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1. Wprowadzenie 

 

 Prezentowana rozprawa poświęcona jest osom z podrodziny Eumeninae na obszarze 

Polski. Dotychczas w sposób syntetyczny tematowi temu poświęcone było opracowanie 

Puławskiego (1967), zawierające również klucz do oznaczania gatunków, wykazy krajowych 

gatunków Eumeninae (Celary 1997; Skibińska 2004) i wiele prac faunistycznych z różnych 

regionów Polski (cytowane w dalszej części rozprawy). Dane o biologii gatunków 

występujących w Polsce znajdujemy także w opracowaniach fauny innych państw (Schmid-

Egger 2004; Peeters i in. 2004; Woydak 2006; Gereys 2016). Wśród opracowań 

omawiających kopułkowate w skali Europy, na uwagę zasługują szczególnie prace 

Gusenleitnera (1981, 1994, 1995, 1997a,b, 1998, 1999a,b,c, 2000a,b). Jednak zarówno liczba 

publikacji jak i zawarte w nich informacje na temat krajowych kopułek świadczą, że jest to 

grupa niedostatecznie zbadana w Polsce.  

 Głównym problemem w badaniach Eumeninae były najczęściej trudności z deter-

minacją gatunków. Wynikały one z błędnej interpretacji cech kluczowych, co związane było 

w znacznej części z brakiem polskiego piśmiennictwa. Praca Puławskiego (1967) w związku 

z postępem wiedzy stała się niekompletna i w wielu częściach nieaktualna. Zaowocowało to 

tworzeniem list gatunków zawierających liczne błędy. W konsekwencji doprowadziło to  

m. in. do braku możliwości realniej oceny stopnia zagrożenia tej grupy owadów (Głowaciński 

2002). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na stopień poznania Eumeninae jest także ich 

znikome znaczenie gospodarcze, co spowodowało, że znalazły się w sferze zainteresowania 

jedynie nielicznej grupy badaczy. W efekcie informacje o ich biologii, preferencjach 

pokarmowych i siedliskowych oraz rozmieszczeniu w kraju są silnie rozproszone i niekom-

pletne. Dlatego w prezentowanym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji dostępnych 

informacji o krajowych Eumeninae oraz rozwiązania powyżej przedstawionych problemów. 

Istotnym elementem podczas realizacji badań było opracowanie największych kolekcji  

(w tym prywatnych) zawierających materiały z Polski oraz porównanie ich z okazami  

z zagranicy. Pozwoliło to skompilować wiedzę na temat kopułkowatych Polski oraz stworzyć 

opracowanie będące podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych, badań nad tą grupą 

owadów. 
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2. Ogólna charakterystyka os z podrodziny Eumeninae.  

2.1. Budowa morfologiczna  

Kopułkowate (Eumeninae) to niewielkie owady, których długość ciała waha się od 4 do 26 

mm (gatunki europejskie). U gatunków krajowych rozbieżność jest mniejsza i wynosi 4 mm  

u Microdyneru timidus (Sausser) do 17 mm u samic Eumenes pedunculatus (Panzer) 

(Gusenleitner 1997b; Puławski, 1967). 

W budowie ciała kopułkowatych wyraźnie wyróżnia się podobnie jak u wszystkich Aculeata 

trzy podstawowe elementy: głowę, część środkową – mezosomę (w jej skład wchodzi 

pierwszy segment odwłoka - propodeum) oraz część tylną - metasomę, rozpoczynającą się od 

drugiego segmentu odwłoka. Wszystkie trzy elementy w miejscach połączenia są od siebie 

wyraźnie oddzielone silnymi przewężeniami (ryc. 2). W dalszej części opracowania używany 

będzie termin „tułów” dla mezosomy i „odwłok” dla metasomy.  

U osowatych głowa jest typu hipognatycznego. Mieszczą się na niej oczy, przyoczka, czułki 

oraz dobrze wykształcony gryząco-liżącego aparat gębowy o typowej dla owadów budowie. 

Jedynie dobrze rozwinięte żuwaczki (mandibula) mogą być krótkie i stykać się jedynie 

wewnętrznymi krawędziami (u rodz. Discoelius ) lub długie krzyżujące się i w różnym 

stopniu (pozostałe rodzaje). Głaszczki szczękowe zwykle posiadają 6 członów, głaszczki 

wargowe są krótkie, 4 członowe, języczek najczęściej krótki, trójkątnie wycięty na końcu. 

(wyjątkiem jest rodzaj Pterocheilus Klug, u którego w głaszczkach szczękowych występuje 

5- członów, głaszczki wargowe są silnie wydłużone 3- członowe, zaś język jest wyraźnie 

dłuższy niż pozostałe elementy aparatu gębowego). Nadustek tworzy duża płytka, najczęściej 

w kształcie trójkąta o szerokiej, zaokrąglonej podstawie, ze ściętym lub wyciętym 

wierzchołkiem. Stosunek wysokości do szerokości jest różny, charakterystyczny dla 

poszczególnych rodzajów. Od góry oddziela go szew epistomalny (sutura epistomalis). Na 

szwie poniżej czułków mieszczą się jamki tentorialne. Puszka głowowa w miejscu osadzenia 

czułków tworzy charakterystyczne uwypuklenia (torulus). Cecha ta jednak u wielu gatunków 

jest słabo widoczna. Część głowy pomiędzy nasadą czułków a linią tylnych przyoczek tworzy 

czoło (frons), na którym znajdują się trzy dobrze wykształcone przyoczka (ocelli). Tworzą 

trójkąt zwrócony wierzchołkiem ku przodowi. Obszar powyżej przyoczek nazywany jest 

ciemieniem (vertex) a leżącą za nim opadającą część zajmuje potylica (occiput), 

przechodząca w dolnej części bez wyraźnego rozgraniczenia w zapoliczki (postgena).  
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Ryc. 1. Głowa Symmorphus crassicornis ♀: widok A- z przodu, B- z tyłu, C- z boku, D-  

z góry: bc- biczyk czułka (feniculus), ci- ciemię (vertex), cz- czoło (frons), gop- główny 

otwór potyliczny (foramen magnum),gs- głaszczek szczękowy (palpus maxillaris), gw- 

głaszczek wargowy (palpus labialis), j- języczek (glossa), jc- jamki ciemieniowe, jsc- jamka 

stawu czułka, jtp- jamka tentorialna przednia, jtt-jamka tentorialna tylna, lp- listwa potyliczna 

(carina occipitalis), n- nadustek (clypeus), nc- nóżka czułka (pedicellus), o- oko (oculus), p- 

policzek (gena), pb- przedbródek (praementum), pi- pieniek szczęki (stipes), pj- przyjęzyczek 

(paraglossa), po- przyoczka (ocelli), pt- potylica (occiput), se- szew epistomalny (sutura 

epistomalis), tc- trzonek czułka (scaphus), wp- wgłębienie potyliczne (fissura occipitalis), zp- 

zapoliczek (postgena), ż- żuwaczka (mandibula), żh- żeberko hipostomalne (hypostomal 

carina) 

U niektórych gatunków na ciemieniu, tuż za linią tylnych przyoczek wykształcone są tzw. 

jamki ciemieniowe. Mają one postać owalnych zagłębień, najczęściej porośniętych gęstymi 

krótkimi włosami. Ich kształt i wielkość jest cechą determinacyjną, wyróżniającą niektóre 

rodzaje. Oczy (oculi) są duże, od strony wewnętrznej z głębokimi wycięciami, nagie. 

Przestrzeń pomiędzy okiem a żuwaczkami tworzy policzki (genae). Na granicy ciemienia, 

policzków i leżących za nimi potylicy i zapoliczków u części gatunków wykształcona jest 
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listwa potyliczna (carina occipitalis), mogąca sięgać żuwaczek. Głowa z tylu jest lekko 

wklęsła z otworem potylicznym (foramen magnum) w centralnym miejscu, po bokach 

którego znajdują się wąskie wgłębienia potyliczne (fissura occipitalis) i leżące poniżej jamki 

tentorialne (ryc. 1).  

Czułki (antennae) składają się z trzech części: trzonka (scaphus), nóżki czułka (pedicellus)  

i biczyka (wici) (feniculus) (ryc. 1A, C, D). U osowatych najdłuższym członem jest trzonek, 

nóżka czułka nie wyróżnia się zbytnio wielkością od członów wici. Czułki są w różnym 

stopniu załamane na styku trzonka i nóżki. Ostatni segment(-ty) wici samic ma kształt owalny  

a u samców spotyka się różne modyfikacje zależnie od rodzaju: spłaszczenie, spiralne 

zwinięcie, haczykowate zwężenia i wygięcie w przeciwną stronę. U części gatunków na 

dolnej stronie biczyka samców spotyka się charakterystyczne zgrubienia w kształcie bardziej 

lub mniej widocznych listew – tyloidów. Czułki samic liczą 12 a samców 13 członów. 

Tułów zbudowany jest z 4 segmentów: przedtułowia (prothorax), śródtułowia (mesothorax), 

zatułowia (metathorax) i segmentu pozatułowiowego (propodeum) (ryc. 2). Część grzbietowa 

przedtułowia - przedplecze (pronotum), jest zawsze dobrze wykształcone. Z przodu opada w 

dół i wydłuża się w krótką część szyjną- płytkę kołnierzykową (collare). Ta część przedplecza 

najczęściej jest gładka i błyszcząca, rzadko z pojedynczymi punktami. Na krawędzi załamania 

widoczna jest listwa, najczęściej w postaci przeźroczystej blaszki. U części gatunków 

załamanie pomiędzy krawędzią przednią i krawędziami bocznymi przedplecza często tworzy 

bardziej lub mniej ostre kąty przypominające zęby. Przedplecze po bokach jest silnie 

wyciągnięte do tyłu i sięga pokrywek skrzydłowych (tegulae). Niekiedy przed pokrywkami 

skrzydłowymi wykształcone są listwy pretegularne. Poniżej pokrywek widoczne są 

półokrągłe wybrzuszenia – guzy barkowe (callus humeralis). W przedniej części przed-

tułowia, poniżej części szyjnej, znajdują się propleuryty w postaci pary symetrycznych płytek. 

Ze względu na swoją budowę mają duże znaczenie taksonomiczne. Grzbietowa część 

śródtułowia wyraźnie podzielona jest na 2 części, większe śródplecze (mesonotum) i mniej-

szą, leżącą z tyłu, tarczkę (scutellum). W podrodzinie Eumeninae w tylnej części śródplecza, 

na wysokości płytek skrzydłowych, widoczne są charakterystyczne wypustki śródplecza – 

parategule. Na śródpleczu u części gatunków występują 2 równoległe bruzdy różnej długości 

tzw. bruzdy parapsydialne. Po ich stronie zewnętrznej u części gatunków spotyka się również 

krótkie bruzdy subparapsydialne. Boczne powierzchnie śródtułowia- mezopleury 

(mesopleurae) podzielone są przez szwy i bruzdy na mniejsze elementy. Od pokrywek 

skrzydłowych w dół i dalej w stronę przedplecza biegnie bruzda episternalna (sulcus 
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episternalis). Połączony z nią szew pleuralny (sutura pleuralis) oddziela mniejsze leżące 

wyżej mesepimerum od większego mesepisternum. Na mesepisternum wykształcona jest 

listwa epiknemialna (sulcus epicnemialis), która biegnie od szwu episternalnego w kierunku  

 

Ryc. 2. Budowa ciała Symmorphus crassicornis ♀: widok A- z góry, B- z boku: b1- b3- 

biodra (coxa), bb2- bruzda bazalna 2 sternitu, be- bruzda episternalna (sulcus episternalis), 

bp- bruzda parapsydialna, br1- bruzda grzbietowa I tergitu, bs- bruzda środkowa przedplecza, 

bsp- bruzda subparapsydialna, ek- epiknemium, gb- guz barkowy (callus humeralis), kp- kąty 

przedplecza, lg1- listwa grzbietowa I tergitu, lpt- listwa pretegularna, me- mesepimerum, m1- 

cz. grzbietowa mesepisternum ,m2- cz. brzuszna mesepisternum,  p- przedplecze (pronotum), 

pk- płytka kołnierzykowa (collare), pr- propleuryt, ps- pokrywka skrzydła (tegula), pz- 

pleuryt zatułowia (metapleuron), rt- rynienka pachwinowa tarczki, rzt- rynienka pachwinowa 

zatarczki, s1- s6- sternity odwłoka, s- śródplecze (mezonotum),sk1- skrzydła przednie, sk2- 

skrzydła tylne, sm- szew metapleuralny (sutura metapleuralis), smz- szew mezopleuralny 

(sutura mesopleuralis), sp- segment pozatułowiowy (propodeum), spl- szew pleuralny (sutura 

pleuralis), prz- przetchlinka (spiraculum), pt- parategula, st- stylik (petiolus), t1- t6- tergity 

odwłoka, t- tarczka (scutellum), tsp- tylna ścian segmentu pozatułowiowego (propodeum), zt- 

zatarczka (postscutellum). 
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bioder odnóży środkowych. Oddziela ona leżące poniżej listwy epiknemium. Szew 

mezopleuralny ciągnący się od nasady skrzydeł do podstawy środkowych bioder oddziela 

pleuryty śródtułowia od pleurytów zatułowia. Segment zatułowiowy (propodeum) oddzielony 

jest od zatułowia szwem metapleuralnym (sutura metapleuralis). U nasady skrzydeł w postaci 

wypukłych płytek rozwinięte są pokrywki skrzydłowe (tegulae), w rodz. Pterocheilus Klug, 

Odynerus Latreille i Gymnomerus Blüthgen owalne, u pozostałych rodzajów wycięte po 

wewnętrznej stronie i ostro zakończone. Zaplecze (metanotum) jest słabo wykształcone, 

widoczna jest tylko jego część środkowa - zatarczka (postscutellum), w postaci wąskiej 

poprzecznej blaszki. Boczne części tarczki i zatarczki tworzą rynienkowate zagłębienia w 

pobliżu nasady skrzydeł. Propodeum stanowi bardzo dobrze wyróżnialny element tułowia, na 

który składa się często mocno zredukowana powierzchnia pozioma przylegająca do zatarczki, 

odbiegająca od niej pionowa tylna ściana i ściany boczne. Na ścianach bocznych w pobliżu 

zaplecza mieszczą się przetchlinki (spiraculum). Propodeum przeważnie jest bogato rzeźbione 

z wyraźnymi listwami, bruzdami i zmarszczkami. U niektórych gatunków widoczne jest na 

nim pólko grzbietowe, mające kształt małej, trójkątnej płytki, o znaczeniu taksonomicznym. 

 

Ryc. 3. Skrzydła Odynerus spinipes ♀, układ komórek.: ko- komórka kostalna, m- k. 

medialna, r- k. radialna, k1- kubitalna (submarginalna), k2- kubitalna (submarginalna), k3- 

kubitalna (submarginalna), sm- k. submedialna, d1- I k. dyskoidalna, d2- II k. dyskoidalna, 

sd- k. subdyskoidalna, pa- płat analny, pj- płat jugalny  

 

Tułów osowatych wyposażony jest w dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. Skrzydła zawsze 

są dobrze rozwinięte, podczas spoczynku ułożone wzdłuż ciała. Pierwsza para jest dłuższa od 

drugiej, z trzema komórkami kubitalnymi, dwoma dyskoidalnymi i po jednej medialnej, 

radialnej, submedialnej i subdyskoidalnej (ryc. 3). Pterostigma jest dobrze rozwinięta. Obie 

żyłki powrotne (1 m-cu, 2 m-cu) uchodzą do drugiej komórki kubitalnej (ryc. 4). Skrzydła 
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drugiej pary mają pojedyncze komórki medialną i submedialną oraz wykształcony płat 

jugalny u nasady w dolnej części skrzydła. Skrzydła przednie z tylnymi łączy zestaw 

haczyków (hamuli), znajdujący się w dolnej części skrzydła przedniego. 

 

Ryc. 4. Skrzydła Odynerus spinipes ♀, użyłkowanie: A- analna, C- kostalna, Cu- kubitalna, 

M- medialna,  R- radialna, Rs- sector radii, Sc- subkostalna, żyłki poprzeczne: cu- kubitalna, 

cu-a- kubitalno- analna, m-cu- medialno- kubitalna, r-m- radialno- medialna 

 

 

Ryc. 5. Budowa odnóża Symmorphus crassicornis ♀: b- biodro (coxa), k- krętarz (trochanter), 

u- udo (femur), g- goleń (tibia), o- ostrogi (calcar), s- stopa (tarsus), n- nadstopie (basitarsus), 

p- przedstopie (pretarsus), po- poduszka (arolium), pa- pazurek (unguis) 

Odnóża zbudowane są typowo. Golenie nóg środkowych wyposażone są w jedną lub dwie, 

mające kształt długich kolców, ostrogi (calcar), często widoczne są również ostre kolce różnej 

długości, jednak wyraźnie krótsze od ostróg. Stopy składają się z pięciu członów, przy czym 
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pierwszy, nadstopie (basitarsus), jest dłuższy od pozostałych. Piąty człon, przedstopie 

(pretarsus), na końcu jest zaopatrzony w dwa rozdwojone pazurki (unguis). Pomiędzy 

pazurkami znajduje się poduszka (arolium). W przeciwieństwie do wielu przedstawicieli 

grzebaczowatych (Sphecidae, Crabronidae) stopy pozbawione są grzebienia (ryc. 5).  

Odwłok (abdomen) zbudowany jest z sześciu widocznych segmentów (tergitów i sternitów)  

u samic i siedmiu u samców. Segmenty są ruchomo połączone elastyczną błoną. Pierwszy 

tergit przy połączeniu z tułowiem zawsze jest silnie zwężony, niekiedy tworzy tzw. stylik 

(petiolus). Sternit stylika nigdy nie jest wysunięty spod tergitu. U większości rodzajów sternit 

drugi u nasady jest przedzielony bruzdą bazalną w kształcie zagłębienia z rzędem 

równoległych żeberek i jest w tym miejscu wyraźnie załamany. Na ostatnim tergicie brak 

pólka pigidialnego. Zakończenie tergitów może być prosto ścięte, zakończone transparentną 

listwą lub posiadać obniżenie w postaci schodka. Zmodyfikowane pokładełko samic tworzy 

żądło, zbudowane z na końcu sztyletowato zaostrzonych rurek i połączonych z gruczołem 

jadowym. Nieużywane jest schowane wewnątrz ciała. 

 

Ryc. 6. Aparat genitalny samca Ancistrocerus longispinosus (Saussure), bez pierścienia 

bazalnego (schemat): abp - apodema bazalna penisa, cu - cuspis, di - digitus, gk - gonokoksyt, 

gst - gonostyl, gw - grzbiet wolselli, kw - korpus wolselli, pb - płytka bazalna, pbg - płat 

brzuszny gonokoksytu, pbw - płat brzuszny walwy penisa, pe - penis (aedeagus) (wg. Bitsch 

2012). 
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Aparat kopulacyjny samców Eumeninae zbudowany jest z krótkiego pierścienia 

podstawowego obejmującego u podstawy pozostałe elementy bloku genitalnego. Tworzą go, 

dwa gonokoksyty zakończone gonostylami w postaci zwężających się ostrych wyrostków, od 

strony wewnętrznej z dwoma wolsellami i nieparzystym prąciem (aedeagus). Wolselle 

składają się z korpusu oraz dwóch wyrostków: mniejszego, zredukowanego wyrostka 

zewnętrznego (cuspis) i płatowato rozszerzonego wyrostka wierzchołkowego (digitus). Prącie 

złożone jest z dwóch leżących blisko siebie walw, z których każda wyposażona jest  

w charakterystycznie ukształtowany płat brzuszny i wyciągnięte ku podstawie apodemy (ryc. 

6). Budowa wolselli i aedeagusa może być pomocna w taksonomii Eumeninae (Bitsch 2012). 

Dymorfizm płciowy u kopułkowatych jest dobrze widoczny. Dotyczy on głównie kształtu  

i ilości członów czułków, których u samic jest 12 a u samców 13. Poza tym, u części 

gatunków, u samców na czułkach widoczne są modyfikacje kształtu końcowych segmentów 

oraz obecność tyloidów (zgrubień w postaci litewek) na spodzie biczyka. Inna jest również 

ilość widocznych segmentów odwłoka, których u samic 6 a u samców 7. Różnice  

w ubarwieniu płci najczęściej dotyczą nadustka - u samców przeważnie jest całkowicie żółty. 

U części gatunków rodz. Odynerus Latreille modyfikacji uległ również kształt odnóży 

samców. Widoczne są również różnice w wielkości osobników obydwu płci, samice  

u większości gatunków są większe od samców. 

Ubarwienie Eumeninae jest bardzo zmienne, szczególnie u gatunków w regionach 

tropikalnych. W barwie ciała spotyka się kolory czarny, różne odcienie brązu, czerwieni, żółci 

do białego włącznie. Przeważnie na tle barwy podstawowej (najczęściej czarnej lub rudej) 

występują z różnym stopniu rozwinięte przepaski i plamy. Barwy metaliczne są rzadkością 

(można je spotkać na skrzydłach np. u rodz. Monobia, Parazumia i Euodynerus).  

U krajowych gatunków dominuje barwa czarna. Różne elementy ciała pokryte są najczęściej 

żółtymi, rzadziej białymi lub w odcieniach czerwieni, plamami i przepaskami. Pokrycie ciała 

włoskami jest zróżnicowane w zależności od rodzaju i gatunku. Może być długie i gęste (np. 

u wielu gatunków z rodz. Eumenes Latreille) jak i bardzo krótkie i przylegające lub 

występować jego częściowy zanik (np. u rodz. Stenodynerus Saussure).  

Budowa larw 

Zróżnicowanie w morfologii larw wszystkich podrodzin Vespidae jest niewielkie. Mają 

kształt wrzecionowaty, są apodyczne, koloru białego, czasami ciemniejsze w miejscach  
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o bardziej zesklerotyzowanej chitynie. Ciało pokryte jest spinulami i zwykle krótkimi 

szczecinowatymi włoskami. Głowa okrągła, pozbawiona jest oczu i przyoczek. Górną część 

głowy wzdłużnie dzieli szew ciemieniowy, przechodzący w rozwidlony szew czołowy, który 

zwykle jest niekompletny i słabo widoczny. Czoło od nadustka oddziela szew epistomalny. 

Powyżej bocznych części nadustka występują jamki tentorialne. Szew nadustkowo-wargowy, 

oddzielający nadustek od wargi górnej, jest dobrze wykształcony. Na wardze górnej, zarówno 

jak i na płaszczyźnie wewnętrznej nadustka obecne są receptory zmysłowe (sensille). Czułki 

koloru rdzawego umieszczone są powyżej zagłębień jamek tentorialnych. Każdy z czułków 

składa się z małego zesklerotyzowanego krążka, wewnątrz którego występują trzy sensille. Po 

bokach czoła widoczna jest para pasków (taśm) ciemieniowych, których funkcja nie została 

jeszcze rozpoznana. Aparat gębowy składa się z dobrze rozwiniętej pary dwu- lub trójzębnych 

żuwaczek i kompleksu szczękowo- wargowego. Szczęki zbudowane są ze znajdującej się  

u ich podstawy kotwiczki i silniej rozwiniętego pieńka, na którym obecne są dwie 

brodawkowate struktury (zewnętrzna i wewnętrzna), określane odpowiednio jako głaszczek 

szczękowy i żuwka zewnętrzna. Warga dolna składa się z szerokiego zabródka i węższego 

przedbródka, wyposażonego w parę brodawek odpowiadających głaszczkom wargowym  

i poprzeczną szczelinę, będącą ujściem gruczołów ślinowych (ryc. 7A, B).  

Tułów larw składa się z trzech pozbawionych odnóży segmentów. Kolejne 10 wchodzi w 

skład odwłoka. Na granicy I-II i II-III segmentów tułowia oraz pierwszych 8 odwłoka 

widoczne są pary znamion. Zarówno na segmentach tułowia jak i odwłoka mogą występować 

różnej wielkości zgrubienia lub wypukłości. Podstawowe cechy wyróżniające larwy 

Eumeninae to: położenie podstawy nadustka znajdujące się na poziomie zbliżonym do linii 

nasady żuwaczek, maksymalna szerokość wargi górnej, która jest większa niż szerokość 

nadustka w miejscu ich połączenia i odległość między czułkiem a nasadą najbliższej 

żuwaczki jest mniejsza niż odległość pomiędzy środkowym punktem na przedniej krawędzi 

wargi górnej a linią pomiędzy nasadami żuwaczek. Larwy Eumninae i Vespinae zbliżone są 

do siebie budową. W przeciwieństwie do Polistinae, żuwaczki ich są grube, nieco kanciaste  

w przekroju, i zwykle mają trzy wierzchołkowe zęby o prawie równej długości. (u Polistinae 

są owalne w przekroju z 2 zaostrzonymi zębami i trzecim wyraźnie mniejszym), elementy 

wargi dolnej (postlabium i prelabium) nie wyróżniają się kształtem (u Polistinae elementy te 

są wyraźnie powiększone). 
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Różnice pomiędzy rodzajami i gatunkami dotyczą w szczególności typów sensilli i ich 

rozmieszczenia na nadgębiu i wardze górnej, budowie zębów wierzchołkowych w żuwa-

czkach i ukształtowaniu znamion na ciele. 

 

Ryc. 7. Budowa larwy Eumeninae. A - Rhynchium oculatum (Fabricius): głowa larwy z 

przodu bez żuwaczek, B - idem, kompleks szczękowo- wargowy (za Grandi 1961), C - 

Symmorphus bifasciatus (L.): żuwaczka dorosłej larwy, D - S. crassicornis (Panzer): dojrzała 

larwa (za Tormos i in. 1997), a - szew ciemieniowy, b - ciemię, c - szew czołowy, d - pasek 

ciemieniowy, e - czoło, f - czułek, g - zagłębienie tentorium, h - policzek, i - szew 

epistomalny, j - nadustek, k - szew nadustkowo-górnowargowy, l - warga górna, m - 

głaszczek szczękowy, n – ujście gruczołów ślinowych, o - głaszczek wargowy, p - żuwka 

zewnętrzna, r - pieniek, s - kotwiczka, t- przedbródek. 

Poza osobnikami typowymi wśród kopułek spotyka się również anomalie rozwojowe. Należą 

do nich gynandromorfizm i oplomerocephalia. 

Gynandromorfy to osobniki, wykazujące zarówno męskie jak i żeńskie cechy płciowe, które 

mogą być eksponowane na tych samych tagmach ciała lub ich częściach. Zwykle spotyka się 

je bardzo rzadko, dlatego też sporadycznie można je znaleźć w kolekcjach. Zjawisko to jest 

znane zarówno wśród bezkręgowców jak i kręgowców. Dalla Torre i Friese (1899) opierając 

się na topologii cech płciowych podzielił gynandromorfy u owadów na cztery główne grupy: 

boczne (grupa I) - z każdej strony jednej lub więcej tagm wykształcone są różne cechy 

płciowe, czołowe (grupa II) - osobniki mające różne cechy płciowe wzdłuż osi strzałkowej, 
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poprzeczne (grupa III) - o różnych cechach płciowych na powierzchni grzbietowej i brzusznej 

oraz mieszane (grupa IV) - mające kombinacje poprzednich wzorców. Osobniki będące 

którąkolwiek z form są w różnym stopniu asymetryczne zarówno pod względem budowy 

ciała jak i ubarwienia. Gynandromorfizm u Eumeninae udokumentowany został  

u następujących gatunków: Ancistrocerus ichneumonideus Ratzeburg, A. gracilis Brullé,  

A. nigricornis (Curtis), A. parietum (Linnaeus), A. scoticus Curtis, Brachymenes wagnerianus 

(Saussure), Eumenes coarctatus lunulatus Fabricius, Gymnomerus laevipes (Shuckard), 

Hypodynerus tuberculiventris (Spinola), Nesodynerus acoelogaster (Perkins), Odynerus 

reniformis (Gmelin), Parancistrocerus pedestris (Saussure), Pterocheilus phaleratus 

(Panzer), Stenodynerus chevrieranus (Saussure) (Hedwig 1916; Cooper 1959; Hoop 1964; 

Haeseler 1978; Wolf 1995, 1999; Turrisi , Borsato 2008). 

 

 

 

Ryc. 8. Oplomerocephalia u Ancistrocerus nigricornis (Curtis) ♂. Głębokie wycięcie  

nadustka. (Szczecin – Trzebierz, 19.08.1941, A. R. Paul leg., coll. MiIZ PAN Warszawa). 

Fot. A. Larysz. 
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Ryc. 9. Oplomerocefalia u Ancistrocerus parietinus (L) ♂. Symetryczna deformacja 

żuwaczek. (Niemcy, Bad Schwartau – Bürgerpark, 10.06.1993, J. v. d. Smissen, coll. MGB). 

Fot. A. Larysz 

Oplomerocephalia jest zaburzeniem rozwojowym objawiającym się zniekształceniem puszki 

głowowej, połączonej ze zmianą kształtu piersiowej części tułowia (ryc. 8, 9). Blüthgen 

(1966) wiązał to zjawisko z aktywnością nicieni z rodziny Mermithidae (Nematoda). 

Oplomerocephalia w zdecydowanej większości przypadków występuje u samców. Ze wzglę-

du na symetryczność powodowanych zmian na ciele (np. równomierne głębokie wycięcie 

nadustka) była powodem błędnego wyróżniania nowych gatunków (np. zdeformowanego 

Ancistrocerus parietinus (L.) opisano jako Odynerus (Ancistrocerus) thuringiacus Blüthgen,  

a A. nigicornis (Curtis) jako A. excisus Thomson). Poza wymienionymi gatunkami anomalię 

tę stwierdzono u A. oviventris (Wesmael), Euodynerus dantici (Rossi), E. notatus (Jurine),  

E. posticus (Herrich-Schaeffer), E. variegatus (Fabricius) i Alastor biegelebeni Giordani 

Soika (Blüthgen 1944, 1966).  

2.2. Biologia Eumeninae 

Owady charakteryzuje bardzo zróżnicowany system organizacji społecznej. W celu możliwie 

precyzyjnego jej opisania przyjęto wstępnie trzy kryteria charakteryzujące owady o najwyż-

szym stopniu rozwoju społecznego: współdziałanie osobników w opiece nad potomstwem; 

istnienie podziału pracy, przy czym osobniki bardziej lub mniej sterylne pracują na osobniki 
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płodne; współistnienie przynajmniej dwóch pokoleń zdolnych do pracy dla kolonii - 

potomstwo pomaga rodzicom w wychowaniu następnego pokolenia. Obecność tych cech jak i 

ich zakres stał się podstawą do stworzenia podziału owadów na trzy główne grupy: 

prowadzące samotny tryb życia, formy przedspołeczne i społeczne. W dwóch ostatnich 

grupach zawarto jeszcze stopnie pośrednie (Michener 1969; Wilson 1979; Cowan 1991). 

Osy należące do podrodziny Eumeninae w przeważającej większości prowadzą samotny lub 

półspołeczny (jedna z form przedspołecznych) tryb życia. Oznacza to, że samice budują 

gniazdo samodzielnie i po złożeniu jaja nie mają więcej kontaktu z potomstwem lub kontakt 

matki ogranicza się do jego okresu larwalnego (Carpenter 1981; Goulet, Huber 1993).  

Gatunki kopułkowatych zamieszkujące Polskę zimują w fazie przedpoczwarki, z wyjątkiem 

Ancistrocerus nigricornis (Curtis), u którego stwierdzono zimujące zapłodnione samice. 

Rozkład płci u tego gatunku (brak samców podczas wiosennego pojawu) sugeruje, że 

zimujące samice, dają początek pokoleniu, które optimum pojawu osiąga w sierpniu. Wylęg 

postaci dorosłych u kopułkowatych w regionach o klimacie umiarkowanym ma miejsce 

wiosną, najczęściej w maju a optimum ich pojawu uzależnione jest od grupy fenologicznej do 

jakiej należą (wczesno-, średnio- lub późnoletnich). Samce wylęgają się przed samicami. 

Najprawdopodobniej ma to służyć ograniczeniu chowu wsobnego wewnątrz populacji. Lot 

godowy wygląda różnie, przypuszcza się, że w większości przypadków samica zapładniana 

jest tylko raz. Łączenie się w pary szczegółowo opisano obserwując Ancistrocerus antilope 

(Panzer). Podczas oczekiwania na pojawienie się samic, samce grupując się po kilkanaście 

osobników często wykonują charakterystyczne loty godowe, tzw. „sun dances”. Młode samce 

kontrolują również wejścia do otwartych nor z młodymi samicami, zwabione prawdo-

podobnie ich zapachem. Część samic nie poddaje się łatwo zalotom samców wykazują nawet 

wobec nich wrogość. Kiedy samiec osy znajdzie odpowiednią samicę i spotka się z jej 

akceptacją, silnie łapie ją z góry odnóżami za odwłok i stylik, równocześnie żuwaczkami 

chwytając się przedniej krawędzi przedplecza, tak, że ich odwłoki znajdą się blisko  

i równolegle do siebie (niektórzy badacze uważają, że głębokie wycięcia na udach samców 

Odynerus spinipes L. służą właśnie do przytrzymywania skrzydeł samicy podczas kopulacji). 

Samiec uderza swoimi czułkami o czułki samicy zachęcając ją do kopulacji, która może trwać 

10 do 30 minut. Podczas samego aktu dochodzi do wypchnięcia żądła samicy na zewnątrz. 

Samo łączenie się w pary może trwać natomiast od 4 minut do 5 godzin, zależnie od 

otwartości samicy i determinacji samca. Po kopulacji, jak również po wielu innych 

czynnościach (opuszczenie komórki lęgowej, żerowanie) osy spędzają dużo czasu na 
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pielęgnacji. W celu zachowania maksymalne sprawności na bieżąco usuwane są z ciała kurz, 

brud lub ciecze osadzające się najczęściej na włoskach. Do pielęgnacji wykorzystywane są 

zarówno odnóża jak i aparat gębowy (Spradbery 1973; Agunovich 2013). Samica po 

znalezieniu odpowiedniego miejsca rozpoczyna budowę gniazda. Tworzy je jedna lub kilka 

komór lęgowych; w każdej samica składa jedno jajo. Jaja gatunków krajowych kopułek,  

z wyjątkiem Gymnomerus laevipes (Schuckard), zawieszane są na sklepieniu w tylnej części 

komórki lęgowej na charakterystycznej, cienkiej nici. Nie mają one kontaktu z podłożem (ryc. 

10-5). Długość nici jest różna w zależności od gatunku. U Pterocheilus phaleratus (Panzer) 

jest kilkadziesiąt razy krótsza od jaja, może być równa ¼ długości jaja u Symmorphus 

bifasciatus (L.) lub równa jego długości, jak ma to miejsce u amerykańskiego gatunku  

P. quinquefasciatus Say. Fabre uważał, że chroni to jajo przed uszkodzeniem przez mogące 

się jeszcze poruszać lawy zebrane jako pokarm. Inni badacze skłaniają się do stwierdzenia, że 

zabezpiecza to przed wilgocią (Puławski 1967). Wnętrze komórki samica możliwie szybko 

wypełnia larwami owadów mających stanowić pokarm dla potomstwa. Gdy ilość 

zgromadzonego pokarmu jest na tyle duża, że gwarantuje pełny rozwój larwy komórka 

zostaje zamknięta i uszczelniona. Wtedy samica przystępuje do budowy kolejnej. U kilku 

gatunków amerykańskich kopułkowatych zauważono, że jajo może być złożone po 

wypełnieniu komory ofiarami. Samica nie ma więcej kontaktu z własnym potomstwem 

(Cowan 1991). Wylęg następuje w ciągu 2 do 4 dni u Ancistrocerus antilope (Panzer) 

(Cooper 1953) i 2 do 3 dni u Symmorphus connexus (Curtis) (Jørgensen 1942), jest 

uzależniony od temperatury. Larwa pierwszego stadium może albo natychmiast wydostać się 

z osłony jaja (jak u rodzaju Eumenes), albo pozostać zawieszoną w niej przez dzień lub dłużej 

żywiąc się najbliższą ofiarą. Młoda larwa wysysa soki z ciała ofiary po nakłuciu naskórka. 

Wraz z rozwojem larwy, narządy gębowe stają się bardziej zesklerotyzowane co pozwala jej 

zjeść resztki wyssanej ofiary; zjada również swoje wylinki. Larwy podczas etapu żerowania 

gromadzą niestrawiony pokarm w świetle jelita środkowego, w taki sam sposób, jak larwy os 

społecznych. Czas trwania stadiów larwalnych wynosił od 5 - 7 dni u A. antilope (Cooper 

1953) do około 15 dni u Ancistrocerus oviventris. Prawdo-podobnie istnieje pięć stadiów 

larwalnych (według Coopera (1953)- od 3 do 5). Po zakończeniu żerowania larwa odpoczywa 

przez dzień lub dłużej lub od razu zaczyna przędzenie kokonu. Kokon jest zwykle cienki, 

białawy lub brązowy, raczej twardy i zależnie od gatunku, może być trwale przytwierdzony 

do ścian komórkowych (np. Micodynerus exilis, Symmorphus connexus) lub względnie 

swobodnie leżeć w obrębie komórki. Jeśli rozwój przebiega bez diapauzy zimowej, faza 

przedpoczwarki może zajmować 5-6 dni a przepoczwarzanie następuje w ciągu kolejnych 3-5 



21 
 

dni. Imagines pojawiają się ok. 15 dni później. Rozwój od momentu złożenia jaj do 

pojawienia się osobnika dorosłego u A. antilope wynosi od 29 do 35 dni. Jeśli rozwój ma 

miejsce późnym latem (np. u gatunku mającego dwa lub więcej pokoleń rocznie) lub jeśli osa 

ma jedno pokolenie w roku (nie zimuje imago) to stadium przedpoczwarki może trwać od 

sześciu do ośmiu miesięcy. Po wylęgu dorosłe osobniki pozostają w kokonie przez kilka dni, 

gdy chityna ulega twardnieniu. By wydostać się z komórki, nawilża twarde przegrody, 

używając klarownego płynu przechowywanego w ciele by rozmiękczyć glinkę. Eumeninae na 

ogół mają tylko jedno pokolenie w roku. Jedynie nieliczne odbiegają od tego schematu mając 

dwa lub trzy (Krombein 1967; Spradbery 1973; Gereys 2016). 

Gatunki półspołeczne gniazda zakładają również samotnie rozszerzają jednak swoją opiekę 

nad rozwijającym się potomstwem. Kończy się ona jednak zazwyczaj zanim potomstwo 

osiągnie dorosłość. Samice ich często nie przystępują do gromadzenia pokarmu nim nie 

wylęgnie się larwa. Pokarm uzupełniają sukcesywnie w miarę wzrostu larwy w gnieździe  

i nie zamurowują również komórek dopóki larwa nie osiągnie dorosłości. Przykładem jest 

afrotropikalny rodzaj Synagris Latreille. U niektórych gatunków zaobserwowano także, 

rozdrabnianie przez samice podawanego pokarmu (Cowan 1991; Gereys 2016). W Polsce nie 

występują półspołeczne gatunki kopułkowatych. 

2.2.1. Gniazdowanie 

Gniazda Eumeninae, w zależności od gatunku, tworzy jedna lub zespół komór lęgowych.  

W zależności od sposobu gniazdowania podzielono gatunki na kilka grup. Pierwszą stanowią 

gatunki drążące nory w gruncie. Wykorzystywany jest w tym celu zarówno teren płaski jak  

i skarpy o różnym nachyleniu. Przykładem jest Pterocheilus phalerathus (Panzer), który 

buduje gniazda w ziemi, kopiąc pionowy tunel długości 20 mm, zakończony boczną komorą 

długości 10 mm. Z kolei gatunki z rodzaju Odynerus Latreille zakładają gniazda w ściankach 

lessowych, glinianych skarpach lub na starych budynkach pokrytych glinianą polepą. Gniazdo 

takie zawiera kilka groniasto ułożonych komórek lęgowych wokół chodnika głównego. 

Podczas drążenia otworów w zbitym twardym gruncie owady przynoszą w pyszczku wodę  

w celu rozwilżenia podłoża. Cechą charakterystyczną jest obecność kominka przy wlocie do 

gniazda, często zakrzywionego w dół. Powstaje on z wydobytych przy budowie grudek 

gruntu sklejonych śliną. Kominki najczęściej mają ażurową budowę i są bardzo kruche (ryc. 

10-2) (Puławski 1967; Iwata 1976). 
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Inny typ stanowią gniazda zakładane w już wcześniej istniejących pustych przestrzeniach 

jeżeli tylko wybrane miejsce jest odpowiednio duże. Wykorzystują do tego opuszczone 

chodniki ksylofagów, szczeliny w drewnie, puste łodygi bylin lub krzewów (ryc. 10-1, 10-6), 

trzcinę (w tym ciętą na strzechach), puste gniazda innych błonkówek, spękania skał i często 

dziwne miejsca w toczeniu człowieka, np. dziurki od klucza lub gumowe nie używane węże 

ogrodowe. Samica, w zależności od miejsca, ogranicza dostępną przestrzeń tworząc komory 

lęgowe lub buduje jedynie ściany poprzeczne oddzielając poszczególne komórki. Ten sposób 

gniazdowania preferuje większość gatunków rodzaju Ancistrocerus Wesmael. Gymnomerus 

laevipes (Shuckard) gniazda zakłada tylko w pustych gałązkach a przedstawiciele rodzajów 

Microdynerus Thomson i Symmorphus Wesmael preferują opuszczone żerowiska w drewnie, 

puste pędy bylin i krzewów, trzcinę a nawet opuszczone galasy. Gatunki stosujące ten typ 

budowy gniazd są bardzo plastyczne w kwestii wyboru miejsca, budując np. węższe komórki 

w szerszych otworach (Blüthgen 1961; Puławski 1967; Haeseler 1978; Richards 1980).  

Po znalezieniu odpowiedniej rurki lub otworu osa usuwa resztki rdzenia oraz 

zanieczyszczenia i rozpoczyna zbieranie materiału do budowy gniazda. Większość os 

korzysta z wilgotnych granulek z mułu lub gliny. Wiele gatunków tworzy wstępną ściankę 

(zatyczkę), w najgłębszej części gniazda, tworząc płaszczyznę na końcu tunelu lub jako 

ściankę w pewnej odległości od wewnętrznego końca. Po zapełnieniu komory i złożeniu jaja 

budowana jest przegroda kilka milimetrów od przechowywanych ofiar. Jajo zawieszane 

zostaje na stropowej części komórki na charakterystycznej nici (ryc. 10-5). Grubość przegród 

komórkowych jest różna, np. u Ancistrocerus antilope mają one grubość od 0,5 do 4 mm, a u 

Microdynerus exilis (Herrich-Schäffer) mają grubość od 0,5 do 2,5 mm. Materiał używany do 

wykonania przegród może być różny, od delikatnego błota u Gymnomerus laevipes 

(Shuckard) po mieszaninę błota resztek rdzenia i grubego piasku u Microdynerus exilis. 

Przegrody komórkowe wykazują dwie stałe cechy w swej strukturze: powierzchnia zwrócona 

do wewnętrznego końca jest wklęsła i gładka, natomiast zewnętrzna jest wypukła, mniej 

regularna i szorstka. Cechy te mają decydujący wpływ na orientację poczwarki, stanowiąc 

informację o kierunku wyjścia, co w przypadku gniazd zakładanych w tunelach (pędy, otwory 

po ksylofagach, trzcina) jest niezbędne (Cooper 1957). Rolą przegród jest ochrona magazynu 

żywności i larwy osy przed czynnikami zewnętrznymi, stworzenie bariery hamującej przed 

przedostaniem się pasożytniczych i drapieżnych owadów, zapobiegając jednocześnie kani-

balizmowi pomiędzy sąsiadującymi larwami. W większości gniazd budowanych w rdzeniach 

łodyg spotyka się przedsionek (vestibulum), czyli pustą komórkę, pierwszą przy wejściu do 
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gniazda. Ma ona zmienną długość, i grubszą końcową ściankę (zatyczkę) zmykającą wlot do 

gniazda(do 10 mm u A. antilope). Czasami przedsionek jest podzielony na dwie lub więcej 

części cienkimi ściankami działowymi. Dłuższe komórki, z których wylęgną się samice, są 

zwykle budowane jako pierwsze w wewnętrznym końcu rurki (Krombein 1967; Spradbery 

1973). Analizując gniazdowanie czterech gatunków kopułkowatych Fateryga (2013a) 

wykazał, że zarówno wymiary, co za tym idzie objętość komórek lęgowych samic jest 

większa niż ma to miejsce u samców. Różnice dotyczą także wielkości przedpoczwarek u 

obydwu płci. Masa samic jest 50 do 100% większa niż samców. 

 

Ryc. 10. Przekroje różnych typów gniazd Eumeninae i szczegóły ich budowy: 1- gniazdo 

Symmorphus connexus w wydrążonym pędzie (za Jørgensen 1942), 2- wykopane z glebie 

gniazdo Odynerus spinipes (L.)(za Bristowe 1948), 3- ulepione z gliny gniazdo Eumenes 

pedunculatus, 4- ulepione z gliny Ancistrocerus oviventris (Wesmael) z zaznaczoną 

kolejnością zakładania komórek (za Nielsen 1932), 5- jajo Symmorphus bifasciatus (L.) 

zwieszone na stropie komory lęgowej (za Jørgensen 1942), 6- szczegóły budowy komórki 

lęgowej Ancistrocerus parietinus (za Spradbery 1973).  
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Kolejną grupę tworzą gatunki lepiące gniazda z gliny i mułu, często z dodatkiem przeżutych 

elementów roślinnych. Spośród krajowych gatunków taką metodę prezentują np. 

przedstawiciele rodzaju Eumenes Latreille, których gniazdo ma kształt lekko spłaszczonej 

kuli o średnicy około 1 cm z wlotem w górnej części, wokół którego znajduje się 

charakterystyczny kołnierz (rys. 10-3). Gniazda, pojedynczo lub w grupach, przyczepione do 

pędów roślin lub ścian. Ancistrocerus ovivenris (Wesmael), wykorzystując jako podłoże 

skały, kamienie lub mury, buduje gniazdo kształtem przypominające gniazda pszczoły 

Chalicodoma muraria (Fabricius). Składa się ono kilku blisko leżących obok siebie komórek, 

zlepionych razem (rys. 10-4). Zdarzają się jednak odstępstwa i np. kopułki z rodz. Eumenes 

mogą budować gniazda schowane w odpowiednio dużych otworach w drewnie (Blüthgen 

1961; Puławski 1967).  

2.2.2. Preferencje pokarmowe 

Pokarm dorosłych postaci kopułkowatych oparty jest na węglowodanach. Żywią się 

nektarem, spadzią produkowaną przez mszyce i innymi substancjami zawierającymi cukry. 

Korzystają z szerokiego spektrum roślin pokarmowych i w trakcie sezonu wegetacyjnego ich 

skład gatunkowy ulega zmianie. Choć poszczególne gatunki nie są związane z tylko jednym 

gatunkiem lub rodzajem roślin żywicielskich, to u niektórych zauważono zdecydowane 

preferencje w tym względzie. Przykładem jest Symmorphus gracilis (Brulle), u którego 

podczas badań na Krymie zauważono, że w pierwszej kolejności odwiedza kwiaty 

trędownikowatych (Scrophularia sp.), zmieniając roślinę gdy te przekwitną. Podczas tych 

samych badań odnotowano, że najwięcej gatunków roślin odwiedzanych przez osy należało 

do rodziny Apiaceae, nieco mniej do Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae i Lamiaceae (Fateryga 

2010).  

Występujące w Polsce Eumeninae najczęściej odwiedzają rośliny należące do następujących 

rodzin: Apiaceae, Apocynaceae, Araliaceae, Asteraceae, Butomaceae, Campanulaceae, 

Caprifoliaceae, Caryophyllaceae, Celastraceae, Cornaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, 

Fabaceae, Geraniaceae, Grossulariaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, 

Plumbaginaceae, Polygonaceae, Resedaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Salicaceae, 

Sapindaceae, Scrophulariaceae, Tamaricaceae. (Blüthgen 1961; Burger 2012; Celary 1998; 

Fateryga 2010, 2011, 2012b; Gereys 2016; Haeseler 1978; Ivanov, Fateryga 2004; Kofler 

2005; Kowalczyk 1988a; Kowalczyk, Kurzac 2005; Larionov, Voblenko 2002; Livory i in. 

2010; Lüderwaldt 1897; Möschler 1939; Paukkunen i in. 2015; Paul 1943; Ruchin, Antropov 
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2019; Schedl 1997; Schneider, Feitz 2001; Schulz i in. 1996; Strudwick 2008; Wickl 1998; 

Woydak 2006). 

