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174. Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) (Coleoptera: Elateridae), gatunek
nowy dla fauny Polski
Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) (Coleoptera: Elateridae), new to the Polish fauna

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, Cidnopus, ruzenae, faunistics, Poland.

Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) został stosunkowo niedawno opisany ze Słowacji,
pod synonimiczną nazwą rodzajową Limonius,  na podstawie dwóch samców i jednej sami-
cy. Jest on bardzo podobny do C. aeruginosus (OL.), od którego obie płcie już na pierwszy
rzut oka odróżniają się przede wszystkim bardziej krępymi czułkami, w szczególności
krótszymi członami 2, 10 i 11. C. ruzenae jest także nieco gęściej owłosiony, listewka bocz-
na przedplecza jest u niego wyraźniejsza, epipleury pokryw w tylnej części są czerwono-
brunatne (u C. aeruginosus z reguły czarne), obie płcie są nieco smuklejsze (stosunek dłu-
gości do szerokości pokryw u samca 2,7–2,8, samicy 2,5; C. aeruginosus: samiec 2,5–2,6, sa-
mica 2,4). IX sternit samca jest w części apikalnej u C. ruzenae równomiernie owłosiony,
podczas gdy u C. aeruginosus przez jego środek biegnie gładka, pozbawiona owłosienia li-
stewka. Drobne różnice występują też w budowie prącia i paramer (dobre rysunki w opisie
oryginalnym: Acta entomol. bohemosl., 74: 388-393). Porównując pokładełka samic obu
gatunków z Polski znalazłem też różnice w ich budowie, u C. aeruginosus końcowe, silnie
zesklerotyzowane styliki są w zarysie trójkątne, natomiast u C. ruzenae są one lekko bo bo-
kach wcięte. Ponieważ jednak dysponowałem tylko dwoma samicami, a brak jest prac na
temat zmienności pokładełka w tej grupie sprężyków, nie wiadomo na ile cechy te są stałe.
Na temat biologii C. ruzenae nic nie wiadomo. Okazy typowe były łowione w środowisku
kserotermicznym, na znanym słowackim stanowisku Štúrovo. Również w Polsce, występo-
wanie omawianego gatunku stwierdzo na stanowisku obejmującym kserotermiczne zbocze
w znacznym stopniu porośnięte przez roślinność krzewiastą:
– Wyżyna Lubelska: Opoka Duża k. Annopola, 25 V 1994, 2&&, leg. L. BOROWIEC.

Lech BOROWIEC, Wrocław

175. Nowe stanowiska żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) rzadko
spotykanych w Polsce
New localities of sting wasp species (Hymenoptera: Aculeata) in Poland

KEY WORDS: Hymenoptera, Sphecoidea, Apoidea, new locolities, Poland.

Poniżej podano nowe stanowiska 8 gatunków żądłówek mających status rzadkich w na-
szym kraju.

SPHECOIDEA
Crossocerus styrius (KOHL)
– Świętokrzyski P. N. , Święty Krzyż (UTM - EB03), 1 VIII 1983, 1&;
– Rez. Konewka (DC 41), 28 VIII 1988, 1&, leg. E. KWIATKOWSKA.

Rhopalum gracile WESM. (syn. Rh. kiessenwetteri A. MOR.)
– Karsibór (VV56), 21 VI 1993, 1&, leg. B. SOSZYŃSKI.


