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W trakcie hodowli i zbioru larw chrząszczy saproksylicznych, pozyskano A. trisulcum 
z dwóch nowych stanowisk: 
–  Łączno ad Morąg (UTM: DE27), larwy zebrano wraz z grubą korowiną wiązu Ulmus 

L. sp. 8 V 2012, wyhodowano 10 exx. imagines 3 VII 2012; leg. RP, JH et TJ. 
Zamarły wiąz, opanowany był przez larwy ogłodka wiązowca S. scolytus. Drzewo 
znajdowało się w alei różnych gatunków drzew liściastych, w miejscu mocno 
nasłonecznionym. Wiek drzewa oszacowano na 80–100 lat. Gatunek dotychczas nie 
wykazywany z Pojezierza Mazurskiego. 

–  Kampinoski Park Narodowy, Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków, (UTM: DC89). 21 III 
2012 z dolnej części pnia wiązu Ulmus laevis PALL., zebrano do hodowli fragmenty 
korowiny wraz z wyrośniętymi larwami Saperda scalaris (L.), S. multistriatus,  
S. scolytus. 26 IV 2012 wyhodowano 2 exx. A. trisulcum leg. RP et DM. Drzewo  
w wieku około 60 lat znajdowało się na częściowo odsłoniętej przestrzeni, przy 
zabudowaniach na terenie parku.  
Z wierzchołkowych gałęzi, pozyskanych z tego samego drzewa, uzyskano z hodowli 

gatunki towarzyszące: 8 exx. Magdalis armigera (FOURCR.) – Curculionidae, 18 exx. 
Exocentrus punctipennis (MULS. et GUILL.) – Cerambycidae. 
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Axinopalpis gracilis gracilis jest chrząszczem rzadko znajdowanym w Polsce.  
Do roku 1950 został podany zaledwie z czterech stanowisk (BURAKOWSKI i in. 1990: 
Kat. Fauny Polski, XXIII, 15: 1-313). W następnych latach wykazał go KRÓLIK (1992: 
Wiad. Entomol. 11: 60) z Rudy Milickiej koło Milicza (do światła), stosunkowo 
niedaleko wcześniejszych miejsc wykazania z Góry i Obornik Śląskich. Od końca lat 90. 
ubiegłego wieku podawany w kolejnych publikacjach (NAJBAR 1998: Przegląd 
przyrodniczy, 9, 4: 49-75; MAJEWSKI, CZERWIŃSKI 1999: Wiad. Entomol., 17, 3-4:  
179-182; MIŁKOWSKI 2002: Wiad. Entomol., 20, 3-4: 171-172; TRZECIAK 2005: Wiad. 
Entomol., 24, 1: 53; JAŁOSZYŃSKI i in. 2005: Wiad. Entomol., 24, 4: 219-225; 
OLBRYCHT i in. 2006: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 7: 81-86; MOKRZYCKI i in. 2008: Parki Nar. 
Rez. Przyr., 27, 4: 43-56; HILSZCZAŃSKI, PLEWA 2009: Leśne Prace Badawcze, 70, 4: 
395-401; HOFMAŃSKI, KARG 2011: Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 17 
(19): 20-26) głównie na podstawie okazów z hodowli i żerowisk, w tym ze stanowisk 
oddalonych od dotychczas znanych (Rogaliński Park Krajobrazowy, ok. Koła, PK im. 
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Gen. D. Chłapowskiego, Kozienicki PK i okolice oraz dwa stanowiska w Beskidzie 
Wschodnim). 

Gatunek ten stwierdzono na dwóch nowych stanowiskach w Polsce – z Niziny 
Wielkopolsko-Kujawskiej i Niz. Mazowieckiej: 
–  Rez. „Hołda”, PK Międzyrzecza Warty i Widawki (UTM:CB49): 06 VII 2012, do 

światła (2 exx.), leg. J. KALISIAK, 
–  Szczaki ad Warszawa (DC96): 23 III 2003 zebrano gałązkę z larwą, wylęg imago  

19 IV 2003; 21 IV 2003 larwy w gałązce, poczwarka 27 IV 2003, wylęg imago  
8 V 2003, pozostałe imagines z tej hodowli 15–16 V 2003 (4 exx.); 9 IV 2007 gałązki 
z larwami, poczwarki 12 IV 2007, wylęg imagines 23 IV 2007 (2 exx.); leg. et cult. 
M. WEŁNICKI. 
Wszystkie larwy ze stanowiska w Szczakach zostały znalezione w cienkich martwych 

gałązkach dębowych, zarówno wiszących na drzewie, jak i leżących na ziemi. Średnica 
zasiedlonych gałązek wynosiła 5–8 mm, tylko jeden okaz wyhodowano z gałęzi  
o średnicy 16 mm. Larwy zasiedlały stary, samotny dąb, rosnący w nasłonecznionym 
miejscu poza granicą lasu. W innej lokalizacji zasiedlone były dęby rosnące w na-
słonecznionym rzędzie wzdłuż polnej drogi. Dane te potwierdzają wcześniejsze 
informacje literaturowe, że chrząszcz ten preferuje samotne dęby lub ich małe izolowane 
grupy. Okazy w rez. „Hołda” przyleciały do światła lampy żarowo-rtęciowej ustawionej 
na skrzyżowaniu dróg w zwartym drzewostanie. Jest to rezerwat leśny o częściowej 
ochronie, którego celem jest zachowanie kompleksu naturalnych lasów niżowych, 
charakterystycznych dla Nizin Środkowopolskich, mocno zróżnicowany siedliskowo 
(fitocenozy grądowe, łęgowe i borowe). HILSZCZAŃSKI i PLEWA (2009) donosili  
o odłowieniu do pułapek Moericke’go jednego okazu A. gracilis w zwartym drzewo-
stanie gospodarczym (Leśnictwo Smoszew w Nadleśnictwie Krotoszyn) i na tej pod-
stawie wnioskowali, że w takim drzewostanie gatunek ten bytuje w nasłonecznionej, 
górnej części koron drzew. Odłowienie go do światła w zwartym drzewostanie w rez. 
„Hołda” potwierdza tę tezę, a większa liczba doniesień o obserwacjach tego gatunku na 
izolowanych, dobrze oświetlonych drzewach może wynikać z łatwiejszej dostępności do 
gałązek, w których żerują larwy i częstszym typowaniu takich drzew do przeglądania. 
Liczne odnalezienia gatunku na Równinie Radomskiej (MIŁKOWSKI 2002) i potwier-
dzenie jego występowania w zwartych drzewostanach oraz stwierdzenie w Szczakach 
wskazują, że chrząszcz ten zasiedla dęby w całej południowej Polsce, w tym również  
w lasach zwartych o różnorodnym charakterze, i wkracza obecnie do Polski północnej. 
Nowe stanowisko w Szczakach przesuwa granicę występowania tego gatunku o kilka-
dziesiąt kilometrów w kierunku północno-wschodnim. Stanowisko z rez. „Hołda” jest 
pierwszym stwierdzeniem z woj. łódzkiego. 

Na coraz częstsze odnajdywanie tego gatunku może mieć też wpływ lepsza 
znajomość jego biologii i wykorzystywanie w większym stopniu hodowli stadiów 
przedimaginalnych. Metoda ta często jest wydajniejsza w pozyskiwaniu okazów niż 
bezpośredni odłów imagines. Ze względu na charakterystyczny obraz żerowania 
obecność tej kózki można potwierdzić również na podstawie starych, pustych żerowisk. 
Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach autorów. 
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