Larwy Eumeninae karmione są pokarmem o dużej zawartości białka, na który składają się 

larwy innych owadów. Są one zgromadzone przez samicę w komórce lęgowej tworząc 

zaplecze pokarmowe dla potomstwa osy. Wielkość ofiar jest dość ściśle skorelowana z 

wielkością drapieżnika, tzn. większe larwy padają ofiarą samic gatunków o większej masie 

ciała. W trakcie połowu są paraliżowane jadem, ale pozostają przy życiu. Sposób żądlenia 

larw przeznaczonych na pokarm dla potomstwa jest różny, zależnie od gatunku osy jak i 

rodzaju pozyskiwanego pokarmu. Liczba użądleń ofiary przez osę jest specyficzna dla 

poszczególnych gatunków tak dalece, że uważa się, że w przypadku młodych gniazd blisko 

spokrewnionych gatunków (np. Discoelius dufourii i D. zonalis, lub Symmorphus murarius  

i S. crassicornis) może być cechą pomocną przy determinacji. Zauważono także, że larwy 

stonkowatych (Chrysomelidae), w przeciwieństwie do gąsienic motyli, są częściej żądlone  

w śródtułów i pierwszy segment odwłoka by działanie jadu było bardziej efektywne. 

Generalnie paraliżowane larwy nie poruszają się, oddają jednak kał i reagują na dotyk. Jako 

pokarm gromadzone są larwy motyli (Lepidoptera) należących do rodzin Crambidae, 

Gelechiidae, Geometridae, Gracillariidae, Hesperidae, Noctuidae, Oecophoridae, 

Olethreutidae, Psychidae i Tortricidae, chrząszczy (Coleoptera) – zwłaszcza z rodzin 

Curculionidae, Chrysomelidae, Rhynchitidae i rzadziej rośliniarek np. Tenthredinidae 

(Hymenoptera: Symphyta). Nie stwierdzono przywiązania do jednego gatunku żywicielskiego 

a w gniazdach spotykano wymieszane larwy należące do różnych grup. Ilość zebranych larw 

w pojedynczych komórkach jest zmienna. U Alastor atropos Lepeletier stwierdzono np. od 44 

do 59 sztuk a u P. phalerathus (Panzer) zaledwie 7. Osy budują więcej komórek w gnieździe  

i dostarczają z nieco większą ilość zdobyczy do komórek, gdy dostępność pokarmu jest 

wyższa. Nie ma to jednak wpływu na wielkość potomstwa i stosunek płci. Samica zapewnia 

różną ilość pokarmu w komórkach potomstwu różnej płci. Zauważono również, że liczba 

komórek w gnieździe, masa potomstwa i odsetek potomstwa samic zmniejsza się wraz  

z wiekiem samicy. (Puławski 1967; Goulet, Huber 1993; Budriene, Budrys 2005; Nevronytė 

2009; Budrys, Budriene 2012; Gereys 2016). 

2.2.3. Wrogowie naturalni Eumeninae 

Ilość informacji na temat naturalnych wrogów os jest spora, ale czasami trudna do 

zinterpretowania z powodu złożoności związków troficznych skupionych wokół ich gniazd. 
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Interpretację danych dodatkowo komplikuje fakt, że często dochodzi do powstawania 

mieszanych gniazd pomiędzy kopułkowatymi, grzebaczami lub pszczołami (Woydak 2006). 

Często w literaturze spotyka się określenie „prawdopodobny”, odzwierciedlające brak 

możliwości dokładnego stwierdzenia, który gatunek był żywicielem. Do naturalnych wrogów 

kopułkowatych zalicza się zwierzęta należące do różnych grup systematycznych. Ze względu 

na relacje troficzne należą do nich zarówno drapieżniki, pasożyty obligatoryjne, parazytoidy i 

kleptopasożyty. U kilku gatunków opisano przypadki mutualizmu. 

W piśmiennictwie nie wymienia się drapieżników wyspecjalizowanych w polowaniu na 

kopułkowate. Padają one ofiarą owadożernych ptaków oraz giną w sieciach pająków. 

Spradbery (1973) podaje przypadki niszczenie gniazd przez skorka Forficula auricularia L. 

(Dermaptera: Forficulidae) oraz pożerania imagines Odynerus sp. przez łowika Machimus 

atricapillus Fallen (Diptera: Asilidae). Odnotowano również przypadek ataku pluskwiaka 

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Hemiptera: Pentatomidae) na Discoelius dufourii 

Lepeletier (informacja potwierdzona filmem autorstwa A. Jabłońskiego), co wskazuje, że ta 

grupa pluskwiaków może polować również na innych przedstawicieli Eumeninae. 

Do pasożytów i parazytoidów Eumeninae należą owady z rzędów: Coleoptera, Diptera, 

Hymenoptera, Strepsiptera oraz nicienie (Nematoda) i roztocza (Acarina). 

Wśród tęgopokrywych na uwagę zasługują wachlarzykowate (Rhipiphoridae). 

Przedstawiciele tej podrodziny są idiobiontami, parazytoidami dorosłych larw samotnych 

osowatych (Tiphiidae, Scoliidae, Eumenidae, Sphecidae) jak i gatunków społecznych 

(Vespidae). Samica składa kilkaset do kilku tysięcy jaj. Młoda larwa przyczepiając się do 

dorosłej osy dostaje się do jej gniazda, gdzie odżywia się hemolimfą larwy gospodarza. 

Ostatecznie pożera larwę żywiciela, przepoczwarcza się w gnieździe, wcześniej budując 

kokon. Na południu Europy stwierdzono Macrosiagon ferrugineum (Fabricius) w gniazdach 

Euodynerus variegatus (Fabricius), E. disconotatus (Lichtenstein), Symmorphus murarius 

(Linnaeus), Rhynchium oculatum (Fabricius) i Eumenes sp. oraz M. tricuspidatum Lepechin u 

różnych gatunków Eumeninae, w tym Euodynerus sp. (Heitmans i in. 1994). Gereys (2016) 

podaje także M. preustum (Gebier) u Gymnomerus laevipes (Shuckard). Z kolei 

przedstawiciele rodzaju Trichodes (Cleridae) są pasożytami kilku gatunków pszczół 

(Apoidea), os (Vespidae) i grzebaczy (Crabronidae). W stadium larwalnym pożerają jaja, 

larwy i nimfy oraz zgromadzone przez gospodarza zapasy pyłku i nektaru u pszczołowatych, 

sparaliżowane pająki u grzebaczy (z rodzaju Trypoxylon sp.) oraz larwy w przypadku gniazd 
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kopułkowatych z rodzaju Odynerus sp. (Carré 1980). Trichodes apiarius L. stwierdzony 

został w gniazdach Gymnomerus laevipes (Schuckard) (Fateryga 2012a). 

Berland (1928) jako pasożyta Gymnomerus laevipes (Schuckard) wymienia zamieszkującego 

południową Europę Zonitis flava Fabricius (Meloidae). Jedna z faz larwalnych ([ang.] 

triungulin) przystosowana jest do czynnego poszukiwania żywiciela, w wielu przypadkach 

przez forezję. Meloidae głównie są pasożytami pszczół (Hymenoptera: Apoidea), rzadziej 

innych Aculeata. Niektóre atakują także szarańczaki (Orthoptera) (Bologna i in. 2008). 

Spośród dwuskrzydłychna uwagę zasługują bujankowate (Bombyliidae) oraz 

ścierwnicowate (Sarcophagidae). Ogromna większość bujankowatych to ektoparazytoidy; 

endoparazytoidy znane są tylko w trzech plemionach z dwóch podrodzin: Toxophorinae  

i Anthracinae. Żywicielami ich są owady należące do siedmiu rzędów oraz pająki (Araneae), 

przy czym prawie połowa wszystkich danych pochodzi od pszczół i os (Hymenoptera). Żaden 

przedstawiciel Bombyliidae nie posiada struktur umożliwiających wstrzykiwanie jaj 

bezpośrednio do ciała gospodarza. Dorosłe A. anrthrax (Schrank) stosują strategię, polegającą 

na „wstrzeleniu” jaja do otworu gniazda, po wcześniejszym upewnieniu się, że gniazdo jest 

zasiedlone. Najczęściej złożone zostaje tylko jedno jajo. Atakują potomstwo swoich 

gospodarzy, gdy jest w stadium larwy. Larwa bujanki pożera gospodarza gdy ten osiągnie 

stadium dojrzałej larwy, przedpoczwarki lub poczwarki. U Anthracinae opisano również 

przypadki hiperpasożytnictwa (Yeates, Greathead 2008; Wijngaard 2012).  

Miltogramminae to podrodzina należąca do ścierwnicowatych, z której większość gatunków 

to kleptopasożyty samotnych pszczół i os. Są żyworodne i opracowały kilka strategii 

umożliwiających wprowadzenie larwy do gniazda gospodarza. Larwa może być złożona 

bezpośrednio na zdobyczy osy i razem z nią wciągnięta przez samicę gospodarza do gniazda, 

może być złożona przy wejściu do nory i samodzielnie do niej wpełznąć lub bezpośrednio 

przy lub na zebranym już pokarmie gospodarza pod jego nieobecność. Spośród gatunków 

będących kleptopasożytami Eumeninae wymienia się Amobia signata (Meigen), A. distorta 

(Allen) i Macronychia alpestris Rondani (Draber-Mońko 1964; Pape 1996; Verves, Khrokalo 

2006; Fateryga 2012a). 

Do błonkoskrzydłych, które rozwijają się kosztem swoich gospodarzy podrzucając jaja 

do ich gniazd zalicza się złotolitki (Chrysididae). Stosują one dwie strategie wobec swoich 

potencjalnych żywicieli, funkcjonując jako parazytoidy lub kleptopasożyty. W pierwszym 

przypadku wylęgła larwa złotolitki zjada jajo lub młodą larwę gospodarza  
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a później wykorzystuje zapasy w gnieździe (np. Chrysis viridula L.). W drugim przypadku 

wykorzystuje zapasy w gnieździe wspólnie z larwą gospodarza i jeżeli jest ich wystarczająco 

dużo, pozwala to na rozwój obydwu (np. Chrysis ignita L., Ch. iris Christ, Ch. terminata 

Dahlbohm, Pseudospinolia neglecta (Schuckard)). Samice złotolitek wielokrotnie powracają 

podczas budowy gniazda gospodarza składając jaja w kolejnych powstających komórkach. 

Fakt, że okres pojawu złotolitek jest krótszy niż gospodarza, i/lub obecność drugiego 

pokolenia u gospodarza wyraźnie ograniczają ilość opanowanych komórek (Wiśniowski 

2015). 

Do rodzaju Melittobia (Eulophidae) należą błonkówki będące poza Hymenoptera również 

parazytoidami innych grup owadów jak Coleoptera, Diptera i Lepidoptera. Należąca do 

rodzaju M. acasta (Walker) wielokrotnie była stwierdzana u różnych gatunków Eumeninae  

z rodzajów Ancistrocerus i Odynerus. Po przezimowaniu dzieworodna samica M. acasta 

nakłuwa żywiciela pokładełkiem, powodując wyciek hemolimfy, będącej dla niej pokarmem. 

Około 12–24 godziny po posiłku przystępuje do składania do poczwarek i larw żywiciela. 

Daje to początek pokoleniu samców zapładniających samice rodzicielki. Składanie jaj 

następuje po 24 godzinach od zapłodnienia. Jedna samica może złożyć do 1000 jaj. 

Wylęgnięte larwy żerują w ciele żywiciela, doprowadzając do jego śmierci. Rozwój jednego 

pokolenia trwa 18-26 dni , mogą mieć 6-8 generacji w roku (Jeliński, Wójtowski 1984; 

González i in. 2004). 

Eurytoma nodularis Boheman (Eurytomidae) należy do rodzaju skupiającego fitofagi jak  

i parazytoidy atakujące jaja, larwy lub poczwarki różnych grup stawonogów (Diptera, 

Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera i Araneae). Większość z nich to pierwotne 

lub wtórne parazytoidy błonkówek. Spośród żądłówek (Aculeata) jako żywicieli wymienia się 

gatunki, które gniazdują w wydrążonych pędach, głównie pszczoły z rodzajów Hylaeus 

(Colletidae) i Ceratina (Apidae), a także niektórych przedstawicieli grzebaczowatych 

(Crabronidae) (Zerova 2010; Lelej 2012). Blüthgen (1961) podaje ten gatunek jako pasożyta 

kilku gatunków kopułkowatych: Gymnomerus leavipes (Schuckard), Microdynerus exilis 

(Herrich-Schäffer), M. parvulus (Herrich-Schäffer). 

Zadziorkowate (Gasteruptiidae) za pomocą pokładełka składają jaja w komórkach 

błonkówek. W zależności od gatunku larwy zjadają jaja lub larwy żywiciela i nagromadzone 

zapasy żywności. Wall (1994) opierając się na danych z literatury wymienia również 

Eumeninae jako gospodarzy Gasteruptiidae (Hymenoptera): Symmorphus murarius (L.) dla 

Gasteruption jaculator (L.), Odynerus spinipes (L.) dla Gasteruption assectator (L.)  

i Gymnomerus laevipes (Shuckard) dla Gasteruption hastator (Fabricius). Autor uznaje 
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jednak te dane jako prawdopodobnie błędne i wiąże to z powstawaniem mieszanych gniazd 

kopułkowatych z pszczołami (Apoidea) lub grzebaczami (Crabronidae). 

Wszystkie gąsienicznikowate (Ichneumonidae) należą do parazytoidów, których larwy 

rozwijają się na preimaginalnych stadiach rozwojowych innych owadów z grupy 

holometabola, w tym Hymenoptera. Rozwój odbywa się na pojedynczym żywicielu 

ostatecznie doprowadzając do jego śmierci. Wspólna biologia gąsienicznikowatych polega na 

tym, że samica składa jaja wewnątrz gąsienicy gospodarza. Larwy parazytoida odżywiają się 

selektywnie w swoim gospodarzu, unikając jego uszkodzenia. Dopiero gdy gąsienica 

żywiciela jest już prawie w pełni rozwinięta, larwa gąsienicznika pożera ją od środka  

a następnie opuszczając ofiarę przędzie kokon. Dorosłe prowadzą wolny tryb życia (Wahl, 

Gauld 2017). Pośród gatunków atakujących Eumeninae wymienia się Acroricnus stylator 

(Thunb.), Ephialtes carbonarius (Christ), E. manifestator (L.), Gambrus ornatus 

(Gravenhorst), Hoplocryptus bellosus (Curtis), H. confector (Gravenhorst), H. heliophilus 

Tschek, Hyposoter carbonarius (Ratzeburg), Isadelphus armatus (Gravenhorst ), I. inimicus 

(Gravenhorst), Mesostenus gladiator (Scopoli), Nematopodius formosus Gravenhorst, 

Perithous divinator (Rossi), Perithous mediator (Fabr.), Xylophrurus augustus (Dalman),  

X. dentatus (Taschenberg) (Blüthgen 1961; Gereys 2016). 

Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera) to rząd owadów blisko spokrewniony z chrząszczami, 

którego przedstawiciele są obligatoryjnymi pasożytami owadów nalężących do 34 rodzin z 7 

rzędów. Przedstawiciele podrzędu Stylopidia (stale pasożytniczych) są również endo-

pasożytami osowatych. Spośród nich jedynie przez krótki czas samce, oraz larwy pierwszego 

stadium prowadzą wolny tryb życia, poza żywicielem. Wachlarzoskrzydłe cechuje bardzo 

silny dymorfizm płciowy. Tylko samce posiadają odnóża, czułki i oczy, oraz skrzydła (tylko 

drugiej pary, pierwsza jest zredukowana). Neoteniczne samice pozbawione są tych elementów 

ciała. Podczas zapłodnienia samica pozostaje w ciele gospodarza. Z zapłodnionych jaj 

wylęgają się larwy (długości 80-300 μm), posiadające odnóża. Po opuszczeniu ciała samicy, 

gdzie się dotychczas rozwijały, czynnie poszukują żywiciela w postaci dorosłego owada, 

któremu wgryzają się pomiędzy segmenty odwłoka. Przechodzą 4 linienia, stają się 

apodyczne i niemobilne. Każda larwa rozwija się w torebkowatej strukturze zbudowanej  

z tkanek żywiciela, chroniących ją przed działaniem układu odpornościowego gospodarza. 

Rosnąc doprowadzają do zniekształcenia odwłoka żywiciela (ryc. 11). Dorosłe samce po 

przepoczwarczeniu uwalniają się z ciała gospodarza i rozpoczynają poszukiwanie samic. 

Aktywność Strepsiptera poza deformacją odwłoka związaną z obecnością pasożyta pomiędzy 
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segmentami może być powodem m. in. zmniej-szenia wielkości głowy, zmianą barwy koloru 

włosów na różnych częściach ciała, zmianą mikrorzeźby tergitów, zmniejszenia lub utraty 

żółtego zabarwienia nadustka (Salt 1927; Kathirithamby 2009; Niehuis i in. 2012; Cook 

2014). Jako pasożyta kopułkowatych stwierdzonych w Polsce wymienia się głównie 

Pseudoxenos heydeni (Saunders), który jako żywicieli wykorzystuje Acistrocerus claripennis 

(Thomson), A. gazella (Panzer), A. parietum (L.), A. trifasciatus (Müller) i Stenodynerus 

xanthomelas (Herrich-Schäffer) (Batelka J., Straka J. 2005; Smit, Smit 2005; Mandery 2016). 

 

 

Ryc. 11. Pseudoxenos sp. (Strepsiptera) w odwłoku Stenodynerus xanthomelas (Herrich-

Schäffer) (Puszcza Białowieska, Topiło [FD73], 13.08.2003, leg. R. Dobosz, coll. MGB). Fot. 

A Larysz. 

Mermithidae to rodzina nicieni (Nematoda) będących pasożytami co najmniej 15 

różnych rzędów owadów oraz pająków, pijawek, skorupiaków, nicieni i innych 

bezkręgowców na całym świecie. Pasożytnictwo powodowane przez Mermithida jest 

śmiertelne dla gospodarza. Larwy nicieni występują zwykle w jamie ciała wszystkich stadiów 

podatnych gatunków owadów. Pasożyt pobiera pokarm z krwi owada. Przechodząc kilka 

linień, zwiększając swoją długość od około 0,5 mm do 10 lub więcej mm. Nie rzadko spotyka 

się nicienie o długości 20-50 cm. Istnieją podejrzenia, że ich obecność ma związek  

z powstawaniem oplomerocefalii u Eumeninae (Blüthgen 1966; Nickle 1972). 

Niektóre gatunki roztoczy (Acarina) niszczą jaja os i rozwijają się na zgromadzonym 

przez te owady pokarmie. Wykorzystują dorosłe osy z komórek nie zarażonych przez 

roztocza do przemieszczania się do kolejnych gniazd. Inne Acarina z kolei żywią się martwą 

materią zgromadzona w gniazdach tych owadów. Wykorzystują również dorosłe owady do 



31 
 

przemieszczania się do kolejnych gniazd nie wyrządzając jednak im szkody na żadnym etapie 

rozwoju. Krombein (1967) powszechnie spotykał w gniazdach amerykańskich gatunków 

kopułkowatych roztocza z rodzaju Pyemotes (Trombidiformes: Pyemotidae). Dostają się tam 

prawdopodobnie podczas zaopatrywanie komórek w pokarm. Przyłączając się do larwy osy 

lub jej zdobyczy, samica roztocza karmi się hemolimfą aż w jej nabrzmiałym ciele z jaj 

rozwiną się dorosłe osobniki. Ich atak prowadzi do śmierci ofiary.  

U kliku gatunków Eumeninae opisano mutualistyczny związek z roztoczami. Relacja ta 

została dobrze poznana pomiędzy Allodynerus delphinalis (Giraud) i towarzyszącym jej 

gatunkiem roztocza Ensliniella parasitica (Vitzthum) (Astigmata: Winterschmidtiidae).. 

Deutonimfy roztocza E. parasitica atakują osę i odżywiając się jej hemolimfą linieją, osiągają 

postać dorosłą. Jaja składają na poczwarce gospodarza a wylęgające się larwy a później 

protonimfy rozwijają się jej kosztem, nie doprowadzając jednak do jej śmierci. Nie wykazano 

ich negatywnego wpływu na rozwój osy, zauważono jednak, że roztocza atakują 

pojawiającego się w gniazdach A. delphinalis parazytoida - Melittobia acasta (Walker). 

Mutualizm zachodzący pomiędzy tymi gatunkami opiera się na tym, że osa przenosi roztocza 

w acarinariach (charakterystyczne zagłębienia po obu stronach tarczki i propodeum) do 

kolejnych zakładanych przez siebie gniazd, gdzie znajdują one pożywienie. Choć powodują 

niewielkie uszkodzenia gospodarza chronią jednak równocześnie jego gniazda (potomstwo) 

przed atakiem bardziej destrukcyjnego pasożyta. (Okabe, Makino 2008a, b, 2011). Podobną 

relacje opisano pomiędzy Kennethiella trisetosa (Cooreman) (Astigmata: 

Winterschmidtiidae) a Ancistrocerus antilope (Panzer). W tym przypadku roztocza rozwijają 

się tylko  

w komórkach samców ponieważ larwy samic zazwyczaj niszczą je w swoim otoczeniu. 

Dorosłe samice osy są wtórnie infekowane podczas kopulacji. Spośród innych gatunków 

roztoczy współżyjących z Eumeninae wymienia się jeszcze Kurosaia jiju Okabe &Oconnor, 

Ensliniella kostylevi Zakhvadkin i Vespacarus sp. (Kombein 1967; Cowan 1984). 

2.2.4. Znaczenie gospodarcze 

Eumeninae bardzo rzadko pojawiają się w literaturze w kontekście ich gospodarczego 

znaczenia. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, że nie stwarzają zagrożenia dla upraw, 

zwierząt hodowlanych lub ludzi jak ma to miejsce w przypadku gatunków os społecznych. 

Znaczenie gospodarcze kopułkowatych rozpatrywano szczegółowo w dwóch aspektach, 

mianowicie badano ich przydatność jako regulatorów populacji owadów uważanych za 
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szkodniki upraw oraz analizowano budowę ich jadów pod kątem wykorzystania zawartych w 

nich czynników bioaktywnych.  

Ze względu na sposób zdobywania pokarmu dla potomstwa (gromadzenie larw wybranych 

grup owadów w komórkach gniazdowych) podjęto badania w celu określenia możliwości 

wykorzystania Eumeninae jako naturalnego reduktora szkodliwych owadów w różnych 

typach upraw. Przykładami są badania nad wykorzystaniem os Ancistrocerus adiabatus 

(Saussure), A. antilope (Panzer), A. catskill (Saussure) i Euodynerus leucomelas (Saussure) do 

zwalczania larw Tortricidae (Lepidoptera) w lasach świerkowo-jodłowych w stanie Main 

(USA) oraz A. gazella (Panzer) w uprawach sadowniczych w Central Otago w Nowej 

Zelandii. Do badań użyto sztucznych gniazd. W obydwu przypadkach wyniki były 

satysfakcjonujące. Jako atuty podkreślano łatwą adaptację Eumeninae do sztucznych gniazd 

oraz brak skłonności do atakowania ludzi. Mankamentem wydaje się fakt, że A. gazella 

(Panzer) koncentruje się na późniejszych stadiach rozwojowych larw motyli (w omawianym 

badaniu 90% ofiar było w 5-6 stadium), co oznacza, że przed ich eliminacją doszło by już do 

uszkodzenia roślin. 

W przypadku Nowej Zelandii sugerowano by włączono je do zintegrowanego systemu 

ochrony upraw np. kiwi. Przeszkodą jednak jest częste stosowanie chemicznych środków 

ochrony roślin, które są zabójcze również dla os (Jennings, Houseweart 1984; Harris 1994). 

Jad os, biorąc pod uwagę ogromną różnorodność jego składników, można wykorzystać jako 

bogate źródło nowych substancji bioaktywnych do zastosowań farmakologicznych, 

terapeutycznych i rolniczych. Jady samotnych os są znane z tego, że zawierają różne 

substancje, specyficznie wpływające na fizjologię ich ofiar. Samotne osy żądlą swoje ofiary, 

by zachować je jako pokarm dla potomstwa. Jad ich nie jest śmiertelny dla upolowanych 

larw. Wynika to z faktu, że w jego skład wchodzą różne bioaktywne cząsteczki, których 

funkcją jest sparaliżować ofiarę, zatrzymać jej dalszy rozwój, zabezpieczyć przed atakiem 

drobnoustrojów (właściwości antybakteryjne) w czasie kiedy larwa osy będzie się odżywiać 

ofiarą itp. Odpowiadają za to związki nie spotykane w jadzie os społecznych, którego funkcja 

jest odmienna, defensywna, i polega na wywołaniu u zaatakowanego szeregu symptomów 

takich jak ból, uszkodzenie tkanek i reakcje alergiczne. Takie cząsteczki regulatorowe 

wytwarzane przez osy samotne mogą posłużyć jako innowacyjne składniki przy opracowy-

waniu nowych, bezpiecznych dla środowiska środków do zwalczania owadów (Lee i in. 2016; 

Konno i in. 2016). 
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2.3. Stan poznania podrodziny Eumeninae w Polsce. Zagrożenia i ochrona. 

Osowate (Vespidae) występujące na terenie Polski znalazły się w kręgu zainteresowania 

przyrodników już na początku XVII wieku. Pierwsze informacje o ich istnieniu pojawiają się 

w pracy „Theriotropheum silesiae” Caspara Schvvenckfelda z 1603 roku, w której autor 

opisuje kilka os zamieszkujących Śląsk. W 1780 roku Kluk, opierając się na dokonaniach 

Linneusza i badaczy niemieckich wymienia z obszaru ówczesnej Polski 27 gatunków 

osowatych w tym kilka obecnie należących do podrodziny Eumeninae. Umieszczone są pod 

wspólna nazwą rodzajową „Vespa” co było zgodne z XVIII wieczną nomenklaturą. Brak 

jednak w obydwu pracach danych zoogeograficznych. W związku z trudną sytuacją 

polityczną Polski w tym okresie, późniejsze badania entomologiczne przebiegają niezależnie 

w różnych częściach kraju. Badacze niemieccy podejmują prace już na początku XIX wieku. 

Pierwsze informacje o Eumeninae podaje Schilling w 1850 roku. Ze Śląska i powiatu 

kłodzkiego wśród os wymienia 14 gatunków kopułkowatych. Pojedyncze informacje  

o Eumeninae z tego regionu znajdujemy w pracach Letznera (1884) i Scholza (1911, 1913). 

W 1916 Hedwig opisuje gynandromorficzną formę Gymnomerus laevipes z Borowa na 

terenie Wzgórz Trzebnickich. Pierwszy większy wykaz gatunków z terenu Dolnego Śląska 

oraz Sudetów publikuje Dittrich w 1921 roku umieszczając w nim ponad 30 taksonów. 

Z badań przeprowadzonych na terenie Prus Wschodnich i Zachodnich swoje prace publikuje 

Brischke (1862, 1965, 1887, 1888, 1889, 1892, 1894). Pojedynczą informację z Mazur 

znajdujemy również w pracy Alfkena (1909). Choć znajdujemy w nich dane o 17 gatunkach 

kopułkowatych, wiele publikacji ogranicza się jedynie do podania nazwy regionu, z pominię-

ciem szczegółowych lokalizacji. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny Prus wykraczający 

daleko poza granice obecnej Polski, informacje te mają jedynie historyczne znaczenie. 

Informacje o faunie kopułkowatych Pomorza znajdujemy w publikacjach Lüderwaldta (1897) 

i  Enderleina (1908). W pracy Bischoffa z 1925 roku na liczącym kilkadziesiąt gatunków 

wykazie błonkówek,  znalazło się 15 Eumeninae stwierdzonych na terenie Pojezierza 

Mazurskiego i Puszczy Białowieskiej. Möschler w 1939 roku publikuje informacje  

o 29 gatunkach z innych rejonów Pojezierza Mazurskiego. 

Pierwsze doniesienie z Wielkopolski pochodzą od Torki (1910), wymieniającego 7 gatunków 

os w tym 2 należące do Eumeninae (E. coarctatus, Pt. phalerathus). Müller (1918) dodał 

jeden gatunek (S. crassicornis) opisując rzadkie gatunki os i pszczół. Dopiero praca Meyera  
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z 1919 roku dostarcza pełniejszych danych z Wielkopolski. Autor wymienia 30 gatunków 

kopułkowatych z 67 stanowisk tego regionu.  

Szczegółowe informacje z północno zachodniej części kraju znajdujemy w pracach Hedicke 

(1927) charakteryzującego faunę rezerwatu „Bielinek nad Odrą” oraz w obszernej pracy Paula 

(1943), w której autor zamieścił wyniki swoich badań z terenu Szczecina i okolic. Wymienił 

48 gatunków osowatych, w tym 37 kopułkowatych, co czyni je do dzisiaj najbardziej 

szczegółowym i pełnym opracowaniem fauny os tej części kraju. 

W zaborze rosyjskim w 1894 roku Nasonow opublikował wykaz okazów z kolekcji 

Uniwersytetu Warszawskiego. Znalazły się tam pierwsze dane o gatunkach z Mazowsza  

(A. parietum, E. pomiformis, E. notatus). Więcej o Eumeninae tego regionu dowiadujemy się 

dopiero z prac Drogoszewskiego (1932, 1933, 1934, 1938). Stwierdził on 18 gatunków,  

w tym jeden błędnie opisany jako nowy dla nauki (w rzeczywistości Odynerus dentifer 

Drogosz. okazał się już wcześniej opisanym O. simillimus Morawitz). 

Badania faunistyczne w południowo wschodniej Polsce (zabór austriacki) zapoczątkowała 

powołana w 1866 roku Sekcja Zoologiczna Komisji Fizjograficznej PAU. Zaplanowane 

badania zaowocowały szeregiem prac (Fedorowicz 1971). Wprawdzie już w 1864 roku 

Nowicki wymienia z Galicji kilka gatunków kopułkowatych, jednak stanowiska te obecnie 

znajdują się na Ukrainie. Informacje o stanowiskach znajdujących się aktualnie na terenie 

Polski znajdujemy w  publikacjach Wierzejskiego (1868, 1874) i Lubicz-Niezabitowskiego 

(1902), który dokonał również korekty części oznaczeń poprzednika. W sumie wymienione 

zostają 23 gatunki Eumeninae. W pracach Noskiewicza (1920, 1923) poświęconych głównie 

pszczołowatym znajdujemy dodatkowe informacje o 5 gatunkach w tym 4 z polskich Tatr.  

Po drugiej wojnie światowej pierwszymi opracowaniami poświęconymi Eumeninae były 

publikacje Niesiołowskiego (1949), Noskiewicza (1950, 1952), Macko i Noskiewicza (1954). 

Ograniczają się one jednak do opisu wybranych, często rzadkich gatunków.  

Publikacja Szulczewskiego (1950) o wybranych rodzinach żądłówek z Wielkopolskiego 

Parku Narodowego zawiera pełniejsze informacje o faunie osowatych, wśród których autor 

wymienia 15 gatunków Eumeninae. Szerszym opracowaniem, obejmującym nie tylko wykaz 

gatunków, ale również analizę cech morfologicznych (budowa aparatów kopulacyjnych), jest 

praca Stępkowskiej- Barańskiej (1963). Autorka objęła swoimi badaniami głównie Warszawę 

i okolice, skąd wymienia 33 gatunki kopułkowatych. Znajdujemy tam również pojedyncze 

dane z innych regionów Polski. 

W 1967 roku ukazuje się pierwszy, napisany przez Puławskiego, klucz do oznaczania 

osowatych Polski. Autor uwzględnił w nim gatunki krajowe oraz prawdopodobne do 
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stwierdzenia w Polsce. Opisał morfologię, biologię oraz podał wykaz gatunków krajowych  

z synonimami. W pracy znalazła się również korekta oznaczeń dotychczas podawanych 

gatunków z Polski. Do dzisiaj jest to jedyne opracowanie tego typu dotyczące krajowej fauny 

os. W latach następnych ukazało szereg prac podejmujących różne tematy, w których 

sporadycznie pojawiają się informacje o stanowiskach Eumeninae (Karczewski1967; 

Banaszak 1969, 1977, 1980b; Wójtowski, Szymaś 1973; Anasiewicz 1976; Barczak 1981; 

Pawlikowski, Barczak 1986).  

W 1978 roku Skibińska opublikowała analizę wpływu stopnia urbanizacji na zgrupowania 

osowatych na terenie Warszawy. Wymieniła w niej 10 gatunków kopułkowatych. 

Rozpoczyna tym samym szereg prac ekologicznych uwzględniających tę grupę owadów. 

Prace dotyczą zarówno terenów o różnym stopniu urbanizacji (Skibińska 1981, 1982, 1986  

i 1989b) jak i zgrupowań os w różnych typach drzewostanów (Skibińska 1989a). Autorka  

w sumie dostarczyła informacji o występowaniu 31 gatunków kopułkowatych z Mazowsza. 

Z kolei Kowalczyk (1988a, 1991b) w wynikach swoich badań wymienił 15 gatunków z 

Puszczy Augustowskiej. Przy współpracy z innymi badaczami napisał on także szereg prac 

powiększających wiedzę o żądłówkach (w tym Eumeninae) Łodzi i okolic (Kowalczyk 1988 

b, c, 1991, 1994, 1996a, b; Kowalczyk, Śliwiński 1996; Kowalczyk, Kurzac 2003; 

Kowalczyk, Nadolski 2007; Kowalczyk, Szczepko 2008a, b; Kowalczyk i in. 2009a). 

Znajdujemy w jego pracach również dane z Tatr (Kowalczyk, Krzeptowski 1995; Kowalczyk 

1998).  

Celary (1998, 2003) opublikował wyniki swoich badań na Babiej Górze podając informacje o 

12 gatunkach Eumeninae.  

W 1998 roku Banaszak, analizując zjawisko wykorzystywania przez żądłówki ścian 

zabudowy wiejskiej do budowy gniazd, wymienił 14 gatunków Eumeninae. Rozwinął 

również w pracy problem ochrony tej grupy owadów wykorzystując zalety starych 

drewnianych i glinianych ścian zabudowań. Skibińska (1999) podsumowała wiedzę o wybra-

nych rodzinach żądłówek Puszczy Białowieskiej i wymienia 3 gatunki Eumeninae w tym po 

raz pierwszy Symmorphus allobrogus (Saussure). W 2000 roku Wiśniowski opublikował dane 

o 15 gatunkach w pracy poświęconej błonkówkom Bieszczadów.  

Informacje o wybranych gatunkach Eumeninae znajdujemy również w opracowaniach 

poświęconych istniejącym i projektowanym obszarom chronionym oraz cennym 

przyrodniczo, takim jak: Świętokrzyski PN (Kowalczyk 1990), Trójmiejski PK (Kowalczyk, 

Zieliński 1998a; Ciechanowski i in. 2001b), rezerwat „Kępa Redłowska” (Kowalczyk, 

Zieliński 1998b), Załęczański PK (Kowalczyk, Kurzac 2000, 2002), rezerwat „Przyjaźń” 
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(Ciechanowski i in. 2001a), Brudzeński PK (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002), 

Bolimowski PK (Kowalczyk 2002), PK Wzniesień Łódzkich (Kowalczyk i in. 2002), 

rezerwaty „Biała Góra”, „Kwidzyńskie Ostnice”, i „Miłachowo” (Ciechanowski i in. 2004), 

rezerwat „Dolina Mirachowskiej Strugi” (Kowalczyk 2004a), Polana Bernadowo (Kowalczyk 

2004b), Polana Krykulec w Trójmiejskim PK (Kowalczyk, Garbalewski 2004), Pieniński PN 

(Werstak, Żyła 2005), Trójmiejski Obszar Metropolitalny (Buliński i in. 2006), Łysa Polana 

w Sopocie (Kowalczyk 2006), Spalski PK (Kowalczyk i in. 2008, Szczepko, Wiśniowski 

2009b), PK Wzniesień Łódzkich (Kowalczyk, Kurzac 2007; Szczepko, Wiśniowski 2010), 

Grodzisko w Gdańsku (Ciechanowski i in. 2008), Polana Siwica w Bolimowskim PK 

(Kowalczyk, Kurzac 2009), Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki (Kowalczyk 

i in. 2009b), Nadwarciański PK (Wendzonka 2012), Poleski PN (Wiśniowski, Piotrowski 

2013). W wielu z tych prac brak pełniejszych informacji o faunie Eumeninae, ponieważ 

autorzy koncentrowali się głównie na walorach środowiska oraz gatunkach rzadszych lub 

zagrożonych. Nie zmienia to faktu, że często są to jedyne informacje o kopułkowatych  

z wyżej wymienionych stanowisk. 

Najlepiej opracowane pod względem znajomości osowatych są Ojcowski, Kampinoski  

i Wigierski Park Narodowy. Szczegółowe badania żądłówek w Ojcowskim PN prowadzili 

Dylewska i Wiśniowski. W szeregu wykazów i analiz fauny znalazły się dane na temat 44 

gatunków osowatych, w tym 30 Eumeninae (Dylewska, Wiśniowski 2003; Wiśniowski 2002, 

2005a, b, 2008, 2016). Informacje o kopułkowatych Kampinoskiego PN (16 gatunków) 

znajdujemy w pracach Kowalczyka i Szczepko (2001, 2004), Szczepko i Wiśniowskiego 

2009, Szczepko i Wójciak (2003) oraz Szczepko i in. (2009). Autorzy podali w nich również 

szczegółowe informacje o miejscach gnieżdżenia się tych owadów jaki o ich bazie 

pokarmowej. Faunę os Wigierskiego PN opracował Żyła (2006), skąd wymienił 29 gatunków. 

Pojedyncze dane z tego parku znajdujemy również w pracy Zycha (2007).  

W 2007 roku Żyła podsumował wiedzę o osowatych Górnego Śląska, skąd podał 52 gatunki 

Vespidae, w tym 39 Eumeninae. Jest to kompilacja wiedzy na temat kopułkowatych tego 

regionu. 

Nowe dane o stanowiskach tych owadów z Pojezierza Mazurskiego znajdujemy w pracy 

Olszewskiego (2010), z Pobrzeża Bałtyku w pracy Kowalczyka i Twerd (2011). Olszewski  

i in. (2013) wymieniają rzadkie gatunki z rozproszonych stanowisk na terenie kraju. 

Informacje takie znajdujemy również w opracowaniach poświęconych ekologii żądłówek. 

Należą do nich poświęcona adaptacji żądłówek do środowiska na terenach poprzemysłowych 

praca autorstwa Twerd (2011), publikacja Celarego i Plewy (2014) o żądłówkach 
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zamieszkujących drzewostany dębowe oraz praca poświęcona analizie przyczyn agregacji 

żądłówek podczas budowy gniazd (Kierat i in. 2017). W powojennej literaturze tylko  

w nielicznych pracach autorów zagranicznych odnaleźć można informacje o krajowej faunie 

osowatych. Wymienić tu z pewnością należy przełomową pracę Blüthgena (1961) 

poświęcona osowatym Europy Środkowej i monografię rodzaju Symmorphus Cumming’a 

(1989), w których przytoczyli pojedyncze, wcześniej nie publikowane, dane z różnych 

regionów Polski. 

W latach 1992 i 2004 roku pod redakcją Głowacińskiego wydana została „Polska czerwona 

księga zwierząt”. W nowszym wydaniu na liście znalazł się tylko jeden gatunek osowatych – 

Polistes gallicus (L.). Przedstawiciele Eumeninae zostali całkowicie pominięci. W Czerwonej 

liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) wymieniono 15 gatun-

ków kopułek, równocześnie przyznając, że zestawienie jest niekompletne. 

Najbardziej kompletna lista krajowych gatunków osowatych zawarta została w „Wykazie 

zwierząt Polski” (1997) pod redakcją Razowskiego. Zawiera on listę 49 gatunków 

Eumeninae. Wśród wymienionych gatunków wątpliwości budziła obecność Stenodynerus 

bluethgeni Van der Vecht, którego w Polsce do momentu ukazania się publikacji nie 

potwierdzono (Żyła 2004). W 2017 roku stwierdzono w Polsce kolejny gatunek – 

Microdynerus longicollis Morawitz (Żyła, Larysz 2017) a w 2018 Stenodynerus clypeopictus 

Kostylev (Żyła, Posłowska 2018). W tym samym roku ukazała się również praca poświęcona 

osowatym Puszczy Białowieskiej (Żyła i in. 2018), w której autorzy dokonali podsumowania 

wiedzy na temat tej grupy owadów. Stwierdzili tam 31 gatunków kopułek oraz wykazali 

kolejny, nowy dla fauny Polski gatunek - Stenodynerus picticrus (Thomson). Żyła  

i Wiśniowski (2019) jako pierwsi opublikowali dane z Roztocza. Autorzy wymienili z tego 

regionu 29 gatunków os, w tym 18 gatunków Eumeninae.   

Dane z piśmiennictwa, na które złożyło się 131 prac, dostarczyły w sumie informacji  

o występowaniu w Polsce 52 gatunków Eumeninae, reprezentujących 12 rodzajów. Warto 

wspomnieć, że dane wielu autorów z XIX wieku mało precyzyjnie podało miejsca połowu 

(np. „Prusy” u Brischkego, „Śląsk” u Dittricha czy „Galicja” u Drogoszewskiego), co utru-

dnia dokładne określenie regionu zoogeograficznego, a nawet poddaje w wątpliwość czy 

badany teren leży w granicach dzisiejszej Polski. 

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) wymienia 17 

gatunków osowatych, w tym 15 Eumeninae (tab. 1).  
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Gatunek 
Status zagrożenia 

wg (Głowaciński 2002) 

Allodynerus delphinalis            VU 

Allodynerus rossi  DD 

Euodynerus dantici             VU 

Euodynerus notatus  DD 

Euodynerus quadrifasciatus  DD 

Odynerus melanocephalus  DD 

Odynerus simillimus  DD 

Odynerus spinipes  DD 

Stenodynerus dentisquama  DD 

Stenodynerus steckianus  DD 

Stenodynerus xanthomelas  DD 

Symmorphus connexus  DD 

Symmorphus crassicirnis  DD 

Symmorphus debilitatus  DD 

Symmorphus murarius             VU 

 

Tab. 1. Zestaw gatunków z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

(Głowaciński 2002) oraz status zagrożenia. 

Trzem gatunkom przyznano status „narażony” (VU) a pozostałym „mało rozpoznanego 

ryzyka” (DD). Wybór oparto na europejskiej czerwonej liście zagrożonych gatunków (Day 

1991), jak i czerwonych listach krajów europejskich, w których ten temat został lepiej 

zbadany (Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii). W Polsce brak szczegółowych regionalnych 

list zagrożonych gatunków osowatych z czym spotykamy się np. w Niemczech, gdzie 

poszczególne okręgi posiadają własne opracowania tego typu (Saure i in. 1998; Tischendor 

2013; Smissen 2001; Esser i in. 2010). W ostatniej edycji Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt 

poświęconej bezkręgowcom (Głowaciński, Nowacki 2004) Eumeninae zostały całkowicie 

pominięte. Wymieniony został tylko jeden gatunek Vespidae – Polistes gallicus L., ze statu-

sem krytycznie zagrożony (CR), zupełnie z resztą bezpodstawnie, co tłumaczy praca Oleksy  

i Wiśniowskiego (2005).  

Wiedza na temat zagrożeń dla os z podrodziny Eumeninae i co za tym idzie określenie 

skutecznych form ochrony tej grupy owadów jest uboga. Niewielka ilość prac podejmuje 

temat konieczności i metod ich ochrony w Polsce. Kopułkowate bardzo często dzielą miejsce 

życia z innymi błonkówkami (Apoidea, Crabronidae, Ichneumonidae i innymi). Najczęściej 
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podejmowane działania ochronne skierowane są głównie dla zachowania dzikich gatunków 

pszczołowatych ze względu na ich znaczenie ekonomiczne (Banaszak i in. 2000). Obejmują 

jednak także przedstawicieli innych rodzin żądłówek ze względu na podobne preferencje 

gniazdowe i pokarmowe. Wielu autorów zauważyło w swoich pracach zjawiska negatywnie 

wpływające na istnienie lub stan populacji tych owadów w różnych typach środowisk 

(Kowalczyk 1990, 1996b, 2004b; Kowalczyk, Kurzac 2003; Krzysztofiak, Krzysztofiak 2003; 

Szczepko, Kowalczyk 2006; Żyła 2007; Twerd 2015; Mazur 2014). Jako najbardziej 

niekorzystne zjawiska zostały wymienione: 

o likwidacja suchych i spróchniałych drzew i gałęzi w parkach, zadrzewieniach 

śródpolnych, przydrożach, jak również w lasach i sadach, 

o zamiana architektury drewnianej (domy i zabudowa gospodarcza z bali, często ze 

śladami żerowania ksylofagów) na murowaną, 

o postępująca sukcesja na murawach napiaskowych, kserotermach i terenach porolnych 

doprowadzająca w konsekwencji do zaniku tych siedlisk, 

o zmiany w ukształtowaniu powierzchni prowadzące do likwidacji piaskowni, niwelacji 

lessowych i gliniastych skarp,  

o zmiany w sposobie pielęgnacji zieleni (wielokrotne koszenie uniemożliwiające 

kwitnienie roślin będących źródłem pokarmu), szczególnie na terenach z roślinnością 

dziką. 

Rozumiejąc nieuchronność pewnych przedsięwzięć w konsekwencji postępującej antropo-

presji autorzy równocześnie sugerują szereg działań umożliwiających zminimalizowanie 

negatywnego wpływu na populację żądłówek. Wśród nich wymieniają: 

o wydzielenie w miejscach ustronnych parków stref pozwalających przetrwać owadom, 

w których pozostawione zostaną martwe próchniejące drzewa a koszenie zostanie 

ograniczone do minimum lub zaniechane, 

o ograniczenie usuwania spróchniałego drewna z lasów oraz stworzenie warunków do 

jego ciągłej obecności (ilościowej i jakościowej, zróżnicowanej wilgotnościowo  

i przestrzennie), 

o wykorzystanie drewna z rozbiórki drewnianych budynków do budowy zastępczych 

miejsc rozrodu dla błonkówek i/lub stworzenie nowych oryginalnych rozwiązań 

spełniających te funkcje (np. gliniano słomiane konstrukcje w Wigierskim PN), 



40 
 

o ograniczenie postępującej sukcesji, szczególnie na terenach najbardziej cennych 

przyrodniczo. 

Na uwagę zasługuje fakt dostrzeżenia pewnych form zagospodarowania przestrzennego  

i działania instytucji, które w ramach swojej działalności, po wprowadzeniu kilku prostych 

rozwiązań, mają duży wpływ na zachowanie różnorodności gatunkowej żądłówek, nawet na 

terenach silnie zurbanizowanych. Należą do nich skanseny i ogrody botaniczne (np. Park 

Etnograficzny w Chorzowie, Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Ogród 

Botaniczny w Łodzi) (Banaszak 1998; Kowalczyk, Kurzac 2005; Żyła 2007). Istotne są 

również działania edukacyjno-ochronne, do których należy budowa tzw. „hoteli dla owadów” 

w parkach i otoczeniu szkół, wsparte odpowiednimi poradnikami (np. akcja podjęta przez 

Greenpeace Polska - https://www.greenpeace.org/poland/dzialaj/zbuduj-hotel-dla-zapylaczy/).   

2.4. Filogeneza i klasyfikacja. 

Kopułkowate (Eumeninae) tworzą podrodzinę w rodzinie osowatych (Vespidae). Wchodząc 

w skład Vespoidea razem z siedemnastoma innymi nadrodzinami (w tym trzema wymarłymi) 

należą do podrzędu Aculeata (Aguiar i in. 2013). Są najliczniejszą w gatunki podrodziną 

osowatych. Na Świecie opisano dotychczas 3404 gatunki kopułkowatych, przy jedynie 1867 

reprezentujących pozostałe podrodziny (Piekarski i in. 2018). W Europie znanych jest 226 

gatunków należących do 37 rodzajów (Gusenleitner 2013). 

Kopułkowate pomimo bardzo silnego zróżnicowania morfologicznego, tworzą grupę dobrze 

wyróżnialną. Spośród głównych cech pozwalających oddzielić Eumeninae od pozostałych 

Vespidae Carpenter (1981) wymienia: proporcje nadustka (ratio) 0,78 – 2; listwę potyliczną 

rozwidlającą się na dwa ramiona, z których jedno biegnie do podstawy żuwaczek a drugie do 

hipostomu (z czego jedna, najczęściej hipostomalna wtórnie ulega zanikowi); obecność 

parateguli; rozdwojone pazurki odnóży; obecność listwy w górnej części tylnych bioder, 

cechy budowy aparatu kopulacyjnego samców (krótki pierścień bazalny obejmujący 

podstawę paramer, wolsella z płatowato rozszerzonym digitusem, cuspis zredukowany do 

płatka  

i przymocowany w środku paramer); wargę górną larw szerokości nadustka z przewężeniem 

w miejscu styku, u nasady falistą na przedniej krawędzi w kształcie dwóch płatów. Jako 

kluczową cechę podaje także ich samotny lub półspołeczny tryb życia. Gatunki żyjące  

w Europie i co za tym idzie w Polsce prowadzą samotny tryb życia. Do budowy gniazd 



41 
 

kopułkowate nigdy nie używają przeżutej masy papierowej i nie nadają im kształtu plastrów 

jak ma to miejsce u os społecznych (Gereys 2016).  

