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KRÓTKIE DONIESIENIA 
SHORT COMMUNICATIONS 

724 Interesujące stwierdzenie Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 
(Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) w Polsce środkowo-wschodniej 
An interesting record of Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 (Hemiptera: 
Heteroptera: Notonectidae) in middle-eastern Poland 
KEY WORDS:  Notonecta reuteri, Poland, distribution, habitat, eutrophic waters, Ixobrychus minutus, 

regurgitations. 

Notonecta reuteri HUNGERFORD, 1928 to pluskwiak wodny rzadko spotykany w Polsce, 
występujący lokalnie. Zasiedla on głównie regiony północne i północno-zachodnie kraju 
i niektóre masywy górskie w jego części południowej. Jest tyrfofilem, w części krajów 
leżących na południe od Polski – np. w Czechach, na granicy południowej areału – 
uważa się go nawet za tyrfobionta i relikt glacjalny. 

Nieznane dotąd stanowisko omawianego gatunku odkryliśmy badając pokarm bączka 
(Ixobrychus minutus LINNAEUS, 1766) (Aves: Ardeidae)). Szczątki samicy N. reuteri 
znajdowały się w zebranej w dniu 5 VII 2014 r. porcji pokarmu (ang. “regurgitations”), 
wykrztuszonego przez pisklę z gniazda zlokalizowanego na stawie Parkowa we wsi Samo-
klęski (Nizina Południowopodlaska, 51º26’39” N, 22º25’45” E, UTM: EC90). Jest to 
staw narybkowy (przesadka) o powierzchni ok. 1,2 ha, leżący w obrębie dużego kompleksu 
stawów karpiowych (powierzchnia ogólna: ok. 185 ha), użytkowanych umiarkowanie 
intensywnie. 

Nowe stanowisko N. reuteri jest interesujące. W ostatnim 25-leciu, na niżu Polski 
stwierdzano ją tylko na torfowiskach Pojezierza Mazurskiego (KURZĄTKOWSKA 1993: 
Acta hydrobiol. 35: 41-48; CZACHOROWSKI, KURZĄTKOWSKA 1995: Przegl. przyr. 6: 53-60; 
KURZĄTKOWSKA 2006: Wiad. entomol. 25, Supl. 2: 117-120). Na tle starszych danych 
(WRÓBLEWSKI 1980: Fauna słodkow. Polski, 8: 1-157), jest to regres pod względem 
położenia stanowisk i spektrum zajmowanych siedlisk. W pasie centralnym kraju  
N. reuteri łowiono tylko na sąsiadującej z Niziną Południowopodlaską, Równinie 
Łęczyńsko-Włodawskiej (Polesie Zachodnie), w trzech jeziora eutroficznych i w również 
eutroficznym zbiorniku zapadliskowym „Szczecin” (PŁASKA 2002: Annals Univ.  
M. Curie-Skłodowska sec. C 57: 1-8; PŁASKA 2009: Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 
– OL PAN 6: 228-234). Nowe dane nawiązują do tych stanowisk a centralna 
Lubelszczyzna okazuje się jedynym obszarem poza Polską północną, gdzie N. reuteri 
stwierdza się dość regularnie. Co jeszcze ciekawsze: wyłącznie poza wodami torfo-
wiskowymi. Oczywiście – Równina Łęczyńsko-Włodawska obfituje w torfowiska niskie 
i sfagnowe, które leżą w zlewni większości zbiorników wodnych. Pośrednio (przez 
kształtowanie warunków siedliskowych) i bezpośrednio (przez migracje) wpływa to na 
ich faunę; występowanie tyrfofili w wodach eutroficznych jest tu zjawiskiem częstym.  
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Z kolei eutroficzny staw Parkowa leży na skraju Lasów Kozłowieckich, gdzie zachowała 
się pewna liczba torfowisk, i trudno wykluczyć, że stwierdzony przez nas osobnik  
N. reuteri nie przyleciał z któregoś z nich. Być może też rodzice bączka, do którego 
należała badana wykrztusina, polowali poza stawami. Jednak według naszych obser-
wacji, bardzo mało prawdopodobne jest, żeby żerowali na oddalonych o 5–10 km torfo-
wiskach śródleśnych. Dlatego, szczególnie przy już 5 znanych stanowiskach w wodach 
eutroficznych na Lubelszczyźnie, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że 
przynajmniej na części z nich N. reuteri występowała autochtonicznie. 

