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522. Rzadkie w faunie Polski gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chryso-
melidae) odłowione w Pieninach i Beskidzie Zachodnim
Species of the leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) rare in the Polish fauna
collected in the Pieniny and Western Beskid Mountains
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Podczas pilotażowych, kilkudniowych odłowów owadów przeprowadzonych na obszarze
Pienin i Góry Wdżar – zaliczanej do Beskidu Zachodniego – stwierdzono obecność trzech
rzadkich w skali kraju gatunków chrząszczy stonkowatych. Poniżej przedstawiono szczegóło-
we dane dotyczące lokalizacji stanowisk i bionomii tych gatunków.

Longitarsus callidus WARCHAŁOWSKI, 1967
– Beskid Zachodni: Góra Wdżar ad Kluszkowice (UTM: DV57; 49°27'N, 20°19'E),

3 VII 2008 – 1&, murawa kserotermiczna na zboczu, odłów czerpakiem.
Gatunek prawdopodobnie o rozsiedleniu zbliżonym do południowo-eurosyberyjskiego,

dotychczas znany z południowej części Europy, sięgający dalej na wschód na obszar Iranu
i Azerbejdżanu. Dotychczas jedynym znanym miejscem jego występowania w Polsce był te-
ren wilgotnych łąk w Wojnowie (dzielnica Wrocławia), gdzie gatunek ten od roku 1976 dość
regularnie, choć z przerwami, obserwowano i zbierano (BOROWIEC 1983: Przegl. zool., 27,
2: 197-199). Odłowienie gatunku w środowisku kserotemicznym nie potwierdza dotychcza-
sowych informacji o zasiedlaniu przez niego siedlisk o wyższej wilgotności oraz obserwacja-
mi nad jego roślinami żywicielskimi. Być może posiada on szersze spektrum ekologiczne
w stosunku do siedliska, czy też żeruje na większej grupie roślin niż dotychczas sądzono, na
co pośrednio może wskazywać zasięg jego rozsiedlenia.

 Jest to drugie znane stanowisko występowania tej długostopki w Polsce.

Psylliodes isatidis HEIKERTINGER, 1912
– Pieniny: Sromowce Niżne (DV57; 49°24'18''N, 20°24'53''E), 3 VII 2008 – 2&&, ziołorośla

nadrzeczne w zbiorowisku łęgowym (Salicetum pentandro-cinereae) nad Dunajcem, odłów
czerpakiem.
Gatunek spotykany w centralnej Europie, areałem swego występowania sięgający na pół-

noc do południowej Szwecji i Finlandii, na zachód zaś do Azji Mniejszej i Kaukazu. Przez
długi okres czasu traktowany i opisywany jako błękitna odmiana barwna pospolitego Psyllio-
des cupreus (KOCH). Jak podaje WARCHAŁOWSKI (1995: Fauna Polski, 17: 1-360) jest to
prawdopodobnie gatunek monofagiczny związany z rodzajem urzet – Isatis L.

Jest to pierwsze jednoznaczne stwierdzenie tego chrząszcza w kraju. Jeżeli analiza zbio-
rów muzealnych nie wykaże jego wcześniejszego występowania (na co zwrócił również uwa-
gę wymieniony powyżej autor) informację niniejszą będzie można traktować jako informa-
cję o nowym dla fauny Polski gatunku.

Cassida subreticulata SUFFRIAN, 1844
– Pieniny: Pieniński Park Narodowy, Czorsztyn - Zamek (DV57; 49°26'08''N, 20°18'46''E),

3 VII 2008 – 1 ex., kserotermiczna murawa naskalna, odłów czerpakiem.
Gatunek tarczyka odławiany pojedynczo tylko w kilku krainach w Polsce, w tym także

w Pieninach. Według WARCHAŁOWSKIEGO (2000: Fauna Polski, 22: 1-359) w naszym kraju na-
leży do rzadkości, a w oparciu o dane z XX wieku znany jest tylko z kilku stanowisk w Polsce.
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