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613. Nowe stanowiska Glaphyra marmottani (BRISOUT, 1863) i Poecilium
glabratum (CHARPENTIER, 1825) (Coleoptera: Cerambycidae) na Nizi-
nie Wielkopolsko-Kujawskiej
New localites of Glaphyra marmottani (BRISOUT, 1863) and Poecilium glabratum
(CHARPENTIER, 1825) (Coleoptera: Cerambycidae) on Wielkopolska-Kujawy Lowland
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Glaphyra marmottani (BRISOUT, 1863), jest bardzo rzadko znajdowanym w Polsce gatun-
kiem. Do niedawna wykazywany tylko z jednego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Ku-
jawskiej: Gubin (BURAKOWSKI i in. 1990: Kat. Fauny Pol., XXIII, 15: 1-312). Ostatnio
stwierdzony także na Nizinie Mazowieckiej: Sękocin vic. ad Warszawa, UTM: DC97 (WEŁ-
NICKI 2004: Pol. Pismo Ent., 23, 2: 113), Sękocin Stary, UTM: DC97 (PLEWA i in. 2011: Na-
ture Jurnal, 44: 120-131).

Odkryto kolejne stanowisko tego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w grani-
cach Przemęckiego Parku Krajobrazowego:
– Leśnictwo Papiernia (UTM: WT85), 12 VI 2010 – 1 ex., na trawach w drzewostanie sosno-

wym. Ponadto w 2011 roku pozyskano larwy, poczwarki oraz zasiedlony materiał żywiciel-
ski, z którego w wyniku dalszej hodowli uzyskano do końca stycznia 2012, 43 exx. We
wszystkich przypadkach rośliną żywicielską była sosna Pinus sylvestris L.
Poczynione obserwacje pozwalają stwierdzić, że gatunek ten preferuje naświetlone partie

drzew na dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Średnica zasiedlonego materiału wynosiła
od ok. 3 mm do ok. 6 cm (odłamane przez wiatr gałęzie i cienkie szczytowe partie strzały).
Najliczniej hodowano osobniki dorosłe z zamarłych gałązek średnicy ok. 0,5–2 cm., z dobrze
przylegającą korą. Chodniki larwalne o podłużnym przebiegu zapchane były drobnymi, dwu-
barwnymi trocinami; w przypadku opanowania przez larwy cieńszych gałązek łączyły się,
a nawet wzajemnie przenikały. Kolebka poczwarkowa usytuowana była na końcu chodnika
i ułożona wzdłuż osi drewna, natomiast otwór wejściowy zawsze prostopadle do włókien.
Obserwowano zimowanie w stadium larwy i poczwarki. Z poczwarek pozyskiwanych w okre-
sie zimowo-wiosennym imagines uzyskiwano w warunkach laboratoryjnych po ok. 2 tyg. Lar-
wy zebrane w tym okresie żerowały do końca lata i opuszczały materiał jako imagines
w okresie jesieni i zimy. Można przyjąć, że w warunkach naturalnych opuściłyby kolebki po
drugim przezimowaniu w postaci poczwarki. W naturze dojrzałe imago znaleziono w koleb-
ce najwcześniej 15 maja. Dane te wskazują na dwuletni rozwój tego gatunku w naszych wa-
runkach.

Gatunkiem towarzyszącym był często Pogonocherus decoratus (FAIRMAIRE, 1855) (Cole-
optera: Cerambycidae).

Poecilium glabratum (CHARPENTIER, 1825), to gatunek rzadko w Polsce spotykany, znany
z nielicznych stanowisk w sześciu krainach. Na obszarze Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej
spotykany częściej. Poniżej podano kolejne stanowisko znajdujące się w granicach wymie-
nionej krainy:
– Leśnictwo Jurkowo (UTM: XT25), 9 XII 2006 – 2 exx., 4 I 2007 – 3 exx., wydobyto z ob-

umarłej gałęzi Juniperus communis L.; 20 XI 2007 – 1 ex., wydobyto z kolebki w martwej
gałęzi Juniperus communis, pozostawionej celowo, XII 2006, w koronie krzewu. Z tejże
gałęzi w okresie od 2 I 2008 do 2 II 2008 uzyskano w hodowli 29 exx. tego gatunku.
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