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Doniesienia (Short notes)

Bytom, December 30, 2011

Dąb czerwony, jako drzewo ozdobne, do Polski sprowadzony został z Ameryki
Północnej w 1806 roku do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Obecnie jest jednym z najpospolitszych gatunków obcego pochodzenia
wchodzącym w skład zieleni urządzonej, wysadzanym również w lasach. Powszechne
występowanie rośliny żywicielskiej może sugerować, że M. (L.) walshii nie jest gatunkiem
rzadkim, lecz stosunkowo rzadko odławianym. Jednak w Polsce wykazany został wyłącznie
z południowej jej części, z Górnego Śląska (Katowice: Park im. Tadeusza Kościuszki;
Osiadacz B. & Wieczorek K. 2006. Polskie Pismo ent. 75: 233–238). Nowe stanowisko
tego gatunku, las w okolicach Lublińca, również odnosi się to tego regionu.
Górny Śląsk: Lubliniec [CB 31], las, 8.11.2011, 12 uskrzydlonych dzieworodnych samic, 21
samic amfigonicznych, 15 samców, leg. B. J. Płachno, det. K. Wieczorek.
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Nowe stanowisko Eubria palustris (Germar, 1818)
(Coleoptera: Psephenidae) w Beskidzie Zachodnim
New record of Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in the Western Beskidy Mts.

Eubria palustris (Germar, 1818) mimo, iż została wykazana w Polsce z 18 krain,
jednak mimo to należy do dużych rzadkości faunistycznych. Wszystkie znane do tej
pory stanowiska tego gatunku w Polsce, pochodzące z literatury, zbiorów muzealnych
oraz własnych, zestawili ostatnio Ruta R., Kubisz D. & Buczyński P. (2011. Wiad. ent.
30(1): 37–46). W powyższej pracy gatunek ten został wykazany m.in. po raz pierwszy
z Beskidu Zachodniego, jednak na podstawie materiałów pochodzących z końca XIX i
początku XX wieku. Warte odnotowania jest, więc współczesne jego odłowienie w dość
dużej liczbie osobników w Gorcach:
Ponice [DV29], 13.07.1998, wyczerpakowane z niskiej roślinności zielnej na podmokłej łące
śródleśnej, 25 exx., leg. C. Greń.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz
autora.
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