Na początku badań kopułkowate nie były wydzielane spośród błonkówek jako osobna grupa, 

tylko wchodziły w skład szeroko pojętych osowatych. Klasyfikacja Eumeninae rozpoczęła się 

od pracy Latreille'a (1802), który zaproponował rodzaje Eumenes, Odynerus i Synagris dla 

gatunków wcześniej umieszczonych przez Linneusza w rodzaju Vespa. Klasyfikacja ta 

opierała się na morfologii metasomy i budowie aparatu gębowego (Hermes i in. 2014).  

W kolejnych wydaniach „Systema Nature” ilość opisywanych gatunków Hymenoptera 

systematycznie rosła, osiągając w 13 edycji tej publikacji liczbę 1241. Nowe rodzaje zostały 

dodane przez Geoffroya, Fabriciusa, Panzera, i innych, ale pierwsza próba połączenia grup 

rodzajowych w sekcje została pomyślnie dokonana przez Latreille'a, który podzielił rząd na 

dwie grupy: Terebrantia i Aculeata . W pierwszej umieścił Securifera (Tentredinidae, 

Siricidae) i Pupivora (Evaniidae, Ichneumonidae, Cynipidae, Chalcididae, Proctotrupidae, 

Chrysididae). W Aculeata natomiast umieścił Heterogyna (Formicidae, Mutillidae), Fossores 

(Scoliidae, Sapygidae, Sphegidae, Bembecidae, Larridae, Nyssonidae, Crabronidae), 

Diploptera (Masaridae, Vespidae) i Mellifera (Andrenidae, Apidae). (Westwood 1838, 1840). 

Klasyfikacja jednostek wyższego rzędu u osowatych stopniowo rozpoczęła się kształtować  

w połowie XIX wieku. Henri de Saussure w latach 1852-1858 opublikował swoją monografię 

na temat osowatych (sensu Vespidae). Było to pierwsze szczegółowe opracowanie tej grupy. 

Podzielił osowate "Vespides" na trzy plemiona: "Masariens", "Vespiens" – do których włączył 

osy społeczne i rodzaj Ischnogaster oraz "Eumeniens" skupiający większość os samotnych. 

Rodzaj Stenogaster uznał za pośredni pomiędzy "Eumeniens" a "Vespiens". Opierając się na 

kształcie żuwaczek wydzielił również w "Eumeniens" rodzaje Zethus, Calligaster i Discoelius 

w osobną grupę "Zethites". W zaproponowanym przez de Saussure podziale, najliczniejszym 

rodzajem był Odynerus, podzielony na cztery podrodzaje i kilka podgrup. W tym czasie 

wszystkie rodzaje były jeszcze słabo poznane, a niektóre później wielokrotnie przenoszone  

w miarę zmiany klasyfikacji. Podczas gdy de Saussure traktował Vespidae jako jedną rodzinę 

z trzema głównymi plemionami, Ashmead (1902a-c) uznał, że należy je traktować jako 

osobne rodziny: Masaridae, Eumenidae i Vespidae. Rodziny te dzielił na podrodziny lub 

plemiona. Dla Vespidae były to Vespinae i Polistinae. Rodzaj Ischnogaster przyporządkował 

do jednej z czterech podrodzin Eumenidae jako Ischnogasterinae. Pozostałe to Discoelinae  

(= Zethinae), Eumeninae i Raphiglossinae. Masaridae podzielił na Masarini i Euparagiini. 



42 
 

W 1918 roku Bequaert w rodzinie Vespidae wyróżnił dziesięć podrodzin: Masarinae, 

Euparagiinae, Raphiglossinae, Zethinae, Eumeninae, Stenogastrinae, Epiponinae, 

Ropalidiinae, Polistinae i Vespinae, a Bradley w 1922 roku, opierając się na szczegółowym 

badaniu użyłkowania skrzydeł, zmodyfikował tę klasyfikację tworząc podrodzinę Gayellinae, 

poprzez wyłączenie rodzaju Gayella z podrodziny Euparagiinae.  

Richards (1962) na podstawie gruntownej analizy morfologii wrócił do systemu opartego na 

trzech rodzinach: Masaridae, Eumenidae i Vespidae, z których każą podzielił na trzy 

podrodziny. Gayellinae i Euparagiinae umieścił w rodzinie Masaridae. Na podstawie 

podobieństw w budowie wargi dolnej, kształcie komórki radialnej i uwzględniając społeczny 

tryb życia Stenogastrinae włączył do Vespidae. W ramach podrodziny Polistinae nadał status 

plemienia rodzajom Ropalidia i Polistes oraz Polybiinae (Epiponinae sensu Bequaert). Wielu 

autorów wyraziło zastrzeżenia do tego podziału. Charnley (1973) podważył zasadność 

podziału podrodziny Polistinae na trzy plemiona na postawie analizy budowy męskich 

genitaliów oraz otworu propodealnego. Z kolei Spradbery (1975) a później van der Vecht 

(1977) odnieśli się krytycznie do pozycji Stenogastrinae, udowadniając bliższy związek 

filogenetyczny tej grupy z rodziną Eumenidae. Dodać należy, że już wcześniej w ramach 

badań fauny europejskich osowatych najpierw Berland (1928) a później Blüthgen (1961) 

również w swoich pracach przyjęli system podziału na trzy rodziny. 

Carpenter (1981) aby wyjaśnić relacje filogenetyczne w obrębie Vespidae jako pierwszy 

przeprowadził analizę kladystyczną. Zbadał on 136 rodzajów i 506 gatunków Vespidae oraz 

21 rodzajów i 45 gatunków Scoliidae reprezentujących dwie podrodziny i trzy plemiona. 

Analiza Carpentera obejmowała 50 cech morfologicznych i anatomicznych, w tym cechy 

stadium preimaginalnych oraz behawior. Wyniki skłoniły go do przywrócenia systemu  

z jedną rodziną – Vespidae, podzieloną na 6 podrodzin: Euparagiinae, Masarinae (z Masarini 

i Gayellini), Eumeninae (z Eumeninae s. str., Zethiinae i Raphiglossinae), Stenogastrinae, 

Polistinae i Vespinae (rys. 12). Carpenter wykazał także, że trzy ostatnie podrodziny tworzą 

grupy monofiletyczne, co było zgodne z wcześniejszymi opiniami de Saussure (1852–1858)  

i Richards’a (1962). Wyniki analiz wykazały m. in., że Masaridae sensu Richrds’a są grupą 

parafiletyczną a rodzaj Euparagia jest grupą siostrzaną wszystkich Vespidae. 

Carpenter (1981) opracowując filogenezę Vespidae w przypadku Eumeninae zatrzymał się na 

poziomie podrodziny. Dopiero w późniejszych latach Carpenter i Cumming (1985) w oparciu 

o rodzaje nearktyczne i Vernier (1997) w oparciu o rodzaje europejskie, wykonali analizy 
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kladystyczne, przybliżając pokrewieństwa wewnątrz podrodziny. Rodzaj Zethus (u Carpenter, 

Cumming 1985) uznano za grupę siostrzaną wszystkich Eumeninae. W kladogramie 

utworzonym przez Verniera rodzaj Discoelius również znalazł miejsce jako grupa siostrzana 

wszystkich Eumenidae. Osobną grupę tworzyły także łącznie rodzaje Eumenes, 

Ischnogasteroides, Delta i Katamenes zaś oddzielono rodzaj Pareumenes. Pozostałe rodzaje 

os samotnych zajmowały wspólną gałąź.  

 

Ryc. 12. Kladogram wskazujący zależności filogenetyczne między podrodzinami Vespidae 

(wg. Carpenter 1981). 

Kilka późniejszych prac omawiających filogenezę Vespidae (Schmitz, Moritz 1998; Hunt, 

Amdam 2005; Hunt 2006; Hines i in. 2007) zawierało wyniki zasadniczo różniące się od 

podanych przez Carpentera (1982), wykazując niezależną ewolucję cech społecznych  

u Stenogastrinae oraz podważając monofiletyczne pochodzenie Eumeninae. Pickett  

i Carpenter (2010) nie zgadzając się z tymi wynikami wykonali analizę kladystyczną  

w oparciu o ponad 300 cech morfologicznych i behawioralnych, w połączeniu z nowymi 

danymi molekularnymi 130 gatunków Vespidae i dwóch Scoliidae. Badanie to doprowadziło 

do bardzo podobnych wyników uzyskanych przez Carpentera (1981): wyróżniono sześć 

podrodzin Vespidae uznanych za monofiletyczne, Euparagiinae zajęły pozycję jako grupa 

siostrzana wszystkich pozostałych Vespidae a Stenogastrinae, Polistinae i Vespinae 

stworzyły monofiletyczną grupę os społecznych.  

W kolejnych badaniach udowodniono jednak, że relacje filogenetyczne w rodzinie Vespidae 

wywnioskowane z analizy DNA są w dużej mierze niezgodne z tymi, które bazują na cechach 
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morfologicznych i behawioralnych. Hermes i in. (2014) przeprowadzili kompleksowe badanie 

filogenetyczne Eumeninae. Wyniki doprowadziły autorów do podziału podrodziny 

Eumeninae na trzy plemiona: Eumenini (w tym część byłych Eumeninae), Odynerini (w tym 

pozostałą część byłych Eumeninae) i Zethini (obejmujący byłe Raphiglossinae i Zethinae). 

Wykazano także jedynie u Eumenini pochodzenie monofiletyczne. Bank i in. (2017) 

potwierdzili odrębność Zetini, jednak z racji niejasnej relacji filogenetycznej w grupie, 

sugerowali zachowanie w randze podrodziny Raphiglossinae i Zethinae. W przypadku 

pozostałych Eumeninae, gdzie jedynie Eumenini zostały uznane za grupę monofiletyczną, 

zaproponowano zrezygnowanie z podziału na plemiona wewnątrz podrodziny do momentu 

pełnego wyjaśnienia relacji filogenetycznych na tym poziomie. Autorzy potwierdzili także, że 

Stenogastrinae jest grupą siostrzaną dla pozostałych Vespidae a wykształcenie u nich cech 

społecznych nastąpiło niezależnie od Vespinae i Polistinae, co wcześniej już sugerowali 

Schmitz i Moritz (1998) oraz Hines i in. (2007). W ramach najnowszej analizy (Piekarski i in. 

2018) zaproponowano podział rodziny Vespidae na dziewięć podrodzin: Stenogastrinae (63 

gat.), Euparagiinae (10 gat.), Gayellinae (11 gat.), Masarinae (359 gat.), Eumeninae (3404 

gat.), Raphiglossinae (16 gat.), Zethinae (335 gat.), Polistinae (1003 gat.) i Vespinae (70 gat.).  

Dotychczasowe badania dowiodły, że najstarsze skamieniałości przedstawicieli rodziny 

Vespidae pochodzą z mezozoiku, z kredy. Znalezione zostały w Centralnej Azji na terenie 

Rosji, Kazachstanu i Mongolii oraz w Afryce Południowej w Botswanie. Należały do 

podrodziny Priorvespinae i Euparagiinae. Priorvespinae są wymarłą grupą, siostrzaną dla 

pozostałych Vespidae, Euparaginae natomiast zachowały się jako reliktowa grupa 

zamieszkująca południowo-zachodnie rejony Ameryki Północnej. Za najstarszą skamielinę 

należącą do Eumeninae uznano okaz znaleziony w kredowym bursztynie w New Jersey, 

opisany jako Symmorphus senex, którego wiek określono na 90–94 mln. lat pne (Carpenter 

2000) (fig. 13 ).  

 

Ryc. 13. Symmorphus senex najstarszy znany przedstawiciel Eumeninae (za Carpenter 2000). 
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W 2017 roku Perrad, Grimaldi i Carpenter stosując analizę kladystyczną zbadali związek 

pomiędzy formami kopalnymi i osami żyjącymi współcześnie opierając się na 75 cechach 

morfologicznych i behawioralnych. Opracowany kladogram pokazuje m. in. kluczowe punkty 

w ewolucji Vespidae i przyporządkowuje je do osi czasu. Jednym z nich jest pojawienie się 

linii rozwojowej Eumeninae (rys. 14).  

 

Ryc. 14. Chronogram ewolucji Vespidae (Perrad, Grimaldi, Carpenter 2017) [uproszczony]. 

Przyjęta skala czasu to milion lat (Myr). Taksony i linie wymarłe przedstawione na szaro. 

Tylko węzły oznaczone klepsydrą są datowane i porównywane z linią czasu. Wiek węzłów 

opiera się na najmłodszym wieku najwcześniejszej skamieliny w kladzie. 
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3. Cele pracy 

Podrodzina kopułkowatych (Eumeninae) w Polsce, choć wielokrotnie stanowiła przedmiot 

badań, do dzisiaj nie doczekała się całościowego opracowania. Większość publikacji 

ograniczała się do rozpoznania fauny poszczególnych regionów Polski, jednak w bardzo 

nierównomierny sposób. Brak precyzyjnego opisu gatunków oraz nieaktualne klucze do ozna-

czania są często źródłem problemów związanych z dokładnym rozpoznaniem poszczególnych 

taksonów.  

W sytuacji tak skromnego stanu wiedzy na temat kopułkowatych Polski podjęto badania, 

których celem było monograficzne opracowanie fauny tej grupy owadów z terenu Polski,  

a w szczególności: 

 rozpoznanie składu gatunkowego os z podrodziny Eumeninae w Polsce i opracowanie 

krytycznej listy gatunków; 

 weryfikacja danych pochodzących z kolekcji muzealnych, instytutowych i wszelkich 

dostępnych zbiorów prywatnych, wykonanie map rozsiedlenia poszczególnych 

gatunków na terenie kraju z uwzględnieniem podziału na krainy fizjograficzne; 

 pozyskanie (uzupełnienie) materiałów, szczególnie z obszarów Polski dotychczas nie 

objętych badaniami kopułkowatych; 

 sporządzenie katalogu dla podrodziny Eumeninae; 

 sporządzenie opisów taksonów występujących w Polsce; 

 podsumowanie wiedzy na temat biologii gatunków występujących w Polsce 

 określenie dynamiki pojawu poszczególnych gatunków; 

 opracowanie klucza do oznaczania kopułkowatych występujących na terenie kraju,  

w tym: klucza do podrodzin, rodzajów i stwierdzonych gatunków, z uwzględnieniem 

taksonów błędnie wykazanych; 

 ocena zagrożeń dla przedstawicieli Eumeninae na terenie kraju; 

 przegląd i wykaz piśmiennictwa poświęconego Eumeninae Polski. 
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4. Materiały i metody 

Dla realizacji postawionych celów badawczych konieczne było zarówno zgromadze-

nie danych z piśmiennictwa, analiza materiałów w dostępnych kolekcjach (w tym histo-

rycznych) oraz ich uzupełnienie o dane współczesne, szczególnie w przypadku regionów 

wcześniej pominiętych w badaniach. 

4. 1. Metodyka pozyskiwania materiałów i ich opracowania 

4. 1. 1. Kolekcje entomologiczne  

Badania przeprowadzono w oparciu o kolekcje należące do instytucji naukowych, muzeów 

oraz na podstawie dostępnych zbiorów prywatnych. Przebadano w sumie 11 266 okazów  

z terenu Polski oraz 1474 okazy z 19 innych krajów Europy (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, 

Czarnogóry, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowenii, 

Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch). Wykorzystano 

zbiory należące do następujących instytucji: 

o Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 

o Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, 

o Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, 

o Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego 

o Muzeum Śląska Opolskiego, 

o Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

o Białowieski Park Narodowy 

oraz kolekcje prywatne, których właścicielami są: Janusz Grzywocz, Bogdan Jaroszewicz, 

Andrzej Palaczyk, Bogdan Wiśniowski i Jacek Wendzonka. 

 Kopułkowate, poza kilkoma wyjątkami, są nielicznie reprezentowane w kolekcjach 

krajowych. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu posiada kolekcję liczącą ponad 6000 okazów 

Eumeninae. Składają się na nią zbiory sprzed II wojny, których autorami są głównie  

F. Kirsch, H. Nowotny i E. Drescher, jak i  stanowiąca największą część kolekcja 

współczesna, na którą składają się okazy złowione przez R. Dobosza, J. K. Kowalczyka,  

J. v. d. Smissen i W. Żyłę oraz kilkudziesięciu innych entomologów. Materiały pochodzą 

zarówno z Polski (3375 okazów) jak i innych rejonów Europy i świata. 

 Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie jest w posiadaniu 2185 okazów 

kopułkowatych pochodzących z terenu Polski. Składają się na niego przedwojenny zbiór  
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A. R. Paula z północno wschodniej części kraju, głównie Szczecina i okolic. Jest to jedynie 

część kolekcji tego badacza, na którą składa się również systematyczna kolekcja obejmująca 

osowate świata. Powojenny zbiór kopułkowatych liczący około 800 okazów oparty jest 

głównie na materiałach pracowników MiIZ PAN (wcześniej Instytutu Zoologii PAN)  

w Warszawie. Dużą część stanowi stale rozwijana kolekcja autorstwa T. Huflejta, z której 

okazy pochodzą głównie z obszaru centralnej Polski i Niziny Sandomierskiej. 

 Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu posiada dwie kolekcje osowatych. Pierwszą 

stanowi historyczny zbiór R. Dittricha zawierający 713 okazów kopułkowatych z lat 1834 - 

1921, pochodzących głównie z terenów Dolnego Śląska, południowej Wielkopolski  

i Sudetów (dawnej Prowinz Schlesien). Drugą część stanowi niewielki powojenny zbiór  

J. Noskiewicza zawierający 67 okazów Eumeninae z rozproszonych stanowisk prawie całej 

Polski. 

 Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego posiada kolekcję liczącą 1904 okazy  

z Polski. Składa się na nią głównie zbiór J. K. Kowalczyka. Większość stanowią materiały  

z centralnej części kraju. Niewielki procent to okazy złowione przez innych entomologów. 

 Zbiór osowatych Muzeum Śląska Opolskiego ogranicza się do kolekcji E. Scholza 

pochodzącej przede wszystkim z obszaru Dolnego Śląska. Zawiera 201 okazów Eumeninae.  

 Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach jest posiadaczem kolekcji błonkówek Waldemara Celarego, uzupełnionej 

zbiorami studentów i doktorantów Zakładu. Składają się na nie owady odławiane w różnych 

miejscach w Polsce. Zbiór Eumeninae liczył 262 okazy, głównie z ternu Wyżyny 

Małopolskiej i Beskidu Zachodniego.  

 Udostępnione kolekcje prywatne łącznie liczyły 2559 okazów. Na szczególną uwagę 

zasługują dwie. Zbiór B. Wiśniowskiego, zawierający 1926 okazów kopułkowatych, 

pozyskanych z terenu Ojcowskiego Parku Narodowego oraz innych regionów, głównie 

południowej części kraju. Drugim jest kolekcja J. Wendzonki, licząca 525 okazów  

i zawierająca bogaty materiał z Wielkopolski oraz częściowo innych regionów kraju. 

Białowieski Park Narodowy nie posiada systematycznej kolekcji błonkówek. Materiały użyte 

w pracy pochodzą z lat 2003-2015 i są wynikiem badań monitoringowych prowadzonych  

w Parku w pod kierunkiem prof. J. Gutowskiego. Pozostała część pochodzi z badań z terenu 

Puszczy Piskiej z lat 2005-2011. Materiały zdeponowane zostały w Muzeum Górnośląskim  

w Bytomiu i częściowo są wchodzą w skład kolekcji B. Wiśniowskiego.  

 W części przedwojennych zbiorów historycznych, choć generalnie dobrze 

zachowanych, okazy często pozbawione są metryk. Spora część informacji zapisana jest 
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skrótami lub pojedynczymi literami, bez dat, co uniemożliwiało weryfikację danych  

z kolekcji w odniesieniu do już opublikowanych prac.  

4. 1. 2 Interpretacja istniejących zapisów 

Zebrano całe dostępne piśmiennictwo poświęcone Eumeninae Polski wraz z najważniejszymi 

pracami podejmującymi zagadnienia filogenezy i biologii grupy. W opracowaniu użyto 

informacje pochodzące z 368 pozycji piśmiennictwa. Dane odnoszące się do rozmieszczenia 

gatunków skatalogowano i umieszczono w zakładce „Wyniki”, odpowiednio przy charaktery-

styce poszczególnych gatunków. Stały się również, w połączeniu z materiałami własnymi, 

podstawą do opracowania map rozmieszczenia poszczególnych gatunków na trenie Polski.  

W części wyniki podano liczbę przebadanych okazów i podano szczegółowe dane dotyczące 

tylko materiałów dotychczas niepublikowanych. Poza okazami z terenu Polski analizie 

poddano również materiały pochodzące z zagranicy a służące celom porównawczym. W tym 

przypadku w części „Wyniki”, w akapicie „Materiał spoza granic Polski” podano jedynie 

nazwę kraju, ilość przebadanych osobników i informację o pochodzeniu zbioru. 

W przypadku historycznych danych faunistycznych, w związku z faktem zmiany granic 

Polski po 1945 roku, ze starszej literatury wydzielono stanowiska znajdujące się obecnie na 

obszarze kraju. W związku ze zmianami nazw miejscowości, przeprowadzono ich 

aktualizację na postawie literatury (Choroś i in. 2015; Rospond 1951; Witczak 2012), stron 

internetowych (Genealogy.net Schlesien 2017; Mapster. Mapy archiwalne Polski i Europy 

Środkowej 2017) oraz konsultacji z pracownikami naukowymi. W przypadku miejscowości, 

które przestały istnieć zachowano ich pierwotną nazwę dodając komentarz. Gdy miejscowości 

zostały włączone do większych jednostek administracyjnych, tracąc tym samym swoją 

samodzielność (nazwa nie jest używana), w pracy zastosowano nazwę jednostki 

współczesnej. Historyczny region „Grafschaft Glatz”, obecnie powiat kłodzki, wymieniany  

w opracowaniach Schillinga i Scholza, z racji przebiegającej przez niego granicy pomiędzy 

Sudetami Wschodnimi i Zachodnimi i co za tym idzie braku możliwości jednoznacznego 

przyporządkowania do któregokolwiek z nich, zaznaczony został w obydwu krainach ze 

znakiem zapytania. Gdy autor w publikacji tylko ogólnie wymienił region (np. Śląsk, 

Pomorze) po dotarciu w zbiorze do danych szczegółowych (data, miejscowość), podane one 

zostały jako nowe dane. Ma to miejsce w przypadku opracowań Dittricha, Paula i Scholza.  
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Dla łatwiejszego zorientowania się w tłumaczeniach, szczególnie w przypadku nazw 

niemieckich, sporządzono wykaz miejscowości i ich polskich odpowiedników. 

4. 1. 3. Materiały własne 

Materiały do badań odławiano w terminie od kwietnia do końca października. Uwagę głównie 

skoncentrowano na wybranych terenach w słabo zbadanych regionach takich jak Roztocze 

czy Kotlina Nowotarska. Koncentrowano się na miejscach potencjalnego gniazdowania 

jakimi były ciepłe i suche stanowiska, często o intensywnej insolacji głównie ścianki lessowe 

lub gliniaste, łachy piasku lub piaszczystej gleby porośnięte rzadką roślinnością, martwice 

drzew lub drewniane elementy budynków, szczególnie te uszkodzone przez ksylofagi, płoty, 

słupy, gliniane ściany budynków, trzcinowe dachy. Innym typem penetrowanych środowisk 

były kwitnące rośliny oraz w ich otoczenie. Dotyczyło to zarówno drzew, krzewów jak  

i roślin zielnych. Owady odławiano metodą „na upatrzonego” przy pomocy siatki 

entomologicznej lub przy użyciu stacjonarnych pułapek tj. szalki Moericke’go („żółte miski”) 

oraz pułapek gniazdowych wykonanych z trzciny. Nocne odłowy na światło, pomimo 

podjętych prób, nie przyniosły dobrych rezultatów. Okazy zatruwano octanem etylu, 

spreparowano na sucho umieszczając na szpilkach entomologicznych o rozmiarach od 0 do  

2 a w przypadku najmniejszych okazów wykorzystano minucje. Do oznaczania użyto 

mikroskopu marki Nikon SMZ 1000.  

4. 2. Metodyka gromadzenia i opracowania danych 

Podczas opracowywania materiałów zebrano dane dotyczące nazwy gatunku, płci, ilości 

osobników, daty i miejsca odłowu i, jeżeli było to możliwe, informacje dotyczące 

odwiedzanych roślin, siedliska lub miejsca gniazdowania. Wszystkie informacje o przeba-

danych okazach wprowadzono do bazy danych. W materiałach wcześniej opublikowanych 

zrewidowano oznaczenia i skorygowano dane z informacjami z publikacji. Uwagi dotyczące 

rozbieżności (np. korekta składu gatunkowego, błędne oznaczenia) umieszczono w części 

katalogowej przy każdym gatunku. W zakładce „zbadany materiał” podano ogólną liczbę 

przebadanych okazów, szczegółowo wymienione zostały tylko wcześniej niepublikowane.  

Na podstawie dostępnych dat odłowu stworzono wykresy dynamiki pojawu dla poszcze-

gólnych gatunków z podziałem na samce i samice. W przypadku niewystarczającej liczby 

danych ograniczono się tylko do naniesienia na wykres dostępnych informacji o aktywności 

sezonowej. Na wykresie miesiące podzielono na dekady. Odrzucono dane nie zawierające 
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kompletnej informacje o dacie połowu, jak również dane z okazów wyhodowanych oraz 

odłowionych w szerokich ramach czasowych np. obejmujących kilka dekad. 

W opracowanym kluczu uwzględniono gatunki stwierdzone na terenie kraju jak również te, 

które wcześniej zostały z terenu Polski wykazane błędnie. Przy konstruowaniu klucza 

posłużono się zgromadzonym piśmiennictwem, jak również oparto się na własnej analizie 

poszczególnych cech. Skorzystano przy tym z opracowań (Blüthgen 1961; Cumming 1989; 

Gereys 2016; Goulet, Huber 1993; Gusenleitner 1981, 1994, 1995, 1997a, b, 1998, 1999a - c, 

2000a, b; Schmid – Egger 2004). Rysunki do klucza zostały wykonane na podstawie zdjęć 

makro okazów. Obiekty sfotografowano aparatem zsynchronizowanym z mikroskopem marki 

Nikon 1500 a rysunki wykonano przy użyciu programu CorelDRAW X5. 

Skróty zastosowane w pracy: 

AD – A. Drozda 

AF – A. Florczak 

AG – A. Grzywocz 

AG&JG – A. Grzywocz  

               & J. Grzywocz 

AI – A. Iliinskyj 

AK – A. Klasa 

AKA – A. Kostro  

           (Kostro-Ambroziak) 

AL – A. Larysz 

Ala – A. Lasoń 

ALi – A. Liana 

AM – A. Miszta 

AMo – A. Mońko 

AN – A. Neuman 

AP – A. Palaczyk 

AR – A. Riedel 

ARP – A. R. Paul 

AS – A. Staręga 

AT – A. Trzeciak 

AW – A. Waga 

B – Bednarz 

BJ – B. Jaroszewicz 

BJL – B. & J. A. Lis 

BK – B. Kreczmar 

BP – B. Pisarski 

BS – B. Soszyński 

BW – B. Wiśniowski 

CG – C. Greń 

CGb – C. Gębicki 

CW&AJ – C. Watała  

              & A. Jadwiszczak 

DŻ – D. Żyła 

EA – E. Ambrozik 

ED – E. Drescher 

EH – E. Hanau 

EIZP – Ekipa Instytutu Zoologii PAN 

EK – E. Kierych 

EKe – E. Koeppen 

EKo – E. Kostrowicka 

EM – E. Markiewicz 

EN – E. Nowakowski 

ES – E. Scholz 

FK – F. Kirsch 

FP – F. P. (?) 

G – Gąsior 

GE – G. Enderlein  

GM – G. Michoński 

GS – G. Schroeder 

GŚ – G. Świerczyński 

HL – H. Lüderwaldt 

HN – H. Nowotny 

HP – H. Piekarska  

        (Piekarska-Boniecka) 

HS – H. Szołtys 

JB – J. Bąk 

JBe – J. Betleja 

JD – J. Dominik 

JF – J. Fudakowski 

JG – J. Grzywocz 

JGł – J. Głowacki 

JK – J. Kowalewski 

JKi – J. Kierat 

JKK – J. K. Kowalczyk 

JKu – J. Kurzawa 

JL – J. Lipa 

JŁ – J. Łuszczak 

JMG – J. M. Gutowski 

JN – J. Noskiewicz 

JNa – J. Nast 

JNd – J. Nadolski 

JR – J. Równicka 

JS – J. Stępkowska 

JSa – J. Sawoniewicz 

JSz – J. Szwedo 
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JW – J. Wendzonka 

K – Keler 

KC – K. Chrul 

KL – K. Lubińska 

KM – K. Młynarski 

KMa – K. Malski 

KW – K. Werstak 

LB&MP – L. Borowiec  

              & M. Poprawska 

Ł – Łukaszewicz 

ŁM – Ł. Mielczarek 

ŁP – Ł. Przybyłowicz 

MB – M. Bielewicz 

MBu – M. Bunalski 

MD – M. Dylewska 

MDr – M. Droń 

MJŁ – M. J. Łuszczak 

MK – M. Krzeptowski 

MM – M. Mokry 

MMa – M. Mastalerz 

MP – M. Pietraszkiewicz 

MS – M. Soszyński 

MW – M. Wanat 

NW – N. Warocka 

OR – O. Richter 

PC – P. Ciszewski 

PCi – P. Ciaramella 

PŁ – P. Łoziński 

PN – P. Noack 

PO – P. Olszewski 

PS – P. Stachowiak 

PT – P. Trojan 

PZ – P. Zięba 

PŻ – P. Żurawlew 

RB – R. Bańkowska 

RBi – R. Bielawski 

RD – R. Dobosz 

RDi – coll. R. Dittrich 

RK – R. Kriger 

RL – R. Lewandowski 

RM – R. Miler 

RP – R. Plewa 

S – Sikorski 

SA&AK – S. Adamczewski  

                  & A. Kostrowicki 

SB – S. Błeszyński 

SN - S. Nowakowski 

SS – S. Smreczyński 

SSt – S. Stach 

SSz – S. Szafraniec 

SŻ – S. Żyła 

TH – T. Huflejt 

TK – T. Kurzac 

TKl – T. Klejdysz 

TP – T. Pawlikowski 

TR – T. Rutkowski 

WB – W. Banzhaf 

WBa – W. Bazyluk 

WC – W. Celary 

WK – W. Kostowski 

WN – W. Niesiołowski 

WNo – W. Nowakowski 

WP – W. Piotrowski 

WS – W. Szczepański 

WŻ – W. Żyła 

ZP – Z. Paprocka 

ZŚ – Z. Śliwiński 

(cAG) – coll. A. Grzywocza 

(cAP) – coll. A. Palaczyka 

(cBW) – coll. B. Wiśniowskiego 

(cGM) – coll. G. Michońskiego 

(cJW) – coll. J. Wendzonki 

(ISEZ) – Instytut Systematyki i Ewolucji  

               Zwierząt w Krakowie 

(MGB) – Muzeum Górnośląskie  

               w Bytomiu 

(MIZ) – Muzeum i Instytut Zoologii  

               PAN w Warszawie 

(MPŁ) – Muzeum Przyrodnicze  

               Uniwersytetu Łódzkiego 

(MPW) – Muzeum Przyrodnicze  

      Uniwersytetu Wrocławskiego 

(MŚO) – Muzeum Śląska Opolskiego  

(UJK) – Uniwersytet Jana  

              Kazimierza w Kielcach 

(ZIN) – Zoological Institute of  

             Russian Academy of  

             Science , St. Petersburg, Rosja 

* – brak danych 

Dol. – Dolina 

G. – góra 

(hist.) – nazwa historyczna 

J. – jezioro 

k. – koło, obok 

KWB – Kopalnia Węgla Brunatnego 

L. – Leśnictwo 

Ndl. – Nadleśnictwo 

oś. – osiedle 

PK – Park Krajobrazowy 

PN – Park Narodowy 

pow. – powiat 

rez. – rezerwat 

rz. – rzeka 

UŁ – Uniwersytet Łódzki 

W. – wyspa  

Zat. – Zatoka 

{ } – uwagi autora 

1, 2, 3 ...
 – uwagi autora 
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4.3. Podział na krainy zoogeograficzne i zastosowanie siatki UTM 

Dane z piśmiennictwa oraz badań własnych wykorzystane zostały do stworzenia map 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków kopułkowatych. Przyjęto podział na krainy 

zoogeograficzne zastosowane w Katalogu Fauny Polski (Burakowski i in. 1978) (Ryc. 15). 

 

 

Ryc. 15. Krainy zoogeograficzne Polski 

1 – Morze Bałtyckie 

2 – Pobrzeże Bałtyku 

3 – Pojezierze Pomorskie 

4 – Pojezierze Mazurskie 

5 – Nizina Wielkopolsko – Kujawska 

6 – Nizina Mazowiecka 

7 – Podlasie 

7a – Puszcza Białowieska 

8 – Śląsk Dolny 

8a – Wzgórza Trzebnickie 

9 – Śląsk Górny 

10 – Wyżyna Krakowsko – Wieluńska 

11 – Wyżyna Małopolska 

11a – Góry Świętokrzyskie 

12 – Wyżyna Lubelska 

13 – Roztocze 

14 – Nizina Sandomierska 

15 – Sudety Zachodnie 

16 – Sudety Wschodnie 

17 – Beskid Zachodni 

17a – Kotlina Nowotarska 

18 – Beskid Wschodni 

19 – Bieszczady 

20 – Pieniny 

21 – Tatry 

 

 

Korzystając z siatki UTM (Universal Transverse Mercator) (ryc. 16) przyporządkowano 

każde stanowisko do odpowiedniego kwadratu odpowiadającemu w terenie powierzchni  

10x10 km i naniesiono na mapę dla każdego z gatunków osobno. W przypadku miejscowości 
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obejmujących więcej niż jeden kwadrat UTM, przy braku precyzyjnego usytuowania, 

przyjęto kwadrat obejmujący centrum miasta lub kwadrat położony centralnie w granicach 

podawanej jednostki (np. parku narodowego). Danych bardziej ogólnych (np. Śląsk, Pomorze 

itp.) nie naniesiono na mapy. Użyto białych kółek w celu przedstawienia danych  

z piśmiennictwa i czarnych kółek dla zobrazowania nowych danych i danych wcześniej 

niepublikowanych. Kółka biało-czarne zastosowano w przypadku zajścia obydwu w/w 

okoliczności. Niejasności opatrzono komentarzem. Do tworzenia map użyto programu 

CorelDRAW X5. 

W celu właściwego przyporządkowania stanowisk do odpowiednich kwadratów posłużono 

się informacjami z następujących stron internetowych: Krajowa Sieć Informacji o 

Bioróżnorod-ności (KSIB), Motyle Europy, Portal Korporacyjny Lasów Państwowych oraz 

Mapy Google. 

 

 

Ryc. 16. Mapa Polski z naniesioną siatką UTM 
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4.4. Elementy zoogeograficzne 

Nazewnictwo elementów zasięgowych przyjęto za Mazurem (2001). Wykorzystano w pracy 

także przyjęty podział Palearktyki na obszary, których granice w większości przypadków 

poprowadzono  w oparciu o granice państw: 

o Obszar atlantycki (Portugalia, Hiszpania do linii Salamanka – San Sebastian, Francja 

z wyłączeniem części śródziemnomorskiej, Luxemburg, Belgia, Holandia, Dania, 

Norwegia, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia), 

o Obszar śródziemnomorski (Północna Afryka, Izrael, Jordania, Syria, Liban, Cypr, 

Grecja, Macedonia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Słowenia, Włochy, 

Szwajcaria, Francja na południowy wschód od linii Tuluza - Lion, Hiszpania z wyłą-

czeniem części Atlantyckiej), 

o Obszar panoński (Rumunia wewnątrz łuku Karpat, Węgry, Słowacja, Czechy, 

Austria) 

o Obszar bałtycki (Niemcy, Polska, Białoruś, europejska część Rosji z wyłączeniem 

części południowej, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja), 

o Obszar pontyjski (Turcja, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja na południe od linii 

Kursk – Kazań, Ukraina, Mołdawia, Rumunia po zewnętrznej stronie łuku Karpat), 

o Obszar kaspijski (Kazachstan, Rosja na południe od Ufy po Kazachstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan, Afganistan, Iran, Irak), 

o Obszar kirgiski (Kirgistan, Tadżykistan, północno-zachodnia część Chin), 

o Obszar syberyjski (Syberia bez wybrzeża Pacyfiku), 

o Obszar mongolski (Mongolia i obszary sąsiadująca część Chin po 40 równoleżnik), 

o Obszar pacyficzny (Północna Korea, Chiny, z Mandżurią, syberyjskie wybrzeża 

Pacyfiku z półwyspami, Japonia), 

o Obszar holarktyczny (Nearktyka i Palearktyka). 

Nazwy elementów zasięgowych oparto na nazwach wyróżnionych regionów. Przyjęto nazwy 

najwyżej dwuczłonowe, oparte na nazwach regionów peryferyjnych w zasięgu danego 

gatunku. Poniżej wyszczególniono tylko elementy do których należą omawiane w pracy 

gatunki Eumeninae. W przypadku sytuacji niejasnych w części poświęconej gatunkom 

elementy zaopatrzono w pytajnik. 
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4.5. Częstość występowania gatunków i kategorie zagrożenia  

Częstość występowania poszczególnych gatunków oceniono poprzez określenie liczby 

kwadratów UTM (10x10 km), w których stwierdzono gatunek, do liczby wszystkich 

kwadratów UTM, w których stwierdzono przedstawicieli podrodziny Eumeninae w Polsce, 

czyli 699. Nazewnictwo kategorii gatunków przyjęto za Celarym (2007) i częściowo 

zmodyfikowano. W oparciu o liczbę dostępnych danych dla poszczególnych gatunków 

wyróżniono następujące kategorie: 

o gatunki skrajnie rzadkie (do 2% wszystkich stanowisk UTM, czyli odnotowane w nie 

więcej niż 13 kwadratach), 

o bardzo rzadkie (od powyżej 2% do 5%, czyli występujące w 14 - 34 kwadratach), 

o rzadkie (od powyżej 5% do 10%, czyli stwierdzone w 35 - 69 stanowiskach), 

o częste (od powyżej 10% do 20%, czyli występujące w 70 - 139 kwadratach), 

o pospolite (stanowiące więcej niż 20%, czyli pojawiające się w więcej niż 140 

kwadratach). 

Wyznaczone kategorie są umowne. Wartości wyrażone w procentach przekładają się na  

liczbę odnotowanych stanowisk. 

Nazwy kategorii zagrożenia użyte przy opisie gatunków przyjęto za Głowacińskim (2002). 

Poniżej wyjaśniono zastosowane w pracy skróty kategorii zagrożenia: 

- VU - gatunki umiarkowanie zagrożone (narażone); 

- DD - gatunki o statucie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej 

nieokreślonym; 

4.6. Nazewnictwo i układ systematyczny 

W niniejszej pracy przyjęto podział Vespidae na podrodziny za van der Vecht’em  

i Carpenter’em (1990). Podział i nazewnictwo niższych jednostek systematycznych oparto na 

pracach Gusenleitnera (1994, 1995, 1997a, b, 1998, 1999a - c, 2000a, b). 

Przy opisie morfologii Eumeninae posłużono się opracowaniami: Grandi 1961; Spradbery 

1973; Tormos i in. 1997; Bitsch 2012; Gereys 2016. Polskie nazewnictwo części ciała 

przyjęto za Razowskim (1987, 1996). Nazewnictwo roślin wymienianych w pracy przyjęto za 

Mirkiem i in. (1995). 
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5. Wyniki 

5. 1. Omówienie krajowej fauny osowatych z podrodziny Eumeninae 

Liczba gatunków Eumeninae wchodzących w skład fauny Polski długo nie była precyzyjnie 

określona. Sprawę dodatkowo skomplikowała zmiana granic kraju po 1945 roku. Różni auto-

rzy badając poszczególne regiony Polski stopniowo powiększali listę gatunków. Wiele z tych 

prób zakończyło się jednak niepowodzeniem czego dowodem są błędy w oznaczeniach  

i późniejsze korekty (Niezabitowski-Lubicz 1902; Blüthgen 1961; Puławski 1967).  

Pierwszą listę gatunków Eumeninae stwierdzonych w Polsce w jej aktualnych granicach 

podał Puławski (1967) w Kluczach do oznaczania owadów Polski. Wymienił w niej 47 

gatunków. Dwa gatunki: Allodynerus rossi i A. delphinalis wprawdzie nie zaznaczył w wyka-

zie jako występujące w Polsce, jednak w skrótowym opisie poszczególnych gatunków 

bezpośrednio w kluczu podaje informacje o ich obecności na terenie kraju (prawdopodobnie 

błąd przy redagowaniu tekstu). Celary (1997) w Wykazie Zwierząt Polski wymienił 49 

gatunków. Wśród nich znalazł się także Stenodynerus bluethgeni, choć nigdzie wcześniej w 

piśmiennictwie nie znajdujemy tej informacji. Autor również nie potwierdził posiadania 

okazów tego gatunku z Polski (informacja ustna). Skibińska (2004) w Faunie Polski również 

wymieniła 49 gatunków. Autorka powtórzyła błąd z S. bluethgeni za Celarym ponownie 

umieszczając go na liście. Choć w między czasie Gusenleitner (1999) podniósł do rangi 

osobnych gatunków Ancistrocerus auctus i A. renimacula, w zamieszczonym wykazie 

potraktowane zostały przez autorkę jako jeden. W trakcie opracowywania niniejszej 

monografii autor uzupełnił listę o kolejne cztery gatunki: Microdynerus longicollis (Żyła, 

Larysz 2017), Stenodynerus clypeopictus (Żyła, Posłowska 2018), Stenodynerus picticrus 

(Żyła i in. 2018) oraz potwierdził występowanie w Polsce S. bluethgeni, zamykając listę 

liczbą 53 gatunków.  

Obecność dwóch gatunków na ternie kraju budzi jednak wątpliwości. Należą do nich 

Eumenes pomiformis i Ancistrocerus auctus. Obydwa znane są jedynie z literatury.  

E. pomiformis po raz pierwszy z Polski wykazany został w 1850 roku przez Schillinga  

z byłego Hrabstwa Kłodzkiego (Grafschaft Glatz), obecnie terenu powiatu Kłodzkiego. 

Kolejne dane z okresu przedwojennego podają Brischke (1862), Wierzejski (1868, 1874), 

Letzner (1884), Nasonov (1894), Niezabitowski – Lubicz (1902) i Meyer (1919). Po 1945 

wymieniają go Szulczewski (1950), Noskiewicz (1952), Stępkowska – Barańska (1963) oraz 

Skibińska (1986). Lokalizacja zbiorów przedwojennych nie jest znana. Weryfikacji poddano 

zachowany w Muzeum Przyrodniczym we Wrocławiu zbiór Noskiewicza, jednak nie 
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stwierdzono w nim omawianego gatunku. Okazy Stępkowskiej-Barańskiej, będące w kolekcji 

MiIZ PAN w Warszawie z metrykami tego gatunku, były błędnie oznaczone i w rzeczy-

wistości należały do Eumenes pedunculatus. Podawany przez autorkę okaz z Bytomia  

i potwierdzony przez Puławskiego (1967) jako „wiarygodny” nie zachował się w kolekcji.  

W zaistniałej sytuacji obecność tego gatunku na terenie Polski z pewnością wymaga 

potwierdzenia a obecnie należy ją uznać za niepewną. Ancistrocerus auctus wymieniony 

został z 5 stanowisk na terenie Polski. Schiling (1850) podał go z Hrabstwa Kłodzkiego 

(obecnego powiatu kłodzkiego) a Skibińska (1986, 1989a, b) z Warszawy i okolic. W obydwu 

przypadkach nie udało się dotrzeć do zbiorów dowodowych. Nie potwierdzono również jego 

występowania w Polsce w nowszych badaniach. Z racji powyższego faktu, jak i tego, że do 

1999 roku A. auctus i A. renimacula traktowane były jako podgatunki  nie można 

jednoznacznie stwierdzić, który z nich został rzeczywiście wykazany. W obawach utwierdzać  

również mogą przeprowadzone badania w Niemczech, gdzie stare dane o A. auctus  

w rzeczywistości odnosiły się do  A renimacula a  obecność A. auctus potwierdził dopiero 

Burger (2012) jedną samicą odłowioną w 2012 w Mannheim-Rheinau w południowych 

Niemczech. A. renimacula został potwierdzony w Polsce na 6 stanowiskach, w 5 krainach. 

Brak sprawdzonych danych o A. auctus stawia więc obecność tego gatunku w naszej faunie 

również pod znakiem zapytania. 

Kolejną grupę tworzą gatunki wykazane z Polski po raz ostatni bardzo dawno (50 i więcej lat 

temu), których obecność została w powyższych badaniach potwierdzona nowymi danymi. 

Należą do nich Odynerus simillimus i Allodynerus rossi. Informacje o O. simillimus z Polski 

pochodzą z Opatowa Kieleckiego, podane przez Drogoszewskiego (1933, 1934) oraz  

z Sopotu, na podstawie jednej samicy ze zbioru Timma z 1939 roku (Blüthgen 1961).  

W kolekcji Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu znaleziono jeszcze jeden okaz samicy 

pochodzący z Sandomierza z 1954 roku (leg. J. Noskiewicz). W 2012 roku odłowiono 

jednego samca w PN Ujścia Warty (coll. J. Wendzonka), potwierdzający jego obecność  

w kraju. A. rossi z terenu Polski po raz pierwszy podał Bischoff (1925) na podstawie dwóch 

samic złowionych w Białowieży. Przez następne ponad 80 lat nikt z kraju nie podawał tego 

gatunku. Kolejny okaz został złowiony podczas badań monitoringowych w Białowieskim 

Parku Narodowym w 2005 roku (Żyła i in. 2018). Stwierdzono go także na Nizinie 

Wielkopolsko-Kujawskiej w Szklarce Trzcielskiej (coll. J. Wendzonki).  

Na uwagę zasługuje również Eumenes subpomiformis, którego liczba stanowisk została 

skorygowana. Gatunek ten jest łatwy do pomylenia z E. pedunculatus, szczególnie gdy okazy 

są silnie wytarte (pozbawione owłosienia na nadustku i II tergicie). Jako pierwszy z Polski 
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podał go Blüthgen w 1961 z Kłodzka. Nie udało się odnaleźć wspomnianego okazu  

w kolekcjach. Okazy wymienione przez Stępkowską-Barańską (1963) z Ratajewa i Bielan  

w rzeczywistości należały odpowiednio do E. pedunculatus i E. coronatus. Nowe dane 

potwierdziły występowanie tego gatunku na zaledwie trzech stanowiskach w następujących 

krainach: Nizinie Mazowieckiej, Nizinie Sandomierskiej i w Pieninach.  

Liczba gatunków w poszczególnych krainach zoogeograficznych Polski znacznie się różni 

(tab. 2). Dysproporcje pomiędzy liczbą wykazanych (nawet pospolitych gatunków), 

wskazują, że związane jest to bardziej ze stopniem poznania fauny w regionach niż ze stanem 

faktycznym. 

Największą liczbę gatunków (powyżej 75% fauny krajowej) stwierdzono na: Pobrzeżu 

Bałtyku (40), Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (41), Nizinie Mazowieckiej (42), Dolnym 

Śląsku (42), Górnym Śląsku (40) i Wyżynie Małopolskiej (42).  

Od 51% do 75%  fauny wykazano z Pojezierza Pomorskiego (38), Pojezierza Mazurskiego 

(35), Puszczy Białowieskiej (28), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (38), Gór Świętokrzy-

skich (27), Niziny Sandomierskiej (36), Sudetów Zachodnich (28), Sudetów Wschodnich (27) 

i Beskidu Zachodniego (28). 

 Od 26% do 50% fauny stwierdzono na: Podlasiu (20), Wzgórzach Trzebnickich (15), 

Wyżynie Lubelskiej (24), Roztoczu (18), w Kotlinie Nowotarskiej (17), Bieszczadach (17), 

Pieninach (24) i Tatrach (14), 

Poniżej 25% fauny Eumeninae stwierdzono w Beskidzie Wschodnim (11).  

