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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Wiadomości Entomologiczne” zamieszczają oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głównym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), recenzje prac entomologicznych, polemiki, sprostowania itp. oraz sprawozdania, komunikaty i
inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej. Prace
publikowane są w języku polskim. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość
drukowania oryginalnych prac materiałowych w języku angielskim, z obszernym polskim
streszczeniem i objaśnianiami tabel oraz rycin także w języku polskim. Możliwość nieodpłatnego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

.

Objętość artykułów nadesłanych do druku nie może przekraczać objętości równoważnej
290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydruku (maszynopisu), włączając w to tabele i ryciny). Artykuły przekraczające ustaloną objętość mogą
być przyjęte jedynie po złożeniu przez autora pisemnej deklaracji, o pokryciu kosztów edycji
objętości ponadnormatywnej. Krótkie doniesienia, recenzje, sprawozdania, komunikaty i
materiały kronikarskie nie powinny przekraczać 2 stron znormalizowanego wydruku. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich oraz poprawiania usterek stylistycznych i dotyczących nazewnictwa,
bez uzgodnienia z autorem.

.
.

Osoby nie będące członkami Polskiego Towarzystwa Entomologicznego mają prawo
drukowania swoich prac tylko za pełną odpłatnością kosztów edycji.
Wydruki należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach, załączając obowiązkowo dyskietkę
3,5'' z plikami przesyłanych tekstów. Zaleca się stosowanie edytora tekstów Word dla Windows. Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce) nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edytorskich (wersalików pisanych przy użyciu klawisza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, pogrubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spacją itp.). Dopuszczalne są jedynie,
zastosowane w odpowiednich miejscach wyróżnienia czcionki (np. kursywa dla łacińskich
nazw taksonów), wykonane właściwymi funkcjami edytora Word dla Windows. Tabele powinny być sporządzone w formie tekstu, w którym rzędy oddzielone są „twardym” przeniesieniem [Enter], a kolumny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wyłącznie na wydruku, długopisem lub ołówkiem (dotyczy to w szczególności tabel sporządzanych w edytorze innym niż Word dla Windows). Nadesłany tekst
powinien zawierać:
– tytuł pracy w języku polskim, pod nim w języku angielskim;
– pełne brzmienie imienia i nazwiska autora(ów) pod tytułem angielskim, pod nazwiskiem dokładny adres (w przypadku krótkich doniesień, recenzji, sprawozdań i komunikatów, imię i nazwisko autora wraz z miejscowością należy umieścić na końcu pracy);
– abstrakt w języku angielskim, zawierający maksymalnie zwięzłe przedstawienie zawartości
pracy (we wszystkich oryginalnych pracach naukowych za wyjątkiem krótkich doniesień);
– key words (słowa kluczowe) w języku angielskim nie przekraczające dwóch wierszy znormalizowanego wydruku (w przypadku wszystkich oryginalnych prac naukowych, w tym
krótkich doniesień);
– po głównym tekście artykułu, streszczenie w języku angielskim (polskim, w przypadku
prac napisanych w języku angielskim), o objętości nie przekraczającej 1 strony znormalizowanego wydruku, zawierające przedstawioną w zwięzły sposób treść i wyniki pracy (nie
dotyczy to krótkich doniesień, materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.)

.

Rysunki i wykresy (ryciny) należy wykonać czarnym tuszem na kalce technicznej lub białym papierze (stanowić je mogą również dobrej jakości wydruki wykonane na drukarce laserowej). Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miejsca, na których mają
być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny musza być zblokowane, przy czym liczba
bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wielkość nie powinna prze-
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Interesujące i rzadkie dla fauny krajowej gatunki kusakowatych
(Coleoptera: Staphylinidae)
Interesting and rare staphylinid species (Coleoptera: Staphylinidae)
in Poland

GRZEGORZ PAŚNIK
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

ABSTRACT: New localities of twenty rare staphylinid species are given. All of them are recorded from the Beskid Mały Mts. Short comments on bionomics and distribution are provided for all the species.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, new records, W Carpathians.

Kusakowate (Staphylinidae) należą do najsłabiej zbadanych w Polsce rodzin chrząszczy. Stopień poznania ich rozmieszczenia i biologii jest niewystarczający. W ostatnich latach badania faunistyczne ożywiły się znacznie.
Ich efektem są krótkie doniesienia odnotywujące występowanie wybranych
gatunków. Stanowią one cenne źródło informacji o rozmieszczeniu Staphylinidae na terenie Polski.
W trakcie badań w Beskidzie Małym stwierdzono szereg interesujących i
rzadko spotykanych w naszych Karpatach gatunków. Są wśród nich nowe zarówno dla polskich Karpat jak i Beskidu Zachodniego. Informacje o niektórych z nich przedstawiono poniżej. Podział Polski na krainy geograficzne
przyjęto według „Katalogu fauny Polski”. Za sprawdzenie poprawności
oznaczeń pragnę podziękować panu mgr T. JASAY z Sariskego Muzeum w
Bardiejowie (Słowacja).
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Siagonium quadricorne KIRBY
– Porąbka, 20 VII 1994, 26 exx. w zaroślach wierzbowo-topolowych;
– Leskowiec, 18 VIII 1994, 7exx. w buczynie karpackiej.
Gatunek europejski spotykany lokalnie, w miejscach swego występowania może jednak występować bardzo licznie. Na podstawie danych z początku XX wieku notowany w Polsce z czterech krain. W ostatnich latach wykazany z Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej i Niziny Sandomierskiej (KUBISZ, 1993). Gatunek
nowy dla Beskidu Zachodniego.
Hapalaraea salicis (GYLLH.)
– Straconka, 21 X 1995, 1 ex. w ściółce, w lesie grądowym.
Gatunek bardzo rzadki, notowany w Polsce zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, Dolnym Śląsku, Beskidzie Wschodnim
(B URAKOWSKI i in., 1979) i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (KUBISZ ,
1993). Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
Omalium validum KR.
– Leskowiec, 18 VIII 1994, 1 ex. w ściółce buczyny karpackiej.
Gatunek rzadko spotykany, rozmieszczony od Francji do Polski. W kraju
znany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Beskidzie Zachodnim, głównie
na podstawie danych z początku XX wieku.
Anotylus mutator L OHSE
– Rzyki-Jagódki, 7 VII 1994, 2 exx. na pastwisku;
– Biadoszów, 10 IX 1994, 1 ex. w zaroślach śródpolnych;
– Kucówki, 17 VI 1995, 1 ex. w lesie bukowym;
– Ponikiew, 4 X 1995, 1 ex. w zaroślach wierzbowo-topolowych.
Gatunek wydzielony niedawno z Oxytelus sculpturatus GRAV., poza Polską znany dotychczas tylko z Niemiec i Dalmacji. W Polsce podawany z Pienin (BURAKOWSKI i in., 1979) i Roztocza (NOWOSAD, 1989). W ostatnich latach wykazany także przez K UBISZA (1993) z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Beskidu Zachodniego i Beskidu Wschodniego. Przedstawione powyżej dane wskazują na jego szersze rozsiedlenie w naszych Karpatach.
Oxytelus rugifrons HOCHH.
– Wielka Puszcza, 7 X 1995, 1 ex. w zaroślach olchowych pod szczątkami roślinnymi.

INTERESUJĄCE I RZADKIE DLA FAUNY KRAJOWEJ GATUNKI KUSAKOWATYCH
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Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu. W Polsce znany
dotychczas zaledwie z kilku stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Mazowieckiej oraz Śląsku (B URAKOWSKI i in., 1979).
Spotykany w miejscach o dużej wilgotności: bagnistych łąkach, pobrzeżach
wód stojących i płynących, pod napływkami i rozkładającymi się szczątkami
roślinnymi. Gatunek po raz pierwszy wykazany z polskich Karpat.
Stenus carpathicus GANGLB.
– Kocierz Moszczanicki, 17 VI 1995, 1 ex. w zaroślach na skraju lasu;
– Suszyce, 30 VI 1995, 3 exx. w ściółce buczyny;
– Czernichów, 23 VII 1995, 1 ex. w ściółce buczyny;
– Kocierz, rez. „Szeroka”, 29 IX 1995, 1 ex. w buczynie karpackiej.
Rzadko spotykany gatunek górski, rozmieszczony w południowo-wschodniej części Europy Środkowej. W Polsce notowany z kilku stanowisk w
czterech krainach. Występuje zwykle w ściółce leśnej, wieczorami pojawia
się na roślinach. W Beskidzie Zachodnim wykazany z dwóch stanowisk: Cieszyn i Babia Góra.
Paederus schoenherri CZWAL.
– Krzeszów Górny, 2 V 1994, 2 exx. na piaszczystym pobrzeżu potoku.
Gatunek ograniczony głównie do terenów górzystych środkowej Europy,
wykazany także z północnych Bałkanów i Kaukazu. Gatunek ciepłolubny,
znany w Polsce z kilku stanowisk w Beskidzie Wschodnim i Zachodnim.
Xantholinus semirufus (RTT .)
– Ponikiew, 21 VII 1994, 1 ex. w zaroślach olchowych;
– Łodygowice, 19 VIII 1995, 1 ex. w zaroślach śródpolnych.
W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w czterech krainach: Górny
Śląsk, Wyżyna Małopolska, Sudety Zachodnie i Wyżyna Lubelska (B URAKOWSKI i in., 1980). Ostatnio łowiony przez NOWOSADA (1990) w gniazdach
kreta na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Uważany za gatunek stenotopowy i kserofilny. Gatunek nowy dla polskich Karpat.
Philonthus alpinus EPPH.
– Okrajnik, 8 IX 1995, 2 exx. w zaroślach śródpolnych.
Gatunek o nie do końca wyjaśnionym rozmieszczeniu. Notowany z różnych krajów Europy, w Polsce znany z pojedyńczych stanowisk na Śląsku, w
Sudetach i na Nizinie Mazowieckiej, przy tym większość danych pochodzi
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sprzed 60 lat. Ostatnio jego występowanie w Polsce zostało potwierdzone
znaleziskami na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i w Beskidzie Zachodnim
(K UBISZ, 1994).
Philonthus jurgans TOTTH.
– Iwanowo, 22 VII 1994, 1 ex. w krowich ekskrementach na pastwisku;
– Żarnówka Mała, 10 VI 1995, 1 ex. w buczynie w butwiejących szczątkach
roślinnych.
Gatunek europejski, w Polsce wykazany tylko z Krościenka nad Dunajcem (BURAKOWSKI i in.,1980) i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (KUBISZ,
1994). Gatunek rzadki w Beskidzie Zachodnim.
Philonthus parcus SHARP.
– Iwanowo, 22 VII 1994, 1 ex. w stercie kompostu na pastwisku.
Gatunek opisany z Japonii, który do niedawna nie był uwzględniany w
europejskich opracowaniach faunistycznych. Wykazany po raz pierwszy ze
Szwecji w 1958 roku. Obecnie znajduje się w silnej ekspansji i jest notowany
z szeroko rozmieszczonych stanowisk. W Polsce stwierdzony dopiero niedawno na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (KUBISZ, 1994). Podane wyżej
stanowisko jest pierwszym w polskich Karpatach.
Gabrius exspectatus SMET.
– Polana Beskid, 26 VI 1994, 1 ex. w lesie bukowym.
Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu. W Polsce wykazany tylko z
Jaworzyny Krynickiej i Bieszczad (B URAKOWSKI i in., 1980). Stanowisko w
Beskidzie Małym jest najdalej wysuniętym na zachód i wskazuje że gatunek
ten występuje prawdopodobnie w całych naszych Karpatach.
Ocypus brunnipes (F.)
– Królewizna, 27 VI 1994, 3 exx. w ściółce buczyny.
Gatunek występujący prawie w całej Europie, w Polsce znany ze Śląska,
Roztocza, Puszczy Białowieskiej, Niziny Mazowieckiej, Mazur, Wielkopolski, Pomorza (BURAKOWSKI i in., 1980) i Wyżyny Lubelskiej (STANIEC ,
1994). Żyje w wilgotnych lasach i borach, w ściółce, mchu, pod kamieniami.
Gatunek nowy dla polskich Karpat.
Ocypus tenebricosus (GRAV.)
– Magórka Wilkowicka, 24 IX 1995, 1 ex. w lesie bukowym.
Gatunek rzadki, występujący zasadniczo w górskich lasach, a wyjątkowo
tylko znajdowany jest na pogórzu i na nizinach. W Polsce wykazany z Pojezierza Mazurskiego, Dolnego Śląska, Beskidu Wschodniego, Sudetów i Be-
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skidu Zachodniego. Dane o rozmieszczeniu w Sudetach i Beskidzie Zachodnim pochodzą z ubiegłego wieku. Podane wyżej stanowisko potwierdza występowanie tego gatunku w Beskidzie Zachodnim.
Quedius fumatus STEPH.
– Wielka Puszcza, 30 VII 1995, 1 ex. w ściółce bukowej;
– Ponikiew, 4 X 1995, 2 exx. w zaroślach wierzbowo-topolowych.
Gatunek europejski, znany w Polsce głównie z zachodniej części kraju
(Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk, Sudety Zachodnie) oraz okolic Przemyśla. Zamieszkuje lasy liściaste, zwłaszcza bukowe, czasem spotykany jest na
terenach bagiennych. Z Karpat Zachodnich gatunek dotychczas nie wykazywany.
Quedius nigriceps KR.
– Łodygowice, 19 VIII 1995, 1 ex. w zaroślach olchowych.
Występuje w zachodniej i środkowej Europie oraz w południowej części
północnej Europy. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w 6 krainach.
Podane wyżej stanowisko jest pierwszym w polskich Karpatach.
Quedius obscuripennis BERNH.
– Przełęcz Kocierska, 21 X 1994, 1 ex. w lesie bukowym;
– Kocierz, rez. „Szeroka”, 11 VI 1995, 8 exx. w buczynie karpackiej;
– Czernichów, 23 VII 1995, 3 exx. w ściółce buczyny;
– Wielka Puszcza, 30 VII 1995, 1 ex. w lesie bukowym;
– Suchy Wierch, 12 IX 1995, 1 ex. w ściółce buczyny.
Rzadko spotykany górski gatunek, rozprzestrzeniony w Karpatach, Alpach i Apeninach. W Polsce wykazany dotychczas tylko z Beskidu Zachodniego, Bieszczad i Tatr. Prawdopodobnie jednak występuje w całych polskich Karpatach, lecz dotychczas wykazywany był jako Q. ochropterus E R.
(P AWŁOWSKI, SZUJECKI, 1966). Przedstawione powyżej dane potwierdzają
jego szersze rozsiedlenie w naszych Karpatach.
Quedius reitteri GRID.
– Łodygowice, 19 VIII 1995, 2 exx. w zaroślach na skraju lasu;
– Wilkowice, 23 IX 1995, 8 exx. w lesie grądowym;
– Magórka Wilkowicka, 24 IX 1995, 5 exx. w ściółce buczyny.
Gatunek rozmieszczony w Europie i Azji Mniejszej. Znany w Polsce z
nielicznych stanowisk z Pienin, Tatr i okolic Warszawy (BURAKOWSKI i in.,
1980). Gatunek o słabo poznanym rozmieszczeniu, gdyż wiele danych o jego
występowaniu dotyczy innych, pokrewnych gatunków. Gatunek nowy dla
Beskidu Zachodniego.

74

G. PAŚNIK

Mycetoporus niger FAIRM.
– Kocierz, rez. „Szeroka”, 16 VIII 1994 i 11 VI 1995, 2 exx. w lesie bukowym.
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i północnej Europie. Znany w Polsce z nielicznych stanowisk w 5 krainach. Znajdowany na terenach
leśnych pod odstającą korą, mchem i opadłym listowiem. Gatunek nie wykazywany dotychczas z Beskidu Zachodniego.
Bolitobius inclinans (GRAV.)
– Wielka Puszcza, 30 VII 1995, 1 ex. w lesie bukowym;
– Gorzeń Dolny, 5 VIII 1995, 2 exx. w lesie grądowym;
– Tresna Mała, 20 VIII 1995, 1 ex. w ściółce grądu.
Występuje w południowej i środkowej Europie oraz Maroku. W Polsce
rzadko spotykany, znany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk w 5 krainach. Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego.
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Meligethes kraatzi REITTER, 1871 (Coleoptera: Nitidulidae:
Meligethinae), gatunek nowy dla fauny Polski
Meligethes kraatzi REITTER, 1871 (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae)
new to the Polish fauna
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ABSTRACT: Meligethes kraatzi REITTER , 1871 (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae) whih
is new to the fauna of Poland, was repeatedly collected on two localities in eastern Poland
(Dęblin, Białystok), which represent a considerable northerly extension of the range of this
species.
KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes, kraatzi, new record, Poland.

