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238. Oxythyrea funesta (PODA, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea) na Poje-
zierzu Pomorskim
Oxythyrea funesta (PODA, 1761) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Pojezierze Pomorskie
region

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Oxythyrea funesta, N Poland, new record.

Oxythyrea funesta (PODA) jest gatunkiem, który po kilkudziesięcioletnim „regresie” zo-
stał ponownie stwierdzony w Polsce w latach 80-tych, przy czym liczba znanych stanowisk
stale rosła. Dane z tego okresu zebrał SZWAŁKO (SZWAŁKO P., 1989: Przegl. zool., 33:
83-87.). W dokonanej wówczas analizie rozmieszczenia uznał on historyczne doniesienia
z północnej Polski za bardzo prawdopodobne. Znajdujące się obecnie w mojej kolekcji ma-
teriały potwierdzają to przypuszczenie:
– Leśnictwo Smolniki, ad Sierakowice (XA82), 18 VII 1991, 3 exx., leg. A. ŁABĘDZKI.

Śledząc kolejne publikacje łatwo zauważyć, iż obecny areał rozmieszczenia O. funesta
obejmuje w naszym kraju głównie część środkową i wschodnią, co pokrywa się w dużej mie-
rze z danymi historycznymi.

Odrębne zagadnienie stanowi fakt długiej przerwy, w trakcie której nie był on notowany
z obszaru Polski. O tym jednak, czy było to spowodowane długotrwałym wahaniem liczebno-
ści (być może specyficznym dla tego gatunku), czy też czynnikami innej natury, nie sposób
dzisiaj przesądzić. Wydaje się, iż weryfikacja wszelkich hipotez będzie możliwa dopiero po
dłuższym okresie monitorowania populacji na znanych obecnie stanowiskach oraz dokład-
niejszym poznaniu areału jego rozmieszczenia.
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239. Trichius zonatus GERMAR, 1831 (Coleoptera: Scarabaeoidea) – nowe
stanowiska rzadkiego chrząszcza w Polsce
Trichius zonatus GERMAR, 1831 (Coleoptera: Scarabaeoidea) – new localities of a rare
beetle in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Trichius zonatus, W Poland, Wielkopolska Lowland, new records.

Podczas połowów chrząszczy we wschodniej części miasta Poznania zebrałem 10 osobni-
ków Trichius zonatus GERMAR, na dwóch stanowiskach:
– Poznań-Krzesiny (XU30), ogródki działkowe „Koninko”, 27 VI 1997, 1%; 19 VI 1998,

4 %%; 5 VI 1999, 1%; 6 VI 1999, 2%%.
– Poznań-Malta (XU30), 23 VI 1997, 1&; 10 VI 1998, 1%.

Wszystkie okazy były łowione w słoneczne dni na kwiatach podagrycznika pospolitego –
Aegopodium podagraria L.

T. zonatus to gatunek o atlantyckim typie rozmieszczenia, notowany z zachodniej i połu-
dniowo-zachodniej Europy oraz północno-zachodniej Afryki. W Polsce bardzo rzadko spo-
tykany, podawany dotychczas tylko z okolic Częstochowy i Przemyśla, chociaż dane te,
z uwagi na ogólne rozmieszczenie gatunku, były przez niektórych autorów kwestionowane.
Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej omawiany gatunek nie był dotychczas wykazywany. Oka-
zy dowodowe znajdują się w mojej kolekcji.
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