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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

282. Występowanie Axinopalpis gracilis (KRYNICKI, 1832) (Coleoptera:
Cerambycidae) na Równinie Radomskiej
Occurrence of Axinopalpis gracilis (KRYNICKI, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) in
Radom Plain
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Axinopalpis gracilis (KRYN.), to chrząszcz ciepłolubny. W Polsce jak dotąd znany z nielicz-
nych stanowisk w czterech krainach. Ostatnio znaleziony został w Kościelcu na Nizinie Wiel-
kopolsko-Kujawskiej (MAJEWSKI, CZERWIŃSKI 1999: Wiad. Entomol., 17 (3-4): 179-182).

W okresie od maja 1999 do maja 2000 r., odkryto szereg stanowisk tego gatunku na Rów-
ninie Radomskiej (makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie). Według podziału
na krainy przyjętego w „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in., 1990: Kat. Fauny Polski,
XXIII, 15: 1-312), obszar ten należy do dwóch jednostek – Wyżyny Małopolskiej i Niziny
Mazowieckiej. Axinopalpis gracilis to nowy gatunek dla obu tych krain. Ponadto nowy dla
Puszczy Kozienickiej i jednocześnie dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Stanowiska położone na Wyżynie Małopolskiej:
– Radom - Wośniki (EB09), 27 V 1999, 1 ex., z poczwarki w gałązce dębu szypułkowego Qu-

ercus robur L., zebranej 19 V 1999 – teren parku dworskiego, leg. et cult. M. MIŁKOWSKI

(MM); 13 XI 1999, kilka czynnych i opuszczonych żerowisk, leg. P. GÓRSKI, MM;
– Radom - Jeżowa Wola (EB09), 26 VI 1999, opuszczone żerowisko – skraj lasu, leg. MM;

20 i 26 III 2000, 2 exx., z kilku żerowisk zebranych 12 II 2000, leg. et cult. M. BIDAS, MM;
– Radom - Halinów (EB09), 14–17 II 2000, 6 exx., z żerowisk zebranych 8 I 2000 – grupa

drzew, leg. et cult. MM;
– Radom - Las Kapturski (EB09), 17 II 2000, 1 ex., z gałązki dębowej zebranej 9 I 2000

– skraj lasu, leg. et cult. MM;
– Janiszew (EB09), 26 III 2000, 1 ex., z larwy w gałązce zebranej 20 II 2000 – grupa starych

drzew, leg. et cult. MM;
– Młodocin Mniejszy (EB08), 10 IV 2000, 1 ex., szczątki imago, opuszczone żerowiska

– grupa drzew, leg. MM;
– Klwaty (EC00), 18 IV 2000, 2 opuszczone żerowiska w gałązkach dębu – grupa kilku

drzew, leg. MM;
– Grzmucin (EB19), 10 V 2000, 1 ex., z żerowiska zebranego 19 IV 2000, leg. et cult. MM,

ponadto stwierdzono kilka opuszczonych żerowisk w gałązkach dębu – skraj lasu;
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– Stefanów (DC90), 11 V 2000, 1 ex., z żerowiska zebranego 21 IV 2000, leg. et cult. MM,
poza tym kilka opuszczonych żerowisk na samotnie rosnącym dębie;

– Oblas (DB99), 21 IV 2000, kilka żerowisk na przydrożnym drzewie w sąsiedztwie parku
pałacowego, leg. MM;

– Mniszek (DB99), 30 IV 2000, liczne żerowiska na dębach przy wiadukcie kolejowym,
leg. MM;

– Wólka Domaniewska (DB89), 21 IV 2000, żerowiska w gałązkach dębu na skraju lasu,
leg. MM;

– Potkanna (DC80), 21 IV 2000, 1 czynne, 3 opuszczone żerowiska na samotnym dębie przy
szosie, leg. MM;

– Radom - Krzewień (EC10), 22 IV 2000, 3 opuszczone żerowiska w gałązkach leżących
u podstawy dębu rosnącego na miedzy polnej, leg. MM;

– Makowiec (EB18), 25 IV 2000, 1 czynne, kilka opuszczonych żerowisk w gałązkach dębu
– przy drodze polnej, leg. MM;

– Bardzice (EB18), 3 V 2000, 1 czynne, 2 opuszczone żerowiska w gałązkach leżących przy
podstawie dębu rosnącego na miedzy polnej, leg. MM;

– Łaziska (DB98), 30 IV 2000, liczne czynne i opuszczone żerowiska w gałązkach dębów ro-
snących na szczycie wzgórza otoczonego polami uprawnymi, leg. MM;

– Alojzów (EB17), 3 V 2000, kilka czynnych i opuszczonych żerowisk w gałązkach dębów
rosnących na skraju lasu, leg. L. KUSIO, I. ROKICIŃSKI, MM;

– Anielin (EB27), 3 V 2000, kilka żerowisk w gałązkach – 2 dęby rosnące przy polnej dro-
dze, leg. L. KUSIO, I. ROKICIŃSKI, MM;

– Niedarczów - Dolna Wieś (EB28), 3 V 2000, kilka żerowisk w gałązkach u podstawy sa-
motnego dębu, rosnącego na polu uprawnym, leg. MM.
Stanowiska położone na Nizinie Mazowieckiej i zarazem w Puszczy Kozienickiej:

– Rajec Poduchowny (EB19), 27 IV 2000, 2 exx., z żerowisk zebranych 2 IV 2000, leg. et
cult. MM, stwierdzono liczne opuszczone żerowiska w gałązkach dębów szypułkowych
Q. robur, w tym na odmianie piramidalnej „Fastigiata”;

– Aleksandrów (EB29), 8 V 2000, 1 ex., z żerowiska zebranego 15 IV 2000 – samotne drze-
wo na miedzy, leg. et cult. MM;

– Podgóra (EB39), 6 V 2000, 2 exx., z żerowisk zebranych 15 IV 2000, leg. et cult. MM, licz-
ne opuszczone żerowiska w gałązkach samotnie rosnącego dębu;

– Dąbrowa Kozłowska (EC10), 22 IV 2000, 1 larwa, kilka opuszczonych żerowisk w gałąz-
kach dębu – na skraju lasu, leg. MM.

Na wszystkich podanych stanowiskach roślinę żywicielską larw A. gracilis stanowiły wy-
łącznie dęby szypułkowe Q. robur. Zasiedlane były gałązki o grubości 3–10 mm. A. gracilis
występował zazwyczaj na starych, często samotnych drzewach rosnących na miedzach. Ozna-
cza to, że chrząszcze są dobrymi „lotnikami”, bez przeszkód przemieszczającymi się na
znacznie od siebie oddalone drzewa. Cechą wspólną stanowisk było ich silne nasłonecznie-
nie.

Spośród 17 przeszukanych kwadratów (10×10 km) siatki UTM, gatunek ten stwierdzono
w 16 z nich. Liczne występowanie A. gracilis na Równinie Radomskiej daje podstawę do
twierdzenia, że chrząszcz ten ma w Polsce znacznie szerszy zasięg występowania.
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