Powyższe informacje wskazują też, że N. reuteri jest gatunkiem zagrożonym w Polsce  
a przynajmniej część Lubelszczyzny to jej istotna ostoja. Niestety, pluskwiaki wodne nie 
były uwzględniane w kolejnych edycjach Czerwonych list zwierząt Polski. Należy mieć 
nadzieję, że ta niekorzystna sytuacja ulegnie zmianie i, że oszacowanie ich zagrożeń 
przełoży się na uwzględnienie ich w polityce ochrony przyrody. 

Badania wykonano w ramach: zezwolenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
nr 73/2014 (l.dz. DZP-WG.6401.03.73.2014.km), zezwolenia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska (l.dz. WPN.6401.117.2014.MPR), uchwały Lokalnej Komisji 
Etycznej nr 16/2014 i zezwolenia Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS 
nr 3/WBiB. Dziękujemy też dr. Grzegorzowi TOŃCZYKOWI za krytyczną analizę pierw-
szej wersji tekstu. 

Paweł BUCZYŃSKI, Zakł. Zool. UMCS, Lublin 
Maciej FILIPIUK, Zakł. Ochr. Przyr. UMCS, Lublin 

 

725 Nowe stanowisko Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: 
Leiodidae: Platypsyllinae) 
A new record of Leptinus testaceus MÜLLER, 1817 (Coleoptera: Leiodidae: 
Platypsyllinae) 
KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, Platypsyllinae, Leptinus testaceus, Glis glis, Roztocze 

National Park, new record, E Poland. 

Leptinus testaceus to drobny, ślepy chrząszcz będący jednym z zaledwie dwóch 
występujących w Polsce przedstawicieli podrodziny Platypsyllinae (Leiodidae). Gatunki 
należące do tej podrodziny związane są ze ssakami, a część z nich uważana jest za 
pasożyty zewnętrzne tej grupy kręgowców (PECK 2006: Insecta Mundi, 20 (1-2): 85-94). 
W Polsce gatunek ten jest dość sporadycznie i pojedynczo stwierdzany, prawdopodobnie 
ze względu na skryty tryb życia w norach i gniazdach ssaków. Z Polski Leptinus 
testaceus do tej pory został wykazany z 16 krain, najnowsze dane pochodzą jednak tylko 
z Pojezierza Mazurskiego, Puszczy Białowieskiej, Gór Świętokrzyskich, Sudetów 
Zachodnich, Bieszczadów i Tatr. Prawdopodobnie jest jednak rozprzestrzeniony w całej 
Polsce (BURAKOWSKI i in. 1978: Katalog Fauny Polski, 23, 5: 1-356, KREISS 1988:  
Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum: 41: 27-28, MAJEWSKI 2001: [W:] GUTOWSKI  
i JAROSZEWICZ B. (red.): Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 131, 
HAITLINGER 2006: Zesz. Nauk. Uniw. Przyr. Wrocław, Biol. Hod. Zwierząt, 54 (548):  
7-34, BIDAS i BUCHHOLZ 2007: Wiad. Entomol., 26 (4): 289-291, BYK i in. 2008: Wiad. 
Entomol., 27 (2): 115). 

Podczas badań nad współwystępowaniem ssaków z rodziny popielicowatych Gliridae 
oraz ich pasożytami (pchłami Siphonaptera) w Roztoczańskim Parku Narodowym, 
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stwierdzono osobniki Leptinus testaceus bezpośrednio na popielicy Glis glis (LINNAEUS, 
1766) (zostały wyczesane z futra zwierząt podczas zbierania pcheł) oraz w gniazdach 
popielic i myszy (Apodemus sp.) znalezionych w skrzynkach służących do badań. 
Popielica nie była jak do tej pory podawana jako gospodarz Leptinus testaceus w Polsce. 
Chrząszcz ten jest gatunkiem nowym dla Roztocza.  

