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Lebia (Lebia) cruxminor (LINNAEUS, 1758)
– Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: Kazimierz Dolny - Góry Pierwsze (EB78), 20 VII 1999,

1 ex., leg. R. RUTA.
Gatunek palearktyczny z reguły spotykany rzadko i pojedynczo. Żyje na suchych, otwar-

tych terenach porośniętych roślinnością trawiastą i zielną, na glebach wapiennych, kamieni-
stych i gliniastych. W Polsce znany z większości krain.

Cymindis (Cymindis) angularis (FABRICIUS, 1794)
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła - Jadwiżyn (XU19), 27 III 1997, 1 ex., leg. R. RUTA.

Chrząszcz żyjący w Europie Środkowej i południowej części Skandynawii. Znany również
z zachodniej Syberii. Spotykany na suchych, piaszczystych i żwirowych glebach o znacznym
nasłonecznieniu – najczęściej skąpo porośniętych roślinnością. Z terenu Polski znany z nie-
wielu stanowisk, zawsze rzadko i pojedynczo spotykany.

Autorzy pragną serdecznie podziękować dr Bogusławowi SOSZYŃSKIEMU oraz mgr
Agnieszce SOSZYŃSKIEJ za udostępnienie informacji dotyczących dwóch spośród wyżej wy-
mienionych chrząszczy. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów.
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330. Synanthedon mesiaeformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) (Lepidoptera:
Sesiidae) gatunek nowy dla fauny Puszczy Białowieskiej
Synanthedon mesiaeformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae)
a clearwing moth new to the fauna of the Białowieża Forest
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Forest, E Poland.

W trakcie pobytu na XII Europejskim Kongresie Lepidopterologicznym odbywającym
się w Białowieży w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2000 r. odłowiono nie wykazany dotych-
czas z Puszczy Białowieskiej gatunek motyla z rodziny przeziernikowatych. Jest nim Synan-
thedon mesiaeformis (HERRICH-SCHÄFFER):
– Puszcza Białowieska: Białowieża - Park Pałacowy (UTM: FD94), 1 VI 2000, samiec odło-

wiony w lepną pułapkę feromonową. Pułapka była wywieszona w dniach 30 V – 1 VI 2000
w sąsiedztwie starych olch.
Gąsienice S. mesiaeformis żerują pod korą starych olch Alnus glutinosa GAERTN. Dwu-

krotnie zimują i przepoczwarczają się w maju w kokonie z drobnych skrawków kory. Motyle
pojawiają się od końca maja do początku lipca.

S. mesiaeformis jest szeroko rozsiedlony, notowany był z Finlandii, Litwy, Estonii, Wę-
gier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Francji,
Grecji, Turcji, Ukrainy, południowo-zachodniej Rosji i z północnego Kazachstanu.

W naszym kraju omawiany gatunek przeziernika wykazywany był dotychczas z nielicz-
nych stanowisk na obszarze Polesia Lubelskiego, Roztocza, Pojezierza Mazurskiego, Pusz-
czy Kozienickiej i Spały koło Tomaszowa Mazowieckiego.
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