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614. Pierwsze odkryte ślady żerowania larw Cerambyx cerdo (L INNAEUS ,
1753) (Coleoptera: Cerambycidae) w Beskidzie Żywieckim
The first discovered traces of Cerambyx cerdo (LINNAEUS, 1753) (Coleoptera:
Cerambycidae) larvae feeding in the Beskid Żywiecki Mountains
KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Cerambyx cerdo, Beskid Żywiecki Mts., S Poland.

Cerambyx cerdo (L.) to jeden z największych krajowych przedstawicieli kózkowatych (Cerambycidae). Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej Europie, północnej Afryce i Azji Mniejszej. W Polsce występuje tam, gdzie zachowały się stare dęby. Objęty ochroną
gatunkową. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci obserwuje się regres tego gatunku. Do
głównych przyczyn spadku liczebności zalicza się usuwanie i zacienianie zaatakowanych dębów, stosowanie środków owadobójczych oraz nielegalny odłów (głównie na przełomie XIX
i XX wieku) i handel koziorogiem. Ponadto do wymierania gatunku przyczynia się fragmentacja środowiska oraz obniżanie się poziomu wód gruntowych, co prowadzi do usychania drzew
(GUTOWSKI 2004: [W:] ADAMSKI i in. (red.): Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 82-87; STARZYK 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI (red.): Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 147-148).
W Polsce rozmieszczenie kozioroga dębosza ma charakter wyspowy. Obecnie najliczniej
występuje w dolinie środkowej Odry oraz w okoliach Rogalina pod Poznaniem. W wielu
miejscach całkowicie wyginął (STROJNY 1974: Przegl. zool., 18, 3: 373-374; SZOTKOWSKI ,
SZOTKOWSKI 1981: Chrońmy Przyr. ojcz., 37, 1: 47-58; STARZYK, STROJNY 1985: Pol. Pismo
ent., 55: 491-504; K OWALSKI 1994: Przegl. przyr., 5, 1: 83; STARZYK 2004: ibid.).
10 VIII 2011 odnaleziono ślady żerowania larw kozioroga dębosza w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Brzuśnik (UTM: CV69) – stanowisko to leży w makroregionie Beskidy
Zachodnie (K ONDRACKI 2011: Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 330 ss.). Zasiedlony dąb rósł w zadrzewieniu przydrożnym, blisko kaplicy. Drzewo to zostało ścięte, rosło ok. 5 metrów od kaplicy i miało ok. 1 metra średnicy. Drzewa rosnące obok pnia miały
częściowo przycięte konary. Chodniki larwalne były owalnego kształtu, często haczykowato
wygięte. Szerokość chodników larwalnych oraz otworów wylotowych dochodziła do 3 cm, a
ich wysokość do 2 cm. Korytarze larwalne zostały odsłonięte przez odpadającą korę z pnia
ściętego dębu. Widoczne otwory wygryzień imago miały ekspozycję południową i południowo-zachodnią. Jak dotąd kozioróg dębosz nie był wykazywany w Beskidzie Żywieckim, jednak znalezione ślady żerowania świadczyć mogą o jego występowaniu na tym obszarze od
wielu lat. Populacja ta wydaje się skrajnie nieliczna (w pobliżu nie stwierdzono innych zasiedlonych dębów) lub wymarła. Pień dębu, na którym stwierdzono ślady żerowania larw, prawdopodobnie jest pozostałością po zespole leśnym porastającym niegdyś piętro pogórza oraz
zbocza dolin beskidzkich potoków – grądzie subkontynentalnym Tilio-Carpinetum. To zbiorowisko leśne zajmuje obecnie na terenie Beskidu Żywieckiego, jak również pobliskich –
Beskidu Małego i Ślaskiego – znikomą powierzchnię, z powodu przekształcania żyznych
ziem na których występowało w pola uprawne, łąki i pastwiska. Obecnie występuje jedynie
w niżej położonych enklawach w krajobrazie rolniczym i przemysłowym (W ILCZEK i in.
2011: [W:] Powiat Żywiecki. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Ekoturystyka w obszarach górskich, Żywiec, 1: 58-63), ponieważ w pobliskich lasach (Las Bartni, Las Moczarki,
Las Gminny) dominuje dolnoreglowa świerczyna.
Na podstawie pracy STACHOWIAKA (2012: [W:] M AKOMASKA-J UCHIEWICZ , BARAN
(red.): Monitoring gatunków zwierząt – Przewodnik metodyczny - Część II. GIOŚ, Warszawa: 349-366) oceniono stan siedliska jako zły (U2), uwzględniając takie czynniki jak: poten-
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cjał siedliska, zwarcie drzewostanu, udział podszytu i podrostu czy żywotność zasiedlonych
drzew. Najbliższym, w stosunku do miejscowości Brzuśnik, znanym stanowiskiem tego gatunku jest obszar „Natura 2000” Beskid Śląski (PLH240005).
Monika PIETRASZKO, Marcin WARCHAŁOWSKI,
Inst. Biol. UP, Studenckie Koło Nauk. Zool. i Ekol., Wrocław