Nie bez znaczenia dla prawidłowego określenia stopnia poznania fauny Eumeninae w Polsce 

jest okres z jakiego pochodzą analizowane materiały. W przypadku Dolnego Śląska, Wzgórz 

Trzebnickich, Sudetów Zachodnich i Wschodnich przeważająca ilość danych pochodzi  

z końca XIX i początku XX wieku. Nowsze dane znajdujemy w literaturze z lat 50- i 60-tych 

ubiegłego wieku. Informacje z bieżącego wieku są sporadyczne i jak wynika z ich 

rozmieszczenia – przypadkowe. Choć z analizy wynika, że w kilku powyżej wspomnianych 

przypadkach wykazano w tych krainach 50 lub więcej % fauny krajowej, w rzeczywistości 

wymagają aktualizacji. Odmienna sytuacja panuje w regionach Polski wschodniej. Liczba 

danych z tych obszarów była zawsze mała i dopiero badania w ostatnich latach uzupełniły 

częściowo naszą wiedzę na ten temat. W przypadku Roztocza pierwsza praca podejmująca 

temat osowatych ukazała się dopiero w 2019 roku (Żyła, Wiśniowski 2019). Brak możliwości 

odniesienia się do minionego okresu w konsekwencji nie pozwala na rzetelnie określenie 

kondycji Eumeninae w tej części kraju. 
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A. delphinalis  ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ●    ● ●        
A. rossii     ●   ●                  
A. antilope  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ○? ● ●  ● ● ● 
A. auctus *     ○            ○? ○?       
A. claripennis  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
A. dusmetiolus  ● ●   ○   ●  ●  ●      ●       
A. gazella  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ○ 
A. ichneumonideus  ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● ●  ●  ● ○  ●      
A. nigricornis  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
A. oviventris  ● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● ●   ● ● ● ●  ● ● ● 
A. parietinus  ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ●   ● ● ● 
A. parietum  ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   ● ○ 
A. renimacula * ●    ○   ●   ●   ●           
A. scoticus  ● ● ●     ●  ●    ○   ○  ● ●  ●  ● 
A. trifasciatus  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

D. dufourii ● ● ● ● ●  ● ○  ● ● ● ●   ● ●        

D. zonalis  ○ ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●     ○  ●      

E. coarctatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ●  ●  

E. coronatus ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

E. papillarius  ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ●  ●  



 

E. pedunculatus ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● ● ●    

E. pomiformis     ○ ○   ○  ○ ○ ○     ○? ○?       

E. sareptanus insolat. ○ ○  ○    ●    ●             

E. subpomiformis      ●           ●  ○     ●  

E. dantici  ○ ●  ● ○   ●  ●  ●             

E. notatus  ● ● ● ● ●  ● ●  ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ●    ●  

E. quadrifasciatus ● ● ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● ●   ● ●  ●    ●  

G. laevipes  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●   ● ○  

M. exilis  ● ●      ●          ●       

M. longicollis           ●               

M. timidus    ● ●   ●  ● ● ●    ●  ● ●      

M. parvulus  ●  ● ● ● ●  ●  ● ● ●  ○  ●  ●       

O. melanocephalus  ● ● ● ● ●  ○ ●  ● ● ● ● ○ ● ●         

O. spinipes  ● ● ● ● ●  ○ ●  ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 

O. reniformis ● ● ● ● ● ●  ● ○ ● ● ● ●   ● ○? ● ●      

O. simillimus  ○   ●        ● ●            

P. phalerathus ● ● ● ● ● ●  ● ● ○ ● ●    ● ○? ○?       

S. bluethgeni            ●             

S. chevrieranus ●  ● ● ○ ●  ●  ●  ●    ● ●        

S. clypeopictus            ●             

S. dentisquama   ○ ● ○       ●              

S. orenburgensis  ● ● ○ ● ● ○  ●  ● ● ●    ●  ○       

S. picticrus        ●                  

S. steckianus           ○   ●   ●       ●  

 S. xanthomelas     ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ●   ●         
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 S. allobrogus  ○ ○  ○ ●  ○ ○ ○  ●  ●   ● ● ○ ● ●  ● ● ● 

 S. angustatus  ● ○ ○  ○  ●    ● ●    ● ○  ●   ○ ●  

 S. bifasciatus  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

 S. connexus  ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ●   ● ●  ●   ●    

 S. crassicornis  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●  ● ● ● 

 S. debilitatus   ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ●   ● ○ 

 S. gracilis ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 S. murarius  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○? ● ●  ● ● ○ 

Liczba gatunków w 

krainie 
40 38 35 41 42 20 28 42 15 40 38 42 27 24 18 36 28 27 28 17 11 17 24 14 

Tab. 2. Obecność gatunków Eumeninae w poszczególnych krainach zoogeograficznych. 

○– dane z piśmiennictwa, ● – nowe dane oraz po-twierdzone na podstawie badań w kolekcjach, ○? – powiat kłodzki {Sudety}leży w granicach 2 krain i w związku z 

brakiem możliwości przyporządkowania do konkretnej z nich umieszczono informacje z literatury z pytajnikiem w obydwu, * – informacje z piśmiennictwa (○) mogą 

dotyczyć zarówno A. auctus jak i A. renimacula. 
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5. 1. 1. Dynamika pojawu 

Dynamika pojawu dla poszczególnych gatunków kopułek występujących w Polsce nie była 

dotychczas badana. Dla innych samotnie żyjących błonkówek w kraju analizę tego typu 

przeprowadzono dla Pompilidae (Wiśniowski 2009), Chrysididae (Wisniowski 2015)  

i rodzaju Andrena (Andrenidae) (Motyka 2014). W sąsiednich krajach dla Eumeninae badania 

tego typu wykonali: Haeseler (1978) w północnych Niemczech, Fateryga (2009) na Krymie, 

Agunovich (2013) na Białorusi.  

Okres pojawu gatunku uzależniony jest od czynników klimatycznych. W zależności od 

regionu występowania dla tych samych taksonów przedziały czasowe ich aktywności mogą 

się nieznacznie różnić. Dotyczy to także ilości generacji w sezonie. W przypadku Europy 

różnice te są szczególnie wyraźnie w zależności od położenia terenów badań w układzie 

równoleżnikowym. U Discoelius dufourii, który w Finlandii i na Litwie ma jedno pokolenie, 

na Krymie stwierdzono dwa (Fateryga 2009). Podobnie wygląda sytuacja z Ancistrocerus 

pomiformis i Stenodynerus bluethgeni podawanymi z Białorusi i Krymu, które w tych krajach 

mają odpowiednio jedno i dwa pokolenia w sezonie (Agunovich 2013; Fateryga 2009). 

Podobnie przedstawia się sytuacja z holarktycznym Ancistrocerus antilope. W USA potwier-

dzono dwa pokolenia u tego gatunku, natomiast w Europie tylko jedno (Blüthgen 1961; 

Haeseler 1978; Krombein 1967).   

 

Ryc. 17. Wykres aktywności sezonowej w Polsce wszystkich gatunków Eumeninae  

z zimującą przedpoczwarką (linia ciągła) i Ancistrocerus nigricornis, u którego zimuje imago 

(linia przerywana). 
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Precyzyjne określenie terminu pojawu jak i wykazanie ilości pokoleń możliwe jest w przy-

padku posiadania dużej ilości danych. W przeciwnym razie można to określić jedynie 

ogólnie. Ma to miejsce szczególnie w przypadku gatunków rzadkich.  

Okres pojawu zdecydowanej większości gatunków Eumeninae w Polsce rozpoczyna się w II 

połowie maja i kończy w III dekadzie sierpnia. W przypadku gatunków z dwoma pokoleniami 

przeciąga się czasami do końca września. Jedynie u Ancistrocerus nigricornis, u którego 

zimuje imago, aktywność rozpoczyna się znacznie wcześniej, nawet od połowy IV 

(pojedyncze sztuki zarejestrowano już nawet w końcu marca) (ryc. 17). Wyniki te pokrywają 

się z obserwacjami Haeselera (1978) z północnych Niemiec. Ten sam autor podaje także, że u 

Eumeninae okres pojawu samców jest znacznie krótszy niż ma to miejsce u samic. Faktycznie 

zjawisko to w Polsce jest dobrze widoczne u Allodynerus delphinalis i Symmorphus 

debilitatus i najliczniejszych gatunków z rodzaju Eumenes, u których samców nie spotyka się 

już w ostatnich dekadach pojawu. Haeseler wśród tych gatunków wymienił także Odynerus 

spinipes, Gymnomerus levipes i Ancistrocerus dusmetiolus, jednak w przypadku okazów z 

Polski nie zauważono takich dysproporcji a jedynie spadek liczebności samców w drugiej 

połowie lata (ryc. 92, 78, 32). Protandria u Symmorphus bifasciatus, o której wspomina ten 

sam autor, w przypadku okazów z Polski nie jest dobrze widoczna na wykresie. W Polsce 

analizy dokonano na dużej liczbie osobników (1138) i wynika z niej, że optimum pojawu 

samców u tego gatunku pokrywa się z pojawem samic (ryc. 122). Pamiętać jednak należy, że 

jednostką miary nie był dzień a dekada, co może powodować, że ta informacja uległa 

zatarciu. Nie zmienia to faktu, że u zdecydowanej większości gatunków optimum pojawu 

samców wypada wcześniej (ok. jednej dekady) w stosunku do samic.  

Gatunki stwierdzone w Polsce podzielono na cztery grupy w oparciu o różnice w aktywności 

sezonowej. Jako kryterium przyjęto przedział czasu w jakim przypada optimum pojawu  

(+/- jedna dekada) oraz ilość pokoleń w roku (ilość wyraźnych wzrostów liczebności  

u obydwu płci). Gatunki do których liczba danych nie była wystarczająca wymieniono 

osobno, w części przypadków uzupełniając informację danymi z państw ościennych.  

 wczesnoletnie, jednopokoleniowe – pojawiają się późną wiosną lub wczesnym latem (III 

dekada V - I dekada VI) optimum pojawu ma miejsce w pierwszej połowie lata (do połowy 

VII): Ancistrocerus antilope 
1
, A. ichneumonideus 

2
, A. dusmetiolus, A. oviventris,  

A. parietinus, Euodynerus notatus, E. quadrifasciatus, G. laevipes, Microdynerus parvulus, 

Odynerus melanocephalus, O. reniformis, O. spinipes, Pterocheilus phalerathus, 
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Symmorphus allobrogus, Symmorphus angustatus, S. connexus, S. crassicornis,  

S. debilitatus, S. gracilis, S. murarius 

1
 – gatunek w Polsce ma długi okres aktywności (od połowy V do końca IX) (ryc. 27).  

U samic widoczne są dwa optima pojawu, nie są jednak rozdzielone wyraźną granicą. 

Może to być wypadkową niewystarczającej ilości danych. W Europie Środkowej, na 

Białorusi i Ukrainie stwierdzono jedno pokolenie w roku (Blüthgen 1961; Agunovich 

2013; Fateryga 2009); 

2
 – na Białorusi stwierdzono jedno pokolenie (Agunovich 2013), natomiast Blüthgen 

(1961) w Europie Środkowej podejrzewa występowanie dwóch. Wykres dynamiki pojawu  

z Polski nie jest jednoznaczny w tej kwestii (ryc. 36). Konieczne jest zgromadzenie 

większej ilości danych. 

 późnoletnie, jednopokoleniowe – pojawiają się późną wiosną lub wczesnym latem (III 

dekada V - I dekada VI) i optimum pojawu ma miejsce w drugiej połowie lata (od połowy 

VII): Allodynerus delphinalis, Ancistrocerus claripennis, Discoelius dufourii 
3
, D. zonalis

3
, 

Stenodynerus chevrieranus 
4
, S. orenburgensis 

4
, S. xanthomelas, Symmorphus bifasciatus; 

3
 – gatunki, których okres aktywności oraz kształt krzywej (mały wczesnoletni wzrost 

liczebności i wyraźny późnoletni) sugerują, że mogą występować 2 pokolenia w roku, przy 

czym pierwsze jest mniej liczne (ryc. 53, 55). Gatunki te na Białorusi  zakwalifikowane 

zostały do jednopokoleniowych (Agunovich 2013) a na Krymie do dwupokoleniowych 

(Fateryga 2009); 

4
 – gatunki umieszczono w tej kategorii na podstawie dostępnych danych z Polski, są one 

jednak zbyt skromne by jednoznacznie potwierdzić ich jednopokoleniowość (ryc. 103, 

109). Na Krymie Fateryga (2009) stwierdził u nich 2 pokolenia. 

 wiosenno-letnie, dwupokoleniowe – pojawiają się wiosną (IV-V) i do końca lata występują 

dwa wyraźne skoki liczebności u obydwu płci: Ancistrocerus gazella, A. parietum,  

A. trifasciatus, Eumenes coarctatus, E. coronatus, E. papillarius 
5
, E. pedunculatus  

5
 – w Polsce ma bardzo rozciągnięty czas pojawu jednak krzywa aktywności nie daje 

jednoznacznej odpowiedzi odnośnie ilości pokoleń (ryc. 62). W Niemczech (Blüthgen 

1961; Woydak 2006) i na Krymie (Fateryga 2009) gatunek ma dwie generacje, w przeci-

wieństwie do  Białorusi, gdzie stwierdzono jedną (Agunovich 2013).  
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 wiosenno-letnie, jednopokoleniowe – ze względu na zimowanie zapłodnionych samic 

okres ich pojawu rozpoczyna się wczesną wiosną (często już w III) z optimum 

przypadającym już w I połowie V. Latem (druga połowa VIII) pojawia się liczne „drugie” 

pokolenie, którego samice zimują. Wtedy również pojawia się pokolenie (jedyne w roku) 

samców (ryc. 38). To przesunięcie w cyklu rozwojowym samic w stosunku do samców 

powoduje, że mamy do czynienia z dwoma skokami liczebności w sezonie u samic i 

jednym u samców: Ancistrocerus nigricornis 
6
 

6
 – początkowo twierdzono, że gatunek ma dwa pokolenia w roku (Blüthgen 1961; 

Woydak 2006), jednak po dokładnym przeanalizowaniu jego cyklu życiowego uznano, że  

u A. nigricornis w rzeczywistości występuje tylko jedna generacja rocznie (Fateryga 

2009). 

Gatunki, których ze względu na małą liczbę danych z Polski nie sposób jednoznacznie 

przyporządkować do którejkolwiek z grup: 

Allodynerus rossi, Ancistrocerus auctus, A. renimacula, A. scoticus 
7
, Eumenes  

pomiformis 
8
, E. sareptanus insolatus 

9
, E. subpomiformis, Euodynerus dantici 

10
, 

Microdynerus exilis 
11

, M. longicollis, M. timidus 
10

, Odynerus simillimus, Stenodynerus 

bluethgeni 
8
, S. clypeopictus, S. dentisquama, S. picticrus 

12
, S. steckianus 

9
 

7
 - Blüthgen (1961) wspomina o możliwości występowania u tego gatunku dwóch pokoleń 

w roku; 

8
 – Agunovich (2013) z Białorusi podaje informacje o jednym pokoleniu, Fateryga (2009) 

na Krymie stwierdził dwa; 

9
 – z Krymu podawane są dwie generacje rocznie (Fateryga 2009); 

10
 – z Krymu podawana jest jedna generacja rocznie (Fateryga 2009); 

11
 – Woydak (2006) podaje bardzo krótki okres występowania gatunku w Nadrenii 

Północnej-Westfalii (od VI do VII), co sugeruje istnienie jednego pokolenia w roku; 

12
 – na Białorusi (Agunovich 2013) stwierdzono jedno pokolenie rocznie 

 

5. 1. 2. Analiza zoogeograficzna 

Na terenie Polski wyróżniono gatunki należące do 10 elementów zasięgowych (tab. 3). 

Najliczniej reprezentowane są w Polsce gatunki o zasięgu pacyficzno-atlantyckim, których 

areał występowania obejmuje całą Palearktykę lub zdecydowaną jej większość od wybrzeży 

Atlantyku po wybrzeża Pacyfiku. Należy tu 27 gatunków: Allodynerus delphinalis, Ancistro-
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cerus nigricornis, A. oviventris, A. parietinus, A. parietum, A. scoticus, A. trifasciatus, 

Discoelius dufourii, D. zonalis, Eumenes coarctatus, E. coronatus, E. pedunculatus,  

E. pomiformis, Euodynerus dantici, E. notatus, E. quadrifasciatus, Gymnomerus. laevipes, 

Odynerus spinipes, Stenodynerus bluethgeni, S. clypeopictus, S. orenburgensis, S. picticrus,  

S. xanthomelas, Symmorphus allobrogus, S. angustatus, S. bifasciatus, S. murarius.  

 

Element zasięgowy L % 

Pacyficzno-atlantycki 27 50,9 

Sybero-atlantycki 4 7,5 

Kirgisko-atlantycki 1 1,9 

Kaspijsko-atlantycki 12 22,6 

Kaspijsko-mediterrański  3 5,7 

Panońsko-mediterrański 1 1,9 

Ponto-atlantycki 2 3,8 

Ponto-mediterrański 1 1,9 

Bałtycki 1 1,9 

Holarktyczny 1 1,9 

Razem 53 100 

 

Tab. 3. Elementy zasięgowe oraz liczba gatunków i udział procentowy elementu zasięgowego 

w faunie Eumeninae Polsce. 

 

Do drugiej grupy pod względem liczebności należą gatunki o zasięgu kaspijsko-atlantyckim. 

Zamieszkują one prawie całą Europę sięgając na wschód po Kazachstan i zach. Chiny. Należy 

tu 12 gatunków: Ancistrocerus dusmetiolus, A. gazella, A. ichneumonideus, Eumenes 

papillarius, Microdynerus longicollis, M. parvulus, Odynerus melanocephalus, Pterocheilus 

phalerathus, Stenodynerus chevrieranus, S. steckianus, Symmorphus connexus, S. gracilis. 

Pozostałe regiony reprezentowane są skromniej a udział fauny krajowej nie przekracza w nich 

10%. Do elementu sybero-atlantyckiego należą 4 gatunki: Allodynerus rossii, Odynerus 

reniformis, O. simillimus, Symmorphus crassicornis. Ich zasięg zamyka się pomiędzy zacho-

dnimi wybrzeżami Europy a obszarami we wschodniej Syberii. Nie sięga Dalekiego Wschodu 

oraz wybrzeży Pacyfiku.  

Element kaspijsko-mediterrański, ograniczony do 3 gatunków: Ancistrocerus auctus, 

Eumenes sareptanus insolatus, E. subpomiformis. Rozmieszczony jest pomiędzy basenem 

Morza Śródziemnego i sięga na wschód po Kazchstan.  
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Dwa gatunki przyporządkowano do ponto-atlantyckiego elementu zasięgowego: 

Microdynerus exilis, Symmorphus debilitatus, których zasięg rozciąga się od Atlantyckiej 

części Europy po obszary w otoczeniu Morza Czarnego.  

Element kirgisko-atlantycki obejmujący obszar od zachodniej Europy po Tadżykistan i płn.- 

zach. Chiny, reprezentuje Ancistrocerus claripennis.  

Do panońsko-mediterrańskiego, w skład którego wchodzą tereny basenu Morza Śródziem-

nego sięgając łuku Karpat i stąd przenikającego dalej na północ, zaliczono Ancistrocerus 

renimacula.  

Do ponto-mediterrańskiego, obejmującego gatunki występujące na terenach od basenu Morza 

Śródziemnego po wschodnie obszary Morza Czarnego, zaliczono Microdynerus timidus. 

Bałtycki element zasięgowy, reprezentowany przez Stenodynerus dentisquama, obejmuje 

gatunki stwierdzone na terenach przylegających do Morza Bałtyckiego.  

Najszerzej rozmieszczonym gatunkiem spośród stwierdzonych w Polsce jest Ancistrocerus 

antilope, który jako element holarktyczny, stwierdzony został zarówno w Palearktyce (od 

Europy po daleki wschód, Japonię, Chiny i Indie) jak i w Nearktyce (USA i poł. Kanada).  

5. 1. 3. Częstość występowania i kategorie zagrożenia z propozycją gatunków szczególnej 

troski.  

W oparciu o przyjęte kryteria wyznaczono 5 kategorii częstości występowania przedstawicieli 

Eumeninae na terenie Polski.  

Z tabeli 4 wynika, że 66% gatunków występujących w Polsce można uznać za rzadkie, w tym 

26% za skrajnie rzadkie. Choć zdecydowana większość z nich znana jest z kraju od ubiegłego 

wieku, nie udało się odnaleźć większej liczby stanowisk. W przypadku dwóch z nich - 

Emenes pomiformis i Ancistrocerus auctus - posiadamy jedynie dane z piśmiennictwa a ich 

obecność budzi wątpliwości, o czym wspomniano w punkcie 5.1.  

Trzy z nich znane są tylko z pojedynczych stanowisk. Microdynerus longicollis znany jest  

z jednego samca, złowionego na Górnym Śląsku (Żyła, Larysz 2018). Stenodynerus 

bluethgeni wymieniony został z kraju 2 krotnie, (Celary 1997; Skibińska 2004) na bazie 

niepotwierdzonych informacji, o czym wspomniano wcześniej. Obecnie znany jest z Polski 

jeden okaz samicy z Gór Pieprzowych, wcześniej opublikowany błędnie jako Microdynerus 

exilis przez Stępkowską-Barańską (1963). Z jednego stanowiska znany jest również szeroko 

rozmieszczony w Palearktyce (głównie jej północnej części i w terenach górskich) 
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Stenodynerus picticrus. Wykazano jego obecność w Puszczy Białowieskiej na podstawie 

jednego samca i samicy (Żyła i in. 2018).  

Stenodynerus steckianus podany jest z Polski na podstawie 6 osobników odłowionych  

w 4 krainach: Górach Świętokrzyskich, Górnym Śląsku, Nizinie Sandomierskiej i Pieninach. 

Wszystkie dane, z wyjątkiem opublikowanego przez Olszewskiego i in. (2013) z Pienin, 

pochodzą sprzed ponad pół wieku.  

 

Kryterium podziału gatunków Wykaz gatunków 

skrajnie rzadkie  

(mniej niż 13 kwadratów UTM) 

Allodynerus rossi, Ancistrocerus auctus, A. renimacula, Eumenes 

pomiformis, E. sareptanus insolatus, E. subpomiformis, 

Microdynerus exilis, M. longicollis, Odynerus simillimus, 

Stenodynerus bluethgeni, S. clypeopictus, S. dentisquama,  

S. picticrus, S. steckianus 

bardzo rzadkie  

(14 – 34 kwadratów UTM) 

Ancistrocerus dusmetiolus, A. scoticus, Euodynerus dantici, 

Microdynerus timidus, Stenodynerus chevrieranus,  

S. orenburgensis, S. xanthomelas, Symmorphus angustatus,  

S. connexus 

rzadkie  

( 35 – 69 kwadratów UTM) 

Allodynerus delphinalis, Ancistrocerus ichneumonideus,  

A. oviventris, Discoelius dufourii, D. zonalis, Euodynerus 

quadrifasciatus, Microdynerus parvulus, Odynerus 

melanocephalus, O. reniformis, Pterocheilus phalerathus, 

Symmorphus allobrogus, S. debilitatus 

częste  

(70 – 139 kwadratów UTM) 

Ancistrocerus antilope, A. parietinus, A. parietum, Eumenes 

papillarius, Gymnomerus laevipes, Odynerus spinipes, Euodynerus 

notatus, Symmorphus gracilis, S. murarius 

pospolite  

(powyżej 140 kwadratów UTM) 

Ancistrocerus claripennis, A. gazella, A. nigricornis,  

A. trifaciatus, Eumenes coarctatus, E. coronatus,  

E. pedunculatus, Symmorphus bifasciatus, S. crassicornis 

 

Tab. 4. Podział gatunków Eumeninae według częstości występowania w Polsce.  

Stanowiska Stenodynerus dentisquama są szeroko rozmieszczone w kraju. Stwierdzono go na 

Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierzu Mazurskim oraz 

Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. W dwóch ostatnich krainach udało się potwierdzić jego 

występowanie. Na uwagę zasługuje fakt, że generalnie w kraju przedstawiciele rodzaju 

Stenodynerus są rzadko spotykane, ich stanowiska są rozproszone a odławiane owady 

nieliczne. Wszystkie gatunki zakwalifikowane zostały jako skrajnie lub bardzo rzadkie. 

Drugim relatywnie rzadko spotykanym rodzajem jest Microdynerus.  
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Do grupy skrajnie rzadkich gatunków należy również Eumenes sareptanus insolatus. Choć 

znany jest z Polski z 12 stanowisk z 4 krain, w obecnym wieku wymieniany był w literaturze 

zaledwie dwukrotnie (Ciechanowski i in. 2004; Kowalczyk i in. 2009c). Wszystkie 

wcześniejsze dane, pochodzą z różnych okresów XX wieku. Nowszych danych brak. 

Ancistrocerus dusmetiolus wykazany został z 7 krain. Na 45 przebadanych osobników tylko  

2 (z Gdyni na Pobrzeżu Bałtyku i rez. Węże na Wyżynie Małopolskiej) były odłowione  

w latach 90-tych XX wieku. Pozostałe okazy pochodzą sprzed ponad pół wieku.  
 

W Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) umie-

szczonych zostało 15 gatunków kopułek. Trzy z nich określono jako „narażone” (VU), 

pozostałym przyznano status o zagrożeniach niesprecyzowanych, czyli „dane niepełne” (DD) 

(tab. 1). Z racji słabego poznania fauny Eumeninae Polski wykaz gatunków powstał na bazie 

informacji zawartych w europejskiej czerwonej liście (Day 1991) oraz w czerwonych listach 

innych krajów np. Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pomimo upływu czasu i uzupełnienia 

danych na temat krajowych kopułek, nasza wiedza na ich temat jest nadal niekompletna. 

Największym problemem jest wykorzystanie kryterium związanego ze zmianami liczebności 

w dłuższych odstępach czasu, co umożliwia określenie ewentualnych kierunek zmian i co za 

tym idzie przyporządkować poszczególne gatunki do określonej grupy zagrożenia. Wynika to 

po części z faktu, że z części regionów nie posiadamy starszych danych (Podlasie, Roztocze, 

Nizina Sandomierska) z innych po nie posiadamy odpowiedniej ilości danych współczesnych 

ze względu na brak badań po II wojnie (Śląsk Dolny, Wzgórza Trzebnickie, Sudety 

Wschodnie i Zachodnie). Uporządkowanie wiedzy na temat składu gatunkowego  

i rozmieszczenia Eumeninae na terenie Polski pokazało także, że spora część informacji  

o gatunkach była cytowana w literaturze z pominięciem ich weryfikacji w oparciu o zbiory, 

co kończyło się powielaniem błędów. W takiej sytuacji przy typowaniu gatunków i ich 

stopnia zagrożenia pozostaje odnieść się do ich ogólnej kondycji w tej części Europy, oraz 

oprzeć się na częstości ich występowania w kraju. Przydatny może się również okazać 

rzadkość preferowanych przez nie siedlisk. Punktem odniesienia powinny być także badania 

przeprowadzone w krajach ościennych, gdzie monitoruje się występowanie poszczególnych 

gatunków.  

Przyjmując powyższe kryteria i opierając się na danych z czerwonych list Niemiec (Schmid-

Egger 2010) i Czech (Farkač i in. 2005) i sugestiami będącymi wynikiem badań na Litwie 

(Budrys i in. 2009) rozważyć należy uzupełnienie czerwonej listy polskich Eumeninae  

o następujące gatunki: Ancistrocerus dusmetiolus, A. ichneumonideus, A. renimacula,  
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A. scoticus, Discoelius dufourii, D. zonalis, Eumenes sareptanus insolatus, E. subpomiformis, 

Microdynerus longicollis, Stenodynerus bluethgeni, S. chevrieranus, S. clypeopictus,  

S. orenburgensis, S. picticrus i Symmorphus angustatus. Należało by przyznać im status DD 

(gatunki o statucie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym, ale bliżej nieokreślonym) 

a po weryfikacji danych dopiero go podnieść jeśli będzie to zasadne. 

Ponownie rozpatrzyć trzeba stopień zagrożenia Symmorphus murarius zakwalifikowanego 

obecnie jako gatunek „narażony” (VU). W Polsce jest częsty, podawany z 23 krain  

i w większości są to dane pochodzące z bieżącego wieku. Budzi wątpliwości także konie-

czność umieszczania na liście częstego w kraju Euodynerus notatus, i pospolitego 

Symmorphus crassicornis. Z kolei obydwa gatunki z rodzaju Discoelius powinny być 

poddane obserwacji. U naszych sąsiadów (Niemcy, Czechy) zapisane zostały jako zagrożone 

z tendencją do spadku liczebności. Choć w Polsce są rzadkie to trudno w tej chwili jedno-

znacznie określić jak będzie wyglądać ich sytuacja w przyszłości. Za włączeniem do listy 

wykazanych po raz pierwszy w kraju z pojedynczych stanowisk Microdynerus longicollis, 

Stenodynerus bluethgeni, S. clypeopictus i S. picticrus przemawia fakt, że w krajach 

ościennych posiadają status gatunków zagrożonych, albo w ogóle nie zostały stwierdzone. 

W przypadku niepełnej wiedzy na temat rozmieszczenia i składu gatunkowego Eumeninae, 

jak ma to miejsce w Polsce, nie należy stosować kryterium, w którym brak w kraju nowych 

danych o gatunku przez 50 i więcej lat skutkuje przydzieleniem mu kategorii „wymarły” 

(EX), jak zrobiono to w Niemczech (Schmid-Egger 2010). Jak wskazują wyniki niniejszego 

opracowania możliwość odnalezienia tego typu gatunków jest realna, jak miało to miejsce  

w przypadku Allodynerus rossi i Odynerus simillis. Należy także zaznaczyć, że dotychczas 

nie prowadzono w kraju regionalnego monitoringu osowatych, pozwalającego śledzić zmiany 

na mniejszych obszarach (krain lub województw). Śledzenie zmian w faunie krajowej 

wymaga zaangażowania dużej ilości badaczy z czym w Polsce w przypadku Vespidae jest 

problem. Tylko w nielicznych ośrodkach prowadzi się stałe badania nad tą grupą owadów. 

Dobrze poznana środkowa część kraju, odbiega pod tym względem od terenów zarówno przy 

wschodnich jak i zachodnich granicach Polski. W takiej sytuacji uchwycenie zmian  

w kondycji jak i składzie gatunkowym w odpowiednich odstępach czasu jest praktycznie 

niemożliwe. 
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5. 1. 4. Zróżnicowanie Eumeninae Polski na tle krajów ościennych 

Liczba stwierdzonych gatunków kopułek w Polsce nie jest wysoka w porównaniu do krajów 

sąsiadujących (tab. 5). Wpływ na to wydają się mieć zarówno czynniki związane z warun-

kami geograficznymi jak i stopniem poznania krajowej fauny. Z wyjątkiem Białorusi  

i Litwy, pozostałe kraje sięgają bardziej na południe niż Polska, co w przypadku ciepło-

lubnych Eumeninae przekłada się bezpośrednio na liczbę gatunków. Do tego stopień zbadania 

krajowej fauny jest bardzo nierównomierny i z pewnością niekompletny.  

 

kraj liczba gatunków źródło 

Niemcy 65 (7
1
) Schmid-Egger 2010 

Czechy 63 Dvořák, Straka 2007 

Słowacja 68 Dvořák, Straka 2007 

Białoruś 42 Schljachtenok 2013 

Ukraina 70 Amolin 2007; Gusenleitner 2013 

Litwa 30 
Budrys i in. 2009; Gusenleitner 2013; Orlovskytė, 

Budrys 2015 

Rosja (cz. europejska) 123 Belokobylskij, Lelej 2017 

 

Tab. 5. Liczba gatunków Eumenine w krajach graniczących z Polską. 
1
 – liczba gatunków uznanych w Niemczech za wymarłe (EX) 

Różnice w faunie Polski i krajów ościennych, leżących w tej samej szerokości geograficznej 

dotyczą tylko niewielkiej grupy gatunków. Prawie wszystkie znane gatunki z Litwy 

występują także w Polsce, podobnie wygląda sprawa w przypadku Białorusi. Fauna Niemiec 

jest bogatsza o gatunki występujące w Europie południowej, które sięgają południowo-

zachodnich rejonów tego kraju (Alastor atropos Lepeletier, Delta unguiculatum (Villers), 

Microdynerus nugdunensis (Saussure)) lub docierają najwyżej do jego centralnej części 

(Leptochilus alpestris (Saussure) i L. regulus (Saussure)).  

Na terenie Czech i Słowacji występuje dużo więcej gatunków południowych, jednak Karpaty 

tworzą skuteczną granicę utrudniającą ich wędrówkę na północ. W przypadku Ukrainy 

większość gatunków południowych skoncentrowana jest z kolei w basenie Morza Czarnego. 

Brak jednak szczegółowych opracowań osowatych poświęconych jedynie zachodniej części 

Ukrainy, co utrudnia wykonanie porównania do fauny tego regionu. 

Rozmieszczenie gatunków w poszczególnych krajach może okazać się bardzo pomocne 

podczas prowadzenia badań. Stenodynerus bluethgeni van der Vecht jest gatunkiem rzadkim 
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w Europie Środkowej. Wcześniej podawany był z Niemiec, Czech, Słowacji i Białorusi 

(Amolin 2007; Dvořák, Straka 2007; Schljachtenok 2013). Wskazywało to, że może wystę-

pować również w Polsce, co zostało potwierdzone niniejszej pracy (jeden okaz został wykaza-

ny z Gór Pieprzowych). Podobnie wyglądała sprawa z potwierdzonym w naszym kraju 

Microdynerus longicollis F. Morawitz, a wcześniej wykazanym z Niemiec, Słowacji  

i Ukrainy, (Żyła, Larysz 2017). Z kolei rzadki w tej części Europy Symmorphus fuscipes 

(Herrich-Schaeffer) nie występuje w Polsce. Wykazano go jednak w Niemczech oraz na 

Litwie i Białorusi, co sugeruje, że odnalezienie go także w Polsce jest realne. Z kolei 

przedstawiciele rodzaju Leptochilus (L. alpestris (Saussure) i L. regulus (Saussure) znani są  

z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy. Jednak we wszystkich przypadkach dotyczy to ich 

południowych rejonów, co powoduje, że aktualnie ich obecność w Polsce wydaje się mało 

prawdopodobna. 

6. Dyskusja 

6. 1. Cechy morfologiczne a taksonomia Eumeninae 

Eumeninae to grupa owadów bardzo silnie zróżnicowana pod względem morfologicznym. 

Różnice dotyczą wielkości, kształtu i ubarwienia poszczególnych tagm ciała, owłosienia oraz 

struktury chityny. Dodatkowo dobrze wykształcony jest dymorfizm płciowy. Wszystkie te 

cechy są przydatne w taksonomii, jednak w różnym stopniu na poszczególnych poziomach 

systematycznych i przy uwzględnieniu ich dużej zmienności. W wielu przypadkach podczas 

determinacji niezbędne jest oparcie się na zespole kilku cech. 

Podstawową cechą determinacyjną u Eumeninae służącą do wyróżniania rodzajów jest kształt 

poszczególnych tagm ciała. Są to cechy stałe, nawet w ramach zmienności. Na głowie 

dotyczy to kształtu żuwaczek, nadustka i czułków. W przypadku tułowia są to jego proporcje, 

kształt pokrywek skrzydłowych, zatarczki i kątów przedplecza , kształt propodeum i budowa 

odnóży. W budowie odwłoka istotne są budowa I segmentu i kształt II sternitu. Wszystkie 

różnice pomiędzy rodzajami i gatunkami uwzględniające powyższe cechy zostały opisane  

w kluczu do oznaczania. Rzadkim odstępstwem są zmiany wywołane anomaliami rozwojo-

wymi związanymi z oplomerocefalią (ryc. 8, 9, szczegóły w punkcie 2.1). 

U gatunków krajowych użyłkowanie skrzydeł jest przydatne tylko w przypadku wyróżniania 

nielicznych taksonów. Należy do nich rodzaj Discoelius, u którego druga żyłka powrotna 

skrzydła przedniego (2r-m) łączy się w połowie 2 komórki kubitalnej a u pozostałych 

rodzajów daleko za jej polową. Z kolei stopień zaciemnienia skrzydeł (brązowe przydy-
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mienie) a właściwie jego brak u Ancistrocerus claripennis pozwala odróżnić ten gatunek od 

innych w rodzaju (szczególnie dobrze widoczne jest to u samic). Poza wyżej wymienionymi 

wśród krajowych gatunków zarówno użyłkowanie jak i wybarwienie skrzydeł nie posiadają 

znaczenia w determinacji. 

Wielkość osobników pozwala na wstępne wyróżnienie najmniejszych rodzajów, do których 

należą Microdynerus (5–9 mm), Stenodynerus (4,5–9 mm) i Leptochilus (5,5–7 mm, nie 

stwierdzony dotychczas w Polsce). Przy czym maksymalne rozmiary osobników w tej grupie 

zdarzają się rzadko. Przedstawiciele pozostałych rodzajów osiągają zdecydowanie większe 

rozmiary. Do największych z kolei należą Ancistrocerus antilope (10–16 mm), A. parietinus 

(7,5–15,5 mm), Symmorphus murarius (9,5–17 mm), S. crassicornis (8-15 mm), Eumenes 

pedunculatus (10–16,5 mm), E. coarctatus (8,5–13,5 mm). Pamiętać należy, że wewnątrz 

gatunkowe różnice w długości osobników tej samej płci bywają duże i mogą sięgać nawet 38 

- 40%. Stąd bazowanie na wymiarach przy oznaczaniu gatunków bywa mylące.  

Istotną cechą przy oznaczaniu jest struktura chityny na poszczególnych tagmach ciała.  

U wszystkich Eumeninae podstawową strukturą jest punktowanie ciała, od bardzo drobnego, 

płytkiego i rozproszonego do grubego i głębokiego. Obecne są również listewki, 

zmarszczenia różnej grubości. Jest to cecha stabilna w ramach gatunków i skrajnie rzadko 

ulegająca zmianie. Przykładowo cechą wyróżniającą Symmorphus cennexus  

i S. debilitatus są różnice w zasięgu grubego punktowania na śródpleczu (ryc. 117-11, 12). 

Bardzo pomocną cechą przy wyróżnianiu małych gatunków w rodzaju Symmorphus jest 

wielkość i głębokość punktowania na mesepisternum. U najpospolitszego w Polsce  

S. bifasciatus punktowanie jest umiarkowanie gęste a punkty są duże, ale płytkie (widoczne 

jest dno punktu). U innych jest drobne i rzadkie (S. connexus i S. debilitatus) lub bardzo 

drobne i gęste (S. gracilis). W przebadanych kolekcjach te trzy zbliżone wielkością gatunki, 

były ze sobą mylone. Istotnym elementem jest także połysk przestrzeni międzypunktowych, 

który z powyżej wymienionych najsilniej jest widoczny u S. gracilis. Wielkość i zagęszczenie 

punktowania I tergitu jest cechą dzielącą rodzaj Stenodynerus na dwie grupy gatunków (ryc. 

100-1, 2). Interpretacja tej cechy czasami bywa trudna. Konieczne jest odróżnienie grubego  

i gęstego punktowania tworzącego listewki pomiędzy punktami z często grubym, ale płytkim 

punktowaniem, gdzie te przestrzenie zostały zachowane. Należy wtedy przyjrzeć się bocznym 

powierzchniom I tergitu, gdzie jest to dobrze widoczne. Grube, głębokie i gęste punktowanie 

jest przyczyną zatarcia się kształtu listwy na załamaniu I tergitu u S. murarius, która należy 

do cech rodzajowych. Ilość (zagęszczenie) i wielkość zmarszczek na bokach propodeum 

pozwala również wyróżnić gatunki lub ich grupy. Ich brak (gładkie błyszczące płaszczyzny) 
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są charakterystyczne dla Ancistrocerus antilope. U pozostałych przedstawicieli rodzaju są 

grube i gęste. Z kolei bardzo drobne i gęste zmarszczki na bokach propodeum u Symmorphus 

angustatus, wyróżniają ten gatunek na tle pozostałych w rodzaju, posiadających grube 

zmarszczki, przypominające listewki. 

Owłosienie ciała choć jest niezmiernie przydatną cechą przy determinacji, bardzo często jest 

przyczyną popełniania błędów w oznaczaniu. Wynika to ze stanu zachowania owłosienia. 

Szczególnie dotyczy to starych osobników, u których w różnym stopniu włoski są wytarte, 

przez co silnie skrócone lub ich brak. Dotyczy to w szczególności nadustka (w rodzaju 

Eumenes), nadustka i czoła (u Stenodynerus), czoła, ciemienia i tułowia (u Euodynerus  

i Symmorphus) i odwłoka (u Ancistrocerus i Eumenes). Podczas oznaczania należy się 

upewnić, że włoski nie są sklejone, co poważnie utrudnia określenie ich długości. 

W starszych kluczach (np. Puławski 1967) pominięte zostało owłosienie skroni i propleury 

jako cech determinacyjnych w rodzaju Eumenes. Przyczyniło się to do szeregu błędów  

w oznaczaniu między innymi Eumenes pomiformis (podanego z Polski jednak nie 

potwierdzonego w obecnych badaniach). Owłosienie to mieści się w miejscu, gdzie nie ma 

możliwości jego wytarcia (w przestrzeni pomiędzy tyłem głowy a tułowiem), więc jest to 

cecha „trwała”, w przeciwieństwie do owłosienia na zewnątrz ciała z czasem ulegającemu 

uszkodzeniu.  

Długość owłosienia na nadustku w wielu kluczach podawana jako wyróżniająca gatunki. Jest 

to przydatna cecha przy założeniu, że potrafimy odróżnić włoski krótkie od wytartych. 

Krótkie owłosienie, typowe dla Eumenes papillarius, E. subpomiformis, to włoski prawie 

jednakowej długości, łagodnie wygięte w dół (ryc. 57-9). W przypadku włosków wytartych są 

one najczęściej sztywne, proste i skierowane w różne strony. Przy pominięciu innych cech 

powodować może to włączanie do wyżej wymienionych gatunków np. samców E. pedun-

culatus. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku włosków na odwłoku. Owłosienie I i II 

segmentu jest cechą kluczową w odróżnieniu większości krajowych gatunków z rodzaju 

Eumenes. Tylko u E. coronatus występują długie proste włosy na II sternicie. W swoim 

kluczu Puławski (1967) użył tej cechy w opisie E. coarctatus, pomijając wyżej wspomniany 

gatunek. Gęste i w miarę równej długości owłosienie dwóch pierwszych tergitów typowe jest 

dla E. papillarius. Okazy te jednak są często mylone z innymi gatunkami, jeżeli włoski są 

wytarte. Oprzeć trzeba się wtedy na cechach barwnych, które w przeanalizowanym materiale 

z Polski były trwałe, mianowicie ilości przepasek na sternitach i obecności czarnych plam na 

końcach goleni III pary odnóży. Cechy te są obecne u obydwu płci. Wyróżnikiem może być 

również brak długiego owłosienia na tergitach, jak ma to miejsce w przypadku dwóch 
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gatunków w rodzaju Ancistrocerus – A. auctus i A. renimacula. Choć część kluczy (np. 

Schmid-Egger 2004) jako główną cechę podaje u nich obecność plam na propodeum, to  

w rzeczywistości mogą one u części osobników ulec zanikowi. Wklęsły kształt II sternitu 

odwłoka i właśnie brak owłosienia na tergitach decydują wtedy o odróznieniu tej pary 

gatunków od pozostałych w rodzaju. 

Mikroskopijne owłosienie wewnętrznej powierzchni ostatniego segmentu czułków samców 

rodzaju Eumenes zostało pominięte jako cecha w kluczu Puławskiego (1967). Jeżeli końcowe 

segmenty czułków samca zachowały się na okazie, to można bezproblemowo odróżnić 

czasami bardzo podobne do siebie posiadającego włoski E. coarctatus od ich pozbawionego 

E. pedunculatus. Jeżeli okaz pozbawiony jest czułków, posiłkować się trzeba pokryciem 

punktami ostatniego sternitu (ryc. 57-20, 21, 26, 27).  

Przyporządkowanie osobników do płci u kopułkowatych nie nastręcza problemów. 

Dymorfizm płciowy jest u nich bardzo dobrze widoczny. Nie tylko liczba segmentów 

odwłoka i czułków (odpowiednio u samic 6 i 12, u samców 7 i 13), ale przejawia się również 

w zabarwieniu nadustka (u samców w zdecydowanej większości jest całkowicie żółty), 

kształcie końcowych segmentów czułków, które u samców przyjmują różne formy:  

w rodzajach Allodynerus, Ancistrocerus, Euodynerus, Eumenes, Microdynerus i Stenodynerus 

ostatnie segmenty zagięte są ku nasadzie, u Symmorphus są proste i posiadają 

charakterystyczne listewki (tyloidy) a u Gymnomerus, Odynerus i Pterocheilus są spiralnie 

zwinięte. W rodzaju Odynerus samce posiadają ponadto charakterystycznie zdeformowane 

odnóża (ryc. 89-1, 5, 6, 7, 8) a samice z rodzajów Allodynerus i Euodynerus wyposażone są 

różnej wielkości charakterystyczne wgłębienia na ciemieniu (ryc. 21-3, 4; 71-3, 4). 

Wybarwienie osobników jako cechę należy rozpatrywać w dwóch kategoriach. Do pierwszej 

należy kolor plam – może się zawierać w gamie od kremowo białego (u Odynerus 

melanocephalus i O. simillimus, większość gatunków z rodzaju Stenodynerus i Microdynerus) 

po różne odcienie żółtego (pozostałe gatunki), przy czym jest to cecha stała (zmiany  

w odcieniu mogą być widoczne u osobników tego samego gatunku z północnej i południowej 

części Europy). Drugim aspektem jest wielkość i/lub obecność plam na poszczególnych 

częściach ciała. Obecność jednych jest cechą trwałą, pozwalającą odróżnić gatunki, np. 

obecność plam lub przepasek po wewnętrznej stronie oczu u samców  Ancistrocerus 

trifasciatus, co odróżnia go od bardzo podobnego A. ichneumonideus, który jest ich 

pozbawiony. Podobnie sytuacja wygląda u samców A. oviventris, u których analogicznych 
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przepasek brak lub są zredukowane do małych kropek. Stabilną cechą jest także zabarwienie 

zatarczki u części gatunków z rodzaju Ancistrocerus. Dzieli ona gatunki na dwie grupy: z 

żółtą przepaską i całkowicie czarną. U tych drugich zdarzają się bardzo rzadko osobniki ze 

śladowymi przebarwieniami w postaci asymetrycznych jasnych kropek.  

Ancistroceru renimacula i A. auctus spośród innych przedstawicieli rodzaju wyróżnia 

obecność żółtych plam na bokach propodeum. Drugą cechą jest brak długiego owłosienia na 

tegitach. W niektórych kluczach (np. Schmid-Egger 2004) druga z cech jest pominięta.  

U A. renimacula zdarzają się jednak osobniki o całkowicie czarnym propodeum. Z kolei  

u A. claripennis spotyka się, choć skrajnie rzadko, egzemplarze z żółtymi plamami na tej 

części ciała (ryc. 18). Pominięcie w analizie długości owłosienia na tergitach (co jest cechą 

stabilną) może być przyczyną pomyłek. W przypadku wątpliwości trzeba także zwrócić 

uwagę na kształt II sternitu odwłoka (patrz cechy w kluczu rodz. Ancistrocerus). 

 

 

Ryc. 18. Ancistrocerus claripennis Thomson (♀) z żółtymi plamami na propodeum (coll.  

R. Dittricha, MPW). Fot. A. Larysz. 

Podobnie niezmienną cechą jest kolor odnóży u krajowych gatunków kopułek, który może 

być rudy (np. samice Ancistrocerus ichneumonideus, Stenodynerus bluethgeni), czarny (np. 

samice Euodynerus notatus, Microdynerus longicollis) lub w różnych tonacjach żółtego 

(większość gatunków). Część elementów zabarwienia może ulegać redukcji. Żółte plamy na 

mezopleurach i przedpleczu u Symmorphus bifasciatus często są silnie zredukowane lub 

zanikają, co czyni go podobnym do S. fuscipes o całkowicie czarnym tułowiu. Przy 

oznaczaniu kierować się należy wtedy sposobem punktowania i zabarwieniem przepasek, 

które są zdecydowanie jaśniejsze u drugiego z nich. Przepaski odwłoka (ich liczba) mogą 
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wyróżniać zarówno rodzaje (np. Stenodynerus, u którego występują zaledwie 2 pełne i rzadko 

trzecia skrócona), jak również grupy gatunków (w rodzaju Ancistrocerus). Cechą 

taksonomiczną może być również szerokość przepaski, szczególnie I tergitu, co ma miejsce u 

Ancistrocerus dusmetiolus (ryc. 26-23). Ilość tergitów z przepaskami u większości rodzajów 

często jest zmienna, stąd w kluczach podaje się ich graniczne ilości. Należy zawsze 

uwzględnić zmiany w ubarwieniu związane z odbarwieniami wywołanymi płynami 

konserwującymi, z czym mamy do czynienia w przy używaniu metody Moerickego lub 

przechowywaniu okazów „na mokro”. Kolory wtedy silnie płowieją a barwa ruda może 

ulegać zanikowi.  