Nowe stanowisko:  
– FB41 Kosobudy Bór, (50°38'29.4"N / 23°03'37.4" E): 22 IX 2013 (2 exx.), 25 IX 

2013 r. (1 ex.), wyczesane z futra popielic; 20 X 2013 (8 exx.), 22 X 2013 (3 exx.), 
zebrane z gniazd popielic znalezionych w skrzynkach; 21 X 2013 (2 exx.), 4 VI 2014 
(7 exx.), zebrane z gniazd myszy znalezionych w skrzynkach przeznaczonych dla 
popielicowatych. 
Powierzchnia ze skrzynkami w Roztoczańskim Parku Narodowym była kontrolowana 

regularnie, raz w miesiącu, od maja do października. Jedną z procedur stosowanych 
podczas badań było pobieranie pasożytów bezpośrednio znajdujących się na ciele 
ssaków z rodziny popielicowatych. W tym celu gęstym grzebieniem przeczesywano 
futro zwierząt, a następnie przenoszono wyczesane pasożyty do probówek z 70% roz-
tworem alkoholu etylowego. Wszystkie czynności wykonywano w terenie. W paździer-
niku, podczas ostatniej kontroli powierzchni badawczej, zebrano gniazda ssaków 
(popielic oraz myszy) znajdujące się w skrzynkach. Dodatkowo zebrano gniazda znaj-
dujące się w skrzynkach również podczas kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2014 r. 
Gniazda przeglądano ręcznie w laboratorium, wybierano z nich pchły oraz chrząszcze, 
jeśli były obecne. Zebrane owady konserwowano w 70% roztworze alkoholu etylowego. 

Biologia i ekologia chrząszczy z gatunku Leptinus testaceus jest słabo poznana.  
W literaturze można znaleźć opinie o pasożytowaniu tego chrząszcza na ssakach, jest to 
jednak teza dość kontrowersyjna i niedostatecznie udokumentowana (BUCKLE 1976: 
Ecological Entomology, 1: 1-6, PECK ibid.). Leptinus testaceus był stwierdzany w gniaz-
dach myszy leśnej Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834) i myszy zaroślowej Apodemus 
sylvaticus (LINNAEUS, 1758), umiejscowionych w próchniejących pniach i pniakach,  
a także pojedynczo w gniazdach chomika Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) oraz kreta 
Talpa europaea (LINNAEUS, 1758). Wykazywany również z myszy polnej Apodemus 
agrarius (PALLAS, 1771), nornika burego Microtus agrestis (LINNAEUS, 1761), nornika 
zwyczajnego Microtus arvalis (PALLAS, 1771), karczownika ziemnowodnego Arvicola 
amphibius (LINNAEUS, 1758), nornicy rudej Myodes glareolus (SCHREBER, 1780), 
ryjówki aksamitnej Sorex araneus LINNAEUS, 1758, a nawet z królika Oryctolagus 
cuniculus LINNAEUS, 1758 i borsuka Meles meles (LINNAEUS, 1758). Obserwuje się rów-
nież występowanie osobników Leptinus testaceus na ciałach tych ssaków, stąd prawdo-
podobnie hipoteza o pasożytnictwie (BUCKLE ibid., BESUCHET 1980: Revue Suisse 
Zool., 87 (1): 131-142, HAITLINGER ibid., BYK ibid.). W Słowenii odnaleziono niedawno 
także ten gatunek w futrze popielicy (KAPLA 2001: Acta Entomologica, 9 (1): 27-33). 

