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Bytom, December 31, 2008
Doniesienia (Short notes)

Trzecie stwierdzenie Hypochrysa elegans (BURMEISTER, 1839)
(Neuroptera: Chrysopidae) w Polsce
The third record of Hypochrysa elegans (BURMEISTER, 1839)
(Neuroptera: Chrysopidae) in Poland

Hypochrysa elegans, obok Nothochrysa fulviceps (STEPH.) i N. capitata (FABR.), jest jednym
z trzech krajowych i europejskich gatunków z podrodziny Nothochrysinae, obejmuj¹cej efektownie ubarwione z³otooki; u H. elegans na ¿ó³to-zielonej g³owie i przedtu³owiu wystêpuje
bardzo charakterystyczny deseñ w formie trzech ciemnych linii. Przedstawiciele Nothochrysinae w Polsce nale¿¹ do gatunków rzadkich, jednak H. elegans jest ³owiony wyj¹tkowo sporadycznie i nale¿y w ogóle do najrzadszych krajowych sieciarek.
W wyniku dziennych od³owów owadów, przeprowadzonych przez studentów i opiekunów
Ko³a Naukowego Biologów Uniwersytetu Opolskiego w Górach Opawskich w województwie
opolskim, z³owiono jednego osobnika H. elegans. Okaz dowodowy znajduje siê w zbiorze
pierwszego autora w Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.
Sudety Wschodnie: Pokrzywna [UTM XR77], wschodnie zbocze Zamkowej Góry, 350
400 m n.p.m., 17 V 2007, 1¡, leg. A. Korek.
Okaz H. elegans z Gór Opawskich jest dopiero drugim z³owionym wspó³czenie na terenie Polski. Wczeniej równie¿ jedn¹ samicê od³owiono w Zwierzyniu ko³o Leska w Bieszczadach (DOBOSZ R. 2000. Monogr. bieszcz. 7: 245-253). Jedyna wzmianka historyczna o tym
gatunku (jako Chrysopa Nobilis HEYD. [sic!]) z ziem polskich pochodzi z drugiej po³owy XIX
wieku spod Krakowa (Kraków a¿ do Bielan i Krzeszowic) (NOWICKI M. S. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków: 87 ss.). W krajowych kolekcjach muzealnych nie
odnaleziono ewentualnych materia³ów z tego stanowiska, podobnie jak innych wiarygodnie
metrykowanych okazów z obszaru Polski (DOBOSZ R., ibidem).
Z wyj¹tkiem informacji fenologicznych w³aciwie brak danych ekologicznych dla H. elegans z Polski. Wed³ug ró¿nych autorów (np. WACHMANN E., SAURE CH. 1997. Netzflügler,
Schlamm- und Kamelhalsfliegen. Beobachtung, Lebensweise. Augsburg: 159 pp.) gatunek jest
zwi¹zany rozwojowo g³ównie z bukiem i grabem, wystêpuje na wilgotnych i ciep³ych stanowiskach, a imagines maj¹ jedno rozci¹gniête w czasie pokolenie (VIX). W Górach Opawskich istniej¹ dogodne rodowiska dla bytowania H. elegans. Zbiorowiska buczyn i gr¹dów s¹
tutaj rozpowszechnione i rozwijaj¹ siê na naturalnych siedliskach. Oba krajowe okazy samic
z³owiono w drugiej po³owie maja, zatem na pocz¹tku okresu pojawu, z kolei w Ma³opolsce
(NOWICKI M. S., ibidem) gatunek mia³ byæ obserwowany w lipcu i wrzeniu.
H. elegans jest gatunkiem policentrycznym, rozsiedlonym od wschodniej Francji i wysp
duñskich, przez Europê rodkow¹ i Po³udniow¹, po Turcjê i pó³nocny Iran (ASPÖCK H.,
ASPÖCK U., HÖLZEL H. 1980. Die Neuropteren Europas. Krefeld, Bd. II: 355 pp.). W Polsce jest to prawdopodobnie gatunek nieprzechodni z pó³nocn¹ granic¹ zasiêgu.
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