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Przypadek symetrycznej teratologii czułków u Polyphylla fullo
(LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae)

A case of symmetric terathology of antennae of Polyphylla fullo
(LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae)
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ABSTRACT: An interesting case of symmetric terathology of Polyphylla fullo antennae was
described and illustrated. The author supposes the genetical background of the change.
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Przypadki wystąpienia różnego rodzaju teratologii u chrząszczy z nadro-
dziny Scarabaeoidea opisywane były już kilkakrotnie. STEBNICKA (1973) po-
daje przyczyny ich częstego występowania. Za jedną z nich uznaje podłoże
dziedziczne (mutacje), następnie przyczyny mechaniczne, fizyczne i che-
miczne o podłożu patologicznym. Na koniec wyróżnia zmiany mechaniczne
niepatologiczne powstałe w trakcie życia imago. BUNALSKI i LUBECKI
(1990) opisali przypadek teratologii przedplecza u Trypocopris vernalis (L.).
IGNATOWICZ (1976) przedstawił zmiany różnych części ciała u jednego osob-
nika Anoplotrupes stercorosus (HARTM.). Dotyczyły one nóg, czułków i po-
kryw skrzydłowych. Precyzyjne podanie źródła wystąpienia deformacji jest
często bardzo trudne, szczególnie w przypadku anomalii wynikających ze
zmian patologicznych i genetycznych.

W miejscowości Łazy (UTM: WA71) koło Koszalina odłowiłem
15 VII 1993 roku samca Polyphylla fullo (L.) u którego stwierdziłem bardzo
silne zniekształcenie czułków. Owad został zebrany wieczorem podczas rój-
ki, na sośnie (Pinus sylvestris L.), do której licznie zlatywały się inne okazy
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tego gatunku (samce i samice). Nie zaobserwowałem różnic w zachowaniu
się opisywanego osobnika w porównaniu z pozostałymi prawidłowo wy-
kształconymi samcami wałkarza lipczyka.

Deformacji w dużym stopniu uległy całe buławki (Ryc. 1). W porównaniu
z prawidłowo wykształconymi (Ryc. 2a) są szersze i bardziej zgięte, a blaszki
silniej odwinięte. Na ich powierzchni występują różne zgrubienia i twory.
Nowymi elementami budowy są widoczne kolce. Znajdują się one wyłącznie
na pierwszym członie buławki (capitulum) obu czułków. Nieznacznie różnią
się między sobą długością i kątem nachylenia w stosunku do blaszki (lamina
antennalis) buławki czułka. Na lewym czułku kolec jest dłuższy, natomiast
na prawym krótszy i nachylony pod ostrzejszym kątem. Warte zaznaczenia
jest występowanie i równomierne rozmieszczenie na ich powierzchni łuse-
czek, jakie naturalnie pokrywają całe blaszki, co również wyraźniej zaznacza
się na lewym kolcu (Ryc. 1). Liczba członów czułków nie uległa zmianie, na-
stąpiły jednak zespolenia płytek antennalnych. W obu czułkach połączona
jest 3 i 4 blaszka w części środkowej i na wielu odcinkach krawędzi dolnych
(Ryc. 2b, 2c). W budowie aparatu kopulacyjnego samca nie stwierdzono od-
chyleń w porównaniu z innymi odłowionymi okazami samców wałkarza lip-
czyka.

Trudno określić, co mogło być przyczyną wystąpienia opisywanych zmian.
Na etapie dotychczasowych badań omawianego osobnika można powie-
dzieć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ich powstania była mutacja
genetyczna. Mogła ona powstać pod wpływem bezpośredniego oddziaływa-
nia na owada (larwę lub poczwarkę) czynnika mutagennego. Dlatego mate-
riał poddany został badaniom pod kątem wykrycia substancji gamma-pro-
mieniotwórczych. Pomiar wykonano na niskotłowym spektrometrze promie-
niowania gamma z detektorem germanowym (HPGe). Nie stwierdzono
obecności podwyższonych koncentracji żadnych izotopów gamma-promie-
niotwórczych.

Podobnie trudna do określenia jest przydatność powstałej cechy dla sa-
mego owada. Brak zmian w zachowaniu się P. fullo podczas rójki wskazywał-
by na niezakłóconą funkcjonalność zniekształconych części ciała.
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Ryc. 1. Teratologiczny lewy czułek samca Polyphylla fullo (L.), widok z góry
Fig. 1. Terathomorphic left antenna of a male of Polyphylla fullo (L.), dorsal view.
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SUMMARY

A male of Polyphylla fullo with an apparent deformation of antennae was collected in
Łazy (Baltic coast, Northern Poland) on the 15 July 1993. The entire antennal clubs are de-
formed (Fig. 1). They are wider and more bent. Each club has swellings and on the first club
segment there is a spine. The spine is evenly covered with scales similar to those covering
the whole antennal club. The club laminae are joined in some places (Fig. 2b, 2c). No
changes were observed in other insect organs. The author supposes that this deformation is
a result of genetic changes which occurred in early developmental stages of the beetle. The
concentration of radioactive gamma isotopes in the specimen was not incresed.

PIŚMIENNICTWO

IGNATOWICZ S. 1976: Anomalie w budowie ciała żuka leśnego, Geotrupes silvaticus PANZ.
Prz. zool., 20 (1): 140-142.

STEBNICKA Z. 1973: Taksonomia a teratologiczne i mechaniczne deformacje osobnicze
u Scarabaeidae laparosticti. Prz. zool., 17 (1): 32-35.

BUNALSKI M., LUBECKI K. 1990: Interesting case of symmetric terathology in Geotrupes
(Trypocopris) vernalis (L.) (Coleoptera, Scarabaeide). Pol. Pismo ent., 59 (4): 821-825.

Ryc. 2. Czułki samca Polyphylla fullo (L.), widok od spodu: a – czułek prawidłowo wykształ-
cony, b – zdeformowany czułek lewy, c – zdeformowany czułek prawy.

Fig. 2. Ventral view of male antennae of Polyphylla fullo (L.): a – normally developed an-
tenna, b – terathomorphic left antenna, c – terathomorphic right antenna.