Meligethes STEPHENS, 1830 to najbogatszy w gatunki rodzaj z rodziny
Nitidulidae LATREILLE, 1802, a jednocześnie najtrudniejszy w oznaczaniu ze
względu na duże podobieństwo w wyglądzie zewnętrznym większości gatunków. W wielu przypadkach chrząszcze poprawnie oznaczyć można tylko w
oparciu o budowę aparatów kopulacyjnych. W faunie Polski dotychczas reprezentowany był przez 53 gatunki, przy czym większość danych faunistycznych pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat. Fakt, że rodzaj Meligethes, podobnie jak cała rodzina Nitidulidae, nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem koleopterologów sprawia, że istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia kolejnych gatunków.
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Ryc. 1-4: Meligethes kraatzi REITTER: 1 - prącie, 2 - paramery, 3 - koniec pokładełka, 4 - stanowiska w Polsce (1 - 3 według AUDISIO).
Fig. 1-4: Meligethes kraaatzi REITTER: 1 - aedeagus, 2 - parameres, 3 - ovipositor, 4 - localities in Poland (1 - 3 after AUDISIO).

Kilkanaście okazów Meligethes kraatzi REITTER , 1871 (synonimy: M. frivaldszskyi REITTER ,1875; M. assyricus OBENBERGER, 1914) zostało zebranych przez pierwszego autora na dwóch stanowiskach:
– Nizina Mazowiecka: Dęblin (UTM EC51), 28 V 1995, 2 exx. Chrząszcze
wyczerpakowano z roślinności zielnej na stanowisku kserotermicznym.
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– Podlasie: Białystok (FD48), 30 VI 1996, 1 ex., 13 VII 1996, 4 exx., wszystkie na Rorippa austriaca (CRANTZ) BESS., oraz 16 VII - 4 VIII 1996, 9 exx.,
na Sisymbrium loeselii L. na skraju suchej łąki.
Obszar występowania M. kraatzi obejmuje środkową i południowowschodnią część Europy oraz Azję Mniejszą. Dotychczas podawany był z
Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Moraw, Austrii, Ukrainy, Chorwacji,
Grecji, Cypru, Iranu, Iraku i Turcji (B URAKOWSKI i in, 1986; A UDISIO ,
1993). Sądzono, że północna granica zasiegu tego gatunku nie przekracza
Karpat i Sudetów, aczkolwiek sygnalizowano o możliwości jego występowania w południowej części kraju (BURAKOWSKI i in, 1986). Obecne stanowiska – najbardziej wysunięte na północ – znacznie odbiegają od znanego zasięgu gatunku.
M. kraatzi związany jest z suchymi, kserotermicznymi terenami. Przeważnie poławiany był w biotopach o charakterze stepowym, a także na obrzeżach pól uprawnych i pastwisk, oraz w żwirowniach. Występowanie na wyżej
wymienionych stanowiskach potwierdza jego ciepłolubny charakter. Jako
rośliny żywicielskie omawianego gatunku podawane były kapusty (Brassica
spp.), gorczyce (Sinapis spp.), pszonaki (Erysimum spp.) i stulisze (Sisymbrium spp.).
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BUSZKO J., 1997: Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986 – 1995. Turpres, Toruń. 170 ss.
Motyle dzienne tradycyjnie uważane są za grupę owadów, której rozsiedlenie w Polsce
poznane jest w stopniu wystarczającym. Tak jednak nie jest, a ściślej nie było do momentu
ukazania się książki Prof. Jarosława BUSZKO prezentującej wyniki 10-cio letnich badań nad
rozsiedleniem w kraju wspomnianej grupy motyli.
Omawiana książka jest pierwszym tego typu opracowaniem, w historii polskiej lepidopterologii, prezentującym aktualne rozsiedlenie motyli dziennych w Polsce. Pracę rozpoczyna
krótkie wprowadzenie omawiające: metody badań terenowych, sposób opracowania uzyskanych wyników, zastosowany system kartograficzny, który oparty został na siatce kwadratów
UTM. Zastosowanie takiego systemu pozwala na łatwe analizowanie typu i struktury zasięgów poszczególnych gatunków. Powstaje także możliwość transmisji danych o rozmieszczeniu motyli w Polsce do podobnych opracowań obejmujących większy zasięg, przykładowo
całej Europy. Na podkreślenie zasługuje fakt zmobilizowania i włączenia do współpracy szerokiego kręgu krajowych lepidopterologów, w tym ponad stu nieprofesjonalistów. Pozwoliło
to na osiągnięcie tak imponujących rezultatów, którymi są: zgromadzenie bazy danych obejmującej blisko 70 tys. rekordów, spenetrowanie 1225 kwadratów siatki UTM o boku 10 x 10
km oraz stwierdzenie w przeciągu ostatnich 10-ciu lat występowania na terenie Polski 149
gatunków motyli dziennych. Pewnym mankamentem , o którym wspomina zresztą sam autor, jest nierównomierne spenetrowanie obszaru Polski. Szczególnie słabo przebadano Polskę północno-zachodnią, charakteryzującą się najsilniejszym wpływem klimatu atlantyckiego. To nierównomierne rozmieszczenie stanowisk, na których prowadzono obserwacje,
związane było ze współpracą nieprofesjonalistów i rozmieszczeniem ich miejsc zamieszkania
na terenie kraju.
Prezentowane w omawianej książce informacje, przekazane w skondensowanej formie w
postaci 149 map, mogą i powinny być wykorzystane w celu tworzenia aktualnej koncepcji
ochrony motyli dziennych w Polsce. Z zaprezentowanych map jednoznacznie widać, że cały
szereg gatunków zasługuje na natychmiastowe objęcie ochroną gatunkową, podczas gdy
pewne gatunki posiadające status ochronny są szeroko rozprzestrzenione. Problemy te w
skrótowej formie komentowane są przez autora, w charakterystyce zasięgu poszczególnych
gatunków. Zaprezentowane wyniki w połączeniu z dalszymi obserwacjami pozwolą na wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian zachodzących w zasięgach motyli dziennych.
Godnym podkreślenia jest także fakt opublikowania książki w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej. Jest to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu odbiorców z zagranicy, którzy
jak wykazuje dotychczasowe doświadczenie są żywo zainteresowani podobnymi opracowaniami z terenu naszego kraju.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz naukową pozycję autora w światowej lepidopterologii sądzić należy, że omawiana książka znajdzie zainteresowanie nie tylko wśród lepidopterologów lecz także ogółu entomologów.
Janusz NOWACKI, Poznań
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Corticaria orbicollis MANNERHEIM , 1852 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza
Corticaria orbicollis MANNERHEIM, 1852 (Coleoptera: Latridiidae) – a new
beetle species from Poland

TOMASZ MAJEWSKI
ul. Garncarska 35/3, 62-600 Koło

ABSTRACT: Corticaria orbicollis MANNERHEIM (Coleoptera: Latridiidae), collected in the
W Beskid Mts. is new to the fauna of Poland.
KEY WORDS: Coleoptera, Latridiidae, Corticaria, orbicollis, new record, Poland, mountains.

Do rodzaju Corticaria MARSHAM należą niewielkie chrząszcze o dość
jednolitym pokroju ciała. Wszystkie należące tu gatunki, podobnie jak i reszta przedstawicieli rodziny Latridiidae, spotykane są w różnorodnych środowiskach zawierających pleśniejące szczątki roślinne, gdzie zarówno imagines jak i larwy żerują na różnych pleśniach. „Katalog fauny Polski” (B URAKOWSKI, MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA, 1986) podaje występowanie w Polsce 19 gatunków z rodzaju Corticaria. W trakcie późniejszych badań odkryto
pięć dalszych (RÜCKER, BOROWIEC, 1993; BOROWIEC, 1996; MAJEWSKI ,
(1996) 1997). Poniżej podaję dane kolejnego gatunku z tego rodzaju, nie
notowanego dotąd z Polski ani z obszaru Europy Środkowej, Corticaria orbicollis MANNERHEIM, 1852:
– Beskid Zachodni: Beskid Sądecki, UTM EV07, Dolina Pustego Potoku,
4 VII 1996, 2 exx. (1% , 1&) pod korą starych, grubych świerków w miejscu
silnie zacienionym, leg. A. MELKE.
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Jest to gatunek notowany dotąd tylko z Europy Północnej (Skandynawia), Syberii, Mongolii oraz Kanady, prawdopodobnie ściśle związany z lasami iglastymi o charakterze pierwotnym. Wszędzie łowiony bywa niezwykle rzadko i sporadycznie. O rzadkości występowania niech świadczy fakt,
że tylko w nielicznych, największych zbiorach Latridiidae znajdują się egzemplarze tego gatunku.
Ponieważ w literaturze poświęconej środkowoeuropejskim przedstawicielom rodzaju Corticaria nie uwzględniono omawianego gatunku, podaję
jego krótki opis. Corticaria orbicollis należy do grupy gatunków charakteryzujących się następującymi cechami: owłosienie ciała przylegające, 9 człon
czułków (pierwszy człon buławki) o długości mniej więcej równej szerokości, skronie wyraźne, punktowanie głowy dość mocne, przedplecze nie jest
poprzeczne. Należy tu kilka bardzo podobnych do siebie gatunków, z których cztery wykazane były z Polski. Oznaczając za pomocą klucza zawartego
w dziele „Die Käfer Mitteleuropas” (PEEZ , 1967) dochodzimy do gatunku
zbiorczego C. eppelsheimi auct. W suplemencie do tego dzieła (RÜCKER ,
1992) podano cechy gatunków notowanych, bądź możliwych do wykazania
w Europie Środkowej. Prawidłowe oznaczenie większości możliwe jest tylko
przez porównanie aparatów kopulacyjnych samców.
Corticaria orbicollis (Ryc., a)różni się od pozostałych większymi wymiarami ciała – 2,3 mm (pozostałe gatunki osiągają najwyżej 1,8 mm). Ciało
omawianego gatunku jest ciemnobrunatne, czułki i nogi jaśniejsze, żółtobrunatne. Boki przedplecza z dość drobnym ząbkowaniem. Punktowanie głębokie. Przestrzenie między punktami na środku przedplecza równe średnicy
punktów. Na bokach i przy nasadzie punkty większe a przestrzenie między
nimi dużo mniejsze. Mikrorzeźba na głowie i przedpleczu wyraźna. Punktowanie nasadowej części pokryw grube i wyraźne. Międzyrzędy lekko wypukłe, mniej więcej równe szerokości rzędów, z pojedyńczym rządkiem małych
punktów, między którymi znajdują się niewielkie guzki. Golenie przednich
nóg samca na wierzchołku mocniej, środkowych i tylnych słabiej zagięte do
wewnątrz i wyciągnięte w niewielki ale wyraźny ząbek. Pierwszy człon przednich stóp samca silnie rozszerzony, około dwukrotnie szerszy od następnych,
z długimi szczecinkami (Ryc., c). U samic nogi normalnie zbudowane
(Ryc., d). Poza tym różnice występują w budowie V sternitu odwłoka
(Ryc., e, f). Edeagus (Ryc., b) bardzo charakterystyczny, krótki i szeroki, na
wierzchołku głęboko półkoliście wycięty.
Prawdopodobnie, podobnie jak i inne gatunki tej grupy, Corticaria orbicollis występuje w populacjach szerzej rozmieszczonych. Można zatem
spodziewać się dalszych meldunków o złowieniu tego chrząszcza w innych
rejonach górskich oraz na terenach północno-wschodniej Polski.
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Ryc. (Fig.). Corticaria orbicollis MANN.: a – samiec (male), b – edeagus (aedeagus), c – przedni goleń i stopa samca (fore tibia and tarsus of male), d – przedni goleń i stopa
samicy (fore tibia and tarsus of female), e – V sternit odwłoka samicy (V abdominal sternite of female), f – V sternit odwłoka samca (V abdominal sternite of
male).
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Chciałbym podziękować Wolfgangowi H. RÜCKER ’owi za oznaczenie
okazów Corticaria orbicollis oraz cenne uwagi na temat tego gatunku.
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Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae) – gatunek nowy dla polskiej i czeskiej fauny*
Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae)
– new to the Polish and Czech fauna
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ABSTRACT: Xylotrechus capricornis (GEBL .), new to the Polish and Czech fauna, was collected in the Bieszczady and Beskid Niski mountains (SE Poland) and near Znojmo
(SE Czech Republic). Its geographic distribution is presented, as well as data on bionomics
and natural controlling agents. Key for identification of 7 European species of Xylotrechus CHEVR . is also provided.
KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Xylotrechus, capricornis, distribution, bionomics.

Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830: Clytus capricornus) (Fot. 1) został
znaleziony przez M. SLÁMĘ już w 1967 roku w polskich Bieszczadach, w
bezpośrednim sąsiedztwie słowackiej granicy. W 1979 r. został ponownie
odszukany w Polsce przez pierwszego autora, tym razem w Beskidzie Niskim. Po opublikowaniu tomu „Katalogu fauny Polski” poświęconego Cerambycidae (BURAKOWSKI i in., 1990) i monografii kózkowatych wschodniej
części Polski (GUTOWSKI , 1995), w których to opracowaniach omawiany gatunek nie został ujęty (chociaż podany jako możliwy do znalezienia), obaj
autorzy postanowili napisać wspólną pracę o jego rozsiedleniu i biologii.
X. capricornis uważany był przez wiele lat za jeden z najrzadszych gatunków kózkowatych. Do czasu znalezienia go na Słowacji znanych było w zbiorach zaledwie 8 okazów (SCHMIDT, 1941). W marcu 1965 r. M. SLÁMA zna* Druk pracy w 40% sfinansowany przez autorów.
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lazł koło Stakčina (NE Słowacja) w uschniętej brzozie martwe imago, a do
końca 1965 r. złowił i wyhodował ponad 600 okazów. Ze względu na to, że
podstawowe wiadomości o życiu tego gatunku nie były dotąd publikowane,
ich ogłoszenie wydaje się nam celowe. Obserwacje dotyczące biologii przeprowadzono głównie na Słowacji.

Fot. M. SLÁMA

Fot. 1. Samiec (z prawej) i samica (z lewej) X. capricornis (GEBL .).
Phot. 1. Male (right) and female (left) of X. capricornis (GEBL .).

Rozsiedlenie
ROSJA: Występuje na Syberii od okolic Tobolska po Irtysz i do płd.-wsch.
Ałtaju, skąd był opisany przez GEBLER'a (PLAVIL’SHHIKOV, 1940);
Ałtaj (1889, S TAUDINGER, coll. Mus. Wien); Syberia Zach., Ural
(SCHMIDT , 1941); płd. Ural (CHEREPANOV, 1982); Syberia Wsch. i
Zach. (LOBANOV i in., 1982); Orenburg (S CHMIDT, 1941); Powołże koło Kostromy, Kujbyszewa i Saratowa (P LAVIL ’SHHIKOV,
1940); Samara (1 ex. FAUST, 1 ex. 1894 SIEVERS, coll. Mus. Wien).
KAZACHSTAN: Karkaralinsk (K OSTIN, 1973).
ZAKARPACKA UKRAINA: ad Mukaczewo (JEŠATKO leg., HEYROVSKÝ ,
1933; 1951; JEŠATKO, 1943).
AUSTRIA: Alpy Austriackie (KAUFMANN, det. GANGLBAUER, coll. Mus.
Wien; GANGLBAUER, 1882).
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PÓŁNOCNA BOŚNIA: REITTER (1912).
SŁOWACJA: Remetské Hámre (1956, O LEXA leg.; H EYROVSKÝ, 1958),
Nová Sedlica (1964, ŽIROVNICKÝ leg.), Stakčin, Ulič, Snina, Ladomirov, Ubl’a, Kalna Roztoka (1965, SLÁMA leg., S LÁMA, 1967),
Svidnik, Stropkov, Cigel’ka (SLÁMA leg.), Domaša (DUNAY leg.),
Dobrá Niva ad Zwoleń (1986, JENIŠ leg., SLÁMA, 1992). Na niektórych z tych stanowisk został później znaleziony przez innych kolekcjonerów.
STANOWISKA NIEPUBLIKOWANE:

ROSJA: Sarepta (=Krasnoarmejsk ad Saratow), 2 exx., coll. Muz. Inst.
Zool. Warszawa.
SŁOWACJA: Dukla 1969, Runina VII 1967, Humenné 1969 (S LÁMA leg.),
Zboj (L ORENC leg.), Poruba ad Vihorlat 5 VI 1983 (HOLTMAN leg.).
REPUBLIKA CZESKA: Lukov-Gališ ad Znojmo (VII 1995, ex larvae
2 exx., ŠKORPIK leg.). Gatunek nowy dla fauny Czech.
POLSKA: Bieszczady: Roztoki Górne (UTM EV94) (VII 1967, SLÁMA leg.,
1 ex. złowiony podczas lotu w pobliżu granicy ze Słowacją). Beskid
Niski: Dukla (EV48) - Barwinek (EV47) (VIII 1979, SLÁMA leg.;
między wymienionymi miejscowościami w pobliżu szosy znaleziono
2 uschnięte brzozy (Betula sp.) z wielką liczbą opuszczonych żerowisk, kilkudziesięcioma, być może nawet kilkuset poczwarkami i
kilkoma martwymi imagines). Gatunek nowy dla fauny Polski.
Rozmieszczenie X. capricornis w Polsce, Czechach i Słowacji obrazuje
mapka (Ryc. 1).
Morfologia
Morfologia imagines poznana jest dość dobrze, opisy tego stadium zawarte są w różnych monograficznych opracowaniach, np. PLAVIL’SHHIKOV'a
(1940), HEYROVSKÝ'ego (1955), CHEREPANOV'a (1982), bądź w kluczach do
oznaczania (np. HARDE, 1966; BENSE, 1995). Przeważająca część chrząszczy
pochodzących ze Słowacji ma podstawową barwę ciała czarną, włącznie z pokrywami (podobnie ubarwione są okazy z Austrii i Polski). Rzadziej nogi i
czułki są mniej lub bardziej intensywnie brunatne. W Muzeum w Wiedniu
jest okaz z czerwonymi nogami z Ałtaju. Pokrywy na nasadzie koło tarczki
bywają wąsko brunatno ubarwione. Niekiedy brakuje 2 żółtych tomentowa-
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Ryc. Rozmieszczenie X. capricornis (GEBL.) w Polsce, w Czechach i na Słowacji.
Fig. Geographical distribution of X. capricornis (GEBL.) in Poland, Czech Republic and
Slovakia.

