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251. Nowe dane o rozmieszczeniu Agrilus auricollis K IESENWETTER, 1857
(Coleoptera: Buprestidae) w Polsce
New data on the distribution of Agrilus auricollis KIESENWETTER, 1857 (Coleoptera:
Buprestidae) in Poland
KEY WORDS: Coleoptera, Buprestidae, Agrilus auricollis, new records, Poland

Agrilus auricollis K IESENW. to rzadko spotykany gatunek, którego występowanie ogranicza się do obszarów południowo-wschodniej Europy, Azji Mniejszej oraz Kaukazu. Do tej
pory znany był w Polsce tylko z Niziny Mazowieckiej, Puszczy Białowieskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Bieszczadów. Obserwacje autorów wskazują na szersze występowanie tego gatunku w Polsce oraz potwierdzają jego preferencje w stosunku do wiązu
(Ulmus sp.) jako rośliny żywicielskiej larw.
Nowe stanowiska:
– Parcela-Popień ad Koluszki (UTM: DC23), 20 VII 1999, 1 ex., leg. J. BOROWSKI, na wiązie (Ulmus campestris L.) odroślowym o średnicy (na wys. 1,3 m) 7 cm, rosnącym w zadrzewieniu przydrożnym; okaz został schwytany na korze pnia (martwe drzewo z uschniętymi liśćmi) w towarzystwie Magdalis armigera (GEOFFR .), Scolytus multistriatus (MARSH .)
i S. scolytus (F ABR.); nowy dla Wyżyny Małopolskiej.
– Nowa Słupia (EB03), 18 VI 1993, 1 ex., leg. T. MOKRZYCKI, coll. R. K RÓLIK, schwytany
czerpakiem na kserotermie; nowy dla Gór Świętokrzyskich.
– Gliniska ad Hrubieszów (FB83), 27 VI 1997, 1 ex., leg. A. B YK, na pniu obumarłego wiązu U. campestris (liście uschłe, ale wiszące na drzewie) o średnicy 8 cm, w towarzystwie
Magdalis armigera; wiąz wchodził w skład zadrzewień przydrożnych; nowy dla Wyżyny Lubelskiej.
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252. Uzupełnienie do fauny motyli większych (Macrolepidoptera) Puszczy
Białowieskiej
A supplement to the fauna of Macrolepidoptera of the Białowieża Forest
KEY WORDS:

Lepidoptera (Macrolepidoptera), records, Białowieża Forest, Poland.

Badania lepidopterofauny Puszczy Białowieskiej trwają ponad 75 lat. W odniesieniu do
Macrolepidoptera zostały one w ostatnich latach podsumowane (BUSZKO i in. 1996: Parki
Nar. i Rez. Przyr., 15, 4: 3-46.). Podsumowanie to poszerzono o uzupełnienie (KOKOT 199?:
Parki Nar. i Rez. Przy., 17, 3: 63-66.). Jednak z uwagi na znaczne zróżnicowanie siedliskowe
Puszczy i koncentrację badań tylko na niektórych, wybranych obszarach, stan poznania występującej tu lepidopterofauny nie jest pełny.
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Podczas kilkudniowego pobytu w leśnictwie Topiło ( UTM: FD73) i w jego najbliższych
okolicach – Piaski (FD73), Witowo (FD63), autorzy spotkali dwa gatunki motyli nowe dla
tego terenu oraz kilka, których występowanie w Puszczy nie było potwierdzone po 1950
roku, bądź były dotychczas wykazywane tylko z jednego stanowiska:
Hepialus lupulinus (L.)
– Topiło, 26–29 VI 1999, obserwowano kilka osobników w siedliskach łąkowych, latających
o zmierzchu oraz przylatujących do pułapek świetlnych.
Gatunek ten od 1950 roku nie był stwierdzany w Puszczy Białowieskiej.
Epirrhoe galidata (DEN .et SCHIFF.)
– Piaski, 29 VI 1999, 1 ex. w siedlisku łąkowym, wypłoszony w dzień.
Występowanie tego gatunku po 1950 roku nie było na badanym terenie potwierdzone.
Diachrysia zosimi (HBN.)
– Topiło, 2 exx., 27 i 29 VI 1999, przywabione do światła.
Dotychczas wykazany był z Puszczy Białowieskiej na podstawie 2 exx. (z Białowieży oraz
z Białowieskiego Parku Narodowego). Można przypuszczać, że motyl ten jest szeroko rozsiedlony w Puszczy, w siedliskach odpowiednich do jego rozwoju.
Autographa buraetica (STAUDINGER)
– Topiło, 7 exx., 26– 29 VI 1999, przywabione do światła.
Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej.
Eucarta virgo (TREIT .)
– Topiło, 1 ex., 29 VI 1999, przywabiony do światła.
Gatunek nowy dla Puszczy Białowieskiej, w ostatnich latach dynamicznie rozszerzający
granice swego rozsiedlenia w Polsce.
Lacanobia aliena (HBN.)
– Witowo, 1 ex., 20 VI 1999, odłowiony do światła.
Występowanie tego motyla w Puszczy Białowieskiej po 1950 roku nie było dotąd potwierdzone.
Mythimna albipuncta (DEN . et SCHIFF.)
– Topiło, 1 ex., 30 VI 1999, przywabiony do świtła.
Nie wykazywany po 1955 roku z terenu Puszczy.
Mythimna flammea ( CURT.)
– Topiło, 1 ex., 28 VI 1999, przy świetle.
Gatunek dotychczas wymieniany tylko z miejscowości Białowieża.
Mythimna l-album (L.)
– Topio, 2 exx., 28 i 30 VI 1999, przywabione do światła.
Gatunek ten nie był stwierdzony po 1950 roku w Puszczy Białowieskiej.
Biorąc pod uwagę niniejszą publikację, ilość gatunków Macrolepidoptera wykazanych
z Puszczy Białowieskiej po 1950 roku zwiększa się z 897 do 904, przy czym dwa z nich nie
były dotychczas wykazane z tego terenu.
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