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443. Nowe stanowiska Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA, 1965
i Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813) w Polsce (Coleoptera:
Nitidulidae)
New records of Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA, 1965 and Cybocephalus
politus (GYLLENHAL, 1813) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Cybocephalus fodori, Cybocephalus politus, new records, Upper
Silesia, Poland.

Rozsiedlenie w Polsce gatunków z podrodziny Cybocephalinae jest bardzo słabo poznane.
Warto więc, przytoczyć kilka nowych stanowisk z terenu naszego kraju.

Cybocephalus fodori (ENDR.-Y.)
– Śląsk Górny: Zameczek ad Kluczbork (UTM: BB94), 24 III 2000, 1 ex. na owocniku huby Fo-

mes sp. na buku Fagus sylvatica L.; Wierzchy ad Kluczbork (BB95), 24 IV 2000, 1 ex. przy fer-
mentującym soku wyciekającym z pnia brzozy Betula verrucosa EHRH.; 3 km na wschód od
m. Kluczbork (CB05), 14–15 IV 2005, 8 exx. na gładkiej korze olchy Alnus glutinosa GAERTN.,
w towarzystwie Cybocephalus politus i biedronek z gatunku Chilocorus bipustulatus (L.).
Nowy dla Górnego Śląska.

Cybocephalus politus (GYLL.)
– Śląsk Górny: 3 km na wschód od m. Kluczbork (CB05), 14–15 IV 2005, 3 exx. na gładkiej

korze olchy Alnus glutinosa, w towarzystwie Cybocephalus fodori i Chilocorus bipustulatus.
Z Górnego Śląska nie był podawany od ponad 100 lat.
Wszystkie okazy zostały zebrane przeze mnie i znajdują się w mojej kolekcji.

Roman KRÓLIK, Nadleśn. Kluczbork

444. Nowe stanowisko Osphya bipunctata (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera:
Melandryidae) w Polsce
New locality of Osphya bipunctata (FABRICIUS, 1775) (Coleoptera: Melandryidae) in
Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Melandryidae, Osphya bipunctata, new record, Poznań, W Poland.

Rodzina Melandryidae liczy w Polsce 32 gatunki, w większości są to chrząszcze spotykane
rzadko lub bardzo rzadko. Rozwijają się głównie w martwym przegrzybiałym i próchnieją-
cym drewnie, a także w grzybach nadrzewnych. Osphya bipunctata (FABR.) należy do najrza-
dziej wykazywanych w Polsce przedstawicieli tej rodziny. Gatunek ten znany był dotychczas
tylko z 4 krain: Pojezierza Pomorskiego, Dolnego Śląska, Wyżyny Lubelskiej i Beskidu
Wschodniego, na podstawie danych sprzed blisko 100 lat. (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat Fau-
ny Pol., XXIII, 14: 1-309).

Omawiany gatunek stwierdzono podczas badań nad chrząszczami poznańskiej Malty:
– Nizina Wielkopolsko Kujawska: Poznań - Malta (XU30), 18 V 2003 – 1 ex. (&), okolice sta-

wu browarnego, wyczerpakowany z kwiatów głogu; 10 V 2006 – 1 ex. (%), wyczerpakowany
z drzew; 27 V 2006 – 1ex. (&), wyczerpakowany z drzew, leg., det. et coll. M. PRZEWOŹNY.
Jest to gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.
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445. Dane o rozmieszczeniu korników i ryjkowców (Coleoptera: Scolytidae,
Curculionidae) w Polsce
Contribution to the knowledge of distribution of bark beetles and weevils (Coleoptera:
Scolytidae, Curculionidae) in Poland

KEY WORDS: Curculionoidea, weevils, bark beetles, faunistic records, SE Poland.

Celem pracy jest uzupełnienie wiedzy o rozmieszczeniu oraz ekologii niektórych gatun-
ków korników i ryjkowców w Polsce. Wszystkie wymieniane okazy znajdują się w kolekcji
autora. Gatunki nowe dla regionu oznaczono gwiazdką [*].

Hylesinus crenatus (FABRICIUS, 1787)
– *Wyżyna Lubelska: Lublin, ul. Lipowa (cmentarz) (FB08), 25 VI 2005 – 2 exx., 15 VI 2005

– 1 ex.; Lublin, Al. Racławickie (Park Saski) (FB08), 1 VI 2005 – 1 ex.; zebrane z opasek
lepowych na kasztanowcach.

Hylesinus toranio (DANTHOINE in BERNARD, 1788)
– *Wyżyna Lubelska: Lublin, ul. Głęboka (FB08), 25 VI 2005 – 2 exx.; zebrane z opasek le-

powych na kasztanowcach.

Dodecastichus inflatus (GYLLENHAL, 1834)
– Wyżyna Lubelska: Lublin, ul. Zemborzycka (ogródki działkowe) (FB07), 1 V 2000 – 1 ex.;

złowiony na kępie truskawek.
Polifag – w Polsce notowany głównie z terenów górskich; na niżu znany z nielicznych sta-

nowisk (np. w dolinie Wisły). Na Wyżynie Lubelskiej notowany tylko z okolic Kazimierza
Dolnego (BURAKOWSKI i in. 1993: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 19: 1-304).

Peritelus familiaris BOHEMAN, 1834
– Nizina Sandomierska: Rudnik nad Sanem (EA88), 12 V 2002 – 15 exx. (w zbiorach auto-

ra); zebrane z wierzby witwy – Salix viminalis L.
Omawiany chrząszcz masowo pojawił się na plantacji wierzby opałowej, wyrządzając

szkody.

Wykazanie tego rzadkiego gatunku w badanym miejscu pozwala twierdzić, że pod wzglę-
dem koleopterofauny okolice jeziora Maltańskiego należą, obok Cytadeli, do najciekaw-
szych rejonów Poznania. Na tym obszarze stwierdzono również stanowiska innych bardzo
rzadkich gatunków chrząszczy: Trichius zonatus GERM. i Laccobius sinuatus MOTSCH.
(PRZEWOŹNY 1999: Wiad. entomol., 18, 3: 190; PRZEWOŹNY 2002: Wiad. entomol., 21, 2:
183-184). Wynika z tego, że na terenach zieleni miejskiej mogą utrzymywać się populacje
gatunków rzadkich, czy wręcz zagrożonych. Jednak prace porządkowe obejmujące usuwanie
obumierających drzew, stanowią duże zagrożenie dla tych owadów. Obszar poznańskiej
Malty jest jednak już objęty ochroną w postaci dwóch użytków ekologicznych „Olszak I”
i „Olszak II”, jest więc szansa na utrzymanie charakteru tego kompleksu leśnego (są to lasy
komunalne miasta Poznania) i zachowanie jego ciekawej fauny.
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