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283. Drugie stanowisko Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831) (Coleoptera:
Carabidae) w Polsce
The secend record of Perigona nigriceps (DEJEAN, 1831) (Coleoptera: Carabidae) from
Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Perigona nigriceps, new record, Wielkopolsko-Kujawska Lowland.

Perigona nigriceps (DEJ.) obecnie jest szeroko rozmieszczonym gatunkiem, areałem swe-
go występowania obejmującym tereny od Hiszpanii aż po Półwysep Bałkański. Prawdopo-
dobnie ojczyzną tego gatunku jest południowa Azja, skąd został zawleczony do Europy Połu-
dniowej i południowej części Europy Środkowej. W Polsce stwierdzony po raz ostatni w po-
łowie XX wieku, na jedynym stanowisku w Beskidzie Zachodnim (Cieszyn). Drugie stano-
wisko zostało odkryte niedawno na obszarze Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej:
– Poznań – Cytadela (XU31), 9 IX 1997, 1 ex., w trocinach przy ściętym pniu topoli czarnej,

leg. P. JAŁOSZYŃSKI, det. et coll. P. SIENKIEWICZ.
Jak podaje literatura, P. nigriceps jest owadem ciepłolubnym, często synantropijnym. Spo-

tykany był w ogrodach, stodołach oraz środowiskach ruderalnych. Polskie okazy z Cieszyna
znaleziono w kompoście ze słomy pochodzącej z transportu pomarańczy z Abbazji (BURA-
KOWSKI i in. 1974: Kat. Fauny Polski, XXIII, 3: 1-430.). P. nigriceps jako ciepłolubny „phyto-
detriticol”, może być wysiewany z fermentujących i gnijących warzyw lub owoców, z kompo-
stu, słomy czy też wełny drzewnej.

Paweł JAŁOSZYŃSKI, Włocławek
Paweł SIENKIEWICZ, Poznań

284. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) nowe dla Gór Świętokrzyskich
Cerambycidae (Coleoptera) new to the Świętokrzyskie Mts.

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, faunistic records, Świętokrzyskie Mts., Central Poland.

Wymienione poniżej gatunki nie były dotychczas podawane z Gór Świętokrzyskich. Gra-
nice Gór Świętokrzyskich przyjąłem zgodnie z podziałem fizjograficznym i geobotanicznym
Polski, tzn., szerzej niż w „Katalogu fauny Polski”.

Cortodera humeralis (SCHALLER, 1783)
– Korzecko ad Chęciny (DB52), 19 V i 21 V 1999, w locie, 2 exx.

Grammoptera abdominalis (STEPHENS, 1831)
– Korzecko ad Chęciny (DB52), od 10 V do 1 VI w latach 1997 – 2000, kilkanaście okazów

na kwiatach głogu.
– Pasmo Zgórskie (DB63), 28 V 1994, w pajęczynie, martwy, 1 ex.

Grammoptera ustulata (SCHALLER, 1783)
– Korzecko ad Chęciny (DB52), od 17 V do 31 V w latach 1997 i 2000, kilkanaście okazów

na kwiatach głogu.

Pyrrhidium sanguineum (LINNAEUS, 1758)
– Korzecko ad Chęciny (DB52), 24 V 1997, na leżącym konarze dębu, 1 ex.


