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– Nizina Mazowiecka: Laskowiec ad Ostrołęka (ED48), rzeka Narew, 28 IX 1997 – 1 ex.
w sieć gromadzącą organizmy dryfujące, leg. A. GŁAZACZOW, det. et coll. Sz. KONWER-
SKI;
Rzeka Wieprza na odcinku gdzie pobrano próbę płynie w płaskiej dolinie, brzegi są stro-

me i wysokie, gęsto porośnięte wierzbami (Salix spp.), wkraczającymi miejscami do wody.
Makrofity reprezentowane są przez gatunki z rodzaju Fontinalis L. oraz pojedyncze napływ-
ki z Berula spp. i Callitriche spp. Szerokość koryta: 25m, głębokość maksymalna: >2m, pod-
łoże: piaszczyste – 100%, przy brzegach muliste. Prędkość przepływu w środkowym odcinku
nurtu: 0,197 – 0,166 m/s; SD=0,021; natlenowanie: 8,9 mg/L, 89%; pH: 7,86; temperatura:
13,8°C; przewodnictwo elektrolityczne: 320 mS/cm. Okaz zebrano z Callitriche sp. i Fontina-
lis sp. na konarze.

Stanowisko w Laskowcu znajduje się w dolnym biegu Narwi, kilkanaście kilometrów
przed Ostrołęką. Rzeka płynie korytem szerokości około 70 m, a jego podłoże budują piaski
i żwiry, z których usypywane są dość stabilne ławice marginalne. W miejscu ich formowania,
gdzie pobierano próby, głębokość koryta nie przekracza 1 m. Szybkość prądu wody wynosi
tu około 40 cm/s; gdy spada poniżej 15 cm/s na dnie odkłada się zawiesina organiczna two-
rząc muliste osady. Strukturę podłoża urozmaicają niewielkie fragmenty dna kamienistego,
jakie pojawiają się przy wysokim lewym brzegu rzeki, nad którym położony jest Laskowiec.
Woda Narwi zawiera dużo związków humusowych, niesionych z jej środkowego bie-
gu, o czym świadczy jej żółtawe zabarwienie. Odczyn wody pozostaje jednak alkaliczny,
pH waha się od 7,1 do 8,5. Zarówno odczyn wody jak i wartość pozostałych parametrów fizy-
kochemicznych mieszczą się w przedziale II klasy czystości i wskazują na zanieczyszczenie
wody ściekami. Woda jest średniożyzna a deficyt tlenowy nie przekracza wartości 30% nasy-
cenia tlenem (krytycznej dla większości organizmów). Wzdłuż brzegów rozwijają się bogate
zespoły roślinności z klasy Potamogetonetea oraz szuwary manny mielec.

Stanowisko z Pobrzeża Bałtyku potwierdza występowanie tego gatunku w północnej Pol-
sce i równocześnie jest pierwszym jego stwierdzeniem w tej krainie. Warto podkreślić, że od
pozostałych stanowisk w środkowej Polsce dzieli go odległość prawie 300 km. Można przy-
puszczać, że na Pomorzu M. quadrituberculatus może być szerzej rozmieszczony a brak sta-
nowisk jest jedynie wynikiem słabej znajomości koleopterofauny rzek północnej Polski.
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511. Nowe stanowisko Cortodera femorata (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera:
Cerambycidae) w południowej Polsce
New record of Cortodera femorata (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) in
Southern Poland
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Podczas przeglądania zbiorów Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie
znaleziono okaz Cortodera femorata (FABR.) zebrany na terenie Beskidu Zachodniego –
krainy, z której gatunek ten nie był dotychczas podawany:
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512. Nowe stwierdzenie Semblis phalaenoides (LINNAEUS, 1758) (Tricho-
ptera: Phryganidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym
New record of Semblis phalaenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganidae) in
Biebrza National Park

KEY WORDS: Trichoptera, Phrygaenidae, Semblis phalaenoides, record, Biebrza National Park, NE Poland.

Semblis phalaenoides (L.) po raz pierwszy został stwierdzony w Polsce w latach 1980–1981
na terenie górnego i środkowego basenu doliny Biebrzy w okolicy wsi Wroceń, Jagłowo oraz
przy ujściu rzeki Ełk do Biebrzy (WANAT 2004: Wiad. entomol., 23: 172-173). Kolejne
stwierdzenie tego chruścika odnotowano prawie 20 lat później w okolicy wsi Jazewo, także
na terenie górnego basenu Biebrzy (CZACHOROWSKI, FRĄCKIEL 2003: Wiad. entomol.,
22:169-172). W Polsce, chruścik ten, osiąga południową granicę występowania. Poza Bie-
brzańskim Parkiem Narodowym stwierdzony został także w Dolinie Górnej Narwi koło Ty-
kocina w roku 2005 (SACHANOWICZ 2005: Wiad. entomol., 24: 252).

Poniżej podajemy kolejne stanowisko tego chruścika z terenu Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego:
– Dolistowo vic. (górny basen doliny Biebrzy) (UTM: FE23), prawy brzeg Biebrzy, 16 V 2008.

Na 300-metrowym odcinku brzegu obserwowano 8 osobników Semblis phalaenoides lata-
jących przy brzegu przy ciepłej, słonecznej pogodzie w godzinach przedpołudniowych. Je-
den okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Dawida MARCZAKA.
Jest to już trzecie stwierdzenie tego gatunku chruścika w górnym basenie Biebrzy. Ponie-

waż od poprzedniej obserwacji w tym rejonie minęła dekada, a od pierwszej obserwacji pra-
wie 30 lat można przypuszczać, że Semblis phalaenoides w tym rejonie Biebrzańskiego Parku
Narodowego posiada stałe populacje rozrodcze, być może lokalne, ale z pewnością liczne.
Ze względu na łatwość rozpoznawania tego chruścika, warto by było rozważyć stały monito-
ring tego gatunku w górnym basenie Biebrzy. Gatunek ten ma bardzo krótki okres pojawu,
ale wszystkie dotychczasowe obserwacje odnoszą się do okresu pomiędzy 15 maja a 5 czerw-
ca, co z pewnością może ułatwić zaplanowanie monitoringu.
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– Beskid Zachodni, Leluchów ad Muszyna (UTM: DV96), 22 VI 1993 – 1 ex., leg. T. MO-
KRZYCKI.
Omawiany gatunek występuje prawdopodobnie na całym obszarze Polski z wyjątkiem wy-

ższych położeń górskich, jednak notowany jest stosunkowo rzadko – z niektórych krain nie
został dotychczas wykazany. Niedostatecznie poznana jest także bionomia tego gatunku
(BURAKOWSKI i in.1990: Kat. Fauny Pol., XXIII, 15: 1-312).
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