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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

497. Uwagi o występowaniu Hydroporus sabaudus FAUVEL, 1865 (Coleo-
ptera: Dytiscidae) w Polsce
Notes on the occurrence of Hydroporus sabaudus FAUVEL, 1865 (Coleoptera:
Dytiscidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Dytiscidae, Hydroporus sabaudus, new records, Beskid Zachodni Mts., S Poland.

Od ponad 100 lat panowało duże zamieszanie w nazewnictwie dwóch górskich gatunków
z rodzaju Hydroporus CLAIRVILLE, 1806 a mianowicie H. foveolatus HEER, 1839 i H. sabau-
dus FAUVEL. Niekonsekwecja wielu autorów spowodowała, iż w żadnym z kluczy do środko-
woeuropejskich pływaków (Dytiscidae) nie funkcjonowała nazwa H. sabaudus FAUVEL, ga-
tunek ten funkcjonował w nich pod nazwą H. nivalis HEER, 1839. Po zbadaniu typów po-
szczególnych gatunków okazało się, iż H. nivalis HEER to ten sam gatunek co H. foveolatus
HEER, więc dokonano synonimizacji. Natomiast gatunek wcześniej wymieniany pod nazwą
H. nivalis HEER otrzymał najwcześniejszą dostępną nazwę, a mianowicie H. sabaudus FAU-
VEL. Nazwa H. nivalis HEER powinna być natomiast obowiązującą nazwą gatunku wcześniej
wymienianego jako H. foveolatus HEER, by jednak nie robić zamieszania w literaturze, za-
równo faunistycznej jak i ekologicznej (przez ponad 100 lat była używana nazwa H. foveola-
tus HEER), został złożony wniosek do Komisji Nomenklatury Zoologicznej o utrzymanie tej
nazwy i potraktowanie H. nivalis HEER jako jej synonimu (SHAVERDO, JÄCH 2003: Bull.
zool. Nomencl., 60, 4: 284-286).

W związku z powyższym, wszystkie dotychczasowe dane w polskiej literaturze dotyczące
H. nivalis HEER należy odnieść do H. sabaudus FAUVEL.

Obszar rozsiedlenia Hydroporus sabaudus FAUVEL obejmuje góry środkowej Europy oraz
północne Bałkany, Pireneje i Sierra Nevada. W swym zasięgu dzieli się on na dwa podgatun-
ki. W Polsce występuje podgatunek nominotypowy i był on jak dotychczas wykazywany z za-
ledwie 5 krain górskich: Sudetów Zachodnich, Beskidu Zachodniego, Kotliny Nowotarskiej
i Tatr, a także ogólnikowo ze Śląska (BURAKOWSKI i in. 1976: Kat. Fauny Pol., XXIII, 4:
1-307). Wszystkie oryginalne stwierdzenia z obszaru Polski pochodzą z XIX i początku XX
wieku. GALEWSKI i TRANDA (1978: Fauna Słodkowodna Polski, 10: 1-396) podają, że jest
to gatunek górski, występujący ponad górną granicą lasu w przedziale wysokości
1300–2000  m  n.p.m. Gatunek ten (pod nazwą H. nivalis HEER) otrzymał wysoką kategorię
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498. Nowe dane o rozmieszczeniu kilkunastu rzadkich gatunków ryjkowców
(Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce
New records of several rare weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) from Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae, new records, Poland.

Przedstawione niżej informacje dotyczą 12 gatunków z rodzin Attelabidae, Apionidae
i Curculionidae, stwierdzonych w trakcie badań terenowych autora w latach 2003–2008. Są
to pierwsze doniesienia z wymienionych krain (oznaczone gwiazdką; regionalizacja wg „Ka-
talogu fauny Polski” – dalej w tekście KFP) lub kolejne stwierdzenia na stanowiskach leżą-
cych w pobliżu granicy zasięgu danego gatunku w Polsce. Po nazwach miejscowości podano
w nawiasach odpowiednie kody siatki UTM 10×10 km. O ile nie zacytowano konkretnej
pracy, dane o rozmieszczeniu pochodzą z odpowiednich tomów KFP (BURAKOWSKI i in.
1992, 1993, 1995, 1997, 2000: Kat. Fauny Pol., XXIII, 18, 19, 20, 21, 22: 1-324, 1-304, 1-310,
1-307, 1-252).

zagrożenia EN na polskiej czerwonej liście zwierząt (PAWŁOWSKI i in. 2002: [W]: GŁOWA-
CIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków:
88-110).

W trakcie badań nad fauną chrząszczy wodnych Beskidu Śląskiego stwierdzono nowe sta-
nowisko tego bardzo rzadko spotykanego w Polsce gatunku chrząszcza:
– Beskid Zachodni: rezerwat „Barania Góra” (CV59), 14 VIII 2005 – 3 exx.; 15 VIII 2005 –

5 exx., 21 IX 2008 – 50 exx., młaka torfowiskowa w reglu górnym ok. 1150–1190  m n.p.m.,
leg. Cz. GREŃ.
Wszystkie osobniki odłowione zostały w młakach torfowiskowych (Carici canescentis-

Agrostietum caninae oraz Sphagno fallacis-Eriophoretum vaginati) występujących w górnych
partiach źródlisk Czarnej Wisełki na Baraniej Górze. Młaki zajmują powierzchnię od kilku
do kilkudziesięciu m2 w płaskich zagłębieniach terenu w obrębie górnoreglowego boru
świerkowego (Plagiothecio-Piceetum). Wraz z H. sabaudus odłowiono H. nigrita (FABRICIUS,
1792), H. incognitus SHARP, 1869 i Agabus melanarius AUBÉ, 1837. Zarówno obecne stano-
wisko, jak i poprzednie z Beskidu Zachodniego (okolice Żywca i Krynicy) dowodzą, iż gatu-
nek ten występuje nie tylko ponad górną granicą lasu, ale już w piętrze regla górnego, które
w  Beskidzie Śląskim rozpoczyna się od ok. 1000  m n.p.m. Jest to zarazem potwierdzenie wy-
stępowania tego gatunku w Beskidzie Zachodnim po prawie 100 latach i jedyne współczesne
stanowisko w Polsce

Badania na terenie rezerwatu prowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego
w Katowicach. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach pierwszego autora i  Muzeum Gór-
nośląskiego w  Bytomiu.
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