wskaźnika wierności, choć mogą występować nawet
regularnie w innych siedliskach (51–80%).

F
3
 – gatunki obojętne – bez wyraźnej predyspozycji siedliskowej (21–50%).

F
2
 – gatunki bywające – w danym siedlisku mogą osiągać wysoką wartość

wskaźnika wierności, jednakże wyższe wartości osiągają zdecydowanie
w innych siedliskach (11–20%).

F
1
 – gatunki przypadkowe – w danym siedlisku znajdywane przypadkowo

(1–10%).

c) Wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona i Wienera (H').
Wskaźnik (H') obliczano według wzoru:
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J =  
  H'

     × 100%

      
 Hmaks.

S =       
w

       
a + b – w

gdzie:
s – liczba gatunków w zgrupowaniu
p

i
– frakcja zgrupowania, którą stanowi i-ty gatunek

d) Wskaźnik zrównoważenia struktury dominacji Pielou (J)
Obliczano go według wzoru:

gdzie:
H' – wskaźnik Shannona i Wienera,
Hmaks. – najwyższa wartość wskaźnika Shannona i Wienera.

e) Modele rozkładów liczebności gatunkowej.
W niniejszej pracy sprawdzono zgodność rozkładu liczebności zgrupowa-

nia chrząszczy koprofagicznych z terenu południowej części Wyżyny z nastę-
pującymi modelami matematycznymi:

1) szeregiem postępu geometrycznego,
2) modelem przypadkowego podziału zasobów,
3) szeregiem logonormalnym.
Do porównania szeregów empirycznych i estymowanych zastosowano

test c 2. Hipotezy przyjmowano na poziomie istotności P=0,05. Obliczenia
istotności zmian liczebności poszczególnych gatunków z obydwu sezonów
badawczych wokonano w oparciu o modyfikację testu t-studenta (SOKAL
RR; ROHLF 1995). Obliczenia zostały wykonane przez autora, przy pomocy
programu Statistica i Excel, w oparciu o prace UCHMAŃSKIEGO (1988),
TROJANA (1992) i ŁOMNICKIEGO (1995).

f) Wskaźnik podobieństwa (S) MARCZEWSKIEGO I STEINHAUSA (1959)
Wskaźnika (S) użyto do matematycznego porównania składu gatunkowe-

go zgrupowań z trzech stanowiskach badawczych w Tyńcu, Kobylanach
i Jerzmanowicach.

Wskaźnik obliczano według wzoru:

gdzie:
a – liczba elementów dla zbioru a
b – liczba elementów dla zbioru b
w – liczba elementów wspólnych dla a i b
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Tab. III. Zestawienie gatunków zebranych w okresie od 1994 do 1997 roku i ich stanowisk.
List of the species  collected during 1994–1997 and their localities.

1994–95 1996–97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

GEOTRUPIDAE

Anoplotrupes stercorosus (HERTM.) + +
Geotrupes spiniger (MARSH.) + + + + + +

Geotrupes stercorarius (L.) + + + + + + + +

SCARABAEIDAE

Onthophagus coenobita (HERBST) + + + + + + +
Onthophagus fracticornis (PREYSSL) + + + + + + + +
Onthophagus joannae (GOLJAN) + + + + + + +
Onthophagus nuchicornis (L.) + + + +

Onthophagus ovatus (L.) + + + + + + + +
Onthophagus similis (SCR.) + + + +
Onthophagus taurus (SCHREB.) + + + + +

Onthophagus vittulus F. +

APHODIIDAE

Aphodius ater (DE GEER) + + + + + + +
Aphodius coenosus (PANZ.) +
Aphodius contaminatus (HERBST) +
Aphodius depressus (KUGELANN ) + +

Aphodius distinctus (MŰLL) + + + + +
Aphodius erraticus (L.) + + + + + + + + + + + + +

Gatunek
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Analiza faunistyczna
W trakcie badań w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochow-

skiej stwierdzono występowanie 34 gatunków żuków koprofagicznych z nad-
rodziny Scarabaeoidea (Tab. III).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aphodius fimetarius (L.) + + + + + + + + + + + + +
Aphodius foetens (F.) + + + + +
Aphodius fossor (L.) + + + + + + + + + + + + +

Aphodius granarius (L.) + + + + + +
Aphodius haemorrhoidalis (L.) + + + + + + + +
Aphodius immundus (CREUTZER) +

Aphodius merdarius (F.) + + + + + + + +
Aphodius paracoenosus

                                 BALTH. et HRUB. + + +
Aphodius prodromus (BRAHM) + + + + + + + + + + + +
Aphodius pusillus (HERBST) + + + + + + + + + +

Aphodius rufipes (L.) + + + + +
Aphodius rufus (MOLL) + + + + + + + + + + +
Aphodius porcus (F.) +

Aphodius sordidus F.) + + +
Aphodius subterraneus (L.) + + + + + + + + +
Aphodius sticticus (PANZ.) + + + + + + +

Oxyomus sylvestris (SCOP.) + + + + + + +

Zebrane żuki należą do trzech rodzin: Geotrupidae, Scarabaeidae i Apho-
diidae. Udział gatunków poszczególnych podrodzin był następujący Geotru-
pidae – 3 gatunki, co stanowi 38% fauny krajowej, Scarabeidae – 8 gatun-
ków, co stanowi 40% fauny krajowej, Aphodiidae – 22 gatunki, co stanowi
32% fauny krajowej.

Fenologia pojawu imagines

Dane dotyczące fenologii żuków koprofagicznych w krajowej literaturze
są nader skąpe. Powodem jest zarówno niewielka ilość opracowań dotyczą-
cych biologii poszczególnych gatunków (GOLIAN 1953; BOROWSKI 1960;
ROJEWSKI 1983), jak i niewielka ilość prac na temat zgrupowań tych owa-
dów (BREYMEYER 1974; STEBNICKA 1976b; BUNALSKI 1996). Pierwszą pró-
bę fenologicznego podziału tej grupy, dla Polski, przedstawił BUNALSKI
(1996). Na podstawie gatunków stwierdzonych przez siebie w okolicach Sza-
motuł zaproponował on podział na sześć grup fenologiczno-pokoleniowych:
Grupa I: gatunki całosezonowe, Grupa II: gatunki wiosenno-jesienne,
Grupa III: gatunki wiosenne, Grupa IV: gatunki wiosenno-letnie,
Grupa V: gatunki letnio-jesienne, Grupa VI: gatunki jesienne.
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Podział ten w ogólnym kształcie może być zastosowany także do charak-
terystyki zgrupowań „krakowskich”. Po przeanalizowaniu materiału z połu-
dniowej części Wyżyny, proponuję poza sześcioma grupami wyróżnionymi
przez BUNALSKIEGO (1996), utworzenie dodatkowej grupy, gatunków „let-
nich” dla Aphodius foetens i Aphodius sordidus, ponieważ na badanym tere-
nie, występowały one tylko w miesiącach letnich. W kolejności grup, uznano
ją jako V.

Poniżej przedstawiono podział gatunków Scarabaeoidea zabranych w po-
łudniowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na grupy fenologicz-
no-pokoleniowe:

Grupa I: gatunki całosezonowe
Do grupy tej zaliczono dwa gatunki Aphodius fimetarius i Aphodius errati-

cus, które występowały w ciągu całego sezonu pastwiskowego (Ryc. 7).
Pierwszy z nich jest gatunkiem dwupokoleniowym, mającym dwa lub trzy
szczyty liczebności – wiosenny, letni i jesienny; z kolei Aphodius erraticus we-
dług ROJEWSKIEGO (1983) w warunkach polskich, ma jedno pokolenie, które
osiąga szczyt liczebności w czerwcu i lipcu. Na badanym terenie gatunek ten
na stanowiskach w Kobylanach i Jerzmanowicach, był poławiany przez cały se-
zon, a największą liczebność osiągał w maju i czerwcu. BUNALSKI (1996) poda-
je, że A. erraticus w warunkach Wielkopolski, gdzie był przez niego sporadycz-
nie odławiany, należy do grupy gatunków wiosennych. LANDIN (1961) i HOL-
TER (1982) podają że A. erraticus może występować w dwóch krótkich genera-
cjach w ciągu roku, być może tym można tłumaczyć występowanie tego gatun-
ku w ciągu całego sezonu pastwiskowego w Kobylanach i w Jerzmanowicach.
Prawdopodobnie tutaj znajdował on dogodne dla siebie warunki bytowania.
Należy dodać, iż A. erraticus należy do koprofagów kopiących pod odchodami
małe norki, w których gromadzone są zapasy pokarmowe dla larw. W Tyńcu
A. erraticus był nieliczny, być może tutaj przegrywał konkurencję z innymi licz-
nymi koprofagami kopiącymi z rodzaju Onthophagus. Aphodius fimetarius
i A. erraticus na badanym terenie należały do najbardziej stałych elementów,
w zgrupowaniach żuków koprofagicznych.

Grupa II: gatunki wiosenno-jesienne.
Do grupy tej na badanym terenie zaliczono pięć gatunków: Aphodius pro-

dromus, A. sticticus, Onthophagus fracticornis, O. coenobita i Geotrupes ster-
corarius; wszystkie są jednopokoleniowe. Obserwowano u nich dwa wyraźne
szczyty liczebności – wiosenny i jesienny (Ryc. 8). Aphodius prodromus na
wszystkich stanowiskach należał do superdominantów, pozostałe zaś były ga-
tunkami akcesorycznymi.
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Grupa. III: gatunki wiosenne.
W warunkach Wyżyny, po grupie gatunków wiosenno-letnich, była to dru-

ga grupa pod względem liczby gatunków. W jej skład zaliczono 9 gatunków:
Onthophagus similis, O. vittulus, O. nuchicornis, Aphodius granarius,
A. immundus, A. merdarius, A. contaminatus, A. coenosus i A. ater. Swój
udział w zgrupowaniu realizują one w maju i czerwcu (V–VI) (Ryc. 9).
W południowej części Wyżyny były to w większości gatunki akcesoryczne.
W przypadku A. contaminatus istnieje rozbieżność danych, BUNALSKI (1996)
zalicza go do gatunków jesiennych, z kolei STEBNICKA (1976a) podaje że
może on występować w dwóch generacjach wiosennej i jesiennej, natomiast
w południowej części Wyżyny notowany był tylko w okresie wiosennym.

Grupa. IV: Gatunki wiosenno-letnie.
Grupa ta na badanym terenie, miała największą reprezentację, bowiem

należało do niej 11 gatunków: Onthophagus ovatus, O. taurus, O. joannae,
Aphodius fossor, A. distinctus, A. paracoenosus, A. haemorrhoidalis, A. pusil-
lus, A. subterraneus, A, depressus, Oxyomus sylvestris. Pojawiały się one
w okresie od maja do września (Ryc. 10), a większość z nich tworzyła podsta-
wą zgrupowań koprofagów badanego terenu.

Grupa. V: gatunki letnie.
W stosunku do podziału BUNALSKIEGO (1996), jest to dodatkowa grupa

utworzona dla dwóch gatunków Aphodius foetens i Aphodius sordidus, które
w warunkach Wyżyny występowały tylko w okresie lata (Ryc. 11).

Grupa VI: gatunki letnio-jesienne.
Do grupy tej zaliczono 4 gatunki: Aphodius rufus, A. rufipes, Anoplotrupes

stercorosus i Geotrupes spiniger. A. rufus i A. rufipes na Wyżynie w zgrupowa-
niu letnio-jesiennym miały największy udział. A. stercorosus wprawdzie
umieszczono w tej grupie z tego powodu, iż zebrano go w czerwcu i wrześniu
– w Dolinie Kobylańskiej 29 VI 1995 r., i w Tyńcu 4 IX 1997 r., jednakże
w obu przypadkach po jednym okazie. W związku z czym przynależność do
tej grupy jest dyskusyjna (Ryc. 12).

Grupa VII: gatunki jesienne.
Grupa jesienna była reprezentowana tylko przez jeden gatunek – Apho-

dius porcus. Na terenie całej Polski jest on uznawany za gatunek akcesorycz-
ny. Według BUNALSKIEGO (1996) charakteryzuje się krótkim pojawem ima-
gines i dlatego jest rzadko poławiany. Na badanym terenie został stwierdzo-
ny w dniu 12 IX 1996 r., w Kobylanach w liczbie jednego osobnika co rów-
nież potwierdzałoby jego rzadkość. Jednak z tego powodu problematycznym
jest zaliczenie go do grupy gatunków jesiennych.
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Ryc. 8. Gatunki o fenologii wiosenno-jesiennej.
Fig. 8. Vernal-autumnal species (V–X – May–October).

Ryc. 7. Gatunki występujące w całym sezonie pastwiskowym na terenie południowej części
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Fig. 7. Species occurring throughout the grazing season in the southern part of the Kraków-
Częstochowa Upland (V–X – May–October).
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Ryc. 9. Gatunki o fenologii wiosennej.
Fig. 9. Vernal species (V–X – May–October).

Ryc.10. Gatunki o fenologii wiosenno-letniej.
Fig. 10. Vernal-aestival species (V–X – May–October).
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Ryc. 12. Gatunki o fenologii letnio-jesiennej.
Fig. 12. Aestival-autumnal species (V–X – May–October).

Ryc. 11. Gatunki o fenologii letniej.
Fig. 11. Aestival species (V–X – May–October).
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Analiza ekologiczna

Podstawę do analizy ekologicznej i porównania zgrupowań chrząszczy
koprofagicznych w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach stanowił materiał
zebrany w dwóch sezonach badawczych: 1996 i 1997. Łącznie poddano anali-
zie 35 481 osobników żuków koprofagicznych, należących do 32 gatunków
(Tab. IV). Struktury dominacyjne ustalono oddzielnie dla sezonów wegeta-
cyjnych 1996 i 1997. Z kolei w oparciu o wskaźniki Shannona i Weavera (H')
oraz Pielou (J), ustalono w jakim okresie sezonu pastwiskowego występowa-
ła największa różnorodność gatunkowa oraz największe zrównoważenie
struktur dominacyjnych. Natomiast wskaźnik Marczewskiego i Steinhausa
(S) pozwolił określić stopień podobieństwa badanych stanowisk na podsta-
wie stwierdzonych w nich gatunków.

Struktura jakościowa i  i lościowa gatunków zebranych w okre-
s ie  badawczym.

Pośród 35 481 osobników żuków koprofagicznych z 32 gatunków
(Tab. IV) stwierdzonych w czasie badań, najwięcej odłowiono w Jerzmano-
wicach – 20649 osobników, należących do 21 gatunków, a najmniej w Koby-
lanach – 6613 osobników, z 27 gatunków. Natomiast w Tyńcu liczba odnoto-
wanych gatunków była największa – 28, przy liczbie 8 219 odłowionych osob-
ników. Najwięcej gatunków mało licznych, określanych „ogonem rozkładu”
stwierdzono w Kobylanach – 12 (Tab. VI) oraz w Tyńcu – 11 gatunków
(Tab. V), a najmniej w Jerzmanowicach — 3 gatunki (Tab. VII).

Tab. IV. Zróżnicowanie jakościowe i ilościowe gatunków stwierdzonych w Tyńcu, Kobyla-
nach i Jerzmanowicach w sezonach 1996 i 1997.

Qualitative and quantitative differentiation of the species recorded in Tyniec, Ko-
bylany and Jerzmanowice in the years 1996 and 1997.

Lp. Gatunek Liczba osobników w stanowiskach
Species Number of individuals in localities

Tyniec Kobylany Jerzmanowice

1 2 3 4 5

1. Anoplotrupes stercorosus 1
2. Geotrupes spiniger 6 25 27
3. Geotrupes stercorarius 1 11 35
4. Onthophagus coenobita 16 5 1
5. Onthophagus fracticornis 50 15 24
6. Ontophagus joannae 6 1
7. Onthophagus nuchicornis 23



24 A. GÓRZ

1 2 3 4 5

8. Ontophagus ovatus 39 9
9. Onthophagus similis 2 1 17

10. Onthophagus taurus 297
11. Onthophagus vittulus 1
12. Aphodius ater 39 2
13. Aphodius coenosus 1
14. Aphodius distinctus 9 2
15. Aphodius erraticus 207 1532 3168
16. Aphodius fimetarius 2736 1104 5246
17. Aphodius foetens 28 38 37
18. Aphodius fossor 358 231 251
19. Aphodius granarius 4 3
20. Aphodius haemorrhoidalis 617 117 159
21. Aphodius immundus 1
22. Aphodius mardarius 4 12 98
23. Aphodius paracoenosus 2 7
24. Aphodius porcus 1
25. Aphodius prodromus 2267 2262 9369
26. Aphodius pusillus 947 547 929
27. Aphodius rufipes 129 36 380
28. Aphodius rufus 150 557 796
29. Aphodius sordidus 7 17
30. Aphodius sticticus 2 66 25
31. Aphodius subterraneus 199 9 28
32. Oxyomus sylvestris 79 17 40

Razem – Total 8219 6613 20649

Charakterystyka zgrupowania w Tyńcu w sezonach 1996 i 1997.
W stanowisku w Tyńcu w sezonie 1996 odłowiono 4304 osobniki a w sezo-

nie 1997 – 3915 osobników. Łącznie w obydwu sezonach odłowiono 8219
chrząszczy koprofagicznych należących do 28 gatunków (Tab. V).

Udział rodzin Scarabaeoidea w zgrupowaniu koprofagicznych chrząszczy
w Tyńcu w sezonach 1996 i 1997 przedstawiał się następująco. W obydwu se-
zonach badawczych, rodzina Aphodiidae była grupą dominującą, jej udział
wynosił od 84,05% do 100% zgrupowania koprofagów. Udział rodziny Geo-
trupidae był najmniejszy ok. 1%. Udział rodziny Scarabaeidae w obydwu se-
zonach był również niewielki, tylko w niektórych miesiącach udziały te były
stosunkowo duże (Ryc. 13, 14).
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Tab. V. Udział procentowy i liczebność stwierdzonych gatunków w Tyńcu w sezonach 1996
i 1997.
Percentage and numerical force of the species recorded in Tyniec in the years 1996
and 1997.

Lp. Gatunek 1996 1997 Suma % Klasa dominacji
Species % % Sum Class

of domination

1. Aphodius fimetarius 31,37 35,40 2736 33,29 Superdominant
Superdominant

2. Aphodius prodromus 30,89 23,95 2267 27,58
Dominanty

3. Aphodius pusillus 6,90 16,60 947 11,52 Dominant
4. Aphodius haemorrhoidalis 7,83 7,15 617 7,51

5. Aphodius fossor 3,74 5,03 358 4,35
6. Onthophagus taurus 3,84 3,37 297 3,61
7. Aphodius erraticus 1,74 3,37 207 2,52 Subdominanty
8. Aphodius subterraneus 2,79 2,02 199 2,42 Subdominant

9. Aphodius rufus 2,70 0,87 150 1,82
10. Aphodius rufipes 2,16 0,92 129 1,57

11. Oxyomus sylvestris 1,60 0,25 79 0,96
12. Onthophagus fracticornis 1,09 0,08 50 0,61
13. Onthophagus ovatus 0,74 0,18 39 0,47

Subrecedenty
14. Aphodius foetens 0,64 28 0,34 Subrecedent
15. Aphodius ater 0,60 0,33 39 0,47
16. Onthophagus nuchicornis 0,44 0,10 23 0,28
17. Onthophagus coenobita 0,30 0,08 16 0,19

Ogon rozkładu
Distribution tail

18. Aphodius distinctus 0,09 0,13 9 0,11
19. Onthophagus joannae 0,14 6 0,07
20. Geotrupes spiniger 0,14 6 0,07
21. Aphodius granarius 0.09 4 0,05
22. Aphodius merdarius 0,07 0,03 4 0,05
23. Aphodius sticticus 0,05 2 0,02
24. Onthophagus similis 0,02 0,03 2 0,02
25. Aphodius paracoenosus 0,05 2 0,02
26. Aphodius immundus 0,02 2 0,01
27. Anoplotrupes stercorosus 0,03 1 0,01
28. Geotrupes stercorarius 0,03 1 0,01

Razem – Total 8219 100
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Ryc. 14. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea w Tyń-
cu, w sezonie 1997.

Fig. 14. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Ty-
niec in 1997 (V–X – May–October).

Ryc. 13. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea
w Tyńcu, w sezonie 1996.

Fig. 13. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Ty-
niec in 1996 (V–X – May–October).
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Liczebność populacji poszczególnych gatunków w Tyńcu w obu sezonach
badawczych była odmienna (Tab. VI). W poniższej analizie uwzględniono te
gatunki, które stwierdzono w obu sezonach badawczych.

Tab. VI. Wyniki analizy statystycznej różnic w poziomie liczebności gatunków stwierdzonych
w Tyńcu w sezonach 1996 i 1997.

Results of statistical analysis of differences in numbers' level of species recorded in
Tyniec in the years 1996 and 1997.

Lp. Gatunki 1996 1997 Suma t p Istotność
Species Sum Significance

Significant change
1. O. fracticornis 47 3 50 6,2225397 9,85896E-08 istotna zmiana
2. O. ovatus 32 7 39 4,0032038 0,000271246 istotna zmiana

3. A. erraticus 75 132 207 3,9617739 0,000102354 istotna zmiana
4. A. fossor 28 197 225 11,266667 1,22067E-23 istotna zmiana
5. A. prodromus 1329 938 2267 8,2120389 3,60823E-16 istotna zmiana

6. A. pusillus 297 650 947 11,470959 1,29662E-28 istotna zmiana
7. A. rufipes 93 36 129 5,0185702 1,68959E-06 istotna zmiana
8. A. rufus 116 34 150 6,695272 4,03971E-10 istotna zmiana

9. O. sylvestris 69 10 79 6,6380186 3,6461E-09 istotna zmiana

Insignificant change
10. O. cenobita 13 3 16 2,5 0,023674225 Ns
11. O. nuchicornis 19 4 23 3,1277162 0,004726367 Ns

12. O. taurus 165 132 297 1,9148542 0,056471547 Ns
13. A. ater 26 13 39 2,081666 0,043983786 Ns
14. A. distinctus 4 5 9 0,3333333 0,746517002 Ns
15. A. fimetarius 1350 1386 2736 0,6882472 0,491355472 Ns

16. A. haemorrhoidalis 337 280 617 2,2947336 0,022083244 Ns
17. A. merdarius 3 1 4 1 0,373900966 Ns
18. A. subterraneus 120 79 199 2,9064129 0,004070309 Ns

Razem – Total 4123 3910 8033

Charakterystyka zgrupowania w Kobylanach w sezonach 1996 i 1997.
W wyniku badań przeprowadzonych w Kobylanach w latach 1996 i 1997

odłowiono łącznie 6613 osobników żuków koprofagicznych, należących do
27 gatunków (Tab. VII), w tym w sezonie 1996 odłowiono 3588 osobników
a w sezonie 1997 – 3025 osobników.
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Tab. VII. Udział procentowy i liczebność stwierdzonych gatunków Kobylanach w sezonie
1996 i 1997.

Percentage share and numerical force of the species recorded in Kobylany in the
years 1996 and 1997.

Lp. Gatunek 1996 1997 Suma % Klasa dominacji
Species % % Sum Class

of domination

1. Aphodius prodromus 40,47 26,79 2262 34,18 Superdominant
Superdominant

2. Aphodius erraticus 15,55 32,21 1532 23,15
3. Aphodius fimetarius 21,57 10,91 1104 16,68 Dominanty
4. Aphodius rufus 13,54 2,34 557 8,41 Dominant
5. Aphodius pusillus 0,69 17,27 547 8,26

6. Aphodius fossor 1,2 6,22 231 3,49 Subdominanty
7. Aphodius haemorrhoidalis 1,01 2,68 117 1,17 Subdominant
8. Aphodius sticticus 1,53 0,36 66 1,00

9. Aphodius foetens 1,05 38 0,57
10. Aphodius rufipes 0,73 0,33 36 0,54
11. Geotrupes spiniger 0,61 0,09 25 0,38
12. Oxyomus sylvestris 0,44 0,03 17 0,26
13. Onthophagus fracticornis 0,31 0,13 15 0,23
14. Aphodius mardarius 00,5 0,17 12 0,18 Subrecedenty
15. Geotrupes stercorarius 0,31 11 0,17 Subrecedent

Ogon rozkładu
Distribution tail

16. Aphodius subterraneus 0,14 0,13 9 0,13
17. Ontophagus ovatus 0,22 0,03 9 0,13
18. Aphodius paracoenosus 0,19 7 0,10
19. Aphodius sordidus 0,23 7 0,10
20.  Onthophagus coenobita 0,11 0,03 5 0,07
21. Aphodius granarius 0,08 3 0,04
22. Aphodius distinctus 0,05 2 0,03
23. Aphodius ater 0,05 2 0,03
24. Aphodius porcus 0,03 1 0,01
25. Onthophagus vittulus 0,03 1 0,01
26. Onthophagus similis 0,03 1 0,01
27. Ontophagus joannae 0,03 1 0,01

Razem – Total 6618 100
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Udział rodzin Scarabaeoidea w zgrupowaniu koprofagicznych chrząszczy
w Kobylanach w sezonach 1996 i 1997 przedstawiał się następująco. W  oby-
dwu sezonach badawczych, rodzina Aphodiidae była grupą dominującą, jej
udział wynosił od 94,82% do 100% zgrupowania koprofagów. Udział rodzin
Geotrupidae i Scarabaeidae w obydwu sezonach był niewielki (Ryc. 15, 16).

Ryc. 15. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea w Ko-
bylanach, w sezonie 1996.

Fig. 15. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Koby-
lany in 1996 (V–X – May–October).

Ryc. 16. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea w Ko-
bylanach, w sezonie 1997.

Fig. 16. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Koby-
lany in 1997 (V–X – May–October).
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Liczebność populacji poszczególnych gatunków w Kobylanach w obu se-
zonach badawczych była odmienna (Tab. VIII). W poniższej analizie
uwzględniono te gatunki, które stwierdzono w obu sezonach badawczych.

Tab.VIII. Wyniki analizy statystycznej różnic w poziomie liczebności gatunków stwierdzo-
nych w Kobylanach w sezonach 1996 i 1997.

Results of statistical analysis of differences in numbers' level of species recorded
in Kobylany in the years1996 and 1997.

Lp. Gatunki 1996 1997 Suma t p Istotność
Species Sum Significance

Significant change
1. G. spiniger 22 3 25 3,8 0,000827 istotna zmiana

2. A. erraticus 556 974 1530 10,68638 9,31E-26 istotna zmiana

3. A. fimetarius 774 330 1104 13,36283 7,33E-38 istotna zmiana

4. A. fossor 43 188 231 9,5403 2,12E-18 istotna zmiana

5. A. haemorrhoidalis 36 81 117 4,160251 6,09E-05 istotna zmiana

6. A. prodromus 1452 810 2262 13,4986 5,4E-40 istotna zmiana

7. A. pusillus 25 522 547 21,25019 1,64E-73 istotna zmiana

8. A. rufus 486 71 557 17,58411 2,21E-55 istotna zmiana

9. A. sticticus 55 11 66 5,416026 9,18E-07 istotna zmiana

10. O. sylvestris 16 1 17 3,638034 0,002034 istotna zmiana

Insignificant change
11. O. cenobita 4 1 5 1,341641 0,237419 Ns

12. O. fracticornis 4 4 8 0 1 Ns

13. O. ovatus 8 1 9 2,333333 0,044504 Ns

14. A. merdarius 2 5 7 1,133893 0,294174 Ns

15. A. rufipes 26 10 36 2,666667 0,011404 Ns

16. A. subterraneus 5 4 9 0,333333 0,746517 Ns

Razem – Total 3514 3016 6530

Charakterystyka zgrupowania w Jerzmanowicach w sezonach 1996
i 1997.

W Jerzmanowicach w sezonie 1996 odłowiono 10220 osobników a w 1997
– 10429 osobników. Łącznie zatem odłowiono 20649 osobników żuków ko-
profagicznych, należących do 21 gatunków (Tab. IX.).
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Tab. IX. Udział procentowy i liczebność stwierdzonych gatunków Jerzmanowicach w sezo-
nach 1996 i 1997.

Percentage and numerical force of the species recorded in Jerzmanowice in the
years 1996 and 1997.

  Lp. Gatunek 1996 1997 Suma % Klasa dominacji

Species % % Sum Class
of domination

1. Aphodius prodromus 41,89 48,70 9369 45,37 Superdominant
Superdominant

2. Aphodius fimetarius 28,72 22,16 5246 25,41 Dominanty
3. Aphodius erraticus 14,91 15,74 3168 15,34 Dominant

4. Aphodius pusillus  3,54 5,44 929 4,50
5. Aphodius rufus 5,48 2,26 796 3,85 Subdominanty
6. Aphodius rufipes 1,35 2,32 380 1,84 Subdominant

7. Aphodius fossor 0,90 1,52 251 1,21

8. Aphodius haemorrhoidalis 1,20 0,35 159 0,77
9. Aphodius mardarius 0,53 0,42 98 0,47

10. Oxyomus sylvestris 0,30 0,09 40 0,19

11. Aphodius foetens 0,36 37 0,18
12. Geotrupes stercorarius 0,22 0,11 35 0,17
13. Aphodius subterraneus 0,21 0,07 28 0,13

14. Geotrupes spiniger 0,18 0,09 27 0,13 Subrecedenty
15. Aphodius sticticus 0,24 25 0,12 Subrecedent

16. Onthophagus fracticornis 0,01 0,22 24 0,12
17. Aphodius sordidus 0,09 0,09 17 0,08

18. Onthophagus similis 0,16 17 0,08

Ogon rozkładu
Distribution tail

19. Onthophagus coenobita 0,01 1 0,005
20. Aphodius coenosus 0,01 1 0,005
21. Aphodius ater 0,01 1 0,005

Razem – Total 20649 100

Liczebność populacji poszczególnych gatunków w Jerzmanowicach w obu
sezonach badawczych była odmienna (Tab. X). W poniższej analizie
uwzględniono te gatunki, które stwierdzono w obu sezonach badawczych.
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Udział rodzin Scarabaeoidea w zgrupowaniach koprofagicznych chrząsz-
czy w Jerzmanowicach w sezonach 1996 i 1997 przedstawiał się następująco.
W obydwu sezonach badawczych,rodzina Aphodiidae była grupą dominują-
cą, jej udział wynosił od 96,44% do 100% zgrupowania koprofagów. Udział
rodzin Geotrupidae i Scarabaeidae był niewielki (Ryc. 17, 18).

Tab. X. Wyniki analizy statystycznej różnic w poziomie liczebności gatunków stwierdzonych
w Jerzmanowicach w sezonach 1996 i 1997.

Results of statistical analysis of differences in level of number of species recorded in
Jerzmanowice in the years1996 and 1997.

Lp. Gatunki 1996 1997 Suma t p Istotność
Species Sum Significance

Significant change

1. O. fractocornis 1 23 24 4,490731 0,000152 istotna zmiana
2. A. fimetarius 2935 2311 5246 8,615301 9,11E-18 istotna zmiana

3. A. fossor 92 159 251 4,229003 3,29E-05 istotna zmiana

4. A. haemorrhoidalis 123 36 159 6,899549 1,17E-10 istotna zmiana

5. A. prodromus 4290 5079 9369 8,151366 4,06E-16 istotna zmiana

6. A. pusillus 362 567 929 6,725832 3,05E-11 istotna zmiana

7. A. rufipes 138 242 380 5,335087 1,64E-07 istotna zmiana

8. A. rufus 560 236 796 11,48388 2,36E-28 istotna zmiana

9. O. sylvestris 31 9 40 3,478505 0,001231 istotna zmiana

Insignificant change
10. G. spiniger 18 9 27 1,732051 0,094676 Ns

11. G. stercorarius 23 12 35 1,859339 0,071402 Ns

12. A. erraticus 1524 1644 3168 2,132007 0,033083 Ns

13. A. merdarius 54 44 98 1,010153 0,31491 Ns

14. A. sordidus 9 8 17 0,242536 0,811267 Ns

15. A. subterraneus 21 7 28 2,645751 0,013219 Ns

Razem – Total 10181 10386 20567
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Ryc. 17. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea w Jerz-
manowicach, w sezonie 1996.

Fig. 17. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Jerz-
manowice in 1996 (V–X – May–October).

Ryc. 18. Procentowy udział rodzin w zgrupowaniach koprofagicznych Scarabaeoidea w Jerz-
manowicach, w sezonie 1997.

