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506. Nowe stanowiska mrówki Camponotus truncatus (SPINOLA, 1808)
(Hymenoptera: Formicidae) we Wrocławiu i okolicach
New records of the ant Camponotus truncatus (SPINOLA, 1808) (Hymenoptera:
Formicidae) in Wrocław and its surroundings
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Camponotus truncatus (SPINOLA, 1808) został niedawno wykazany jako gatunek nowy dla
fauny Polski (BOROWIEC 2007: Pol. Pismo ent., 76: 41-45) z jednego stanowiska na wrocław-
skim osiedlu Świniary. Obecnie nie ulega wątpliwości, że jest on w Polsce szerzej rozmiesz-
czony, jednak dotychczas ukazało się jedno tylko doniesienie o jego występowaniu dalej na
północ, w Wielkopolsce w okolicach Rogalina (SUCHOCKA i in. 2008: Fragm. faun., 51 (1):
9-13). Poniżej przedstawiam nowe dane o rozmieszczeniu tego gatunku we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku.

Objaśnienia skrótów: w – robotnica minor, s – żołnierz, g – królowa, m – samiec;
LB – Lech BOROWIEC, MLB – Marek L. BOROWIEC, MP – Marta POPRAWSKA.
– Wrocław: Leśnica (UTM: XS36; 51°09'N 16°52'E), 25 V 2007 – 2w, 2s, 1g, leg. MLB, sa-

motnie stojący dąb nieopodal brzegu rzeki Bystrzycy.
– Wrocław: Rędzin (XS37; 51°10'N 16°58'E), 10 IV 2009 – 15w, 1s, leg. LB et MLB, poje-

dynczo rosnące dęby.
– Wrocław: Karłowice (XS46; 51°08'N 17°04'E), 15 VI 2009 – 1w, leg. MLB, kampus uni-

wersytecki, pojedyncza robotnica furażująca na ziemi.
– Pruszowice 8 km N ad Wrocław (XS47; 51°11'N 17°08'E), 25 V 2008 – 2w, leg. LB.
– Wrocław vic. (Wrocław –> Trestno) (XS46; 51°05'N 17°08'E), 22 VI 2008 – 4w, leg. MLB

et MP, dęby nad brzegiem Odry.
– Strupina SW ad Żmigród (XS29; 51°23'N 16°48'E), 26 VII 2008 – 4m, leg. MLB et MP.
– Szczodre NE ad Wrocław (XS57; 51°11'N 17°11'E), 2 VII 2008 – 5w, leg. LB.

Z moich obserwacji wynika, że gatunek ten preferuje drzewa, których pień jest dobrze
nasłoneczniony, najczęściej stojące samotnie bądź na skraju zadrzewienia. We wsi Strupina
cztery samce zostały zebrane po przylocie do światła; mimo poszukiwań, w okolicy nie udało
się znaleźć robotnic omawianego gatunku.

Materiał dowodowy tego doniesienia opatrzony został zielonymi drukowanymi etykieta-
mi „VOU C.tru2008”. Wszystkie okazy znajdują się w mojej kolekcji.

Marek L. BOROWIEC, Wrocław

Występowanie Gasterocercus depressirostris odkryte zostało w drzewostanie dębu szypuł-
kowego w wieku 119 lat, gdzie znajdowany był zarówno pod korą leżących na ziemi całych
pni dębów, jak i na pniach pociętych na odcinki i ułożonych w stosy (dęby wycięto z powodu
ich usychania). Wyżłobik występował bardzo licznie i w różnych stadiach rozwojowych. Wie-
le osobników imagines znaleziono w kolebkach poczwarkowych. Okazy chrząszczy i żero-
wisk są w posiadaniu autora.

Panu dr Jarosławowi KANI z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Uni-
wersytetu Wrocławskiego dziękuję za potwierdzenie poprawności oznaczenia gatunku.
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