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482. Aphodius (Coprimorphus) scrutator (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scara-
baeoidea) w Bieszczadach
Aphodius (Coprimorphus) scrutator (HERBST, 1789) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in
the Bieszczady Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodius scrutator, first record, the Bieszczady Mts., Poland.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o nowych stanowiskach Aphodius scrutator
(HERBST) na południu Polski. Dotychczas stwierdzano ten gatunek w Sudetach Wschodnich
i Beskidzie Wyspowym (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. Fauny Pol., XXIII, 9, 1-294), Beski-
dzie Wschodnim (BUNALSKI, SZWAŁKO 1989: Przegl. zool., 33, 2: 55-60), Wyżynie Małopol-
skiej (BIDAS 2004: Wiad. entomol., 23, 4: 245-246). Ostatnio dane uzupełniono o nowo
odkryte stanowiska w Beskidzie Wschodnim (Tylawa) i Beskidzie Zachodnim (Wojkowa)
(BIDAS, CIEŚLAK 2006: Wiad. entomol., 25, 3:183).

Aphodius scrutator to gatunek łowiony w odchodach bydlęcych, preferujący ciepłe stano-
wiska. Stanowi on istotny składnik koprofauny Europy Południowej. W Polsce obserwowany
jest sporadycznie. Obserwacje dotyczące jego występowania dowodzą, że ogranicza się ono
do stanowisk rozlokowanych wzdłuż południowych granic Polski.

Autorzy w jednym przypadku obserwowali, a w drugim odłowili okazy A. scrutator na te-
renie Bieszczadów. Nowe stanowiska stanowią uzupełnienie wiedzy o areale jego występowa-
nia. W obu przypadkach chrząszcza obserwowano na odchodach bydlęcych (Bos taurus L.).
– Bieszczadzki Park Narodowy, Przełęcz pod Brzegami Górnymi ad Wetlina (UTM: FV04),

4 VIII 2007, teren wypasu bydła; zaobserwowano około 10 exx. (wykonano jedynie doku-
mentację fotograficzną).

– Żubracze ad Cisna (EV95), 5 VIII 2007 – 13 exx., miejsce wypasu bydła, leg. P. ZIĘBA et
M. DWORAKOWSKI.
Okazy dowodowe oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w zbiorach autorów.

Przemysław ZIĘBA, Lublin
Mateusz DWORAKOWSKI, Białowieża

483. Potwierdzenie występowania Heterocerus parallelus GEBLER, 1829
(Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce
Confirmation of the occurrence of Heterocerus parallelus GEBLER, 1829 (Coleoptera:
Heteroceridae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Heteroceridae, Heterocerus parallelus, records, saline habitats, halobiont, Bes-
kid Zachodni Mts., Wielkopolska-Kujawy Lowland, Poland.

Spośród około 300 opisanych dotąd gatunków skupionych w rodzinie różnorożkowych
(Coleoptera: Heteroceridae) z Europy wykazano 34, a z Polski 11. Ich rozmieszczenie na te-
renie kraju nie jest dobrze poznane – obecność przynajmniej dwóch z nich wymaga potwier-
dzenia nowymi danymi (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. fauny Polski, XXIII, 9: 1-294). Nie-
dawno ukazał się obszerny artykuł z nowymi stanowiskami sześciu gatunków z tej rodziny
(PRZEWOŹNY i in. 2006: Wiad. entomol., 25 (2): 79-87). Poniżej podajemy dwa kolejne sta-
nowiska, potwierdzające współczesne występowanie w Polsce Heterocerus parallelus GE-
BLER, 1829:


