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RHOPALIDAE: Corizus hyoscyami (L.) - Om; Myrmus miriformis (FALL.) - Om; Rhopalus
parumpunctatus (SCHILL.) - Wm; *Stictopleurus punctatonervosus (GZE.) - Om; *Bra-
chycarenus tigrinus (SCHILL.);

LYGAEIDAE: Kleidocerys resedae (PANZ.) - Om; *Drymus ryei DGL. et SC. - Ok; *Rhyparo-
chromus phoeniceus (ROSSI) - Ok, Wmk; *Rhyparochromus immaculatus Roy. - Ok;
*Rhyparochromus pini (L.) - Ok, Wmk; *Rhyparochromus vulgaris (SCHILL.) - Om,
Wk; *Trapezonotus arenarius (L.) - Ok, Wk; *Trapezonotus anorus (FLOR) - Ok; *Tra-
pezonotus quadratus (F.) - Ok; *Graptopeltus lynceus (F.) - Wk; Megalonotus chiragra
(F.) - Ok;

ARADIDAE: Aradus cinnamomeus (PANZ.) - Om; Aradus depressus (F.) - Om;
REDUVIIDAE: Rhynocoris annulatus (L.) - Om, Wm; Rhynocoris iracundus (PODA) - Om;

*Coranus subapterus (DE G.) - Om;
NABIDAE: *Nabis ferus (L.) - Wmk; *Nabis pseudoferus REM. - Omk, Wmk; *Nabis punc-

tatus COSTA - Wk; Nabis ericetorum SCHOLTZ - Wm; *Aptus mirmicoides COSTA - Ok,
Wm;

MIRIDAE: Deraeocoris ruber (L.) - Wm; *Stenodema laevigatum (L.) - Omk, Wm; *Steno-
dema calcaratum (FALL.) - Om, Wm; *Notostira erratica (L.) - Wm; *Lygus rugulipen-
nis (POPP.) - Omk, Wm; *Polymerus unifasciatus (F.) - Om; *Harpocera thoracica
(FALL.) - Omk;

SALDIDAE: *Saldula saltatoria (L.) - Ok;
ANTHOCORIDAE: *Elatophilus nigricornis (ZETT.) - Om.
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173. Nowe stanowisko Harpalus (Pseudophonus) rufipes  (DE GEER)
(Coleoptera: Carabidae) w Bieszczadach
New locality of Harpalus (Pseudophonus) rufipes   (DE GEER) (Coleoptera:
Carabidae) in the Bieszczady Mts.
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Harpalus rufipes (DE GEER) to gatunek szeroko rozprzestrzeniony, występujący od pół-
nocnej Afryki poprzez prawie całą Europę, aż do środkowej Fennoskandii, sięgający przez
Syberię do Japonii. W Polsce bardzo pospolity, wykazywany z wiekszości krain, nie został
do tej pory wykazany z Biaszczadów. Gatunek związany jest z polami uprawnymi, suchymi
łąkami położonymi na glebach gliniastych.

W Bieszczadach autorka złowiła 2 egzemplarze, 25 VIII 1987 r. w Ustrzykach Górnych,
na łąkach położonych powyżej potoku Wołosate. Zebrane okazy znajdują się w zbiorach
autorki.
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