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573. Nowe stanowiska Monochamus saltuarius (GEBLER, 1830) (Coleopte-
ra: Cerambycidae) w Polsce
New records of Monochamus saltuarius (GEBLER, 1830) (Coleoptera: Cerambycidae)
in Poland
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Monochamus saltuarius (GEBLER) jest gatunkiem o euroazjatyckim typie rozmieszczenia.
Wschodnia granica jego zasięgu biegnie wzdłuż zachodnich wybrzeży Oceanu Spokojnego,
przez Sachalin, Japonię, północną część Mongolii i Chin. Terytorium Niemiec i Polski stano-
wi zachodnią granicę zasięgu omawianego gatunku. Do 1990 roku w Polsce znany był zaled-
wie z siedmiu krain, z czego w niektórych z nich nie został potwierdzony od wielu dziesiątek
lat (BURAKOWSKI i in. 1990: Kat. Fauny Pol., XXIII, 15: 1-312). W późniejszym okresie od-
notowywany był z Niziny Sandomierskiej (GUTOWSKI 1995: Prace Inst. Bad. Leśn., A, 811:
3-190) i Gór Świętokrzyskich (BIDAS 2002: Roczn. świętokrz., B, 28: 19-38). Przez wiele lat
uznawano M. saltuarius za gatunek bardzo rzadki w naszym kraju, dopiero od końca XX
wieku odnotowano wzrost liczby jego stwierdzeń. Zjawisko to można tłumaczyć intensyfika-
cją badań koleopterologicznych, a także wzrostem liczebności populacji M. saltuarius, który
mógł być spowodowany, między innymi, osłabieniem drzewostanów świerkowych przez kor-
nika drukarza – Ips typographus (L.). M. saltuarius w naszych warunkach klimatycznych roz-
wija się głównie na grubszych gałęziach świerka pospolitego – Picea abies (L.) KARST., a nie-
kiedy też na sośnie zwyczajnej – Pinus sylvestris L. W centralnej części Rosji znany jest on
także z modrzewia Larix MILL. i jodły Abies MILL.

M. saltuarius – żerdzianka plamista często występuje na jednym obszarze z pokrewnym
gatunkiem – żerdzianką sosnówką – M. galloprovincialis (OLIV.). W takich miejscach dość
często zdarzają się błędne oznaczenia M. saltuarius jako M. galloprovincialis.

W trakcie zbierania materiałów dotyczących rozmieszczenia żerdzianek w Polsce, natra-
fiono na trzy nowe stanowiska M. saltuarius:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszcza Notecka: Mierzynek ad Międzychód (UTM:

WU63), 7–10 VI 2010 – zebrano do hodowli zasiedlone żerowiska z wierzchołkowych czę-
ści pni sosny zwyczajnej o średnicy 4–12 cm. Z zebranego materiału wyhodowano 7 exx.,
leg. L. SUKOVATA et T. JAWORSKI.

– Podlasie: Puszcza Knyszyńska: Kopna Góra ad Supraśl (FE60), 11 VI 2002 – 1 ex. na sągu
świerkowym, leg. J. HILSZCZAŃSKI.

– Dolny Śląsk: Bory Dolnośląskie (WT50), 10–30 IV 2004 – wyhodowano około 80 exx.
z gałęzi świerka pospolitego o średnicy 2–5 cm, zebranych 28 III 2004; rezerwat „Czarne
Stawy” ad Chocianów (WS59 i WS69), obserwowano liczne żerowiska na świerkach
w 2004 r.; leg. K. SZTABA.
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