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Poniżej podaję nowe stanowiska L. reitteri w Beskidzie Wschodnim:
– Góry Słonne: rezerwat ,,Góra Sobień” ad Sanok (UTM: EV98), 26 V 2009 – 2 exx., pod

stertą murszejących gałęzi w grądzie, leg. D. TWARDY; Bykowce ad Sanok (EV98), w są-
siedztwie rez. ,,Polanki”, 24 V 2011 – 1 ex., wysiany ze ściółki w grądzie nad potokiem, leg.
D. TWARDY; rezerwat ,,Polanki” ad Sanok (EV98), 24 V 2011 – 1 ex., szczątki pod odsta-
jącą korą, martwej, stojącej jodły w buczynie karpackiej, 11 VIII 2011 – 2 exx., pod stertą
gałęzi w buczynie karpackiej, leg. D. TWARDY; Załuż ad Sanok (EV98), 30 V 2011 – 2 exx.,
wysiane ze stosu murszejących gałęzi w buczynie karpackiej, leg. D. TWARDY; Sanok - Ol-
chowce (EV89), 8 VII 2011 – 2 exx., wysiane ze ściółki i sterty murszejących gałęzi w lesie
dębowo-bukowym z domieszką jodły, leg. D. TWARDY.

– Pogórze Dynowskie: Turze Pole ad Brzozów (EA70), nieopodal wzgórza Patria, ok. 350 m
n.p.m., 3 VII 2010 – 1 ex., w ściółce między kępami mchu płonnika, 9 VII 2010 – 1 ex.,
w kępie mchu płonnika, w lesie grabowo-dębowo-bukowym, leg. D. TWARDY.
Materiał dowodowy przechowywany ,, na sucho”, znajduje się w zbiorze autora.
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610. Bittacus hageni BRAUER, 1860 (Mecoptera: Bittacidae) w Polsce centralnej
Bittacus hageni BRAUER, 1860 (Mecoptera: Bittacidae) in central Poland
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Rodzaj Bittacus LATREILLE, 1802 jest w Europie reprezentowany przez dwa gatunki: Bit-
tacus italicus (MÜLLER, 1766) i Bittacus hageni BRAUER, 1860. Oba notowane są bardzo
rzadko w południowej, zachodniej i środkowej części Europy (TAJOVSKÝ K., LAUTERER P.
1986: Čas. morav. Muz., Vědy přir., 71: 189-193; DEVETAK D. 1991: Z. Arbeitsgem. öst. En-
tomol., 43: 51-54; WILLMANN R. 2011: Bittacidae. Fauna Europaea, ver. 2.4, http://
www.faunaeur.org). Najbardziej na północ wysunięte znane dotąd stanowiska obu gatunków
znajdują się na południu Polski: jedną samicę B. italicus odłowił prawie 60 lat temu STROJNY

(1955: Wszechświat, 1955, 2: 75) w Zbylitowskiej Górze koło Tarnowa, zaś B. hageni w licz-
bie dwóch osobników (samiec i samica) złowił niedawno PRZYBYŁOWICZ (2006: Pol. Pismo
ent., 75: 333-337) w Młodziejowicach pod Krakowem. Poniżej donosimy o pierwszym
stwierdzeniu gatunku z rodzaju Bittacus w Polsce centralnej, przeszło 250 km na północ od
wcześniej podawanych stanowisk.

Bittacus hageni BRAUER, 1860
– Nizina Mazowiecka: Łomianki Dolne (UTM: DD90) ad Warszawa, 14–22 VII 2011 – 1&,

las łęgowy nad Wisłą na wysokości rezerwatu „Ławice Kiełpińskie” (52°22'N, 20°54'E),
w pułapkę (o średnicy 9 cm z płynem konserwującym i detergentem) zawieszoną na kona-
rze drzewa na wysokości ok. 4 m, w odległości ok. 8 m od brzegu rzeki, leg. T. PLEWKA.
W wielogatunkowym drzewostanie łęgu, w którym odłowiono wymienioną samicę B. ha-

geni, licznie reprezentowane są wierzby, topola czarna i biała, wiązy, głogi, klon jesionolistny
i klon polny. Identyfikacji odłowionego okazu dokonano na podstawie rysunków termina-
liów samiczych B. italicus i B. hageni zamieszczonych w pracy TAJOVSKÝ’EGO i LAUTERERA

(1986: ibid.) oraz rysunków przednich skrzydeł obu gatunków z pracy DOBOSZA i HADASIA

(1999: Wiad. entomol., 17 (1998): 145-150).
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