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304. Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) w
Wielkopolsce
Leiodes (Leiodes) furva (ERICHSON, 1845) (Coleoptera: Leiodidae) in Wielkopolska
region (W Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, Leiodes furva, record, Wielkopolska Lowland, W Poland.

Leiodes furva (ERICHSON) występuje w całej Europie, wszędzie jest jednak rzadki i spora-
dycznie znajdowany. W Polsce jest jednym z najrzadszych przedstawicieli rodzaju Leiodes
LATR. Do tej pory podawany był tylko z trzech stanowisk w dwóch krainach: na Pobrzeżu
Bałtyku i Śląsku Górnym, przy czym dane te pochodzą z połowy XX wieku.

Ostatnio odkryłem nowe stanowisko tego gatunku:
– Puszcza Notecka, Obrzycko (XU04), 5–6 VI 2000, 1%, złowiony do samołówki świetlnej,

leg. M. PRZEWOŹNY.
Jest to zatem gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Dziękuję mgr Danielowi KUBISZOWI za weryfikację oznaczenia.

Marek PRZEWOŹNY, Poznań

305. Nowe dla Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej gatunki
sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae)
Click-beetle species (Coleoptera: Elateridae) new to the Lublin Uplands and
Sandomierz Lowlands

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, new records, new locality, Lublin Upland and Sandomierz Lowland,
SE Poland.

W doniesieniu podano nowe stanowiska sprężyków, nie wykazanych dotychczas z obszaru
Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej, uzupełniając tym samym stan poznania roz-
mieszczenia Elateridae w południowo-wschodniej Polsce. Gatunki te stwierdzono m.in. w
czasie badań nad sprężykowatymi Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Ampedus erythrogonus ( Ph. W. MÜLLER, 1821)
– Wyżyna Lubelska: Szlakówka (EB71), 21 V 1998, 2 exx., otrząśnięte do parasola entomo-

logicznego z brzozy omszonej (Betula pubescens EHRH.) na skraju boru sosnowego (Leu-
cobrio-Pinetum).

– Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), 22 IV 1998, 1 ex.; 10.VI.1999, 3 exx.,
otrząśnięte do parasola entomologicznego w niewielkim skrawku boru świeżego (Leuco-
bryo-Pinetum), z brzozy omszonej i kruszyny.
Gatunek eurokaukaski szeroko rozpowszechniony w Polsce. Na terenach nizinnych wy-

stępuje lokalnie. Częściej poławiany w górach i na pogórzach oraz w północno-wschodniej
części kraju.

Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777)
– Nizina Sandomierska: Bania (EB81), 23 IV 1998, 1 ex. (imago), w borze wilgotnym (Moli-

nio-Pinetum), w mocno spróchniałym, leżącym na ziemi pniu brzozy.
Gatunek euroazjatycki, w Polsce szeroko rozmieszczony ale poławiany dość rzadko i spo-

radycznie. Chrząszcz odbywa swój rozwój w zbutwiałym drewnie drzew, głównie liściastych.


