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Crepidodera plutus (LATREILLE, 1804)
– Stare Miasto ad Leżajsk (FA07), 29 IV 2000, 6 exx., łąki i zarośla nad Sanem, leg. T. HU-

FLEJT.
W Polsce gatunek rzadko spotykany. Żeruje głównie na wierzbach wąskolistnych, zwłasz-

cza wierzbie purpurowej – Salix purpurea L. i wierzbie wiciowej – S. viminalis L.

Chaetocnema semicoerulea (KOCH, 1803)
– Nadl. Rudnik (oddz. 116), leśn. Czarny Las (EA88), 2 V 1997, 1%, szkółka zespolona, leg.

T. HUFLEJT.
W Polsce gatunek znany z nielicznych stanowisk. Przez środkowe dzielnice kraju przebie-

ga północna granica jego zasięgu. Żeruje na wierzbach – Salix spp. (jako rośliny żywicielskie
podawano także sity – Juncus spp.). Larwy być może rozwijają się na korzeniach traw z ro-
dzajów trzcinnik – Calamagrostis ADANS. i mozga – Phalaris L.

Cassida lineola CREUTZER, 1799
– Kopcie (EA67), 22 VI 2000, 2 exx., ziołorośla nad brzegiem rzeki Przywry, leg. T. HUFLEJT.

Gatunek w Polsce napotykany sporadycznie i dość rzadko; przez środkowe dzielnice kra-
ju przebiega jego północna granica zasięgu w Europie. Jako rośliny żywicielskie podawane
są różne gatunki bylic – Artemisia spp.
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326. Nowe dane o występowaniu Zeugophora turneri POWER, 1863 (Coleo-
ptera: Chrysomelidae) w Polsce
New data on occurrence of Zeugophora turneri POWER, 1863 (Coleoptera: Chrysomeli-
dae) in Poland
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Zeugophora turneri POWER to północno-zachodnioeuropejski gatunek o niedostatecznie
poznanym rozmieszczeniu. Dotychczas wykazywany z Wielkiej Brytanii, południowych czę-
ści Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz z Litwy i Pomorza aż po zachodnią część Niziny Euro-
pejskiej. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach północno-zachodnich
na podstawie danych sprzed przeszło 100 lat, stąd jego występowanie wymagało potwierdze-
nia nowymi materiałami (BURAKOWSKI i in.1990: Kat. Fauny Polski, XXIII, 16: 1-279).

Omawiany gatunek stwierdzony został podczas badań terenowych w Beskidzie Żywiec-
kim. Podane niżej stanowisko jest obecnie najdalej na południe wysuniętym miejscem wystę-
powania Zeugophora turneri.
– Beskid Zachodni: Węgierska Górka (UTM: CV69) 15 V 2001, 1 ex., leg. et coll. P. PO-

CHEĆ. Chrząszcz został zebrany czerpakiem po zmierzchu na przydrożu z wierzbami.
Poprawność oznaczenia potwierdził prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI.
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