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221. Cis vestitus MELLIÉ, 1849 (Coleoptera: Ciidae), nowy dla fauny Polski
Cis vestitus MELLIÉ, 1849 (Coleoptera: Ciidae), new to the Polish fauna

KEY WORDS: Coleoptera, Ciidae, Cis vestitus, new record, S Poland.

Cis vestitus MELLIÉ to bardzo rzadki gatunek, notowany głównie z Europy południowej
i południowych części Europy środkowej, zwykle nie odróżniany od C. festivus (PANZ.).
Z Polski nie był do tej pory notowany w sposób pewny, a ogólnikowe dane HORIONA (1961)
opierały się na nieudokumentowanych doniesieniach z szeroko pojętego Śląska. Omawiany
gatunek różni się od C. festivus przede wszystkim mocną mikrorzeźbą przedplecza powodu-
jącą, że jego powierzchnia jest wyraźnie bardziej matowa od powierzchni pokryw (u C. festi-
vus mikrorzeźba jest zatarta, a przedplecze i pokrywy lekko błyszczące) i bardzo krótkimi,
trudno zauważalnymi szczecinkami na przednim brzegu przedplecza (u C. festivus te szcze-
cinki są wyraźne). W pełni wybarwione okazy C. vestitus są ciemnobrunatne, natomiast
C. festivus czerwonobrunatne.

C. vestitus odkryty został jak dotąd na jednym stanowisku:
– Beskid Wschodni: Zyndranowa ad Dukla (EV57), 26 VII 1998, 2 exx., leg. L. BOROWIEC.

Wymagania biologiczne C. vestitus są mało znane, w Zyndranowej był łowiony na pryzmie
drewna bukowego i brzozowego.

Lech BOROWIEC, Wrocław

222. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej
i Niziny Sandomierskiej
Chrysomelidae (Coleoptera) new to the Lublin Upland and Sandomierz Lowland

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, records, SE Poland.

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu poznania Chrysomelidae południowo-wschodniej
Polski. Część wymienionych gatunków jest szeroko rozsiedlona w kraju, jednak dotychczas
nie zostały one podane z Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej. Związane jest to z wy-
jątkowo słabym poznaniem rozsiedlenia stonkowatych tych regionów.

Donacia cinerea HERBST, 1784
– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Gatunek występujący na obszarze całej Polski. Zebrany został na torfowisku przejścio-
wym w zbiorowisku szuwarowym, na pałce szerokolistnej – Typha latifolia L.

Donacia vulgaris ZSCHACH, 1788
– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Zebrany na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym na pałce szerokolist-
nej – Typha latifolia L. Z Polski podany z wielu krain, jednak spotykany jest nieczęsto
i w małej liczbie okazów.
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Coptocephala rubicunda (LAICHARTING, 1781)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05)

W Polsce notowany ze stanowisk położonych w południowej części kraju. Na stanowisku,
na którym go zbierano występował licznie w ostatniej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie
sierpnia, na kwiatach roślin z rodziny baldaszkowatych – Apiaceae.

Pachybrachis tessellatus (OLIVIER, 1791)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 25 VII 1997, 1%

Chrząszcz ten jest związany ze środowiskami kserotermicznymi, gdzie żeruje na młodych
dębach. W Polsce znany z południowej części kraju, gdzie wielokrotnie był stwierdzany
w znacznych odstępach czasu i zazwyczaj pojedynczo.

Lochmaea crataegi (FORSTER, 1771)
– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82)

W kwietniu gatunek ten licznie poławiano na kwiatach i liściach głogów porastających
wapienne zbocza w Łysakowie. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce, choć nie jest
jeszcze wykazany z niektórych krain.

Longitarsus kutscherai (RYE, 1872)
– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82); Bychawa (FB05)

Pojedynczo poławiany wiosną i latem w zbiorowiskach trawiastych sąsiadujących z tere-
nami muraw kserotermicznych. Gatunek występujący prawdopodobnie w całej Polsce, jed-
nak nie ze wszystkich krain podany.

Altica brevicollis FOUDRAS, 1861
– Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), 23 IV 1998, 1%

Gatunek podawany z wielu stanowisk na terenie całego kraju. Otrząśnięty został do para-
sola entomologicznego z krzewów leszczyny sąsiadujących z wilgotną łąką.

Crepidodera nitidula (LINNAEUS, 1758)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 30 IV 1998, 1%, 1&

Gatunek ten występuje w całej Polsce, jednak nie jest zbyt często poławiany. Okazy otrzą-
śnięte zostały z młodych osik – Populus tremula L. Zadrzewienia sąsiadowały z płatem ro-
ślinności kserotermicznej.

Cassida rufovirens SUFFRIAN, 1844
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 14 VIII 1997, 1 ex.

Gatunek poławiany w Polsce rzadko, notowany z nielicznych stanowisk w różnych czę-
ściach kraju. Złowiony został do czerpaka, na szczycie wapiennego zbocza z roślinnością
kserotermiczną.

Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za sprawdzenie oznaczeń.
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