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196. Aulonogyrus concinnus (KLUG, 1834) – nowy dla Wyżyny Lubelskiej
gatunek krętakowatych (Coleoptera: Gyrinidae)
Aulonogyrus concinnus (KLUG, 1834) – a new gyrinid species for the Lubelska Upland
(Coleoptera: Gyrinidae)

KEY WORDS: Coleoptera, Gyrinidae, Aulongyrus concinnus, records, E Poland.

Aulonogyrus concinnus (KLUG) jest jedynym w Polsce przedstawicielem liczącego 52 ga-
tunki rodzaju Aulonogyrus REGIMBART, 1883. Od pozostałych polskich gatunków Gyrinidae
odróżnia się wyraźnie, m. in. żółtym obrzeżeniem pokryw i boków przedplecza. Żyje w zbior-
nikach wodnych różnego typu, głównie jednak w rzekach. W Europie Środkowej występuje
bardzo rzadko i sporadycznie, w Polsce znany jest tylko z trzech krain: Pobrzeża Bałtyku,
Pojezierza Pomorskiego i Beskidu Wschodniego, przy czym po raz ostatni łowiono go przed
ponad 60-ciu laty.

W bieżącym roku zaobserwowałem występowanie A. concinnus na czterech stanowiskach
w dolinie Wieprza, na terenie Wyżyny Lubelskiej. Każdorazowo kilkanaście do kilkudziesię-
ciu osobników pływało przy brzegu rzeki, w miejscach nasłonecznionych i osłoniętych przed
nurtem.

Zebrany materiał:
– Kolonia Jaszczów (FB37), rz. Wieprz, 26 VIII 1997, 7&&, 13%%.
– Milejów (FB37), rz. Wieprz, 28 VII 1997, 1&, 1%.
– Łańcuchów (FB37), rz. Wieprz, 30 VII 1997, 4&&, 4%%.
– Ciechanki Łańcuchowskie (FB38), rz. Mogielnica (prawy dopływ Wieprza), 30 VII 1997,

1&, 1%.
Okazy dowodowe i dokumentacja fotograficzna znajdują się w moich zbiorach.

Paweł BUCZYŃSKI, Lublin

197. Eusphalerum anale (ERICHSON, 1840) i E. primulae (STEPHENS, 1834)
– nowe dla Gór Świętokrzyskich gatunki kusakowatych (Coleoptera:
Staphylinidae)
Eusphalerum anale (ERICHSON, 1840) and E. primulae (STEPHENS, 1834)
– staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae).new to the fauna of the Świętokrzyskie Mts.
(Central Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Eusphalerum anale, Eusphalerum primulae, records, Święto-
krzyskie Mts., Central Poland.

Do rodzaju Eusphalerum KRAATZ należą liczne gatunki, których postacie dorosłe spoty-
kane są na kwiatach roślin zielnych, krzewów, a nawet drzew (np. na jarzębinie i wierzbach),
szczególnie rosnących w pobliżu wód lub w miejscach wilgotnych. Znaczną część rodzaju
stanowią elementy górskie, zasiedlające również strefę alpejską. Jednym z nich jest E. anale
– gatunek mezoalpejski (znajdywany zarówno w piętrze reglowym jak i alpejskim), w kraju
znany z kilkunastu stanowisk rozmieszczonych w Sudetach i Karpatach, nie wykazywany do
tej pory z obszaru Gór Świętokrzyskich. Jeden okaz tego gatunku odłowiłem 25 V 1996 r. na
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kwiecie mniszka pospolitego w rezerwacie „Mokry Bór” (Świętokrzyski Park Narodowy),
obejmującym fragmenty podmokłych zespołów leśnych boru bagiennego i boru trzcinniko-
wego.

Z kolei jeden egzemplarz E. primulae odłowiłem 24 V 1996 r. na łące przylegającej do
lasu jodłowo-bukowego rosnącego w granicach Świętokrzyskiego P. N., w miejscowości Huta
Szklana. Ten nieczęsto poławiany w Polsce gatunek, znany jest z około 10 stanowisk zlokali-
zowanych głównie na południu kraju. Jest elementem europejskim, nie należy jednak do
grupy gatunków górskich.

Oba okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.

Tadeusz WOJAS, Kraków

198. Informacje o występowaniu w Poznaniu Cybocephalus politus
(GYLLENHAL, 1813) i Cybocephalus fodori ENDRŐDY-YOUNGA, 1965
(Coleoptera: Cybocephalidae)
The data on the occurrence of Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813) and
Cybocephalus fodori ENDRŐDY-YOUNGA, 1965 (Coleoptera: Cybocephalidae) in
Poznań

KEY WORDS: Coleoptera, Cybocephalidae, Cybocephalus politus, Cybocephalus fodori, records, Poznań,
Poland.

Rodzina Cybocephalidae obejmuje drobne chrząszcze, o kulistym ciele, charakteryzujące
się specjalizacją pokarmową polegającą na odżywianiu się mszycami (Aphidodea) i czerwca-
mi (Coccodea). Mimo znaczenia obu grup pluskwiaków, jako szkodników rolniczych i le-
śnych, wiedza o ich naturalnych wrogach, jakimi są Cybocephalidae, jest nadal niewystarcza-
jąca. Spośród pięciu gatunków podawanych z Europy środkowej, w Polsce stwierdzono do
tej pory trzy, przy czym informacje o ich bionomii, ekologii i rozmieszczeniu w kraju są bar-
dzo wyrywkowe.

W trakcie obserwacji faunistycznych prowadzonych w Poznaniu w roku 1997, stwierdzo-
no obecność dwóch gatunków omówionych poniżej.

Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813)
– Poznań (UTM: XU31): 16 VI 1997 (1%, 3&&), 21 VI 1997 (2%%, 5&&) i 26 VI 1997

(1&), leg. Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były wśród kolonii Lepidosaphes ulmi L.
(Diaspididae), żerujących na pędach Salix sp. przy ulicy Obornickiej.
Jest to drugie po Żaganiu stanowisko tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Cybocephalus fodori ENDRŐDY-YOUNGA, 1965
– Poznań (XU31): 9 VII 1997 (1%, 2&&), 11 VII 1997 (1%, 1&) i 26 VII 1997 (1&),  leg.

Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były na pędach Rhamnus sp. i  Salix sp. (przy ulicach
Obornickiej i Witosa) wśród kolonii Lepidosaphes ulmi L.
Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce i pierwsze na Nizinie Wielkopolsko-Ku-

jawskiej.
Materiały dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.

Tian MINGYI, Guangzhou (Chińska R. L.)
Marek BUNALSKI, Poznań (Polska)


