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Chrząszcz o podobnych wymaganiach środowiskowych do poprzedniego gatunku.
Oprócz wnętrza starych drzew, spotykany również u ich podstawy, w mrowiskach naziem-
nych (np. mrówki rudnicy), pod mchem i w ściółce. W Polsce owad stosunkowo rzadko ło-
wiony, znany z kilku krain, przy czy większość danych pochodzi sprzed co najmniej 50 lat.
Nowsze informacje o występowaniu tego gatunku pochodzą z południowego Podlasia (CMO-
LUCH 1987: Przegl. zool., 31, 4: 477-480), Puszczy Białowieskiej (BOROWIEC i in. 1992:
Wiad. entomol., 11, 3: 133-141) oraz Warszawy (BURAKOWSKI 1997: Wiad. entomol., 15, 4:
197-206).

Z uwagi na preferencje ekologiczne, zachowanie w rodzimej entomofaunie S. perrisii
i S. hellwigii może być możliwe tylko poprzez odpowiednią ochronę ich specyficznych mikro-
środowisk. Są nimi coraz rzadziej spotykane w naszym krajobrazie sędziwe drzewa liściaste.
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Elmidae należą w Polsce do chrząszczy wodnych najsłabiej zbadanych pod względem roz-
mieszczenia. Nasza notatka prezentuje nowe dane o dwóch gatunkach z tej rodziny, należą-
cych do najrzadszych w Polsce. Obydwa zostały odłowione w pułapki świetlne:

Potamophilus acuminatus (FABR.)
– Poleski Park Narodowy (FB69), Bagno Staw, 17 VI 2003, 1 ex., torfowisko niskie typu wę-

glanowego, leg. et det. K. PAŁKA.

Macronychus quadrituberculatus MÜLL.
– Lubowierz (FC60), 3 VIII 2003, 2 exx., na ple sfagnowym wokół jeziora Lubowierzek

(w obrębie torfowiska Krowie Bagno), leg. et det. P. BUCZYŃSKI.

W regionalizacji „Katalogu fauny Polski” obydwa stanowiska leżą na Wyżynie Lubelskiej.
Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora.

P. acuminatus jest znany w Polsce tylko z czterech krain, ostatni raz łowiono go przed kil-
kudziesięciu laty. Nasze stwierdzenie jest pierwsze dla Wyżyny Lubelskiej. M. quadritubercu-
latus podano dotąd z 7 krain, z których dla trzech dane uznaje się za niepewne. Przy tym
większa ilość informacji ukazała się w poprzedniej dekadzie, wcześniej gatunek znano tylko
z trzech stanowisk sprzed 80–120 lat (BABULA 1991: Wiad. entomol., 10: 64; KALISIAK i in.
2003: Baltic J. Coleopterol., 3: 29-34; STANIEC 1997: Wiad. entomol., 15: 250; WIĘŹLAK

1986: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, 48-49: 3-67).
Na Czerwonej liście P. acuminatus znalazł się w kategorii DD, M. quadrituberculatus

w NT (PAWŁOWSKI i in. 2002: [W:] GŁOWACIŃSKI Z. (red.): Czerwona Lista Zwierząt Giną-
cych i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88-110). Pierwszy
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gatunek jest bez wątpienia bardzo rzadki i zagrożony. Natomiast opublikowane już po uka-
zaniu się listy dane KALISIAKA i współautorów (2003: ibid.) wskazują, że M. quadritubercula-
tus jest prawdopodobnie znacznie częstszy, niż to wynikało z danych dostępnych autorom
„Czerwonej Listy ...”. Biorąc też pod uwagę ostatnie doniesienia, związek gatunku z regio-
nem żerowania brzany (WIĘŹLAK 1986: ibid.) nie wydaje się obligatoryjny. Także prawdopo-
dobne siedlisko M. quadrituberculatus na Krowim Bagnie (kanał „Więzienny Rów”) odbiega
od tego schematu, zaś występowanie w Bugu (STANIEC 1997: ibid.) świadczy, wbrew suge-
stiom niektórych badaczy (ČIAMPOR, KODADA 1998: [W:] JÄCH M. A., JI L. (red.): Water
beetles of China, Vol. II. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich, Wiener Cole-
opterologenverein, Wien: 219-287), że gatunek może zasiedlać wody III klasy, a nawet po-
zaklasowe (cf. ŻELAZNY, STRYCHARZ (red.) 2000: Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lu-
blin. 196 ss.). Jednak problem ten wymaga dalszych badań, bowiem dane są wciąż zbyt frag-
mentaryczne. Do lepszego poznania występowania i ekologii M. quadrituberculatus może
przyczynić się współpraca entomologów z hydrobiologami. Gatunek ten chętnie też przyla-
tuje do światła, co należałoby brać pod uwagę przy badaniach nad jego występowaniem.
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Stwierdzony po raz pierwszy w Polsce zaledwie kilka lat temu Lignyodes bischoffi (BLATCH.)
rozwija się w nasionach jesiona pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica H. MARSH. Ryjko-
wiec ten został już podany z sześciu stanowisk we wschodniej części kraju. Poniżej wymie-
niam dalszych kilkanaście stanowisk odkrytych przeze mnie w 2003 roku i świadczących
o szybkim rozprzestrzenianiu się u nas tego niedawnego przybysza ze wschodu.

Podlasie:
– Sobibór ad Włodawa (FC80), 30 VII 2003, 1 ex. odłowiony na światło kilka kilometrów od

najbliższych owocujących jesionów pensylwańskich.
– Włodawa vic. (FC71), 4 VIII 2003, 237 exx. otrząśniętych z kilku jesionów pensylwańskich

rosnących w połowie drogi do Orchówka.
– Stare Stulno (FB89) ad Wola Uhruska, 12 VIII 2003, 1 ex. odłowiony przypadkowo do

czerpaka na suchej łące, kilka kilometrów od najbliższych okazów F. pennsylvanica.
– Ratajewicze (FC53), 5 exx.; Wisznice (FC53), 1 ex.; Rossosz (FC44), 9 exx.; Łomazy

(FC45), 3 exx.; Hrud (FC47), 2 exx.; Komarno (FC48), 6 exx.; Horoszki Duże (FC39),
5 exx.; Hołowczyce (FC39), 1 ex.; Sarnaki (FC29), 3 exx.
Powyższe 9 stwierdzeń jest wynikiem wyrywkowych kontroli przydrożnych jesionów pen-
sylwańskich przeprowadzonych 13 VIII 2003 podczas podróży samochodem z Włodawy
do Siemiatycz. W 100% przypadków wykazały one liczną obecność chrząszczy oraz pora-
żenie 50–90% nasion. To ostatnie można było łatwo stwierdzić na podstawie obecności na
skrzydlakach charakterystycznych ciemnych znamion, pozostawionych przez składające