nych plam na przedpleczu (ab. munkačeviensis JEŠATKO), czy też wąskiego
żółtego tomentu koło tarczki lub na końcu pokryw. Żółta przepaska za połową pokryw bywa czasem przerwana (ab. ješatkoi HEYR .). Jeden okaz miał
tę przepaskę złączoną z żółtym końcem pokryw wąskim żółtym paskiem w
środku każdej pokrywy.
P ODANY (1970) opisuje szereg dalszych aberracji (albosignatus, anticeinterruptus, basibimaculatus, biinterruptus, brunnipes, filipi, inapicalis, mixtus,
podanyi, quadripunctatus, sekerai, vihorlatensis), z których część ma jednak
charakter przypadkowy (autor bazuje np. na okazach nie w pełni dojrzałych
– niewybarwionych).
Larwę opisują ŠVÁCHA & DANILEVSKY (1987); opis wyglądu jaja i poczwarki nie był dotąd publikowany.
Bionomia
Roślina żywicielska długo nie była znana, a za prawdopodobne były uważane dąb, buk, klon i brzoza. Na tej ostatniej udało się ten gatunek znaleźć.
Imagines wprawdzie nalatują na różne rośliny drzewiaste, ale w żadnej z
nich nie stwierdzono rozwoju, chociaż temu problemowi poświęcona była
specjalna uwaga. Wydaje się, że jest to monofagiczny gatunek żyjący wyłącznie na brzozie (Betula spp.).
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X. capricornis występuje na wysokości od około 250 do około 800 m
n.p.m., zarówno w zachowanych lasach naturalnych, jak i w lasach gospodarczych, a także w zdewastowanych wypasaniem formacjach i w zadrzewieniach pastwiskowych, na południowych i północnych stokach, zarówno w dolinach, jak i na grzbietach gór.
W naturalnych buczynach brzoza występuje jedynie pojedynczo. W takim
przypadku rozwój przebiega w górnych oświetlonych częściach pnia i gałęzi.
W lasach gospodarczych o dużym zwarciu rozwój koncentruje się również w

Fot. M. SLÁMA

Fot. 2.

Widok na typowe pastwisko koło Stakčina (Słowacja) - miejsce najobfitszego występowania; na pierwszym planie częściowo ociosana i opalona brzoza, bardzo intensywnie zasiedlona przez X. capricornis (GEBL.).

Phot. 2. The view of typical grazing land near Stakčin (Slovakia) - the place of the most
abundant occurrence; in the foreground - partly-hewn and singed birch, which is
very abundantly inhabited by X. capricornis (GEBL.).
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górnej części drzew, a na prześwietlonych miejscach, przesiekach i od strony
południowej – także i w dolnej części. Całkowicie odsłonięte drzewa bywają
zwykle zasiedlone od ziemi aż po wierzchołek. Najczęściej występuje w lasach pastwiskowych i na leśnych polanach. Fot. 2 przedstawia wygląd typowego pastwiska, z bardzo rzadko rozprzestrzenioną brzozą i olszą; bywają tu
reprezentowane i inne drzewa (buk, dąb, grab, głóg, leszczyna). Najodpowiedniejsze do zasiedlenia są brzozy z ociosanym pasem kory nisko przy ziemi (Fot. 3). Tym sposobem pasterze oczyszczają pastwiska.

Fot. M. SLÁMA

Fot. 3. Ociosany pas kory nad ziemią w leśnej luce koło miejscowości Ulič (Słowacja).
Wygląd drzewa podczas nalatywania imagines X. capricornis (GEBL.) i składania
jaj.
Phot. 3. The birch, in which the lower part was hewn, growing in the forest gap near Ulič
(Slovakia). The view of the tree during the period when it was inhabited by adults
of X. capricornis (GEBL .).
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Samice składają jaja do szczelin kory lub drewna. Po około 14 dniach (w
hodowlach laboratoryjnych po 7–10 dniach) lęgną się larwy, które żerują
krótko pod korą (chodnik 20–90 mm długości) (Fot. 4), a następnie wgryzają się do drewna, gdzie kontynuują żer. Larwy wgryzają się do drewna stosunkowo głęboko, w przypadku zasiedlonego drzewa o grubości 12–15 cm aż do samego środka (Fot. 5). Chodniki, szerokości 8–12 mm, zapychają za
sobą trocinkami. Jesienią następnego roku po złożeniu jaj, rzadziej dopiero
na wiosnę, larwy budują w drewnie kolebki poczwarkowe na głębokości
3–55 mm. Bardzo rzadko kolebka poczwarkowa znajduje się między korą a
drewnem (około 1-2% przypadków). Nieco częściej larwy przepoczwarczają
się nie w kolebce poczwarkowej, ale w chodniku wyjściowym (około 1-4%
przypadków). Wygryzionymi wiórkami larwy zwykle zatykają otwory wylotowe, gdy zasiedlone drzewo pokryte jest cienką korą. W przypadku gdy drzewo posiada grubą korę (w dolnych częściach starszych drzew) larwy wygryza-

Fot. M. SLÁMA

Fot. 4. Chodniki larw X. capricornis (GEBL .) po odłupaniu kory.
Phot. 4. Larval galleries of X. capricornis (GEBL.) visible under the bark which has been
split off.
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Fot. M. SLÁMA

Fot. 5. Żerowiska larw X. capricornis (GEBL .) widoczne na przekroju poprzecznym pnia.
Phot. 5. Larval galleries of X. capricornis (GEBL .) visible on the cross-section of the trunk.

ją chodnik wyjściowy również w tej korze, a zostawiają tylko 2-5 mm warstwę
na wierzchu do przegryzienia dla imagines. W tym przypadku chodniki wyjściowe z drewna nie są zwykle zapchane wiórkami. Jeśli drzewo jest pozbawione kory (co ma miejsce bardzo często pod koniec rozwoju), larwy zostawiają do wygryzienia okazom doskonałym 1-2 mm warstwę drewna.
Kolebka poczwarkowa jest ułożona równolegle w stosunku do osi pnia,
chodnik wyjściowy jest najczęściej ukośnie skierowany do powierzchni drewna. Kolebka poczwarkowa i chodnik wyjściowy mają w przekroju poprzecznym eliptyczny kształt. Wymiary kolebki są dość zróżnicowane,
np.: 3,2 x 5,3; 3,7 x 5,7; 4,2 x 7,6 mm. Długość jej jest trudno mierzalna, ponieważ kolebka poczwarkowa przechodzi stopniowo w chodnik wyjściowy,
osiągając łączną długość 32–95 mm. Na stojących drzewach poczwarka jest
zwykle obrócona głową ku górze, na leżących natomiast, w prawidłowych żerowiskach – w większości w kierunku korony, znacznie rzadziej odwrotnie.
W leżącym drewnie kierunek kolebki poczwarkowej bywa różny, niekiedy
ukośny albo prostopadły do osi pnia. Przepoczwarczenie rozpoczyna się od
początku czerwca, rzadko dopiero na początku sierpnia. Czas rozwoju poczwarki wynosi około 10–14 dni (w zależności od temperatury).
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Otwór wylotowy, o ile przechodzi przez korę, jest prawie okrągły
(np. 2,5 x 2,9; 3,5 x 3,8; 4,2 x 4,8 mm), w przeciwieństwie do tego otwór w
drewnie pod korą jest bardziej owalny. W przypadku gdy drzewo już wcześniej pozbawione było kory, otwory wylotowe są różnego kształtu – od prawie okrągłych, aż po owalne (np. 2,0 x 4,2; 3,3 x 3,7; 3,8 x 5,7; 4,0 x 4,4 mm).
Chrząszcze pozostają w kolebkach około 2–4 dni i jeszcze nie całkiem wybarwione, z nabrzmiałymi odwłokami, wychodzą na zewnątrz. Główna rójka
przypada na koniec czerwca i początek lipca i trwa 10–14 dni. Całkowity
czas występowania (nie życia) jest jednak bardzo długi; pojedyncze osobniki
były znajdowane w przyrodzie nawet w połowie sierpnia, a z przywiezionego
drewna lęgły się jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Czas życia imagines jest
prawdopodobnie dość krótki; osobniki hodowane w niewoli ginęły w ciągu
1 tygodnia.
Czas rozwoju wynosi 2 lata, jednakże nieznaczna część larw rozciąga swój
rozwój aż do trzeciego roku. W laboratoryjnych warunkach udało się go
skrócić do 1 roku.
W wolnej przyrodzie imagines można zauważyć bardzo rzadko, pojawiają
się jedynie w najcieplejsze dni. Jeżeli tylko słońce zajdzie za chmury nie widać żadnego osobnika. Podobnie jest przy wietrznej lub chłodniejszej pogodzie. Chwytanie ich jest bardzo trudne – chrząszcze poruszają się bardzo
szybko, nagle wzlatują i siadają na drewnie. Swą zwinnością przewyższają
pozostałe gatunki rodzaju Xylotrechus i przypominają najszybszych przedstawicieli Buprestidae. Na zewnątrz drewna można zauważyć tylko nieznaczny
ułamek rzeczywistej populacji.
X. capricornis zasiedla drzewa osłabione lub świeżo porażone. Samice
składające jaja są bardzo wymagające w odniesieniu do aktualnego stanu
obumierania brzozy. Nawet w przypadku gdy na danym stanowisku jest bardzo dużo pozornie odpowiednich drzew, opanowane są tylko pojedyncze.
Zasiedlenie jednak takich brzóz bywa bardzo intensywne. Rozwój był
stwierdzany w drewnie o grubości 5–28 cm. Wywiedzenie dwóch generacji w
jednym drzewie jest rzadkim przypadkiem, a dochodzi doń w sytuacji niedostatku materiału lęgowego.
Naturalni wrogowie
Z parazytoidów i drapieżców uzyskano, przede wszystkim w indywidualnych hodowlach, niżej wymienione taksony. W wykazie nie są uwzględnione
te, które wyhodowano z drewna zasiedlonego przez więcej gatunków kózek,
a przy których nie było możliwe jednoznaczne określenie gospodarzy.
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Objaśnienia: H - Hymenoptera, B - Braconidae, I - Ichneumonidae, S - Stephanidae, A - Aulacidae, C - Coleoptera; MS - M. SLÁMA, MČ - M. ČAPEK , JŠ - J. ŠEDIVÝ.

H-B: Aspicolpus carinator (NS.): Stakčin, Snina, Ulič, 1965-66, Ubl’a, 1967,
leg. MS, det. MČ; ČAPEK i in., 1982. Według informacji uzyskanej od
dra ČAPEK'a wszystkie wyhodowane egzemplarze to wyłącznie samice.
Najliczniejszy gatunek (78 okazów), spasożytował 13,7% populacji.
H-B: Rhoptrocentrus piceus MARSH.: Ubl’a, 1975, leg. MS, det. MČ.
H-B: Histeromerus mystacinus WESM.: Ubl’a, 1975, leg. MS, det. MČ.
H-B: Wroughtonia ruspator (L.): ČAPEK i in., 1982.
H-I: Dolichomitus mesocentrus (GRAV.): Stakčin, 1965, leg. MS, det. JŠ.
H-I: Dolichomitus terebrans (RTZB.): ŠEDIVÝ, 1986.
H-I: Dolichomitus imperator (K RIECHB.): Vihorlat, VII 1973, leg. MS,
det. JŠ.
H-I: Xorides sepulchralis (HOLMGR.): Ubl’a, 1971, leg. MS, det. JŠ.
H-I: Odontocolon thomsoni CLÉMENT: Ubl’a, 1975, leg. MS, det. JŠ.
H-S: Stephanus serrator F.: ŠEDIVÝ, 1967.
H-A: Aulacus striatus JURINE: ŠEDIVÝ, 1967; Čapek i in., 1982; ŠEDIVÝ,
ČAPEK, 1988.
H: 3 gatunki dotąd nie oznaczone: Stakčin, 1965, leg. MS.
C-Peltidae: Tenebrioides mauritanicus (L.): 1 imago wyjadało poczwarkę;
Stakčin, VI 1965, leg. MS.
C-Elateridae sp.: znaleziono 8 larw pożerających larwy i poczwarki X. capricornis; Stakčin, VI 1965, leg. MS. Z żadnej z nich nie udało się wyhodować imago. Jest możliwe, że były to larwy Denticollis borealis (PAYK.) lub Diacanthous undulatus (DE GEER), które występowały na brzozie razem z innymi gatunkami kózek - patrz niżej.
Ptaki, wg wstępnego szacunku, niszczą około 5-10% populacji. Stosunkowo często z wylęgniętych imagines pozostają w drewnie tylko odwłok lub pokrywy.
Zupełnie rzadko można było znaleźć larwy, które zginęły wskutek bakterioz [?] lub mykoz [?]. Ginące larwy stopniowo ciemniały i miękły, część z
nich z kolei sztywniała i zmieniała barwę na różową.
Najczęstszą przyczyną śmiertelności larw były jednakże saprofityczne grzyby, których nie udało się oznaczyć. Grzybnia, przeważnie białej barwy, rozprzestrzeniona pod korą lub w drewnie, zamykała larwy, poczwarki i imagines w ich kolebkach i chodnikach, obrastała je i stopniowo zabijała. Często
stadia te były ściśnięte do nieznacznej przestrzeni lub już częściowo zarastały grzybnią, ale po oczyszczeniu i przyniesieniu do sztucznej hodowli żyły i
normalnie się rozwijały. Śmiertelność populacji była bardzo wysoka, na co
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miał wpływ także bardzo deszczowy rok 1965. Wynosiła od 0 do 90%, średnio 40%, przy czym uwzględniono tylko wyrośnięte larwy, poczwarki i imagines w żerowiskach, widoczne po zdjęciu kory i przy powierzchownej analizie. Biorąc pod uwagę osobniki wewnątrz drewna, młodsze stadia rozwojowe oraz imagines ginące już po opuszczeniu żerowisk, całkowita śmiertelność populacji byłaby jeszcze wyższa.
Owady towarzyszące
Razem z X. capricornis zasiedla brzozę szereg dalszych gatunków Coleoptera:
Xylotrechus rusticus (L.) (Cerambycidae) – opanowuje jedynie drzewa o
większych dymensjach. Larwy żyją się pod korą, przepoczwarczenie w
drewnie; rozwój jednoroczny.
Ropalopus macropus (GERM.) – występuje rzadziej, w cieńszym drewnie
– do 10 cm, larwy żerują pod korą, na przepoczwarczenie kierują się
do drewna. Generacja jednoroczna. Zasiedla niekiedy to samo drzewo również w następnym roku.
Cerambyx scopoli FUESSL . – tylko raz znaleziono prawie dojrzałe larwy pod
korą i częściowo w drewnie. Rozwój niewątpliwie trzyletni.
Pedostrangalia revestita (L.) – 4 okazy wyhodowano z całkiem uschniętej gałęzi, rok po wylocie X. capricornis. Generacja trzyletnia.
Acanthoderes clavipes (S CHRANK) – rzadki; larwy pod korą. Rozwój najprawdopodobniej 2-letni.
Leiopus nebulosus (L.) – bardzo częsty; larwy pod korą. Generacja 2-letnia.
Saperda scalaris (L.) – larwy pod korą, przepoczwarczenie w kolebce w
drewnie. Stosunkowo rzadki. Rozwój dwuletni.
Chrysobothris affinis (F.) (Buprestidae) – bardzo częsty, przepoczwarcza się
przeważnie w grubszej korze, rzadziej płytko w drewnie pod cieńszą
korą. Rozwój jednoroczny.
Xyleborus dispar (F.) (Scolytidae) – bardzo rzadki, rozwój tylko w drewnie.
Scolytus ratzeburgi JANS. - tylko pojedyncze występowanie.
W drugim roku i w dalszych latach po zasiedleniu przez X. capricornis,
na tym samym drzewie składają jaja:
Rhagium mordax (DE GEER) (Cerambycidae) – pod korą, zwłaszcza dolnych
części grubszych drzew. Generacja 2-letnia. Bardzo częsty.
Lepturalia nigripes (DE GEER) – rozwój w całkiem martwym, starszym drewnie, często rozwija się więcej generacji w jednym materiale. Rozwój
najprawdopodobniej 3-letni. Gatunek bardzo lokalny.
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Leptura quadrifasciata L. - rozwój podobny do poprzedniego gatunku, często
żyją razem.
Denticollis borealis (PAYK.) (Elateridae) – mięsożerne larwy są na Słowacji
drapieżcami Lepturalia nigripes. Znaleziono osobniki akurat pożerające larwy L. nigripes oraz puste chodniki i kolebki poczwarkowe tej
kózki. Wspólnie z L. nigripes wyhodowano więcej imagines omawianego gatunku.
Diacanthous undulatus (DE GEER ) – jest w areale swego występowania częstym drapieżcą stadiów rozwojowych L. nigripes i L. quadrifasciata.
Znaczenie gospodarcze
X. capricornis powoduje jedynie uszkodzenia techniczne brzóz. Jednak z
powodu swej wyjątkowej rzadkości nie można go uważać za szkodnika. Cenniejsze sortymenty drewna brzozowego powinny być jednak przed rójką
omawianego gatunku wywiezione z lasu. Poza tym drewno brzozowe ma raczej małe przemysłowe zastosowanie i pozyskiwane jest przede wszystkim na
opał, u którego techniczne uszkodzenia odgrywają podrzędną rolę.