Fig. 18. Proportion of families in the communities of coprophagous Scarabaeoidea in Jerz-
manowice in 1997 (V–X – May–October).
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A n a l i z a  p H  o d c h o d ó w  b y d l ę c y c h  z e  s t a n o w i s k  b a d a w c z y c h
w Tyńcu,  Kobylanach i  Jerzmanowicach

Analizę pH odchodów oparto na pomiarach wykonanych w lipcu i sierp-
niu w 1997 r., po 25 pomiarów w każdym stanowisku. Pomiary wykonywano
przed poddaniem flotacji odchodów. Najwyższe pH posiadały odchody
z Jerzmanowic i Tyńca, a najniższe z Kobylan (Ryc. 19).

Ryc. 19. Wyniki pomiaru pH odchodów bydlęcych z trzech stanowisk badawczych.
Fig. 19. Results of pH measurements of cattle excrements in the three study sites.

Odchody bydła z Kobylan charakteryzowały się jaśniejszą barwą, gruzeł-
kowatą strukturą, były wodniste i zawierały znaczne ilości nie strawionych
resztek pokarmowych. pH tych odchodów mieściło się w granicach od 6,35
do 7,01. Zauważono, że im pH odchodów było niższe tym więcej zawierały
one nie strawionych resztek pokarmowych. Z kolei odchody z Jerzmanowic
i Tyńca miały prawie jednolitą konsystencję i były ciemnej barwy, a wartość
ich pH wahała się od 6,99 do 8,18.

Rozk łady  l i czebnośc i  ga tunkowej  w  zgrupowaniu  Scarabaeo-
idea  na stanowiskach badawczych

Porównanie danych empirycznych dotyczących rozkładów liczebności ga-
tunków zgrupowania z teoretycznymi modelami matematycznymi, jest zwią-
zane z badaniem wewnętrznej organizacji zespołów wielogatunkowych. Za-
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JERZMANO

Ilo�æ pomiarów
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kłada się, że wewnętrzną organizację zgrupowania można wyrazić wzorem
matematycznym. W badaniach zoocenologicznych stosuje się zazwyczaj trzy
modele, które charakteryzują strukturę zgrupowań zwierząt .

W niniejszej pracy sprawdzono zgodność empirycznego rozkładu liczeb-
ności gatunków w zgrupowaniu dla Jerzmanowic, Kobylan i Tyńca z modela-
mi teoretycznymi.

Prawdopodobieństwo zgodności rozkładów teoretycznych z empiryczny-
mi przedstawia tabela (Tab. XI).

Rozkład liczebności gatunków w przypadku zgrupowania w Jerzmanowi-
cach, Kobylanach i Tyńcu jest zbieżny z rozkładem logonormalnym, co wiąże
się z silną dominacją niewielkiej liczby gatunków.

Tab. XI. Prawdopodobieństwo zgodności rozkładów teoretycznych z danymi empirycznymi.
Probability of the consistence of theoretical distributions with the empirical data.

Szereg postępu Model przypadko- Rozkład
geometrycznego wego podziału logonormalny

zasobów

Geometric series Broken stick model Logonormal series

Jerzmanowice p= 0,000 p= 0,000 p=0,333*

Kobylany p= 0,000 p= 0,000 p= 0,329*

Tyniec p= 0,000 p=0,000 p=0,331*

*– wartości istotne statystycznie
*– statistically significant values

Anal iza  porównawcza zgrupowań chrząszczy  koprofagicznych
Scarabaeoidea  w Tyńcu,  Kobylanach i  Jerzmanowicach w 1996
i  1997 roku

Największe podobieństwo składu gatunkowego w oparciu o analizę war-
tości wskaźnika Marczewskiego i Steinhausa (S) stwierdzono pomiędzy
zgrupowaniami w Kobylanach i Jerzmanowicach, gdzie wskaźnik S wynosił
0,71. Podobieństwo to dotyczyło również okresów wiosennych, letnich i je-
siennych, kiedy wskaźnik uzyskiwał także największe wartości (Tab. XII).
Najmniejsze podobieństwo stwierdzono pomiędzy zgrupowaniami z Koby-
lan i Tyńca, dla których wskaźnik Marczewskiego i Steinhausa wynosił 0,62
oraz pomiędzy Tyńcem i Jerzmanowicami, gdzie wartość wskaźnika S wynio-
sła 0,63. Odnośnie porównania zgrupowań gatunków w okresie wiosennym,
letnim i jesiennym, zdecydowanie najmniejsze podobieństwo stwierdzono
między zgrupowaniami w Tyńcu i Jerzmanowicach (Tab. XII).

Rozkład
Series

Stanowisko
Locality
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Tab. XII. Wartość wskaźnika podobieństwa Marczewskiego i Steinhausa dla łącznych da-
nych ze stanowisk w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach dla wiosny, lata i jesieni.

The value of the Marczewski & Steinhaus similarity index for the combined data
from the study sites in Tyniec, Kobylany and Jerzmanowice in the spring, summer
and autumn.

Tyniec Tyniec Jerzmanowice

Kobylany Jerzmanowice Kobylany

Wiosna
Spring

0,71 0,53 0,71

Lato
Summer

0,61 0,54 0,71

Jesień
Autumn

0,40 0,42 0,53

Stanowisko
Locality

Pora roku
Season

Tab. XIII. Zestawienie zmienności wartości współczynnika różnorodności gatunkowej
Shannona i Weavera (H'), maksymalnej wartości wskaźnika Shannona i Weavera
(Hmaks) oraz wartości wskaźnika Pielou (J) dla Tyńca, Kobylan i Jerzmanowic
w okresie wiosny, lata i jesieni łącznie dla 1996 i 1997 r.

Comparison of the variability of the Shannon and Weaver species diversity coef-
ficient value (H'), the maximum value of the Shannon and Weaver index (Hmaks)
and the value of the Pielou index (J) for Tyniec, Kobylany and Jerzmanowice in
the spring, summer and autumn including both 1996 and 1997.

Pora roku Wiosna Lato Jesień
Season Spring Summer Autumn

Wskaźniki
H' Hmaks J [%] H' Hmaks J [%] H' Hmaks J [%]Coefficients

Stanowisko
Locality

Tyniec 0,88 1,41 62,41 0,65 1,30 50,00 0,37 1,20 30,83

Kobylany 0,73 1,36 53,68 0,60 1,25 48,00 0,50 1,08 46,29

Jerzmanowice 0,67 1,25 53,6 0,62 1,17 53,00 0,28 1,04 27,00
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Największe zróżnicowanie gatunkowe zgrupowań koprofagicznych Scara-
baeidae, rozpatrywane w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach, na przestrze-
ni trzech pór roku, przypadło na wiosnę, a najmniejsze w jesieni (Tab. XIII).
Również wskaźnik równomierności Pielou (J) dla wszystkich stanowiskach
uzyskał największą wartość na wiosnę, a najmniejszą w jesieni (Tab. XIII).

W oparciu o analizę wskaźnika wierności (W) wyodrębniono w Tyńcu
i Kobylanach po 5 grup (klas wierności) gatunków, a w Jerzmanowicach
4 grupy (Tab. XIV).

Tab. XIV. Zastawienie stwierdzonych gatunków w Tyńcu, Kobylanach i Jerzmanowicach w
oparciu o wskaźnik wierności.
Comparison of the species recorded in Tyniec, Kobylany and Jerzmanowice on
the basis of the fidelity index.

Tyniec Kobylany Jerzmanowice

1 2 3

Gatunki charakterystyczne wyłączne – Characteristic exclusive species (F5)

Onthophagus taurus 100% Onthophagus vittulus 100%
Onthophagus nuchicornis 100% Aphodius porcus 100%
Aphodius immundus 100%
Aphodius ater 92,8%

Gatunki charakterystyczne wybierające – Characteristic choosing species (F4)

Onthophagus joannae 85,7% Aphodius paracoenosus 77,8% Aphodius merdarius 86%
Aphodius subterraneus 84,3% Aphodius sticticus 71% Onthophagus similis 85%
Aphodius distinctus 81,8% Geotrupes stercorarius 74,5%
Onthophagus ovatus 81,2% Aphodius sordidus 70,8%
Onthophagus coenobita 66,7% Aphodius rufipes 69,7%
Oxyomus sylvestris 58,1% Aphodius prodromus 67,4%
Aphodius haemorrhoidalis 69% Aphodius erraticus 64,6%
Onthophagus fracticornis 56,2% Aphodius fimetarius 57,%

Aphodius rufus 53%

Gatunki obojętne – Indifferent species (F3)

Aphodius fossor 42,6 % Geotrupes spiniger 43,1% Geotrupes spiniger 46,5%
Aphodius pusillus 39,1% Aphodius rufus 37% Aphodius pusillus 38,3%
Aphodius fimetarius 30,1% Aphodius foetens 36,9 % Aphodius foetens 35,9%
Aphodius foetens 27,2% Aphodius erraticus 31,2% Aphodius fossor 29,9%
Aphodius rufipes 23,7% Aphodius sordidus 29,2% Oxyomus sylvestris 29,4%
Aphodius paracoenosus 22,2% Aphodius fossor 27,5% Onthophagus fracticornis 27%

Anoplotrupes stercorosus 23,4% Aphodius sticticus 26,9%
Aphodius pusillus 22,6%



38 A. GÓRZ

1 2 3

Gatunki bywające – Sporadic species (F2)

Aphodius prodromus 16,3% Onthophagus coenobita 20,83% Aphodius haemorrhoidalis 17,8%
Onthophagus ovatus 18,7% Aphodius subterraneus 11,9%
Aphodius distinctus 18,2%
Onthophagus fracticornis 16,8%
Aphodius prodromus 16,3%
Onthophagus joannae 14,3%
Aphodius haemorrhoidalis 13,1%
Oxyomus sylvestris 12,5%
Aphodius fimetarius 12,1%

Gatunki przypadkowe – Casual species (F1)

Geotrupes spiniger 10% Aphodius merdarius 10,5% Aphodius subterraneus 11,9%
Onthophagus similis 10% Aphodius rufipes 6,6% Onthophagus cenobita 4,5%
Aphodius rufus 10% Onthophagus similis 5% Aphodius ater 2,4%
Aphodius erraticus 4,2% Aphodius ater 4,8% Aphodius coenosus 3

Aphodius merdarius 3,5% Aphodius subterraneus 3,8%
Geotrupes stercorarius 2,1% Aphodius granarius 3

Aphodius sticticus 2,1%
Anoplotrupes stercorosus 3

Aphodius granarius 3

Dyskusja

Według danych zawartych w „Katalogu Fauny Polski” BURAKOWSKIEGO i
współautorów (1983) wynika, że na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej zostały stwierdzone 63 gatunki chrząszczy koprofagicznych z nadrodzi-
ny Scarabaeoidea (Tab. XV). W trakcie swoich badań, w latach od 1994 do
1997 w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, stwierdzi-
łem 34 gatunki z tej nadrodziny. Nowym dla Wyżyny gatunkiem jest Apho-
dius contaminatus, który należy do bardzo rzadkich w Polsce, a Aphodius
porcus został przeze mnie ponownie wykazany po przeszło stu latach (BURA-
KOWSKI i in. 1983). Na 63 gatunki znane z Wyżyny nie znalazłem 30. Okazu-

3 Gatunki o liczebności mniejszej niż 6 osobników, na wszystkich stanowiskach potraktowa-
no za PAWŁOWSKIM (1969) jako gatunki przypadkowe, z wyjątkiem takich, które mimo ni-
skiej liczebności wykazywały wyraźne preferencje siedliskowe.
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je się, że 15 spośród nich było notowanych w latach 1866–1910, a do 1997 r.
ich obecność na Wyżynie nie była potwierdzona (Tab. XV). Według KOCHa
(1989) gatunki te preferują siedliska kserotermiczne o piaszczystym podłożu
(Tab. XV).