Aparaty kopulacyjne samców badała Stępkowska-Barańska (1963) zamieszczając w pracy 

rysunki kilku gatunków. Jednak Interpretacja cech w wielu przypadkach nie była trafna, co 

skutkowało szeregiem błędów w oznaczeniach. W 2012 roku  Bitsch analizował ponad 70 

gatunków europejskich Eumeninae, co pozwoliło określić różnice w budowie aparatów 

kopulacyjnych dla 21 rodzajów. Autor wykazał także różnice w budowie na poziomie 

gatunków opierając się głównie na budowie aedeagusa i wolselli. Praca niestety obejmuje 

jedynie część spotykanych w Polsce gatunków i może służyć jako materiał pomocniczy przy 

determinacji gatunków. 

6. 1. 1. Klucz do podrodzin 

Klucz obejmuje tylko podrodziny Vespidae występujące w Polsce. 

 

1. Z tyłu śródplecza, po bokach na wysokości końca płytek skrzydłowych obecne parategule 

(rys. 1). Pazurki na końcach rozdwojone (rys. 3). ............................................. Eumeninae 

- Parateguli brak (rys. 2). Pazurki na końcach nierozdwojone (rys. 4). .................................... 2 

2. I tergit odwłoka równomiernie zbieżny w kierunku nasady (rys. 5). Skrzydła tylne z wy-

kształconym płatem jugalnym (rys. 7). .................................................................. Polistinae 

- I tergit odwłoka załamany, zróżnicowany na pionową powierzchnię przednią zbieżną w kie-

runku nasady oraz poziomą powierzchnię grzbietową (rys. 6). Skrzydła tylne bez płata 

jugalnego (rys. 8). ................................................................................................... Vespinae 
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Ryc. 19. Rodzina Vespidae: 1- Odynerus sp. ♀, 2- V. germanica (Fabr.) fragment śródplecza; 

3- Odynerus sp. ♀, 4- V. germanica (Fabr.) ♀ pazurki; 5- P. dominula (Christ) ♀, 6- Vespa 

crabro L. ♀ odwłok z boku i z góry; 7- P. dominula (Christ) ♀, 8- V. germanica (Fabr.) ♀ 

skrzydło tylne. 

 

Według przyjętego w opracowaniu podziału na podrodziny (za van der Vechtem i Carpen-

terem 1990) podniesione przez Piekarskiego i in. (2018) do rangi podrodziny plemię Zethini 

wchodzi w skład podrodziny Eumeninae. Co za tym idzie, występujący w Polsce rodzaj 

Discoelius został analizowany w ramach tej podrodziny. 

6.4. Gatunki sporne 

W pracy przyjęto za Gusenleitnerem (1999) podział, który podniósł rangę podgatunków  

A. auctus (Fabricius) do osobnych gatunków – A. auctus (Fabricius) i A. renimacula 

(Lepeletier). Gereys (2006) uznał zasadność podziału za nie w pełni jasną pozostając przy 

starym podziale na podgatunki. W 2016 roku ten sam autor, akceptując jednak podział, 

doprecyzował zestaw cech morfologicznych przedstawionych wcześniej przez Gusenleitnera  

i uzupełnił klucz o cechy barwne wyróżniające obydwa gatunki (Gusenleitner (1995)  

w zamieszczonym kluczu jako główną cechę wyróżniającą uznał różnice w kształcie wycięcia 

i listwy w szczytowej części nadustka).  
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Analiza materiałów przy pomocy wyżej wymienionych kluczy w przypadku okazów 

typowych nie budzi wątpliwości. Zdarzają się jednak osobniki, u których kluczowa cecha jaką 

jest kształt nadustka, jest nie do końca jednoznaczna. Nawet uwzględniając różnice w ubar-

wieniu przedstawione w pracy Gereysa (2016), część osobników trudno przyporządkować do 

gatunku. Rozwiązaniem mogło by być przeprowadzenie połączonej analizy genetycznej  

i morfometrycznej, jak zrobiono to w przypadku grupy gatunków w rodzaju Polistes 

(Neumeyer i in. 2014, 2015). Pozwoliło by z jednej strony rozwiać wątpliwości dotyczące 

odrębności gatunkowej A. auctus i A. renimacula, a jeżeli tak, to równocześnie określić  

i przyporządkować cechy dla obydwu z nich.  
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7. Przegląd rodzajów i gatunków wykazanych z Polski 

 

7. 1. Klucz do oznaczania rodzajów Eumeninae stwierdzonych w Polsce 

1. Segment I odwłoka wyraźnie węższy od segmentu II, stylikowaty (ryc. 20-1, 2) ............. 2 

– I i II segment odwłoka podobnej szerokości (ryc. 20-3) ..................................................... 3 

2. Golenie II pary nóg z 2 ostrogami (ryc. 20-4). Tułów ok. 1,5 raza dłuższy niż szerszy, 

druga żyłka 2r-m łączy się w połowie 2 komórki kubitalnej (ryc. 20-6). Tergit II prosto 

zakończony (ryc. 20-1) ........................................................................ Discoelius Latreille 

– Golenie II pary nóg z 1 ostrogą (ryc. 20-5). Tułów wyraźnie krótszy, kulisty, druga żyłka 

2r-m łączy się daleko za polową 2 komórki kubitalnej (ryc. 20-7). Tergit II odwłoka z 

wyraźnym progiem i listewką na końcu ............................................... Eumenes Latreille 

3. Pokrywka skrzydłowa (tegula) na końcu zaostrzona (ryc. 20-8). Czułki samca na końcu 

proste (ryc. 10) lub ostatni segment hakowato zagięty ku nasadzie (ryc. 20-11) ............. 4 

– Pokrywka skrzydłowa (tegula) na końcu zaokrąglona (ryc. 20-9). Czułki samca na końcu 

spiralnie zwinięte (ryc. 20-12) .......................................................................................... 9 

4. Tergit I na granicy pomiędzy częścią tylną- poziomą a przednią- opadającą ku nasadzie,  

z wyraźną poprzeczną listewką (ryc. 20-13). U Symmorphus murarius listewka słabo 

widoczna spod grubego, jamkowatego punktowania, ale wtedy tergit I z podłużną bruzdą 

w części poziomej (ryc. 20-14 ) ......................................................................................... 5 

– Tergit I na granicy pomiędzy częścią poziomą a opadającą równomiernie zaokrąglony, bez 

poprzecznej listewki (ryc. 20-15) ...................................................................................... 6 

5. Tergit I w części poziomej płaski (ryc. 20-13). Samice bez jamek na ciemieniu. Ostatni 

segment czułków samca hakowato zagięty ku nasadzie (ryc. 20-11)  

........................................................................................................ Ancistrocerus Wesmael 

– Tergit I w części poziomej z wyraźną podłużną bruzdą (ryc. 20-16, 14). Samice z parą 

jamek na ciemieniu (ryc. 20-17). Ostatni segment czułków nie zagięty ku nasadzie czułka 

(ryc. 20-10) .................................................................................... Symmorphus Wesmael 

6. Tergit II za przepaską z widoczną jasną półprzeźroczystą blaszką (ryc. 20-18). Gatunki 

niewielkie (od 5 do 9 mm) .......................................................... Microdynerus Thomson  

– Za przepaską tergitu II brak jasnej, prześwitującej blaszki, najwyżej występuje bardzo 

cienka obwódka ................................................................................................................. 7 
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Ryc. 20. Podrodzina Eumaninae: 1- Discoelius zonalis (Panz) ♀, 2- Eumenes coarctatus (L.) 

♀, 3- Ancistrocerus parietum (L.) ♀ odwłok z góry; 4- D. zonalis (Panz) ♀, 5- E. coarctatus 

(L.) ♀ golenie II pary nóg; 6- D. zonalis (Panz) ♀, 7- Odynerus spinipes (L.) ♀ skrzydło 
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przednie (fragment); 8- Ancistrocerus claripennis Thoms. ♀, 9- O. spinipes (L.) ♀ tarczka 

skrzydłowa; 10- Symmorphus murarius (L.); 11- Allodynerus delphinalis (Giraud.), 12- 

Gymnomerus laevipes (Shuck.) czułek ♂; 13- A. claripennis Thoms. ♀, 14- S. murarius (L.) 

♀, 15- Euodynerus notatus (Jur.) I tergit odwłoka ♀ z boku; 16- Symmorphus gracilis (Brullé) 

I tergit odwłoka ♀ z góry; 17- Symmorphus allobrogus ♀ jamki ciemieniowe; 18- 

Microdynerus nugdunensis (Sauss.) ♂ odwłok z boku; 19- E. notatus (Jur.) ♀ zatarczka  

i listwa propodeum; 20- A. delphinalis (Giraud), 21- Stenodynerus orenburgensis (Andre) 

pokrywka skrzydłowa ♀, 22- A. delphinalis (Giraud) ♂, 23- S. orenburgensis (Andre) ♀ 

owłosienie śródplecza (widok z boku); 24- Pterocheilus phaleratus (Panz.) ♀ głaszczek 

wargowy; 25- Odynerus spinipes (L.) ♀ głowa z przodu; 26- O. spinipes (L.) ♂odnóże II 

pary; 27- Odynerus reniformis (Gmel.) ♂ biodra II pary nóg; 28- O. reniformis (Gmel.) ♂, 

29- Gymnomerus laevipes (Shuck.) ♀ głowa z przodu.  

7. Tergit I za przepaską z dobrze wykształconym obramowaniem w postaci 

półprzeźroczystej żółtej blaszki. Grzbietowa krawędź propodeum oddzielona od tylnej 

ostrą listwą (ryc. 20-19) .............................................................. Euodynerus Dalla Torre 

– Tergit I z tyłu za przepaską bez jasnej półprzeźroczystej blaszki, grzbietowa krawędź 

propodeum bez listew ........................................................................................................ 8 

8. Tarczka skrzydłowa wyraźnie dłuższa niż szeroka, na zewnętrznym brzegu łagodnie 

zaokrąglona (ryc. 20-20). Owłosienie na głowie i śródpleczu dobrze rozwinięte (ryc. 20-

22). Przynajmniej tergity I-III z żółtą przepaską ............................. Allodynerus Blüthgen 

– Tarczka skrzydłowa nieznacznie dłuższa niż szeroka lub porównywalnej długości, 

półokrągła (ryc. 20-21). Owłosienie na głowie i śródpleczu bardzo krótkie (ryc. 20-23). 

Tylko tergity I-II z pełną przepaską, rzadko na III tergicie skrócona przepaska 

........................................................................................................ Stenodynerus Saussure 

9. Głaszczki wargowe 3 członowe, silnie wydłużone, z długim szczeciniastym owłosieniem 

(ryc. 20-24). ........................................................................................... Pterocheilus Klug 

– Głaszczki wargowe 4 członowe, krótkie, bez długiego owłosienia ................................... 10 

10. Nadustek samicy płasko wycięty (ryc. 20-25). Żuwaczki bez wycięcia. U samców uda II 

pary z wcięciami w części środkowej (ryc. 20-26) albo policzki i biodra II pary nóg 

wyrostkami w kształcie zębów (ryc. 20-27, 28) ................................... Odynerus Latreille 

– Nadustek samicy głęboko wycięty z ostrymi zębami po bokach, żuwaczki z głębokim 

wycięciem (ryc. 20-29). Uda II pary nóg samca bez wcięć, policzki i biodra II pary nóg 

bez wyrostków, nadustek czarno obrzeżony ................................. Gymnomerus Blüthgen 
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Kluczowe cechy w rozróżnianiu płci: 

– ♀♀ – czułki 12-to członowe, odwłok z 6 widocznymi segmentami, 

– ♂♂ – czułki 13-to członowe, często zmodyfikowane (np. ostatni człon zwrócony ku nasa-

dzie, spiralnie zwinięte, tyloidy na spodniej stronie członów), odwłok z 7 widocznymi 

segmentami 

 

7. 2.     Rodzaj Allodynerus Blüthgen, 1938 

Gatunek typowy: Lionotus floricola Saussure, 1852 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, zachodzą na siebie w stanie spoczynku. Nadustek lekko wypukły, 

boczne krawędzie zbieżne ku górze, na szczycie delikatnie wycięty. Głaszczki szczękowe  

6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk samic krótki, obły na wierzchołku.  

U samców ostatni człon czułków węższy od pozostałych, zwrócony w stronę nasady czułka. 

VIII człon biczyka z półokrągłym wycięciem, na VIII i IX wykształcone są tyloidy. Jamka 

ciemieniowa u samic rozwinięta, ograniczona delikatną listewką. Listwa potyliczna dobrze 

wykształcona, na odcinku ciemieniowym zanika. Przedplecze z dobrze wykształconą listwą 

poprzeczną, która na bocznych załamaniach może tworzyć wyraźne ostre kąty. Listwy 

pretegularne wykształcone. Listwy parapsydialne na śródpleczu niewidoczne. Za zatarczką 

propodeum stromo opada. Listwy epiknemialne wykształcone. Pokrywki skrzydłowe dłuższe 

niż szersze (3:2), w tylnej części po stronie wewnętrznej wycięte i ostro zakończone, sięgają 

poza parategule. Nogi I i II pary z jedną, III z dwoma ostrogami. I tergit odwłoka nieznacznie 

węższy od drugiego, na granicy powierzchni poziomej i pionowej, równomiernie 

zaokrąglony, bez listwy. Bruzda bazalna II sternitu o szerokości porównywalnej z poprze-

dzającym ją zgrubieniem, z szeregiem podłużnych listew.  

Rodzaj znany z Palearktyki i krainy Etiopskiej (Gereys 2016). Z Europy znanych jest  

6 gatunków i 2 podgatunki (Gusenleitner 2013), z Polski wykazano 2 gatunki. 

Klucz do gatunków rodzaju Allodynerus Blüthgen 

1. Wić czułków pod spodem przynajmniej częściowo brunatno-czerwona. Włoski na nadustku 

bardzo krótkie (ryc. 21-1). Wgłębienie na ciemieniu ♀♀ owalne, na szerokość sięgające 

wewnętrznych krawędzi tylnych przyoczek (ryc. 21-3). U ♂♂ krętarz i udo I pary nóg  
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z długim, wełnistym owłosieniem. Tarczki skrzydłowe z wyjątkiem centralnej ciemnej 

plamy żółte. ..................................................................................... A. delphinalis (Giraud) 

– Wić czułków czarna. Włoski na nadustku dłuższe, średnicy przyoczka (ryc. 21-2). 

Wgłębienie na ciemieniu ♀♀ nerkowate na szerokość sięgające zewnętrznej krawędzi 

tylnych przyoczek (ryc 21-4). U ♂♂ krętarz i udo I pary nóg z krótkim owłosieniem. 

Tarczki skrzydłowe czarne, tylko zewnętrzny brzeg z cienką żółtą przepaską. 

................................................................................................................ A rossi (Lepeletier) 

 

Ryc. 21. Rodzaj Allodynerus Blüthgen: 1- A. delphinalis (Giraud) ♀, 2- A. rossi (Lep.) ♀ 

owłosienie nadustka (widok z boku); 3- A. delphinalis (Giraud.), 4- A. rossi (Lep.) jamki 

ciemieniowe ♀♀ (widok z góry). 

 

Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866) 

– Odynerus (Lionotus) tristis Thms., (Dittrich 1921)  

– Euodynerus delphinalis Gir., (Möschler 1939) 

– Leptochilus delphinalis (Gir.), (Kowalczyk 1988b)  

– Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866) (Paul 1943), (Blüthgen 1961), (Kowalczyk 1990, 

1991a, 1996a), (Kowalczyk, Szczepko 2001), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Szczepko 

2008a), (Szczepko, Wiśniowski 2009), (Kowalczyk, Kurzac 2009), (Szczepko i in. 2009), 

(Kowalczyk i in. 2009b), (Olszewski 2010), (Kowalczyk, Twerd 2011) 

Samica: żuwaczki czarne, z żółtymi podłużnymi smugami. Nadustek słabo równomiernie 

wypukły, na szczycie delikatnie wycięty, z krótkim, prawie równej długości, owłosieniem 

skierowanym ku szczytowi. Ubarwienie nadustka zmienne, żółta plama na szczycie w środku 

przerwana, po bokach może sięgać szczytu nadustka. Warga górna ciemnobrązowa do 

czarnej. Trzonek czułków u dołu żółty. Wić od dołu rozjaśniona. Wgłębienie jamki 

ciemieniowej owalne, na szerokość sięgające wewnętrznych krawędzi tylnych przyoczek. 

Żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu u nasady nadustka, owalna plama pomiędzy 
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czułkami i w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i wełniste. 

Kąty przedplecza tworzą kąt prosty. Żółta przepaska na górnej stronie przedplecza 

rozszerzona po bokach. Na górnej części mesepisternum często żółta plama. Tarczka 

sporadycznie z żółtymi plamami. Zatarczka z żółtą przepaską na całej szerokości. Pokrywki 

skrzydłowe żółte z ciemnobrązową centralnie położoną plamą sięgającą nasady. Propodeum 

po bokach, wzdłuż krawędzi styku powierzchni górnej i bocznych, z żółtym paskiem, 

zmiennej szerokości. Odnóża czarne, pokryte krótkim, przyległym owłosieniem. Na 

krętarzach i w dolnej części nasady ud nóg I pary owłosienie wyraźnie dłuższe odstające. 

Stopy, golenie oraz nasada ud żółte. Tergity I-II i II sternit z pełnymi przepaskami na końcu. 

Pozostałe tergity, do VI włącznie, oraz sternit III z przepaskami w różnym stopniu 

zredukowanymi. Odwłok z bardzo krótkim, przylegającym meszkiem. Długość ciała: 10 – 11 

mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, delikatnie czarno obwiedzione. Nadustek na szczycie półkoliście 

wycięty, żółty. Warga górna żółta. Trzonek czułków u dołu żółty. Ostatni człon biczyka 

węższy od pozostałych, tak długi jak człon VIII. Na VIII U-kształtne wycięcie sięgające 

połowy członu. Żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu sięgają ich wycięcia, owalna plama 

pomiędzy czułkami dotyka nasady czułków. Żółta przepaska na górnej stronie przedplecza 

najwyżej delikatnie rozszerzona po bokach, czasami w środku przerwana. Górna część 

mesepisternum czarna, rzadko z małą żółtą, owalną plamą. Listwy parapsydialne na 

śródpleczu niewidoczne. Tarczka czarna. Zatarczka z krótką żółtą przepaską, najczęściej 

mocno zredukowaną. Żółty pasek po bokach, wzdłuż krawędzi styku powierzchni górnej  

i bocznych, często silnie zredukowany. Barwa żółta często ulega redukcji szczególnie  

w odniesieniu do koloru bioder i ud II pary nóg. Częściowo dłuższe owłosienie występuje tu 

również w przypadku II pary nóg. Stopy, golenie nasada i dolna część ud oraz biodra nóg II 

pary żółte. Punktowanie odwłoka gęste i głębokie podobnie jak na tułowiu. Punktowanie II 

sternitu głębokie i silnie rozproszone, odległości między punktami równe 2-3 razy ich 

średnicy. Długość ciała: 8 – 10 mm. 

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny A. delphinalis delphinalis 

(Giraud, 1866). Blüthgen (1953) opisał dwa inne podgatunki: A. delphinalis sardous 

Blüethgen, 1953 (Sardynia) i A. delphinalis fallax Blüthgen, 1953 (Transcaspia). 

Rozmieszczenie: Europa, Płn. Afryka, Turcja, Liban, Iran, Kaukaz, Rosja, Centralna Azja, 

Kazachstan po Chiny i Japonię (Fateryga 2018). Gatunek pacyficzno-atlantycki. 
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Siedliska: zarośla i murawy kserotermiczne (w tym napiaskowe), łąki zmiennowilgotne, 

porzucone pola uprawne, kamieniołomy wapienne, drewniane budynki, obrzeża lasów 

(Kowalczyk 1988b; Kowalczyk, Szczepko 2004; Kowalczyk i in. 2009; Szczepko i in. 2009; 

Twerd 2011; Posłowska 2017). Na Białorusi również osady ludzkie, piaskownie i piaszczyste 

brzegi rzek i jezior oraz suche dąbrowy (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w gałązkach bzu (Sambucus racemosa L., S. nigra L.), jeżyn (Rubus sp.), 

Bidens frondosa L., Conyza canadensis var. canadensis (L.) Cronq., Solidago canadensis var. 

scabra Torr. & Gray, Hibiscus moscheutos L. i Erigeron sumatrensis Retz. (Enslin 1922; 

Puławski 1967; Okabe, Makino 2008a), zaobserwowano, że współdzieli gniazdo w jeżynie 

(Rubus sp.) z pszczołą Osmia tridentata Duf. (Enslin 1922). 

Odwiedzane kwiaty: Cynanchum acutum L. (Apocynaceae) (Ukraina), Cirsium arvense (L.) 

Scop., Solidago canadensis L. (Asteraceae), Geranium sanquineum L., Heracleum 

sphondylium L., Foeniculum piperitum (Ucria) (Apiaceae), Scrophularia sp., Scrophularia 

umbrosa Dumort. (Scrophulariaceae) (Blüthgen 1961; Schneider, Feitz 2001; Fateryga 2010, 

2011; Gereys 2016); Eryngium campestre L. (Apiaceae), Solidago gigantea (Asteraceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera, Gelechiidae (Lepidoptera) (Yamane 1990; 

Kurzenko 1995; Smit i in. 2004). 

Pasożyty i parazytoidy: Ensliniella parasitica Vitzhum (Astigmata: Winterschmidtiidae), 

Amobia signata (Meigen) (Diptera: Sarcophagidae), Chrysis mediata Linsenmaier 

(prawdopodobny), Chrysis ignita (L.), Trichrysis cyanea (L.) (Hymenoptera: Chrysididae), 

Leucospis dorsigera Fabricius (Hymenoptera: Leucospidae) jako hiperparazyt, Mellitobia 

acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) (Enslin 1922; Berland 1928; Schmiedeknecht 

1930; Blüthgen 1961; Yamane 1990; Smit i in. 2004; Okabe, Makino 2008b; Martynova, 

Fateryga 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca V do końca IX. 
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 Ryc. 22. Wykres dynamiki pojawu Allodynerus delphinalis (Giraud) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: VU (Głowaciński 2002) 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje [VV67], Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 

2011); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Niemierzyn [VV62] (Paul 1943); Czarne Górne [CE74] (Blüthgen 1961);  

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51] (Möschler 1939); Nowa Guja [EF31] (Blüthgen 1961); Wigierski PN: 

Wiatrołuża [FF30] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko– Kujawska: Gorzewo [CD91] (Kowalczyk 1996a), rez. Winnica [CC40] (Kowalczyk  

i in. 2009b); Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk 1996a; Kowalczyk, Szczepko 2001); 

Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36], Polana Bielawy [DC59] (Szczepko i in. 2009); Kampinoski PN, 

ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); 

Śląsk Dolny: Wrocław – Zacisze [XS46] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Bytom – Miechowice [CA48], – Szombierki [CA57], Mikołeska [CB40], Tarnowskie Góry – 

Strzybnica [CA49], Świerklaniec [CA58], Chechło Nowe [CA59] (Żyła 2007); 

Wyżyna Małopolska: Przyłęk [DC24] (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Mikołajów 

[DC23], Łódź – Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk 1996a); Łódź – Nowosolna – Dol. Miazgi [DC03] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008a). 

Zbadany materiał: 72 okazy (28♀♀, 44♂♂), w tym 24 okazy (9♀♀, 15♂♂) dotychczas niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: Wicie [WA94] 18.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Trójmiejski PK: Reszki [CF24] 31.08.2000 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko– Kujawska: Biedrusko [XU32] 7.08.2003 – 2♀♀, 1♂ leg. JW (cJW); PN Ujście Warty - 

Mościczkowa Górka [VU83] 12.08.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Kazuń Polski, Sady [DD70] 19.06.2004 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Podlasie: Narwiański PN - Koziołek k. Kurowa [FD28] 26.06.2003 – 1♂ leg. AK (MGB); 
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Śląsk Górny: Rudziniec [CA18] 16.07.2014 – 1♀ leg. KC (MGB); Ndl. Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 

5.08.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Prądnik Korzkiewski [DA15] 2.07.2005 – 1♂ leg. AK (MGB) 

Nizina Sandomierska: Ndl. Leżajsk, L. Czarne [EA75] 27.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Jeziórko  

k. Tarnobrzegu [EB50] 13.08.2001 – 1♀ leg. TH (MIZ); Leszcze [EA45] 20.07.2007 – 1♂, 26.07.2007 – 1♂ leg. 

TH (MIZ); Czarna Sędziszowska [EA55] 3.08.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Olchowa k. Iwierzyc [EA54] 

18.06.2008 – 3♂♂ leg. TH (MIZ); Podgórze k. Grabin [EA24] 19.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Poręby Wolskie 

[EA77] 20.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Stalowa Wola – Sochy [EB70] 12.06.2009 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Sudety Zachodnie: Spytków [WS05] 25.06.2016 – 1♂ leg. JW (cJW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 2♀♀, 1♂; Niemcy – 7♀♀, 11♂♂; Turcja – 1♂ (MGB). 

 

Ryc. 23. Rozmieszczenie A. delphinalis (Giraud) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  – 

dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Allodynerus rossii (Lepeletier, 1841) 

– Odynerus (Lionotus) rossi Lep., (Bischoff 1925) 

– Allodynerus rossi (Lepeletier, 1841), (Żyła i in. 2018) 

Samica: żuwaczki czarne lub z żółtymi smugami biegnącymi najczęściej od nasady do 

połowy długości. Nadustek lekko równomiernie wypukły, na szczycie delikatnie wycięty,  

z długim odstającym owłosieniem. Ubarwienie nadustka zmienne: czarny lub z małą żółtą 
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plamą na szczycie i bliżej nasady. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków 

u dołu czarny lub w różnym stopniu żółto rozjaśniony. Wić czarna. Wgłębienie jamki 

ciemieniowej nerkowate, błyszczące, na szerokość sięgające zewnętrznych krawędzi tylnych 

przyoczek. Żółte drobne plamy po wewnętrznej stronie oczu u nasady nadustka, owalna 

plama pomiędzy czułkami i plamki w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia 

jasne, długie i wełniste. Boczne kąty przedplecza tworzą kąt prosty. Żółta przepaska na górnej 

stronie przedplecza rozszerzona po bokach, w części środkowej przerwana. Tarczka czarna. 

Zatarczka z żółtą przepaską na całej szerokości. Mesepisternum czarne. Pokrywki skrzydłowe 

żółte z ciemnobrązową centralnie położoną plamą szeroko połączoną z nasadą. Propodeum 

czarne. Stopy, golenie oraz nasada ud (szczególnie nóg I i II pary) żółte. Wewnętrzna część 

goleni najczęściej z czarną smugą. Odnóża pokryte krótkim, przylegającym owłosieniem. Na 

krętarzach i u nasady ud nóg I pary wyraźnie rzadkie, dłuższe owłosienie. U okazów z połu-

dniowej części Europy mogą występować plamy na mesepisternum i bokach propodeum. 

Tergity I-II i II sternit z pełnymi przepaskami na końcu. Punktowanie II sternitu grube i gęste, 

średnica punktów równa odległości pomiędzy nimi (szczególne po bokach). Sternit III oraz 

pozostałe tergity z przepaskami często w różnym stopniu zredukowanymi. Odwłok z bardzo 

krótkimi przylegającymi włoskami. Długość ciała: 9 mm. 9,5– 10 według (Gereys 2016). 

Samiec: żuwaczki żółte, czarno obwiedzione. Nadustek żółty, na szczycie półkoliście wycięty 

z transparentną wąską blaszką łączącą krawędzie wycięcia. Owłosienie nadustka białe, 

przylegające, skierowane w dół, o długości porównywalnej szerokości trzonka czułków u na-

sady. Warga górna i trzonek czułków u dołu żółto zabarwione. Ostatni człon czułków węższy 

od pozostałych, spłaszczony, krótszy od VIII członu biczyka. Wycięcie na VIII członie 

szerokie, o łagodnych brzegach sięga ok. połowy długości. Boczne kąty przedplecza 

skierowane do przodu tworzą kąt ostry. Mesepisternum czarne lub z małą, żółtą plama. 

Zatarczka z krótką żółtą przepaską, najczęściej mocno zredukowaną. Pokrywki skrzydłowe 

ciemnobrązowe, z cienkim żółtym paskiem na zewnętrznej krawędzi lub tylko z dwoma 

małymi plamami. Krętarze i nasady ud nóg I pary bez długiego odstającego owłosienia. 

Biodra nóg II pary częściowo żółte. Długość ciała: brak danych z Polski. 6,5–8 według 

(Gereys 2016). 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja do wsch. Syberii, Kaukaz, Płn. Afryka, Turcja, Iran Turkme-

nistan (Fateryga 2018). Gatunek sybero-atlantycki? 
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Siedliska: Siedliska: lasy (Żyła i in. 2018). Wg Peeters’a (2004) w Holandii zamieszkuje 

kilka biotopów, głównie tereny uprawne, ogrody, parki i kamieniołomy, występuje też na 

murawach i ziołoroślach. Na Białorusi stwierdzony w opuszczonych wsiach (Schljachtenok, 

Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w gałązkach jeżyn (Rubus sp.), w suchym drewnie, w opuszczonych chodni-

kach ksylofagów, w glinianych lub lessowych ścianach, jak również w opuszczonych 

gniazdach innych błonkówek (np. Colletes daviesanus. Van Lith). Przegrody między komór-

kami a zaślepką, którą gniazdo jest zamknięte, składają się z małych sklejonych ze sobą 

kamyków. (Schmiedeknecht 1930; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Puławski 1967; Peeters 

2004; Woydak 2006). 

Odwiedzane kwiaty: Anethum sp. (Apiaceae) (Bułgaria, dane autora) 

Pokarm larw: gąsienice Gelechiidae (Lepidoptera) (Woydak 2006) 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis immaculata Buyson, Ch. rutilans Oliv. (Hymenoptera: 

Chrysididae), Ensliniella parasitica (Acari: Winterschmidtiidae) (Bischoff 1925; Blüthgen 

1961; Woydak 2006; Wiśniowski 2015; Gereys 2016; Martynova 2016). 

Okres pojawu: w Holandii od początku V do końca IX (Peeters 2004). 

Ryc. 24. Aktywność sezonowa Allodynerus rossii (Lepeletier) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002) 

Występowanie w Polsce 
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Dane z piśmiennictwa: 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieski PN: oddz. 285A [FD94] (Żyła i in. 

2018). 

Zbadany materiał: 2 okazy (2♀♀) w tym jeden nieopublikowany: 

Nizina Wielkopolsko– Kujawska: Szklarka Trzcielska [WU60] 24.07.2012 – 1♀ leg. JW (cJW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 2♀♀; Francja – 6♀♀; Grecja – 2♂♂; Niemcy – 3♀♀; 

Turcja – 4♀♀; Węgry – 1♀ (MGB). 

 

 

Ryc. 25. Rozmieszczenie Allodynerus rossii (Lepeletier) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe. 

 

7. 3.     Rodzaj Ancistrocerus Wesmael, 1836 

Gatunek typowy: Vespa parietum Linnaeus, 1758, wyznaczony przez Girard’a, 1879. 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, ostro zakończone, zachodzące na siebie w stanie spoczynku. Nadustek 

wypukły, o bocznych krawędziach zbiegających się w stronę szczytu, na końcu z delikatnym 

wycięciem Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk czułków 

samic krótki łagodnie zakończony. Ostatni segment biczyka samców węższy od pozostałych, 

zwrócony w stronę nasady. Tyloidy nie wykształcone. Jamki ciemieniowe samic najczęściej 
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bardzo słabo widoczne, jeżeli są to położone blisko siebie i dużo mniejsze od średnicy 

przyoczka. Listwa potyliczna dobrze wykształcona. Tułów dłuższy od swojej szerokości (ok. 

10: 7,5). Listwa poprzeczna przedplecza dobrze wykształcona, po bokach, przy przejściu 

części grzbietowej w boczne, tworzy kąt lub zęby różnej wielkości. Pokrywki skrzydłowe 

półokrągłe, z tyłu wydłużone z wycięciem po wewnętrznej stronie i ostro zakończone, sięgają 

najwyżej delikatnie za koniec pareateguli. Listwy epiknemialne wykształcone, choć czasami 

słabo widoczne. Listwy parapsydialne na śródpleczu słabo widoczne, zasłonięte ze względu 

na gęste punktowanie. W skrzydłach przednich prestigma krótsza od 1/3 długości stigmy. 

Propodeum z góry gęsto nieregularnie pomarszczone, tylna ściana otoczona wystającą listwą. 

Odnóża z pojedynczymi ostrogami na I i II parze oraz z dwiema na parze III. I tergit odwłoka, 

szerszy niż dłuższy, minimalnie węższy od II, z poprzeczną listwą na granicy części poziomej 

i stromo opadającej ku nasadzie. Sternit II w ok. 1/3 długości z poprzeczną bruzdą bazalną,  

z szeregiem podłużnych listewek na całej szerokości. Kształt powierzchni sternitu II od lekko 

wklęsłego do silnie wypukłego.  

Rodzaj Ancistrocerus występuje na całym świecie z wyjątkiem Australii. Znanych jest 117 

gatunków (Piekarski i in. 2017), z czego w Europie 17 (Gusenleitner 2013) a w Polsce 9. 

Klucz do oznaczania gatunków rodzaju Ancistrocerus Wesmael 

1. Powierzchnie boczne i powierzchnia tylna propodeum u dołu gładkie i błyszczące ze słabo 

zaznaczona rzeźbą. 2 sternit odwłoka równomiernie wypukły (ryc. 26-1). 

 ................................................................................................................ A . antilope Panzer 

– Powierzchnie boczne i powierzchnia tylna propodeum u dołu matowe z wyraźną rzeźbą ... 2 

2. ♀♀ ......................................................................................................................................... 3 

– ♂♂ ........................................................................................................................................ 14 

3. Sternit II odwłoka (patrz z boku) za poprzecznym rzędem żeberek wypukły (ryc. 26-2, 3, 4) 

............................................................................................................................................... 4 

– sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek prosty lub wklęsły (ryc. 26-5, 6). 

Żeberka 1 sternitu krótkie, równej długości lub nieznacznie szersze po bokach (ryc.  

26-7, 8). Zatarczka często z żółtymi plamami .................................................................... 10 

4. Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek słabo równomiernie wypukły (ryc. 26-

2). Żeberka dobrze rozwinięte, w środkowej części dłuższe niż po bokach (ryc. 26-9). 

Zatarczka zawsze czarna ...................................................................................................... 5 
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– Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek silnie wypukły lub tworzy wyraźną 

ściankę, w wyniku czego tylny brzeg żeberek leży w wyraźnym zagłębieniu; leżąca za tym 

pozioma powierzchnia prosta lub wklęsła (ryc. 26-3, 4). Zatarczka często z żółtym rysun-

kiem ...................................................................................................................................... 7 

5. Ubarwienie nóg rudo-czerwone do brązowo-czerwonego, nie żółte. Tergity I-IV odwłoka z 

żółtymi przepaskami. Trzonek czułków u dołu z rudo-czerwony. 

 .......................................................................................... A. ichneumonideus (Ratzeburg) 

– Przynajmniej część goleni żółta. ............................................................................................ 6 

6. Tergity I-IV (często tylko I-III) odwłoka z żółtymi przepaskami. Biczyk czułków czarny. 

.............................................................................................................. A. trifasciatus (Müller) 

– Tergity I-VI z żółtymi przepaskami. Biczyk u dołu żółto rozjaśniony. 

............................................................................................................. A. parietinus (Linnaeus) 

7. Zęby przedplecza lekko kątowo zaostrzone (ryc. 26-10). II sternit odwłoka za poprzecznym 

rzędem żeberek tworzy ściankę, w wyniku czego tylny brzeg żeberek leży w wyraźnym 

zagłębieniu; leżąca za tym pozioma powierzchnia lekko wklęsła (ryc. 26-4). Owłosienie 

długie i gęste. ................................................................................... A. nigricornis (Curtis) 

- Zęby przedplecza tępe (ryc. 11). II sternit odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek silnie 

półokrągło wypukły, leżąca za tym pozioma powierzchnia prosta (ryc. 26-3, 5).  .............. 8 

8. Trzonek czułków u dołu żółty. Biczyk u dołu żółtawo rozjaśniony. II tergit i sternit 

odwłoka z krótkim i rzadkimi włoskami. Śródplecze z błyszczącymi przestrzeniami 

między punktowaniem. .................................................................. A. dusmetiolus (Strand) 

– Trzonek czułków czarny, tylko przy końcu czasami lekko rozjaśniony. Jeżeli żółty to VI 

tergit z żółtą plamą. Biczyk czarny, Na II tergicie i sternicie włoski tak samo gęste i długie 

jak na reszcie ciała. Punktowanie śródplecza gęste, przestrzenie między punktami mniejsze 

niż średnica punktów, bardziej matowe. .............................................................................. 9 

9. Tylne uda czarne, jedynie przy końcu lekko rozjaśnione Tergity I-III (rzadziej IV)  

z żółtymi przepaskami. .......................................................................... A. scoticus (Curtis) 

– Tylne uda w 2/3 - 3/4 czarne; tergity I-V z żółtymi przepaskami, VI z żółta plamką. 

............................................................................................................. A. oviventris (Wesmael) 

10. Boki propodeum z żółtymi plamkami, tergity II-IV z bardzo krótkim owłosieniem. ...... 11 

– Propodeum bez żółtych plam po bokach. Tergity II-IV z długimi włosami. ...................... 12 

11. Nadustek w dolnej części z bardzo delikatnym wycięciem, jego głębokość nie jest 

większa od 1/4 szerokości końcowej krawędzi nadustka (ryc. 26-12). Czarne zabarwienie 

grzbietowej części trzonka czułków dochodzi prawie do połowy jego długości, żółte 
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zabarwienie tylnej części ud III pary nóg sięga co najmniej jednej czwartej długości. 

Biodra zwykle mocno zabarwione na żółto. ....................................... A. auctus (Fabricius) 

– Wycięcie dolnej krawędzi nadustka równe co najmniej 1/4 szerokości końcowej krawędzi 

nadustka (ryc. 26-13). Czarne zabarwienie grzbietowej części trzonka czułków sięga często 

nasady, żółte zabarwienie ud III pary nóg ograniczone zaledwie do części szczytowej. 

Biodra zwykle czarne, rzadko z małymi żółtymi plamkami. ....... A. renimacula Lepeletier 

12. Sternit II odwłoka prosty (płaski) lub bardzo słabo wypukły (ryc. 26-5). Żeberka w części 

środkowej równe lub nieznacznie dłuższe niż po bokach (ryc. 26-9). Skrzydła przejrzyste, 

komórka radialna co najwyżej ze słabym brązowym przydymieniem. (Zęby przedplecza 

lekko kątowo zaostrzone, biczyk czułków czarny) (ryc. 26-14). ... A. claripennis Thomson 

– Sternit II odwłoka za linią żeberek wklęsły (ryc. 26-6). Żeberka po bokach szersze niż w 

części środkowej (ryc. 26-8) (u A. parietum czasami równe). Skrzydła lekko przydymione, 

szczególnie w komórce radialnej. ...................................................................................... 13 

13. Zęby przedplecza przytępione, tworzą kąt prosty (ryc. 26-15). Poprzeczna listwa 1 tergitu 

pośrodku z szerokim kątowym wycięciem (ryc. 26-17). Tergity I-V (VI) najczęściej z 

żółtymi przepaskami. ...................................................................... A. parietum (Linnaeus) 

– Zęby przedplecza silnie wykształcone, skierowane do przodu i zaostrzone (ryc. 26-16). 

Poprzeczna listwa 1 tergitu równomiernie wygięta, pośrodku tylko z małym wycięciem 

(ryc. 26-18). ............................................................................................ A. gazella (Panzer) 

14. Sternit II odwłoka (patrz z boku) za poprzecznym rzędem żeberek wypukły (ryc.  

26-2, 3. 4). .......................................................................................................................... 15 

– Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek prosty lub wklęsły (ryc. 26-5, 6). Jeżeli 

słabo wypukły to żeberka 2 sternitu odwłoka krótkie, prawie jednakowej długości, równe 

najwyżej 1/3 długości poprzedzającego je wybrzuszenia sternitu (ryc. 26-7). Zatarczka 

często z żółtymi plamami ................................................................................................... 21 

15. Sternit II odwłoka słabo równomiernie wypukły (ryc. 26-2). Żeberka II sternitu odwłoka 

dobrze rozwinięte, w środkowej części dłuższe niż po bokach, równe połowie długości 

poprzedzającego je wybrzuszenia sternitu (ryc. 26-9). Zatarczka czarna. ......................... 16 

– Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek silnie wypukły lub tworzy wyraźną 

ściankę, w wyniku czego tylny brzeg żeberek leży w zagłębieniu; leżąca za tym pozioma 

powierzchnia prosta lub wklęsła (ryc. 26-3, 4). Zatarczka często z żółtym zabarwieniem. 

............................................................................................................................................. 18 

16. Na odwłoku więcej niż 3 żółte przepaski. Wewnętrzne brzegi oczu bez przepasek. 

Trzonek czułków od spodu żółty. ................................................. A. parietinus (Linnaeus) 
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– Na odwłoku 3 żółte przepaski; jeżeli więcej to wewnętrzne brzegi oczu z żółtymi wąskimi 

przepaskami, trzonek czułków od spodu tylko na końcu rozjaśniony ............................... 17 

17. Wewnętrzne brzegi oczu z żółtymi przepaskami. Nadustek grubo punktowany, wyższy niż 

szerszy (ryc. 26-19). ......................................................................... A. trifasciatus (Müller) 

– Wewnętrzne brzegi oczu czarne. Nadustek słabo punktowany, tak długi jak szeroki (ryc.  

26-20). ............................................................................... A. ichneumonideus (Ratzeburg) 

18. Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek tworzy wyraźną ściankę, w wyniku 

czego tylny brzeg żeberek leży w wyraźnym zagłębieniu; leżąca za tym pozioma 

powierzchnia wklęsła (ryc. 26-4). ..................................................... A. nigricornis (Curtis) 

– Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek silnie wypukły; leżąca za tym pozioma 

powierzchnia prosta (ryc. 26-3). ......................................................................................... 19 

19. Wysokość nadustka wyraźnie mniejsza od szerokości; przedni brzeg silnie półokrągło 

wycięty z zaostrzonymi zębami bocznymi, bez półprzejrzystej krawędzi zewnętrznej (ryc. 

26-21). Wewnętrzne brzegi oczu bez żółtych przepasek (rzadko z małymi kropkami). 

........................................................................................................ A. oviventris (Wesmael) 

– Wysokość nadustka równa szerokości. Przedni brzeg bez wycięcia z półprzejrzystą 

krawędzią zewnętrzną (ryc. 26-22, 24, 25). Wewnętrzne brzegi oczu z żółtymi 

przepaskami. ....................................................................................................................... 20 

20. Przepaska I tergitu odwłoka szeroka, pośrodku wycięta, sięga poprzecznej listwy (ryc.  

26-23), kolejne 3-4 tergity z pełnymi przepaskami; II-III lub II-V sternit z pełnymi lub 

dwukrotnie przerwanymi przepaskami, VI tergit często z poprzeczną plamką. 

......................................................................................................... A. dusmetiolus (Strand) 

– Przepaska I tergitu odwłoka wąska, nie sięga poprzecznej listwy, tergity II i III z 

przepaskami, na IV tergicie przepaska zredukowana lub czarny; tylko II i III sternit z 

przepaskami lub trójkątnymi plamami. ................................................. A. scoticus (Curtis) 

21. Tergit II odwłoka bez długich odstających włosków. Propodeum po bokach często  

z żółtymi plamami. ............................................................................................................. 22 

– Tergit II odwłoka z długimi odstającymi włoskami. Propodeum bez plam po bokach. ...... 23 

22. Wycięcie nadustka płytsze, nie głębsze od 1/3 szerokości jego końcowej części, pół-

przeźroczysta blaszka równa co namniej 3/4 szerokości nadustka na końcu (0,5- 0,7 

średnicy przyoczka) (ryc. 26-24). Plamka czołowa sięga nadustka. Boki propodeum z 

żółtymi plamami, często sięgającymi ściany tylnej ............................ A. auctus (Fabricius) 

 

 



97 
 

 



98 
 

Ryc. 26. Rodzaj Ancistrocerus Wesm.: 1- A. antilope antilope Panz. ♀, 2- A. parietinus (L.) 

♀, 3- A. dusmetiolus (Strand) ♀, 4- A. nigricornis (Curtis) ♀, 5- A claripennis Thoms. ♀,  

6- A. gazella (Panz.) ♀ II sternit odwłoka z boku; 7- A claripennis Thoms. ♀, 8- A. gazella 

(Panz.) ♂, 9- A trifasciatus (Müll.) ♀ II sternit odwłoka z dołu; 10- A. nigricornis (Curtis) ♀, 

11- A. oviventris oviventris (Wesm.) ♀ kąty przedplecza; 12- A. auctus (Fabr.) ♀,  

13- A. renimacula Lep. ♀ nadustek; 14- A claripennis Thoms. ♀, 15- A. parietum (L.) ♀,  

16- A. gazella (Panz.) ♀ kąty przedpleczea; 17- A. parietum (L.) ♀, 18- A. gazella (Panz.) ♀ 

listwa I tergitu odwłoka; 19- A. trifasciatus (Müll.) ♂, 20- A. ichneumonideus (Ratz.) ♂,  

21- A. oviventris (Wesm.) ♂, 22- A. dusmetiolus (Strand) ♂ nadustek; 23- A. dusmetiolus 

(Strand) ♂ I tergit odwłoka; 24- A. auctus (Fabr.) ♂, 25- A. renimacula Lep. ♂ nadustek;  

26- A. parietum (L.) ♂, 27- A. gazella (Panz.) ♂ kąty przedplecza; 28- A. claripennis 

claripennis Thoms. ♂, 29- A. gazella (Panz.) ♂ II sternit odwłoka z boku. 

 

– Wycięcie nadustka głębsze, mierzące więcej niż 1/3 szerokości jego końcowej części, 

półprzeźroczysta blaszka równa najwyżej połowie szerokości nadustka na końcu (0,3- 0,5 

średnicy przyoczka) (ryc. 26-25). Plamka czołowa wyraźnie oddzielona od nadustka. Boki 

propodeum zwykle czarne. ........................................................... A. renimacula Lepeletier 

23. Poprzeczna listwa I tergitu pośrodku z szerokim kątowym wycięciem (ryc. 26-17). 

Zatarczka czarna. Zęby przedplecza zaostrzone, skierowane na boki (ryc. 26-26). 

 ......................................................................................................... A. parietum (Linnaeus) 

– Poprzeczna listwa I tergitu pośrodku tylko ze słabym centralnym wycięciem (ryc. 26-18). 

Zatarczka często z żółtymi plamkami lub przepaskami. Zęby przedplecza dobrze 

wykształcone zaostrzone i skierowane skośnie w przód (ryc. 26-27). ............................... 24 

24. Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek słabo równomiernie wypukły lub 

prosty (ryc. 26-28). Żeberka w części środkowej sternitu podobnej długości jak żeberka po 

jego bokach (ryc. 26-7). ................................................................. A. claripennis Thomson 

– Sternit II odwłoka za poprzecznym rzędem żeberek równomiernie wklęsły (ryc. 26-29). 

Żeberka w części środkowej sternitu krótsze od żeberek po bokach (ryc. 26-8). 

................................................................................................................ A. gazella (Panzer) 

Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798 ) 

– Vespa antilope Panz., (Schilling 1850)  

– Odynerus (Ancistrocerus) Antilope Wsm., (Brischke 1862) 

– Odynerus antilope Wesm., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Ancistrocerus) antilope Pz., (Wierzejski 1874), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Bischoff 1925), (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Odynerus antilope Panz. (Drogoszewski 1932) 
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– Ancistrocerus antilope (Panzer, 1798) (Brischke 1888, 1889, 1892), (Möschler 1939), (Paul 

1943), (Skibińska 1999), (Kowalczyk 1988b, 1988c, 1990, 1991a, b), (Banaszak 1998), 

(Celary 1998), (Kowalczyk, Zieliński 1998b) (Wiśniowski 2000, 2002, 2003, 2005a, 2008), 

(Kowalczyk, Szczepko 2001), (Miszta i in. 2005), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Kurzac 

2007, 2009), (Kowalczyk i in. 2008), (Szczepko i in. 2009), (Olszewski 2010), (Wiśniowski, 

Piotrowski 2013), (Żyła i in. 2018)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek delikatnie wypukły, na szczycie 

płytko wycięty, pokryty jasnymi włosami, dłuższymi i bardziej odstającymi u nasady. 