Klucz do oznaczania europejskich gatunków
rodzaju Xylotrechus CHEVROLAT
Z uwagi na brak w polskim piśmiennictwie klucza do oznaczania wszystkich występujących w naszym kraju gatunków, uważamy za celowe jego
opublikowanie. Zawleczony i niedawno zaaklimatyzowany w Europie X.
stebbingi nie był dotąd ujęty w żadnym europejskim kluczu (SAMA, COCQUEMPOT, 1995). W poniższym kluczu nie uwzględniono innych sporadycznie
zawlekanych z drewnem gatunków (DUFFY , 1953), ponieważ nie zadomowiły się one na stałe w Europie. Gwiazdką (*) oznaczono gatunki występujące w Polsce.
1. Pokrywy z plamistym jasnym owłosieniem, poprzeczne paski niezbyt dobrze zaznaczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

-.

Pokrywy z dobrze widocznymi żółtawymi lub białawymi poprzecznymi
włosistymi paskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Przedplecze z 4 małymi, brunatnymi plamami w poprzecznym szeregu
przez środek – 2 na tarczy i 2 po bokach; pokrywy prawie bez jasnych,
rozrzuconych włosków pomiędzy jasnymi plamami; zewnętrzny koniec
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wyciągnięty w ostry ząbek; podstawowa barwa pokryw brunatnoceglasta;
12–18 mm; gatunek występujący na Płw. Indyjskim, ostatnio zaaklimatyzował się w Płd. Europie (Kreta, Włochy, Francja); na Quercus i inych
drzewach liściastych . . . . . . . . . . . . . . . . stebbingi GAHAN, 1906

-.

Przedplecze z jasnymi plamami; pokrywy z dość równomiernie rozrzuconymi jasnymi włoskami pomiędzy jasnymi plamami i przepaskami; zewnętrzny koniec bez ząbka; podstawowa barwa pokryw ciemna, prawie
czarna, jedynie pod plamami z jasnych włosków może być żółtobrunatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3. Boki przedplecza kanciasto rozszerzone; jasne plamy na pokrywach
utworzone są tylko z białawego owłosienia wyrastającego na ciemnym,
prawie czarnym, kolorze podstawowym; 9–20 mm; gatunek palearktyczny; na Populus, Fagus, Betula i innych drzewach liściastych . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *rusticus (LINNAEUS,
1758)

-.

Boki przedplecza zaokrąglone; podstawowy kolor pod plamami na pokrywach, utworzonymi z białawego owłosienia, jasny – żółtobrunatny;
10–20 mm; gatunek palearktyczny o rozsiedleniu borealno-górskim; na
Salix caprea L. . . . . . . . . . . . . . . *pantherinus (SAVENIUS, 1825)

4. Tarcza przedplecza ze skulpturą tworzącą grube poprzeczne zmarszczki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

-.

Tarcza przedplecza bez poprzecznych zmarszczek . . . . . . . . . . . 6

5. Krótkie paski przed nasadą pokryw skierowane są ukośnie do szwu; czoło, oprócz bocznych żeberek (które biegną blisko wewnętrznego brzegu
oczu i nasady czułków), tylko ze słabymi lub zanikającymi środkowymi
podłużnymi żeberkami; pokrywy około 2,3 razy dłuższe od długości
przedplecza, ich zewnętrzny koniec wyciągnięty w ostry, ciernisty ząbek;
7–14 mm; gatunek subponto-mediterraneński; prawie wyłącznie na Quercus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *antilope (S CHÖNHERR, 1817)

-.

Krótkie paski przed nasadą pokryw skierowane są prostopadle do szwu;
czoło, oprócz bocznych żeberek z 2 wyraźnymi środkowymi podłużnymi
żeberkami lub kilem; pokrywy około 3 razy dłuższe od długości przedplecza, ich zewnętrzny koniec krótko zaostrzony; 8–20 mm; gatunek subponto-mediterraneński; na Quercus i innych drzewach liściastych . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *arvicola (OLIVIER, 1795)

6. Czułki dłuższe, trzeci człon prawie tak długi jak pierwszy; przedplecze
bez jasnych plam, skulptura tarczy przedplecza nieco grubsza niż na jego
bokach, szorstka; poprzeczny pasek za środkiem pokryw często wyciągnięty po szwie aż do poprzedzającego paska, a także czasem rozszerzo-
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ny nieco w kierunku końca pokryw; kil na czole węższy, przechodzący na
ciemieniu w podłużną listwę; 8,5–17 mm; gatunek eurosyberyjski; na Betula i innych drzewach liściastych . . . . . . . . . *ibex (GEBLER, 1825)

-.

Czułki bardzo krótkie, trzeci człon wyraźnie krótszy niż pierwszy; przedplecze zwykle z 2 jasnymi plamami na tarczy, skulptura przedplecza jednolita, drobnoziarnista; poprzeczny pasek za połową pokryw nie wyciągnięty po szwie ani ku tyłowi ani ku przodowi; na czole szeroki kil, który
na ciemieniu zanika; 8–14 mm; gatunek eurosyberyjski; na Betula . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *capricornis (GEBLER, 1830)

Podziękowania: Bardzo dziękujemy Panom: M. ČAPEK'owi i J. ŠEDIVÝ'emu
za oznaczenie parazytoidów.
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RAKOSY L.. 1996: Die Noctuiden Rumaniens (Lepidoptera, Noctuidae).
Linz. 648 ss.
Na entomologicznym rynku księgarskim pojawiła się bardzo wartościowa książka autorstwa rumuńskiego lepidopterologa Laszlo RAKOSY 'ego będąca monografią sówkowatych
Rumunii. Napisana została w języku niemieckim, w którym tradycyjnie jeszcze wydawane
jest wiele pozycji entomologicznych w środkowej Europie. W części wstępnej autor przedstawia rys historyczny badań lepidopterologicznych w Rumunii. Dalsza część zawiera charakterystykę geobotaniczną, klimatyczną oraz podział na prowincje. W części ogólnej zawarta jest także morfologiczna charakterystyka Noctuidae z omówieniem wszystkich stadiów
rozwojowych.
Wprawdzie książka dotyczy sówkowatych, których rozmieszczenie w Europie jest dość
dobrze poznane w stosunku do innych rodzin motyli, to jednak Rumunia ze względu na swoje położenie oraz specyficzny skład fauny jest niezmiernie istotna w skali Europy.
Rodzina sówkowatych w latach 80-tych i 90-tych jest podmiotem burzliwej dyskusji dotyczącej układu systematycznego i przynależności poszczególnych rodzajów i gatunków do
podrodzin. W omawianej pracy przyjęto nazewnictwo oraz układ systematyczny za FIBIGER'em i HACKER 'em z 1991 r., z pewnymi modyfikacjami.
Część szczegółowa obejmuje krótką charakterystykę rodzajów i gatunków. Przy gatunkach zaprezentowano biologię z uwzględnieniem roślin żywicielskich, rozsiedlenie w Palearktyce i w Rumunii, co zobrazowano mapami rozsiedlenia dla każdego gatunku. Wszystkie
gatunki są także zobrazowane na barwnych fotografiach zamieszczonych na 27 całostronicowych tablicach. Wartość monografii podnoszą także rysunki aparatów kopulacyjnych samców i samic zaprezentowane dla wszystkich gatunków. Ogółem w pracy omówiono 650 gatunków i podgatunków. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w pracy tej opisano dwa nowe
podrodzaje i 7 nowych podgatunków. Książkę uzupełnia bogaty wykaz literatury dotyczącej
sówkowatych nie tylko Rumunii, a kończy kompletny skorowidz łacińskich nazw taksonów.
Większość gatunków prezentowana w książce występuje także w Środkowej Europie, wiele jest charakterystycznych dla Półwyspu Bałkańskiego, a są także gatunki endemiczne. Stąd
książka ta powinna znaleźdź się w bibliotece każdego lepidopterologa zajmującego się Noctuidae Europy, a jej wysoka wartość ilustracyjna z pewnością przyczyni się do rozszerzenia
kręgu odbiorców.
Janusz NOWACKI, Poznań
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Lignyodes uniformis DESBROCHERS, 1894 nowy dla fauny Polski
oraz inne interesujące gatunki Apionidae i Curculionidae (Coleoptera) z południowej i południowo-wschodniej części kraju
Lignyodes uniformis DESBROCHERS, 1894 new to the Polish fauna and other
interesting species of Apionidae and Curculionidae (Coleoptera) from
southern and southeastern part of the country

BOGUSŁAW PETRYSZAK1, PAWEŁ DĄBEK2
1

Zakład Zoologii Systematycznej i Zoogeografii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
2

ul. Jana Pawła II 51, 34-400 Nowy Targ

ABSTRACT: Lignyodes uniformis DESBR. is recorded from Kotlina Sandomierska
(Jarosław), southern Poland. This is the first record of the species from Poland. 10 other interesting species of the Apionidae and Curculionidae were collected in southern and
south-eastern Poland.
KEY WORDS: Coleoptera, Apionidae, Curculionidae, Lignyodes, uniformis, new records,
SE Poland.

Podczas badań prowadzonych w naszych Karpatach oraz na terenach
przyległych do nich od północy, zebraliśmy szereg nowych danych o rozmieszczeniu w Polsce niektórych gatunków z rodzin Apionidae i Curculionidae.
Poniżej podajemy informacje o najciekawszych gatunkach.
Perapion lemoroi (BRIS.)
Gatunek wykazany z Polski dopiero w 1996 roku (Petryszak, 1996) na
podstawie materiałów z Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Niskiego. Nowy dla
Kotliny Sandomierskiej. Zebrany w Jarosławiu (Pasieka FA24), 2 V 1993,
1 ex. z roślinności porastającej brzegi starego koryta Sanu i stawu – zbioro-
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wisko częściowo o charakterze ruderalnym. Gatunek ten występuje tylko w
południowo-wschodniej części kraju, a stanowisko w Jarosławiu jest jego
czwartym stanowiskiem w Polsce.
Perapion oblongum (GYLL .)
Gatunek znany w Polsce z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach (BUin., 1992). Zebrany w Tyńcu koło Krakowa (DA24), 16 VI 1992,
2 exx. – zbiorowisko roślinności ciepłolubnej na rędzinie wapiennej.

RAKOWSKI i

Catapion meieri (DESBR.)
Gatunek podawany dotychczas w Polsce tylko z pojedynczych stanowisk
w czterech krainach (BURAKOWSKI i in.,1992). Nowy dla Kotliny Sandomierskiej. Zebrany w Jarosławiu (FA24), 2 VII 1994, 2 exx. – na obrzeżu wilgotnej łąki i lasu Kidałowickiego w pobliżu rowu melioracyjnego.
Lixus fasciculatus BOH.
Gatunek wykazany do tej pory w Polsce tylko z trzech stanowisk na Pogórzu Dynowskim i Opolu Zachodnim (BURAKOWSKI i in., 1993). W Kotlinie Sandomierskiej zebrany po raz pierwszy, na dwóch stanowiskach w Jarosławiu (FA14, FA24), 2 VII 1994, 2 exx. – roślinność o charakterze ruderalnym na poboczu drogi; 3 VII 1994, 1 ex. – łąka na skarpie nad Sanem.
Lignyodes uniformis DESBR.
Gatunek stwierdzony pierwszy raz w Polsce, w Kotlinie Sandomierskiej.
Zebrany czerpakiem w Jarosławiu (FA14), 17 IV 1992, 1 ex. z roślinności
trawiastej porastającej pobocze drogi w okolicach nieczynnej cegielni. Zbiorowisko roślinne częściowo o charakterze ruderalnym z pojedyńczymi krzewami i drzewami, obecnie bardzo silnie zdewastowane. L. uniformis zasiedla
południowo-wschodnią część środkowej Europy. Podawany z Czech
(Mörhren), Słowacji, Austrii (Niederösterreich), Węgier, Horwacji, Bułgarii, Ukrainy (Krym) a także europejskiej części Turcji (DICKMANN, 1968).
Lignyodes enucleator (PANZ.)
Gatunek znany dotychczas w Polsce tylko z Żabna woj. Zamość (CMOi in., 1979). W Kotlinie Sandomierskiej stwierdzono jego występowanie w Jarosławiu (FA14), 17 IV 1992, 1 ex. na poboczu drogi w okolicach
nieczynnej cegielni wspólnie z L. uniformis.
LUCH

LIGNYODES UNIFORMIS NOWY DLA FAUNY POLSKI ...

101

Ceutorhynchus buniadis PEN.
Gatunek podawany przez TRELLĘ, SMERCZYŃSKIEGO, SZYPUŁĘ i WANATA z okolic Przemyśla, Bolestraszyc, Łuczyc i Przemyśla-Olesiówka (BU RAKOWSKI i in., 1997). Wszystkie znane więc dotychczas nieliczne stanowiska w Polsce znajdują się na Opolu Zachodnim, we wschodniej części Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego oraz w Kotlinie Sandomierskiej. W Kotlinie Sandomierskiej stwierdziliśmy C. buniadis na nowym stanowisku w Jarosławiu (Błonia) (FA24), 16 IV 1992, 11 exx. na poboczu drogi prowadzącej do lasu Kidałowickiego. Jest to najdalej wysunięte na północny-zachód stanowisko tego gatunku w Polsce.
Ceutorhynchus pumilio (GYLL.)
Gatunek podawany dotychczas z pojedynczych i nielicznych stanowisk w
północnej, zachodniej i środkowej Polsce. W południowo-wschodniej części
kraju notowany tylko z Niecki Nidy (Szaniec) (MAZUR, 1994), Wyżyny Lubelskiej (Wymysłów) i Roztocza (Zwierzyniec) (BURAKOWSKI i in., 1997).
W Kotlinie Sandomierskiej stwierdzony został trzykrotnie w Radawie koło
Jarosławia (FA25), 30 IV 1993, 2 exx. – roślinność trawiasta w młodniku sosnowo-brzozowym, 5 VII 1994, 1 ex. i 7 VII 1994, 5 exx. – sucha łąka śródleśna.
Gymnetron rostelum (HERBST)
Gatunek znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w różnych częściach kraju. W południowej i południowo wschodniej Polsce wykazywany z
Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, okolic Nowego Sącza i
Przemyśla (BURAKOWSKI i in., 1997). W Kotlinie Sandomierskiej stwierdzony w Radawie koło Jarosławia (FA25), 7 VII 1994, 1 ex. – sucha łąka śródleśna.
Cionus clairvillei BOH.
Gatunek występuje lokalnie na nielicznych stanowiskach w nizinnej i wyżynnej części kraju. W południowo-wschodniej Polsce podawany z Wyżyny
Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Dane o występowaniu w
Wólce Niedźwiedzkiej pochodzą z 1874 i 1886 roku (B URAKOWSKI i in.,
1997). Stwierdzony w Kotlinie Sandomierskiej w Radawie koło Jarosławia
(FA25), 12 VII 1990, 2 exx., sucha łąka na piaszczystej glebie. Omawiany gatunek po przeszło 100 latach został zatem ponownie znaleziony w Kotlinie
Sandomierskiej.
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Isochnus angustifrons (WEST.)
Gatunek podawany z rozproszonych stanowisk w niżowej części kraju. W
Karpatach stwierdzony na Babiej Górze, w rejonie Piennin, Gorców, Magury Spiskiej oraz na Pogórzu Rożnowskim i Pogórzu Ciężkowickim (PETRYSZAK i in., 1996a; 1996b). W Kotlinie Sandomierskiej zebrany w Jarosławiu
(FA24), 18 VII 1989, 1 ex. – zarośla krzewiaste nad Sanem.
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Występowanie Polydrusus inustus GERM . (Coleoptera: Curculionidae) w okolicach Rzeszowa
Occurrence of Polydrusus inustus GERM. (Coleoptera: Curculionidae)
in the surroundings of Rzeszów

ZBIGNIEW W. C ZERNIAKOWSKI
Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej, AR Kraków - Filia w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej
2, 35-959 Rzeszów

ABSTRACT: New information on the distribution and occurrence of Polydrusus inustus GERM. (Col.: Curculionidae) on wild leguminous plants is presented.
KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Polydrusus, inustus, new localities, natural
stands, leguminous plants, S Poland.

