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– Beskid Zachodni: Gorczański Park Narodowy, Koninki (UTM: DV39), 25 IX 1992 1 ex.,
pod korą modrzewia (Larix sp.) w chodnikach Ips cembrae HEER, leg. J. MICHALSKI, det.
et coll. A. MAZUR.
Odkryte stanowisko poszerza informacje o występowaniu gatunku o Gorce, a listę środo-

wisk o modrzew i żerowiska kornika modrzewiowca.

Andrzej MAZUR, Jacek MICHALSKI,
Kat. Entomol. Leśnej UP, Poznań

554. Medon rufiventris (NORDMANN, 1837) (Coleoptera: Staphylinidae:
Paederinae) w Puszczy Noteckiej
Medon rufiventris (NORDMANN, 1837) (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) in
Puszcza Notecka
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Medon rufiventris (NORDM.) jest gatunkiem ponto-medyteranejskim, zamieszkującym
głównie południową Europę, występuje też w południowej części Europy środkowej i za-
chodniej oraz Azji Mniejszej (Anatolia) (ASSING 2005: Linzer biol. Beitr., 37, 2: 1027-1034;
ASSING 2007a: Linzer biol. Beitr., 39, 1: 23-32). Dokładne dane o rozmieszczeniu tego ga-
tunku w Europie, oparte na licznych cytacjach, zawarte są w opracowaniach HORIONA

(1965: Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band X. Überlingen-Bodensee: ss. 335)
i ASSINGA (2006: Bonner zool. Beitr., 54, 1: 25-95). Rewizja zachodniopalearktycznych ga-
tunków z rodzaju Medon STEPHENS, 1833 (ASSING 2006: ibid.) wniosła istotne informacje
o rozmieszczeniu omawianego gatunku. Dotychczasowe dane o jego występowaniu w pół-
nocnej Afryce dotyczą Medon africanus (FAUVEL, 1872), gatunku bardzo podobnego morfo-
logicznie.

Na obszarze Polski stanowiska występowania M. rufiventris leżą głównie w południowej
części kraju: Śląsk Górny, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Sudety Zachodnie, Roztocze, Be-
skid Wschodni. Najbardziej na północ wysuniętymi stanowiskami wydają się być stanowisko
na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Nowa Sól), gdzie gatunek był notowany w latach trzy-
dziestych ubiegłego wieku i na Nizinie Mazowieckiej – okolice Warszawy (Otwock, Garwo-
lin, Warszawa) (SZUJECKI 1965: Fragm. faun., 11, 20: 375-386; BURAKOWSKI i in., 1979: Kat.
Fauny Pol., XXIII, 6: 1-310). Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku gatunek w Polsce nie
był obserwowany. Dopiero w ostatnich latach odnotowano go na Podlasiu (STANIEC 2006:
Wiad. entomol., 25, 3: 165-174) i Nizinie Sandomierskiej w okolicach Leżajska (STANIEC,
ZAGAJA 2008: Ann. UMCS, 63, 1: 110-127).

Gatunek ten stwierdzono na nowym stanowisku:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Notecka, Nadleśnictwo Krucz, oddz. 131 w po-

bliżu miejscowości Biała (UTM: WU85), 26 V 2010 – 2%% 1&, pod korą martwej sosny
z korowiną częściowo odbitą przez dzięcioły, słabo przylegającą, na eksponowanym i sil-
nie nasłonecznionym stanowisku, opanowanej przez wykarczaka – Arhopalus rusticus (L.)
i tycza cieślę – Acanthocinus aedilis (L.), leg., det. et coll. A. MAZUR.
Niewiele jest danych o ekologii tego gatunku. Według „Katalogu fauny Polski” (BURA-

KOWSKI i in. 1979: ibid.) chrząszcze poławiane są bardzo rzadko i przebywają w wilgotnych
lasach pod odstającą korą starych pni drzew iglastych i liściastych. Ponadto Medon rufiventris
uznawany jest też za gatunek stenotopowy, zasiedlający próchnowiska (STANIEC 2006: ibid.)
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oraz jako nidikol i fakultatywny ksylobiont (KORGE 2005: Rote Liste und Gesamtartenliste
der Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) von Berlin. [W:] Der Landesbeauftrage für
Naturschutz und Landschaftspflege/Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.): Rote
Listen dergefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM). Chrząszcze były też poła-
wiane w mrowiskach Formica truncorum FABR. (STANIEC, ZAGAJA 2008: ibid.), w pułapki
ekranowe w lesie dębowym (ASSING 2007b: Linzer biol. Beitr., 39, 2: 791-797) i czerpak sa-
mochodowy (RENNER 2002: Coleo, 3: 1-12).