Ubarwienie nadustka zmienne, najczęściej czarny, z przepaską u nasady (często przerwaną  

w środku). Spotyka się osobniki z dużymi żółtymi plamami. Warga górna ciemnobrązowa lub 

czarna. Trzonek czułków i biczyk od dołu żółto rozjaśnione na całej długości. Bardzo małe 

żółte plamy u nasady nadustka po wewnętrznej stronie oczu, mała owalna plama u nasady 

czułków, oraz podłużne plamy w górnej części policzków. Głowa z jasnym i długim 

owłosieniem, podobnym jak na tułowiu i odwłoku. Przedplecze z żółtą rozszerzona po bokach 

przepaską, przerwaną w środku. Boki przedplecza załamane pod kątem prostym, przytępione. 

Tarczka z żółtą przerwaną przepaską lub czarna. Zatarczka czarna. Boczne ściany 

propodeum, oraz pleuryty zaplecza i dolna część tylnej ściany propodeum w dużej części 

silnie błyszczące, bez punktowania. Tylna ściana propodeum w górnej części z 

nieregularnymi zmarszczkami. Listwa otaczająca tylną ścianę propodeum wysoka, po bokach 

wyraźne listwy oddzielające powierzchnię górną od bocznych. Na górnej części 

mesepimerum mała żółta plama, czasami zredukowana. Pokrywki skrzydłowe żółte z cen-

tralnie umieszczoną transparentną brązową plamą. Parategule czarne. Odnóża czarne. Golenie 

i nasada ud żółte (zabarwienie u części osobników zredukowane , szczególnie w części tylnej 

nóg I i II pary). Stopy rozjaśnione w różnym stopniu, jednak ciemniejsze od goleni. Uda od 

spodu z długimi odstającymi włosami. Biodra czarne. Listwa I tergitu odwłoka na szczycie 

prosta. Bruzda bazalna w części środkowej nie poszerzona. Za bruzdą sternit silnie wypukły, 

co powoduje, że bruzda leży w silnym zagłębieniu. Ta część sternitu z długimi wygiętymi w 

tył włosami. Na tergitach I-V i sternitach I-IV żółte przepaski. Na VI tergicie żółta plama. 

Przepaska na I tergicie wąska, nie sięga poprzecznej listwy. Ubarwienie, głównie ostatnich 

trzech segmentów, często w różnym stopniu ulega redukcji. Długość ciała: 11 – 16 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty z cienkim czarnym obrysem 

na krawędziach, słabo wypukły, pokryty jasnymi długimi włosami. Półokrągłe wycięcie na 

szczycie o szerokości równej odległości między nasadą czułków, bez widocznej 
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transparentnej listwy i z ostrymi ząbkami po bokach. Warga górna żółta. Ostatni człon 

czułków bardzo krótki, wąski, sięgający zaledwie połowy IX segmentu biczyka. Żółte plamy 

po wewnętrznej stronie oczu i u nasady czułków w postaci bardzo drobnych kropek (mogą 

ulec zanikowi). Kąty przedplecza w postaci skierowanych na boki tępych zębów. 

Mesepimerum bez plam. Odnóża czarne. Stopy i golenie żółte (golenie I pary często z 

czarnymi plamami z tyłu). Uda I i II pary z przodu z plamami różnej wielkości, uda III pary 

czarne , najwyżej na szczycie z żółtą plamą. Biodra II i III pary z żółtymi plamami, krętarza 

czarne. Na tergitach I-VI i sternitach I-VII żółte przepaski. Ubarwienie, głównie ostatnich 

trzech segmentów i I sternitu, często w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 10 – 

12,5 mm.  

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny Ancistrocerus antilope antilope 

(Panzer, 1798 ). Poza nim opisano 3 inne: A. a. allegrus Bequard, 1943, A. a. navajo Bequard, 

1925 i A. a. spenceri Bequard, 1943 (Gusenleitner 2018).  

Rozmieszczenie: Europa, Azja od Uralu po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, Afganistan, 

Kirgistan, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Japan, Indie, Ameryka Płn. – poł. Kanada, USA) 

(Pickering 2009; Fateryga 2018). Gatunek holarktyczny. 

Siedliska: Gatunek bardzo elastyczny w doborze środowiska (Schulz i in. 1996), w Polsce są 

to: drewniane budynki i konstrukcje, gliniane ściany i mury, lasy (bory mieszane, grądy) i ich 

obrzeża (Kowalczyk 1988c; Banaszak 1998; Dylewska, Wiśniowski 2003; Szczepko i in. 

2009).  

Gniazdowanie: w różnych typach norek, w porzuconych gniazdach błonkówek w ściankach 

lessowych, żerowiskach ksylofagów (Cerambycidae, Siricidae), w trzcinie, pędach roślin 

(Rubus sp., Sambucus sp.), czasami w starych glinianych gniazdach innych błonkówek, w 

ubytkach murów i skał (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980). 

Odwiedzane kwiaty: Daucus carota L. (Apiaceae), Eupatorium cannabinum L., Solidago 

canadensis L. (Asteraceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), Trifolium pratense L. 

(Fabaceae), Allium rotundum L. (Liliaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Rosa 

rugosa Thumb. (Rosaceae) (Haeseler 1978; Celary 1998; Fateryga 2010, Larionov, Voblenko 

2002). 
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Pokarm larw: gąsienice Crambus sp. (Crambidae), Hydriomena impluviata (Denis & 

Schiffermüller (Geometridae), Gelechiidae, Hesperidae, Noctuidae, Oecophoridae, 

Olethreutidae, Tortricidae (Microlepidoptera), Pristiphora erichsonii (Hartig) (Hymenoptera: 

Tenthredinidae), larwy Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961; Krombein, Hurd 1979; 

Richards 1980) 

Pasożyty i parazytoidy: Kennethiella trisetosa Cooreman (Astigmata: Winterschmidtidae); 

Chrysis brevitarsis Thoms., Ch. ignita L., Ch. longula Abeille de Perrin, Ch. 

pseudobrevitarsis Linsenmaier (możliwy) Hedychrum niemelai Linsenmaier (Hymenoptera: 

Chrysididae), Melitobia acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) (Berland, Bernard 1938; 

Blüthgen 1961; Morgan 1984; Tscharntke i in. 1998; Woydak 2006; Martynova, Fateryga 

2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015; Gereys 2016; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od połowy V do połowy IX.  

 Ryc. 27. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus antilope (Panzer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych  

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Stegna [CF72] (Brischke, 1889); ok. Raduni [CF52] (Brischke 1892); Trzebież [VV64] 

(Paul 1943); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – oś. Pogodno – Wzgórze Napoleona, Osów [VV62], Dębostrów [VV63], 

Goleniów [VV83], Czaplinek [WV83] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. 

wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: Cimochowizna, Krzywe, Leszczewek, Rosochaty Róg, 
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Suche Bagno [FE39], PK Puszczy Rominckiej: Golubie [FF11] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] 

(Olszewski 2010);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Wybranowo [CD16] (Meyer 1919); Dziekanowice [XU62] (Banaszak 

1998); 

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Brwinów [DC87], Sochaczew [DC48], Otwock 

[EC17] (Stępkowska-Barańska 1963); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89] 

(Kowalczyk, Szczepko 2001); Bolimowski PK: Borowiny [DC36] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: 

Famułki Królewskie [DC59], Granica [DC69] (Szczepko i in. 2009);  

Podlasie: Poleski PN: Kulczyn [FB59] (Wisniowski, Piotrowski 2013); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); ogólnie (Skibińska 1999); Białowieża – Park 

Pałacowy [FD94], Białowieski PN: Reski oddz. 399, ogólnie Puszcza Białowieska [FD85] (Żyła i in. 2018) 

Śląsk Dolny: ogólnie (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Dziećkowice [CA76], Konopiska [CB62], Książenice [CA25], Suszec [CA44] (Miszta i in. 2005); 

Bytom – Szombierki – Park Fazaniec [CA47], Chorzów – skansen [CA57], Lubliniec [CB21], Szumirad [CB03], 

Świerklaniec [CA58], Wilkowice [CA48] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Bukówki, 

Cieślik, Ojców, Pieskowa Skała, Wielmoża, Złota Góra [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 

Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Popień [DC23] (Kowalczyk 1988b); Nowosolna [DC03] (Kowalczyk, 1988c); Łódź 

[CC93] (Kowalczyk 1991a); PK Wzniesień Łódzkich: Grzmiąca [DC14], Poćwiardówka, Boginia [DC04] 

(Kowalczyk, Kurzac 2007); Spalski PK: Teofilów [DC40] (Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Chełmowa Góra, Cząstków – Zapusty [EB03], L. 

Święta Katarzyna [DB93] (Kowalczyk 1990); 

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Nizina Sandomierska: Lubaczów [FA55] (Wierzejski 1874);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Beskid Zachodni: Wadowice [CA92] (Wierzejski 1874); Dobczyce, Bieńkowice [DA32], Babia Góra [CV99] 

(Niezabitowski-Lubicz 1902); Babiogórski PN: Hala Gubernasówka [CV99] (Celary 1998);  

Bieszczady: Moczarne [FV14], Przełęcz Przysłup [FV04], Suche Rzeki [FV15] (Wiśniowski 2000). 

Zbadany materiał: 109 okazów (92♀♀, 17♂♂) w tym 58 okazów (51♀♀, 7♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 18.06.1993 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast – oddz. 75 [EE53] 7.07.2005 – 1♀ leg. JMG (MGB) 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 1♀ leg. ES (MŚO); Mielno [VT73] 6.08.2011 

– 1♀ leg. JW (cJW); Kwileń [XT96] 5.08.2012 – 1♀, 1♂ leg. PŻ (cJW); Sierakowski PK: Ławica [WU63] 

6.03.2013 – 1♀, 1♂ leg. JW (cJW); Studzianka [XT97] 7.06.2014 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Piła k. Pleszewa [YT05] 

26.07.2014 – 1♀ leg. EM (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Łomża [ED79] 13.06.1916 – 2♀♀ leg. ES (MŚO); Podkowa Leśna [DC87] – 1♀ 

5.08.1954 leg. JGł (MIZ); 
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Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: Św. Krzyż [EB03] 1-3.06.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46] *.1885 – 1♀, – Rędzin [XS37] 3.07.1887 – 2♀♀ coll. RDi (MPW); Henryków 

[XS41] *.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 1♀ coll. RDi (MPW); Głogówek [YR08] 1.08.2003 

– 1♀ leg. WŻ (MGB);  

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 1.08.1946 – 1♂ leg. WN (MIZ); Mysłowice – Ćmok [CA66] 

6.06.2010 – 1♀, 1♂ leg. AL (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Ogród Bot. [DA24] 21.05.1918 – 1♀ leg. PŁ, – Prokocim 

[DA24] 10.06.1922 – 1♀ leg. *,– Bielany [DA14] 16.08.* – 1♀ leg. * (ISEZ); Kraków [DA24] *.2013/14 – 1♀ 

leg. JKi (UJK); 

Wyżyna Małopolska: Strzelna [DC24] 15.06.1951 – 1♀ leg. JD (MPŁ); Królowa Wola [DC41] 6-19.08.2001 – 

1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 30.05.1911 – 1♀, 25.05.1913 – 1♀ leg. * (MIZ); Uher [FB66] 12.06.1915 – 

1♀ leg. * (ISEZ); Rejowiec [FB56] 12.081918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Latoszyn [EA24] 19.05.1921 – 1♀, 26.06.1921 – 1♀ leg. * (ISEZ); Poręby Hucisko ad 

Niwiska [EA46] 21.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Nowa Grobla k. Oleszyc [FA45] 18.08.2009 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Piwoda [FA24] 9-28.05.2013 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 18.07.1889 – 1♀ coll. RDi (MPW); Kowary Wojków [WS52] 

*.07.1890 – 1♀ coll. RDi (MPW); Góry Suche [WS91] *.06.1908 – 1♀ leg. ES (MŚO);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] * – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Beskid Zachodni: Węgierska Górka [CV69] *.1928 – 1♀ leg. * (ISEZ); Rabka [DV29] 3.08.1930 – 1♀ leg. * 

(ISEZ); Przyborów [CV89] 15.08.1955 – 1♀ leg. MB (MPW); Ponice k. Rabki [DV29] 24.07.1997 – 1♀, 

14.07.1999 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Kamionka Wielka [DV89] 1-4.06.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Czarny Dunajec [DV17] *.07.1919 – 2♀♀ leg. SSt (ISEZ); Bukowina Tat. [DV36] 

5.08.1947 – 1♀ coll. JN (MPW); Jurgów [DV36] 12.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Bieszczady: Jabłonki [EV95] 5-15.07.1966 – 1♀ leg. MB (MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 2♀ leg. S (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 29.06.1957 – 1♀ leg. MD (ISEZ); 

Szczawnica – Jaworki, Dol. Starego Potoku [DV67] 19.08.2006 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); 

Tatry: Dolina Bystrej [DV25] 8.07.2013 – 1♀ leg. AK (MGB); 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 5♀♀ (MGB). 
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Ryc. 28. Rozmieszczenie Ancistrocerus antilope (Panzer) w Polsce. ○ – dane z piśmien-

nictwa, ● – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793) 

– Vespa aucta, (Schilling 1850) 

– Ancistrocerus auctus (Fabr.), (Skibińska 1986, 1989a, b)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki żółte, silnie przyciemnione od strony wewnętrznej i na szczycie. Nadustek 

delikatnie wypukły, pokryty jasnymi krótkimi włoskami równej długości. Wycięcie na końcu 

płytkie, mniejsze niż 1/4 szerokości wycięcia. Nadustek żółty, po bokach i u dołu z czarną 

obwódką i czarną podłużną smugą w środku, czasami sięgającą szczytu. Warga górna 

ciemnobrązowa lub czarna. Czułki: Trzonek barwy żółtej, z czarną smugą na górnej 

powierzchni dochodzącą do ok. ¼ jego długości od podstawy, błyszczący. Biczyk od dołu 

żółto rozjaśniony na całej długości, matowy. Małe żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu  

u nasady nadustka, owalna plama sięgająca nasady czułków, oraz podłużne plamy w górnej 

części policzków. Głowa z długim jasnym owłosieniem, podobnym jak na tułowiu. 

Przedplecze z żółtą rozszerzona po bokach przepaską, nie przerwaną w środku. Boki 

przedplecza załamane pod kątem prostym, lekko zaostrzone. Tarczka i zatarczka z żółtą 
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przepaską (na tarczce często przerwana w środku). Propodeum, na styku powierzchni górnej  

i bocznych, z szerokimi żółtymi plamami schodzącymi na boki. Boczne ściany propodeum  

i oraz pleuryty zaplecza gęsto pomarszczone z rozproszonym punktowaniem, matowe. Tylna 

ściana propodeum z grubymi zmarszczkami biegnącymi od szwu centralnego na boki. Na 

górnej części mesepimerum owalna żółta plama. Pokrywki skrzydłowe żółte z centralnie 

umieszczoną transparentną brązową plamą. Parategule żółte. Odnóża żółte, nasada ud I i II 

pary i odcinek ok. 2/3 od nasady III pary czarne. Krętarze czarne. Biodra od spodu z dużymi 

żółtymi plamami. Tergity II-VI bez długich, odstających włosów, jedynie z przylegającym 

meszkiem. Listwa I tergitu odwłoka w środku delikatnie wycięta, Opadająca część I tergitu 

gładka z rozpierzchłym grubym punktowaniem. Bruzda bazalna wąska, szerokości ok. 1/3 

poprzedzającej ją wypukłości. Za bruzdą sternit delikatnie wklęsły. Na tergitach i sternitach  

I-V żółte przepaski, na VI tergicie plama. Przepaska na I tergicie bokami sięga poprzecznej 

listwy, przepaski sternitów II-V po bokach zwężone lub przerwane. Długość ciała: 11 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, przyciemnione na szczycie. Nadustek żółty, silniej wypukły w części 

centralnej, pokryty jasnymi krótkimi włoskami równej długości. Wycięcie na końcu płytkie, 

równe 1/3 jego szerokości na końcu, z szeroką transparentną listewką o szerokości ok. 2 razy 

większej od głębokości wycięcia. Warga górna żółta. Trzonek czułków żółty, czarna smuga 

od góry nie sięga nasady czułka. Żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu w postaci pasków, 

sięgają ich wycięć. Owalna plama u nasady czułków wydłużona i sięga nadustka. Plamy na 

szczycie policzków małe. Kąty przedplecza ostro zakończone, tworzą skośnie do przodu 

odstające zęby. Odcinek ok. 3/4 od nasady III pary nóg czarny. Biodra od spodu żółte. 

Długość żeberek bruzdy bazalnej po bokach porównywalna z ich długością w środku. 

Długość ciała: 8 - 9 mm.  

 Uwagi: Wcześniej wyróżniano dwa podgatunki A. auctus auctus (Fabricius) i A. 

auctus renimacula (Lepeletier). Gusenleitner (1999) podniósł do rangi gatunku A. renimacula 

Lepeletier. Uznał go za element zachodniośródziemnomorski a obydwa wyżej wymienione za 

gatunki sympatryczne (współwystępujące na terenie Francji, Włoch, Niemiec i Austrii). A. 

auctus, w sensie tego taksonu po 1999 roku, znany jest z Europy Wschodniej, południowo-

centralnych obszarów kontynentu, północno-wschodnich Włoch, Francji, Armenii, Turcji, 

Bliskiego Wschodu, Iranu, Turkmenistanu, Sycylii i basenu Morza Egejskiego. Wcześniejsze 

informacje o rozmieszczeniu obydwu siostrzanych gatunków wymagają jednak weryfikacji 

(Castro, Dvorak 2010). W związku z powyższym zgromadzone wcześniej dane dotyczące 

biologii (gniazdwanie, preferencje pokarmowe, pasożyty itp.) nie sposób rzetelnie 
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przyporządkować wymienionym gatunkom bez możliwości połączenia ich z okazami 

dowodowymi. 

Rozmieszczenie: Europa (bez części północnej), Rosja (Krym, Płn. Kaukaz), Kaukaz, Turcja, 

Syria, Jordania, Izrael, Irak, Iran, Centralna Azja, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Gatunek kaspijsko-mediterrański? 

Siedliska: brak danych z Polski. Ciepłe, piaszczyte tereny porośnięte szczotlichą siwą,  

z płatami kwitnacych roślin (Niemcy) (Burger 2012). 

Gniazdowanie: w istniejących zagłębieniach (w łodygach roślin, w glinianych ścianach,  

w opuszczonych gniazdach innych błonkówek) (Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Bupleurum fruticosum L., Foeniculum vulgare Mill., Torilis arvensis 

(Huds.) Link (Ukraina), (Apiaceae), Melilotus sp. (Fabaceae), Koelreuteria paniculata Laxm. 

(Sapindaceae) (Ukraina), Marrubium peregrinum L. (Lamiaceae), Geum urbanum L. 

(Rosaceae) (Burger 2012; Fateryga 2010, 2012b). 

Pokarm larw: gąsienice różnych Lepidoptera, rzadziej larwy rośliniarek (Tenthredinidae) lub 

chrząszczy: ryjkowców (Curculionidae) i stonek (Chrysomelidae) (Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita (L.) (Hymenoptera: Chrysididae) (Martynova, 

Fateryga 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: brak danych z Polski. We Francji od V do końca IX (Gereys 2016)  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Nizina Mazowiecka: Hamernia [DC66], Warszawa – Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Radziejowice [DC66] 

(Skibińska 1989a); Chylice [EC07] (Skibińska 1989b);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850). 

Zbadany materiał: brak potwierdzenia w przebadanych zbiorach  

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 2♀♀, 1♂ (MGB), 1♂ (MPŁ); Grecja – 7♂♂ (MGB).  
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Ryc. 29. Rozmieszczenie Ancistrocerus auctus (Fabricius) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa. 

 

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874 

– Vespa quadrata Panz., (Schilling 1850) 

– Odynerus claripennis Thoms. (Drogoszewski 1932) 

– Odynerus (Ancistrocerus) claripennis Thms., (Dittrich 1921), (Meyer 1919) 

– Odynerus (Ancistrocerus) quadratus Panz., (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, 

autor]  

– Ancistrocerus quadratus (Panz.), (Skibińska 1982), (Kowalczyk 1988b) 

– Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874, (Möschler 1939), (Paul 1943), (Blüthgen 1961), 

(Skibińska 1989a), (Kowalczyk 1990, 1991a, b), (Kowalczyk 1994), (Celary 1998), 

(Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Kowalczyk, Szczepko 2001), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk i in. 2008), (Szczepko i in. 2009), (Olszewski 2010), 

(Kowalczyk, Twerd 2011), (Żyła i in. 2018)  

– jako Odynerus (Ancistroerus) gazella Panz. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo 

błędne oznaczenie, autor] 

– jako Odynerus (Ancistroerus) parietum L. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo 

błędne oznaczenie, autor] 
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Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z małą żółtą plamą. Nadustek delikatnie wypukły, 

pokryty jasnymi włosami, dłuższymi i bardziej odstającymi u nasady. Wycięcie na końcu 

nadustka płytkie. Ubarwienie nadustka zmienne, najczęściej czarny, z poprzeczną żółtą plamą 

u nasady, przerwaną w środku. Spotyka się także osobniki z żółtym nadustkiem z czarnym 

obrzeżeniem i dużą czarną centralnie położoną plamą. Warga górna ciemnobrązowa lub 

czarna. Trzonek czułków czarny, z dołu żółty, podobnie jak pedicellus. Tylko pierwsze 3-4 

człony biczyka od dołu żółto rozjaśnione. Bardzo małe żółte plamy po wewnętrznej stronie 

oczu, owalna plama u nasady czułków oraz podłużne plamy w górnej części policzków. 

Owłosienie ciała jasne, długie i gęste. Przedplecze z żółtą rozszerzona po bokach przepaską, 

wąsko przerwaną w środku. Boki przedplecza załamane pod kątem prostym. Tarczka  

i zatarczka z żółtą przepaską, na tarczce często przerwana. Pokrywki skrzydłowe żółte  

z centralnie umieszczoną dużą transparentną brązową plamą. Parategule czarne. Skrzydła 

jasne, rzadko bardzo delikatnie brązowo przydymione w końcowej części komórki kostalnej  

i radialnej jak ma to miejsce u pozostałych gatunków. Pterostigma ciemnobrązowa. Na górnej 

części mesepimerum żółta plama, czasami zredukowana. Boczne ściany propodeum, oraz 

pleuryty zaplecza silnie pomarszczone i grubo płytko punktowane. Tylna ściana propodeum 

otoczona listwą, z grubymi zmarszczkami biegnącymi od szwu centralnego na boki. Stopy, 

golenie i zakończenia ud żółte. Na styku kolorów żółtego i czarnego rude przebarwienia. 

Biodra i krętarze czarne. Listwa poprzeczna I tergitu na szczycie delikatnie wycięta. Bruzda 

bazalna wąska (ok. 1/3 szerokości poprzedzającego je wybrzuszenia), prawie równej 

szerokości. Za bruzdą sternit prosty, rzadziej bardzo delikatnie wypukły. Na tergitach I-V  

i sternitach I-V żółte przepaski. Na VI tergicie żółta plama. Przepaska na I tergicie szeroka,  

w środku z głębokim wycięciem. Przepaski na sternitach po bokach z wycięte. Ubarwienie IV  

i V sternitu często w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 10 – 12 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek silniej wypukły u nasady, żółty. 

Szczytowa część nadustka na końcu wycięta, o szerokości równej odległości między nasadą 

czułków, z cienką transparentną listewką. Z przodu krawędzie tworzą małe ząbki. Warga 

górna żółta. Trzonek czułków z dołu i przodu żółty. Żółta barwa z przodu ostro odcina się od 

czarnej. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony na całej długości. Ostatni człon czułków wąski, 

prosty, sięgający końca VIII segmentu biczyka. Żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu  

w postaci pasków, sięgających granicy wycięcia oczu i owalna plama pomiędzy nasadą 

czułków. Katy przedplecza w postaci skierowanych na do przodu ostrych zębów. Stopy, 
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golenie, przednia część ud I i II pary oraz końcowa część ud III pary żółte. U części 

osobników biodra I i/lub II pary z żółtymi plamami. Na tergitach i sternitach I-VI żółte 

przepaski. Przepaska na I tergicie z szeroka z szerokim i głębokim wycięciem w środku. 

Ubarwienie IV-VI sternitu często w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 7,5 – 10 

mm. 

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny A. claripennis claripennis 

Thomson, 1874. Z Turcji opisano A. c. ponticus Giordani Soika, 1970 (Gusenleitner 2018). 

Rozmieszczenie: Europa, europejska część Rosji , Kaukaz, Turcja, Iran, Tadżykistan, płn. 

Chiny (Belokobylskij, Lelej 2017). Kirgisko-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i ziołorośla, bory mieszane, grądy i ich 

obrzeża, zbiorowiska kserotermiczne, drewniane budynki i konstrukcje, składy drewna 

(Kowalczyk 1994; Dylewska, Wiśniowski 2003; Szczepko i in. 2009). 

Gniazdowanie: w łodygach trzciny (trzcinowe strzechy), w pedach roślin (Rubus sp., 

Sambucus sp.), chodnikach ksylofagów (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica archangelica L., Apiaceae, Daucus carota L. Eryngium 

agavifolium Griseb., Ferula assa-foetida L., Ligusticum scoticum L,Petroselium sativum 

Hoffm., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Sesili libanotis (L.) W.D.J. Koch (Apiaceae), 

Cirsium sp., Solidago sp. (Asteraceae), Campanula sp., Jasione montana L. (Campanula-

ceae), Linaria repens (L.) Scrophularia sp., Silene otites (L.) Wibel (Caryophyllaceae), 

Weigelia florida D.C. „Rosea“ (Caprifoliaceae), Trifolium pratense L. (Fabaceae), Veronica 

sp. (Plantaginaceae), Rosa sp., Rubus sp. (Rosaceae) (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 

1978; Schedl 1997; Celary 1998; Schneider, Feitz 2001; Kofler 2005; Gereys 2016); Erigeron 

canadensis (L.) Cronquist (Asteraceae), Aegopodium podagraria L., Eryngium campestre L., 

Peucedanum cervaria (L.) Cusson ex Lapeyr., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, 

Pimpinella sxifraga L. (Apiaceae), Rorripa sp. (Brassicaceae), Coronilla varia (L.) Lassen 

(Fabaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera i Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis impressa Schenck (Hymenoptera: Chrysididae), 

Pseudoxenos heydeni (Saunders) (Strepsiptera: Xenidae) (Smit, Smit 2005; Paukkunen i in. 

2015; Wiśniowski 2015) 
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Okres pojawu: od początku (IV?) V do połowy IX.  

 Ryc. 30. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus claripennis Thomson w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje [VV67] (Paul 1943); Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); Gdynia [CF44] 

(Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Dol. Siedmiu Młynów, – oś. Pogodno –Wzgórze Napoleona, – Bezrzecze, 

Pilchowo [VV62], – Kraśnica [VV72], – Ustowo, Kurów [VV61], – Skolwin [VV73], Lubczyna [VV82], 

Goleniów [VV83], Czaplinek [WV83], Bobolice [XV07], Miastko [XV28], Kobylnica [XA33], Bierzwnica 

[WV65] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); 

Wigierski PN: Królówek [FF30], Krzywe, L. Krzywe, Stary Folwark, Wigry [FE39], Okuniowiec [FE29], 

Płociczno [FE28], Zatoka Krzyżańska [FE48], Suwalski PK: Bachanowo [FF11], Łopuchowo [FF21] (Żyła 

2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Strzelewo [XU89], Czersko Polskie [CD09], Bydgoszcz [XU99] (Meyer 

1919); Bydgoszcz [BD99] (Blüthgen 1961); 

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Brwinów [DC87], Józefów k. Otwocka [EC17], 

Warszawa – Bielany [DC99], Kampinoski PN: Wydma Łuże [DC99] (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa 

[EC08] (Skibińska 1982); rez. Modrzewina k. Belska [DC84] (Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Izabelin 

Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Kampinoski PN: Famułki Królewskie, Łazy (otulina KPN), 

Olszowiec, Pindal [DC59] Granica [DC69] (Szczepko i in. 2009); 

Puszcza Białowieska: ogólnie [FD85], Białowieża [FD94] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Górny: Bytom, – Rozbark [CA57], Gliwice [CA37], Mikołeska [CB40], Olesno [CB13], Racibórz 

[BA95] (Żyła 2007);  
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Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Cieślik, Czyżówki, Dąbrówka, Dol. Paduch, Prądnik 

Czajowski, Dol. Sąspowska, Dol. Zachwytu, Góra Koronna, Góra Maroń, Góra Rusztowa, Góra Zamkowa, 

Grodzisko, Ojców, Ojców – Park Zdrojowy, Wąwóz Smardzowicki, Złota Góra [DA16], Iwiny, Prądnik 

Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: Michałów [DC14], Kiełbasa, Rogów [DC24], (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93] 

(Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi 

[DC30] (Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świętokrzyskie: L. Wilczy Bór {Ndl. Suchedniów} [DB75], Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, 

Cząstków – Zapusty [EB03], Krajno Pogorzele [DB93] (Kowalczyk 1990); 

Roztocze: Krasnobród [FB50], Obrocz [FB40], Zwierzyniec [FB30]; Wieprzów, Wieprzowe Jezioro (okolice) 

[FA79], ok. wsi Przecinka [FA79]; Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Głuszyca [WS91] (Blüthgen 1961); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Hala Gubernasówka, Sulowa Cyrhel [CV99] (Celary 1998);  

Bieszczady: Berechy Górne, Moczarne [FV14], Suche Rzeki [FV15], Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000). 

Zbadany materiał: 487 okazów (172♀♀, 315♂♂), w tym 360 okazów (138♀♀, 222♂♂) dotychczas niepubli-

kowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] 12.06.1910 – 1♂ leg. GE (MIZ); Miedzyzdroje [VV67] 14.06.1921 – 1♂, 

28.*.1921 – 1♂ coll. RDi (MPW); Łącko [XA04] 19.07.2004 – 1♂, 20.07.2004 – 1♀, 5♂♂, 30.07.2004 – 5♂♂, 

31.07.2004 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Słowiński PN: Kluki [XA56] 26.07.2005 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Darłówko 

[WA83] 7.08.2006 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 2.06.2008 – 2♂♂ leg. JKK (MGB); rez. Miłachowo [XV43] 23.07.2001 – 

1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: L. Piekiełko [CF24] 22.07.2000 – 1♂ leg. JKK (MGB); Borne Sulinowo 

[XV03] 1.07.2012 – 1♂ leg. G (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Różyny [CF40]16.07.1910 – 1♂ coll. RDi (MPW); Łańsk – Rybaki [DE63] *.08.1952 – 

1♀ leg. JF (MPW); Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast, oddz.75 [EE53] 8-25.06.2007 – 1♀ leg. JMG (cBW); 

Spychowo [EE23] 17.06.2017 – 3♂ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 1♀ leg. ES (MŚO); Gorzewo [CD91] 2-

9.07.1993 – 2♀♀, 1♂ leg. JKK (MPŁ); Poznań – Strzeszynek [XU21] 17.06.2010 – 1♀ leg. JW (cJW); Pleszew 

[XT95] 28.06.2012 – 1♀, 21.06.2017 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 16.04.2011 – 1♀, 

16.06.2011 – 1♀, 06.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Chrzypsko Wielkie [WU83] 1.06.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Przybrodzin [XU91] 28.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Chrzypsko Małe [WU83] 30.06.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Żbiki [XT96] 13.04.2018 – 1♀, 18.04.2018 – 1♀, 17.06.2018 – 1♀, 28.11.2018 – 1♀ leg. PŻ (cJW);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 29.06.1945 – 1♀ leg. JGł (MIZ), 23.06.1950 – 1♂, 12.06.1952 – 1♂ leg. 

AR (MIZ), 21.06.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Warszawa – Powsin [EC07] 9.07.1957 – 1♂ leg. JS (MIZ); 

Rybienka Leśne k. Wyszkowa [ED32] 18.07.1958 – 1♀ leg. WK (MIZ); Płock - ZOO [DD12] 29.06.1994 – 1♀, 

7.07.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Bolimowski PK: Grabie [DC46] 10.07.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Podgórnik [WS66] 4.07.1885 – 1♂, 8.07.1885 – 1♀ coll. RDi (MPW); Jerzmanice Zdrój [WS66] 

23.07.1887 – 1♂, 29.07.1887 – 1♀, 4♂♂, 04.08.1887 – 2♂♂ coll. RDi (MPW); Wołów [XS18] 10.07.1892 – 
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1♀ leg. * (MŚO); Wojnarowice [XS24] 5.08.1893 – 1♂, 24.07.1894 – 1♂, 29.07.1894 – 1♂, 23.07.1908 – 1♂ 

coll. RDi (MPW); Proszków [XS06] *.1896 – 1♀ coll. RDi (MPW); Wrocław – Ogród Botaniczny [XS46] 

25.06.1911 – 1♂, 26.06.1911 – 2♂♂, 14.06.1914 – 1♂, - Rędzin [XS37] 1.07.1894 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Krzelów [XS09] * – 1♀, 1♂, 4.07.1916 – 1♂ leg. ES (MŚO); Sobótka – Górka [XS23] 25.06.1917 – 1♂ coll. 

RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 2♂♂ coll. RDi (MPW); Pomianów Dolny [XR49] *.07.1974 – 1♀ leg. RM 

(cBW); Strupina k. Żmigrodu [XS29] 25.07.2008 – 1♂ leg. LB&MP (cBW) 

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śl. [XS38] 22.06.1879 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Koźle [BA98] 16.07.1886 – 1♂ coll. RDi (MPW); Alwernia [CA94] 18.08.1919 – 1♀ leg. * 

(ISEZ); Wodzisław Śląski [CA14] 23.06.2008 – 1♀, 25.06.2008 – 1♀ leg. MM (UJK); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Ogród Bot. [DA24] 21.05.1918 – 1♀, 17.06.1918 – 4♂♂, 

18.06.1918 – 1♂, 26 06 1918 – 1♂, 9.07.1918 – 1♂, 12.07.1918 – 4♂♂ leg. PŁ, 7.07.1913 – 1♂ leg. JF, – 

Sikornik [DA24] 20.07.1918 – 1♂ leg. PŁ, – Prokocim [DA24] 10 06 1922 – 1♀ leg. * (ISEZ); Olsztyn [CB72] 

20.06.1985 – 1♂, 8.05.1989 – 1♂ leg. WC (ISEZ); Smoleń [DA08] 17.07.1992 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Mstów 

[CB73] 14.07.1994 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Ojcowski PN: Polana [DA16] *.07.1995 – 1♀ leg. AP (cAP); 

Ojcowski PN - Ojców [DA16] 30.07.1999 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Krzeczów [CB47] 14.06.2001 – 1♀ leg. TK 

(MPŁ); Dol. Będkowska - Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 1♀ leg. BW (cBW); Tarnawa [DA17] 13.08.2014 – 

1♂ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] * – 1♂ leg. *, *.1899 – 1♂ leg. * (MIZ); Góry Pieprzowe [EB51] 

14.06.1953 – 1♀ coll. JN (MPW); rez. Krzyżanowice [DA68] 22.08.1956 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); Słotwiny 

[DC23] 10-13.06.1992 – 1♀, 13-16.06.1992 – 1♀, 26-29.06.1992 – 2♀♀ leg. EA (MPŁ); Mikołajów [DC23] 7-

10.06.1992 – 2♀♀, 16-19.06.1992 – 1♂, 19-22.06.1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); Budziszewice [DC22] 4.07.1993 – 

1♀ leg. JKK (MPŁ); rez. Polana Polichno [DA69] 18.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); PK Wzniesień Łódzkich: 

Skoszewy [DC04] 17.07.2004 – 1♀ leg. JKK (MPŁ)13.07.2006 – 1♂ leg. BW (cBW); Rzeżuśnia k. Gołczy 

[DA27] 14.07.2011 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Góry Świętokrzyskie: rez. Grzegorzowice [EB13] 2.06.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Cisowsko-Orłowiński PK 

[DB92] 29.06.2005 – 2♂♂ leg. JB (cBW); 

Wyżyna Lubelska: Uher [FB66] *.06.1914 – 2♂♂, 5.07.1914 – 1♂ leg. * (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Latoszyn [EA24] 19.05.1921 – 1♀, 26.06.1921 – 1♀ leg. * (ISEZ); Lubasz k. Szczucina 

[EA07] *.1944 – 1♀, 15.05.1944 – 1♀ leg. WN (MIZ); Ujście Jezuickie [DA86] 17.06.1966 – 1♂ leg. MD 

(ISEZ); Wierzchosławice [DA84] 22.08.1997 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Ruda k. Kamionki [EA45] 4 06 2002 – 1♂ 

leg. TH (MIZ); Huta Przedborska [EA56] 10.06.2003 – 1♀, - Zalesie [EA55] 12.06.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Przedbórz - Dworskie Pola [EA56] 19.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Cierpisz [EA55] 22.07.2007 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Olchowa k. Iwierzyc [EA54] 18.06.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 1-3.07.2015 – 

2♀♀, 1♂, 23-24.07.2015 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 11.07.1882 – 1♂, 19.07.1883 – 1♂, 16.07.1889 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Kowary Wojków [WS52] *.07.1890 – 1♀, 2♂♂ coll. RDi (MPW); Myślibórz [WS75] *.1893 – 1♀, *.1894 – 

1♀ coll. RDi (MPW); 

Sudety Wschodnie: Śnieżnik [XR36] *.07.1883 – 1♀, *.07.1889 – 1♀ coll. RDi (MPW); Bardo Śl. [XR29] 

8.07.1884 – 1♀, 1♂, 30.07.1884 – 1♂, 12.07.1887 – 1♂ coll. RDi (MPW); 
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Beskid Zachodni: Łodygowice [CA61] *.07.1919 – 1♀ leg. *, 2.08.1919 – 1♂ leg. * (ISEZ); Węgierska Górka 

[CV69] *.1928 – 3♀♀, 1♂ leg. * (ISEZ); Maków [DA00] *.07.1929 – 1♀, *.07.1928 – 1♀ leg. * (ISEZ); Rabka 

[DV29] 24.07.1930 – 1♂ leg. * (ISEZ); Przyborów [CV89] 7.08.1955 – 1♂ leg. MB (MPW); Szczawnik 

[DV96] 25.06.1964 – 3♀♀ leg. MD (ISEZ); Andrzejówka [DV86] 27.06.1964 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Muszyna 

[DV96] 18.06.1964 – 1♀, 3.07.1964 – 1♂ leg. MD (ISEZ); Ochotnica [DV58] 17.08.1988 – 1♂ leg. JKK 

(MPŁ); Babia Góra – Stonów [CV99] 1.06.1994 – 1♀ leg. SSz (ISEZ), Wisła [CA40] 01-08.08.1994 – 1♂, 

27.07.1995 – 1♂, – Malinka [CA50] 15.07.2003 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 17.07.1997 – 

1♀, 13♂♂, 25.07.1997 – 2♀♀, 2♂♂, 30.07.1997 – 3♀♀, 3♂♂, 31.07.1997 – 1♀, 1♂, 26.07.1998 – 2♀♀, 2♂♂, 

27.07.1998 – 4♂♂, 2.08.1998 – 1♂, 13.07.1999 – 2♀♀, 4♂♂, 14.07.1999 – 2♀♀, 1♂, 16.07.1997 – 6♂, 

23.07.1997 – 1♀, 2♂♂, 24.07.1997 – 2♂♂, 27.07.1997 – 1♀, 1♂, 22.07.1998 – 6♀♀, 14♂♂, 23.07.1998 – 

4♀♀, 3♂♂, 17.07.1999 – 6♀♀, 9♂, 22.07.1999 – 1♀, 4.08.2000 – 1♂, 8.08.2000 – 1♂, leg. WŻ (MGB); 

Babiogórski PN: Zawoja-Barańcowa (dyrekcja) [CV99] *.09.1990 – 1♀ leg. SSz (cBW), Ochotnica Górna – 

Forendówki [DV48] 18.07.2006 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); Maciejowa [DV38] 21.07.1998 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Babia Góra – Ryzowana [CV99] 27.07.1998 – 1♂ leg. RD (MGB); LZD Krynica, Mochnaczka Wyżna [DV97] 

20.07.-25.10.2013 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); Kamionka Wielka [DV89] 1-4.06.2018 – 1♂, 12.06.2018 – 1♀, 12-

13.08.2018 – 1♀, 1♂, 15.09.2018 – 2♀♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Czarny Dunajec [DV17] *.08.1919 – 6♂♂, *.09.1919 – 3♂♂ leg. SSt (ISEZ); Bukowina 

Tat. [DV36] 6.08.1947 – 1♂ coll. JN (MPW); Rogoźnik Podhalański [DV27] 22.07.1992 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Gubałówka [DV26] 20.06.1994 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Zakopane [DV26] 19.07.1996 – 1♂ leg. MK (MPŁ), - ul. 

Orkana [DV26] 28.06.1995 – 2♂♂ leg. JKK (MPŁ); ok. wsi Jurgów [DV36] 29.07.1997 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Zakopane [DV26] 24.07.2009 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Jurgów [DV36] 9.07.2018 – 1♂, 12.07.2018 – 10♂♂ leg. 

WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Puławy k. Rymanowa [EV68] 6.07.1990 – 1♀, 2♂♂ leg. ŁP (cBW); Łodzinka Górna 

[FA10] 7.07.1992 – 1♂, 4.07.1993 – 1♀, 8.07.1993 – 1♀ leg. AP (cAP); Magurski PN – Ciechania [EV37] 

2.07.2002 – 1♂ leg. AK (MGB), – podnóże Góry Kamień [EV38] 3.07.2002 – 1♂ leg. AK (cBW), – Krempna, 

droga do Żydowskiego [EV38] 15.07.2005 – 2♀♀ leg. BW (MGB); Huta Brzuska k. Birczy [FA01] 2.07.2006 – 

1♂ leg. ŁP (ISEZ); Magurski PN: Pol. Żydowskie [EV37] 23.06.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); 

Bieszczady: Dwernik [FV15] 5-6.07.1963 – 1♀ leg. CD&WS (MIZ); Tworylne [FV05] 20.07.1964 – 1♀ leg. 

AP (cAP); Łubne [EV95] 4.07.1969 – 1♀ leg. AD (MGB); Bereżki [FV24] 10.09.1970 – 1♀ leg. EK (MIZ); 

Bieszczadzki PN – Moczarne [FV14] 15-29.07.1985 – 1♂ leg. CW&AJ (MPŁ), 26.06.2002 – 1♂ leg. AK 

(cBW); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 5♀♀, 3♂♂ leg. S (ISEZ); Sromowce Wyżne [DV57] 19.08.1957 – 1♂ leg. AMo 

(MIZ); Pieniński PN: Grabczychy [DV57] 10.08.1959 – 1♂, 11.08.1960 – 1♂, Ligarki [DV57] 13.08.1959 – 1♀ 

leg. MD, Przełęcz Szopka [DV57] 28.06.1998 – 1♂ leg. AP (cAP), Facimiech – Grabczycha [DV57] 25.07.2006 

– 1♂ leg. ŁP (ISEZ), Wąwóz Szopczański [DV57] 4.07.2014 – 1♂ leg. BW (cBW); Sromowce Niżne [DV57] 

15-30.06.1957 – 3♀♀, 30.06.1957 – 1♀ leg. SB, 17.06.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ), 4.07.2014 – 1♀ leg. BW 

(cBW);  

Tatry: Pod Krokwią [DV25] 17.07.1995 – 1♂ leg. MK (MPŁ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♀; Grecja – 2♂♂; Niemcy – 7♀♀, 15♂♂; Szwecja – 1♀ 

(MGB). 
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Ryc. 31. Rozmieszczenie A. claripennis Thomson w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

 

 

Ancistrocerus dusmetiolus (Strand, 1914 ) 

– Odynerus (Ancistrocerus) dusmetiolus Strand, (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Ancistrocerus dusmetiolus (Strand, 1914), (Paul 1943), (Macko, Noskiewicz 1954), 

(Blüthgen 1961), (Żyła 2007)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z małą żółtą plamą. Nadustek czarny, z parą żółtych plam 

u nasady, delikatnie wypukły, pokryty jasnymi włosami, skierowanymi ku szczytowi  

i dłuższymi u nasady. Wycięcie na szczycie płytkie. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. 

Trzonek czarny, z dołu żółty, błyszczący. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony na całej długości. 

Wewnętrzny brzeg oczu czarny, owalna żółta plama u nasady czułków sięga jamek stawu 

czułka, małe podłużne plamy w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia 

wełniste, jasne, długie i gęste. Przedplecze z żółtą rozszerzoną po bokach przepaską. Boki 

przedplecza załamane pod kątem prostym, na szczycie tępe. Tarczka i zatarczka czarne. 
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Boczne ściany propodeum, oraz pleuryty zaplecza matowe, z bardzo drobnymi zmarszczkami. 

Tylna ścian propodeum matowa, otoczona listwą, z cienkimi zmarszczkami biegnącymi od 

szwu centralnego na boki. Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe żółte z centralnie 

umieszczoną dużą transparentną brązową plamą. Parategule czarne. Pterostigma 

ciemnobrązowa. Stopy, golenie i zakończenia ud żółte. Krętarze i biodra czarne. Listwa  

I tergitu odwłoka na szczycie delikatnie wycięta. Bruzda bazalna II sternitu wąska (ok. 1/3 

szerokości poprzedzającego ją wybrzuszenia), równej szerokości. Za bruzdą sternit silnie 

wypukły, zaokrąglony na krawędzi i dalej płaski. Na tergitach I-V i sternitach I-IV żółte 

przepaski. Przepaska na I tergicie szeroka, sięgająca listwy poprzecznej, z klinowatym 

(rzadziej półokrągłym) wycięciem w środku, sięgającym na głębokość ok. 2/3 przepaski. 

Przepaski na sternitach II-IV po bokach z płaskimi wycięciami, lub przerwane. Ubarwienie  

V tergitu oraz IV sternitu często w różnym stopniu zredukowane. Owłosienie odwłoka 

rzadkie, proste (długość włosów segmentów II-VI krótsza niż na tułowiu). Długość ciała:  

8 – 10,5 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, delikatnie wypukły  

w części środkowej, pokryty jasnymi długimi włosami, dłuższymi u nasady. Szczytowa część 

nadustka na końcu półokrągło wycięta, z cienką transparentną listewką. Warga górna żółta. 

Trzonek z dołu żółty. Biczyk z dołu żółto rozjaśniony na całej długości, ostatni człon wąski, 

prosty, sięgający końca członu VIII. Żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu w postaci 

krótkich pasków, nie sięgają granicy wycięcia oczu. Stopy, golenie i szczytowa część ud nóg 

żółte. Na tergitach i sternitach I-V żółte przepaski. Długość ciała: 7,5 – 10 mm. 

 Uwagi: szeroka przepaska z klinowatym wycięciem na I tergicie odwłoka zdarza sie 

również u A. gazella i A. parietum. Od wymienionych gatunków A. dusmetiolus wyróżnia 

wypukły kształt II sternitu. 

Rozmieszczenie: Europa na płn. do Bałtyku, Rosja (wsch i zach. Syberia), Turcja, Afga-

nistan, Centralna Azja, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-

atlantycki.  

Siedliska: środowiska kserotermiczne, wapienne skałki (Macko, Noskiewicz 1954). 

Ziołorośla na terenach ruderalnych i wzdłuż krawędzi lasu (Holandia) (Smit i in. 2004). 

Gniazdowanie: w otworach w drewnie, opuszczonych gniazdach innych błonkówek,  

w zagłębieniach w glinianych lub lessowych ścianach, starych ceglanych budynkach,  

w szczelinach skał (Blüthgen 1961; Puławski 1967; Haeseler 1978; Smit i in. 2004). 
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Odwiedzane kwiaty: brak danych 

Pokarm larw: brak danych, prawdopodobnie larwy Chrysomelidae (Coleoptera) (Witt 1998) 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis obtusidens Dufour&Perris (Hymenoptera: Chrysididae) 

(Smit i in. 2004). 

Okres pojawu: od początku V do końca VII. 1 generacja w roku. 

 Ryc. 32. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus dusmetiolus (Strand) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943); Sopot, Kolibki [CF43] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33], Pilchowo [VV62], Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], 

Bartoszewo, Dębostrów [VV63] (Paul 1943);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963);  

Śląsk Dolny: Stolec – Góra Wapienna [XS30] (Macko, Noskiewicz 1954); 

Śląsk Górny: Łabędy [CA37], Patoka [CB32], Tarnowskie Góry [CA49] (Żyła 2007). 
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Ryc. 33. Rozmieszczenie Ancistrocerus dusmetiolus (Strand) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe, wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Zbadany materiał: 45 okazów (23♀♀, 22♂♂), w tym 38 okazów (20♀♀, 18♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF44] 8.07.1936 – 1♀ coll. JN (MPW); Jarosławiec [WA94] 29.07.1956 – 1♀ leg. 