Warto zauważyć iż większość stwierdzeń tego gatunku w naszym kraju dotyczy nor 
lub gniazd położonych w pniakach bądź pniach drzew, czyli na ziemi lub w jej 
bezpośredniej bliskości (BYK ibid.). Na świecie notowano też ten gatunek z jaskiń 
(VANDEL 1965: Biospeleology. The Biology of Cavernicolous Animals. Pergamon 
Press, 524 ss.). Natomiast nowe stanowisko z Roztocza to pierwsze informacje w Polsce 
o występowaniu tego gatunku w wyższych partiach lasu, w gniazdach ssaków nadrzew-
nych. Popielica jest ściśle związana z przestrzenią nadrzewną i niezwykle rzadko 
schodzi na ziemię. Gniazduje głównie w dziuplach, w gniazdach ptaków, a także  
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w skrzynkach, które są dla niej doskonałym substytutem naturalnych kryjówek 
(KRYŠTUFEK 2010: Mammalian Species, 42 (865): 195-206). Zimą popielice porzucają 
nadrzewny tryb życia na rzecz podziemnych nor (JURCZYSZYN 2007: Folia Zool., 56 (2): 
162-168), w których hibernują od października do maja (KRYŠTUFEK ibid.). Jedno  
z gniazd, w którym stwierdzono obecność Leptinus testaceus, zanim zostało zasiedlone 
przez popielice, było zamieszkane przez mysz (w materiale znaleziono odchody). 
Przypuszczalnie chrząszcz mógł zostać przeniesiony na nowego gospodarza, jakim jest 
popielica, właśnie przez myszy. W przypadku pozostałych gniazd popielic, w których 
występował Leptinus testaceus, nie ma przesłanek wskazujących, że były one zasiedlone 
przez myszy. Prawdopodobne jest także dalsze rozprzestrzenianie się tego gatunku  
w kompleksie leśnym również w przestrzeni nadrzewnej, gdyż przenoszone foretycznie 
chrząszcze znaleziono na ciele popielic.  

Badania w Roztoczańskim PN odbywały się za zezwoleniem Ministra Środowiska,  
nr zezwolenia DLPpn-4102-19/1025/13/RS oraz Dyrektora Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, nr zezwolenia 3/2013 oraz 14/2014. 

Marek PRZEWOŹNY, Agata CZAPRACKA,  
Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań 

 

726 Nowe stanowisko Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) 
(Coleoptera: Scarabaeidae) i Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) 
(Coleoptera: Lucanidae) w Łazienkach Królewskich w Warszawie 
A new locality of Osmoderma barnabita (MOTSCHULSKY, 1845) (Coleoptera: 
Scarabaeidae) and Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: 
Lucanidae) in Royal Baths Park in Warsaw. 
KEYWORDS: Osmoderma barnabita, Dorcus parallelipipedus, Scarabaeidae, Lucanidae, Warsaw, 

Poland, rare species. 

Pachnica dębowa (Osmoderma barnabita), przedstawiciel rodziny Scarabaeidae, jest 
rzadkim i ściśle chronionym gatunkiem, objętym dyrektywą siedliskową UE, konwencją 
Berneńską, traktowana jest jako gatunek priorytetowy. W Polskiej Czerwonej Księdze 
gatunek przypisany jest do kategorii VU (SZWAŁKO 2004: [W:] Z. GŁOWACIŃKI,  
J. NOWACKI (red.) Polska Czerw. Księga Zwierz. IOP PAN, Kraków, ss. 103-104.), a na 
europejskiej czerwonej liście chrząszczy saproksylicznych do kategorii NT (NIETO  
i ALEXANDER 2010: Europ. Red List Saprox. Beetl., Luxemburg). W Polsce znany jest 
ze stanowisk w niemal wszystkich częściach kraju z wyłączeniem obszarów górskich. 
Pojedyncze stwierdzenia notowano na obszarach Lubelszczyzny, Podlasia, środkowego 
Pomorza i na Mazowszu (OLEKSA red. Ochrona pachnicy w Polsce. Wrocław). Gatunek 
saproksyliczny, preferuje stare, dziuplaste drzewa liściaste (głównie Quercus robur, 
Salix spp. i Tilia spp.) w których próchnie rozwijają się jej larwy. Dorosłe osobniki 
charakteryzują się ograniczoną zdolnością do dyspersji, która umożliwia im przelot na 
odległość ok. 2 km. Dodatkowo naraża to chrząszcze na wyginięcie w przypadku 
niszczenia ich siedlisk (DUBOIS i in. 2009: Landscape Urban Plan., 91 (3): 152-159; 
RANIUS i in. 2005: Anim. Biodivers. Conserv., 28 (1): 1-44; HEDIN i RANIUS 2002: 
Comput. Electron. Agric., 35 (2-3): 171-180). 



