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Motyle tego gatunku notowano na kwiatach, przy nasłonecznionych skrajach lasów miesza-
nych, suchych łąkach i pośród śródpolnych zadrzewień z tarniną Prunus spinosa L. Stanowisko
z Baranówka (XT28) jest jednym z najdalej wysuniętych na północ w Polsce. Najbardziej
północne jest stanowisko z okolicy Mielnika nad Bugiem (BUSZKO, MASŁOWSKI 2008: ibid).

Wcześniej z terenu Wielkopolski jedyna informacja o tym gatunku pochodziła z okolic
Jeżewa (XT55) koło Borku Wielkopolskiego (WIZE 1917: Roczn. Pozn. Tow. Przyj. Nauk,
44: 1-25), uważana dotąd za niepewną (KRZYWICKI 1982  [mscr.]: Monografia motyli dzien-
nych Polski, Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera). Lublin. 374 ss. [maszynopis]). Jed-
nak w uzupełnieniu swej pracy WIZE (1922: Pr. Kom. mat.-przyr., Poznań, ser. B, 1: 260-266),
podaje, iż oznaczenie S. acaciae zostało potwierdzone przez prof. F. PAXA i dodatkowo zna-
leziono ten gatunek tam powtórnie.

Dziękujemy Waldemarowi FLUDEROWI i Pawłowi KOSTUJOWI za udostępnienie informa-
cji udokumentowanych zdjęciami.
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Podrodzina Ctenophorinae obejmuje w Zachodniej Palearktyce piętnaście gatunków
i podgatunków (OOSTERBROEK i in. 2006: Ent. Ber., 66, 5: 138-149). Do tej pory w Polsce
stwierdzono 7 z nich (SKIBIŃSKA, CHUDZICKA 2007: [W:] BOHDANOWICZ, CHUDZICKA, PI-
LIPIUK, SKIBIŃSKA (red.): Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, Tom II: 77-78).

Gatunki z podrodziny Ctenophorinae są saproksyliczne. Ich występowanie wykazywane
było dotychczas w starych, słabo zagospodarowanych lub rezerwatowych lasach, gdzie za-
chowane były próchniejące, martwe drzewa. Wszystkie gatunki z tej podrodziny zagrożone
są na skutek usuwania z lasu martwego drewna i starych drzew (SØRENSEN 2002: Ent.
Meddr., 70: 129-142; OOSTERBROEK i in. 2006: ibid.).

Ctenophora ornata MEIGEN, 1818
Gatunek związany głównie z bukiem i dębem. Larwy znajdowane były w wilgotnym

próchnie leżącym u podstawy starych buków pod otworem dziupli, stwierdzane także w po-
dobnym materiale pochodzącym z powalonych pni o średnicy ok. 50 cm (STUBBS 1992: Pro-
visional atlas of the long-palped craneflies (Diptera: Tipulinae) of Britain and Ireland. Bio-
logical Records Centre, Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon. 134 ss.). Istnieją także
informacje o obecności larw w drewnie wiązu, klonu, jabłoni, platana, kasztanowca, kaszta-
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na jadalnego (OOSTERBROEK, JONG DE 2001: Ent. Ber. 61: 101-114; KRIVOSHEINA 1972,
MENIER 1973, SAVTSHENKO 1973 cyt. za PALACZYK 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI

(red.): Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN –
AR w Poznaniu im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań: 291-292). Gatunek uważany za
wskaźnikowy dla lasów o charakterze naturalnym, w tym grądów i dąbrów. Umieszczony
w Polskiej Czerwonej Księdze w kategorii VU i określany jako bardzo rzadki, w całym zasię-
gu geograficznym znany z nielicznych rozproszonych stanowisk (PALACZYK 2004: ibid.).
W Polsce dotychczas wykazywany z trzech stanowisk:
– Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż (UTM: EB03), złowiony na światło (KOWALCZYK, ŚLI-

WIŃSKI 1988: Parki nar. Rez. przyr., 8: 33-39);
– Załęczański Park Krajobrazowy ad Wieluń, rezerwat leśny „Węże” (CB36) (PALACZYK

2004: ibid.);
– Chrząstowice ad Opole, rezerwat leśny „Srebrne Źródła” (BB91) (HEBDA 2010: Nature

Journal, 43: 101-104).

Nowe s tanowiska w Polsce  i  p ierwsze na Dolnym Śląsku:
– Wrocław - Las Rędziński (XS37), 10 VIII 1998 – 1%, skraj południowy lasu, do światła

UV, leg. A. MALKIEWICZ (coll. Zakł. Bioróżnorodności i Taks. Ewoluc. UWr.);
– Wrocław - Osiedle Popowice (XS36),  26 VI 2005 – 1%, 12 VII 2006 – 1%, zwabione do

światła w bloku (IV p.), leg. et fot. R. RYBARCZYK;
– Wrocław - Osiedle Powstańców Śląskich (XS46), 2 VII 2008 – 1%, zwabiony do światła

w bloku (VIII p.), leg. J. NALEWALSKA (coll. Zakł. Bioróżnorodności i Taks. Ewol. UWr.);
– Janików (XS64), 9 VII 2010 – 1&, dąbrowa (skraj południowy), do światła UV, leg.

