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Massilieurodes chittendeni (LAING, 1928) – nowy dla fauny Polski
gatunek mączlika (Hemiptera: Aleyrodidae)

Massilieurodes chittendeni (LAING, 1928) (Hemiptera: Aleyrodidae)
– the whitefly species new to the Polish fauna
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ABSTRACT: The paper gives information about distribution and host plants of
Massilieurodes chittendeni (LAING) – the pest species new to Poland.
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W latach 1995–1997 prowadzono obserwacje owadów i roztoczy na drze-
wach i krzewach ozdobnych uprawianych w szkółkach na terenie Polski. Wy-
niki tych badań zaprezentowano w formie posteru na zjeździe PTE w 1998
roku, a drukiem ukazało się tylko krótkie streszczenie (SOIKA, ŁABANOWSKI
1998), w którym wymieniono 7 nowych dla Polski gatunków owadów bez po-
dania stanowisk; wśród nich mączlika –  Massilieurodes chittendeni (LAING)
(podanego pod nazwą Dialeurodes chittendeni LAING). Ponadto niektóre
szczegóły jego biologii zamieszczono w książce o ochronie roślin wrzosowa-
tych (ŁABANOWSKI i in. 2001). Gatunek ten żeruje na różnych gatunkach ró-
żaneczników Rododendron spp.
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Ryc. Massilieurodes chittendeni (LAING) – larwa trzeciego stadium (skala: 0,1 mm): a –  strona grzbietowa, b – aparat analny.

Fig. Massilieurodes chittendeni (LAING) – third-instar nymph (scale: 0.1 mm): a –  dorsum, b –  vasiform orifice.
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Materiał:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kórnik – arboretum (UTM: XT49),

18–20 V 1997 puparia, 24 VI 1997 imagines, leg. G. SOIKA.
– Nizina Mazowiecka: Stryków ad Łódź – szkółka (DC05) 16 X 1998, puparia

i larwy III stadium (Ryc.); Powsin – Ogród Botaniczny (EC07), 22 V 1997,
liczne puparia, leg. G. SOIKA.

– Wyżyna Małopolska: Konstantynów Łódzki – szkółka (CC83), 24 VI 1998,
liczne puparia, leg. G. SOIKA.
Wszystkie okazy, zarówno osobniki dorosłe mączlików jak i liczne kolonie

larw zebrano na spodniej stronie liści różaneczników katawbijskich (Rhodo-
dendron catawbiense MICHX.) importowanych z Czech, Niemiec i Holandii.
Ponadto stwierdzono, że rozwija się on również na różaneczniku kaukaskim
(Rh.  caucasicum PALL.) i Rh. campylocarpum HOOK. Poczynione obserwacje
wskazują, że zawleczony wraz z krzewami mączlik różanecznikowy przechodzi
w warunkach polskich pełny cykl rozwojowy i dlatego może być zaliczony do
entomofauny Polski. Podobna sytuacja ma miejsce również w innych krajach,
gdzie krzewy te nie występują w stanie naturalnym, a M. chittendeni żyje na na-
sadzanych różanecznikach, np. w Finlandii (HULDÉN 1986). W Polsce wystę-
puje tylko jeden gatunek azalii Rhododendron luteum Sweet, na stanowisku
uważanym za naturalne – w miejscowości Wola Żarczycka pod Leżajskiem,
w rezerwacie florystycznym „Kołacznia”. Jednak na stanowisku tym nie pro-
wadzono poszukiwań mączlików.

W Polsce osobniki dorosłe pojawiają się czerwcu i lipcu. Samice składają
pojedyncze jaja na dolnej stronie liści. Larwy żerują od połowy lipca aż do
jesieni. Zimuje w postaci ostatniego stadium larwalnego – puparium.

Gatunek ten oprócz Finlandii podawany był z Belgii, Holandii, Danii,
Anglii, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Czechosłowacji
(MOUND, HALSEY 1978; MARTIN i in. 2000). HULDÉN (1986) kwestionuje
występowanie tego mączlika w USA i Kanadzie. W ostatnio opublikowanej
pracy JENSEN (2001) podaje go ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ-
nej (stany: Washington, DC, Maryland, New York, Pennsylvania, Tennes-
see). Autor ten uważa, że jest to gatunek nearktyczny, ponieważ w USA wy-
stępuje najczęściej na Rhododendron maximum L., który jest rośliną rodzi-
mą dla zachodniej części Ameryki Północnej. MARTIN i współautorzy (2000)
uważają, że mączlik różanecznikowy jest prawdopodobnie pochodzenia
azjatyckiego.

Łącznie z M. chittendeni w Polsce stwierdzono 16 gatunków Aleyrodidae
(KLASA 1987; ŁABANOWSKI 1991; MARTIN i in. 2000) i nadal można spo-
dziewać się kilku nowych gatunków.
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SUMMARY

Massilieurodes chittendeni was introduced to Poland from Czech Republic, Germany and
Netherlands together with its host plants – evergreen rhododendrons (Rhododendron spp.).
It was found on a few localities in Central Poland on leaves of Rhododendron catawbiense,
Rh.  caucasicum and Rh. campylocarpum – all records come from arboretum, botanical gar-
den or nurseries of ornamental plants. M. chittendeni has established permanent population
in Poland: it has one generation per year. Adults are on wing from June, larvae feed on rho-
dodendrons leaves from the second part of July till autumn. The species overwinters as
pupariums.

There are 16 species of whiteflies recorded from Poland so far, including M. chittendeni.
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