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321. Nowe stanowisko Asiorestia motschulskii KONSTANTINOV, 1991
(Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce
New locality of Asiorestia motschulskii KONSTANTINOV, 1991 (Coleoptera: Chrysomeli-
dae) in Poland
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Rozdzielenie kompleksu gatunków, na który składają się Asiorestia interpunctata
(MOTSCH.), A. sublaevis MOTSCH. oraz A. motschulskii KONST. nastąpiło bardzo niedawno
i spowodowało pewne zamieszanie w dotychczasowych danych o rozmieszczeniu należących
do niego taksonów. Znajduje to również odzwierciedlenie w polskiej literaturze, w której in-
formacje o występowaniu A. motschulskii KONST. mogą się ukrywać pod nazwami
A. sublaevis MOTSCH. (WARCHAŁOWSKI 1978: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX,
94c: 1-157) oraz A. brevicollis (DANIEL) (BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski, XXIII,
17: 1-227), ponieważ tak właśnie były oznaczane okazy znajdowane na terenie naszego kra-
ju. Spośród wymienionych wyżej gatunków, na terenie Polski za pewne można uznać wystę-
powanie tylko A. motschulskii KONST., nie można jednak całkowicie wykluczyć obecności
A. interpunctata (MOTSCH.) na Pobrzeżu Bałtyku (WARCHAŁOWSKI 1998: Fauna Polski, 20:
1-292). A. sublaevis MOTSCH. jest gatunkiem wschodniopalearktycznym, natomiast A. brevi-
collis (DANIEL) występuje na Półwyspie Apenińskim oraz w Alpach od zachodniej Francji
po Styrię.

Nie wszystkie stanowiska dotyczące omawianego gatunku podane w „Katalogu fauny Pol-
ski” można uznać za całkowicie pewne (WARCHAŁOWSKI, in litteris), zestawione poniżej
dane zoogeograficzne zaczerpnięto więc z cytowanej wyżej monografii WARCHAŁOWSKIEGO.

A. motschulskii KONST. jest gatunkiem subborealno-alpejskim o zwartym areale występo-
wania obejmującym część Fenoskandii mniej więcej do kręgu polarnego, Holandię, północ-
ne części Niemiec i Polski, kraje nadbałtyckie oraz Białoruś. W pozostałej części Europy ga-
tunek ten wykazano z niewielkiej liczby małych, wyspowych stanowisk znajdujących się w gó-
rach i na torfowiskach. W Polsce A. motschulskii podana była (z uwagami przedstawionymi
powyżej) z pojedynczych stanowisk na Pobrzeżu Bałtyku, w Puszczy Augustowskiej, Puszczy
Białowieskiej (stanowiska traktowane jako należące do obszaru rozsiedlenia zwartego) oraz
z okolic Krakowa, z Gródka koło Hrubieszowa, Beskidu Zachodniego i okolic Zamościa
(BOROWIEC 1996: Wiad. entomol., 15, 1: 57; BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Polski,
XXIII, 17: 1-227). Nowe, interesujące stanowisko tego gatunku stwierdzono na terenie Ni-
ziny Wielkopolsko-Kujawskiej, z której A. motschulskii nie była dotąd podana:
– Drzewce ad Torzym (WT08), 2 VII 2001, torfowisko niskie, 3 exx., leg. Sz. KONWERSKI.

Składamy serdeczne podziękowania Prof. dr hab. Andrzejowi WARCHAŁOWSKIEMU za
cenne uwagi dotyczące rozsiedlenia gatunków dyskutowanych w niniejszej pracy. Okazy do-
wodowe znajdują się w naszych kolekcjach.
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