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481. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków kusakowatych (Coleoptera:
Staphylinidae) w Polsce
New localities of some rare rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Poland
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Poznanie rozsiedlenia kusaków (Staphylinidae) w Polsce było przedmiotem wielu wyda-
nych w ostatnich latach publikacji. Zawierają one dane dotyczące występowania ponad
50 gatunków nowych dla Polski (KUBISZ, KUBASIK 2000: Wiad. entomol., 19, 1: 37-50) oraz
kilkuset gatunków rzadziej spotykanych w kraju. Podczas badań faunistycznych, prowadzo-
nych w roku 2007 odkryłem szereg nowych, krajowych stanowisk czterech interesujących ga-
tunków kusakowatych. Omawiam je szczegółowo poniżej.
Gabrius exspectatus SMET.
– Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Łysica – północne zbocze (UTM:

DB93), pod korą zmurszałych kłód jodły, 15 VI 2007 – 3 exx., leg. T. WOJAS;
– Pogórze Dynowskie: Przemyśl - Lipowica (FA32), 26 VI 2007 – 1 ex., dąbrowa, pod korą

leżącej kłody dębu, leg. T. WOJAS.
Gatunek znany dotychczas z czterech regionów o charakterze górskim (Beskid Mały, Pa-

smo Babiej Góry, Beskid Sądecki, Bieszczady). Nowo odkryte stanowiska są obecnie najda-
lej na północ wysuniętymi miejscami występowania tego gatunku w Polsce.
Tasgius morsitans (ROSSI) [= Ocypus compressus (MARSH.)]
– Pobrzeże Kaszubskie: Jastrzębia Góra (CF27), 10 VIII 2007 – 4 exx., kamienista plaża

nadmorska, u podnóża pokrytego zaroślami wybrzeża klifowego, pod kamieniami, leg.
T. WOJAS; Karwieńskie Błota (CF27), 11 VIII 2007 – 1 ex., na skraju lasu, pod kamie-
niem, leg. T. WOJAS.
Jeden z rzadziej spotykanych przedstawicieli rodzaju, znany w kraju z około 10 stanowisk, jed-

nak wszędzie łowiony był pojedynczo. Dlatego też zwraca uwagę fakt relatywnie licznego wystę-
powania tego gatunku w Jastrzębiej Górze (kilku zaobserwowanych osobników nie odłowiono).
Bolitobius inclinans (GRAV.)
– Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, obszar ochrony ścisłej „Czarny Las”

(DB93), 15 VI 2007 – 1 ex., wilgotny bór mieszany, wysiany ze ściółki, leg. T. WOJAS.
Znany z kilkunastu stanowisk rozproszonych w całym kraju. Z Gór Świętokrzyskich do-

tychczas nie wykazywany.
Euryusa sinuata ER.
– Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: Kraków, Park Jordana (DA24), wysiany z murszu

z dziupli dębu szypułkowego, 17 V 2007 – 1 ex., leg. T. WOJAS.
Uważany za relikt lasów pierwotnych, związany ze starymi, dziuplastymi drzewami.

Z Polski znany z około 10 stanowisk, przy czym większość danych o jego występowaniu po-
chodzi sprzed ponad 70 lat. Z Krakowa podany w II połowie XIX w. z Bielan, stanowiska
odległego o około 8 km na zachód od opisanego wyżej miejsca występowania tego gatunku.
Fakt znalezienia tego interesującego gatunku w parku, blisko centrum dużego miasta, wska-
zuje na istotną rolę starych drzew (zwłaszcza dziuplastych) jako ostoi dla przynajmniej nie-
których reliktowych gatunków „puszczańskich”.

Wyrażam podziękowanie Panu dr Grzegorzowi PAŚNIKOWI z Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie za sprawdzenie oznaczeń części publikowanego mate-
riału. Okazy dowodowe są przechowywane w moim zbiorze.
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