Wstęp
Polydrusus inustus GERM . jest chrząszczem z rodziny ryjkowców (Curculionidae), który w faunie Polski występuje jako element pontyjski, charakterystyczny dla Azji Środkowej i Mniejszej oraz Kaukazu (BURAKOWSKI i in.
1993). Bardzo ciekawe informacje na temat wędrówek, a także rozmieszczenia tego gatunku na terenie Polski przedstawił MAZUR (1994). Stwierdza
on, że P. inustus jest gatunkiem napływowym, który przybył do nas dwiema
drogami. Pierwsza z nich sięga jedynie do Sanu, druga natomiast omija region Rzeszowa od północy szerokim łukiem wzdłuż Sanu i Wisły. Jest przy
tym gatunkiem stale poszerzającym teren swego występowania. Nasuwa się
w związku z tym pytanie, czy w swoim pochodzie przekroczył już na stałe linię obu rzek. Aby to ustalić przeanalizowano chrząszcze odłowione na różnych stanowiskach naturalnych w okolicach Rzeszowa w latach 1993 - 1995.
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Opis stanowisk
Odłowy prowadzono za pomocą znormalizowanego czerpaka entomologicznego na pięciu stanowiskach naturalnych porośniętych roślinnością
zielną, na których dominowały dziko rosnące rośliny motylkowate (za jedną
próbę przyjęto 25 zagarnięć czerpakiem).
Stanowisko I było typowym stanowiskiem kserotermicznym, na dawnym
wyrobisku żwiru, porośniętym dzikim nostrzykiem białym (Melilotus albus
MED.). Stanowisko II położone opodal było nieużytkiem o znacznie bogatszej florze, na którym dominował groszek łąkowy (Lathyrus pratensis L.). Na
stanowisku III w formie łąki rosły w znacznym skupisku różne gatunki wyk
(Vicia L.). Łąka ta pod koniec czerwca została wykoszona. Stanowisko IV to
porośnięta wykami miedza śródpolna, a V miedza porośnięta wykami, koniczyną białą (Trifolium repens L.), koniczyną łąkową (T. pratense L.) oraz koniczyną dwukłosową (T. alpestre L.). Na wszystkich opisanych stanowiskach
próby pobierano regularnie (1-2 odłowy w tygodniu) od początku trzeciej
dekady kwietnia do pierwszej dekady października. Dodatkowo w roku 1995
na przełomie maja i czerwca dokonano odłowów sprawdzających na żywopłocie z głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna JACQ.), na krzewach
czeremchy zwyczajnej (Padus racemosa GILIB.) oraz w sadzie jabłoniowym i
śliwowym.
Do przedstawienia dynamiki występowania gatunku, użyto wyliczonych
wartości liczebności i gęstości względnej oraz frekwencji (CMOLUCH, 1962 ).
Wyniki
Przeprowadzone w ciągu trzech lat (1993–95) obserwacje wykazały występowanie imagines Polydrusus inustus GERM. na wszystkich badanych stanowiskach naturalnych (Ryc., Tab.). Najwcześniej pojawiały się one na kserotermicznym stanowisku nostrzyka białego. Tam też występowały wyjątkowo licznie chociaż stosunkowo krótko, bo tylko do końca pierwszej dekady
czerwca. Na stanowisku tym zaobserwowano za to największe nasilenie ich
występowania. Podkreślić jednocześnie należy, że niska liczebność względna
P. inustus na nostrzyku białym wynika z bardzo dużej liczebności występujących na tej roślinie chrząszczy, należących do innych rodzajów ryjkowców.
Na pozostałych stanowiskach chrząszcze pojawiały się na przełomie drugiej i trzeciej dekady maja. Najchętniej zasiedlały miedze śródpolne (stanowiska IV i V), gdzie występowały najdłużej, bo do trzeciej dekady lipca.
Warto zauważyć, że na miedzy porośniętej bogatą i różnorodną florą z rodziny motylkowatych, wśród której dominowały dziko rosnące wyki i koniczyny (stanowisko V) odnotowano największe wartości gęstości (1.2 osobni-
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Ryc. Okresy występowania imagines Polydrusus inustus GERM. na obserwowanych stanowiskach.
Fig. Occurrence seasons of the adults of Polydrusus inustus GERM. in the studied localities.

Tab. Występowanie imagines Polydrusus inustus GERM. na naturalnych stanowiskach roślin
motylkowatych w okolicach Rzeszowa.
Occurence of the adults of Polydrusus inustus GERM. on natural stands of leguminous
plants in Rzeszów region.

Stanowisko
Locality

Liczebność odłowionych osobników
Number of specimens

Gęstość
Density

Frekwencja
Frequency

bezwzględna
absolute

względna
relative

I

33

1.8

1.3

29.1

II

11

4.3

0.5

29.2

III

14

8.2

0.6

31.8

IV

20

5.3

0.9

31.8

V

26

8.9

1.2

42.9
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ka/odłów) oraz frekwencji (42.9%) imagines P. inustus. Należy przypuszczać
także, że wykoszenie pod koniec czerwca roślin mogło być przyczyną krótkiego występowania osobników tego gatunku na stanowisku III.
Na szczególną uwagę zasługuje to, że w prowadzonych w tym okresie
odłowach na głogu, krzewach czeremchy oraz w sadzie jabłoniowym i śliwowym wśród wielu ryjkowców, w tym także z rodzaju Polydrusus nie stwierdzono ani jednego osobnika P. inustus, choć jak podaje BURAKOWSKI i inni
(1993) gatunek ten żeruje na roślinach z rodziny Rosaceae.
Przeprowadzone obserwacje pozwalają przypuszczać, że P. inustus jest
już stałym składnikiem entomofauny w okolicach Rzeszowa, a więc podany
przez MAZURA (1994) obszar jego występowania w południowo-wschodniej
Polsce uległ w ostatnich latach rozszerzeniu. Poza tym możemy stwierdzić,
że imagines P. inustus stosunkowo licznie mogą występować nie tylko na roślinach z rodziny różowatych ale także na dziko rosnących roślinach motylkowatych.

SUMMARY
Observations curried out in natural localities, confirm that Polydrusus inustus GERM.
(Col.: Curculionidae) constitutes already a regular element of entomofauna in the Rzeszów
region and can numerously occur on wild leguminous plants (Melilotus albus MED., Lathyrus
pratensis L., Trifolium repens L., T. pratense L., T. alpestre L., and different Vicia spp.). The
weevils were the most abundant on those plants in the third decade of May.
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Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) południowo-wschodniej
części Polesia Lubelskiego
Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of the south-eastern part of
Polesie Lubelskie region (E Poland)

MAREK BĄKOWSKI1, MAREK HOŁOWIŃSKI2
1

Zakład Zoologii Systematycznej UAM, ul.Fredry 10, 61-701 Poznań
2

22-233 Macoszyn

ABSTRACT: Sixteen species of Sesiidae were recorded from the south-eastern part of
Polesie Lubelskie region. The most interesting are: Synanthedon mesiaeformis (H.-S.),
S. stomoxyformis (HBN.) and Chamaespecia hungarica TOMALA .
KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, faunistics, new records, E Poland.

Wstęp
Znajomość motyli z rodziny Sesiidae wchodzących w skład fauny Polski
wciąż jest jeszcze niezadawalająca. Jednak w ostatnim czasie pojawiło się
kilka prac poświęconym kompleksowym badaniom faunistycznym nad tą
rodziną motyli (BĄKOWSKI, 1992; 1996; ŚLIWIŃSKI , KOWALCZYK, 1995).
W latach 1994–1996 prowadzono badania nad Sesiidae południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego (Ryc.). Badany obszar mieści się
głównie we wschodniej część Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, należą-
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Ryc. (Fig.). Teren badań – rozmieszczenie stanowisk (Study area – distrubution of localities).

cego do makroregionu Polesia Lubelskiego. Jedynie stanowisko na Stawskiej Górze koło Chełma należy do mezoregionu Pagóry Chełmskie które
wchodzą w skład Wyżyny Lubelskiej.
Najintensywniejsze badania prowadzono w obrębie Sobiborskiego Parku
Krajobrazowego. Jest to obszar, który obejmuje najcenniejsze partie Lasów
Sobiborskich z licznie występującymi torfowiskami i jeziorami śródleśnymi.
Ubogie na ogół siedliska leśne, w których dominują drzewostany sosnowe
oraz brzozowe i olszowe, dzięki sąsiedztwu jezior, torfowisk, bagien i zarośli łozowych, tworzą razem zróżnicowaną mozaikę biotopów, stwarzającą
korzystne warunki do rozwoju specyficznej dla tego terenu flory i fauny
(GACKA-GRZESIKIEWICZ, 1987). Od strony wschodniej i południowej otulinę Sobiborskiego Parku Krajobrazowego obejmują rozległe łąki doliny
Bugu, których rzeżbę urozmaicają liczne starorzecza.
Przezierniki wykazywano głównie na podstawie ich charakterystycznych
żerowisk oraz stadiów preimaginalnych. Większość podawanych imagines
Sesiidae wyhodowano z pobranych żerowisk. Oprócz standartowych metod
pozyskiwania Sesiidae, zastosowano również metodę połowu samców przezierników za pomocą syntetycznych feromonów płciowych, które pochodzą
od † dra E. P RIESNER'a (Seewiesen, Niemcy), dra N. RYRHOLM'a (Uppsala, Szwecja) i z IPO – DLO (Wageningen, Holandia).
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Wykaz stwierdzonych gatunków
Pennisetia hylaeiformis (LASPEYRES, 1801)
– Macoszyn (FB79), 23 VII 1993, 1& ; 16 VII 1995, 2%% , 2 && ;
20 VII 1995, 1%, wszystkie okazy ex pupae zebranych na malinach na początku lipca;
– Osowa (FC70), 20 VI 1993, 6 żerowisk z których wyhodowano 1%, pozostałe spasożytowane.
Sesia apiformis (CLERCK, 1759)
– Macoszyn - Kosyń (FB79), VII 1994, żerowiska na topolach przy szosie, z
pobranych żerowisk wyhodowano 1% ;
– Macoszyn (FB79), 19 VI 1994, 1% ex pupa zebranej 5 VI 1994; 31 V 1995,
1% ex pupa zebranej 15 V 1995; 10 VI 1995, 1& ex pupa zebranej
15 V 1995; 21 VI 1995, 1% ex pupa zebranej 15 V 1995;
– Luta (FC70), 1994 – 1996, kilkanaście topól z żerowiskami;
– Włodawa, Korolówka (FC71), 7 VI 1996, żerowiska na topolach przy szosie;
– Kołacze (FC60), 1995, żerowiska na topolach;
– Załucze (FB49), 6 VI 1996, żerowiska na topolach;
– Majdan Stuleński (FB89), 21 V 1995, 1% – ab. tenebrioniformis (ESP.), żerowisko na Populus tremula L.;
– Hańsk (FB69), żerowiska w plantacji topól.
Sesia melanocephala DALMAN, 1816
– Macoszyn (FB79), 21 VI 1993, 1& ex pupa z P. tremula; Bukowski Las
(FB79), 12 XII 1996, żerowisko z gąsienicą;
– Luta, Osowa (FC70), opuszczone żerowiska;
– Włodawa - Orchówek (FC71), VI 1995, w trakcie pozyskiwania żerowisk
uszkodzono 2 poczwarki, pozostałe dwie były spasożytowane;
– Wołoskowola (FC51), 19 VI 1995, 1% ex pupa;
– Hańsk (FB79), XII 1996, żerowisko z gąsienicą.
Paranthrene tabaniformis (ROTTENBURG , 1775)
– Macoszyn (FB79), 2 VI 1993, 1& ex pupa zebranej V 1993; 11 VIII 1993,
1& ex pupa zebranej 10 VI 1993;
– Załucze (FB49), 6 VI 1996, opuszczone żerowiska na odroślowych pędach
topoli;
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– Kołacze (FC60), opuszczone żerowiska na pniu ściętej topoli;
– Bytyń (FB89), 22 i 28 VII 1995, 2%% , ex pupae zebranych na początku
VI 1995.
Synanthedon scoliaeformis (BORKHAUSEN, 1789)
– Majdan Stuleński (FB89), 1994 – 1996, kilkanaście brzóz z opuszczonymi
żerowiskami;
– Hańsk Drugi (FB79), 6 VI 1995, 2 poczwarki, z jednej po kilku dniach wyszedł %; 1995-1996, kilkadziesiąt drzew z nowymi i starymi żerowiskami ,
łącznie z pobranych żerowisk w tym okresie wyhodowano 10 exx.;
– Sobibór - stacja kolejowa (FC80), 1 ex. obserwowany na baldachach dzikiej marchwi, kilka brzóz z opuszczonymi żerowiskami;
- Orchówek, Adampol (FC71), kilka brzóz z opuszczonymi żerowiskami.
Synanthedon mesiaeformis (HERRICH-SCHAEFFER, 1846)
– Macoszyn (FB79), 31 V 1996 , 1% ex pupa; 15 VI 1994, 1% ex pupa zebranej 2 VI 1994; 20 VI 1994, 1% ex pupa zebranej 2 VI 1994;
– Podpakule, Rudka Łowiecka, Hańsk Drugi (FB79), zasiedlone żerowiska;
– Osowa, Dubeczno, rez.„Żółwie błota” (FC70), 1994-1996, zasiedlone żerowiska;
– Okuninka, Korolówka (FC71), VI 1996, zasiedlone żerowiska;
– Dołhobrody - Pawluki (FC72), VI 1996, zasiedlone żerowiska;
– Dołhobrody - Osiamczuki (FC73), VI 1996, opuszczone żerowiska;
– Żuków (FC62), VI 1996, zasiedlone żerowiska;
– Dominiczyn (FC60), liczne świeże i stare żerowiska, 6 VI 1996, 1 ex. w locie przy pniach starych olch;
– Hańsk (FB69), pojedyńcze żerowiska obserwowane w 1994 i 1995 roku;
– Dubica Górna - Rossosza (FC44), zasiedlone olchy przy szosie.
Łącznie w latach 1994–96 wyhodowano przeszło 20 exx. ex pupae.
S.mesiaeformis został stwierdzony z Polski z Polesia Lubelskiego oraz
Roztocza (BUSZKO, HOŁOWIŃSKI, 1994). Znany on jest również z Pojezierza Mazurskiego (BĄKOWSKI, SURMACKI, 1995). Gatunek ten jest związany
z olsami, które są jednym z dominujących zbiorowisk na badanym terenie.
Omawiany gatunek zasiedla głównie stare i nasłonecznione olchy Alnus glutinosa GAERTN.
Synanthedon spheciformis ([DENIS et SCHIFFERMÜLLER], 1775)
– Macoszyn (FB79), V 1994 – 1996, kilkanaście exx. ex pupae pobranych z
młodych brzóz;
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– Hańsk (FB69), 1994 i 1995, liczne żerowiska na odroślach brzóz;
– Szcześniki (FC60), zasiedlone żerowiska.
Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER, 1790)
– Macoszyn (FB79), 4 VI 1996, 6%% obserwowanych w południe przy torbie z feromonami – ( w tym 3%% odłowione) , przylot trwał kilkanaście
minut, po rozwieszeniu feromonów ani jeden przeziernik się nie pojawił;
– Hańsk Drugi (FB79), 5 VI 1996, 1% przy torbie z feromonami, przy zrębie z kruszyną Frangula alnus MILL., VII–X 1996 liczne żerowiska z gąsienicami na kruszynach;
– Osowa (FC70), VII–X 1996 liczne żerowiska z gąsienicami na kruszynach;
– rez. „Stawska Góra” (FB67), 4 VI 1996, 1 poczwarka i 5 żerowisk na szakłaku Rhamnus cathartica L., ; 10 XI 1996, 4 żerowiska na kruszynie.
Gatunek znany z Gdańska (SPEISER, 1903) i Pilawy koło Warszawy (SŁASZCZEWSKI, 1911) oraz kilku stanowisk w południowej części Polski: Rytwiany (KARPOWICZ, 1930), Lubasz koło Szczucina (NIESIOŁOWSKI, WOJTU SIAK, 1949), Pienin (BUSZKO i in., 1973), rez. „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza (BĄKOWSKI, 1996), rez. „Skarpa Dobrska” koło Kazimierza nad
Wisłą (BUSZKO i in., 1996).
Początkowo żerowiska tego gatunku stwierdzono na R.cathartica w rez.
„Stawska Góra”. Następnie S. stomoxyformis odłowiono przy feromonach w
pobliżu leśniczówki w Macoszynie. Ponieważ szakłak w tym miejscu oraz w
najbliższej okolicy nie występuje, jeden z autorów rozpoczął poszukiwania
żerowisk tego gatunku na kruszynie. W rezultacie znaleziono liczne żerowiska, szczególnie na wcześniej ścinanych krzewach kruszyn z których wyrastały młode odrośla.
Synanthedon culiciformis (LINNAEUS, 1758)
– Macoszyn (FB79), 14 i 15 V 1996, 2%% i 2&&, ex pupa, wyhodowane ze
ściętego pniaka Betula pendula ROTH., próba wycięta pod koniec kwietnia;
– Hańsk Drugi (FB79), V 1995, opuszczone żerowiska, 2 egzuwia.
Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1779)
– Stulno (FB89), opuszczone żerowiska na Salix caprea L.;
– Macoszyn (FB79), 9 V 1995, 1& ex pupa zebranej na S.caprea;
– Hańsk Drugi (FB79), 20 V 1994, 1 & ex pupa z Pyrus communis L. na początku V, wylot z żerowiska był obserwowany; 14 VI 1996, 1% ex pupa na
S.caprea;
– Rudka Łowiecka (FB79), 20 I 1996, żerowiska na Salix;