MB (MPW); Gdynia –St. Arka [CF44] 11.09.1996 – 1♂ leg. JKK (MGB); 

Wyżyna Małopolska: rez. Węże [CB46] 2.06.1998 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Lasów [WS07] 13.06.1880 – 1♀ coll. RDi (MPW); Polanowice [XS46] 18.05.1882 – 1♂ coll. RDi 

(MPW); Wrocław [XS46] * – 1♀, – Karłowice [XS46] 3.06.1883 – 1♀, 1♂, 7.06.1891 – 1♀, 4♂♂, 19.05.1889 – 

2♂, 19.06.1887 – 2♀, – Zalesie [XS46] 28.05.1887 – 4♀♀, 8♂♂ coll. RDi (MPW); Namysłów [XS96] 

19.05.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Wilczyce k. Legnicy [WS76] 3.06.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Niemcza 

[XS22] * – 1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Stolec [XS30] 2.06.1957 – 1♀ coll. JN (MPW); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 12.07.1884 – 1♀, 16.07.1884 – 2♀♀ coll. RDi (MPW); 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 1♀ (MGB). 

 

Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798) 

– Vespa emarginata Fabr. (Schilling 1850)  

– Odynerus ( Ancistrocerus) pictipes Thoms. (Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Minkiewicz 

1935), (Szulczewski 1950) 

– Odynerus gazella Wesm., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus gazella Panz., (Drogoszewski 1932) 
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– Odynerus (Ancistrocerus) gazella Panz., (Brischke 1862), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, autor] 

– Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798), (Brischke 1888), (Möschler 1939), (Paul 1943), 

(Skibińska 1981, 1982, 1986, 1989a), (Kowalczyk 1988b, 1988c, 1990, 1991a, b, 1994), 

(Pawlikowski 1990), (Celary 1998), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Abraszewska-

Kowalczyk i in. 2002), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2005), (Żyła 

2006, 2007), (Kowalczyk, Kurzac 2007), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Szczepko i in. 2009), 

(Olszewski 2010), (Szczepko, Wiśniowski 2010), (Twerd 2011), (Król 2016), (Kierat i in. 

2017), (Żyła i in. 2018),  

– jako Odynerus (Ancistrocerus) trimarginatus Zett. (Gazella Pz. var.) w (Wierzejski 1874) 

[błędne oznaczenie, patrz: Niezabitowski-Lubicz 1902],  

– jako Ancistrocerus claripennis Thomson w (Kowalczyk, Kurzac 2009) [błędne oznaczenie, 

autor], 

– jako Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo 

błędne oznaczenie, autor]. 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z małą żółtą plamą. Nadustek delikatnie wypukły,  

z płytkim wycięciem na końcu, pokryty jasnymi skierowanymi ku szczytowi włosami, 

dłuższymi u nasady. Ubarwienie nadustka zmienne, najczęściej żółty z czarnym obrzeżeniem 

i dużą centralnie położoną czarną plamą w kształcie grotu zwróconego szczytem ku nasadzie. 

Często rysunek silnie zredukowany, ograniczony do dwóch plam u nasady. Warga górna 

ciemnobrązowa. Trzonek czarny, z dołu żółty, błyszczący. Biczyk od dołu w różnym stopniu 

żółto rozjaśniony na całej długości. Bardzo małe żółte plamy po wewnętrznej stronie oczu, 

owalna plama u nasady czułków sięgająca jamek stawu czułka, małe podłużne plamy  

w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i gęste. Przedplecze  

z żółtą rozszerzona po bokach przepaską, wąsko przerwaną w środku. Boki przedplecza 

załamane pod kątem ostrym, tworzą zaostrzone, skierowane do przodu zęby. Tarczka  

i zatarczka z żółtą przepaską. Przepaska na tarczce przerwana. Tylna ścian propodeum 

otoczona wyraźną listwą, z grubymi zmarszczkami biegnącymi od szwu centralnego na boki. 

Boczne ściany propodeum, oraz pleuryty zaplecza silnie pomarszczone, grubo i płytko 

punktowane. Na górnej części mesepimerum żółta plama, czasami zredukowana. Pokrywki 

skrzydłowe żółte z centralnie umieszczoną transparentną brązową plamą. Parategule czarne 

lub z małymi żółtymi kropkami. Pterostigma ciemnobrązowa. Stopy, golenie i zakończenia ud 

żółte. Na styku kolorów rude przebarwienia. Biodra i krętarze czarne. Listwa I tergitu 

odwłoka na szczycie w środku delikatnie wycięta. Na tergitach I-V i sternitach I-IV żółte 

przepaski. Na VI tergicie rzadko mała żółta plama. Przepaska na I tergicie szeroka z głębokim 
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wycięciem w środku różnej szerokości (może sięgać listwy poprzecznej). Bruzda bazalna II 

sternitu wąska (ok. 1/3 szerokości poprzedzającego je wybrzuszenia), szerokość 

poprzecznych listewek w części środkowej mniejsza niż po bokach. Za bruzdą sternit wklęsły. 

Przepaski na sternitach II-IV po bokach z płaskimi wycięciami, lub przerwane. Ubarwienie V 

tergitu oraz IV i V sternitu często zredukowane. Długość ciała: 8 – 12,5 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, bardziej wypukły w części 

środkowej, pokryty jasnymi długimi włosami, dłuższymi u nasady. Szczytowa wycięta część 

nadustka na końcu o szerokości zbliżonej do odległości między nasadą czułków. Z przodu 

krawędzie tworzą małe ząbki, wycięcie z cienką transparentną listewką. Warga górna żółta. 

Trzonek czułków z dołu i przodu z żółtym paskiem. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony na całej 

długości, ostatni człon wąski, prosty, sięgający końca członu VIII. Żółte plamy po 

wewnętrznej stronie oczu w postaci pasków, sięgają granicy wycięcia oczu. Przedplecze  

z góry z żółtą rozszerzona po bokach przepaską. Katy przedplecza w postaci skierowanych do 

przodu ostrych zębów. Przepaski na tarczce i zatarczce mogą być silnie zredukowane. 

Parategule czarne. Stopy, golenie, przednia część ud I i II pary oraz końcowa część ud III pary 

żółte. U części osobników biodra I -III pary z żółtymi plamami. Na tergitach I-VI i sternitach 

I-V żółte przepaski. Przepaska na I tergicie w środku z szerokim i głębokim wycięciem. 

Długość ciała: 6,5 – 10 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Kaukaz, Turcja, Cypr, Izrael, Iran, Afganistan, 

Pakistan, Ameryka Płn. (zawleczony), Nowa Zelandia (zawleczony) (Belokobylskij, Lelej 

2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki. 

Siedliska: miedze śródpolne i ugory, środowiska ekotonowe, bory mieszane, grądy i ich 

obrzeża, przesieki leśne, parki, zbiorowiska kserotermiczne, drewniane budynki i konstrukcje, 

zbiorowiska ruderalne, wyrobiska, (Kowalczyk 1991a ,1994; Dylewska, Wiśniowski 2003; 

Szczepko i in. 2009).  

Gniazdowanie: w gałązkach roślin (Rubus sp., Sambucus sp.), trzcinie,w chodnikach 

ksylofagów i opuszczonych gniazdach błonkowek (z rodz. Gymnomerus), w ubytkach ścian, 

w drewnie i trzcinie (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980; Budrienė i in. 2004). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica archangelica L., Apiaceae, Daucus carota L., Eryngium 

campestre L., Foeniculum piperitum (Ucria), F. vulgare Mill., Torilis arvensis (Huds.) Link, 

(Apiaceae), Achillea millefolium L., Cirsium arvense (L.) Scop., Erigeron acris L., E. annuus 
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(L.) Pers, Solidago canadensis L., Tanacetum vulgare L., (Asteraceae), Hedera helix L. 

(Araliaceae), Echium vulgare L. (Boraginaceae), Sambucus ebulus L. Symphoricarpos sp. 

(Caprifoliaceae), Euphorbia sp. (Euphorbiaceae), Cercis chinensis Bunge, Dorycnium 

penthaphyllum Scop., Medicago lupulina L., Vicia cracca L., (Fabaceae), Philadelphus 

coronarius L. (Hydrangeaceae), Origanum vulgare L., Mentha longifolia (L.) Huds. 

(Lamiaceae), Allium sp. (Liliaceae), Reynoutria japonica Houtt. (Polygonaceae), Linaria 

maeotica Klok. (Ukraina) (Plantaginaceae),Limonium hypanicum Klok., L. mejeri (Boiss.) O. 

Kuntze, (Plumbaginaceae), Polygonum sp. (Polygonaceae), Frangula alnus Mill. 

(Rhamnaceae), Reseda lutea L. (Resedaceae), Rubus idaeus L., Rubus sp. (Rosaceae), 

Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae) (Ukraina), Verbascum thapsiforme Schrad. 

(Scrophulariaceae), Tamarix sp. (Tamaricaceae), prawdopodobnie spija sok z uszkodzonych 

pędów śliwy Prunus sp., (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schedl 1997; Celary 

1998; Schneider, Feitz 2001; Larionov, Voblenko 2002; Kofler 2005; Fateryga 2010; Gereys 

2016); Euonymus sp. (Celastraceae), Taraxacum sp., Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) 

(dane niepublikowane).  

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera, należące do wielu rodzin: Coleophoridae, 

Crambidae, Depressariidae, Gelechiidae, Geometridae, Glyphipterigidae, Noctuidae, 

Pterophoridae, Tortricidae (Harris 1994; Wearing, Harris 2005). 

Pasożyty i parazytoidy: Pasożyty i parazytoidy: Amobia signata (Meigen) (Diptera: 

Sarcophagidae); Chrysis ignita (L.), Chrysis schencki Linsenmaier (możliwy) Chrysis vanlithi 

Linsenmaier (możliwy) (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta (Walker) 

(Hymenoptera: Eulophidae), Ephialtes manifestator (L.), Isadelphus armatus (Gravenhorst), 

(Hymenoptera: Ichneumonidae), Pseudoxenos heydeni (Saunders), Pseudoxenos sp., 

Pseudoxenos schaumi Saunders (Strepsiptera: Xenidae) (Blüthgen 1961; Tscharntke i in. 

1998; Steffan-Dewenter, Leschke 2003; Smit, Smit 2005; Martynova, Fateryga 2015; 

Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015; Gereys 2016; Martynova 2016, Benda 2016). 

Okres pojawu: od początku V do początku X. 
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Ryc. 34. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus gazella (Panzer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych  

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Dol. Siedmiu Młynów, –Pogodno – Wzgórze Napoleona, – Krzekowo, – 

Bezrzecze, Pilchowo, Turzyn [VV62], – Skolwin [VV72], Police [VV73], – Ustowo, Kurów [VV61], Swobnica 

[VU77], Świdwin [WV55], Czaplinek [WV83], Kobylnica [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: ok. J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); Ołownik [EF51] , Nowa Guja [EF31] 

(Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: L. Powały, oddz. 386 [FE38], 

Krzywe, Magdalenowo , Wasilczyki, Wigry [FE39] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 

2010);  

Prusy (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz, Miedzyń [XU99], Wielkie Bartodzieje, Skrzetusko [CD09], 

Cieńcisko [CD03] (Meyer 1919); pow. mogileński [CD03], Wielkopolski PN: Stare Puszczykowo, Łęczyca, 

Osowagóra [XT29], Jeziory [XT48] (Szulczewski 1950); Koniczynka, Papowo Toruńskie [CD48] (Pawlikowski 

1990); Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Józefów k. Otwocka [EC17], Kampinoski PN: 

Wydma Łuże [DC99] Brwinów, Podkowa Leśna [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa – Białołęka 

Dworska [DC99] (Skibińska 1981,1989a);Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Łomna [DD80], Warszawa – 

Białołęka Dworska [DC99], – Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska-

Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: Polana Olszówka [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: 

Bieliny [DC69] (Szczepko i in. 2009);  

Puszcza Białowieska: Białowieża – ugory N od Tropinki, – ugory na N od Parku Dyrekcyjnego [FD94], 

Białowieski PN: Reski oddz. 398, oddz. 288C/318A [FD94] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Górny: Brzezinka k. Gliwic, Bytom, – Szombierki [CA57], – Dąbrowa Miejska, – Miechowice [CA48], 

Chorzów, skansen [CA57], Chechło Nowe [CA59], Kochłowice [CA56], Konopiska [CB62], Lubliniec [CB21], 
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Molna [CB32], Łabędy [CA37], Przezchlebie [CA38], Radzionków – Rojca, Świerklaniec [CA58], Rudziniec 

[CA18], Tarnowskie Góry – Strzybnica [CA49], Wojciechów (pow. Olesno) [CB14] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Bukówki, Czyżówki, Góra Koronna, Grodzisko, Krakowska 

Brama, Ojców, Peperówka, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Skała Małesowa, Skały Węzie, Wąwóz 

Smardzowicki, Złota Góra [DA16], Iwiny [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Kraków [DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: rez. Doliska [DC24], Popień [DC23] (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93], Wiączyń Górny 

[DC03], Kalonka [DC04], Modlica [CC92] (Kowalczyk 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las 

Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk 1994); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień 

Łódzkich: Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); 

Grabina [DC04] (Szczepko, Wiśniowski 2010); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, Słupia Nowa, Cząstków– Zapusty [EB03] 

(Kowalczyk 1990); Mąchocice [DB83], Zachełmie [DB74] (Król 2016); 

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Sulowa Cyrhel [CV99] (Celary 1998); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Bieszczady: Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: ogólnie [DV25] (Wierzejski 1874; Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 354 okazy (198♀♀, 156♂♂), w tym 235 okazów (129♀♀, 106♂♂) wcześniej niepubli-

kowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 7.06.1993 – 1♀, 10.06.1993 – 1♂, 11.06.1993 – 1♀, 20.06.1993 – 

1♀, 19.06.1998 – 1♀ leg. RD (MGB); Jastrzębia Góra [CF37] 21.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Cetniewo 

[CF37] 22.06.1993 – 4♂♂ leg. RD (MGB); Hel [CF55] 20.06.1998 – 1♂ leg. RD (MGB); Gdynia [CF44] 

10.08.2002 – 1♀, 14.08.2002 – 1♀, 18.06.2003 – 1♀, 13.09.2004 – 1♀, 6.08.2009 – 1♀, 20.08.2009 – 1♀, 

22.06.2010 – 1♀, 30.06.2010 – 1♀, 3.09.2010 – 1♀, 6.09.2010 – 1♀, 3.10.2010 – 1♀; - Klub Tenisowy Arka 

[CF44] 18.07.1994 – 1♂, 6.07.2012 – 1♀, 5.08.2012 – 1♀, 10.09.2012 – 1♀, 30.09.2013 – 1♀, 10.08.2014 – 

1♀, 1♂, - rez. Kępa Redłowska [CF44] 11-12.06.1993 – 1♀, 1♂leg. JKK (MGB); Łącko [XA04] 19.07.2004 – 

1♂, 20.07.2004 – 5♂♂, 28.07.2005 – 1♀, 4.08.2006 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Darłówko [WA83] 7.08.2006 – 

1♀, 2♂♂ leg. WŻ (MGB); PK Mierzeja Wiślana: Kąty Rybackie [CF82] 9.08.2010 – 1♂, 10.08.2010 – 2♀♀, – 

1♂, rez. Mewia Łacha [CF82] 8.08.2011 – 1♀ leg. MS (MGB); rez. Ujście Nogatu [CF81] 2.08.2011 – 1♀ leg. 

MS (MGB); Sopot [CF43] 17.07.1989 – 1♀, – Łysa Góra [CF43] 6.08.2004 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski 

PK: Samborowo {Dolina} [CF42] 12.08.2004 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Dębsko k. Kalisza Pom [WV50] 10.08.1981 – 1♂ leg. AP (cAP); Chrystkowo [CE21] 

28.09.1998 – 1♀ leg. TP (MGB); Łyskowo k. Tucholi [XV83] 15.08.2003 – 1♀, 1♂ leg. BJL (MGB); Ińsko 

[WV32] 5.06.2004 – 1♂, 8.06.2004 – 1♂, 11.06.2004 – 1♀, 13.06.2004 – 2♂♂, 18.09.2004 – 1♀ leg. GM; 

Ciemnik [WV31] 28.08.2005 – 1♀ leg. GM; Cieszyno [WV36] 14.07.2006 – 1♀ leg. GM (cGM); 

Pojezierze Mazurskie: Błaskowizna [FF11] 8.08.1957 – 1♂ leg. EKo (MIZ) Kolonia [EE13] 5.06.2017 – 1♂ 

leg. TH (MIZ); Spychowo [EE23] 19.06.2017 – 1♀ leg. TH (MIZ); 
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 Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 3♀♀ leg. ES (MŚO); Gorzewo [CD91] 2-

9.07.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Pleszew [XT95] 03.07.2011 – 1♀, 15.06.2014 – 1♂, 25.08.2014 – 1♀, 

8.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 13.07.2011 – 2♀♀ leg. JW (cJW); Zasieki 

[VT73] 23.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Gubin [VT85] 7.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Piekarzew [XT85] 

12.08.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Chrzypsko Wielkie [WU83] 1.06.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Ławica [WU63] 

06.03.2013 – 1♀, 12.06.2013 – 2♀♀ leg. JW (cJW); Powidzki PK: Przybrodzin [XU91] 1.07.2013 – 2♂, 

28.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Kwileń [XT96] 11.05.2014 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Dobra Nadzieja [XT94] 

28.07.2014 – 2♀♀, 03.08.2014 – 2♀♀, 1♂ leg. PŻ (cJW); Piła k. Pleszewa [YT05] 10.08.2015 – 1♀ leg. EM 

(cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 08.2015 – 5♀♀ leg. TR (cJW); Gostyń [XT35] 15.07.2017 – 3♀♀ leg. 

JW (cJW); Żbiki [XT96] 04.06.2018 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Ożarów Mazowiecki [DC88] 13.06.1947 – 1♂ leg. JNa (MIZ); Pruszków - Żbików 

[DC88] 5.08.1956 – 1♂ leg. RBi (MIZ); Kampinoski PN: Wydma Łuże [DC99] 16.08.1957 – 1♂ leg. JS (MIZ); 

Łowicz [DC27] 17.05.1990 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Zwierzyniec [DC35] 5.06.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Bolimowski PK: Grabie [DC46] 23.06.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Warszawa – Rakowiec [DC98] 8.08.2006 – 

1♂ leg. EN, – Ursynów Wyczółki [EC07] 11.08.2013 – 1♀ leg. TH (MIZ), – Służewiec [DC98] 23.06.1974 – 

1♀ leg. TH (MGB); Bolimowski PK: Polana Olszówka [DC46] 27.07.2008 – 1♀ leg. JKK (MGB); Wiskitki 

[DC56] 24.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); Czerwonka [EC13] 30.07.2016 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Podlasie: Narwiański PN - Koziołek k. Kurowa [FD28] 26.06.2003 – 1♂ leg. AK (MGB); Mielnik k. 

Siemiatycz [FD30] 05.06.2007 – 1♂ leg. MJŁ (MIZ); 

Śląsk Dolny: Wrocław – Karłowice [XS46] 11.07.1886 – 1♂, 10.08.1886 – 1♂, 26.06.1898 – 1♀, – Ogród 

Botaniczny [XS46] 15.06.1905 – 1♀, 25.06.1905 – 1♀, 7.07.1919 – 1♀, – Sołtysowice [XS46] 25.06.1882 – 1♂ 

coll. RDi (MPW); Jerzmanice Zdrój [WS66] 21.07.1887 – 1♂ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 2♀♀ coll. 

RDi (MPW); Krzelów [XS09] *.07.1911 – 1♀, *.07.1913 – 2♀♀ leg. ES (MŚO); Ligota Wielka [XR49] 

27.09.1923 – 1♀ leg. ED (MGB); Gogolin [BA89] 1.08.1929 – 1♂ leg. HN (MGB); Wrocław - Zalesie [XS46] 

18.07.1946 – 1♂ coll. JN (MPW); Moszna [XR99] 6.08.2004 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Strupina k. Żmigrodu 

[XS29] 17-19.08.2007 – 1♂ leg. LB&MP (cBW); 

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 17.06.1946 – 1♀, 19.08.1946 – 1♀ leg. WN (MIZ); Katowice 

[CA57] *.07.1999 – 1♀ leg. AM (MGB); Chorzów, skansen [CA57] 12.08.2000 – 1♀ leg. BW (cBW); ok. 

Bytomia [CA57] 19.05.2011 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Mysłowice Ćmok [CA66] 17.06.2012 – 1♀ leg. AL (MGB); 

Ruda Śl. Wirek [CA47] 1.07.2015 – 1♀ leg. JG (cAG); Rudzka Kuźnica [CA47] 16.07.2018 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] * – 1♀ leg. AW, – Sikornik [DA24] 23.05.1914 – 1♀ leg. 

*, – Ogród Bot. [DA24] 29.05.1918 – 1♀, 1♂, 17.06.1918 – 1♀, 12.07.1918 – 2♀♀ leg. PŁ (ISEZ); 

Częstochowa [CB63] 28 05 1982 – 1♂, 20 08 1982 – 1♀ leg. AP (cAP); Smoleń [DA08] 17.07.1992 – 1♀ leg. 

WC (ISEZ); Góry Towarne [CB72] 26.07.2012 – 2♂♂ leg. BW (cBW); Zrębice [CB72] 26.07.2015 – 1♂ leg. 

AG&JG (cAG); Ojcowski PN: Ojców [DA16] 10.08.1996 – 1♀ leg. RD, Słupianka [DA16] 29.08.2005 – 1♂ 

leg. BW (MGB); Murownia, os. "Iwiny" [DA15] 04-05.2004 – 13♂♂ leg. AK (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] * – 1♂ leg. * (MIZ); Krzyżanowice [DA68] 19.06.1956 – 2♂, 

24.07.1956 – 1♂, 29.08.1956 – 1♂ leg. EIZP (MIZ); Brzeziny [DC14] 23.06.1989 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Słotwiny [DC23] 10-13.06.1992 – 1♂, 13-16.06.1992 – 1♀, 30.07.1992 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Budziszewice 
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[DC22] 6.06.1993 – 1♀, 18.07.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); rez. Krzyżanowice [DA68] 25.07.2006 – 4♂♂ leg. 

BW (MGB), 20.07.2007 – 2♂♂ leg. BW (cBW); rez. Skorocice [DA76] 26.07.2006 – 1♂ leg. BW (cBW); 

Spalski PK: Teofilów [DC40] 20.08.2009 – 1♀ leg. JKK (MGB); Gaj k. Przedborza [DB25] 27.08.2016 – 2♀♀ 

leg. WŻ (MGB);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN [DB93] 18.06.2003 – 1♀ leg. GŚ (MGB); Mąchocice [DB83] 2-

8.06.2012 – 1♂, Zachełmie [DB74] 25.05.2013 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 15 06 1908 – 1♀ leg. * (MIZ); 

Nizina Sandomierska: Wierzchosławice [DA84] 22.08.1997 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Ndl. Kolbuszowa, L. 

Kamień [EA77] 27.07.-13.08.1999 – 1♀ leg. MJŁ , 24.07.2007 –1♀ leg. TH (MIZ); Zabrnie Górne k. Grębowa 

[EB60] 26.07.1999 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Dobrynin [EA36] 26.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Rogóżno k. 

Łańcuta [EA94] 26.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kopcie [EA67] 2.08.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kopcie 

Żarkowina [EA57] 2.08.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Wilcza Wola, Szczęchy [EA67] 2.08.2007 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Mokradło k. Bielin [EA98] 28.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Blizna [EA45] 1.08.2008 – 1♂ leg. TH 

(MIZ); Podłuże k. Gorzyc [FA15] 8.06.2009 – 1♂ leg. TH (MIZ); Piwoda [FA24] 17.06.2010 – 1♀, 1♂ leg. TH 

(MIZ); Poręby Kupieńskie [EA65] 25.08.2011 – 1♀ leg. TH (MIZ); Manasterz k. Wiązownicy [FA25] 03-17 06 

2012 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); Łętowice k. Tarnowa [DA83] 14.06.2004 – 1♀ leg. BW (MGB); Kamionka Górna 

[EA98] 23-24.07.2015 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Szczawno-Zdrój [WS82] *.07.1889 – 1♂ coll. RDi (MPW); Myślibórz [WS75] *.1893 – 1♀ 

coll. RDi (MPW); Długopole Zdrój [XR16] *.06.1909 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] * – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Beskid Zachodni: Rabka [DV29] 27.07.1930 – 1♂ leg. * (ISEZ); Melsztyn [DA62] 6.08.1998 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB); Wisła Malinka [CA50] 15.08.2007 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Ponice [DV29] 22.07.1998 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB); Babiogórski PN - Górny Płaj [CV99] 24.07.2000 – 1♀ leg. AK (cBW); Kamionka Wielka [DV89] 20-

21.05.2018 – 1♀, 28-30.05.2018 – 1♀, 1-4.06.2018 – 1♀, 12-13.08.2018 – 2♀♀ leg. BW (cBW); Wisła – 

Malinka [CV59] 28.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB);  

Kotlina Nowotarska: Czarny Dunajec [DV17] *.07.1919 – 1♂ leg. SSt (ISEZ); 

Beskid Wschodni: Winna Góra [FA21] 14.07.1953 – 1♂ coll. JN (MPW); Międzybrodzie [EV89] 13.09.1956 – 

1♂ leg. AR (MIZ); Sękowa [EV19] 6.07.1991 – 1♀ leg. ŁP (MGB); Łodzinka Górna [FA10] 7.07.1992 – 2♂♂ 

leg. AP (cAP); Sczepanowice [DA93] 25.08.2003 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pieniny: Pieniński PN: Zamczysko [DV57] 21.06.1961 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 2♀♀ (MGB), 2♀♀, 1♂ (MPŁ); Czarnogóra – 2♀♀; 

Francja – 2♀♀, 5♂♂; Grecja – 1♀; Hiszpania – 1♂; Niemcy – 29♀♀, 12♂♂; Szwajcaria – 1♀ (MGB); Ukraina 

– 1♀ (MPŁ). 
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Ryc. 35. Rozmieszczenie Ancistrocerus gazella (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmien-nictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844 ) 

– Ancistrocerus Thomsoni Blüthgen, (Paul 1943)  

– Ancistrocerus ichneumonides (Ratz. 1844), (Blüthgen 1961), (Skibińska 1981, 1989a) 

– Odynerus (Ancistrocerus) ichneumonideus Ratz., (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, 

autor] 

– Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg, 1844), (Skibińska 1982, 1986), (Kowalczyk 

1991b), (Kowalczyk, Kurzac 2000, 2002, 2007, 2009), (Wiśniowski 2002, 2005a, 2008), 

(Dylewska, Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk i in. 2008), (Olszewski i in. 

2013), (Żyła i in. 2018)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne. Nadustek delikatnie wypukły, pokryty jasnymi, krótkimi włosami 

skierowanymi ku szczytowi, z płytkim wycięciem na szczycie, jednolicie czarny. Warga 

górna czarna. Trzonek czułków z dołu rudo rozjaśniony. Biczyk czarny. Wewnętrzny brzeg 

oczu czarny, żółta owalna plama u nasady czułków i małe żółte podłużne plamy w górnej 

części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste i gęste. Przedplecze z góry z 

wąską, żółtą przepaską, przerwaną w środku. Boki przedplecza załamane pod kątem 
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rozwartym, na szczycie przytępione. Tarczka i zatarczka czarne. Na tarczce rzadko drobne 

żółte plamki. Boczne ściany propodeum, oraz pleuryty zaplecza nieregularnie pomarszczone. 

Tylna ściana propodeum otoczona listwą, z nieregularnymi zmarszczkami. Mesepimerum  

z żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe lub czarne, najwyżej z małymi żółtymi 

plamkami w przedniej i tylnej części. Parategule czarne. Stopy, golenie i zakończenia ud rude. 

Po stronie wewnętrznej goleni czarne plamy zmiennej wielkości. Biodra i krętarze czarne. 

Tułów i odwłok gęsto punktowane (odległość pomiędzy punktami równa lub mniejsza od ich 

szerokości). Listwa I tergitu odwłoka na szczycie zaokrąglona lub w środku z delikatnym 

wycięciem. Bruzda bazalna szeroka (ok. 1/2 szerokości poprzedzającego je wybrzuszenia), 

podłużne listwy dobrze wykształcone, w części środkowej wyraźnie dłuższe niż po bokach. 

Za bruzdą sternit równomiernie wypukły. Na tergitach I-III i sternicie II żółte wąskie 

przepaski. Przepaski na tergicie III i II sternicie często silnie zredukowane. Włosy na odwłoku 

krótsze i rzadsze niż na tułowiu, proste. Długość ciała: 9,5-11 mm 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, wypukły w części 

środkowej, pokryty jasnymi długimi włosami skierowanymi w dół (dłuższymi u nasady). 

Szczytowa część nadustka półokrągło wycięta, z cienką transparentną listewką. Warga górna 

żółta. Trzonek czułków czarny, z dołu żółty. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony u nasady i na 

końcu. Ostatni człon czułków wąski, prosty, sięgający nasady IX segmentu biczyka. 

Wewnętrzne brzegi oczu czarne. Żółta przepaska przedplecza często mocno zredukowaną 

(np. do dwóch małych plam). Boki przedplecza załamane pod katem prostym, na końcu lekko 

zaostrzone. Mesepimerum czarne. Stopy, golenie, oraz końcowa część ud żółte. Krętarze  

i biodra rzadko z małymi żółtymi plamami. Długość ciała: 7 - 9,5 mm. 

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny A. ichneumonideus 

ichneumonideus (Ratzeburg, 1844 ). Z centralnej Azji znany jest także A. ichneumonideus 

kaszabi Giordani Soika, 1970 (Gusenleitner 2018). 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja (Ural, poł. część zach. i wsch.Syberii), Kaukaz, Turcja. 

Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki. 

Siedliska: związany z terenami piaszczystymi pokrytymi sosną i wydmami (Schulz i in. 

1996; Smit i in. 2004). W Polsce także miedze śródpolne i ugory, łąki, skarpy lessowe  

i obrywy ziemne (Kowalczyk 1991a, Dylewska, Wiśniowski 2003).  
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Gniazdowanie: w gallasach Retinia resinella (L.) na sośnie, w łodygach roslin, w glinianych 

ściankach i porzuconych gniazdach innych błonkówek (Blüthgen 1961; Puławski 1967; 

Haeseler 1978; Schulz i in. 1996; Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Peucedanum palustre (L.) Moench (Apiaceae), Matricaria 

sp. (Asteraceae), Vicia cracca L. (Fabaceae), Thymus sp. (Lamiaceae) (Paul 1943; Blüthgen 

1961; Gereys 2016); Vaccinium sp. (Ericaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice różnych Lepidoptera, rzadziej larwy Tenthredinidae (Hymenoptera) 

i Curculionidae i Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych 

Okres pojawu: od połowy V do końca IX.  

Ryc. 36. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie Bagna [XA14] (Paul 1943); Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: Pilchowo, Głębokie [VV62], Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], Bartoszewo 

[VV63], Swobnica [VU77], Bytów [XA60] (Paul 1943); Bielinek [VU46], Bydgoszcz [BD99] (Blüthgen 1961);  

Pojezierze Mazurskie: Szymanowizna [EF30] (Blüthgen 1961); ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); 

Wigierski PN: Cimochowizna, Krzywe, L. Leszczewek, oddz. 109, Suche Bagno [FE39], Zatoka Krzyżańska 

[FE48] (Żyła 2006); Kazimierówka [FF20] (Olszewski i in. 2013); 
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Nizina Mazowiecka: Józefów k. Otwocka [EC17], Pruszków – Żbików [DC88] (Stępkowska-Barańska 1963); 

Warszawa – Białołęka Dworska [EC09] (Skibińska 1981); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Łomna [DD80], 

– Białołęka Dworska [EC09], – Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Kampinoski PN: rez. Cyganka [DC89], rez. 

im B. Hryniewieckiego [DC87] (Skibińska 1989a); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36], Polana 

Olszówka [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009);  

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Blüthgen 1961); Białowieski PN: Reski oddz. 398 [FD94], ogólnie 

Puszcza Białowieska [FD85] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Górny: Grabowiec {Zespół Przyr. Krajobraz. "Uroczysko Buczyna"}, Jamna, Kochłowice [CA56] (Żyła 

2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Załęczański PK [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2000); Lisowice [CB46] 

(Kowalczyk, Kurzac 2002); Ojcowski PN: – Bukówki, Peperówka [DA16], Maszyce [DA15] (Wiśniowski 2002, 

2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: PK Wzniesień Łódzkich: Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Spalski PK: rez. 

Żądłowice [DC51] (Kowalczyk i in. 2008); 

Nizina Sandomierska: Łętowice [DA83] (Olszewski i in. 2013); 

Sudety Zachodnie: Polanica Zdrój [XR08] (Blüthgen 1961). 

Zbadany materiał: 68 okazów (37♀♀, 31♂♂), w tym 39 okazów (17♀♀, 22♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pojezierze Pomorskie: Rz. Przenica za J. Skąpe [XV87] 24.06.2012 – 3♀♀ leg. JW (cJW); PN Bory 

Tucholskie: oddz. 3f  [XV66] 24 06 2013 – 1♀, 26.05.2014 – 1♂, VIII Stary Kienitz [XV76] 24.06.2013 – 2♀♀ 

leg. KL (cJW); rez. Jeziora Małe i Duże Sitno [XA61] 7.08.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast – oddz. 75 [EE53] 7.07.2005 – 1♀, 5♂♂, – L. Wilczy 

Dół – oddz. 117 [EE53] 7.05.-8.06.2007 – 1♀, – oddz. 99 [EE53] 7.05.-08.06.2007 – 3♂♂ JMG (MGB), – oddz. 

106 [EE53] 7.05-8.06.2009 – 1♀, 9.06-1.07.2009 – 3♂♂ leg. JMG (cBW), 22.05.-08.06.2009 – 1♂ leg. JMG 

(MGB), Ndl. Myszyniec – L. Dylewo [ED29] 5.05-30.06.2015 – 1♀, 1♂ leg. RP (UJK); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Głuchów [WT46] 3.07.1996 – 1♂ leg. CG (MGB); Jałowice – Osiek, oddz. 

214-235 [VT94] 28.05.2011 – 1♂, 11.06.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Śląsk Dolny: Mirków [XS57] 6.09.1885 – 1♀, 15.08.1886 – 1♂, 18.08.1895 – 1♀ coll. RDi (MPW) 

Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] * – 1♂ leg. * (MIZ); Krasna [DB75] 28.06.2001 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Wyżyna Lubelska: Gołąb [EC60] 28.07.1956 – 1♀ coll. JN (MPW); 

Nizina Sandomierska: Kłaj [DA43] 8.07.1923 – 1♂ leg. JF (ISEZ); Czarna Sędziszowska [EA55] 30.09.2003 – 

1♀ leg. ALi (MIZ); Cierpisz [EA55] 3.08.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Beskid Zachodni: Lubogoszcz [DA30] 28.07.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); LZD Krynica, Mochnaczka Wyżna 

[DV97] 8.04.-28.07.2014 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 1♂; Szwecja – 2♀♀, 2♂♂ (MGB). 
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Ryc. 37. Rozmieszczenie Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  
 

 

Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) 

– Ancistrocerus excisus Thms., (Paul 1943) 

– Odynerus callosus Thoms., (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Noskiewicz 1920) 

– Ancistrocerus callosus (Thoms.), (Minkiewicz 1935), (Blüthgen, 1944)  

– Odynerus (Ancistrocerus) callosus Thms., (Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Szulczewski 

1950), (Bischoff 1925) 

– Odynerus (Ancistrocerus) excisus Thms., (Dittrich 1921), (Szulczewski 1950) 

– Odynerus (Ancistrocerus) nigricornis Curt., (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) (Möschler 1939), (Paul 1943), (Banaszak 1977), 

(Skibińska 1978, 1981, 1982, 1986, 1989a), (Anasiewicz 1986), (Kowalczyk 1988b, 1988c, 

1990, 1991a, b, 1994), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Ciechanowski i in. 2001b, 2004), 

(Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a), (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, 

Kurzac 2002), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2005, 2007, 2009), (Żyła 

2006), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Kowalczyk i in. 2008), 

(Szczepko i in. 2009), (Olszewski 2010), (Szczepko, Wiśniowski 2010), (Twerd 2011), 

(Wendzonka 2011) (Celary, Plewa 2014), (Król 2016), (Kierat i in. 2017), (Żyła i in. 2018)  

– jako Odynerus (Ancistrocerus) parietum L. w (Wierzejski 1874) [częściowo błędne 

oznaczenie, patrz: Niezabitowski-Lubicz 1902], 

– jako Odynerus (Ancistrocerus) oviventris Wesm. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, autor] 
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Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek delikatnie wypukły, pokryty 

jasnymi włosami, skierowanymi w dół, na szczycie z bardzo płytkim wycięciem. Najczęściej 

dwie duże żółte plamy u nasady i jedna poprzeczna na jego szczycie. Żółte ubarwienie często 

zredukowane do dwóch plam w pobliżu oczu. Warga górna czarna. Trzonek czułków z dołu 

żółto rozjaśniony. Biczyk u dołu żółto rozjaśniony w różnym stopniu lub czarny. Wewnętrzny 

brzeg oczu czarny lub z małymi, żółtymi plamkami, żółta owalna plama u nasady czułków, 

małe żółte podłużne plamy w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, 

wełniste, długie i gęste. Przedplecze z żółtą przepaską, zwężającą się w stronę kątów 

przedplecza (może ulegać redukcji). Boki przedplecza załamane pod kątem prostym, na 

szczycie przytępione lub delikatnie zaostrzone. Tarczka z dwoma żółtymi plamkami, 

zatarczka czarna. Boczne ściany propodeum i pleuryty zaplecza bardziej matowe, 

nieregularnie pomarszczone. Tylna ściana propodeum otoczona niską listwą. Mesepimerum  

z żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady czarne, z centralnie położoną 

transparentną brązową plamą. Parategule czarne. Stopy, golenie i zakończenia ud żółte. Na 

goleniach I i II pary, po stronie wewnętrznej czarne plamy zmiennej wielkości. Biodra  

i krętarze czarne. Listwa I tergitu odwłoka na szczycie zaokrąglona lub w środku  

z delikatnym wycięciem. Bruzda bazalna (ok. 1/2 szerokości poprzedzającego je 

wybrzuszenia) nieznacznie szersza w części środkowej, podłużne listwy dobrze wykształcone. 

Za bruzdą sternit silnie wypukły i tworzy wyraźną ściankę, za załamaniem delikatnie wklęsły. 

Na segmentach I-V żółte przepaski. Przepaski na tergicie I szeroka z głębokim prostokątnym 

lub trapezowatym wycięciem. Przepaski na segmencie IV – V często w różnym stopniu 

zredukowane. Sternity po bokach delikatnie wycięte. Owłosienie odwłoka rzadkie, proste  

i odstające. Długość ciała: 9,5 – 13 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, wypukły w części 

środkowej, pokryty jasnymi dłuższymi u nasady włosami skierowanymi ku szczytowi. 

Szczytowa część nadustka na końcu półokrągło wycięta, z cienką transparentną listewką. 

Warga górna żółta. Trzonek czułków z dołu żółty. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony u nasady 

i na końcu. Ostatni człon biczyka wąski, prosty, sięgający nasady członu IX. Żółte plamy po 

wewnętrznej stronie oczu w postaci wąskich pasków sięgających wycięcia oczu. Żółta owalna 

plama pomiędzy nasadą czułków sięga nadustka (u bardzo małych osobników połączenie 

zanika). Plamy na szczycie policzków małe, podłużne. Wewnętrzne brzegi oczu czarne. Kąty 

przedplecza z ostrymi ząbkami skierowanymi pod kątem do przodu. Żółte zabarwienie 
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pokrywek skrzydłowych u części osobników silnie zredukowane. Mesepimerum czarne. 

Tarczka z dwoma żółtymi plamami lub czarna. Na nogach dodatkowo przednia część ud I i II 

pary żółta. Biodra z dołu z żółtymi plamami. Na segmentach I-VI żółte przepaski. Długość 

ciała: 7 – 10 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja przez Ural, zach i wsch. Syberię po Daleki 

Wschód, Turcja, Iran, Centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Japonia, Indie 

(Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy.  

Siedliska: różne typy środowisk, często antropogenicznie zmienionych tj. drewniane budynki 

i konstrukcje, składy drewna, środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i porzucone pola 

uprawne, ziołorośla, lasy (bory mieszane, grądy) i ich obrzeża, polany leśne, zbiorowiska 

kserotermiczne, skarpy lessowe, kamieniołomy wapienne (Kowalczyk 1994; Dylewska, 

Wiśniowski 2003; Szczepko i in. 2009; Twerd. 2011; Wendzonka 2011).  

Gniazdowanie: w różnego typu otworach w drewnie (ksylofagów lub sztucznych - 4-6 mm 

średnicy), w ubytkach i otworach w skałach i ścianach, suchych pędach roślin zielnych (np. 

rdestu, Sambucus sp.) oraz pędach Rubus laciniatus Willd. i trzcinie (Blüthgen 1961; 

Haeseler 1978; Richards 1980; Budrienė i in. 2004; Woydak 2006; Petrischak 2014). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Bupleurum exaltatum Bieb., Daucus carota L., Heracleum 

sphondylium L., Laserpitium hispidum Bieb., Pastinaca sativa L., Sanicula europaea L., 

Seseli gummiferum Pall. ex Smith (S Ukraina), Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., Torilis 

arvensis (Huds.) Link (Ukraina) (Apiaceae), Achillea millefolium L., Cirsium arvense (L.) 

Scop., Echinops ritro L., Erigeron annuus (L.), E. acris L. Pers., Solidago canadensis L., S. 

vigaurea L., Taraxacum sp., (Asteraceae), Hedera helix L. (Araliaceae), Buttomus umbellatus 

L. (Butomaceae), Jasione montana L. (Campanulaceae), Sambucus ebulus L., 

Symphoricarpos sp. (Caprifoliaceae), Dorycnium herbaceum Vill. (Fabaceae), Ribes uva-

crispa L. (Grossulariaceae), Mentha longifolia (L.) Huds., Origanum vulgare L. (Lamiaceae), 

Lavatera thuringiaca L. (Malvaceae), Syringa sp. (Oleaceae), Chamaenerion angustifolium 

(L.) Holub (Onagraceae), Phlox sp. (Polemoniaceae) (nagryzały rurki kwietowe), Fallopia 

baldschuanica (Regel) Holub, Polygonum bistorta L., Polygonum sp. (Polygonaceae), Reseda 

sp. (Resedaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers., 

S. umbrosa Dumort. (Scrophulariaceae), Malus praecox (Pall.) Borkh., Prunus sp., Prunus 

stepposa Kotov (Ukraina), Pyrus elaeagnifolia Pall., Sorbus aucuparia L. (Rosaceae), Salix 
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sp. (Salicaceae), (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schneider, Feitz 2001; Larionov, Voblenko 

2002; Ivanov, Fateryga 2004; Kofler 2005; Fateryga 2010, 2011); Erigeron canadensis (L.) 

Cronquist, Hieracium umbellatum L., Solidago gigantea Aiton (Asteraceae), Euonymus sp. 

(Celastraceae), Eryngium campestre L. (Apiaceae), Vaccinium sp. (Ericaceae) (dane 

niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Acleris variegana (Denis & Schffermüler), Spilonota ocellana 

(Denis & Schffermüler) (Lepidoptera: Tortricidae), Recurvaria nanella Den. et Schiff. 

(Gelechiidae), (Blüthgen 1961; Richards 1980; Ivanov, Fateryga 2004) 

Pasożyty i parazytoidy: Anthrax anthrax (Schrank) (Diptera: Bombylidae), Amobia signata 

(Meigen) (Diptera: Sarcophagidae), Chrisis cerastes Abeille (Ukraina), Ch. ignita (L.), Ch. 

impressa Schenck, Ch. longula Abeille de Perrin (możliwy), Ch. schencki Linsenmaier 

(możliwy), Ch. terminata Dahlbom (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta (Walker) 

(Hymenoptera: Eulophidae), Ephialtes manifestator (Hymenoptera: Ichneumonidae) 

(Berland, Bernard 1938; Blüthgen 1961; Tscharntke i in. 1998; Ivanov, Fateryga 2004; 

Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015, Martynova 2016). 

Okres pojawu: od połowy III do końca IX. 

Ryc. 38. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus nigricornis (Curtis) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych  

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 
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Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943); (Blüthgen, 1944);  

Pojezierze Pomorskie: rez. Przyjaźń [CF32] (Ciechanowski i in. 2001b); rez. Biała Góra [CE67], rez. 

Miłachowo [XV43] (Ciechanowski i in. 2004); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); ok. J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); 

Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: Zatoka 

Słupiańska [FE38], Kamionka, Krzywe, L. Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Wasilczyki, Wigry [FE39], Zatoka 

Krzyżańska [FE48], Maćkowa Ruda [FE49] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Pomorze: ogólnie (Paul 1943);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz, Miedzyń [XU99], Jasiniec Nowy [CE01], Brudzyń [XU65] 

(Meyer 1919); Wielkopolski PN: –Skrzynka, –Pożegowo , Nadleśnictwo, Góry Szwedzkie, Osowagóra, Wiry 

[XT29] (Szulczewski 1950); Rogalin [XT38] (Banaszak, 1977); Bielawy [BD95] (Twerd 2011); Góra – uż. ekol. 

„Jaskółcza Skarpa” [WU73] (Wendzonka 2011); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87], Pruszków – Żbików [DC88], Sulejówek – Ratajewo [EC18] 

(Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa i ok. [EC08] (Skibińska, 1978); Warszawa – Białołęka Dworska 

[DC99, EC09] (Skibińska 1981); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Hamernia [DC66], Warszawa, – 

Białołęka Dworska [DC99, EC09], – Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Białołęka Dworska [DC99, EC09], rez. 

im. B. Hryniewieckiego [DC87] (Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, 

Szczepko 2001); Brudzeński PK: rez. Brudzeńskie Jary [DD03] (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002); Głowno 

[DC15], rez. Źródła Borówki [DC25] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica 

[DC36] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: Bromierzyk, Łazy (otulina Kampinoskiego PN) [DC59] 

Granica [DC69], (Szczepko i in. 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieża – Tropinka 59, – Park Pałacowy [FD94], 

Białowieski PN: oddz. 288C/318A, 318B, 399C, rez. Pokazowy Żubrów, Reski [FD94], Ndl. Białowieża: oddz. 

454 [FD94], ogólnie Puszcza Białowieska [FD85] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46], Niemcza [XS22], Jerzmanice Zdrój [WS66] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Brzezinka, Bytom [CA57], – Szombierki, – – Park Fazaniec [CA47], – Dąbrowa 

Miejska, – Miechowice, rez. Segiet [CA48], Chorzów –skansen [CA57], Gliwice [CA37], Kochłowice [CA56], 

Lubliniec [CB21], Mikołeska [CB40], Rudziniec [CA18], Tarnowskie Góry – Strzybnica [CA49], Szymiszów 

[CA09], Świerklaniec [CA58] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Witkowice [DA25] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Bukówki, 

Cieślik, Czyżówki, Dąbrówka, Dol. Paduch, Dol. Sąspowska, Dol. Zachwytu, Góra Koronna, Góra Maroń, Góra 

Okopy, Góra Rusztowa, Grodzisko, Kolencin, Kolonia Łaziska, Krakowska Brama, Maszyce, Młynnik, Ojców, 

Ojców – Park Zdrojowy, Osicze, Peperówka, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Skała Górczyna, Skała 

Małesowa, Skała Ogrojec, Skały Ciche, Skały Węzie, Sułoszowa, Wola Kalinowska, Zagórze, Złota Góra 

[DA16], Iwiny, Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Załęczański PK: Załęcze Wielkie – Piaski [CB36], rez. Węże [CB46](Kowalczyk, Kurzac 2002); Kraków 

[DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: Przyłęk [DC24], Popień [DC23], Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); Kalonka [DC04], 

Rzgów [CC92], Barycz [CC71], Glinnik [CC94], Rosanów [CC85] (Kowalczyk, 1988c); Łódź [CC93] 
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(Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] 

(Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Łagiewniki [CC94], Niesułków Kolonia, Dąbrowa, 

Kalonka, Poćwiardówka [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk, Nadolski 

2007); Łódź – ul. Pomorska, – Stoki [CC93] – Las Łagiewniki [CC94], – Nowosolna – Dol. Miazgi [DC03], 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a); Budziszewice [DC22], Justynów [DC03], Mikołajów [DC23], Zalesiczki 

[CB86], Zielona Góra [DC03] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Dąbrowa [DC31], Ludwików [DC30], Podoba 

[DC30], Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi [DC30], Spalski PK: Grudzeń [DB39], Inowłódz, Teofilów 

[DC40], rez. Konewka [DC41] (Kowalczyk i in. 2008); Grabina [DC04] (Szczepko, Wiśniowski 2010); Góra 

Puławska [EB69] (Celary, Plewa 2014); 

Góry Świętokrzyskie: Zagnańsk – Zachełmie [DB74], Jaworze [DB74], Świętokrzyski PN: L. Góra Chełmowa, 

Słupia Nowa, Bartoszowiny, Cząstków – Zapusty, Drogosiowa, Huta Szklana, L. Święty Krzyż [EB03], Huta 

Podłysica, Bieliny Podlesie, L. Jastrzębi Dół, Wola Szczygiełkowa, Berdyszów [DB93], Krajno [DB83], 

Bodzentyn [DB94] (Kowalczyk 1990); Borowa Góra [DB74] (Król 2016); 

Wyżyna Lubelska: Dąbrowica [FB08] (Anasiewicz 1976, 1986);  

Roztocze: Hamernia [FA59], Krasnobród  [FB50], Stara Wieś {cz. wsi Typin} [FA89], Guciów [FB40], 

Wieprzowe Jezioro [FA79] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Beskid Zachodni: Wadowice [CA92], Bieńkowice [DA32] (Niezabitowski-Lubicz 1902); 

Bieszczady: Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: Palenica [DV25] (Noskiewicz 1920).  

