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404. Nowe stanowisko Aphodius (Phalacronothus) biguttatus GERMAR, 1824
(Coleoptera: Scarabaeoidea) na Wzgórzach Trzebnickich
New record of Aphodius (Phalacronothus) biguttatus GERMAR, 1824 (Coleoptera:
Scarabaeoidea) from Wzgórza Trzebnickie region

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea , Aphodius biguttatus, record, Wzgórza Trzebnickie region,
SW Poland.

Obszar rozsiedlenia Aphodius biguttatus GERM. obejmuje środkową i południową Euro-
pę, Kaukaz, Azję Mniejszą i Zakaukazie. W całym areale występowania gatunek jest rzadki.
W Polsce notowany był dotąd z 8 stanowisk, rozproszonych w południowej i zachodniej czę-
ści kraju: dwóch na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, po jednym na Dolnym Śląsku, Wzgó-
rzach Trzebnickich (Oborniki Śląskie), Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżynie Małopol-
skiej, Wyżynie Lubelskiej, Beskidzie Wschodnim. W okresie powojennym gatunek podany
został jedynie ze Śląska oraz z okolic Przemyśla i Częstochowy (BURAKOWSKI i in. 1983:
Kat. Fauny Pol., Warszawa, XXIII, 9: 1-294). Pojawia się wiosną, pojedynczo również
w sierpniu, na ciepłych stanowiskach w odchodach owiec, kóz i królików; niekiedy znajdo-
wany jest w przedsionkach nor susłów i lisów. W trakcie badań faunistyczno-ekologicznych
na terenie Wzgórz Trzebnickich w miejscowości Jary, autorka odkryła kolejne stanowisko
występowania Aphodius biguttatus:

– Wzgórza Trzebnickie: Jary ad Oborniki Śląskie (XS38), 17 IV 2004, 1 ex., w odchodach
ludzkich, na obrzeżu wilgotnego użytkowanego pastwiska przy granicy lasu mieszanego,
leg. et coll. K. ŻUK.
Autorka dziękuje dr. Markowi BUNALSKIEMU za sprawdzenie oznaczenia i potwierdze-

nie jego poprawności.
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405. Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) – nowe stano-
wisko w Polsce
Sitaris muralis (FORSTER, 1771) (Coleoptera: Meloidae) – new record from Poland
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Sitaris muralis (FORSTER) zaliczany jest do grupy owadów stenotopowych, kserofilnych.
Owady doskonałe poławiane są najczęściej na skrajach dróg, na murach lub ruinach starych
budowli, a także w nasłonecznionych miejscach starych, nie remontowanych domów, kamie-
nic. Imago S. muralis pojawia się w końcu lata (najczęściej na przełomie sierpnia i wrze-
śnia). Samica składa jaja do gniazd różnych gatunków błonkówek (m.in. z rodzajów: Andre-
na FABR., Anthophora LATR., Colletes LATR., Eucera LATR., Halictus LATR., Nomada SCOP.,
Osmia PANZ.). Z terenu Polski gatunek ten jako pierwszy wykazał SZULCZEWSKI, na począt-
ku XX wieku, z okolic Leszna na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (SZULCZEWSKI 1922:
Prace Kom. Mat.-Przyr. PZPN, B, 3–4: 183-243). Jednak doniesienie to określane jest przez
wielu entomologów jako niepewne. Ostatecznie wątpliwości, co do występowania tego ga-
tunku chrząszcza w Polsce, rozstrzygnął J. P. BABULA w 1991 roku, odławiając go w Łańcu-
cie (KUBISZ, SZWAŁKO 1994: Wiad. entomol., 13: 13-19). Zebrano wówczas jeden okaz na


