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246. Nowe stanowisko Notiophilus rufipes CURTIS, 1829 (Coloeptera:
Carabidae) w Polsce
New locality of Notiophilus rufipes CURTIS, 1829 (Coleoptera: Carabidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Notiophilus rufipes, new record, distribution in Poland.

Areał występowania Notiophilus rufipes CURT. obejmuje południową i środkową Europę;
spotykany jest także w południowej Szwecji i na Kaukazie. W Polsce rozmieszczenie N. rufi-
pes jest niedostatecznie poznane. Jedyne dotychczas pewne stanowiska pochodzą  z zachod-
niej Polski: Słubice oraz rez. „Bielinek” nad Odrą.

W ostatnim czasie stwierdzono kolejne  stanowisko N. rufipes na Nizinie Wielkopol-
sko-Kujawskiej:
– Puszcza Zielonka ad Poznań (UTM: XU43), rez. „Las Mieszany”, 24 V 1996, 2 exx., w li-

ściastej ściółce, leg. et det. P. SIENKIEWICZ.
Notiophilus rufipes CURT. jest jednym z rzadszych w Polsce gatunków z tego rodzaju. Ten

leśny owad żyje wśród mchu, pod liśćmi; zwykle pod okapem drzew. Niektórzy podają, że
środowiskiem życia tego gatunku są również łąki, zbocza kserotermiczne, suche lasy liścia-
ste, a nawet wydmy . W Polsce odławiany był do tej pory w ciepłych lasach liściastych. N. rufi-
pes jest interesującym gatunkiem związanym, wg. autora, ze starymi, ciepłymi lasami liścia-
stymi lub mieszanymi. W związku z niszczeniem takich środowisk, w których ten rzadki
owad rozwija się, można zaproponować umieszczenie go w „Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt”.

Autor składa podziękowania mgr. D. KUBISZOWI za  weryfikacje oznaczeń. Materiał do-
wodowy znajduje się w zbiorze autora.

Paweł SIENKIEWICZ, Poznań

247. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Elachistidae (Lepidoptera)
w Polsce
New records of rare Elachistidae (Lepidoptera) from Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Elachistidae, new records, Poland

Elachista festucicolella ZELLER, 1853
– Pieniny, Trzy Korony (UTM: DV57), 850 m n.p.m., skały wapienne porośnięte roślinno-

ścią trawiastą, 1&, 13 VII 1995 (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek o zasięgu obejmującym południową i środkową Europę oraz Azję Mniejszą.

W Polsce w XIX wieku podawany był z Głogowa, natomiast w XX wieku jedyne wiarygodne
dane odnoszą się do Jerzmanowic i Ojcowa (dwa ostatnie stanowiska znajdują się w obrębie
jednego kwadratu siatki UTM – DA16). Gatunek nowy dla fauny Pienin.

Elachista griseella (DUPONCHEL, 1843)
– Chotel Czerwony (DA78 ), obrzeże strumyka, ex larva, 1%, 10 V; ex larva, 1%, 12 V; ex

larva, 2&&, 1%, 13 V 1997; roślina pokarmowa – Agropyron repens (L.) P. B. (leg. et coll.
T. BARAN).
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– rez. „Skorocice” (DA78), obrzeża strumyka, ex larva, 1%, 11 V; ex larva, 1&, 13 V 1997;
roślina pokarmowa – Agropyron repens (L.) P. B. (leg. et coll. T. BARAN).
Gatunek występujący w południowej i lokalnie środkowej Europie. Z Polski wykazany

stosunkowo niedawno z kilku stanowisk z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Po-
znania (BUSZKO 1989: Pol. Pismo Ent., 59: 235-241).

Elachista quadripunctella (HÜBNER, 1825)
– Cisna (EV95), las mieszany, 1%, 1&, 19 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).

Gatunek znany prawie w całej Europie. W Polsce wykazany z kilku stanowisk zlokalizo-
wanych na terenach górskich i podgórskich oraz z miejscowości Soldany, znajdującej się
w północno-wschodnie części kraju.

Elachista subocellea (STEPHENS, 1834)
– rez. „Chotel Czerwony” (DA78), kserotermiczna murawa na podłożu gipsowym, 3%%,

18 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).
– Nowosiółki (EV97), trawiaste zbocze na skraju lasu mieszanego, 5%%, 3&&, 19 VI 1999

(leg. et coll. T. BARAN).
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie. W Polsce stwierdzony dotychczas jedynie

w okolicach Krosnowic, Młodowie, Ludwikowie, Krościenku, Ojcowie oraz w rezerwacie
„Zbocza Płutowskie”.

Tomasz BARAN, Toruń

248. Nowe stanowisko Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS, 1856) (Lepidoptera:
Notodontidae) w Polsce
A new locality of Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS, 1856) (Lepidoptera: Notodontidae)
in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Notodontidae, Odontosia sieversi , record, Poland.

Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS) zasięgiem swego występowania obejmuje obszar od
środkowo-wschodniej części Europy po wschodnią część Syberii. Z Europy wykazana została
z krajów skandynawskich, krajów byłego Związku Radzieckiego, Polski, Słowacji i Czech.
W Polsce występuje lokalnie we wschodniej częsci kraju, od Mazur i Suwalszczyzny po Pogó-
rze Przemyskie. W miejscach występowania bywa liczna. Najdalej na zachód w północno-
wschodniej Polsce znaleziona była w okolicach Ostródy.

Omawiany gatunek złowiony został przeze mnie na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego:
– Czarny Bryńsk (UTM: DD19), 27 III 1999, 1%, do światła.

Znalezisko to jest godne odnotowania jako skrajnie zachodnie stanowisko tego gatunku
w Polsce i jedno z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk w skali całego zasięgu gatunku.

Andrzej OLEKSA, Toruń


