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288. Uwagi o występowaniu Minyops carinatus (LINNAEUS, 1767) (Coleo-
ptera: Curculionidae) w Polsce
Notes on the distribution of Minyops carinatus (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera:
Curculionidae) in Poland
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Minyops carinatus (L.) zamieszkuje Azję Mniejszą, Syrię, Iran, południowe obszary euro-
pejskiej części Rosji, Ukrainę, oraz południowe tereny środkowej i zachodniej Europy. Do
połowy lat dziewięćdziesiątych morfologia stadiów przedimaginalnych oraz biologia i ekolo-
gia tego ryjkowca były nieznane i dopiero prace NAZARENKO (1995: Vest. Zool., 5-6: 81-85.;
1997: Vestn. Zool., 31: 62-66.) wniosły wiele danych z tego zakresu. Wyżej wymieniony autor
stwierdził m.in., iż jest to chrząszcz biologicznie związany z roślinami z rodzaju Ranunculus
– R. acris (w hodowli) i R. polyanthemos (w terenie).

Przez obszar Polski przebiega północna granica jego zasięgu. Pierwsze informacje o wy-
stępowaniu tego ryjkowca pochodzą ze Śląska i Tatr. Dane dotyczące pierwszego regionu
nie zostały potwierdzone przez ponad 75 lat, a drugiego – uznane za wątpliwe (BURAKOW-
SKI i in. 1995: Kat. Fauny Polski, XXIII, 20: 1-310.). W okresie powojennym został odnoto-
wany z południowo-wschodniej części kraju przez Cmolucha (1963: Ann. UMCS, sec. C, 17:
17-75.) – Gródek k. Hrubieszowa (Wyżyna Lubelska) i Wanata (1993: Wiad. entomol., 12, 1:
31-36.) – Biała Góra k. Tomaszowa Lubelskiego (Roztocze).

Podczas badań faunistycznych prowadzonych w południowej części Roztocza stwierdzono
kolejne stanowisko tego chrząszcza
– Machnów Stary (FA88) - 15 VI 1996, 1&, leg. R. ROZWAŁKA.

Odłowiono go do pułapki Barbera w zespole Origano-Brachypodietum pinnati występują-
cym na podłożu wapiennym. Ponadto potwierdzono jego obecność na Białej Górze k. Toma-
szowa Lubelskiego (2 exx. 13 V 1997). FRANZ i BEIER (1948: Ann. Naturhist. Mus. Wien,
56: 440-549.) uznali go za gatunek termofilny. Kolejne stwierdzenia tego ryjkowca na Rozto-
czu świadczą o utrzymywaniu się populacji w południowo-wschodniej Polsce oraz potwier-
dzają jego przywiązanie do siedlisk ciepłych i suchych. Dotychczasowe dane rejestracyjne z
obszaru Polski wskazują, że gatunek w zajmowanych przez siebie siedliskach nie tworzy licz-
nych populacji.
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289. Nowe stanowisko Thera britannica TURNER, 1925 (Lepidoptera: Geo-
metridae) w Polsce
New record of Thera britannica TURNER, 1925 (Lepidoptera: Geometridae) from Poland
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Thera britannica TURNER jest gatunkiem szeroko rozsiedlonym w północnej, zachodniej
i częściowo środkowej Europie. BUSZKO (2000: Atlas motyli Polski cz. III) podaje Th. bri-
tannica z południowej części kraju: Sudetów, Sobótki, Gór Świętokrzyskich, Babiej Góry
oraz Tatr. Stwierdzony był on też na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim oraz w Bieszczadach


