
Wiad. entomol.                        28 (4)                          Poznań 2009

KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

507. Potwierdzenie występowania Hydraena (Hydraena) reyi KUWERT, 1888
(Coleoptera: Hydraenidae) w Polsce
Confirmation of occurrence Hydraena (Hydraena) reyi KUWERT, 1888 (Coleoptera:
Hydraenidae) in Poland

KEY WORDS: Coleptera, Hydraenidae, Hydraena reyi, new records, the Pomeranian Lake District, the
Baltic Coast, N Poland.

Przy okazji badań nad jętkami rzek północnej Polski, zebrano dwa okazy Hydraena reyi
KUW. – gatunku, którego występowanie w Polsce wymagało potwierdzenia:
– Pojezierze Pomorskie: Doble ad Połczyn Zdrój (WV86), rzeka Parsęta, 24 V 2008 – 1%

1&, leg. Z. GEMBARZEWSKA, det. et coll. M. PRZEWOŹNY.
Rzeka na odcinku gdzie pobrano próbę, meandrująca, o stromych brzegach (ok. 1 m

wys.), płynie w płaskiej dolinie. Otoczenie stanowią głównie podmokłe łąki, po obu stronach
koryta do rzeki wkraczają wierzby Salix purpurea L. oraz trzcinnki Calamagostris spp. Szero-
kość koryta: 10 m; głębokość maksymalna: 90 cm;  podłoże: 90% – piasek, 10% – żwir. Pręd-
kość przepływu w środkowej części koryta: 0,557–0,516 m/s; SD=0,027; natlenowanie: 9,1
mg/dm3, 84%; pH: 7,92; temperatura: 11,7 °C; przewodnictwo elektrolityczne: 360 mS/cm.
Okazy zebrano z kęp trzcinnika oraz napływek.

Pomimo iż omawiany gatunek był podany z jednego stanowiska w Polsce: Kraków - Prze-
gorzały (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska) dane te zostały zakwestionowane przez autorów
„Katalogu Fauny Polski” i chrząszcz ten nie został zaliczony do fauny Polski do czasu uzy-
skania konkretnych danych o jego występowaniu (BURAKOWSKI i in. 2002: Kat. Fauny Pol.,
XXIII, 22: 1-252).

Gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w Europie i notowany z 23 krajów; stwierdzony
został u wszystkich naszych sąsiadów, w tym stosunkowo niedawno podany z Litwy (JÄCH

2004: [W:] LÖBL I., SMETANA A. [ed.]: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 2: 102-122; BU-
CZYŃSKI i in. 2008:  New and Rare for Lithuania Insect Species, 20: 20-24). Brak jednak
było współczesnych potwierdzonych danych o występowaniu tego gatunku w naszym kraju.
W Katalogu Chrząszczy Palearktyki (JÄCH 2004: ibid.) jako kraj gdzie występuje ten gatu-
nek została też wymieniona Polska, jednak bez konkretnych danych. Autor tego rozdziału
udostępnił nam korespondencyjnie dane, na podstawie których wymienia nasz kraj, nie były
one jak do tej pory publikowane:
– Pobrzeże Bałtyku: Włościbórz (WV49), rzeka Parsęta, 1 m n.p.m., 54°05'32''N 15°42'48''E,

18 VIII 2004 – kilka okazów, leg. I. RIBERA et A. CIEŚLAK, coll. M. A. JÄCH.
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Powyższe dwa stanowiska są więc pierwszymi współczesnymi i zarazem potwierdzającymi
występowanie Hydraena reyi w Polsce.

Gatunek ten jest bardzo podobny do innych z kompleksu H. riparia KUGELANN, 1794.
Różni sie od pozostałych podobnych gatunków (H. riparia, H. britteni JOY, 1907, H. melas
DALLA TORRE, 1877) głaszczkami szczękowymi u samca, które są wyraźnie symetryczne
(asymetryczne u pozostałych), samica natomiast posiada pośrodku nadustka charaktery-
styczny zaostrzony wzgórek (pozostałe mają nadustki płaskie lub lekko wypukłe). Odmienna
jest także budowa aparatu kopulacyjnego samca.

Autorzy dziękują prof. dr hab. Adamowi GŁAZACZOWOWI za pomoc w zebraniu prób,
a także dr Manfredowi A. JÄCHOWI, za udostępnienie danych do tej publikacji.
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508. Nowe stanowisko Omalium validum KRAATZ, 1858 (Coleoptera:
Staphylinidae) na Babiej Górze
New locality of Omalium validum KRAATZ, 1858 (Coleoptera: Staphylinidae) on
Babia Góra summit

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Omalium validum, faunistic records, Babia Góra, S. Poland.

Omalium validum KRAATZ jest jednym z rzadziej notowanych krajowych gatunków z ro-
dzaju Omalium GRAV. Stanowiska jego występowania w Polsce obejmują Sudety (głównie
Masyw Śnieżnika) (BURAKOWSKI i in. 1979: Kat. Fauny Pol., XXIII, 6: 1-309; MAZUR 2007:
Przyr. Sudetów, 10: 97-100), Beskid Wschodni (okolice Cieszyna) (BURAKOWSKI i in. 1979:
ibid.) oraz Beskid Mały (PAŚNIK 1997: Wiad. entomol., 16, 2: 69-74; PAŚNIK 1998: Roczn.
Muz. Górnośl. Przyr., 15: 57-78).

W granicach swojego zasięgu, obejmującego środkowo- i południowozachodnią Europę,
jest lokalnie i rzadko notowany, głównie na obszarach górskich, rzadziej na pogórzach.
Uważany za gatunek przystosowany do podziemnego trybu życia w gniazdach i norach ssa-
ków oraz jaskiniach i grotach (HORION 1963: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band
IX. Überlingen – Bodensee. 412 ss.; BURAKOWSKI i in. 1979: ibid.; NOWOSAD 2000: Mate-
riały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10–12 XI 1999:
29-40). Znacznie rzadziej osobniki tego gatunku znajdowano w gnijących szczątkach orga-
nicznych.

W trakcie porządkowania materiałów zebranych przed ponad 30 laty przez drugiego au-
tora, zidentyfikowano 1 okaz Omalium validum:
– Babia Góra (UTM: CV99), 700–900 m n.p.m., 21 VIII 1978 – 1 ex., lasy regla dolnego,

leg. P. STACHOWIAK, det. et coll. A. MAZUR.
Powyższe miejsce występowania poszerza zasięg Omalium validum o Beskid Żywiecki.
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