Kolejne gatunki, których nie stwierdziłem tj. Aphodius arenarius (OLI-
VIER), A. tessulatus (PAYKULL), A. corvinus (ERICHSON), A. nemoralis
(ERICHSON), A. tenellus (SAY) charakteryzują się bardzo wąską specjalizacją
pokarmową (BURAKOWSKI 1983). Pierwszy z nich odżywia się odchodami
susłów i kretów, a pozostałe cztery odchodami dzików i jeleniowatych.
W związku z tym ewentualne znalezienie ich na otwartym terenie i w odcho-
dach bydła byłoby dziełem przypadku. Pozostałe dziesięć gatunków, które
nie zostały stwierdzone przeze mnie również preferują kserotermiczne
i piaszczyste siedliska (Tab. XV).

Tab. XV. Wykaz gatunków z nadrodziny Scarabaeoidea stwierdzonych na terenie Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej.

List of the species from the superfamily Scarabaeoidea recorded in the area of the
Kraków-Częstochowa Upland.

1 2 3 4 5 6 7

1. Oniticellus fulvus + - - - kserofil, termofil

2. Copris lunaris + - + - stenotop
3. Caccobius chreberi + - - - psammofil
4. Onthophagus coenobita + + + + eurytop, koprofag

5. Onthophagus fracticornis + + + + eurytop, kserofil, koprofag
6. Onthophagus gibbulus + - - - kserofil
7. Onthophagus joannae + - + + eurytop, kserofil, pratikol

8. Onthophagus nuchicornis + - + + stenotop, psammofil
9. Onthophagus ovatus + + - + eurytop, kserofil, pratikol

10. Onthophagus ruficapillus - + - - Kserofil
11. Onthophagus semicornis + + + - kserofil, rodentofil

12. Onthophagus similis - - + + eurytop, psammofil
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1 2 3 4 5 6 7

13. Onthophagus taurus + - + + stenotop, termofil,
                            koprofag

14. Onthophagus vacca + - - - stenotop, kserofil
15. Onthophagus verticornis + - - - sylvikol
16. Onthophagus vittulus + + + + stenotop, termofil,

                           rodentofil

17. Ochodaeus chrysomeloides + - + - kserofil, termofil

18. Geotrupes mutator + - - - stenotop
19. Geotrupes spiniger + - + + eurytop, pratikol, koprofag
20. Anoplotrupes stercorosus + + + + eurytop, sylvikol,

             koprofag/saprofag

21. Geotrupes stercorarius + + + + eurytop, koprofag
22. Oxyomus sylvestris - - + + eurytop, koprofag/saprofag

23. Aphodius fossor + - + + eurytop, koprofag
24. Aphodius erraticus + + + + stenotop, kserofil, pratikol
25. Aphodius subterraneus + + + + stenotop, kserofil, pratikol

26. Aphodius hemorrhoidalis + + + + eurytop, koprofag
27. Aphodius brevis + - + - kserofil
28. Aphodius satellitius + - - - ksero-termofil

29. Aphodius arenarius + - + - sylvikol
30. Aphodius depressus + - + + sylvikol
31. Aphodius luridus + - - - kserofil
32. Aphodius rufipes + + + + eurytop, koprofag

33. Aphodius scrofa + - + - psammofil
34. Aphodius conspurcatus + - - - stenotop
35. Aphodius distinctus - - + + eurytop, koprofag

36. Aphodius contaminatus - - - + stenotop, psammofil,
                            koprofag

37. Aphodius melamostictus + - - - kserofil
38. Aphodius sticticus + - + + eurytop, kserofil, sylvikol
39. Aphodius tessulatus - - + - sylvikol
40. Aphodius consputus + - - - termofil

41. Aphodius prodromus + + + + ubikwist, koprofag
42. Aphodius sphaselatus + - + - hygrofil
43. Aphodius merdarius + - + + stenotop, pratikol,

                            koprofag

44. Aphodius porcus + - - + stenotop, kserofil, pratikol

45. Aphodius biguttatus - - + - stenotop, kserofil
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Stwierdzone wcześniej, a nie znalezione przeze mnie gatunki mogły być
nieobecne w próbie (sytuacji takiej nie można wykluczyć w przypadku mało
licznych populacji w danym sezonie na danym terenie), bądź gatunki te nie
występowały w ogóle na terenie objętym badaniami. Wśród nich są np.
Aphodius luridus (FABRICIUS) A. biguttatus (GERMAR) i Onthophagus verti-
cornis (LAICHARTING), które zostały stwierdzone przez STEBNICKĄ (1976a)
w okolicach Częstochowy.

Istotnym powodem zubożenia gatunkowego, koprofagicznych chrząszczy
może być ogólny spadek hodowli bydła, owiec i koni. Na terenie wojewódz-
twa krakowskiego w latach od 1975 do 1996 hodowla bydła spadła prawie
dwukrotnie, hodowla owiec czterokrotnie, a hodowla koni ponad trzykrotnie
(Ryc. 20).

Według HANSKIego (1991) redukcja bazy pokarmowej w mikrosiedli-
skach odpowiednich dla gatunków termofilnych, psammofilnych i kserofil-
nych, może spowodować ich wyginięcie. Zaniechanie wypasu na terenach
kserotermicznych powoduje, iż powoli, ale sukcesywnie zarasta je roślinność
krzewiasta jak: Prunus spinosa (L.), Crataegus sp., Evonymus sp., a z czasem

1 2 3 4 5 6 7

46. Aphodius coenosus - - - + stenotop, kserofil,
           psammofil, pratikol

47. Aphodius paracoenosus - - + + eurytop, koprofag
48. Aphodius pusillus + + + + stenotop, kserofil, pratikol
49. Aphodius quadriguttatus + - - - termofil

50. Aphodius granarius + - - + eurytop, koprofag/saprofag
51. Aphodius corvinus + - + - sylvikol
52. Aphodius fimetarius + + + + ubikwist, koprofag/saprofag

53. Aphodius foetens + - + + stenotop, pratikol, koprofag
54. Aphodius foetidus + - - - kserofil
55. Aphodius ictericus + - + - psammofil
56. Aphodius immundus - - + + stenotop, termofil, koprofag

57. Aphodius rufus + + + + eurytop, koprofag
58. Aphodius sordidus + - + + stenotop, pratikol, koprofag
59. Aphodius ater + - + + eurytop, koprofag

60. Aphodius tenellus + - + - sylvikol
61. Aphodius nemoralis - - + - sylvikol
62. Heptaulacus sus + - - - psammofil

63. Heptaulacus testudinarius + - - - kserofil
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Ryc. 20. Hodowla zwierząt gospodarskich w woj. krakowskim w latach 1975–1996.
Fig. 20. Farm animal breeding in the province of Cracow in the years 1975–1996.

dochodzi do zmiany warunków siedliskowych (DUBIEL 1988; MICHALIK
1990; DZWONKO, LOSTER 1992). Wymienione czynników mogły spowodo-
wać kurczenie się zasięgów takich gatunków, dla których południowa część
Polski jest północną granicą ich występowania np. Onthophagus ruficapillus
(BRULLÉ) i O. semicornis (PANZER), które są elementami śródziemnomor-
skimi (STEBNICKA 1976a). Według reguły Rapoporta, im bliżej równika
znajduje się centrum występowania danego gatunku, tym mniejszy ma on za-
sięg występowania i węższy zakres adaptacji fizjologicznych (WEINER 1999).
Gatunki takie charakteryzują się większą wrażliwością na zmiany warunków
siedliska. Z drugiej strony reguła ta może tłumaczyć dlaczego gatunki ho-
larktyczne takie jak A. erraticus, A. pusillus, A. fossor, A. prodromus czy A. fi-
metarius spotyka się w każdym typie siedliska.

Istotną rolę w kształtowaniu się składu gatunkowego chrząszczy koprofa-
gicznych na danym obszarze odgrywają czynniki siedliskowe (LANDIN 1961;
MERVITTA, ANDERSON 1977; HOLTER 1982; HANSKI 1991). Jednym z nich
jest typ gleby, który według HANSKIego i CAMBEFORTa (1991) wywiera istot-
ny wpływ na skład gatunkowy i struktury dominacyjne.

W obrębie stanowiska w Tyńcu, występują mady rzeczne, powstałe na ba-
zie glin lekkich, pylastych, oraz piasków, zatem gleby lekkie i łatwe do kopa-
nia (UGGLA 1981) (Ryc. 5, 6). Odzwierciedliło się to w składzie grupy gatun-
ków charakterystycznych wyłącznych (F5), w której spośród pięciu, trzy
z rodzaju Onthophagus były kopiące (Tab. XIV). Natomiast w grupie gatun-
ków charakterystycznych wybierających (F4), wśród siedmiu, były trzy kopią-
ce – również z rodzaju Onthophagus (Tab. XIV).
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W Kobylanach i Jerzmanowicach, gdzie występowały gleby brunatne, po-
wstałe na bazie lessów, należące do gleb średnio ciężkich, zatem trudniej-
szych do kopania (Ryc. 2, 4) (UGGLA 1981), również znalazło to odzwiercie-
dlenie w składzie gatunkowym zgrupowania koprofagów. Np. w Jerzmano-
wicach brak było grupy gatunków wyłącznych (F

5
), natomiast bardzo liczna

(9 gatunków) była grupa gatunków charakterystycznych wybierających (F
4
)

(Tab. XIV), w obrębie której tylko dwa gatunki Onthophagus similis i Geo-
trupes stercorarius należały do kopiących, a pozostałe do rodzaju Aphodius.
Należy jednak dodać, że wymienione gatunki kopiące oraz pozostałe Geo-
trupes spiniger i Onthophagus fracticornis z grupy F

3
,
 
jak również O. cenobita

z grupy F
1
,
 
były gatunkami należącymi do subrecedentów i nie odgrywały

większej roli w strukturze zgrupowań tych owadów.
W Kobylanach gatunki charakterystyczne wybierających (F

5
) były repre-

zentowane tylko przez dwa gatunki Onthophagus vittulus i Aphodius porcus.
Pierwszy z nich, który zamieszkuje nory susłów i kretów (BALTHASAR 1963;
STEBNICKA 1976b), tutaj został przeze mnie znaleziony w liczbie jednego
osobnika, co można uznać za przypadek. Natomiast pozostałe gatunki ko-
piące tj. Geotrupes spiniger i G. stercorarius z grupy F

3
, Onthophagus cenobi-

ta, O. ovatus, O. fracticornis z grupy F
2
 oraz O. similis z grupy F

1,
 podobnie

jak w Jerzmanowicach, również należały do subrecedentów, zatem nie pełni-
ły dużej roli w strukturze zgrupowań.

