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Nitela fallax KOHL, 1883 (Hymenoptera: Sphecoidea) w Polsce

Nitela fallax KOHL, 1883 (Hymenoptera: Sphecoidea) in Poland
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ABSTRACT: The first record of Nitela fallax from Poland is presented. One specimen of the
species was captured on 2 VII 1998 in Kampinoski National Park (central Poland). It is the
third species of the genus recorded from Poland. Key to the European species of the genus
Nitela is included.
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Rodzaj Nitela LATR. liczy 58 gatunków (w tym dwa podgatunki) (PUŁAW-
SKI in lit.), występujących na wszystkich kontynentach. Rodzaj ten osiąga
największą różnorodność w regionie Orientalnym i Neotropikalnym (BO-
HART, MENKE 1976). W Palearktyce występują cztery gatunki, w Europie
trzy: Nitela spinolae LATR., N. borealis VALKEILA i N. fallax KOHL (VALKE-
ILA 1974). Z Polski znane były dotychczas dwa gatunki z tego rodzaju: Nitela
spinolae i N. borealis (RAZOWSKI 1997), z których gatunkiem częściej spoty-
kanym, znanym z licznych stanowisk jest N. spinolae. Nitela borealis wykaza-
no z okolic Wrocławia, z Pienin (VALKEILA 1974) i z okolic Poznania (PU-
ŁAWSKI in lit.).

Gatunki należące do rodzaju Nitela są małych rozmiarów, od 2,5 do 6,5
mm, przeważnie czarne i wyraźnie urzeźbione. Są łatwo odróżnialne od ga-
tunków innych rodzajów należących do plemienia Miscophini dzięki zredu-
kowanej liczbie żyłek na skrzydłach przednich (BOHART, MENKE 1976),
w których posiadają tylko jedną komórkę submarginalną i jedną dyskoidalną
(NOSKIEWICZ, PUŁAWSKI 1960).
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Gniazda zakładają w gałązkach, opuszczonych korytarzach chrząszczy ży-
jących w drewnie, kłodach, pniach m.in. sosny (Pinus sylvestris L.). Pokar-
mem larw są gryzki Psocoptera i pluskwiaki równoskrzydłe Homoptera (Psyl-
lidae i Aphidae) (FELTON 1987).

Samica Nitela fallax o długości 4,6 mm została złapana 2 VII 1998 roku
metodą pułapek Moericke’go („żółte miski”). Pułapka umieszczona była na
starej drewnianej stodole krytej strzechą, na terenie opuszczonego gospo-
darstwa należącego do Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Bromie-
rzyku (UTM: DC59), w Kampinoskim Parku Narodowym.

Nitela fallax osiąga długość ciała 4–6 mm. Czoło delikatnie siateczkowa-
ne, bez punktów, nadustek siateczkowany. U samic przedni brzeg nadustka
w części środkowej z trójkątną, gładką, lekko wgłębioną, lśniącą powierzch-
nią. U samców nadustek z T- lub Y-kształtnym środkowym kilem. Śródple-
cze ze słabymi, poprzecznymi prążkami, tarczka z poprzecznymi bruzdami,
zatarczka z podłużnymi bruzdami. Powierzchnia grzbietowa propodeum lek-
ko siateczkowana, matowa. Tergity na odwłoku niepunktowane (NOSKIE-
WICZ, PUŁAWSKI 1960; VALKEILA 1974).

Biologia tego gatunku jest mało znana. Samice prawdopodobnie budują
gniazda w starym drewnie i karmią młode larwami zrabowanymi w gniaz-
dach innych żądłówek gnieżdżących się w pobliżu (NOSKIEWICZ, PUŁAWSKI
1960). AHRENS (1949) podaje, że gniazda N. fallax są jednokomórkowe i za-
kładane w istniejących wcześniej wydrążeniach; gniazdo N. spinolae składa
się z 2–6 komórek ułożonych liniowo (BOHART, MENKE 1976; JANVIER
1962). Larwy karmione są gryzkami Psocidae (AHRENS 1949).