A. MALKIEWICZ et X. DOBRZAŃSKI (coll. Zakł. Bioróżnorodności i Taks. Ewol. UWr.).

Tanyptera atrata (LINNEAUS, 1785)
Gatunek zasiedlający stare lasy liściaste (SAKWA 1962: Fragm. faun., 9, 21: 308-329;

STUBBS 1992: ibid.) a także wrzosowiska, na których rolę siedliska lęgowego spełniają powa-
lone na skutek czynnej ochrony wrzosowisk pnie brzóz. Na innych siedliskach kluczową rolę
mogą odgrywać inne gatunki drzew, spotykane w lasach liściastych (STUBBS 2003: Managing
Priority Habitats for Invertebrates, 17: 1-158).

W Polsce wykazywany dotychczas ze stanowisk:
– okolice Krakowa (BOBEK 1893: Spraw. Kom. fizjogr., 28: 8-28), oprócz tego drugie stano-

wisko z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej wymienia NOWICKI (1865) (cyt. za SAKWA 1962:
ibid.);

– okolice Przemyśla (BOBEK 1894: Spraw. Kom. fizjogr., 29: 142-167);
– okolice Rzeszowa (NOWICKI 1869: Spraw. Kom. fizjogr., 3: 145-154);
– Beskid Zachodni (GRZEGORZEK 1873: Verh. zool. bot. Ges., 23: 25-36);
– dwa stanowiska z Tatr, pierwsze podawane przez NOWICKIEGO (1865) (cyt. za SAKWA

1962: ibid.), drugie z północnej części Tatr (LOEW 1870: Rocz. TNKrak., 52: 155-182);
– była Galicja (NOWICKI 1873 cyt. za SAKWA 1962: ibid.);
– Wyżyna Łódzka, Modlica (CC92) (SAKWA 1962: ibid.);
– Bieszczady Zachodnie, Suche Rzeki (FV15) (KLASA i in. 2000: Monografie Bieszczadz-

kie, 8: 305-316);
– Babia Góra (PALACZYK, KLASA 2003: [W:] WOŁOSZYN, WOŁOSZYN, CELARY (red.): Mo-

nografia fauny Babiej Góry. KOP PAN, Kraków: 318-319).
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Nowe s tanowiska na  Dolnym Śląsku i  w Sudetach:
– Wrocław - Las Lesicki, przy ujściu Widawy (XS37), 3 VI 2005 – 1&, na roślinności runa,

leg. et coll. A. SMOLIS;
– Wrocław - Las Rędziński, skraj SE (XS37), 11 VI 2008 – 1%, na pniu, leg. et coll. A. MAL-

KIEWICZ;
– Góry Izerskie, Antoniów (WS33), 13 VI 2009 – 1&, buczyna, na martwym pniu, leg. et

coll. A. MALKIEWICZ.

Godny uwagi jest fakt dwukrotnego stwierdzenia C. ornata na osiedlu blokowym w du-
żym mieście, w pewnej odległości od większych obszarów leśnych. Być może obecność od-
kształconych siedlisk i specyficzne warunki miejskiego środowiska pobudzają gatunek do
migracji. Rolę kluczowego siedliska w mieście mogą odgrywać zapuszczone zagajniki i parki
o zachowanym leśnym charakterze zadrzewień, z których nie usuwa się martwego drewna
tak pieczołowicie, jak w lasach gospodarczych. W miarę naporu cywilizacji w tego typu la-
sach, takie gatunki zwierząt narażone są na coraz większe ryzyko wymierania, wskutek utra-
ty siedlisk lęgowych. Dodatkowym zagrożeniem może być wabiące oddziaływanie światła na
dorosłe komarnice i co się z tym wiąże, wyższe ryzyko śmiertelności m.in. w prywatnych i pu-
blicznych budynkach czy na oświetlonych latarniami drogach (autostradowa obwodnica
Wrocławia). W tej sytuacji istnieje konieczność lepszej ochrony seminaturalnych siedlisk
miejskich, a co najmniej pozostawienie ich w stanie nie gorszym niż dotychczas. W tym celu
niebagatelna rolę odegrać powinno włączenie większości powierzchni wykazanych tu no-
wych stanowisk do sieci obszarów ochron siedlisk Natura 2000, tworzenie nowych leśnych
rezerwatów ścisłych, a także pozostawianie do rozkładu większej ilości grubych pni w lasach
gospodarczych. Działania te przyczynią się do ochrony całej grupy saproksylobiontów.
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