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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.