Rodzaj gleby w danym stanowisku dla gatunków kopiących był z pewno-
ścią podstawowym, ale nie jedynym czynnikiem modyfikującym ich skład i li-
czebność. Należy tu wymienić inne czynniki siedliskowe, takie jak, długość
okresu wegetacyjnego, średnią temperaturę, ilość opadów atmosferycznych
oraz liczbę dni bezwietrznych.

Nie bez znaczenia pozostaje ostatni z wymienionych czynników – liczba
dni bezwietrznych. Według SZUJECKIEGO (1981) bardzo słaby ruch powie-
trza sprzyja przenoszeniu się zapachów informujących owady o miejscu znaj-
dowania się właściwego dla nich pokarmu, oraz ułatwia kontaktowanie się
osobników odmiennych płci danego gatunku. Natomiast silne wiatry unie-
możliwiają wielu owadom odszukanie pokarmu i odbycie kopulacji (SZU-
JECKI 1981; HANSKI 1991). LANDIN (1968) wykazał, że prędkość wiatru po-
wyżej 6 m/s w istotny sposób zmniejsza dobową aktywność koprofagów.
Również KOSKELA (1979) stwierdził, że wiatr obok temperatury, jest jednym
z najważniejszych czynników abiotycznych mających wpływ na dobową ak-
tywność owadów.

Stanowisko w Tyńcu w porównaniu do pozostałych, charakteryzowało się
najwyższą średnią temperaturą roczną, najmniejszą średnią opadów, naj-
dłuższym okresem wegetacyjnym oraz największą liczbą dni z ciszą (Tab. I).
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Suma tych czynników warunkowała występowanie gatunków preferujących
ciepłe stanowiska, co odbijało się na składzie grupy gatunków charaktery-
stycznych wyłącznych (F

5
). Spośród pięciu gatunków tej grupy, aż cztery pre-

ferują ciepłe stanowiska o lekkim podłożu (KOCH 1989).
Stanowisko w Jerzmanowicach odznaczało się najniższą średnią tempera-

turą roku, najkrótszym okresem wegetacyjnym, największą sumą opadów
i najmniejszą liczbą dni z ciszą (Tab. I). Również i tutaj suma wszystkich tych
czynników miała znaczący wpływ na skład grupy gatunków charakterystycz-
nych wybierających (F

4
). Spośród dziewięciu gatunków z tej grupy, tylko

Aphodius erraticus był gatunkiem stenotopowym, a pozostałe eurotopami.
Analizując czynniki siedliskowe w Kobylanach, można by przypuszczać,

że skład grupy gatunków charakterystycznych powinien być zbliżony do sta-
nowiska w Jerzmanowicach. Również podobieństwo składu gatunkowego
(wyrażone wskaźnikiem S) pomiędzy tymi stanowiskami było największe
– 0,71; dwadzieścia gatunków było wspólnych. Jednakże gatunki, które
w Kobylanach weszły w skład grupy F

5
 (Onthophagus vittulus i Aphodius por-

cus) są bardzo rzadkie (BURAKOWSKI i in. 1983) z powodu ukrytego trybu
życia – np. O. vittulus związany jest z norami kretów i susłów, a A. porcus jest
kleptopasożytem związanym z zapasami pokarmowymi gatunków z rodzaju
Geotrupes (BALTHASAR 1963). BUNALSKI (1996) twierdzi, że A. porcus może
mieć bardzo krótki okres pojawu i dlatego jest rzadko odławiany. Również
grupa F

4 
w Kobylanach reprezentowana była tylko przez Aphodius paraco-

enosus i A. sticticus. Pierwszy z nich został niedawno opisany (BALTHASAR,
HRUBANT 1960) i brak danych na temat jego preferencji siedliskowych. Na-
tomiast drugi, według STEBNICKIEJ (1976a) i KOCHa (1989) jest gatunkiem
związanym z siedliskami leśnymi o piaszczystym podłożu, choć jak sądzi
SZWAŁKO (1995) A. sticticus nie ogranicza się tylko do tego typu siedlisk, co
potwierdziły również moje badania.

Trudny jest jednak do wytłumaczenia fakt, że w Kobylanach najliczniejsze
były grupy F

3 
– gatunki obojętne i F

2
 – gatunki bywające, pomimo iż siedliska

te były podobne do siedlisk w Jerzmanowicach. Być może przyczyną był ro-
dzaj odchodów bydła. Bowiem w Kobylanach bydło było hodowane metodą
przemysłową, to jest ze znacznym udziałem pasz treściwych, w których jed-
nym z głównych składników jest skrobia, natomiast w Tyńcu i Jerzmanowi-
cach metodą tradycyjną. Odchody bydła na bazie pasz treściwych są gruzeł-
kowate, wodniste z dużą zawartością nie strawionego pokarmu (np. zia-
ren kukurydzy), są jaśniej wybarwione i mają niższe pH (w granicach od
6,2–6,9). Z kolei odchody bydła karmionego tradycyjnie, mają prawie jedno-
litą konsystencję i są ciemniej wybarwione, a ich pH waha się w granicach od
6,8 do 7,8 (VAN SOEST 1994).
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W toku ewolucji koprofagi przystosowały się do odchodów przeżuwaczy
(i właściwego im pH), dla których głównym składnikiem pokarmowym były ro-
śliny zielne (CAMBEFORT 1991). Przeprowadzone przeze mnie pomiary pH
odchodów z badanych stanowisk potwierdzają dane VAN SOEST’a (1994).
Wartość pH kału bydła z Kobylan mieściła się w granicach od 6,35 do 7,01,
a z Tyńca i Jerzmanowic pH wahało się od 6,99 do 8,18 (Ryc. 19).

Trudno jednoznacznie twierdzić, że niższe pH odchodów bydła z Koby-
lan, będące wynikiem karmienia, miało bezpośredni wpływ na skład gatun-
kowy i liczebność koprofagów. Z pewnością był to jeden z dodatkowych
czynników środowiskowych. Należy również wziąć pod uwagę, iż nie bez zna-
czenia jest fakt, że larwy gatunków z rodzaju Aphodius nie posiadają enzy-
mów rozkładających wielocukry (HOLTER 1974), oraz, że narządy gębowe
imagines i larw przystosowane są do pobierania pokarmów płynnych (STEB-
NICKA 1976a; CAMBEFORT 1991). Mając to na uwadze, nie można zatem wy-
kluczyć, że odchody bydła na bazie pasz treściwych były powodem istotnych
różnic w liczebnościach niektórych gatunków w Kobylanach w porównaniu
do Tyńca i Jerzmanowic (Tab. IV) . Zauważyłem ponadto, iż odchody o naj-
niższym pH prawie w ogóle nie były zasiedlane przez koprofagi. Konsekwen-
cją tego było w Kobylanach przedłużanie się do około czterech tygodni okre-
su rozkładu odchodów bydlęcych, podczas gdy w Tyńcu i w Jerzmanowicach
proces ten trwał od jednego do dwóch tygodni. Długi okres rozkładu odcho-
dów bydlęcych sprzyja rozwijaniu się na nich nitrofilnych chwastów oraz
traw omijanych następnie przez bydło. Rośliny te odznaczają się wysoką za-
wartością azotu i małą zawartością węglowodanów (ROJEWSKI 1980). Przy
pomocy ekologicznych wskaźników ELLENBERGa i współautorów (1992),
określono na podstawie składu gatunkowego roślin, iż średnie wartości
wskaźnika azotu glebowego były najwyższe właśnie w Kobylanach (Tab. II).
Prawdopodobnie mogło to tyć spowodowane długim okresem rozkładu od-
chodów. Cały ten proces może zmniejszyć z czasem efektywny obszar wypa-
sanego pastwiska. Należy jeszcze dodać, że siedlisko w Kobylanach posiada-
ło, mimo wszystko, dobre warunki bytowania dla koprofagicznych chrząsz-
czy. Stwierdziłem tutaj aż 27 gatunków, w tym dwa bardzo rzadkie – Ontho-
phagus vittulus i Aphodius porcus. Siedlisko to posiada potencjalnie dobre
warunki do bytowania różnych gatunków koprofagów, jednakże ich liczeb-
ność, prawdopodobnie była silnie modyfikowana przez skład odchodów.
W Kobylanach bowiem odłowiono najmniejszą liczbę chrząszczy (Tab. IV).
Z pewnością dalsze badania dostarczą argumentów na wyjaśnienie tego pro-
blemu.

W niniejszej pracy sprawdziłem zgodność uzyskanego empirycznie roz-
kładu liczebności gatunków dla Jerzmanowic, Kobylan i Tyńca z modelami
teoretycznymi. Na wszystkich stanowiskach rozkład liczebności gatunków
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okazał się zbieżny z rozkładem logonormalnym (Tab. XI). KREBS (1996)
i WEINER (1999) podają, że liczebności populacji w odniesieniu do większo-
ści gatunków w bogatych zbiorowiskach, mają zwykle rozkład najbardziej
zbliżony do logonormalnego, a to znaczy że podlegają działaniu bardzo wie-
lu czynników losowych, działających jednocześnie i pozostających w interak-
cji. W wielogatunkowych zespołach występuje zazwyczaj najwięcej gatunków
o średniej liczebności, a najmniej gatunków o bardzo licznych, lub bardzo
nielicznych populacjach. Według wielu autorów (UCHMAŃSKI 1988, 1992;
TROJAN 1992; WEINER 1999) biologiczna interpretacja różnorodności opisa-
nej danym rozkładem staje się bardzo trudna, a uzyskane wyniki mogą po-
służyć jedynie jako dane porównawcze.

Analiza różnorodności wychodząca z relacji ilościowych między gatunka-
mi, oparta jest na rankingowym uporządkowaniu gatunków wchodzących
w skład zgrupowania. Dzięki temu uzyskuje się szereg malejący, zbieżny do
zera. Jak twierdzą TROJAN i WYTWER (1995), przy analizie różnorodności
największe znaczenie posiadają gatunki o najmniejszej liczebności, tworzące
tzw. „ogon rozkładu”. „Ogon” gatunków mało licznych jest obecny w więk-
szości tych przypadków, w których analiza struktury zgrupowania obejmuje
układy naturalne o dużym stopniu mozaikowatości środowiska (TROJAN,
WYTWER 1995). Co prawda gatunki mało liczne nie odgrywają ważnej roli
w funkcjonowaniu w pełni ukształtowanego zgrupowania, zostają jednak za-
chowane jako rezerwa ekologiczna, uruchamiana w przypadku zmian zacho-
dzących w środowisku (ANDRZEJEWSKI 1995; TROJAN, WYTWER 1995;
TROJAN 1998).

Gatunki stwierdzone na badanych stanowiskach ustawiłem pod wzglę-
dem liczebności w szeregu malejącym. Po analizie okazało się, że najwię-
ksza liczba gatunków tworzących „ogon rozkładu” występowała w Kobyla-
nach (12 gatunków) i w Tyńcu (11) (Tab. V, VII), natomiast w Jerzmanowi-
cach „ogon” tworzyły tylko trzy gatunki (Tab. IX).

