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322. Nowe stanowiska Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) we wschod-
niej Polsce
New localities of Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) in Eastern Poland
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Niniejsze doniesienie jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych badań faunistycznych au-
tora nad Pselaphinae wschodniej Polski (STANIEC 2001, Wiad. entomol., 19: 197-198). Niżej
podano nowe stanowiska dwunastu gatunków należących do wymienionej podrodziny kusa-
kowatych. Wszystkie odnotowane taksony są nowymi dla poszczególnych krain zoogeogra-
ficznych, zostały złowione przez autora i znajdują się w jego zbiorach.

Bibloplectus ambiguus (REINCHENBACH, 1816)
– Podlasie: Wołczyny (FC80), 14 V 2001, 3 exx.; wysiane ze ściółki lasu łęgowego w dolinie

Bugu.
W Polsce nie często notowany.

Euplectus brunneus (GRIMMER, 1841)
– Podlasie: Poleski Park Narodowy, Pieszowola (FC40), 21 IX 2001, 1 ex.; znaleziony

w dziupli 100–150 letniego dębu szypułkowego (Quercus robur L.), rosnącego w starej dą-
browie.
W kraju znany z nielicznych stanowisk w kilku krainach.

Euplectus karstenii (REICHENBACH, 1816)
– Podlasie: Rozpłucie (FB39), 21 VI 2001, 1 ex.; w dziupli lipy szerokolistnej (Tilia platy-

phyllos SCOP.)
– Wyżyna Małopolska: Golejów (EA19), 8 VIII 2000, 1 ex., znaleziony w mrowisku Formica

rufa L. w borze sosnowym.
W Polsce chrząszcz dość często spotykany.

Euplectus kirbii DENNY, 1825
– Wyżyna Lubelska: Milejów (FB37), 7 III 2000, 1 ex.; w próchnie samotnie rosnącego klo-

nu pospolitego (Acer platanoides L.).
– Nizina Sandomierska: Wólka Biska (FA18), 4 VIII 2000, 1 ex.; złowiony w dziupli mar-

twej, pojedynczo stojącej lipy drobnolistnej (T. cordata MILL.).
– Wyżyna Małopolska: okolice Golejowa (EA19), 8 VIII 2000, 2 exx.; znalezione w mrowi-

sku Formica rufa w borze sosnowym.
W Polsce gatunek bardzo mało znany, do niedawna odnotowany jedynie ze Śląska Gór-

nego, a ostatnio podany również z Puszczy Białowieskiej.

Euplectus nanus (REICHENBACH, 1816)
– Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 2 exx.; wysiane z próchna około 200-letniego

dębu szypułkowego (Q. robur).
W kraju chrząszcz znany z kilkunastu krain.
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Saulcyella schmidtii (MÄRKEL, 1844)
– Podlasie: Rozpłucie (FB39), 21 VI 2001, 1 ex.; wysiany z próchna samotnie rosnącej lipy

szerokolistnej (T. platyphyllos).
– Wyżyna Lubelska: Łysołaje (FB37), 4 IX 2001, 1 ex.; w próchnie jesionu wyniosłego (Fra-

xinus excelsior L.), rosnącego w parku podworskim.
W kraju gatunek znany z nielicznych stanowisk w kilku krainach.

Batrisodes adnexus (HAMPE, 1863)
– Wyżyna Lubelska: Łysołaje (FB37), 4 IX 2001, 1 ex.; złowiony w próchnie platana klono-

listnego (Platanus acerifolia WILLD.) w parku podworskim; Zalesie Kańskie (FB56),
18 X 2001, 1 ex.; wysiany z próchna wyjętego z dziupli blisko stuletniego dębu szypułkowe-
go (Q. robur) rosnącego w grądzie.
W Polsce takson rzadko spotykany, dotychczas podany z kilku krain, a ostatnio wykazany

z Bieszczadów i Puszczy Białowieskiej.

Batrisodes delaporti (AUBÈ, 1833)
– Wyżyna Lubelska: Ciechanki Łańcuchowskie (FB37), 31 V 2001, 2 exx., w próchnie lipy

drobnolistnej (T. cordata) zasiedlonej przez mrówki Lasius sp.
– Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 1 ex., wysiany z próchna dębu szypułkowego

(Q. robur) w parku podworskim.
Znany z nielicznych stanowisk w kilkunastu krainach.

Batrisodes venustus (REICHENBACH, 1816)
– Podlasie: Pieszowola (FC40), 8 VI 2001, 1 ex.; wysiany z próchna dębu szypułkowego

(Q. robur) w parku podworskim.
Znany z kilkunastu krain.

Bythinus burrelli DENNY, 1825
– Podlasie: Stary Bubel (FC58), 25 VII 2000, 2 exx., wysiane ze ściółki w wilgotnym wąwo-

zie, porośniętym lasem liściastym, w dolinie Bugu.
W kraju chrząszcz znany z nielicznych stanowisk, w większości przypadkach podanych

w XIX wieku, a ostatnio wykazany również z Puszczy Białowieskiej.

Bryaxis curtisii (LEACH, 1817)
– Wyżyna Lubelska: Parchatka (EB89), 26 IV 2000, 1 ex., wysiany ze ściółki w wilgotnym

wąwozie porośniętym lasem grądowym.
Znany z nielicznych stanowisk.

Bryaxis nigripennis (AUBÈ, 1844)
– Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (EB68), 8 V 1997, 1 ex.; wysiany ze ściółki w wilgot-

nym, ocienionym wąwozie w grądzie.
– Roztocze: Guciów (FB40), 11 V 2001, 2 exx.; wysiane ze ściółki w lesie bukowym.

W Polsce owad dość rzadko łowiony, znany dotychczas z kilku krain.
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