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450. Nowe stanowisko Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera:
Ciidae) w Polsce
A new locality of Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN, 1874) (Coleoptera: Ciidae) in
Poland

KEY WORDS: Coleoptera,Ciidae, Cis lucasi, new locality, Poland.

Cis lucasi (ABEILLE DE PERRIN) to gatunek zamieszkujący południową i zachodnią część
Europy oraz południową część Europy środkowej, wykazywany ponadto z Algierii, Kaukazu
i Syberii (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 14: 1-309). W Polsce
wykazany niedawno z: Puszczy Białowieskiej, Niziny Mazowieckiej, Beskidu Zachodniego
i Bieszczadów (KRÓLIK 2003: Acta ent. sil., 9–10: 67-68).

 W trakcie przeglądu zagrzybiałych pni topoli (Populus sp.) i wierzby (Salix sp.) stwierdzi-
łem nowe stanowisko tego gatunku:
– Nizina Sandomierska: Dębica (UTM: EA34), II 2004, 3exx.

Wraz z omawianym gatunkiem zebrałem m.in.: Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER, 1847),
Sulcacis affinis (GYLLENHAL, 1827), o których informacje zostały opublikowane wcześniej
(KRÓLIK i in. 2005: Wiad. entomol., 24, 4: 227-233).

Dziękuję Panu Romanowi KRÓLIKOWI za oznaczenie chrząszczy oraz udostępnienie ma-
teriałów dotyczących chrząszczy z rodziny Ciidae.

Andrzej TRZECIAK, Nadleśnictwo Dębica

451. Nowe stanowisko Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae)
w Polsce
A new record of Triplax collaris (SCHALLER) (Coleoptera: Erotylidae) in Poland

KEY WORDS: Erotylidae, Triplax collaris, new record, W Poland.

Triplax collaris (SCHALLER, 1783) po raz pierwszy został podany z Polski przez HORIONA

w 1960 r. (BURAKOWSKI i in. 1986: Kat. Fauny Pol., XXIII, 13: 1-278). Informację tę powtó-
rzył MAZUR (1983: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, 74–75: 1-31); jednak obydwaj autorzy
wyrazili wątpliwości co do rzeczywistego występowania tego gatunku w naszym kraju. Do tej
pory jedynym pewnym stanowiskiem, na którym w Polsce odławiano T. collaris, była Puszcza
Białowieska (BURAKOWSKI i in. 1986: ibid.; KUBISZ 2001: [W:] Katalog fauny Puszczy Biało-
wieskiej. IBL, Warszawa: 172; obserwacje własne – P. WĘGRZYNOWICZ). Poniżej podajemy
pierwsze stanowisko tego rzadkiego chrząszcza na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej:
– Puszczykowo ad Poznań (UTM: XT29), 14 V 2005, 1 ex., na liściu buka w nasłonecznionej

buczynie, leg. et coll. P. JAŁOSZYŃSKI.
W tym samym dniu w podobnych warunkach złowiono też dwa osobniki pospolitego

przedstawiciela Erotylidae – Tritoma bipustulata FABR., również siedzące w miejscach nasło-
necznionych na liściach buków.

Triplax collaris jest łatwy do odróżnienia od wszystkich krajowych gatunków tego rodzaju
na podstawie czarno ubarwionej głowy. Gatunek ten jest rozmieszczony w środkowej i połu-
dniowej Europie, jednak wszędzie spotykany sporadycznie, a wszelkie doniesienia są nie-
zwykle rzadkie. Na temat jego bionomii też niewiele wiadomo; pewne informacje zebrał BU-