112

M. BĄKOWSKI, M. HOŁOWIŃSKI

– Luta (FC70), 6 VI 1995 , 2 gąsienice, 3 egzuwia na Salix;
– Dominiczyn (FC60), 6 VI 1996, 1% przyleciał do feromonów.
Synanthedon myopaeformis (BORKHAUSEN, 1789)
– Stulno, Majdan Stuleński (FB89), 21–26 VII 1995, 1%, 2&&, ex pupae na
Malus MILL .;
– Kosyń (FB79), VII 1995, wyhodowano 2 exx., część żerowisk była już opuszczona zanim pobrano próbki, część poczwarek obumarła w żerowiskach;
– Hańsk Drugi (FB79), 14 VI – 22 VII 1996, 4%%, 5&&, ex pupae na ściętej
Sorbus aucuparia L.;
– Macoszyn (FB79), 9 VII 1994, 1 ex pupa z S. aucuparia;
– Włodawa (FC71), żerowiska na Malus.
Synanthedon vespiformis (LINNAEUS, 1761)
– Macoszyn (FB79), 7 VII 1995, 1% , 9 VII 1995, 1&, oba okazy wyhodowane z rakowatości na Quercus L, pobranych 20 VI 95;
– Hańsk Drugi (FB79), 5 VI 1995, żerowiska.
Synanthedon tipuliformis (CLERCK, 1759)
– Stulno (FB89), opuszczone żerowiska na Ribes L.;
– Sobibór (FC80), opuszczone żerowiska;
– Macoszyn (FB79), 15 VI 1994, 1%, 1&, 30 V 1995, 1 &;
– Hańsk Drugi (FB89) 30 VI – 1 VII 1996, 3%% ex pupae;
– Osowa (FC70), opuszczone żerowiska.
Bembecia ichneumoniformis ([DENIS et SCHIFFERMÜLLER ], 1775)
– Stulno (FB89), 24 VII 1995, pojedyńcze gąsienice na Lotus corniculatus L.;
– Lack (FC62), VI 1996, żerowisko z gąsienicą na L. corniculatus.
Chamaesphecia hungarica (TOMALA, 1901)
Omawiany gatunek został stwierdzony po raz pierwszy z Polski, ze Starego Stulna oraz Wsi Sobibór (BĄKOWSKI, H OŁOWIŃSKI, 1996). W trakcie
prowadzonych obserwacji żerowisk tego gatunku na początku czerwca 1996
w Starym Stulnie, stwierdzono znaczną ilość martwych gąsienic tego gatunku oraz brak imagines. Opóżnienie w rozwoju oraz duża śmiertelnośc gąsienic spowodowana była prawdopodobnie wysokim poziomem wody w starorzeczu w okresie wiosennym. Na początku lipca na tym samym stanowisku
odnotowano 1 imago, liczne żerowiska i egzuwia.
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Ch. hungarica jest ściśle związana z tarasem zalewowym Bugu, gdzie występuje jego podstawowa roślina żywicielska Euphorbia lucida WALDST. et
KIT . Stanowisko w Polsce jest najbardziej wysuniętym na północ w Europie.
Najbliższe stanowiska tego gatunku znajdują się w południowej Słowacji
(LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA, 1995).
Chamaesphecia empiformis (E SPER, 1783)
– Włodawa - Orchówek (FC71), 3 VI 1996, 2&&, 1% na Euphorbia cyparissias L.;
– Sobibór - stacja kolejowa (FC80), 6 VI 1995, 2 exx. na E. cyparissias,
28 VI 1995, 1% ;
– Stulno (FB89),24 VII 1995, żerowisko;
– Osowa (FC70), 6 VI 1995, 1 gąsienica.
Omówienie wyników
Na badanym obszarze stwierdzono 16 gatunków Sesiidae. W ostatnim
czasie wykazano z tej części kraju dwa gatunki przezierników nowe dla fauny Polski: S. mesiaeformis (H.-S.) (B USZKO, HOŁOWIŃSKI , 1994) i Ch. hungarica T OMALA (B ĄKOWSKI, H OŁOWIŃSKI , 1996). Oba gatunki są ściśle
związane z siedliskami bardzo charakterystycznymi dla tego obszaru. W
trakcie badań stwierdzono, że S. mesiaeformis (H.-S.) występuje prawie na
całym badanym obszarze natomiast Ch. hungarica jest bardzo lokalny. Trzecim gatunkiem, równie interesującym jest S. stomoxyformis (HBN.), który
znany jest z nielicznych stanowisk w Polsce. Należy zwrócić uwagę na duży
udział gatunków Sesiidae związanych z drzewami i krzewami (ksylofagów),
w stosunku do niewielkiego udziału gatunków związanych z roślinami zielnymi (rhizofagów). Wiąże się to oczywiście z dużym udziałem lasów na badanym obszarze. Udział ten w przypadku Sobiborskiego Parku Krajobrazowego wynosi 80% w stosunku do ogólnej powierchni Parku.
Interesujące jest również stwierdzenie bardzo rzadkiej aberacji
– S. apiformis ab. tenebrioniformis (ESP.), oraz nowej rośliny żywicielskiej
S. formicaeformis (ESP .) – Pyrus communis L., która dotychczas nie była podawana w piśmiennictwie (LAŠTŮVKA,1992).

SUMMARY
The paper contains the results of faunistic research carried out on the Sesiidae
(Lepidoptera) in the south - eastern part of Polesie Lubelskie in 1994 – 1996. During the
study 16 species of Sesiidae were recorded. Two of them – Synanthedon mesieae-
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formis (H.- S.) and Chameasphecia hungarica TOMALA were found in Poland during the last
years (B USZKO, HOŁOWIŃSKI, 1994; BĄKOWSKI, HOŁOWIŃSKI, 1996). S. mesiaeformis is
known from many localities in the study area, Ch. hungarica occurs locally in a swampy area
along the Bug River. The other interesting species – S. stomoxyformis – is known from few
localities in Poland only.
The Sesiidae were recorded mainly on the basis of collected preimaginal stages, pupal
shells, feeding traces and not numerous adults.
Most data concern xylophageous species of the Sesiidae. This fact is probably connected
with a considerable forest cover of the investigated part of Polesie Lubelskie.
A new host plant of S. formicaeformis ESP. – Pyrus communis L. – is given.
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KRÓTKIE DONIESIENIA
SHORT COMMUNICATIONS

182. Polysarcus denticauda (CHARPENTIER , 1825) – gatunek pasikonika
(Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) nowy w faunie Polski
Polysarcus denticauda (CHARPENTIER, 1825) (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) – a new grasshopper species in the Polish fauna
KEY WORDS: Orthoptera, Phaneropteridae, Polysarcus, denticauda, new record, Poland, distribution,
diagnostic characters.

Na tle innych grup owadów, fauna Polski w zakresie prostoskrzydłych, a szczególnie pasikoników (Tettigonioidea), poznana jest stosunkowo dobrze. Dzięki wieloletnim, powojennym badaniom B AZYLUKA i LIANY wiele regionów kraju doczekało się kompleksowych
opracowań faunistycznych, przynajmniej jeśli chodzi o środowiska kserotermiczne. Do chwili obecnej w Polsce stwierdzono występowanie 29 gatunków z nadrodziny Tettigonioidea, w
tym 5 po ukazaniu się klucza do ich oznaczania autorstwa W. BAZYLUKA (w 1956 r.), głównie w latach siedemdziesiątych (Isophya brevipennis BRUNNER VON WATTENWYL , I. pienensis MAŘAN, I. stysi ČEJCHAN, I. posthumoidalis BAZYLUK, Poecilimon ukrainicus BEY-BIENKO). Wśród gatunków występujących blisko granic naszego kraju i prawdopodobnych u nas,
wymieniono we wspomnianym kluczu m. in. Orphania denticauda (CHARPENTIER) (obecnie
w rodzaju Polysarcus). Gatunek ten znany jest z południowej Europy od Pirenejów po Bałkany oraz z Kaukazu. Najdalej na północ podawany był z Czech i Słowacji oraz z zachodniego Podola, gdzie znaleziono go przed wojną w Stanisławowie (aktualnie Ivano-Frankivs'k na
Ukrainie). Najbliższe granic Polski stanowiska, obok wspomnianego Stanisławowa, stwierdzono na środkowych Morawach (Javornik) i we wschodniej Słowacji (Wyhorlat).
Pasikonika tego odkryliśmy podczas połowu ryjkowców 29 VI 1996 w okolicach miejscowości Bolestraszyce koło Przemyśla (kod UTM FA31), leżącej wg. regionalizacji przyjętej
w „Katalogu fauny Polski” na południowo-wschodnim skraju Niziny Sandomierskiej. Pierwszy
okaz P. denticauda znaleziony został na drodze śródpolnej, następne obserwowaliśmy lub
odławialiśmy do czerpaka na skrajach pól i wśród roślinności porastającej kilkumetrowej
wysokości, długą skarpę śródpolną, między Bolestraszycami a lewym brzegiem Sanu, w części wykorzystywaną jako śmietnik przez okolicznych mieszkańców. W sumie w ciągu kilku
godzin zaobserwowaliśmy co najmniej 8 wyłącznie dorosłych osobników P. denticauda obu
płci. Dwa z nich zostały zakonserwowane i znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.
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Polysarcus denticauda jest dużym pasikonikiem o szczątkowych skrzydłach, tylko nieznacznie wystających poza tylną krawędź przedplecza (nieco bardziej u samca). Długość ciała wszystkich obserwowanych przez nas okazów zbliżona była do maksymalnych wymiarów
podawanych dla tego gatunku (samiec 35 mm, samica 40 mm, nie licząc przydatków odwłokowych), a ich ubarwienie było jednolicie żywozielone. Pokrojem i ubarwieniem gatunek ten
przypomina występujące w naszych górach zrówieńki z rodzaju Isophya, jest jednak od nich
prawie dwukrotnie większy i łatwy do odróżnienia dzięki bardzo szerokiemu wierzchołkowi
ciemienia (2.2–3.0 x szerszy od pierwszego członu czułków) bez śladu bruzdy środkowej,
oraz budowie zewnętrznych narządów płciowych. Pokładełko samicy ma długość równą co
najmniej połowie długości odwłoka, jego dolna krawędź jest na dłuższej przestrzeni niemal
prosta, szczytowa część pokładełka jest wyraźnie zakrzywiona ku górze i piłkowana. Równie
jednoznaczną cechą diagnostyczną samca jest wydłużona, zwężająca się nieco ku szczytowi i
wycięta na końcu płytka genitalna, dorównująca lub przewyższająca długość przysadek
odwłokowych (cerci). W porównaniu z okazami z innych rejonów zasięgu P. denticauda, okazy
z Bolestraszyc odznaczają się bardzo krótkimi skrzydłami, zarówno u samca jak i u samicy, oraz wyjątkowo krótkim pokładełkiem (u zakonserwowanej samicy 16 mm, przy około 40
mm długości ciała) i delikatną budową cerci u samca (A. LIANA, inf. ustna).
Dziękujemy doc. dr hab. Annie L IANIE (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
za potwierdzenie oznaczenia oraz uwagi o zmienności, nomenklaturze i rozsiedleniu P. denticauda wykorzystane w tej notatce.
Marek WANAT, Wrocław
Piotr BIAŁOOKI, Sopot

183. Długoskrzydła forma Metrioptera roeseli var. diluta (CHARPENTIER ,
1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku
A long-winged form of Metrioptera roeseli var. diluta (CHARPENTIER , 1825)
(Orthoptera: Tettigoniidae) in organic infux at the southern part of Baltic Sea
KEY WORDS: Orthoptera, Tettigonidae, Metrioptera, roeseli, new localities, N Poland.

Podłatczyn Roesela Metrioptera roeseli (HAGENBACH, 1822) spotykany jest powszechnie
w całej Polsce. Zwykle występuje w formie o skróconych pokrywach. Forma długoskrzydła
tego gatunku obserwowana jest znacznie rzadziej.
– 8 i 9 VIII 1996, na plażach w miejscowościach: Ustka (UTM: XA25), Rowy (XA36)
i Łeba (XA67), w materiałach organicznych wyrzuconych przez morze, znaleziono kilkadziesiąt jeszcze żywych osobników formy długoskrzydłej.
Ze Słowińskiego Wybrzeża Bałtyku ta forma dotychczas nie była wykazywana. Najbliższe
znane stanowiska znajdują się na wyspie Wolin (GROBELNY, dane niepublikowane). W innych rejonach Polski formę tę spotykano przede wszystkim w środowiskach łąkowych, najczęściej mezohigrofilnych. Na niektórych stanowiskach w górach (Tatry, Bieszczady) forma
długoskrzydła stanowiła do 50% złowionych egzemplarzy tego gatunku (B AZYLUK,1978:
Fragm. faun., 22 (1): 7-50.).
Seweryn GROBELNY, Poznań
Piotr TRYJANOWSKI , Poznań
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184. Nowe stanowisko Pocadius adustus R EITTER , 1888 (Coleoptera:
Nitidulidae) w Polsce
New localities of Pocadius adustus REITTER, 1888 (Coleoptera: Nitidulidae) in
Poland
KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Pocadius, adustus, new locality, Poland.

W 1996 roku otrzymałem 7 exx. chrząszczy z rodzaju Pocadius ERICHSON , 1843, zebranych w miejscowości Stara Wieś ad Grójec (UTM: DC84). Chrząszcze zostały wybrane
4 VIII 1996 r. z owocników małych purchawek, w lesie liściastym, leg. Beata MACIEJEWSKA.
Po oznaczeniu okazało się, iż 4 exx. należą do gatunku Pocadius striatus (OLIVIER, 1790), a
3 exx. do P. adustus REITTER , 1888.
P. striatus znany jest ze stanowisk rozmieszczonych w całej Polsce, natomiast P. adustus
został wykazany z Polski stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1994 roku, przez BOROWCA i
KANIĘ (Wiad. entomol. 13 (4): 217-225.), na podstawie 1 ex. odłowionego w rez. „Bukowa
Góra” na Roztoczu. W późniejszej publikacji (B OROWIEC, K ANIA,1995: Wiad. entomol.
14 (3): 153-157) podano ten gatunek również z Bieszczadów. W tym samym roku ukazała się
publikacja K UBISZA (Act. Ent. Siles. 3 (1-2): 13-15), w której podano nowe stanowiska tego
gatunku na: Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżynie KrakowskoWieluńskiej oraz w Beskidzie Zachodnim i okolicach Przemyśla (to ostatnie stanowisko bez
bliższych danych lokalizacyjnych). Obecnie, brak jest jeszcze udokumentowanych znalezisk
z części północnej i południowo-zachodniej kraju.
Prowadząc badania faunistyczne w Puszczy Boreckiej, udało mi się tam stwierdzić tylko
P. striatus. Gatunek ten (5 exx.) odłowiłem w rezerwacie „Mazury” (UTM: EE79), 6 V 1993,
w grądzie, w owocnikach purchawicy olbrzymiej.
Konrad H. MACIEJEWSKI, Toruń

185. Donaciinae (Coleoptera: Chrysomelidae) zebrane w Poleskim Parku
Narodowym
Donaciinae (Coleoptera: Chrysomelidae) collected in the Poleski National Park
KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, Donacinae, Poleski National Park, E Poland.