Obecność tak dużej liczby gatunków tworzących „ogon rozkładu” w Tyń-
cu i Kobylanach świadczy o dużej mozaikowatości siedlisk. W Tyńcu było
to konsekwencją dużej różnorodności gleb i pokryw czwartorzędowych
(Ryc. 5,  6) oraz obecności rezerwatu „Skołczanka”, w obrębie którego wy-
stępowały bardzo dobre warunki bytowania dla tych owadów. Z kolei w Ko-
bylanach mimo ubóstwa typów gleb i pokryw czwartorzędowych, położenie
stanowiska u wylotu Doliny Będkowskiej i bliskości Doliny Kobylańskiej
(Ryc. 3, 4) dawało możliwość występowania gatunków o różnych preferen-
cjach siedliskowych.

Stanowisko w Jerzmanowicach w porównaniu z Tyńcem i Kobylanami
było ubogie siedliskowo (Ryc. 1, 2), i być może dlatego dominowały w nim
gatunki ubikwistyczne i eurytopowe o małych wymaganiach siedliskowych.
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Podobne wyniki uzyskał BUNALSKI (1996), odnośnie zgrupowania koprofa-
gów na pastwiskach śródpolnych. Stwierdził, że tworzyła go mała liczba ga-
tunków przy znacznej redukcji udziału gatunków stenotopowych.

Współczynnik różnorodności gatunkowej (H'), obliczony dla zgrupowa-
nia koprofagów z trzech stanowisk za cały okres badawczy jest stosunkowo
niski. Było to związane z dość wyraźną dominacją jednego lub dwóch gatun-
ków (WITKOWSKI 1970, 1978; TROJAN 1992). Podobne wyniki uzyskali rów-
nież LUMARET, KADIRI i BERTRAND (1992) oraz LUMARET i IBORRA
(1996).

Współczynnik różnorodności gatunkowej Shannona (H') oraz współczyn-
nik zrównoważenia dominacji Pielou (J) przybierały różne wartości w po-
szczególnych okresach fenologicznych, wskazując na pewną regularną
zmienność. Największą różnorodność gatunkową, określoną współczynni-
kiem Shannona, obserwowałem w miesiącach wiosennych (maj, czerwiec).
Wówczas występuje największa liczba gatunków, a struktury dominacyjne są
najbardziej zrównoważone. Natomiast w okresie jesieni zgrupowania
chrząszczy koprofagicznych reprezentowane były przez niewielką liczbę ga-
tunków, a w dodatku struktury dominacyjne były silnie „wyostrzone”, dlate-
go też wartości obydwu wskaźników były najniższe (Tab. XIII). Podobną
zmienność współczynnika Shannona oraz współczynnika Pielou w różnych
okresach fenologicznych stwierdzili LUMARET i IBORRA (1996). Wydaje się
więc, iż cechą charakterystyczną dla większości zgrupowań koprofagów jest
silna dominacja niewielkiej liczby gatunków i zmienność współczynników H'
oraz J w różnych okresach fenologicznych.

Według HANSKIego (1986, 1991) gatunki Aphodiidae są najlepiej przysto-
sowane do warunków klimatu środkowoeuropejskiego i dlatego w Środko-
wej Europie stanowią w zgrupowaniach koprofagów grupę dominującą. Na-
tomiast ciepłolubne gatunki z rodzaju Onthophagus (BALTHASAR 1964;
HANSKI 1991) są zwykle grupą uzupełniającą strukturę zgrupowań koprofa-
gów. Odgrywają one większą rolę na ciepłych stanowiskach, o lekkim podło-
żu (HANSKI, CAMBEFORT 1991). Potwierdzeniem powyższych prawidłowości
są wyniki moich badań. Bowiem na wszystkich stanowiskach dominującą
rolę odgrywały gatunki z rodzaju Aphodius, a w Kobylanach i Jerzmanowi-
cach, w niektórych miesiącach w ciągu sezonu były jedynymi przedstawicie-
lami koprofagów (Ryc. 13–18). Tylko w Tyńcu gdzie istniały dogodne warun-
ki do rozwoju gatunków z rodzaju Onthophagus zaobserwowałem stosunko-
wo znaczny ich udział w zgrupowaniach koprofagów (Ryc. 13, 14).

Rozwój zgrupowań koprofagicznych chrząszczy, zarówno „krakowskich”
jak i „szamotulskich” (BUNALSKI 1996), pomimo różnic, spowodowanych
czynnikami morfologiczno-klimatycznymi, przebiegał podobnie. Wiosną,
przed rozpoczęciem sezonu pastwiskowego, aktywne były koprofagii fakulta-
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tywne – Aphodius fimetarius i A. prodromus, zimujące w stadium imago lub
poczwarki, które odżywiają się gnijącymi szczątkami roślin oraz obornikiem
i ekskrementami różnych zwierząt. Wraz z rozpoczęciem sezonu pastwiskowe-
go (początek maja) następował szybki wzrost liczby gatunków. Były to głównie
koprofagi obligatoryjne z I, II, III i IV grupy fenologicznej, o maksimach poja-
wu w drugiej połowie maja i w czerwcu. W lipcu spadła liczba gatunków, ze
względu na zakończenie pojawu gatunków wiosenno-jesiennych
i wiosennych. Natomiast w sierpniu miał miejsce kolejny wzrost liczby gatun-
ków tworzących zgrupowania, co wiązało się z obecnością gatunków z grup fe-
nologicznych I, IV, V i VI oraz z grupy II, które rozpoczynały pojaw jesienny.

Sezon pastwiskowy na badanych terenach kończył się zwykle w trzeciej
dekadzie października, a wraz z nim kończył się pojaw większość koprofa-
gów, zwłaszcza obligatoryjnych. Po zakończeniu sezonu pastwiskowego, do
pierwszych przymrozków, pozostawały aktywne koprofagi fakultatywne, któ-
re w tym okresie podobnie jak na wiosnę, odżywiały się obornikiem i ekskre-
mentami różnych zwierząt. Na początku i końcu okresu rozwoju zgrupowań
zarówno „krakowskich” jak i „szamotulskich”, zasadniczy wpływ wywierały
koprofagi fakultatywne, natomiast w ciągu sezonu pastwiskowego domino-
wały koprofagi obligatoryjne.

Zgrupowania „szamotulskie” i „krakowskie” mimo podobieństw, różnią
się jednak okresem pojawu gatunków wspólnych. Ma to związek z różnicami
morfologiczno-klimatycznymi, jakie występują pomiędzy tymi obszarami
Polski.

Na terenie Europy u większości gatunków Scarabaeoidea obserwuje się
dwa rodzaje aktywności sezonowej. Pierwszy jest związany z klimatem
umiarkowanym, w którym najwięcej gatunków występuje w okresie wiosen-
no-letnim, drugi z klimatem śródziemnomorskim, z największą liczbą gatun-
ków na wiosnę i w jesieni. W klimacie umiarkowanym optimum warunków
rozwoju dla większości koprofagów przypada na okres wiosenno-letni, stąd
duże podobieństwo w okresach pojawu takich gatunków jak np. Aphodius fi-
metarius, A. fossor, A. pusillus, A, prodromus czy A. ater zarówno w Danii
(HOLTER 1982) w Wielkiej Brytanii (HANSKI 1980d), w południowej Szwecji
(LANDIN 1961) oraz w Polsce (BUNALSKi 1996).

Klimat śródziemnomorski związany z gorącym i suchym latem nie sprzyja
rozwojowi koprofagicznych chrząszczy (LUMARET, KIRK 1991), stąd najwię-
cej tych owadów występuje tutaj na wiosnę i w jesieni (LUMARET, KIRK 1987,
1991; GALANTE i in. 1989; GALANTE i in. 1991; GALANTE i in. 1993; GALAN-
TE, STEBNICKA 1993).

Odnośnie fenologii chrząszczy koprofagicznych, BUNALSKI (1996) na
podstawie badań nad zgrupowaniami tych owadów w okolicach Szamotuł,
zaproponował wydzielenie dla nich sześciu grup fenologiczno-pokolenio-



Tab. XVI. Grupy fenologiczno-pokoleniowe koprofagicznych Scarabaeoidea z południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1994–1997) oraz z okolic Szamotuł (BUNALSKI 1996).

Phenological groups of coprophagous Scarabaeoidea from southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (1994–1997) and from the region of Szamotuły (BUNALSKI 1996).

Grupa/Group I Grupa/Group II Grupa/Group III Grupa/Group IV Grupa/Group V Grupa/Group VI Grupa/Group VII
Całosezonowe Wiosenno-jesienne Wiosenne Wiosenno-letnie Letnie Letnio-jesienne Jesienne

All grazing season Vernal-autumnal Vernal Vernal-aestival Aestival Aestival-autumnal Autumnal

Południowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (1994–1997)

Aphodius fimetarius Aphodius prodromus Onthophagus similis Oxyomus sylvestris Aphodius foetens Aphodius rufus Aphodius  porcus
Aphodius erraticus Aphodius sticticus Onthophagus vittulus Onthophagus ovatus Aphodius sordidus Aphodius rufipes

Onthophagus coenobita Aphodius granarius Aphodius fossor Geotrupes spiniger
Geotrupes stercorarius Aphodius immundus Aphodius haemorrhoidalis Anoplotrupes stercorosus
Onthophagus fracticornis Aphodius merdarius Aphodius pusillus

Aphodius contaminatus Aphodius subterraneus
Aphodius coenosus Onthophagus joannae
Aphodius ater Aphodius distinctus
Onthophagus nuchicornis Aphodius paracoenosus

Aphodius depressus
Onthophagus taurus

Okolice Szamotuł (BUNALSKI 1996)

Aphodius fimetarius Anoplotrupes stercorosus Onthophagus joannae Geotrupes stercorarius Geotrupes spiniger Aphodius consputus
Trypocopis vernalis Aphodius ater Onthophagus coenobita Aphodius melanostictus Aphodius contaminatus
Typhaeus typhaeus Aphodius erraticus Onthophagus nuchicornis Aphodius porcus
Onthophagus similis Aphodius luridus Onthophagus ovatus Aphodius tomentosus
Onthophagus fracticornis Aphodius paracoenosus Onthophagus taurus
Aphodius distinctus Aphodius sticticus Aphodius boreali
Aphodius fasciatus Heptaulactus testudinarius Aphodius coenosus
Aphodius paykulli Oxyomus sylvestris Aphodius depressus
Aphodius pictus Trox sabulosus Aphodius foetens
Aphodius prodromus Trox scaber Aphodius fossor
Aphodius punctatosulcatus Onthophagus vittulus Aphodius granarius

Aphodius merdarius Aphodius haemorrhoidalis
Aphodius pusillus
Aphodius rufipes
Aphodius rufus
Aphodius scrofa
Aphodius sordidus

