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– Jezioro bez nazwy 1 km na północ od wsi Polne w gminie Barwice (WV84). Powierzchnia
ok. 2,5 ha. Otoczone lasem sosnowym z domieszką brzozy. Przy brzegu rosną miejscami ol-
chy oraz wierzby. Roślinność szuwarowa: m.in. Phragmites australis, Carex sp., Schoenoplec-
tus lacustris, Typha sp., Juncus sp., Iris pseudacorus L., Rumex hydrolapathum HUDS., Sparga-
nium sp. Nimfeidy: Potamogeton natans, Nymphaea sp., Hydrocharis morsus-ranae. W części
południowej kilka płatów Stratiotes aloides. Rośliny zanurzone: Elodea canadensis MICHX.
8 VI 2005 – 24 wylinki i obserwowanych 6%% terytorialnych L. pectoralis; 29 VI 2005
– 1 wylinka A. viridis oraz 1 wylinka L. pectoralis; 16 VIII 2005 – 1 wylinka A. viridis.

Serdecznie dziękuję Rafałowi BERNARDOWI za uwagi do pierwszej wersji notatki.
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447. Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (STEVEN, 1808) (Coleoptera:
Dytiscidae) – nowe stanowisko rzadkiego pływaka w Polsce
Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (STEVEN, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) – new
locality of rare diving beetle in Poland
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Spośród 12 gatunków z rodzaju Hygrotus STEPHENS, 1828 występujących w Polsce, Hygrotus
nigrolineatus (STEVEN) [=Hygrotus lautus (SCHAUM, 1843)] należy do najrzadziej spotykanych.
Wykazywany był jak dotychczas z trzech stanowisk w dwóch krainach. Na Nizinie Wielkopolsko-
Kujawskiej z Kalinowca oraz z Sudetów Zachodnich z Gór Izerskich i Karkonoszy. Stanowiska
z Sudetów są poddawane w wątpliwość z powodu braku okazów dowodowych, a dane te pocho-
dzą z XIX wieku. Za pewne można było jak do tej pory uznać stanowisko z Kalinowca – jest ono
jednak także już dość stare gdyż pochodzi z 1949 roku (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol.,
XXIII, 4: 1-307). Poza tymi danymi brak innych informacji na temat występowania tego gatun-
ku w Polsce. Uznany za gatunek zagrożony (kategoria EN) w „Czerwonej Liście Zwierząt Gi-
nących i Zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002: [W:] GŁOWACIŃSKI (red): 88-110).

Poniżej przedstawiamy nowe stanowisko tego gatunku w Polsce:
– Nizina Wielkopolsko Kujawska: Strzyżewice ad Leszno (XT04), staw we wsi, dużo liści na

dnie, 29 IV 1993, 1%, leg. W. MICHALSKI, det. et coll. M. PRZEWOŹNY.

Powyższe odkrycie potwierdza dalsze występowanie tego gatunku w naszym kraju – jest to
ponowne odnalezienie go na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej po ponad pięćdziesięciu latach.

Hygrotus nigrolineatus to gatunek stenotopowy, halofilny oraz silicofil czyli występujący
głównie w wodach słonawych bogatych w krzemionkę. Podawany także jako chrząszcz pio-
nierski dla wód antropogenicznych (KOCH 1989: Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, Bd 1:
1-440). BURAKOWSKI i współautorzy (1987: Kat. Fauny Pol., XXIII, 4: 1-307) podają go jako
halobionta. Stwierdzenie gatunku w Strzyżewicach potwierdza, że gatunek ten można także
spotkać poza słonawiskami i wodami zasolonymi, czyli chrząszcz ten tylko fakultatywnie za-
siedla wody słonawe, a więc jest halofilem a nie halobiontem.
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