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Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966), nowy dla Polski gatunek
przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae)

Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966), a species of clearwing moth
new to the Polish fauna (Lepidoptera: Sesiidae)
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ABSTRACT: Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966) a species new to the Polish fauna, was
found in Kozienice Forest (Mazowiecka Lowland) in 1998.
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Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966) został wyodrębniony z Synanthe-
don cephiformis (OCHSENHEIMER, 1808). Jedną z ważniejszych cech, różnią-
cych oba gatunki motyli jest kształt plamki dyskoidalnej na tylnych skrzy-
dłach. Jest ona u S. loranthi wyraźnie węższa niż u S. cephiformis. Inną istot-
ną cechą, jest zabarwienie najbardziej zewnętrznej krawędzi bioder pierw-
szej pary odnóży, które u S. cephiformis są żółte na całej krawędzi, natomiast
u S. loranthi żółte są maksymalnie w 4/5 części, licząc od podstawy. Pozostałe
różnice w budowie zewnętrznej oraz między aparatami kopulacyjnymi poda-
ją KRÁLIČEK (1966) i LAŠTŮVKA (1983).

Oprócz wyraźnych różnic morfologicznych, S. loranthi i S. cephiformis
mają odmienną biologię. S. loranthi żeruje w nasadowej części pasożytów ro-
ślinnych – gązewniku europejskim Loranthus europeus L., stąd pochodzi na-
zwa gatunkowa przeziernika oraz na jemiołach Viscum L. Według dostęp-



100                                               M. HOŁOWIŃSKI, M. MIŁKOWSKI

nych danych, S. loranthi preferuje jemiołę Viscum album ssp. austriacum
(WIESB.) VOLLM, związaną z drzewami iglastymi, głównie sosną i jodłą
(KRISTAL 1990; SOBCZYK 1996).

S. cephiformis żeruje pod korą, na pniach i gałęziach jodły pospolitej
Abies alba (MILL.). Najchętniej zasiedla miejsca wokół rakowatości, wywoła-
nych przez grzyba Melampsorella caryophyllacearum (SCHR.). Zasiedla rów-
nież zranienia mechaniczne (KRISTAL 1990; SOBCZYK 1996).

S. loranthi występuje w południowo-środkowej i zachodniej Europie.
Obejmuje swoim zasięgiem półwysep Bałkański, Węgry, Słowację, Czechy,
Austrię, Szwajcarię, Niemcy, Francję i Hiszpanię (LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA
1995).

W Polsce S. loranthi został stwierdzony w Puszczy Kozienickiej na dwóch
stanowiskach:
– Augustów (UTM: EC30), 28 IV 1998, 1& ex larva, z dwóch żerowisk ze-

branych 18 II 1998, ze świeżych pędów jemioły Viscum album ssp. austria-
cum (WIESB.) VOLLM, odciętych od konara sosny zwyczajnej Pinus sylve-
stris L.

Fot. (Phot.) Synanthedon loranthi (KRÁLIČEK, 1966) – samiec (male).
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– okolice rez. „Ciszek” (UTM: EC20), 26 V 1998, 1% ex larva (Fot.);
3 VII 1998, 1% ex larva, z żerowisk zebrnych 22 II 1998, także z pędów je-
mioły Viscum album ssp. austriacum (WIESB.) VOLLM, odciętych od gałęzi
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L.
Larwy S. loranthi żerują w bardzo charakterystyczny sposób, trudny do

pomylenia z żerowiskami innych owadów rozwijających się na jemiole. Żero-
wisko znajduje się bardzo płytko, pod nie zdrewniałą tkanką okrywającą
i obejmuje najczęściej 1 – 2 człony rośliny. Chodnik jest początkowo płato-
waty, później larwa drąży wąski kanał wzdłuż pędu, w miękkiej warstwie
przyobwodowej. Miejscami dochodzi do zewnątrz i z otworów wydobywają
się grudki kału z przędzą. Rozwój trwa 1 rok, a w niesprzyjających warun-
kach przedłuża się do 2 lat. Rozwój S. loranthi odbywa się w żywych jemio-
łach, rosnących na gałęziach sosen, głównie w koronach drzew. Dlatego też,
żerowiska jak i postacie dorosłe są trudne do zaobserwowania. Jedną ze sku-
tecznych metod stwierdzenia przeziernika jest przegląd drzew przy pracach
zrębowych, najlepiej w końcu zimy. W tym okresie żerowiska S. loranthi są
już dobrze widoczne.

Istnieje duże prawdopodobieństwo znalezienia tego motyla w południo-
wo-wschodniej części kraju, chociażby w Puszczy Sandomierskiej lub Niepo-
łomickiej, gdzie jemioła bardzo silnie opanowuje drzewostany sosnowe.

Autorzy składają podziękowania mgr Markowi BĄKOWSKIEMU za pomoc
merytoryczną oraz dr hab. Jerzemu M. GUTOWSKIEMU za inspiracje do pra-
cy.

SUMMARY

Synanthedon loranthi (KR.) (Lepidoptera: Sesiidae) a species new to the Polish fauna was
found in Augustów and near „Ciszek” reserve in Kozienice Forest. Imagines were reared
from the larvae found in branches of mistletoe Viscum album ssp. austriacum (WIESB.)
VOLLM, colonising common pine Pinus sylvestris L. Both, preimaginal stages and adults are
difficult to observe because of life cycle connected with tree crown.
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