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546. Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) gatu-
nek nowy dla Niziny Mazowieckiej
Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) species new for the
Mazowsze Lowland
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Hydrovatus cuspidatus (KUNZE) należy do jednych z najrzadziej poławianych i wykazywa-
nych w Polsce gatunków pływaków (Dytiscidae). Każde nowe stanowisko stanowi zatem cen-
ną informację o jego rozmieszczeniu w Polsce. Do tej pory został on podany z naszego kraju
z zaledwie z ośmiu krain: Pojezierza Pomorskiego, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Podla-
sia, Śląska Dolnego, Wzgórz Trzebnickich, Śląska Górnego, Wyżyny Lubelskiej i Roztocza.
W większości są to stare dane, pochodzące głównie z pierwszej połowy XX wieku (BURA-
KOWSKI i in. 1976: Kat. Fauny Pol., XXIII, 4: 1-307). Współcześnie znany jest z pojedyn-
czych okazów z trzech stanowisk: Pamiątkowa na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (PRZE-
WOŹNY, BARŁOŻEK 2008: Wiad entomol., 27, 1: 55-56), Ostrowa Nadrybskiego na Wyżynie
Lubelskiej (BUCZYŃSKI,, KOWALIK 2005: Ann. UMCS, C, 60: 19-39) i Zwierzyńca na Roz-
toczu (BUCZYŃSKI i in. 2009: Ann. UMCS, C, 63: 87-112).

Poniżej podajemy czwarte współczesne stanowisko tego gatunku w Polsce:
– Nizina Mazowiecka: Konstancin-Jeziorna (EC06), 28 VIII 2010 – 1 ex., w stawie (glinian-

ka), w strefie szuwaru, leg., det. et coll. T. RYNKIEWICZ.
Staw, w którym odłowiono chrząszcza to silnie zeutrofizowany, bezodpływowy zbiornik

wodny o powierzchni niespełna 2 ha, z dosyć gęsto porośniętą strefą litoralu. Występują
w niej: trzcina, pałka wąskolistna i pojedyncze sity, w stawie brak natomiast grążela, licznego
w innych zbiornikach Konstancina. Staw położony jest w terenie otwartym, od strony połu-
dniowej i południowo-zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z zadrzewieniami nadwodnymi.
Jest niezagospodarowany, użytkowany umiarkowanie przez wędkarzy i sporadycznie jako
obiekt rekreacyjny.

Chrząszcza odłowiono z brzegu, w płytkiej wodzie poprzez wyjęcie roślin wodnych. Wy-
stępował razem z Noterus clavicornis (DEGEER, 1774), Graptodytes pictus (FABRICIUS,
1787), Laccophilus poecilus KLUG, 1834 i Enochrus (Lumetus) testaceus (FABRICIUS, 1801).

Hydrovatus cuspidatus preferuje głównie odsłonięte i niezagospodarowane zbiorniki wod-
ne z gęsto porośniętą strefą litoralu (BOUKAL i in. 2007: Klapalekiana, 43: 93).
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547. Nowe stanowisko Dreposcia umbrina (ERICHSON) w północno-
zachodniej Polsce (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae)
A new record of Dreposcia umbrina (ERICHSON) in NW Poland (Coleoptera:
Leiodidae: Cholevinae)

KEY WORDS: Leiodidae, Cholevinae, Dreposcia, new record, NW Poland.

Dreposcia umbrina (ERICHSON, 1837) jest chrząszczem poławianym w Polsce bardzo
rzadko i dotychczas znanym głównie z krain południowych. Według „Katalogu fauny Polski”
(BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, 5: 1-356) gatunek ten wykazano z Dolnego


