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541. Nowe stanowisko Leiopus linnei WALLIN, NYLANDER et KVAMME,
2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach
New record of Leiopus linnei WALLIN, NYLANDER et KVAMME, 2009 (Coleoptera:
Cerambycidae) from Bieszczady Mountains

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Leiopus linnei, new record, Bieszczady Mts., SE Poland.

Podczas przeglądania zbiorów Katedry Ochrony Lasu i Ekologii SGGW znaleziono okaz
Leiopus linnei WALLIN, NYLANDER et KVAMME zebrany w Bieszczadach, z której to krainy
gatunek ten nie był dotychczas wykazywany:
– Bieszczady: Hulskie (UTM: FV15), 29 VI 1992 – 1 ex., leg. A. SAWICKI, det. B.KOZAK.

Gatunek opisany w 2009 roku (WALLIN i in. 2009: Zootaxa, 2010: 31-45). Dotychczas wy-
kazany z terenów środkowo-wschodniej i południowo-wschodniej  Europy. W Polsce wystę-
puje w różnych częściach kraju, przy czym jest częściej i liczniej obserwowany niż Leiopus
nebulosus (LINNAEUS, 1758), z którego to gatunku został wydzielony. Rozwój larwalny Leio-
pus linnei odbywa się na różnych gatunkach drzew liściastych, przy czym preferowane są
dęby. Bardzo sporadycznie rozwija się także na drzewach iglastych (GUTOWSKI i in. 2010:
Pol. J. Ent., 79: 271-282).

Bartosz KOZAK, Kat. Ochrony Lasu i Ekol. SGGW, Warszawa

Mazowieckiej, Pojezierzu Pomorskim, Dolnym Śląsku i Wzgórzach Trzebnickich (BURA-
KOWSKI i in. 1986: ibid.; GRZYWOCZ, SZOŁTYS 1996: Acta entomol. siles., 4, 1–2: 14-18). Po-
niżej podajemy nowe stanowisko tego gatunku:
– Śląsk Górny: Pokój vic., „Jagienieckie Łąki” (UTM: YS04), 7 VII 2007 – 1 ex., pomniko-

wy dąb szypułkowy,  leg. et coll. M. A. MAZUR, det. M. PRZEWOŹNY.
Gatunek stwierdzono na pomnikowym dębie szypułkowym na terenie użytku ekologicz-

nego „Jagienieckie Łąki” koło miejscowości Pokój na Opolszczyźnie, leżącego na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren łąk śródleśnych otoczonych drzewosta-
nami sosnowymi z niewielkim udziałem gatunków liściastych. W pobliżu łąk po obu stronach
dojazdowej drogi leśnej, na odcinku około 150 metrów znajduje się aleja starych dębów.

Gatunek ten ma wciąż stosunkowo słabo poznaną biologię. Zarówno larwy jak i imago są
drapieżne i rozwijają się w wierzchołkowych częściach usychających gałęzi dębów. O. palli-
dus nie jest gatunkiem chronionym, ale znajduje się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwie-
rząt” w kategorii EN – zagrożony (KONWERSKI 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI (red.):
IOP PAN, AR Poznań, Kraków–Poznań: 128-129). Jest to jeden z wielu rzadkich gatunków
chrząszczy związanych ze starymi drzewami liściastymi, które jak najczęściej powinny być
otaczane odpowiednią, indywidualną ochroną w celu zachowania związanej z nimi, unikal-
nej fauny.
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