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ABSTRACT: Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850) (Coleoptera: Heteroceridae)  
was found in the Słonne Mountains: (UTM: EV89) Sanok-Olchowce vic., the Stream 
Olchowski. They are first record of this species from Poland. 
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Wstęp 
Heteroceridae MACLEAY, 1825 to niewielka rodzina chrząszczy liczą-

ca około 320 gatunków (MASCAGNI 2014), rozsiedlona na wszystkich 
kontynentach poza Antarktydą. Grupa ta obejmuje jednolite pod wzglę-
dem morfologicznym gatunki o ciele pokrytym hydrofobowymi włoska-
mi. Różnorożkowate związane są z strefą brzegową różnych typów wód 
(w tym słonawych i słonych). Zasiedlają wąski pas wzdłuż krawędzi 
wody, gdzie owady doskonałe i larwy drążą tunele w wilgotnym gruncie. 
W tym niestabilnym i dynamicznym środowisku przechodzą cały cykl 
życiowy. Często tworzą kolonie skupione na niewielkiej powierzchni. 
Poszczególne gatunki Heteroceridae wykazują określone preferencje  
w stosunku do typu zasiedlanego podłoża i wilgotności, np. H. fenestratus 
(THUNBERG, 1784) zasiedla wilgotne gleby gliniaste i margliste, Augyles 
intermedius (KIESENWETTER, 1843) preferuje szlamisto-piaszczyste  
i ilaste pobrzeża wód (BURAKOWSKI i in. 1983). Z kolei Heterocerus 
flexuosus STEPHENS, 1829, H. parallelus GEBLER, 1830, czy też H. obsoletus 
CURTIS, 1828 to gatunki słonolubne, rzadko notowane, znane z nielicz-
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nych stanowisk na terenie Polski. Zbieranie omawianej grupy chrząszczy 
jest stosunkowo łatwe. Wydeptywanie błotnistych brzegów zbiorników 
wodnych stanowi prostą i skuteczną metodę odłowu Heteroceridae. 
Chrząszcze opuszczają zniszczone tunele i wychodzą na powierzchnię. 
Dobre rezultaty przynosi również metoda flotacji i podtapiania gruntu. 
Ponadto imagines dobrze latają i są wabione (niekiedy bardzo licznie) do 
źródeł sztucznego światła. Do tej pory z terenu Polski wykazano 11 ga-
tunków Heteroceridae (BURAKOWSKI i in. 1983, BOGDANOWICZ i in. 
2004, PRZEWOŹNY i in. 2006, PRZEWOŹNY i in. 2008), zgrupowanych w 
dwóch rodzajach: Augyles SCHIÖDTE, 1866 (4 gatunki) i Heterocerus 
FABRICIUS, 1792 (7 gatunków). 

Poniżej podaję stanowisko nowego dla fauny Polski przedstawiciela 
Heteroceridae – Augyles (Augyles) crinitus (KIESENWETTER, 1850). 

Nowe stanowisko 
Beskid Wschodni: 
–  Góry Słonne, EV89 Sanok-Olchowce vic., nad Potokiem Olchowskim, 

ok. 352 m n.p.m., 49º33'54''N, 22º14'17''E, 2 V 2017, 1 ex., 8 V 2017, 
11 exx., 11 V 2017, 14 exx., 26 V 2017, 11 exx., 2 VI 2017, 4 exx.,  
6 VI 2017, 6 exx., 23 VI 2017, 9 exx., 6 VII 2017, 1 ex., 21 VII 2017, 
2 exx., 1 VIII 2017, 4 exx., leg. det. et coll. D. TWARDY. 
Wszystkie okazy A. crinitus zostały zebrane na nasłonecznionym brzegu 

szybko płynącego potoku w miejscach pozbawionych roślinności zielnej. 
Potok w tym miejscu osiąga ok. 2 m szerokości. Brzegi żwirowato-
piaszczyste z namuliskami, miejscami ze znaczną ilością dużych kamieni, 
porośnięte ziołoroślami (lepiężnikowymi) przechodzącymi w niewielkie 
płaty zarośli łęgowych (Ryc. 2). 

Uwagi na temat rozmieszczenia i budowy morfologicznej 
A. crinitus (Ryc. 1) zasiedla głównie środkową Europę. Do tej pory 

notowany był z Austrii, Chorwacji, Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Holandii (MASCAGNI op. cit.). Jest to 
gatunek stosunkowo łatwy do odróżnienia od innych przedstawicieli 
Heteroceridae występujących w Polsce. Wyróżnia się gęsto owłosionym, 
krótkim i szerokim, owalnym ciałem, z charakterystycznymi długimi 
szczecinkami na bokach przedplecza i pokryw. Barwa ciała A. crinitus 
jest zmienna – od brązowej do niemal czarnej. Przednie kąty przedplecza 
(niekiedy również środkowa część przedplecza), zewnętrzne krawędzie 
pokryw wraz z epipleurami oraz plamy na pokrywach (pod przepaskami) 
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Ryc. 1. Samica Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850). Skala = 2 mm 

Fig. 1. Female of Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850). Scale bar = 2 mm 
 
czerwonobrunatne (szczególnie wyraźne na bokach pokryw). Jasne przy-
legające owłosienie podstawowe, tworzy na pokrywach trzy szarobiałe, 
faliste przepaski ze złotawym połyskiem. Tego typu owłosienie pokrywa 
również barki pokryw i otacza tarczkę. Przedplecze i głowa obficie 
pokryte złotobrązowymi włoskami. Żuwaczki żółte. Czułki 11-członowe, 
buławka 7-członowa. Pokrywy z podłużnymi bruzdkami, punktowane 
nieregularnie, grubo i gęsto z tendencją do zanikania w końcowej części. 
Przedpiersie (proplera bardzo drobno punktowana) i zapiersie grubo 
punktowane. Boki sternitów odwłokowych (3–4) z żółtobrunatnymi 
plamami. Ostatni sternit odwłokowy samców jest zwykle płytko i szeroko 
wycięty na wierzchołku. U samic wierzchołek piątego sternitu może być 
różnie wykształcony – zaokrąglony lub wycięty. Budowa aparatu kopu-
lacyjnego samca omawianego gatunku jest dość charakterystyczna – penis 
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jest bardzo długi i wąski. Trafny rysunek tego narządu przedstawia w 
swojej pracy STRIEN (1980) i MASCAGNI (2014). 

Na temat biologii i ekologii A. crinitus niewiele jest informacji. 
MASCAGNI (2014) podaje brzegi jezior, jako środowisko występowania 
omawianego gatunku. Stadia preimaginalne nie są znane. 

 
Ryc. 2. Siedlisko Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850). Potok Olchowski 

Fig. 2. Habitat of Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850). The Stream Olchowski 

SUMMARY 
The papers present the first record of Augyles crinitus (KIESENWETTER, 1850) 

(Coleoptera: Heteroceridae) in Poland. This species was found in the Słonne Mountains: 
(UTM: EV89) Sanok-Olchowce vic., the Stream Olchowski (Eastern Beskid Mts.). 
Altogether five species of genus Augyles were recorded from Poland. The total habitus 
female of A. crinitus and habitat are illustrated. 
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