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Okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.
Dziękuję koleżance Dari BAJERLEIN za przekazane okazy z rodzaju Cercyon.
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313. Migneauxia orientalis REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy w
faunie Polski gatunek chrząszcza
Migneauxia orientalis REITTER, 1877 (Coleoptera: Latridiidae) – a new beetle to the
Polish fauna
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Rodzaj Migneauxia DU VAL w obrębie wymiecinkowatych włączany jest do podrodziny
Latridiinae. Jego przedstawiciele pokrojem ciała i ubarwieniem przypominają pozostałe ro-
dzaje plemienia Corticariini, a więc Melanophthalma MOTSCH., Corticaria MARSH., Cortica-
rina REITT. oraz Cortinicara JOHNS.; uderzającą różnicą jest budowa czułków, które u Mi-
gneauxia złożone są z dziesięciu, a nie jedenastu członów. Cechy kluczowe Migneauxia orien-
talis REITT. wraz ze schematycznym rysunkiem pokroju ciała i aparatu kopulacyjnego samca
podaje RÜCKER (1992: Familie: Latridiidae. [W:] LOHSE, LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas,
Supplementband. Goecke & Evers, Krefeld: 139-160). Znajduje się tam również wzmianka
o występowaniu tego kosmopolitycznego gatunku w Danii (Kopenhaga). Migneauxia orien-
talis  jest chrząszczem związanym z ryżem i innymi zbożami, z którymi chrząszcze rozwleka-
ne są po całym świecie; do Danii gatunek ten trafił z Japonii. Obecnie znane są również sta-
nowiska na terytorium Niemiec: Hamburg, Westfalia, Schlezwik-Holsztyn, Saksonia (okoli-
ce Drezna).

Polskie osobniki zostały znalezione na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, na następują-
cym stanowisku:
– Poznań, Cytadela (XU31), 17 XI 2000, 1 ex., 22 XII 2000, 6 exx., wysiane ze stosu pleśnie-

jących, umiarkowanie wilgotnych trocin topoli czarnej, leg. P. JAŁOSZYŃSKI.
Poznańska Cytadela, będąca niezbyt rozległym terenem o charakterze parkowym, stano-

wi unikalną enklawę dla rozmaitych gatunków owadów ze względu na duże zróżnicowanie
dostępnych siedlisk. Wśród zadrzewień typowo parkowych (topole, klony, dęby, ozdobne
drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste) znajdują się stare, dziuplaste topole czarne, obok ko-
szonych trawników znaleźć można niewielkie zbocza kserotermiczne, a gromadzone (nieste-
ty, najczęściej tymczasowo) stosy liści, ściętej trawy czy trocin znacznie urozmaicają entomo-
faunę tego terenu. Stanowisko M. orientalis na tym obszarze nie ma wiele wspólnego z poda-
wanymi w literaturze preferencjami tego gatunku: z pewnością stos trocin, w którym wystę-
powały chrząszcze nie zawierał ani słomy, ani ziaren jakichkolwiek zbóż. Ze względu na wy-
raźnie wyczuwalną podniesioną temperaturę wnętrza stosu (efekt intensywnej fermentacji),
środowisko takie może umożliwiać przetrwanie zimy owadom zawlekanym z cieplejszych
okolic, jak to prawdopodobnie ma miejsce w przypadku omawianego gatunku.
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