Wszystkie europejskie gatunki Donaciinae są ściśle związane z roślinnością nadwodną lub
torfowiskową. Ze względu na ich preferencje środowiskowe obszar Poleskiego Parku Narodowego o charakterze wodno-torfowiskowym obfituje w odpowiednie biotopy zasiedlane
przez te chrząszcze. W okresie trzyletnich badań (1994–96) z tego terenu wykazano 17 gatunków Donaciinae (60% fauny krajowej), z których tylko 3 (Donacia crassipes, D.marginata
i Plateumaris affinis) notowano dotychczas z Podlasia. Pozostałe są nowymi gatunkami dla
tej krainy, a wszystkie podane niżej nowymi dla parku:
Donacia (Donacia) aquatica (L.)
– Pieszowola (FC50), 19 V 1996, 1 ex., 30 V 1996, 6 exx.
Donacia (Donacia) brevicornis AHR .
– J. Długie (FC50), 1 VI 1994, 2 exx., 27 V 1995, 12 exx.
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Donacia (Donacia) cinerea HERBST
– Pieszowola (FC50), 30 V 1995, 1 ex., 19 V 1996, 1 ex. leg. W. PIOTROWSKI .
Donacia (Donacia) crassipes FABR .
– J. Moszne (FC40), 21 VI 1994, 1 ex.;
– Pieszowola (FC50), 30 V 1996, 7 exx., leg. W. PIOTROWSKI ;
– Zawadówka (FB49), 19–21 VII 1996, 4 exx.
Donacia (Donacia) dentata HOPPE
– Wólka Wytycka (FB50), 20 VII 1996, 8 exx., 22–24 VIII 1996, 5 exx.
Donacia (Donacia) impressa PAYK.
– J. Długie (FC50), 19 V 1994, 10 exx,;
– J. Moszne (FC40), 29 V 1996, 4 exx.
Donacia (Donacia) marginata HOPPE
– Nowiny (FC50), 25 VII 1995, 4 exx.;
– Pieszowola (FC50), 19 V 1996, 1 ex., 30 V 1996, 1 ex., leg. W. PIOTROWSKI;
– Wólka Wytycka (FB50), 20 VII 1996, 1 ex.
Donacia (Donacia) obscura GYLL.
– J. Moszne (FC40), 29 V 1996, 5 exx.;
– Pieszowola (FC50), 30 V 1996, 6 exx.;
– Wólka Wytycka (FB50), 20 VII 1996, 1 ex.
Donacia (Donacia) semicuprea PANZ.
– Pieszowola (FC50), 19 V 1996, 1 ex., leg. W. PIOTROWSKI.
Donacia (Donacia) simplex FABR .
– Zawadówka (FB49), 2 V 1994, 1 ex.
Donacia (Donacia) sparganii AHR.
– Wólka Wytycka (FB50), 20 VII 1996, 2 exx., leg. W. PIOTROWSKI.
Gatunek rzadko odławiany.
Donacia (Donacia) thalassina GERM.
– Zawadówka (FB49), 20 VII 1996, 11 exx.
Donacia (Donacia) versicolorea (B RAHM)
– Pieszowola (FC50), 25 VII 1996, 1 ex.
Plateumaris (Plateumaris) affinis (KUNZE)
– J. Długie (FC50), 25 VI 1994, 1 ex.
Plateumaris (Plateumaris) consimilis (SCHRANK )
– Pieszowola (FC50), 30 V 1996, 1 ex.
Plateumaris (Plateumaris) rustica (KUNZE)
– J. Długie (FC50), 25 VI 1994, 1 ex.
Plateumaris (Plateumaris) sericea (L.)
– Durne Bagno (FC40), 1 V 1996, 5 exx.;
– J. Moszne (FC40), 29 V 1996, 2 exx.;
– Pieszowola (FC50), 30 VI 1996, 2 exx.
Ewa PIETRYKOWSKA, Lublin
Bernard STANIEC, Lublin
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186. Stanowisko Dytiscus latissimus L INNAEUS, 1758 (Coleoptera:
Dytyscidae) w Wielkopolskim Parku Narodowym
A new locality of Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in the
Wielkopolski National Park
KEY WORDS: Coleoptera, Dytiscidae, Dytiscus, latissimus, record, Wielkopolski National Park, W Poland.

Dytiscus latissimus L. znany jest z zachodniej i środkowej części Europy oraz z zachodniej
Syberii. W Polsce występował na całym jej obszarze, z wyjątkiem południowo-wschodniej
części kraju i gór. Większość doniesień pochodzi jednak sprzed kilkudziesięciu lat (BURAKOWSKI i in., 1976: Katalog fauny Polski, Warszawa, XXIII, 12: 1-307.). W ostatnich latach
w wyraźny sposób ograniczył liczebność i jest nadzwyczaj rzadko obserwowany.
Podczas obserwacji prowadzonych w Wielkopolskim Parku Narodowym, stwierdziłem
występowanie tego interesującego gatunku pływaka:
– Jezioro Budzyńskie (UTM: XT29), 28 VIII 1996, 1%, wyłowiony siatką planktonową z
kępy Myriophyllum verticillatum (L.), leg. et coll. S. CERBIN.
Sławomir CERBIN, Poznań

187. Attelabidae, Apionidae i Curculionidae (Coleoptera) nowe dla Kotliny
Sandomierskiej
Attelabidae, Apionidae and Curculionidae (Coleoptera) new to the fauna of Kotlina
Sandomierska region (SE Poland)
KEY WORDS: Coleoptera, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae, new records, SE Poland.

Opierając się na „Katalogu Fauny Polski” (BURAKOWSKI i in., 1992, 1993, 1995, 1997)
można stwierdzić, że Kotlina Sandomierska należy do stosunkowo słabo poznanych faunistycznie rejonów Polski. Rekonesansowe badania prowadzone w najbliższych okolicach
miejscowości: Jarosław (J), Radawa (R), Sieniawa (S) i Wola Mołodycka (WM) w latach
1990, 1993 i 1994, przyniosły szereg interesujących odkryć o których piszemy w innym miejscu. W niniejszej notatce podajemy jedynie gatunki nie wykazane do tej pory z Kotliny Sandomierskiej, chociaż znane z szeregu innych krain Polski:
ATTELABIDAE: Coenohrinus pauxillus (GERM .) – J (FA14), R (FA25).
APIONIDAE: Omphalapion dispar (GERM.) – J (FA14), WM (FA35); Protapion assimile
(K IRBY ) – J (FA14); P. filirostre (K IRBY) – J (FA14); Pseudoperapion brevirostre
(HERBST) – R (FA25); Apion cruentatum WALT. – J (FA14); Stenopterapion tenue (K IRBY) – J (FA14), WM (FA35); Holotrichapion aethiops (HERBST) – J (FA14), R (FA25);
H. ononis (KIRBY) – J (FA14); Cyanapion columbinum (GERM.) – J (FA14), S (FA16);
C. gyllenhali (KIRBY) – S (FA16); C. platalea (GERM.) – J (FA14); Oxystoma dimidiatum
(DESBR.) – S (FA16); O. subulatum (KIRBY) – J (FA14), S (FA16); Eutrichapion ervi
(KIRBY) – J (FA14); E. punctigerum (PAYK.) – J (FA14), WM (FA35).
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CURCULIONIDAE: Omiamima mollina (BOH.) – J (FA14); Phyllobius virideaeris (LAICH.)
– R (FA25); Polydrusus fulvicornis (FABR .) – R (FA25); P. inustus (GERM.) – J (FA14);
Eusomus ovulum (GYLL.) – J (FA14); Sitona macularius (MRSH.) – J (FA14); S. ononidis SHARP – J (FA14); S. humeralis STEPH. – J (FA14), WM (FA35); Tropiphorus elevatus (HERBST) – J (FA14); Hypera contaminata (HERBST) – J (FA14); Limnobius borealis
(PAYK.) – J (FA14); Leiosoma cribrum (GYLL.) – S (FA16); Dorytomus hirtipennis BED.
– J (FA14); Anthonomus pedicularius (L.) – J (FA14); Curculio crux (FABR.) – J (FA14);
Tychius aureolus KIESEW. – J (FA14); T. meliloti STEPH. – J (FA14); Sibinia pyrrhodactyla (MRSH.) – R (FA25), S (FA16); Ceutorhynchus hampei BRIS. – R (FA25); C. ignitus
GERM. – J (FA14); Datonychus angulosus (BOH.) – R (FA25); Microplontus figuratus
(GYLL.) – J (FA14).
Bogusław PETRYSZAK, Kraków
Paweł DĄBEK, Nowy Targ

188. Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich
Buprestidae (Coleoptera) new to the Świętokrzyskie Mts.
KEY WORDS: Coleoptera, Buprestidae, new records, Świętokrzyskie Mts., S Poland.

Wymienione poniżej gatunki nie były dotychczas podawane z Gór Świętokrzyskich. Całość materiału dowodowego znajduje się w moim zbiorze.
Dicerea berolinensis (HERBST, 1779)
– Pasmo Zgórskie ad Kielce, 23–25 VII 1988, 4 exx., wyhodowane z gałęzi buka.
Phaenops formaneki JACOBSON , 1913
– Mójcza ad Kielce, 10 V 1989, 6 exx., wyhodowane z cienkiej sosny.
Agrilus derasofasciatus LACORDAIRE in BOISDUVAL et LACORDAIRE, 1835
– Kielce, Domaszowice ad Kielce, od 20 VI do 16 VII 1992, liczne egzemplarze na winorośli.
Agrilus integerrimus (RATZEBURG, 1837)
– Mójcza ad Kielce, 22 VI 1993, 2 exx. na wawrzynku wilczełyko (Daphne mezereum L.).
Habroloma nana (PAYKULL, 1799)
– Kielce - Białogon, różne daty zebrania wiosną w latach 1988 - 1996, liczne egzemplarze na
bodziszku czerwonym (Geranium sanguineum L.)
Trachys troglodytes GYLLENHAL in SCHÖNHERR, 1817
– Kielce - Zagórze, V, VI, różne daty zebrania od 1993 do 1996, liczne egzepmlarze na
świerzbnicy polnej (Knautia arvensis (L.)).
Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za sprawdzenie oznaczeń.
Marek BIDAS, Kielce
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189. Nowe stanowiska Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER , 1790) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce
New records of Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER, 1790) (Lepidoptera: Sesiidae)
from Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, Poland, faunistics, new records.

Synanthedon stomoxyformis (HÜBNER ) został stwierdzony na początku XX wieku w
Gdańsku i Pilawie koło Warszawy. W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat odnotowano ten
gatunek z pojedyńczych stanowisk z Małopolski, Pienin, rezerwatu „Góry Pieprzowe”
koło Sandomierza oraz z rezerwatu „Skarpa Dobrska” koło Kazimierza nad Wisłą.
Wszystkie dotychczasowe informacje o występowaniu S.stomoxyformis w Polsce, opierają
się na pojedyńczo odłowionych imagines. Z pewnością jest to związane z tym, że biologia
tego gatunku do tej pory była poznana niewystarczająco. Niżej podano kolejne stanowiska
omawianego gatunku:
– Kraków - Podgórki (UTM: DA14), 28 V 1950, 1%, leg. A. GAJ, coll. A. KOCHANOWSKI;
– Kików (DA98), 21 V 1996, 12 opuszczonych żerowisk, 5 żerowisk z poczwarkami z których
wyhodowano 1 ex. 1 VI 1996, wszystkie żerowiska na szakłaku Rhamnus cathartica L., leg.
M. BĄKOWSKI et T. OSTAFIN; 18 VI 1996, 1% przyleciał w południe do torby z syntetycznymi feromonami płciowymi Sesiidae. Dalsza obserwacja wystawionych feromonów tego
samego dnia od godziny 12 do 16 nie przyniosła żadnego rezultatu;
– Chęciny (DB61), 29 VIII 1996, 10 żerowisk na R. cathartica, leg. M. BĄKOWSKI.
Gąsienice S. stomoxyformis żerują na korzeniach R. cathartica oraz Frangula alnus MILL.
Jesienią gąsienice przygotowują długi oprzęd sporządzony z trocin oraz ziaren ziemi, w którym na wiosnę następuje przepoczwarzenie. Oprzędy te są łatwe do znalezienia, gdyż ich
części szczytowe wystają ponad ziemię i ich wyszukiwanie stanowi najłatwiejszą metodę znalezienia tego przeziernika.
Marek B ĄKOWSKI, Poznań

190. Nowe dane o występowaniu Scythrididae (Lepidoptera) we wschodniej
Polsce
On the occurrence of some Scythrididae (Lepidoptera) in eastern Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Scythrididae, faunistics, E Poland

Scythrididae są jedną ze słabiej poznanych rodzin motyli w Polsce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dziennym, a jednocześnie stosunkowo skrytym, trybem życia. Powoduje to,
że są bardzo rzadko zbierane przy użyciu najczęściej stosowanych metod. W trakcie wieloletnich badań nad lokalnymi faunami odławiane są przeważnie przypadkowo, w niewielkiej
liczbie okazów. W dodatku są motylami dość trudnymi do oznaczania, co również nie sprzyja gromadzeniu informacji faunistycznych o nich. Większość z nielicznych polskich danych
jest już przestarzała i odnosi się głównie do południowej części kraju. Z północno-wschodniej Polski Scythrididae, jak dotąd, nie były w ogóle wykazywane.
Scythris potentilella (ZELLER,1847)
– FE01, Gugny, 18 VI 1996, 2 exx.
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Scythris palustris (ZELLER , 1855)
– FB79, Macoszyn , 12 VI 1996, 1 ex.
Scythris laminella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
– FE14, Biebrzański P. N., Tchórze Grzędy, 16 VI 1996, 1 ex.
Scythris siccella (ZELLER,1839)
– FE13, Osowiec, 18 VI 1996, 3 exx.
– FE14, Biebrzański P. N., Tchórze Grzędy, 16 VI 1996, 4 exx.
– FB89, Stare Stulno, 27 VI 1996, 2 exx.
Scythris cicadella (ZELLER,1839)
– FD20, rez. „Kózki”, 14 VI 1996, 1 ex.
– FB89, Stare Stulno, 27 VI 1996, 4 exx.
– FE14, Biebrzański P. N., Tchórze Grzędy, 16 VI 1996, 2 exx.
– FE13, Osowiec, 17 VI 1996, 1 ex.
Parascythris muelleri (MANN, 1871)
– FB79, Macoszyn, 26 VI 1996, 2 exx.
Materiały dowodowe znajdują się w zbiorze autora.
Tomasz RYNARZEWSKI, Poznań

191. Nowe stanowisko Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS , 1846) (Lepidoptera: Cosmopterigidae) w Polsce
New record of Sorhagenia
Cosmopterigidae) from Poland

lophyrella

(DOUGLAS ,

1846)

(Lepidoptera:

KEY WORDS: Lepidoptera, Cosmopterigidae, Sorhagenia, lophyrella, new record, Poland.

Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS) należy do rodzaju, który reprezentowany jest w Polsce i
centralnej części Europy przez trzy gatunki. Imagines przedstawicieli Sorphagenia SPULER, 1910 nie posiadają pewnych cech diagnostycznych w ubarwieniu, a poprawne ich
odróżnienie możliwe jest tylko poprzez porównanie narządów genitalnych. Stadia larwalne
troficznie związane są wyłącznie z roślinami z rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae).
S. lophyrella zasięgiem swego występowania obejmuje znaczną część Europy, Zakaukazie
oraz Azję Mniejszą. W Polsce dotychczas wykazywany był tylko z Pienin i Wrocławia. Kolejne stanowisko odkryto w Toruniu:
– Toruń (CD37), 1 %, 1&, ex larva, 28 V 1995; 2&&, ex larva, 31 V 1995; 2 %%, 6&&, ex
larva, 1 VI 1995 (leg. et coll. T. BARAN ).
Wszystkie okazy wyhodowano z larw żerujących na szakłaku pospolitym (Rhamnus cathartica L.), porastającym obrzeża zagajnika sosnowo-dębowego.
Tomasz B ARAN, Toruń
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192. Uwagi o interesujących gatunkach Depressariidae (Lepidoptera) złowionych w Wielkopolskim Parku Narodowym
Notes on some rare, interesting moth species of the family Depressariidae
(Lepidoptera) collected in the Wielkopolski National Park
KEY WORDS: Lepidoptera, Depressariidae, faunistics, new records, Wielkopolski National Park, Poland.

Dane dotyczące rozmieszczenia przedstawicieli rodziny Depressariidae są rozproszone
w wielu przeważnie trudno dostępnych czasopismach pochodzących z ubiegłego wieku. Informacje te ze względu na duże podobieństwo morfologiczne wielu gatunków, różniących
się w sposób wyraźny tylko budową narządów genitalnych nie mogą być obecnie uznane za
w pełni wiarygodne.
Podczas prowadzenia w ostatnich latach uzupełniających obserwacji w Wielkopolskim
Parku Narodowym, przy zastosowaniu generatora spalinowego „Yamaha” umożliwiającego
penetrowanie miejsc wcześniej niedostępnych, stwierdzono występowanie kilku interesujących gatunków.
Agonopterix selini (HEINEMAN,1870)
– XT29 Łódź, 1&, 7 VIII 1994, do światła lampy rtęciowej.
Gatunek znany z niewielu stanowisk z okolic Wrocławia są to jednak dane pochodzące
sprzed około 100 lat. Jedyne pewne stanowisko znajduje się w okolicy Rogoźna. Stanowisko w Wielkopolskim Parku Narodowym to drugie stanowisko w Polsce. Gatunek znany z
Europy środkowej i południowej oraz Szwecji i Finlandii.
Agonopterix subpropinquella (STAINTON, 1849)
– XT29 Łódź, 1%, 26 IV 1995, znaleziono jeden okaz podczas przeszukiwania roślin po
zapadnięciu zmroku przy użyciu latarki w pobliżu światła lampy rtęciowej.
Gatunek znany jedynie z niewielu stanowisk w okolicach Wrocławia i Rytra są to jednak
dane pochodzące z ubiegłego wieku. Znalezienie tego gatunku w Wielkopolsce znacznie
rozszerza jego uznawany dotychczas zasięg. Termin znalezienia jest potwierdzeniem hibernowania dojrzałych osobników. Poza Polską znany z Europy środkowej i północnej.
Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870)
– XT29 Górka, 1%, 25 VII 1981, do światła lampy rtęciowej.
W Polsce wykazywany współcześnie z Pienin, Beskidu Niskiego i Ustrońskiego, w czasach historycznych podany z okolic Wrocławia. Znany z Europy środkowej i północnej
oraz Krymu.
Depressaria douglasella STAINTON, 1849
– XT29 Łódź, 2&&, 7 VIII 1994, podczas wypłaszania z roślinności po zapadnięciu zmroku.
W Polsce współcześnie znaleziony w Beskidzie Ustrońskim oraz rezerwacie „Las Piwnicki” koło Torunia, historyczne stanowiska znane są z okolic Wrocławia i Rytra. Gatunek
szeroko rozprzestrzeniony w Europie, znany również z Maroka.
Depressaria pulcherrimella STAINTON,1849
– XT29 Górka, 1% , 22 IV 1994, znaleziony podczas wypłaszania z roślin po zapadnięciu
zmroku w pobliżu lampy rtęciowej.
Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce a termin złowienia potwierdza możliwość hibernowania stadiów imaginalnych. Dane historyczne pochodzące z ubiegłego wieku
z powodu niewielkich różnic morfologicznych należy uznać za wątpliwe; dotychczas jedynym
pewnym miejscem występowania tego gatunku był rezerwat „Las Piwnicki” koło Torunia.
Edward B ARANIAK, Poznań
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193. Nowe znalezisko Cucullia praecana EVERSMANN, 1844 (Lepidoptera:
Noctuidae) w Polsce
New record of Cucullia praecana EVERSMANN, 1844 (Lepidoptera: Noctuidae) from
Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Cucullia, praecana, new locality, Poland.