 WIAD. ENTOMOL., 35 (1): POZNAŃ 2016 – KRÓTKIE DONIESIENIA 63 

Fragmenty martwego osobnika oraz charakterystyczne odchody wysypujące się  
z próchnowiska zostały znalezione podczas inwentaryzacji drzewostanu na terenie 
Łazienek Królewskich: 
– EC08 Warszawa, 15 IX 2014, 1 ex. (fragment pokrywy, śródpiersia i 3 odnóża). 

Łazienki Królewskie, w obsypującym się materiale z próchnowiska na starym klonie 
(Acer platanoides L.), leg. det. D. KUCHARSKI, coll. K. KUCHARSKA.  
Drzewo, o pierśnicy 350 cm, stoi w pewnym oddaleniu od innych drzew, jest dobrze 

nasłonecznione. Próchnowisko zasiedlone przez chrząszcze położone jest na wysokości 
ok. 3 m, choć takich miejsc jest łącznie kilka na głównym pniu i na różnych wyso-
kościach. W obsypanym próchnie, u podstawy pnia, znaleziono liczne, wysuszone 
odchody dużych kruszczyc, najprawdopodobniej O. barnabita.  

Ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus), chrząszcz z rodziny Lucanidae, do paździer-
nika 2014 roku podlegał prawnej ochronie gatunkowej w Polsce (PAWŁOWSKI i in. 2002: 
[W]: Z. GŁOWACIŃSKI (red.): op.cit., ss. 88-110). Obecnie znajduje się na europejskiej 
czerwonej liście chrząszczy saproksylicznych i przypisany jest do kategorii LC (NIETO  
i ALEXANDER 2010: op.cit.). Ostatnio notowany był na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego (MARCZAK 2010: Parki Nar. Rez. Przyr., 29 (2): 81-91). Podobnie jak 
pachnica dębowa, preferuje martwe drewno różnych gatunków drzew liściastych. 

Podczas inwentaryzacji drzewostanu, w tym samym miejscu znaleziono szczątki 
drugiego gatunku – ciołka matowego. 
– EC08 Warszawa, IX 2014, 1♂ (głowa), Łazienki Królewskie, w obsypującym się 

materiale z próchnowiska na klonie (Acer platanoides L.), leg. D. KUCHARSKI, det. et 
coll. K. KUCHARSKA,  
Doniesienia dotyczące występowania O. barnabita na terenie Warszawy są bardzo 

rzadkie. Obecna obserwacja potwierdza wcześniejszą obserwacje tego gatunku w tej 
okolicy, dokonaną przez autorów kilka lat wcześniej (ORCZYK i KUCHARSKI 2006: 
Kulon, 11: 125-127). D. parallelipipedus został zanotowany na terenie Parku Łazienki 
Królewskie po raz pierwszy. Fragmenty okazów dowodowych są przechowywane  
w Zakładzie Zoologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Kornelia KUCHARSKA, Zakł. Zoolog., Wydz. Nauk o Zwierz. SGGW, Warszawa 
Dariusz KUCHARSKI, Zakł. Ekol. i Wydz. Biol. UW, Warszawa 

Barbara ZAJDEL, Prac. Pszczel., Wydz. Nauk o Zwierz. SGGW, Warszawa 

 

727 Nowe stanowisko Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: 
Geometridae) w Polsce 
A new locality of Scopula umbelaria (HÜBNER, 1813) (Lepidoptera: Geometridae) 
in Poland 
KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Scopula umbelaria, new locality, Parchatka, SE Poland. 

