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466. Nowe dla Gór Świętokrzyskich, interesujące żuki (Coleoptera: Scara-
baeoidea)
New to the Świętokrzyskie Mts., interesting scarabaeoid beatles (Coleoptera: Scara-
baeoidea)

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, new records, Świętokrzyskie Mts., central Poland.

W trakcie badań w Górach Świętokrzyskich stwierdzono 5 nowych dla tej Krainy gatun-
ków żuków (Scarabaeoidea). Z tej liczby Trox scaber, Aphodius ictericus a szczególnie Apho-
dius conspurcatus należą do gatunków rzadkich i wykazanych z niewielu stanowisk w Polsce.
Obecnie liczba stwierdzonych tutaj gatunków chrząszczy z tej nadrodziny wynosi 87 (BIDAS
2003: Rocz. świętokrz., Ser. B, 29: 119-138).

Materiał został zebrany przez autora i znajduje się jego w zbiorach.

Trox scaber (LINNAEUS, 1767)
– Korzecko ad Chęciny (DB52) – 25.09.2004, 1 ex. – przy dziupli na dębie.
– Kielce: Malików (DB73), 1 VII 2005 – 1 ex. (martwy), w domu.

Copris lunaris (LINNAEUS, 1758)
– „Góra Rzepka” ad Chęciny (DB62), 10 VI 2004 – 1 ex.
– Gościniec ad Chęciny (DB62), 7 VI 2006 – 2exx.

Wszystkie osobniki w odchodach krowy.

465. Nowe stanowisko Diastictus vulneratus (STURM, 1805) (Colepotera:
Scarabaeoidea) w Polsce
New locality of Diastictus vulneratus (STURM, 1805) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in
Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Diastictus vulneratus , new locality, Sandomierz Lowland, SE Poland.

Obszar rozsiedlenia Diastictus vulneratus (STURM) obejmuje Europę Wschodnią i Środ-
kową, a także Zachodnią Syberię. Gatunek ten w Polsce znany jest z 8 krain (BURAKOWSKI
i in. 1983: Kat. Fauny Pol, Warszawa, XXIII, 9: 1-294). Zamieszkuje głównie środowiska na
glebach piaszczystych, z miejscami z podsiąkającą wodą gruntową, na niżu i w niższych poło-
żeniach górskich.

Autorzy potwierdzili w swoich obserwacjach, że Diastictus vulneratus związany jest z mar-
twą materią organiczną – w miejscach jego występowania chrząszcze spotyka się w wilgot-
nych, piaszczystych zagłębieniach, często tam, gdzie jesienią została nawiana przez wiatr
cienka warstewka liści topoli osiki (Populus tremula L.) lub brzozy brodawkowatej (Betula
verrucosa EHRH.). Autorzy stwierdzili występowanie tego gatunku w Tarnobrzegu, na tere-
nie starej piaskowni (eksploatowanej już tylko w nieznacznym stopniu przez okolicznych
mieszkańców):
– Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg: osiedle Sobów (UTM:EB50), 20 IV 2004 – 1ex.,

15 V 2005 – 3 exx., stara piaskownia, w wilgotnym, piaszczystym zagłębieniu, leg. J. PE-
RYT; 12 VI 2005 – 3exx., leg. R. CIEŚLAK; det. et coll. R. CIEŚLAK.

Rafał CIEŚLAK, Świdnik
Jan PERYT, Tarnobrzeg


