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Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), nowy dla Polski
gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae)

Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911), species of clearwing moth
new to the Polish fauna (Lepidoptera: Sesiidae)
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ABSTRACT: Chamaesphecia nigrifrons (Lepidoptera: Sesiidae) has been recorded from the
Bieszczady Mts. in south-eastern Poland. This is the first record of this species in Poland.
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W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano po raz pierwszy z Polski cztery
gatunki przezierników: Synanthedon mesiaeformis H. – S. (BUSZKO, HOŁO-
WIŃSKI 1994), S. loranthi KR. (HOŁOWIŃSKI, MIŁKOWSKI 1999), Chamaes-
phecia tenthrediniformis (DEN. et SCHIFF.) (BĄKOWSKI 1995), Ch. hungarica
TOM. (BĄKOWSKI, HOŁOWIŃSKI 1996).

Przeglądając zbiory motyli Z. ŚLIWIŃSKIEGO znaleźliśmy kolejny gatunek
Sesiidae – Chamaesphecia nigrifrons LE CERF, dotychczas nie podawany z
naszego kraju:
– Bieszczady: Wetlina (UTM: FV04), 1%, 21 VI 1967, leg. Z. ŚLIWIŃSKI.

Okaz ten został oznaczony jako Synansphecia muscaeformis ESP. Pod
taką nazwą został również opublikowany przez BIELEWICZA (1973).
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Ch. nigrifrons jest jednym z mniejszych europejskich gatunków przezier-
ników. Rozpiętość skrzydeł waha się między 9–16 mm. Najważniejsze cechy
morfologiczne tego gatunku to: czułki i czoło czarne; głaszczki wargowe u
nasady białe, ku końcowi żółte oraz czarne; brzegi i przepaski na skrzydłach
przednich ciemnobrązowe lub czarne; przepaska na skrzydłach przednich
szeroka; okienko zewnętrzne małe, owalne, złożone z 3 komórek; tylne gole-
nie czarne z zakończeniem w kolorze białym lub żółtobiałym; pierścienie na
segmentach odwłoka IV, VI (VII u samca ) w kolorze białym lub żółtym.

Dokładny opis budowy zewnętrznej oraz budowę aparatów kopulacyj-
nych Ch. nigrifrons podają LAŠTŮVKA i LAŠTŮVKA (1995) oraz ŠPATENKA
i in. (1999).

Stan poznania rozsiedlenia tego gatunku jest niezadowalający. Stanowi-
sko Ch. nigrifrons w Polsce rozszerza północno-wschodnią granicę zasięgu
tego gatunku w Europie.

W najbliższym sąsiedztwie stanowiska w Bieszczadach, Ch. nigrifrons był
podawany z południowo-wschodniej Słowacji z Vihorlatu – Podhorod (ŠPA-
TENKA, LAŠTŮVKA 1983), Slovensky Kras i Cerova vrchovina (LAŠTŮVKA
inf. ustna). W ostatnim czasie pojedyncze samce tego gatunku odłowiono
przy pomocy syntetycznych feromonów w okolicach Jablonicy (południo-
wo-zachodnia Słowacja) i po raz pierwszy w Czechach, na obszarze wzgórz
Palava – Morawy (GARREVOET, LAŠTŮVKA 1998).

Ch. nigrifrons znany jest również z rozproszonych stanowisk we Francji,
południowo-zachodnich Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Chorwacji, Ju-
gosławii, Rumunii, Bułgarii, Macedonii, Grecji, zachodniej Turcji, północ-
no-zachodniej Syrii, na Ukrainie (Krym) i w południowej Rosji łącznie z gó-
rami Kaukaz (LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA 1995).

Ostatnie odłowy tego gatunku w Czechach a w szczególności w południo-
wo-wschodniej Słowacji mogą sugerować, że Ch. nigrifrons nadal występuje
w Polsce. Potwierdzenie tego faktu wymaga jednak przeprowadzenia aktual-
nych badań Sesiidae w Bieszczadach.

Rośliną żywicielską Ch. nigrifrons jest dziurawiec zwyczajny – Hypericum
perforatum L. Gąsienica żeruje w korzeniach, natomiast przepoczwarzenie
ma miejsce u podstawy suchej łodygi. Obecność gąsienicy w roślinie można
łatwo stwierdzić po znajdujących się u podstawy łodygi czerwonobrunatnych
trocinach (BETTAG 1991).

Żerowanie gąsienicy zazwyczaj doprowadza do obumarcia rośliny i często
w okresie zimowym łodygi zasiedlonych roślin przewracają się lub łamią.
Dorosły motyl po wyjściu z poczwarki przechodzi na część szczytową przeła-
manej łodygi.
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Cykl rozwojowy Ch.nigrifrons trwa rok. Motyl ten, jak większość przezier-
ników, zasiedla rośliny żywicielskie rosnące w miejscach dobrze nasłonecz-
nionych i otwartych, takie jak przydroża, pastwiska, obrzeża lasów. Pojaw
imago od maja do połowy lipca (LAŠTŮVKA, LAŠTŮVKA 1995).

SUMMARY

Chamaesphecia nigrifrons (LE CERF, 1911) (Lepidoptera: Sesiidae) is new to the Polish
fauna. A single male of this species of clearwing moth was captured in 1967 in south-eastern
Poland. In the neighbouring countries Ch. nigrifrons is known from several records from
Slovakia and Czech Republic. The new locality in Bieszczady Mts. extends the north-eastern
corner of the range of Ch. nigrifrons in Europe. The morphology characters distinguishing
this species from its relatives, biology and information on the distribution of Ch. nigrifrons,
are given.
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