Aphodius subterraneus
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wych. Podział ten jest dość uniwersalny, dzięki czemu, mogłem go zastoso-
wać do zgrupowań „krakowskich”. Różnice między zgrupowaniami „szamo-
tulskimi” a „krakowskimi”, dotyczą zarówno składu gatunkowego poszcze-
gólnych grup fenologicznych, jak również liczby stwierdzonych gatunków.
Wynika to zapewne z różnic morfologiczno-klimatycznych jakie występują
pomiędzy tymi terenami. Największe różnice dotyczyły gatunków wiosenno-
jesiennych i wiosenno-letnich (Tab. XVI). Prawdopodobnie miało to zwią-
zek z długością okresu wegetacyjnego, który w okolicach Szamotuł wynosi
ok. 230 dni (KONDRACKI 1978), a w okolicach Krakowa od 208 do 215 dni
(HESS 1969). Nie bez znaczenia jest również fakt, że w okresie badań prowa-
dzonych przez BUNALSKIEGO (1996), tj. w sezonach 1992 i 1993, wystąpiła
bardzo wczesna i ciepła wiosna. Średnia temperatura kwietnia wynosiła
wówczas 13,5° C w 1992 r. i 16,5° C w 1993 r. Natomiast w południowej czę-
ści Wyżyny, średnia temperatura kwietnia wynosiła 6,9° C w 1996 r. oraz 5,2° C
w 1997 r. Według BUNALSKIEGO (1996) właśnie temperatura w okresie wio-
sennym decyduje o tempie rozwoju zgrupowań koprofagów na danym tere-
nie. Z powodu różnic siedliskowych i klimatycznych, gatunki wspólne dla
obydwóch zgrupowań nieco inaczej realizowały swoje udziały (Tab. XVI).
W zgrupowaniach „krakowskich” stwierdziłem mniej o 6 gatunków wiosen-
no-jesiennych, mniej o 4 wiosennych oraz mniej o 3 jesiennych. Gatunki,
które w zgrupowaniach „szamotulskich” występowały głównie wiosną, tj.
Onthophagus joannae, Oxyomus sylvestris i Aphodius paracoenosus, w warun-
kach Wyżyny przedłużały swój rozwój na okres lata. Różnice fenologiczne
dotyczyły także gatunków Aphodius rufus, A. rufipes, i Geotrupes spiniger,
które w okolicach Szamotuł należały do wiosenno-letnich, a na Wyżynie do
letnio-jesiennych (Tab. XVI).

Gatunki A. foetens i A. sordidus na terenie Wyżyny występowały tylko
w okresie lata, co pozwoliło mi zaszeregować je do grupy gatunków letnich.
Dość trudnym do wyjaśnienia jest dla mnie fakt znalezienia na Wyżynie
Aphodius contaminatus w okresie wiosny. BUNALSKI (1996) z okolic Szamo-
tuł, HOLTER (1982) z północnej części Danii oraz GALANTE i STEBNICKA
(1994) z gór Kantabryjskich w północnej Hiszpanii wykazywali go jako gatu-
nek typowo jesienny. Jednakże STEBNICKA (1976a) podaje, że może on wy-
stępować w dwóch generacjach wiosennej i jesiennej. Być może dalsze bada-
nia na terenie Wyżyny pozwolą wyjaśnić ten problem.

Pomimo przedstawionych różnic, jednak najwięcej gatunków wspólnych
dla zgrupowań „szamotulskich i „krakowskich” znajduje się w grupie gatun-
ków wiosenno-letnich (7 gatunków) (Tab. XVI).

Podział zaproponowany przez BUNALSKIEGO (1996) z wprowadzonym
przeze mnie uzupełnieniem o grupę gatunków letnich, wydaje się być po-
działem uniwersalnym dla Polski. Można jednak przypuszczać, że skład ga-
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tunkowy poszczególnych grup, ze względu na warunki siedliskowe i klima-
tyczne z pewnością będzie nieco różny w różnych regionach Polski.

Odnośnie warunków pogodowych, sezony badawcze 1996 i 1997 były po-
dobne – charakteryzowały się chłodną wiosną i stosunkowo chłodnym latem,
a ilość opadów atmosferycznych nie odbiegała od średniej wieloletniej dla
tych terenów. W 1996 r. we wrześniu miały miejsce intensywne opady, co
z pewnością niekorzystnie wpływało na gatunki letnio-jesienne i letnie, które
kończyły swój rozwój oraz na wiosenno-jesienne, które rozpoczynały pojaw
jesienny. Wpływ opadów dał się zauważyć w istotnym spadku liczby odławia-
nych gatunków, głównie w Tyńcu, gdzie we wrześniu 1996 r. odnotowano tyl-
ko dwa gatunki Aphodius prodromus i A. fimetarius.

Zimna wiosna w sezonie1997 (średnia temperatura kwietnia – 5,2°C)
również miała wpływ na rozwój badanych przeze mnie zgrupowań koprofa-
gów w tym sezonie. Uwidoczniło się to w zmniejszeniu liczby, zwłaszcza ga-
tunków wiosenno-jesiennych i letnio-jesiennych, w porównaniu do sezonu
1996. Różnice były istotne statystycznie (Tab. VI, VIII, X), jednak na pod-
stawie wyników z dwóch sezonów badawczych, trudno wyciągnąć wnioski od-
nośnie wpływu temperatury i opadów na wszystkie stwierdzone gatunki. Nie-
które z nich np. Aphodius fossor i A. pusillus wykazały bardzo istotny wzrost
liczebności w sezonie 1997 na wszystkich stanowiskach (Tab. VI, VIII, X).
Być może wiązało się to z tym, iż gatunki te w Tyńcu, Kobylanach i Jerzma-
nowicach należały do grupy gatunków obojętnych (F

3
), przypuszczalnie

mniej wrażliwych na zmianę warunków meteorologicznych.
Choć wpływ temperatury i opadów atmosferycznych na aktywność owa-

dów koprofagicznych jest bezsporny, to jednak nie były to jedyne czynniki,
które decydowały o rozwoju zgrupowań koprofagów na badanych stanowi-
skach. Do pozostałych można zaliczyć rodzaj gleby, skład odchodów, dłu-
gość okresu wegetacyjnego oraz liczbę dni bezwietrznych. Wspomniane wy-
żej czynniki miały wpływ na wszystkie wskaźniki cenotyczne badanych zgru-
powań.

SUMMARY

The studies conducted in the years 1994–1997 in the southern part of the Kraków-
Częstochowa Upland (Southern Poland) proved the occurrence of 34 species of copropha-
gous beetles belonging to three families: Scarabaeidae, Geotrupidae and Aphodiidae. The
highest number of species (28) was recorded in Tyniec, the least species (21) were found in
Jerzmanowice and 27 species were noted in Kobylany. It was established that Aphodius
contaminatus was a new species for the upland, and A. porcus was again recorded on the up-
land after a hundred years. Two species which are very rarely noted in Poland: Onthophagus
vittulus and Aphodius immundus were also found. Warm sites with light substratum (Tyniec)
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and large diversity of the area (Kobylany) were characterised by a richer species composi-
tion. The communities of coprophagous beetles at inner-field sites (Jerzmanowice) were
characterised by a smaller number of species with a significant reduction of the contribution
of stenotopic species. At the examined sites 29 species, which had been previously noted in
the area of the Krakowsko-Częstochowska Upland, were not recorded; their extinction is
presumably connected with a radical decrease in cattle-, horse- and sheep-breeding in the
years 1975–1996 (Fig. 20).

The main role in the communities was played by species from the genus Aphodius, while
species belonging to the genera Geotrupes and Onthophagus in favourable habitat condi-
tions just complemented the structure of communities (Fig. 13–18). Among 34 collec-
ted species there were 13 eurytopic, 3 stenotopic, 9 xerophilous, 3 thermophilous,
3 psamophilous and 3 sylvan species.

The distribution of the numerical force of species was the most consistent with the
logonormal distribution (Tab. XI). Lack of data in the literature does not allow establishing
whether there is a common model of numerical force distribution for coprophagous com-
munities. The biggest number of species, which form so-called „distribution tail”, occured in
Kobylany – 12 and in Tyniec – 11, and the smallest in Jerzmanowice – 3.

Species diversity, expressed by the Shannon and Weaver index, reached the highest val-
ues at all the sites in May and June.

The highest specific similarity, expressed by the Marczewski & Steihaus index, was found
between the sites in Kobylany and Jerzmanowice, and the smallest between Tyniec and
Kobylany.

Six phenological groups (cf. BUNALSKI 1996) and one additional group of aestival species
were distinguished. It was established that the composition of the characteristic exclusive
and choosing species is influenced in a decisive way by the type of soil, and further by other
biotopic factors, such as the length of vegetation period and diversity of the habitat. Mete-
orological conditions had the largest influence upon the development of communities in the
spring and autumn. Another possible factor which modified the numerical force of particu-
lar species at the examined sites was the method of cattle feeding and – connected with
it – the consistency and pH of excrements.
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kość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A4. Ryciny,
które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio oznaczyć. Unikać należy tabel o
dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość  18 cm). Liczba fotografii i tabel po-
winna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować liczbami
arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy
zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pra-
cy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego ty-
tułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czaso-
pismami), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:

Marcinkowski H. 1984: Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) z Gór
Sowich. Pol. Pismo ent., 54: 229-230.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985: Chrząszcze Coleoptera – Buprestoi-
dea, Elateroidea i Cantharoidea. Kat. Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 10: 1-401.

Przy wydawnictwach zwartych należy podawać ponadto nazwę instytucji wydawniczej z jej
siedzibą. Np.:

Jura C. (red.) 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa. 250 ss.
W krótkich doniesieniach dopuszcza się jedynie niezbędne,skrócone cytowania, zamieszczo-
ne w tekście wg wzoru:

Marcinkowski H. 1984: Pol. Pismo ent., 54: 229-230..  Transliterację z alfabetów  niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy,
a stosowane skróty tytułów czasopism winny być zgodne z „World list of scientific periodi-
cals”..  Do  prac  historiograficznych,  przedstawiających sylwetki entomologów, należy dołączyć
możliwie pełny wykaz ich publikacji z zakresu entomologii i dziedzin pokrewnych, a w treści
tychże prac zaprezentować entomologiczną spuściznę materialną danego entomologa (zbio-
ry, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów..  W  artykułach i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i mate-
riałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowa-
nych po raz pierwszy w pracy, umieszczać nazwiska (lub ich skróty) odpowiednich autorów
(według zasad przyjętych w „Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej”)..  Zaleca się:
– podawanie  elementów  daty  w  kolejności  – dzień, miesiąc, rok, przy czym miesiące nale-

ży oznaczać liczbami rzymskimi (np. 25 IX 1989);
– podawanie przy nazwach stanowisk, oznaczeń kwadratów siatki UTM 10 x 10 km;.  W  celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artyku-
ły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do dru-
ku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny..  Materiały  do  druku prosimy przesyłać pod adresem  Redakcji. Do przesłanych materia-
łów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu ui-
szczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich
uiszczenie)..  Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i mate-
riałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, nato-
miast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.

„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzu-
jące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wyno-
si 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umo-
wy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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