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kwiecie mniszka pospolitego w rezerwacie „Mokry Bór” (Świętokrzyski Park Narodowy),
obejmującym fragmenty podmokłych zespołów leśnych boru bagiennego i boru trzcinniko-
wego.

Z kolei jeden egzemplarz E. primulae odłowiłem 24 V 1996 r. na łące przylegającej do
lasu jodłowo-bukowego rosnącego w granicach Świętokrzyskiego P. N., w miejscowości Huta
Szklana. Ten nieczęsto poławiany w Polsce gatunek, znany jest z około 10 stanowisk zlokali-
zowanych głównie na południu kraju. Jest elementem europejskim, nie należy jednak do
grupy gatunków górskich.

Oba okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.

Tadeusz WOJAS, Kraków
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Rodzina Cybocephalidae obejmuje drobne chrząszcze, o kulistym ciele, charakteryzujące
się specjalizacją pokarmową polegającą na odżywianiu się mszycami (Aphidodea) i czerwca-
mi (Coccodea). Mimo znaczenia obu grup pluskwiaków, jako szkodników rolniczych i le-
śnych, wiedza o ich naturalnych wrogach, jakimi są Cybocephalidae, jest nadal niewystarcza-
jąca. Spośród pięciu gatunków podawanych z Europy środkowej, w Polsce stwierdzono do
tej pory trzy, przy czym informacje o ich bionomii, ekologii i rozmieszczeniu w kraju są bar-
dzo wyrywkowe.

W trakcie obserwacji faunistycznych prowadzonych w Poznaniu w roku 1997, stwierdzo-
no obecność dwóch gatunków omówionych poniżej.

Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813)
– Poznań (UTM: XU31): 16 VI 1997 (1%, 3&&), 21 VI 1997 (2%%, 5&&) i 26 VI 1997

(1&), leg. Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były wśród kolonii Lepidosaphes ulmi L.
(Diaspididae), żerujących na pędach Salix sp. przy ulicy Obornickiej.
Jest to drugie po Żaganiu stanowisko tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Cybocephalus fodori ENDRŐDY-YOUNGA, 1965
– Poznań (XU31): 9 VII 1997 (1%, 2&&), 11 VII 1997 (1%, 1&) i 26 VII 1997 (1&),  leg.

Tian MINGYI. Osobniki znajdowane były na pędach Rhamnus sp. i  Salix sp. (przy ulicach
Obornickiej i Witosa) wśród kolonii Lepidosaphes ulmi L.
Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce i pierwsze na Nizinie Wielkopolsko-Ku-

jawskiej.
Materiały dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów.
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