W trakcie badań nad motylami Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,
22 VII 1996 złowiłem do światła 1 okaz Cucullia praecana EV. (Górzno, UTM: DD09). W
ciągu ostatnich 60 lat gatunek ten wykazany był z terenu Polski tylko z Giżycka i Puszczy Boreckiej; wcześniej stwierdzony w Braniewie, Malborku i Gdańsku oraz w Miastku. Górzno
jest skrajnie południowym stanowiskiem tego gatunku w Polsce.
Zasięg C. praecana EV . obejmuje obszar od Morza Bałtyckiego po Ural. Wszędzie jest
rzadko spotykany. Gąsienice żyją na bylicach ( Artemisia spp.).
Andrzej OLEKSA, Toruń

194. Interesujące gatunki motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) z
Beskidu Niskiego
Interesting butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Beskid Niski Mountains
KEY WORDS: Lepidoptera, Rhopalocera, records, Beskid Niski Mts., S Poland.

Podczas obserwacji przyrodniczych przeprowadzonych w miesiącu lipcu 1996 roku,
w okolicy wsi Zyndranowa (UTM – EV57), stwierdzono występowanie 40 gatunków motyli
dziennych, z których kilka było szczególnie interesujących.
Nordmannia w-album (K NOCH, 1782) – Złowiono 2 exx., 15 VII 1996, w zaroślach na skraju
polany.
Gatunek lokalny, znany z rozproszonych stanowisk na terenie kraju.
Maculinea arion (LINNAEUS , 1758) – Obserwowano pojedyncze egzemplarze na nasłonecznionych łąkach z kępami macierzanki (Thymus sp.).
Gatunek znany z rozproszonych stanowisk w centralnej, północno-wschodniej i południowej części Polski. Uznawany w Europie za zagrożony wyginięciem.
Melitaea diamina (LANG, 1789) – Złowino 4 exx., 14–23 VII 1996. Obserwowany licznie na
wilgotnych łąkach i pastwiskach.
Gatunek znany w Polsce z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju.
Carcharodus flocciferus (ZELLER, 1847) – Złowiono 4 exx., 15–26 VII 1996, na śródleśnych
podmokłych polanach i brzegach lasów. W okolicy występowała licznie roślina pokarmowa gąsienic – czyściec leśny (Stachys silvatica L.). Zebrane okazy były mocno zniszczone,
co świadczy o końcu pojawu imagines.
Gatunek znany dotychczas w Polsce z dwóch izolowanych stanowisk.
Wojciech KUBASIK , Poznań
Eliza RYBSKA, Gorzów Wilelkopolski
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“XX Międzynarodowy Kongres Entomologiczny”, Florencja, Włochy,
25–31 sierpnia 1996 r.
Zorganizowany przez Włoską Narodową Akademię Entomologiczną i Włoskie Towarzystwo Entomologiczne, pod auspicjami 23 różnych międzynarodowych oraz włoskich organizacji i instytucji, XX Światowy Kongres Entomologiczny odbył się w malowniczo położonej
u stóp zboczy toskańskiego i emiliańskiego pasma Apeninów – Florencji – stolicy włoskiej
Toskanii.
Plenarne posiedzenia oraz niektóre spotkania sesyjne, a także szereg towarzyszących
kongresowi imprez zorganizowano w położonym w centrum starego miasta „Palazzo dei
Congressi”. Inne spotkania naukowe odbywały się w sąsiednich budynkach:„Centro Affari”
oraz „Fortezza da Basso”, w którym miała także miejsce sesja plakatowa.
Trudno dokładnie sprecyzować listę wszystkich uczestników kongresu, ponieważ nie
można się było zorientować, czy spośród 2751 wyszczególnionych na oficjalnej liście osób,
wszystkie dotarły na Kongres, a także dla tego, iż przybyły również takie, których na niej nie
było, np.: rodziny lub uczniowie (studenci, doktoranci) niektórych oficjalnych gości, przedstawiciele różnych wydawnictw naukowych, firm produkujących różnorodne akcesoria entomologiczne, a także delegacje władz środowiskowych oraz różnego rodzaju innych organizacji i instytucji.
Przybyli na kongres z 80 państw entomolodzy reprezentowali wszystkie zamieszkałe kontynenty. Najwięcej osób (1413) przybyło z Europy oraz Ameryki Północnej (587) i Azji
(448), a najmniej (44) z Afryki. Pod względem liczebności ekip państwowych dominowali
Amerykanie (511 osób), przed Włochami (332), Japończykami (297), przedstawicielami
Wielkiej Brytanii (210), Niemcami (196) oraz Francuzami (117) i Brazylijczykami (106). Z
Polski spotkałem kilkanaście osób, chociaż na oficjalnej liście widniały 32 nazwiska osób,
głównie z Warszawy i jej rejonów, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania, Lublina oraz
Siedlec i Skierniewic. Z innych krajów dotarło mniej uczestników, a spośród nich 24 były reprezentowane tylko jednoosobowo.
Zajęcia kongresowe przebiegały wielotorowo. Posiedzenia plenarne oraz sesje plakatowe
skupiały naraz najwięcej uczestników, natomiast specjalistyczne sesje naukowe odbywały się
w mniejszych grupach, w ramach 25 różnych tzw. sekcji. W trakcie tego kongresu przedstawiono ustnie lub w formie plakatu 3153! odrębne tematy. Ponadto odbyło się 15 zebrań różnych towarzystw i związków, w tym: Europejskiego Towarzystwa Koleopterologów i Euro-
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pejskiego Towarzystwa Entomologicznego. W ramach kongresu miały miejsce jeszcze 4 tzw.
„satelit symposia” specjalistycznych grup entomologów, z czego 2 odbyły się podczas jego
trwania, a 2 po oficjalnym zamknięciu.
Ceremonii oficjalnego otwarcia XX Międzynarodowego Kongres Entomologicznego
25 sierpnia 1996 o godz. 18:00 przewodzili: Prof. B. BACETTI z Włoch - prezydent Włoskiej
Akademii Entomologicznej i jednocześnie prezydent tego Kongresu oraz Prof. R. GALUN z
Izraela - prezydent Rady Naukowej XX ICE. W trakcie tej krótkiej uroczystości uhonorowano prof. V. B. WIGGLESWORTH'a medalem za wybitne osiągnięcia w entomologii, po czym
zaczęła się już część robocza kongresu. Na tej pierwszej plenarnej sesji wygłoszono dwa wykłady; pierwszy, zreferowany przez prof. O. WILSON'a temat, dotyczył bioróżnorodności
owadów, a drugi, autorstwa prof. BACETTI 'ego, poświęcony był historii włoskiej entomologii.
Następne plenarne spotkanie odbyło się już na drugi dzień, o ósmej rano, a kolejne o
czternastej po południu i tak zazwyczaj było do końca kongresu; łącznie obyło się 14 takich
plenarnych posiedzeń. Wszystkie wykłady, których wysłuchałem były bardzo interesujące,
ale moją największą uwagę przyciągnęły następujące: „Comparative spermatology in insect
taxonomy and phylogeny”, wygłoszony przez BACETTI'ego; „Molecular polymorphism and
rates of evolution” F. J. AYALA'i; „Life history evolution in insects: The role of the phenotype in evolutionary theory” S.C. STEARNAS'a oraz „Pattern formation in insect embryogenesis: The evolution of concept and mechanisms” K. SANDER'a.
Począwszy od 26 sierpnia, każdego dnia kongresowego, za wyjątkiem czasu przeznaczonego na posiedzenia plenarne i sesje plakatowe, odbywały różnego rodzaju sesje naukowe
w obrębie wspopmnianych 25 odrębnych, specjalistycznych sekcji. W ramach tych sekcji
odbyło się 120 różnorakich sympozjów, 18 szkoleń specjalistycznych, 14 spotkań grup „specjalnych zainteresowań” oraz 7 sesji „wolnych komunikatów”. W trakcie tych zebrań naukowych wygłoszono łącznie 1644 krótsze lub dłuższe referaty. Najwięcej wykładów zaprezentowano w ramach sekcji: P01 – „Systematics and Phylogeny” (173 tematy), P15 – „Agriculture
Entomology” (112) oraz sekcji P22 – „Integrated Pest Management” (112), a najmniej w
sekcji P19 – „Ecology of Pesticides, Resistance and Toxicology” (19 tematów).
Czterodniowa (26–29 VIII) wystawa plakatów obyła się również w ramach sekcji tematycznych. Najwięcej plakatów (153) wystawiono w ramach sekcji P20 – „Entomophagous insects and biological control” oraz sekcji P10 – „Ecology and population dynamics” (137 posterów) i P01 – „Systematics and Phylogeny” (98), a najmniej (13 plakatów) w sekcji P24 –
„Entomology for the Third Millenium”. Obejrzałem prawie wszystkie 1509 posterów i niektórym bardziej interesującym poświęciłem dużo uwagi, ale najwięcej (to zboczenie zawodowe) 22 plakatom dotyczącym Curculionoidea.
W trakcie kongresu odbyło się również wiele wystaw różnych wydawnictw naukowych,
które zaprezentowały swoje czasopisma i książki oraz programy komputerowe dotyczące
owadów. Wystawiono także różnego rodzaju sprzęt oraz gadżety entomologiczne, a także
chińską grafikę ilustrującą owady. To wszystko można było od razu kupić
Część „dynamiczna” kongresu obejmowała wycieczki do pobliskich instytutów badawczych oraz najciekawszych fizjograficznie okolic Florencji, a także do miejskiego muzem
przyrodniczego, w którym zwiedziłem tylko zbiory naukowe ryjkowców.
Organizatorzy zadbali także o inne atrakcje w postaci: różnych wycieczek w najciekawsze
historycznie miejsca we Florencji, koncertu organowego w kościele Świętego Krzyża oraz
końcowego bankietu. Niestety, i tym razem z powodu nadmiaru zajęć, przyjemności te mnie
ominęły, dlatego trudno mi tę część dostatecznie zrelacjonować. Generalnie trzeba przyznać, że organizatorzy sprawili się dobrze, za co im należą się ogromne podziękowania.
Stanisław K NUTELSKI, Kraków
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XXI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE,
Spała, 9–11 maja 1997 r.
W dniach 9–11 maja 1997 roku odbyło się w OW „Żbik” w Spale XXI Sympozjum Sekcji
Koleopterologicznej PTE. Temat Sympozjum brzmiał: „Katalog Chrząszczy Polski i jego
wpływ na rozwój regionalnych badań faunistycznych”. Gospodarze spotkania – koleżanki i
koledzy z Oddziału Łódzkiego PTE – przygotowali bogaty program, na który złożyły się
dwie sesje referatowe, dwie wycieczki i spotkanie towarzyskie przy ognisku.
Sympozjum otworzył Przewodniczący Sekcji – dr hab. Antoni KUŚKA , witając licznie
przybyłych koleopterologów1 oraz przedstawiając program obrad, podzielony tradycyjnie na
część „sekciarską” (poświęconą bieżącym sprawom Sekcji) i część referatową.
Pierwszą część spotkania zdominowała uroczystość wręczenia twórcom „Katalogu” –
prof. Maciejowi MROCZKOWSKIEMU i dr Bolesławowi BURAKOWSKIEMU pamiątkowych albumów z podpisami entomologów obecnych na sympozjum. W imieniu wszystkich polskich
koleopterologów podziękowania za 27-letnią pracę nad „Katalogiem” przekazał dr hab.
A. K UŚKA, zaś w imieniu Zarządu Głównego PTE słowa uznania wyraził Prezes Towarzystwa, prof. J. B USZKO. Obaj mówcy życzyli również dostojnym twórcom powodzenia w edycji
suplementu. Część tę zakończyło formalne przekazanie przewodnictwa Sekcji Koleopterologicznej niżej podpisanemu.
Część referatową otworzył prof. M. M ROCZKOWSKI omawiając przyczyny, które doprowadziły do powołania wydawnictwa „Katalog Fauny Polski”, perypetie towarzyszące wydaniu kolejnych 23 tomów poświęconych chrząszczom, oraz plany autorów na przyszłość. Pozostałe referaty tej sesji wygłoszone przez dr A. KUŚKĘ, dr M. BUNALSKIEGO , inż. L. BUCHHOLZA i dr S. K NUTELSKIEGO2 nawiązywały w różnych aspektach do „Katalogu” i jego znaczenia dla rozwoju polskiej koleopterologii.
Pierwszy dzień obrad zakończyło spotkanie przy ognisku, połączone z pieczeniem kiełbasek i degustacją różnych gatunków piwa. Tradycyjnie towarzyszyły temu przyjacielskie rozmowy i dyskusje ciągnące się w kuluarach do późnych godzin nocnych.
Drugi dzień sympozjum rozpoczęła sesja referatowa poświęcona badaniom faunistycznoekologicznym (M. B IDAS, J. K URZAWA, J. HILSZCZAŃSKI), całe popołudnie zajęła zaś wycieczka entomologiczna do rezerwatu „Spała”. Najwytrwalsi wzięli również udział w drugiej
wycieczce do rezerwatu „Konewka”, która odbyła się w niedzielne przedpołudnie.
Miła atmosfera, piękna pogoda i owocne obrady, połączone z długimi dyskusjami po każdym wygłoszonym referacie, zostaną z pewnością w pamięci wszystkich uczestników Sympozjum.
Marek B UNALSKI, Poznań

1

Oficjalna lista opublikowana w „BiuletynieEntomologicznym – Suplement 2” obejmuje
50 osób.
2
Tytuły wygłoszonych referatów znaleźć można w „Biuletynie Entomologicznym – Suplement 2”.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 1997 roku
zmarł w Poznaniu, w wieku 82 lat

Prof. mgr Stefan ALWIN
długoletni Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, od
roku 1986 Członek Honorowy, odznaczony Złotą Odznaką naszego
Towarzystwa. Twórca Zakładu Pomocy Naukowych przy Wydziale
Rolniczo–Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (później Wyższej
Szkole Rolniczej i Akademii Rolniczej w Poznaniu) i wieloletni kierownik tego Zakładu (od 1935 roku do emerytury), Zakładu, który
swą działalnością produkcyjną w znaczącym stopniu przyczyniał się do
doskonalenia dydaktyki w zakresie entomologii na wszystkich poziomach edukacji, a także jako pierwszy w Polsce, zaopatrywał profesjonalistów i amatorów w podstawowy sprzęt i narzędzia entomologiczne.
Odszedł od nas niestrudzony animator amatorskiego ruchu entomologicznego w Wielkopolsce, inicjator i uczestnik wielu interesujących wycieczek entomologiczno–przyrodoznawczych po Polsce, Szlachetny i Prawy Człowiek, Przyjaciel Młodzieży, któremu wielu entomologów, zarówno profesjonalistów jak i amatorów zawdzięcza wprowadzenie w fascynujący świat tej dyscypliny przyrodniczej.
Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Bojadłach koło Sulechowa, wsi w której przeżył znaczną część swego procowitego życia.
Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

kraczać formatu A3. Ryciny, które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio
oznaczyć. Unikać należy tabel o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość
20 cm). Liczba fotografii i tabel powinna 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 pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów, z
podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu
wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czasopismami), 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 - Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog 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 cytowania, zamieszczone w tekście wg skróconego 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 periodicals”.
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 (zbiory, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów.
W artykułach i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowanych 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 należy oznaczać liczbami rzymskimi (np. 25 IX 1989);
– podawanie przy nazwach stanowisk, oznaczeń kwadratów siatki UTM 10x10 km;
W celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artykuły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do druku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny.
Materiały do druku prosimy przesyłać pod adresem Redakcji. Do przesłanych materiałów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich uiszczenie).
Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i materiałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, natomiast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.
„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzujące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wynosi 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umowy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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