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450. Nowe stanowisko Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera:
Ciidae) w Polsce
A new locality of Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera: Ciidae) in
Poland

KEY WORDS: Coleoptera,Ciidae, Cis lucasi, new locality, Poland.

Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN) to gatunek zamieszkujący południową i zachodnią część
Europy oraz południową część Europy środkowej, wykazywany ponadto z Algierii, Kaukazu
i Syberii (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 14: 1-309). W Polsce
wykazany niedawno z: Puszczy Białowieskiej, Niziny Mazowieckiej, Beskidu Zachodniego
i Bieszczadów (KRÓLIK 2003: Acta ent. sil., 9–10: 67-68).

 W trakcie przeglądu zagrzybiałych pni topoli (Populus sp.) i wierzby (Salix sp.) stwierdzi-
łem nowe stanowisko tego gatunku:
– Nizina Sandomierska: Dębica (UTM: EA34), II 2004, 3exx.

Wraz z omawianym gatunkiem zebrałem m.in.: Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER, 1847),
Sulcacis affinis (GYLLENHAL, 1827), o których informacje zostały opublikowane wcześniej
(KRÓLIK i in. 2005: Wiad. entomol., 24, 4: 227-233).

Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za oznaczenie chrząszczy oraz udostępnienie ma-
teriałów dotyczących chrząszczy z rodziny Ciidae.

Andrzej TRZECIAK, Nadleśnictwo Dębica

451. Nowe stanowisko Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae)
w Polsce
A new record of Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae) in Poland

KEY WORDS: Erotylidae, Triplax collaris, new record, W Poland.

Triplax collaris (SCHALLER, 1783) po raz pierwszy został podany z Polski przez HORIONA

w 1960 r. (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, 13: 1-278). Informację tę powtó-
rzył MAZUR (1983: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, 74–75: 1-31); jednak obydwaj autorzy
wyrazili wątpliwości co do rzeczywistego występowania tego gatunku w naszym kraju. Do tej
pory jedynym pewnym stanowiskiem, na którym w Polsce odławiano T. collaris, była Puszcza
Białowieska (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.; KUBISZ 2001: [W:] Katalog fauny Puszczy Biało-
wieskiej. IBL, Warszawa: 172; obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Poniżej podajemy
pierwsze stanowisko tego rzadkiego chrząszcza na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej:
– Puszczykowo ad Poznań (UTM: XT29), 14 V 2005, 1 ex., na liściu buka w nasłonecznionej

buczynie, leg. et coll. P. JAŁOSZYŃSKI.
W tym samym dniu w podobnych warunkach złowiono też dwa osobniki pospolitego

przedstawiciela Erotylidae – Tritoma bipustulata FABR., również siedzące w miejscach nasło-
necznionych na liściach buków.

Triplax collaris jest łatwy do odróżnienia od wszystkich krajowych gatunków tego rodzaju
na podstawie czarno ubarwionej głowy. Gatunek ten jest rozmieszczony w środkowej i połu-
dniowej Europie, jednak wszędzie spotykany sporadycznie, a wszelkie doniesienia są nie-
zwykle rzadkie. Na temat jego bionomii też niewiele wiadomo; pewne informacje zebrał BU-
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452. Calosota aestivalis CURTIS – nowy dla Polski gatunek bleskotki (Hyme-
noptera: Eupelmidae) wyhodowany z Anthaxia manca (L.) (Coleoptera:
Buprestidae)
Calosota aestivalis CURTIS – the chalcid wasp (Hymenoptera: Eupelmidae) new to the
fauna of Poland reared from Anthaxia manca (L.) (Coleoptera: Buprestidae)

KEY WORDS: Calosota aestivalis, Eupelmidae, Anthaxia manca, Buprestidae, fauna, host record, W Poland.

Parazytoidy z należącej do bleskotek z rodziny Eupelmidae są w Polsce bardzo słabo po-
znane. Wykazano dotąd zaledwie 12 gatunków, podczas gdy w Czechach – 29 (ok. 760 w fau-
nie światowej), z czego 3 należą do rodzaju Calosota CURTIS, 1836, wliczając niedawno od-
krytego parazytoida Agrilus salicis FRIV. – C. agrili NIKOLSKAYA (WIŚNIOWSKI, MIŁKOWSKI
2005: Wiad. entomol., 24, 4: 250-251). Kolejnego przedstawiciela tego rodzaju – Calosota
aestivalis CURTIS, 1836 [= C. vernalis auct., nec C. vernalis CURTIS, 1836] – znaleziono w za-
chodniej części Polski, w rezerwacie „Bielinek” nad Odrą:
– Pojezierze Pomorskie, rez. „Bielinek” (UTM: VU46), 3 VI 2001, leg. J. M. GUTOWSKI,

między „Wąwozem Paklonowym” a „Doliną Borsuczą”, przy górnej krawędzi skarpy o wy-
stawie południowo-zachodniej, stanowisko średnio nasłonecznione.
Materiał, w którym żerowały liczne larwy Anthaxia manca (L.) pobrano z dolnej części

pni dwóch stojących, niedawno uschniętych wiązów Ulmus minor MILL. o średnicy 10 i 12
cm (GUTOWSKI 2006: Parki nar. Rez. Przyr., 25, 1: 31-64). Do hodowli zebrano ok. 4 mb.
wałków wiązu, które umieszczono w dużych szklanych cylindrach. Hodowle znajdowały się
w ogrzewanym pomieszczeniu, były sukcesywnie przeglądane, regulowano wilgotność i wy-
bierano lęgnące się owady. Wyhodowano łącznie 11 okazów Calosota aestivalis: 10 IX 2001 –
1 ex., 14 XI 2001 – 8 ex., 5 XII 2001 – 1 ex., 25 II 2002 – wydobyto 1 martwe imago. Z mate-
riału wyhodowano także kilka gatunków chrząszczy (Coleoptera): Ptilinus pectinicornis (L.)
(Anobiidae) (det. J. BOROWSKI), Cis pseudolinearis LOHSE (Ciidae) (det. D. KUBISZ), Ana-
glyptus mysticus (L.), Clytus arietis (L.) (Cerambycidae).

Calosota aestivalis nie był wcześniej notowany na terenie Polski, choć znany jest z krajów
ościennych. Dotychczas jego występowanie stwierdzono w Europie i Azji Mniejszej na tere-
nie następujących krajów: Chorwacja, Republika Czeska, Węgry, Izrael, Rosja (okręg kali-
ningradzki, Sankt Petersburg, okręg wołgogradzki), Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Zjedno-

RAKOWSKI (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.). Triplax collaris troficznie związany jest z nieokre-
ślonymi gatunkami grzybów nadrzewnych, które porastają martwe lipy i wiązy. W Puszczy
Białowieskiej był również obserwowany na białych grzybach przypominających boczniaki,
rosnących na zwalonym pniu osiki (obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Przepoczwar-
czenie następuje późnym latem, w kolebce, tuż pod powierzchnią gleby, na którą schodzą,
a właściwie swobodnie spadają larwy po skończonym rozwoju. Zimują postacie dorosłe, po-
dobnie zresztą, jak i w przypadku innych Erotylidae występujących w Polsce. Stadia przed-
imaginalne nie zostały do tej pory opisane.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Poznań
Piotr WĘGRZYNOWICZ, Muz. i Inst. Zool. PAN, Warszawa