Puszcza Notecka leżąca na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, obok Brandenburgii i Nizi-
ny Mazowieckiej, jest jednym z najdalej na północ wysuniętych regionów występowania Me-
don rufiventris w Europie Środkowej. Należy przy tym zaznaczyć, że gatunek ten znany jest
z jedynego, izolowanego stanowiska na południu Półwyspu Skandynawskiego (ASSING 2006:
ibid.). Stanowisko w Puszczy Noteckiej, na którym znajdowano chrząszcze, to jest brzeg
drzewostanu sosnowego na niewysokim wzniesieniu w zwartym kompleksie leśnym, jest sil-
nie eksponowane i nasłonecznione. Wielkość obszaru leśnego, jakim jest Puszcza Notecka
(ok. 127 tys. ha) wpływa łagodząco na warunki klimatyczne – jest to część Niziny Wielkopol-
skiej o najniższej liczbie dni mroźnych i upalnych. Opady roczne w granicach 530–570 mm
oraz średnia roczna temperatura 7,8–8,1°C nie stawiają Puszczy w kategorii terenów skraj-
nie suchych, nawet jak na warunki Wielkopolski (Atlas encyklopedyczny PWN, 1998). Wa-
runki te mogą więc sprzyjać występowaniu tego ponto-medyteranejskiego gatunku na tym
obszarze Polski i Europy Środkowej.

Znamiennym jest także fakt znalezienia imagines M. rufiventris w chodnikach larwalnych
pospolitych gatunków ksylofagicznych zasiedlających sosnę. Wydaje się więc, że dla zapewnie-
nia warunków bytowania populacji tego gatunku, duże znaczenie może mieć pozostawianie do
naturalnego obumarcia drzew zamierających i zasiedlanych przez owady kambio- ksylofagicz-
ne, które zwykle wycinane są w ramach utrzymania stanu sanitarnego drzewostanów.
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555. Nowe stanowiska Batrisus formicarius (AUBÉ) w Polsce (Coleoptera:
Staphylinidae: Pselaphinae)
New records of Batrisus formicarius (AUBÉ) in Poland (Coleoptera: Staphylinidae:
Pselaphinae)
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Batrisus formicarius (AUBÉ, 1833) jest jednym z rzadszych chrząszczy z podrodziny Psela-
phinae znanych z Polski. Jak dotychczas wykazano ten gatunek z bardzo nielicznych stano-
wisk znajdujących się na terenie Niziny Mazowieckiej, Dolnego i Górnego Śląska, Roztocza,
Beskidu Zachodniego i Wschodniego, oraz bliżej niesprecyzowanych lokalizacji, cytowanych
w literaturze ogólnie jako «Pomorze» i «Prusy» (BURAKOWSKI i in. 1978: Kat. Fauny Pol.,
XXIII, 5: 1-356). Po opublikowaniu „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1978: ibid.)
wykazany był jedynie z Puszczy Białowieskiej (BOROWIEC i in. 1992: Wiad. entomol., 11, 3:
133-141), jednak bez wskazania dokładnej lokalizacji. Ogólnikowe dane z Pomorza i Prus
wraz ze stanowiskiem z Białowieskiego Parku Narodowego były dotychczas jedynymi doty-
czącymi północy kraju. Większość doniesień (wyjątkiem jest jedynie wspomniane stanowi-
sko z Puszczy Białowieskiej) o poławianiu B. formicarius w Polsce jest bardzo przestarzała
i pochodzi sprzed ponad 60 lat.