Gatunek rozpowszechniony w Europie Południowej i Środkowej oraz w Azji Wschod-
niej (BUSZKO 2000: Atlas Motyli Polski. Cz. III). Spośród 16 gatunków z rodzaju 
Scopula SCHRANK, 1802 występujących w Polsce, S. umbelaria należy do najrzadziej 
spotykanych i najmniej znanych przedstawicieli miernikowcowatych. W kraju występo-
wał on dawniej na nielicznych, rozproszonych stanowiskach na niżu. W ostatnich  
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50 latach potwierdzono jego obecność jedynie w Puszczy Białowieskiej (BUSZKO i in. 
1996: Parki Nar. Rez. Przyr., 15: 3-46) i Pieninach (BUSZKO i NOWACKI 2000: Polish 
Entomol. Monogr., 1: 1-176). 
– Wyżyna Lubelska, Parchatka (51°22’26.4”N / 21°59’58.2” E), 157 m n.p.m., 17 V 

2001, 1♂, leg. W. SEKUŁA. 
Stanowisko położone jest w północnej części Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 

i jednocześnie w specjalnym obszarze ochronnym „Płaskowyż Nałęczowski” (PLH 
060015) programu Natura 2000. Stanowi je zarastająca murawa nawapienna o dużym 
kącie nachylenia w kierunku doliny rzeki Wisły, otoczona lasem liściastym. W najbliż-
szej okolicy znajduje się sieć głębocznic lessowych, z których jedna bezpośrednio 
przylega do omawianego terenu. 

Jest to pierwsze doniesienie o występowaniu tego gatunku na Lubelszczyźnie, 
jednakże od czasu wykazania w 2001 nie potwierdzono jego obecności w tym miejscu. 

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji pierwszego autora. 
Wojciech SEKUŁA, Radosław ŚCIBIOR, UP, Lublin 

 

728 Nowe stanowisko Penthophera morio LINNAEUS, 1767 (Lepidoptera: 
Lymantriidae) w Polsce 
A new locality of Penthophera morio LINNAEUS, 1767 (Lepidoptera: Lymantriidae) 
in Poland 
KEY WORDS: Lepidoptera, Lymantriidae, Penthophera morio, new locality, Łysaków, SE Poland. 

Gatunek występuje w południowo-wschodniej i lokalnie środkowej Europie, a także 
na Kaukazie. Z kraju w ostatnim 25-leciu wymieniany był z Tatr, Dolnego Śląska i Po-
górza Przemyskiego. Niedawno ukazało się także doniesienie o obserwacji tego gatunku 
w roku 2004 w Babiogórskim Parku Narodowym. Ponadto stwierdzany był dawniej 
również na dwóch stanowiskach w południowo-zachodniej Polsce, gdzie dziś prawdo-
podobnie już nie występuje. Siedlisko gatunku stanowią murawy ciepłolubne i łąki 
górskie (BUSZKO i MASŁOWSKI 2012: Motyle nocne Polski. Cz. I). Nowe stanowisko: 
– Wyżyna Lubelska, EB82 Łysaków (50°45’42.9” N / 22°11’15.9” E), 232 m n.p.m.,  

9 V 2014, 1♂, leg. W. SEKUŁA.  
Osobnik został odłowiony w dzień słoneczny na szczycie wapiennego zbocza leżą-

cego na krawędzi Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej, w zbiorowisku roślin-
nym, przypominającym składem florystycznym zubożałą, suchą łąkę pienińską Anthyllidi-
Trifolietum montani z licznym udziałem Euphorbia cyparissias, Medicago falcata, 
Coronilla varia oraz Helianthemum ovatum. Zidentyfikowano tu również fragmenty 
zespołu Thalictro-Salvietum pratensis, a także zbiorowisko trawiaste z dominacją Cala-
magrostis epigeios i znacznym udziałem gatunków kserotermicznych. W sąsiedztwie 
występowały zakrzewienia zespołu Peucedano cervariae-Coryletum.  

Łysaków jest w chwili obecnej najdalej na północ wysuniętym i znanym stano-
wiskiem występowania w areale tego gatunku oraz jednocześnie miejscem pierwszego 
stwierdzenia taksonu na Lubelszczyźnie. Na uwagę zasługuje także bardzo wczesna data 
jego pojawu w tym miejscu, na tle dotychczasowych stwierdzeń krajowych. 

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji pierwszego autora. 
Wojciech SEKUŁA, Radosław ŚCIBIOR, UP, Lublin  