Nitela fallax jest znany z Francji i krajów środkowej Europy (NOSKIE-
WICZ, PUŁAWSKI 1960); najbliżej Polski był notowany z Austrii, Niemiec,
Ukrainy (rejon Polesia) (PUŁAWSKI in lit.) i byłej Czechosłowacji (Morawy)
(VALKEILA 1974).

Ponieważ w polskim kluczu NOSKIEWICZA i PUŁAWSKIEGO (1960) do
oznaczania grzebaczowatych (Sphecidae), uwzględnione są jedynie dwa ga-
tunki z rodzaju Nitela, celowe wydaje się zamieszczenie klucza do oznacza-
nia wszystkich europejskich gatunków z tego rodzaju (wg VALKEILA 1974).

  1. Czoło w górnej części siateczkowane, tarczka z poprzecznymi bruzdami,
zatarczka z podłużnymi bruzdami. Powierzchnia grzbietowa propodeum
lekko siateczkowana, matowa. Tergity bez punktów. U samic przedni
brzeg nadustka w części środkowej z trójkątną, gładką, lekko wgłębioną,
lśniącą powierzchnią. U samców nadustek z T- lub Y-kształtnym środko-
wym kilem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   N. fallax KOHL
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 –. Czoło, tarczka i zatarczka punktowane. Powierzchnia grzbietowa propo-
deum płaska, z rozgałęzionymi, podłużnymi prążkami, czasami częścio-
wo siateczkowana. Nadustek z silnie zaznaczoną środkową listwą, sięga-
jącą przedniej krawędzi lub jej pobliża, u samic z gładkim przednim
brzegiem zaopatrzonym w ząbek lub pośrodku lekko łukowato wycią-
gnięty; u samców przednia krawędź opatrzona trzema zębami  .  .  .  .  .  2

  2. Powierzchnia grzbietowa propodeum matowa, przestrzenie między po-
dłużnymi prążkami z mikrorzeźbą w formie siateczki lub drobnopunkto-
wane. Powierzchnia grzbietowa tergitów z wyraźnym punktowaniem  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N. spinolae LATREILLE

 –. Powierzchnia grzbietowa propodeum lśniąca, przestrzenie między prąż-
kami zwykle lśniące, mniej lub bardziej nierówno, rzadko z wyraźną mi-
krorzeźbą. Powierzchnia grzbietowa tergitów zazwyczaj bez punktów  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  N. borealis VALKEILA

Składamy serdeczne podziękowania panu prof. Wojciechowi PUŁAWSKIE-
MU za udostępnienie niepublikowanego katalogu rodzaju Nitela, panu
dr. Bogdanowi WIŚNIOWSKIEMU za sprawdzenie poprawności oznaczenia
okazu N. fallax oraz Jarkowi DOMAŃSKIEMU za pomoc w zbieraniu materiału.

SUMMARY

The genus Nitela LATR. is represented by 58 species in the world fauna. The most of the
species occur in the Oriental and Neotropical Regions (BOHART, MENKE 1976). The genus
is represented in Europe by three species (VALKEILA 1974), two of them (Nitela spinolae
LATR. and Nitela borealis VALKEILA) were known from Poland so far (NOSKIEWICZ,
PUŁAWSKI 1960; PUŁAWSKI in lit.). One specimen of Nitela fallax KOHL, a female, was cap-
tured using Moericke’s traps on 2 VII 1998 in Bromierzyk (UTM: DC59) in Kampinoski
National Park (central Poland). Nitela fallax is known from France and central part of Eu-
rope (NOSKIEWICZ, PUŁAWSKI 1960): Austria, Germany, Ukraine (Polesye Region)
(Puławski in lit.) and Czech Republic (Moravia). It is regarded as a rare species (VALKEILA

1974).
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