615. Nowe i rzadkie dla Beskidu Wschodniego gatunki stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae)
New and rare species of chrysomelid beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) for the
Eastern Beskid Mountains
KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, new records, Eastern Beskid Mts., SE Poland.

Cassida aurora (WEISE, 1907)
– Humniska (mała strona) (UTM: EA70), 24 IV 2000 – 1 ex., na skraju lasu mieszanego,
leg. D. TWARDY, VIII 2005 – 1 ex., sucha łąka, leg. D. TWARDY.
Z Polski podawany z Tarnowa, na podstawie danych z początku ubiegłego wieku (BURAKOWSKI i in. 1991: Kat. Fauny Pol., XXIII, 17: 1-227). Niedawno stwierdzony na dwóch stanowiskach w Beskidzie Wschodnim i na Wyżynie Lubelskiej (NIEDOJAD: w druku). Poławiany na krwawnikach – Achillea L.
Cassida leucanthemi (BORDY, 1995)
– Humniska (mała strona) (EA70), 5 VI 2005 – 1 ex., sucha łąka, na złocieniu właściwym –
Leucanthemum vulgare (LAM.), leg. D. TWARDY.
Gatunek znany zaledwie z kilku stanowisk na terenie kraju. Wykazany z Dzięgielowa
koło Cieszyna (B OROWIEC, Ś WIĘTOJAŃSKA 1997: Wiad. entomol., 15, 4: 237-240), Wrocławia i Wetliny (B OROWIEC 2003: Wiad. entomol., 22, 1: 62-63), Lublina (ŚCIBIOR 2004:
Wiad. entomol., 23, 4: 243-244) oraz Poleskiego PN (ŚCIBIOR , PIETRYKOWSKA -TUDRUJ
2008: Wiad. entomol., 27, 2: 117-118). Gatunek nowy dla Beskidu Wschodniego.
Cassida panzeri (WEISE, 1907)
– Humniska (mała strona) (EA70), 22 V 2009 – 1 ex., VIII 2009 – 1 ex., wyczerpakowane
z suchej łąki, leg. D. TWARDY.
Jeszcze nie tak dawno spotykany wyłącznie na siedliskach kserotermicznych, obecnie obserwuje się ekspansję tego tarczyka w Europie Środkowej (BOROWIEC 2003: ibid.). Gatunek
nowy dla Beskidu Wschodniego.
Cassida subreticulata (SUFFRIAN, 1844)
– Turze Pole (EA70), 12 VIII 2010 – 3 exx., 20–29 VIII 2010 – 2 exx., murawa o charakterze
kserotermicznym z ubogą, rzadką roślinnością, z rozetek liściowych lepnic (Silene L.), leg.
D. TWARDY;
– Humniska (mała strona) (EA70), 18 VIII 2010 – 2 exx., sucha łąka, leg. D. TWARDY .
Rzadko spotykany gatunek, znany z nielicznych stanowisk w kraju, ostatnio podany z Pienin (Ś CIBIOR 2010: Wiad. entomol., 29, 2: 123-124). Z Beskidu Wschodniego wykazany
z okolic Przemyśla (B URAKOWSKI i in. 1991: ibid.). Żyje na roślinach z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae).
Chrysolina purpurascens (GERMAR, 1822)
– Humniska (mała strona) (EA70), 10 V 2002 – 1 ex., osobnik żerował na liściu gajowca żółtego – Galeobdolon luteum (HUDS.), w grądzie nad potokiem, leg. D. TWARDY, 19 V 2010