Zbadany materiał: 867 okazów (528♀♀, 339♂♂), w tym 473 okazy (280♀♀, 193♂♂) dotychczas 

niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje [VV67] *.08.1907 – 1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Koszalin [WA70] 22.08.1937 

– 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Police - Mścięcino [VV73] 17.08.1932 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Trzebież [VV64] 

19.08.1941 – 3♂♂, 6.06.1942 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); W. Wolin [VV67] 27.07.1914 – 1♂ leg. EH (coll. 

MIZ); Wolin: Wisełka [VV77] 16.08.1961 – 1♀ leg. BP (MIZ); Gdynia - Klub Tenisowy Arka [CF44] 

7.09.1988 – 1♂, 12.06.1989 – 1♀, 21.08.2012 – 1♀, - Orłowo, n. Kaczą [CF44] 27.08.2005 – 1♀, 3♂♂, 

31.08.2005 – 1♀, - uż. ekol. Dąbrowa [CF33] 23.09.2010 – 1♀ leg. JKK (MGB); Sopot – Łysa Polana [CF43] 

21.08.1995 – 1♂ leg. JKK (MGB); Łącko [XA04] 19.07.2004 – 1♂ leg. WŻ (MGB); rez. Ujście Nogatu [CF81] 

3.08.2009 – 1♂ leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Goleniów [VV83] * – 1♀, 1.09.1897 – 1♀, 10.09.1893 – 1♂, 16.08.1893 – 1♀, 

20.11.1892 – 1♀, 27.04.1897 – 1♀, 8.08.1897 – 1♂ leg. HL (coll. MIZ); brzeg Odry [*] 4.05.1933 – 1♀ leg. 

ARP (coll. MIZ); Bartoszewo [VV63] 19.06.1938 – 1♀, 8.07.1943 – 1♂, 8.09.1940 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); 

Bytów [XA60] 3.08.1938 – 2♂♂, 4.08.1938 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Czaplinek [WV83] 10.08.1936 – 1♀, 

1♂, 15.08.1936 – 1♂, 16.08.1936 – 1♀, 18.06.1934 – 1♀, 20.06.1935 – 2♀♀, 22.06.1935 – 1♀, 23.07.1931 – 

1♂, 26.07.1932 – 1♂, 26.08.1932 – 1♂, 27.07.1933 – 1♂, 28.08.1932 – 1♂, 4.08.1936 – 6♂♂, 6.08.1936 – 

8♂♂, 7.08.1936 – 3♂♂, 9.07.1935 – 1♀, 9.08.1936 – 1♀, 7♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Czepino [VV60] 

28.07.1916 – 1♀ leg. PN (coll. MIZ); Kurów [VV61] 2.06.1942 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Lubczyna [VV82] 

30.07.1939 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Miastko [XV28] 7.08.1938 – 1♂, 8.08.1938 – 1♂, 9.08.1938 – 5♂♂ leg. 

ARP (coll. MIZ); Moczyły [VV60] 5.07.1937 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Ostre Bardo [WV76] 12.08.1938 – 

1♂, 12.08.1944 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Pilchowo [VV62] 14.07.1938 – 1♀, 18.07.1936 – 1♂, 23.08.1938 – 
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1♂, 24.08.1935 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Swobnica nad Banią [VU77] 6.07.1938 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); 

Szczecin [VV72] * – 1♀ leg. GS (coll. MIZ), – Bezrzecze [VV62] 13.06.1936 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – 

Dąbie [VV71] 22.08.1939 – 1♀, 3♂♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Dolina Siedmiu Młynów [VV62] 27.07.1938 – 

1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Klęskowo [VV71] 27.05.1935 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Klucz [VV71] 

5.05.1925 – 1♀ leg. PN (coll. MIZ), – Leśne Wzgórze [VV72] * – 1♀, 06.1906 – 3♀♀ leg. GS (coll. MIZ), – 

Niemierzyn [VV62] 3.07.1937 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Nowe Łękno [VV62] 19.06.1936 – 1♀, 22.04.1940 

– 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Osów [VV62] 11.08.1932 – 1♀, 31.07.1934 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), - 

Podjuchy [VV71] 29.08.1939 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Skolwin [VV73] 13.07.1939 – 1♂ leg. ARP (coll. 

MIZ), – Turzyn [VV62] 20.08.1937 – 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Warszewo [VV72] 1.08.1910 – 1♀ leg. GS 

(coll. MIZ), – Żydowice [VV71] 27.07.1942 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Szczeciński PK Puszcza Bukowa 

[VV70] 9.08.1904 – 1♀ leg. GS (coll. MIZ), 17.06.1936 – 1♀, 17.07.1936 – 3♂♂, 17.09.1936 – 1♂, 22.06.1938 

– 1♀, 23.09.1937 – 4♀♀, 4.05.1938 – 2♀♀ leg. ARP (coll. MIZ); Wirów [VU79] 27.08.1916 – 1♂ leg. EH 

(coll. MIZ); Dębsko [WV50] 10.08.1981 – 1♀ leg. AP (cAP); Kalisz Pom. (okolice) [WV60] 06-14.08.1992 – 

1♂ leg. RD (MGB); Chrystkowo [CE21] 20.05.1997 – 1♀, 23.07.1997 – 1♀ leg. TP (MGB); Garcz [CF12] 

21.06.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Stara Piła [CF32] 7.09.1999 – 2♂♂ leg. JKK (MGB); Ińsko [WV32] 

28.04.2004 – 1♀, 31.05.2004 – 1♀, 25.07.2004 – 1♂, 14.09.2004 – 2♀, 31.03.2005 – 1♀, 4.04.2005 – 1♀, 

28.05.2004 – 1♀, 2.07.2005 – 1♀ leg. GM; Linówka [WV31] 14.09.2004 – 1♀ leg. GM; Ciemnik [WV31] 

28.08.2005 – 2♀ leg. GM; Wiewecko [WV43] 31.05.2004 – 1♀ leg. GM (cGM); rez. Mechowiska Sulęczyńskie 

[XA81] 15.08.2015 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – L. Wilczy Dół – oddz. 75 [EE53] 23.04. – 21.05.2009 – 1♀ leg. JMG 

(MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 5♀♀ leg. ES (MŚO); Łęczyca [CC76] 

*.08.1915 – 7♀♀ leg. ES (MŚO); Kulin [CD73] 27.05.1954 – 1♀ leg. AR (MIZ); Łagów Lub. [WT29] 

27.08.1981 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Gorzewo [CD91] 2-9.07.1993 – 1♀, 3 ♂♂ leg. JKK (MPŁ); Żagań [WT21] 

15.03.1995 – 3♀♀ leg. CG (MGB); Poznań – Insektarium [XU31] 20.04.1996 – 3♀♀, 30.05.2001 – 1♀ leg. HP, 

– Krzesiny [XT39] 20.05.1999 – 1♀ leg. ZP (MGB); Murzynowo [CD92] 2.07.1996 – 1♂, 3.07.1996 – 1♀, 

6.05.1997 – 2♀♀, 6.06.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Szklarka Trzcielska [WU60] 15.08.2009 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Nowa Wieś [XT95] 23.06.2010 – 2♀♀ leg. PŻ (cJW); Jałowice – Osiek, oddz. 214-235 [VT94] 

15.05.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Białcz [WU83] 21.04.2011 – 1♀, Chalin [WU72] 11.06.2011 

– 1♀, 22.06.2011 – 2♀♀, 26.07.2011 – 1♂, 16.08.2011 – 1♂, 04-05.2018 – 1♀, Ławica [WU63] 5.06.2013 – 

1♀, 8.06.2015 – 1♀ leg. JW (cJW); Tarnów [VT93] 14.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Pleszew [XT95] 

15.07.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Polskie Olendry [XT74] 04.08.2011 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Budoradz [VT86] 

07.08.2011 – 1♀, 20.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); PK Puszcza Zielonka: Zielonka [XU42] 05-11.05.2013 – 1♀ 

leg. M. Konatowska (cJW); Powidzki PK: Przybrodzin [XU91] 06.07.2013 – 1♀, 10.07.2014 – 1♂ leg. PŻ 

(cJW); Kwileń [XT96] 21.04.2014 – 1♀, 26.05.2014 – 1♀, 19.07.2015 – 1♀, 17.07.2016 – 2♂ leg. PŻ (cJW); 

Piła k. Pleszewa [YT05] 10.05.2014 – 1♀, 25.05.2015 – 1♀ leg. EM (cJW); Gołuchów [YT04] 05.09.2014 – 

1♀, 16.07.2015 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Żegocin [XT96] 19.05.2016 – 1♀, 05.11.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Izdebno 

[WU83] 27.06.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); Krośnice [XT60] 3.07.2017 – 1♂ leg. AN (MGB); Przybrodzin 

[XU91] 28.06.2018 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 
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Nizina Mazowiecka: Łomża [ED79] 1.06.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); Podkowa Leśna [DC87] 6.08.1950 – 1♂ 

leg. BP (MIZ); Brwinów [DC87] *.1953 – 1♀, 26.08.1957 – 1♂ leg. JGł, 19.08.1956 – 1♀, 1♂leg. AR (MIZ); 

Józefów [EC17] 27.05.1956 – 1♀, 15.05.1957 – 1♀, 19.05.1957 – 1♀, 1♂ leg. JS (MIZ); Kampinoski PN: 

Wydma Łuże [DC99] 25.05.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Warszawa – Młociny [DC99] 18.04.1957 – 1♀ leg. JS 

(MIZ); Rawka [DC46] 25.05.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Skarpa W. [DD12] 12.08.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Bolimowski PK: Grabie [DC46] 28.05.1994 – 2♀♀, 24.08.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Płock – ZOO [DD12] 

29.06.1994 – 2♀♀ leg. JKK (MPŁ); Biskupice [DD02] 19.08.1996 – 1♀ leg. JKK; Bolimowski PK: L. Kaczew 

[DC46] 10.06.2010 – 1♀ leg. TK (MGB); Brwilno [DD02] 4.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Noskowice 

[DD03] 18.08.1997 – 1♂ leg. JKK (MGB); Parzeń [DD03] 19.08.1996 – 2♀♀ leg. JKK (MGB); Kępa 

Kiełpińska [DD90] 24.06.2004 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Podlasie: Poleski PN - Załucze Stare [FB49] 15.05.2005 – 1♀ leg. WP (MGB); Sobibór [FC80] 16.07-

28.08.2014 – 1♀ leg. RP (UJK);  Jeńki [FD27] 13.04.2018 - 1♀ leg. ALa (MGB); 

Śląsk Dolny: Lasów [WS07] 5.09.1880 – 2♀♀, 2♂♂ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 5♀♀, 2♂♂ coll. 

RDi (MPW); Miękinia [XS27] 22.05.1884 – 1♀ coll. RDi (MPW); Mirków [XS57] 17.08.1884 – 1♂, 

15.08.1886 – 1♂, 21.08.1887 – 2♂, 16.08.1908 – 1♂, 27.07.1911 – 1♂ coll. RDi (MPW); Podgórnik [WS66] 

7.07.1885 – 1♀ coll. RDi (MPW); Namysłów [XS96] 19.05.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Proszków [XS06] 

*.07.1896 – 1♂ coll. RDi (MPW); Wrocław – Karłowice [XS46] 10.08.1886 – 1♀, – Rędzin [XS37] 27.06.1886 

– 1♀, 7.08.1886 – 1♂ coll. RDi (MPW); Niemcza [XS22] 21.06.1911 – 1♂ coll. RDi (MPW); Krzelów [XS09] 

*.07.1913 – 1♀, 4.07.1916 – 4♂♂ leg. ES (MŚO); Ząbkowice Śl. [XS20] 13.07.1923 – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Głogówek [YR08] 1.08.2003 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śl. [XS38] 19.08.1883 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Bytom – Miechowice [CA48] 21.08.2010 – 1♂ leg. WŻ (MGB); rez. Segiet [CA48] 4.08.2011 – 

1♂ leg. AL (MGB); Mysłowice – Kosztowy [CA65] 5.05.2012 – 1♀ leg. AL (MGB); Ruda Śl. Wirek [CA47] 

29.04.2014 – 1♀, 23.04.2015 – 1♀, 26.04.2015 – 1♀, 30.04.2015 – 1♀, 27.08.2015 – 1♂ leg. AG (cAG); 

Widów [CA18] 1.12.2014 – 1♀ leg. RD (MGB); Baranowice [CA34] 7.07.2015 – 1♂ leg. JG (cAG); Mikołeska 

[CB40] 28.05.2016 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Katowice – Muchowiec [CA56] 29.05.2017 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska; Kraków – Zwierzyniec [DA14] 7.08.1918 – 1♂ leg. PŁ (ISEZ); 

Częstochowa [CB63] 22.09.1919 – 1♀ leg. * (ISEZ); Czerna [DA05] 1.05.1921 – 1♀ leg. JF (ISEZ); Dol. 

Będkowska [DA15] 3.05.1983 – 1♀, 17.08.1983 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Ogrodzieniec [CA98] 19.08.1986 – 1♂ 

leg. WC (ISEZ); Olsztyn [CB72] 7.05.1988 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Ojcowski PN [DA16] 1-3.05.1992 – 1♀ leg. 

RD, Ojców [DA16] 11.08.1996 – 3♀♀ leg. RD, Ojców, Dol. Sąspowska [DA16] 15.05.* – 1♀ leg. * (ISEZ), 

Słupianka [DA16] 29.08.2005 – 1♂ leg. BW (MGB), Dolina Prądnika [DA16] 3.05.1990 – 1♀ leg. AP (cAP); 

Kusięta [CB72] 15.08.1993 – 1♂ leg. WC (ISEZ); Mstów [CB73] 14.07.1994 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Wieluń 

[CB37] 8.05.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Zawiercie [CA89] 15-30.08.2011 – 1♂ leg. WNo (MGB); Klucze 

[CA97] 11.08.2014 – 1♀, 7♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Szymaniszki [DC14] 8.05.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); G. Fajna Ryba [DB25] 

27.04.1996 – 2♀♀ leg. JKK (MPŁ); rez. Polana Polichno [DA69] 8.08.1993 – 1♂ leg. AP (cAP), 11.07.1996 – 

1♂ leg. WŻ (MGB); Królowa Wola [DC41] 6-19.08.2001 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Skorocice [DA78] 14.06.2002 

– 1♀ leg. AP (cAP); Cisowsko – Orłowiński PK [DB92] 16.04.2004 – 1♀ leg. JB (MGB), 16.04.2004 – 1♀ leg. 

JB (cJB); Radomsko [CB95] 11.09.2005 – 3♀♀ leg. JBe (MGB); rez. Krzyżanowice [DA68] 25.07.2006 – 1♂ 
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leg. BW (MGB); Gaj k. Przedborza [DB25] 6.07.2013 – 1♂, 27.08.2016 24♀♀, 13♂♂ leg. WŻ (MGB); Gaj 

Policzko [DB25] 1.05.2018 – 1♀ leg. SŻ (MGB); 

Góry Świętokrzyskie: Borowa Góra [DB74] 28.09.2013 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 1902 – 1♀, 10.03.1903 – 1♀, 5-06.1908 – 1♀, 20.05.1910 – 1♀, 27.05.1910 

– 1♀, 10.05.1911 – 1♀, 10.05.1912 – 1♀, 21.05.1913 – 1♀ leg. *, 05 1912 – 2♀♀ leg. AI (MIZ); Krasnystaw 

[FB55] 19.06.1919 – 1♀ coll. JN (MPW); Kazimierz {Dolny}[EB68] 12.06.1957 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); Puławy 

[EB69] 14.05-11.06.2014 – 1♀ leg. RP (UJK); Uher [FB66] 12.06.1915 – 1♀ leg. * (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Bolestraszyce k. Przemyśla [FA32] 10.08.1997 – 1♂ leg. TH (MIZ); Wierzchosławice 

[DA84] 22.08.1997 – 1♀, 3♂♂ leg. WŻ (MGB); Ndl. Leżajsk, Leśne Wydrze [EA86] 27.04.2000 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Grodzisko Dolne [FA05] 6.05.2001 – 1♀ leg. TH (MIZ); Czarna Sędziszowska [EA55] 3.08.2007 – 1♂ 

leg. TH (MIZ); Hadykówka k. Kolbuszowej [EA57] 25.07.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); Rogóżno k. Łańcuta 

[EA94] 26.07.2008 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Czarna [EA14] 29.07.2008 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Wilkowice k. 

Radomyśla n. Sanem [EB62] 3.08.2009 – 2♂♂ leg. TH (MIZ); Stalowa Wola [EB70] 6.07.2013 – 1♂ leg. MJŁ 

(MIZ); Ndl. Kolbuszowa, L. Lipnica, oddz. 91/107 [EA67] 21.06.2014 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna 

[EA98] 1-3.07.2015 – 2♀♀, 23-24.07.2015 – 2♂♂ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Proboszczów [WS55] 10.07.1885 – 1♀ coll. RDi (MPW); Nowa Sokołówka [XR08] 

12.08.1916 – 1♀ coll. RDi (MPW); Barycz [WS86] 18.05.1944 – 1♀ leg. FP (MPŁ); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 26.05.1890 – 1♀, 13.06.1918 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Beskid Zachodni: Maków [DA00] *.07.1929 – 1♀ leg. * (ISEZ); Zaryte {Rabka} [DV29] 20.08.1931 – 1♂ leg. 

* (ISEZ); Barańcowa [CV99] 17 06 1964 – 1♀ leg. * (ISEZ); Babia Góra – Stańcowa [CV99] 29.08.1990 – 

2♂♂ leg. AP (cAP), – Hala Śmietanowa [CV99] 19.09.2004 – 1♂ leg. AK (MGB); Wisła [CA40] 1-8.08.1994 – 

2♂♂, – Malinka [CV59] 2.08.1996 – 1♀, – Czarne [CV59] 8.08.1996 – 1♂ leg. WŻ (MGB); G. Kolisty Groń 

[CV89] 6-8.07.1995 – 1♀ leg. HS (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 13.07.1999 – 1♂, 30.07.2000 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB); Ochotnica Górna – Forendówki [DV48] 1-4.05.2003 – 2♀♀, 19.07.2004 – 1♀, 21-28.07.2005 – 1♀ leg. 

ŁP (ISEZ); Zawoja – Markowa [CV99] 28.07.2006 – 1♂ leg. EN (MIZ); LZD Krynica – Kopciowa [DV97] 

10.04.–25.07.2013 – 1♀, 1–25.05.2013 – 1♀, 7.06.–1.07.2013 – 1♀, 1.04.–10.05.2014 – 1♀, – Krynica [DV97] 

27.05. – 20.06.2017– 1♀, – Mochnaczka N. [EV07] 5.08.2011 – 1♀, – Mochnaczka Wyżna [DV97] 2.09.2011 – 

1♂, 18.08.2014 – 1♀, – Powroźnik [DV96] 27.05. – 19.06.2017 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); dol. Czarnej Wisełki 

[CV59] 1.05.2014 – 1♀ leg. JG (cAG); dol. Potoku Jamne Gorce [DV48] 23.07.2015 – 1♀ leg. ALi (MIZ); 

Kamionka Wielka [DV89] 12.08.2016 – 2♂♂, 6-8.05.2018 – 2♀♀, 1-4.06.2018 – 1♀, 12.06.2018 – 1♀, 12-

13.08.2018 – 4♀♀, 2♂♂, 15.09.2018 – 4♀♀, 1♂, 6.10.2018 – 2♀♀, 8.10.2018 – 2♀♀, 15.10.2018 – 1♀ leg. 

BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane – ul. Orkana [DV26] 28.06.1995 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Jurgów [DV36] 

7.07.1994 – 1♂ leg. MK (MPŁ), 12.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Magurski PN - podnóże Góry Kamień [EV38] 3.07.2002 – 1♀ leg. AK (cBW); 

Szczepanowice [DA93] 25.08.2003 – 1♀, 2♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Pieniny: Pieniński PN: Nowa Góra [DV57] 12.08.1959 – 1♂ leg. MD (ISEZ); Kąty [DV57] 15.05.1960 – 1♀ 

leg. MD (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 4.07.2014 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Tatry: Tatry [DV25] * – 1♂ leg. * (ISEZ); Zakopane – Księży Las [DV25] 30 06 1995 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Łysanki [DV25] 11.08.1995 – 1♂ leg. MK (MPŁ). 
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Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♀; Grecja – 6♀♀, 2♂♂; Niemcy – 33♀♀, 22 ♂♂; 

Szwecja – 6♀♀; Turcja – 2♀♀ (MGB). 

 

Ryc. 39. Rozmieszczenie Ancistrocerus nigricornis (Curtis) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836) 

– Odynerus viduus Herr. Schaeff. (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Ancistrocerus) oviventris Wesm. (Meyer 1919), (Dittrich 1921),  

– Ancistrocerus oviventris (Müller, 1776) (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk, 

Szczepko 2008a), (Kowalczyk i in. 2008), (Twerd 2011) 

– Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836), (Möschler 1939), (Paul 1943), (Macko, 

Noskiewicz 1954), (Wójtowski, Szymaś 1973), (Skibińska 1986), (Anasiewicz 1986), 

(Kowalczyk 1988c, 1990, 1998), (Celary 1998), (Kowalczyk, Zieliński 1998b), (Wiśniowski 

2000, 2002, 2005a, 2008), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Kurzac 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Król 

2016) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek czarny z parą żółtych plam  

u nasady (plamy mogą być silnie zredukowane), delikatnie wypukły, pokryty jasnymi 

włosami dłuższymi u nasady, na szczycie z płytkim wycięciem. Warga górna ciemnobrązowa 
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lub czarna. Trzonek czułków czarny, jedynie na szczycie z delikatnym rozjaśnieniem, z poje-

dynczymi dłuższymi włoskami u nasady. Biczyk czarny. Wewnętrzne brzegi oczu czarne, 

żółta owalna plama u nasady czułków i małe podłużne plamy w górnej części policzków. 

Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste i gęste. Przedplecze z żółtą przepaską, silnie 

rozszerzoną po bokach. Kąty przedplecza załamane pod kątem prostym, na szczycie silnie 

przytępione. Tarczka z dwoma żółtymi plamami lub, rzadziej, czarna. Zatarczka zawsze 

czarna. Boczne ściany propodeum i pleuryty zaplecza matowe, bez wyraźnych zmarszczek. 

Tylna ściana propodeum otoczona niską listwą. Mesepimerum z żółtą plamą. Pokrywki 

skrzydłowe żółte, u nasady delikatnie zaczernione, z centralnie położoną transparentną 

brązową plamą połączoną z nasadą. Parategule czarne. Stopy, golenie i zakończenia ud żółte, 

na styku barw z rudym przebarwieniem. Żółte zabarwienie na udach III pary zajmuje 1/4 -1/3 

ich długości. Na dolnej stronie ud (szczególnie I pary) długie, gęste owłosienie. Biodra  

i krętarze czarne. Listwa I tergitu odwłoka na szczycie prosta lub w środku z płytkim  

i wąskim wycięciem. Bruzda bazalna szerokości ok. 1/2 poprzedzającego ją wybrzuszenia, 

nieznacznie szersza w środku niż po bokach. Za bruzdą sternit silnie wypukły i dalej prosty. 

Na tergitach I-V żółte przepaski, na VI żółta plama. Sternity I-II (III) z pełnymi przepaskami. 

Kolejne dwa z przepaskami silnie zredukowanymi do krótkich odcinków po bokach. 

Przepaska na I tergicie najczęściej podobnej szerokości jak pozostałe, rzadko rozszerzona po 

bokach. Owłosienie odwłoka rzadkie, proste. Długość ciała: 10 – 12,5 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, delikatnie wypukły, 

pokryty jasnymi długimi, dłuższymi u nasady, włosami. Szerszy niż wyższy (ok. 4: 3,5). 

Wycięcie na końcu nadustka głębokie (głębsze niż szerokość pomiędzy jamkami stawu 

czułków), z bardzo słabo wykształconą transparentną listewka lub jej brak. Warga górna 

żółta. Trzonek czułków z dołu z żółtym paskiem, z krótkimi odstającymi włosami u nasady. 

Biczyk czarny. Z dołu silnie rozjaśnione jedynie szczytowe segmenty biczyka (5-7, rzadko 

więcej). Ostatni człon czułków wąski, prosty, sięgający końca VIII segmentu biczyka. 

Wewnętrzne brzegi oczu rzadko z małymi żółtymi plamkami. Przepaska na przedpleczu 

węższa. Boki przedplecza załamane pod kątem ostrym, tworzą krótkie ząbki skierowane na 

boki. Tarczka, zatarczka i mesepimerum czarne. Ściany boczne propodeum oraz pleuryty 

zaplecza z podłużnymi bardzo gęstymi zmarszczkami. Również przednia część ud I i II pary 

nóg żółta. Biodra z dołu z żółtymi plamami. Na tergitach I-V (VI) żółte przepaski. Sternity II-

III (VI) z pełnymi przepaskami. Kolejne dwa z przepaskami silnie zredukowanymi do 

krótkich odcinków po bokach. Długość ciała: 8,5 – 10 mm. 
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 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny A. oviventris oviventris 

(Wesmael, 1836). Poza nim znane są: A. o. caucasicus Gusenleitner, 1994, A. o. hibernicus 

Blüthgen, 1937, A. o. siculus Blüthgen, 1955 (Gusenleitner 2018). 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Kaukaz, Ural, wsch. i zach. Syberia po daleki Wschód, 

centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Korea, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i ziołorosla, zbiorowiska kserotermiczne, 

kamieniołomy wapienne (Dylewska, Wiśniowski 2003; Twerd. 2011).  

Gniazdowanie: gniazdo murowane, na ścianach, skałach, kamieniach, w fugachi i ornamen-

tach w ścianach, (Haeseler 1978; Richards 1980; Schulz i in. 1996; Woydak 2006). 

Odwiedzane kwiaty: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Laserpitium hispidum Bieb. 

(Ukraina) (Apiaceae), Cirsium sp., Solidago sp. (Asteraceae), Symphoricarpos sp. 

(Caprifoliaceae), Scleranthus perennis L., Silene otiates (L.) (Caryophyllaceae), Euphorbia 

cyparissias L. (Euphorbiaceae), Lotus corniculatus L., Trifolium minutus Sm., Vicia tenuifolia 

Roth (Fabaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Cotoneaster sp., Fragaria vesca L., 

Rosa canina L., Rubus sp. (Rosaceae), (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Celary 1998; 

Schneider, Feitz 2001; Kofler 2005; Fateryga 2010); Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Tortricidae (Lepidoptera), larwy Curculionidae, Chrysomelidae 

(Coleoptera) (Blüthgen 1961; Richards 1980; Woydak 2006). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis clarinicollis Linsenmaier (możliwy), Ch. ignita (L.), Ch. 

ruddi Schuckard, Ch. rutiliventris Abeille de Perrin (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia 

acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) (Berland, Bernard 1938; Blüthgen 1961; 

Banaszak 1980a; Morgan 1984; Paukkunen 2015; Martynova, Fateryga 2015; Wiśniowski 

2015). 

Okres pojawu: od początku V do końca VIII.  
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 Ryc. 40. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus oviventris (Wesmael) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b);  

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Krzekowo, – Osów, – Pogodno [VV62], Słupsk [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939), Wigierski PN: Królówek [FF30] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Czersko Polskie [CD09] (Meyer 1919); Poznań – Roln. Zakł. Dośw. 

Ogrody AR [XU30] (Wójtowski, Szymaś 1973); Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Łomna [DD80] (Skibińska 1986); Brudzeński PK: rez. Sikórz [DD03] (Abraszewska –

Kowalczyk i in. 2002); Łowicz [DC27] (Kowalczyk, Szczepko 2008b);  

Śląsk Dolny: Stolec – Góra Wapienna [XS30] (Macko, Noskiewicz 1954); 

Śląsk Górny: Bytom [CA57], – Miechowice [CA48], Patoka [CB32], Przezchlebie [CA38], Świerklaniec 

[CA58] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Bukówki, Czyżówki, Dol. Sąspowska, Góra Koronna, 

Grodzisko, Kaliski, Kamieniec, Krakowska Brama, Miotełka, Ojców, Osicze, Pieskowa Skała, Skała 

Jonaszówka, Skały Węzie, Zagórze, Złota Góra [DA16], Iwiny, Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 

2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: rez. Molenda k. Łodzi [CC91] (Kowalczyk, 1988c); PK Wzniesień Łódzkich: Łagiewniki 

[CC94], Bukowiec, Dąbrowa, Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk, 

Nadolski 2007); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Justynów [DC03], Rzgów 

[CC92], Słotwiny [DC23] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Spalski PK: rez. Konewka [DC41] (Kowalczyk i in. 

2008); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż [EB03] (Kowalczyk 1990); Masłów [DB83] (Król 

2016); 
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Wyżyna Lubelska: Dąbrowica [FB08] (Anasiewicz 1986);  

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Babiogórski PN: Hala Gubernasówka 

[CV99] (Celary 1998); 

Bieszczady: Wołosate [FV23] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: TPN, Dol. Strążyska, Księży Las [DV25], Zakopane, Gubałówka [DV26] (Kowalczyk 1998). 

Zbadany materiał: 92 okazy (22♀♀, 70♂♂), w tym 57 okazów (17♀♀, 40♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia Klub Tenisowy Arka [CF44] 12.06.1989 – 5♂♂, 14.07.1994 – 1♀, 19.07.1994 – 1♂ 

leg. JKK (MGB); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Władysławowo [CF37] 19.06.1998 – 1♀ 

leg. RD (MGB); Trójmiejski PK: Krykulec [CF44] 8.06.2007 – 2♂♂ leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 23.*.19* – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Sierakowski PK: Chalin [WU72] 02.06.2011 – 1♀, 27.06.2011 – 1♀, 

Ławica [WU63] 24.05.2013 – 1♀, 23.07.2018 – 1♂ leg. JW (cJW); PN Ujście Warty: Mościczkowa Górka 

[VU83] 27.05.2012 – 2♂♂, Olszynki Wieża [VU83] 27.05.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Chrzypsko Wielkie 

[WU83] 1.06.2012 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Szymankowo [XU23] 10.06.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Broniszewice 

[XT96] 26.05.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Kwileń [XT96] 02.06.3013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Śląsk Dolny: Wrocław – Ogród Botaniczny [XS46] 01.06.1879 – 1♂, – Karłowice [XS46] 19.05.1889 – 1♂ 

coll. RDi (MPW); Mirków [XS57] 17.08.1884 – 1♂ coll. RDi (MPW); Jerzmanice Zdrój [WS66] 2.08.1886 – 

1♀ coll. RDi (MPW); Lasów [WS07] 20.05.1914 – 1♂ coll. RDi (MPW); Proszków [XS06] * 1921 – 2♂♂ leg. 

ES (MŚO); Gogolin [BA89] 5.05.1938 – 1♂ leg. HN (MGB); rez. Leśna Woda [XS74] 7.06.1998 – 1♂ leg. HS 

(MGB); 

Śląsk Górny: Koźle [BA97] 28.08.1887 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Krzemionki [DA24] 30.05.1918 – 2♂♂ leg. JF (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Glinnik [CC94] 3.06.1984 – 1♀ leg. JNd (MPŁ); Mikołajów [DC23] 31.05– 3.06.1992 – 

1♀, 7-10.06.1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ), 23.05.1992 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Inowłódz [DC40] 24.05.1994 – 2♀♀ 

leg. AP (cAP); Rogów [DC24] 14.06.1994 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); PK Wzniesień Łódzkich: Plichtów [DC04] 

22.06.2004 – 1♂ leg. JKK (MPŁ), Brzeziny [DC14] 20.05.2007 – 1♂ leg. TK (MPŁ); 

Góry Świętokrzyskie: Masłów [DB83] 26.05-1.06.2012 – 1♂ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Roztoka [FB95] 26.07.1918 – 1♂ leg. JF (ISEZ); 

Sudety Zachodnie: Kudowa Zdrój [WR88] *.07.1907 – 1♀ coll. RDi (MPW); Długopole Zdrój [XR16] 

*.06.1909 – 1♀ coll. RDi (MPW); Ponikwa [XR16] 18.06.1910 – 1♂ leg. ES (MŚO); Sobieszów [WS43] 

30.06.1972 – 1♂ leg. JK (MGB); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 9.07.1884 – 1♂, 15.07.1884 – 1♂, 19.07.1884 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] 28.06.1913 – 1♀, 21.06.1919 – 1♂ leg. * (ISEZ); 

Pieniny: Pieniny [DV57] 6.07.1957 – 1♂ leg. MD (ISEZ); Pieniński PN: Grabczychy [DV57] 15.06.1958 – 1♀ 

leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 10♀♀, 22♂♂; Turcja – 1♂ (MGB). 
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Ryc. 41. Rozmieszczenie A. oviventris (Wesmael) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane oraz z publikacji autora,  –  + .  

 

Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) 

– Vespa parietina Fabr. Panz., (Schilling 1850) 

– Odynerus (Ancistrocerus) parietinus L. (Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Stępkowska-

Barańska 1963), (Bischoff 1925) 

– Odynerus parietinus L. (Drogoszewski 1932), (Wójtowski, Szymaś 1973) 

– Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761) (Möschler 1939), (Paul 1943), (Banaszak, 1969), 

(Skibińska 1981, 1982, 1986, 1989a, b), (Kowalczyk 1988b, 1988c, 1990, 1991a, b), (Celary 

1998), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a, 2008), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), 

(Dylewska, Wiśniowski 2003), (Werstak, Żyła 2005), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, 

Nadolski 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a, 2008b), (Olszewski 2010), (Kierat i in. 

2017); (Żyła i in. 2018) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z żółtą trójkątną plamą. Nadustek delikatnie wypukły, 

pokryty jasnymi włosami, skierowanymi w stronę szczytu. Szczyt z płytkim wycięciem.  

U nasady dwie duże, na szczycie dwie mniejsze żółte plamy, często jedynie dwie podłużne 

plamy u nasady. Warga górna najczęściej czarna (zdarzają się osobniki z rozjaśnioną  
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w różnym stopniu lub żółtą). Trzonek czułków czarny, z dołu żółty. Biczyk u dołu żółto 

rozjaśniony na całej długości. Wewnętrzne brzegi oczu czarne lub z małymi, żółtymi 

plamkami, u nasady czułków żółta owalna plama, w górnej części policzków małe żółte 

podłużne plamy. Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste, długie i gęste. Przedplecze  

z góry z żółtą przepaską, silnie rozszerzona po bokach, przerwaną w środku. Boki 

przedplecza załamane pod kątem prostym, na szczycie przytępione. Tarczka z dwoma żółtymi 

plamkami, zatarczka czarna. Boczne ściany propodeum i pleuryty zaplecza bardziej matowe, 

nieregularnie bardzo drobno pomarszczone. Tylna ściana propodeum z gęstymi 

zmarszczkami. Mesepimerum z żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady czarne,  

z centralnie położoną transparentną brązową plamą połączoną z nasadą. Parategule czarne. 

Pterostigma ciemnobrązowa. Stopy w różnym stopniu przyciemnione, u części osobników 

prawie czarne. Golenie i zakończenia ud żółte. Na goleniach I i II pary, po stronie 

wewnętrznej czarne plamy zmiennej wielkości. Biodra i krętarze czarne. Listwa I tergitu 

odwłoka na szczycie zaokrąglona lub w środku z delikatnym wycięciem. Bruzda bazalna (ok. 

1/2 szerokości poprzedzającego je wybrzuszenia) szersza w części środkowej, podłużne 

listwy dobrze wykształcone. Za bruzdą sternit równomiernie wypukły. Na segmentach I-V 

żółte przepaski, na VI żółta plama. Sternity I-IV z delikatnie po bokach wyciętymi 

przepaskami (na IV silnie zredukowane). Przepaska na tergicie I z głębokim prostokątnym 

wycięciem. Owłosienie odwłoka rzadkie, proste i odstające. Długość ciała: 9,5 – 15,5 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, delikatnie wypukły, 

pokryty jasnymi długimi, dłuższymi u nasady, włosami. Szczytowa część nadustka na końcu 

półokrągło wycięta, z krótkimi ząbkami po bokach. Wewnątrz wycięcia z cienką 

transparentną listewką. Odległość pomiędzy ząbkami większa niż pomiędzy jamkami 

stawowymi czułków. Warga górna żółta. Trzonek czułków z dołu żółty, z długimi 

odstającymi włosami. Biczyk u nasady i na końcu od dołu żółto rozjaśniony. Ostatni człon 

biczyka wąski, prosty, sięgający najwyżej nasady członu IX. Boki przedplecza załamane pod 

kątem ostrym, tworzą krótkie ząbki skierowane pod katem do przodu. Tarczka i zatarczka 

czarna. Pokrywki skrzydłowe czarne lub z delikatnym rozjaśnieniem na końcach. 

Mesepimerum czarne. Stopy, golenie, końcowa część ud oraz przednia część ud I i II pary 

żółte. Biodra z dołu z żółtymi plamami. Na segmentach I-VI żółte przepaski. Przepaski na 

tergicie I wąska lub z po bokach lekko rozszerzona. Przepaski na segmencie IV – V często  

w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 7,5 – 12,5 mm. 
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Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, , Ural, wsch. i zach. Syberia po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Turcja, Iran, Kazachstan, Mongolia, Korea, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, środowiska ekotonowe, lasy i ich obrzeża (bory 

mieszane, grądy, jedliny ciepłolubne), zbiorowiska kserotermiczne, parki (Kowalczyk 

1991a,1988b; Dylewska, Wiśniowski 2003; Werstak, Żyła 2005). 

Gniazdowanie: w różnych typach jamek i ubytków w ścianach, szczelinach w drewnie, 

zmurszałej zaprawie pomiędzy cegłami, nawet w domach pomiędzy książkami, w pedach 

trzciny, Rubus sp., Sambucus sp. i trzcinie (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980; 

Budrienė i in. 2004). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica archangelica L., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

(Apiaceae), Trifolium pratense L. (Fabaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Rubus sp., 

Rubus fruticosus L. (Rosaceae) (Paul 1943; Haeseler 1978; Cellary 1998; Schneider, Feitz 

2001); Vaccinium sp. (Ericaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera – Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller ) 

(Lepidoptera: Lypusidae), Pandemis dumetana (Treitschke), Orchips rosana (L.) 

(Lepidoptera: Tortricidae), larwy Chrysomelidae (Coleoptera), Tenthredinidae (Hymenoptera) 

(Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Macronychia agrestis (Fallen), M. polydon Meigen (Diptera: 

Sacrophagidae), Chrysis ignita (L.), Chrysis impressa Schenck, Ch. longula Abeille de Perrin 

(możliwy) (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta (Walker) (Hymenoptera: 

Eulophidae), Mesostenus gladiator (Scopoli) (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Blüthgen 

1961; Morgan 1984; Tscharntke i in. 1998; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; 

Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od IV do końca VIII.  
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Ryc. 42. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus parietinus (Linnaeus) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeze Bałtyku: Trzebież [VV64], Międzyzdroje [VV67] (Paul 1943);  

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Krzekowo, – oś. Pogodno – Wzgórze Napoleona [VV62], Mścięcino, Police, 

– Jedliny, rez. Uroczysko Święta [VV73], Bartoszewo [VV63], Goleniów [VV83], Karlino [WV58], Ostre 

Bardo [WV76], Czaplinek [WV83], Słupsk [XA33], Miastko [XV28] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. w. Rubcowo [FE56] 

(Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: Gawrych Ruda, L. Powały, oddz. 386, Zatoka Słupiańska [FE38], Krzywe, 

L. Krzywe [FE39], PK Puszczy Rominckiej: Golubie [FF11] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] 

(Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Miedzyń [XU99], Brudzyń [XU65], Janowiec Wlkp. [XU64], Świątkowo, 

Żerniki [XU75] (Meyer 1919); Jankowo [XU41], Chomęcice k. Poznania [XT19] (Banaszak 1969); Poznań – 

Roln. Zakł. Dośw. Ogrody AR [XU30] (Wójtowski, Szymaś 1973); Uniejów [CC45] (Kowalczyk, Szczepko 

2008b);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); ogólnie (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa – 

Białołęka Dworska [DC99, EC09] (Skibińska 1981, 1989a); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Hamernia 

[DC66], Łomna [DD80], Warszawa [EC08], – Białołęka Dworska [DC99, EC09], – Ursynów [EC07] (Skibińska 

1986); Radziejowice [DC66], Chylice [EC07] (Skibińska 1989b); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] 

(Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieski PN: oddz. 399 [FD94] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Dolny: ogólnie (Dittrich1921);  

Śląsk Górny: ogólnie (Dittrich 1921); Bytom, – Szombierki [CA57], Ligota Tworkowska [CA04] (Żyła 2007);  
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Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Czyżówki, Grodzisko, Kaliski, Lepianka Czajowska, Ojców, 

Skała – Bracionki, Skała Bystra, Skały Wdowie, Złota Góra [DA16], Iwiny [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; 

Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); Kraków [DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: Popień [DC23], Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93], Nowosolna [DC03], 

rez. Wolbórka [CC92], Poddębina k. Łodzi, rez. Molenda [CC91] (Kowalczyk 1988c); Łódź [CC93] 

(Kowalczyk 1991a); Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Stoki [CC93] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008a); Budziszewice [DC22], Mikołajów [DC23], Rzgów [CC92], Zalesiczki [CB86] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b);  

Góry Świętokrzyskie: L. Wilczy Bór (Ndl. Suchedniów) [DB75], Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, Huta 

Szklana, Cząstków – Zapusty [EB03] (Kowalczyk 1990); 

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Hala Gubernasówka, Zawoja – Stonów [CV99] (Celary 1998); 

Bieszczady: Moczarne [FV14], Suche Rzeki [FV15], Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Pieniny: Facimiech [DV57] (Werstak, Żyła 2005). 

Zbadany materiał: 188 okazów (102♀♀, 86♂♂), w tym 150 okazów (72♀♀, 78♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Sopot, Łysa Góra [CF43] 7.07.1996 – 

1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: rez. Łęg nad Swelinią [CF43] 14.08.2003 – 1♀ leg. JKK (MGB); Gdynia 

- Klub Tenisowy Arka [CF44] 5.07.2012 – 1♀; - rez. Kępa Redłowska [CF44] 15.07.1994 – 1♀ leg. JKK 

(MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Ińsko [WV32] 28.05.2004 – 1♂, 25.07.2004 – 1♀ leg. GM (cGM); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 1♀ leg. ES (MŚO); Inowrocław [CD15] 

18.06.1955 – 1♀ leg. WBa (MIZ); Gorzewo [CD91] 2-9.07.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Jałowice – Osiek, oddz. 

214-235 [VT94] 11.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Chalin [WU72] 4.06.2013 – 1♀ leg. JW (cJW); Ławica 

[WU63] 6.03.2013 – 1♀, 1♂, 12.06.2013 – 1♀ leg. JW (cJW); Taczanów [XT84] 8.06.2016 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 

Sośnie [XT80] 3.09.2016 - 5♀♀, 58♂♂ leg. JW (cJW);  

Nizina Mazowiecka: Ożarów Mazowiecki [DC88] 13.06.1947 – 1♀, 1♂ leg. JNa (MIZ); Podkowa Leśna 

[DC87] 6.06.1951 – 1♀ leg. *, 30.05.1952 – 1♀ leg. *, 21.06.1954 – 1♀ leg. JGł (MIZ); Warszawa [EC08] 

4.03.1953(4) – 1♂ leg. BK; Sulejówek – Ratajewo [EC18] 15.06.1951 – 2♀, 25.06.1951 – 1♀ leg. BK (MIZ); 

Józefów [EC17] 4.06.1956 – 1♀, 17.06.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Brwinów [DC87] 16.06.1957 – 1♀, 

21.06.1957 – 2♀ leg. JS, 9.06.1955 – 1♀ leg. AR, *.07.1955 – 1♀ leg. JGł (MIZ); Warszawa – Bielany [DC99] 

4.06.1957 – 2♀ leg. JS (MIZ); Skierniewice [DC45] 24-30 05 1980 – 1♂ leg. * (MPŁ); Bolimowski PK: Grabie 

[DC46] 22.06.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Biskupice [DD02] 3.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Lasotki [DD03] 

4.08.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Łomna [DD80] 29.05.2008 – 1♀ leg. JSz (MGB); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46] * – 1♀, – Karłowice [XS46] 6.07.1885 – 1♀, – Osobowice [XS36] 22.06.1890 – 

1♀ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 2♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Racibórz [CA05] *.06.1887 – 1♀ coll. RDi (MPW); Mysłowice – Słupna [CA66] 29.04.2012 – 

1♀ leg. WŻ (MGB); Bytom – Miechowice [CA48] 17.04.2017 1♂ leg. MDr (MGB); Brynek [CA39] 7.07.2018 

– 1♀ leg. WŻ (MGB); 
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Ryc. 43. Rozmieszczenie Ancistrocerus parietinus (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 18.06.1914 – 1♀ leg. *, – Nowa Huta [DA34] 23.06.2006 

– 1♀, 2.04.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); Ojcowski PN: Ojców [DA16] 10.08.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Dol. 

Będkowska – Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Małopolska: Królowa Wola [DC41] 26.06-11.07 2003 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Chęcińsko – Kielecki 

PK [DB63] 25.07.2004 – 1♂ leg. JB (cJB); Spalski PK: Teofilów [DC40] 4.07.2010 – 1♀ leg. JKK (MGB) 

Góry Świętokrzyskie: Chęcińsko-Kielecki PK [DB63] 25.07.2004 – 1♂ leg. JB (MGB); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] * – 1♀, 5.06.1908 – 1♀, 1901 – 1♀, 2.06.1907 – 1♀, poł. 05.1908 – 1♀, 

24.05.1910 – 1♀, 7.06.1910 – 1♀, 10.06.1911 – 1♀ leg. * (MIZ), 16.06.1940 – 1♀ leg. K (MIZ); 

Nizina Sandomierska: Sieniawa [FA15] 20.07.1955 – 1♀ coll. JN (MPW); Ndl. Rudnik, L. Czarny Las [EA88] 

16.06.-7.07.1999 – 1♀ leg. TH (MIZ); Jelna k. Leżajska [EA97] 21.06.2001 – 1♂ leg. TH (MIZ); Blizna [EA46] 

9.06.2002 – 1♂ leg. TH (MIZ); Łętowice [DA83] 23.06.2006 – 1♀ leg. BW (MGB); Huta Przedborska [EA55] 

6.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Tuszyma, L. Przyłęk [EA46] 5.06.2013 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Sudety Zachodnie: Kowary Wojków [WS52] *.07.1890 – 1♀ coll. RDi (MPW); Myślibórz [WS75] *.1893 – 

1♀, *.1894 – 1♀ coll. RDi (MPW); Jagniątków [WS42] *.07.1903 – 1♀, 3.08.1909 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Nowa Sokołówka [XR08] 30.07.1916 – 1♀ coll. RDi (MPW); Duszniki Zdrój [WR98] 3.08.1916 – 1♀ coll. RDi 

(MPW); Szczawno-Zdrój [WS82] * – 1♀ coll. RDi (MPW); Barycz [WS86] 18.06.1943 – 1♂ leg. * (MPŁ); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 20.07.1939 – 1♂ leg. FK (MGB);  
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Beskid Zachodni: Węgierska Górka [CV69] *.1928 – 1♀, 1♂ leg. * (ISEZ); Ponice [DV29] 12.07.1999 – 1♂ 

leg. WŻ (MGB); Rdzawka [DV29] 22.07.1998 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Wisła [CA40] 28.06.1999 – 1♀ leg. HS 

(MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 1♀ leg. S (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 4.07.2014 – 1♀ leg. BW (cBW) 

Tatry: Kościelisko, Nędzówka [DV15] – 1♀ 11.07.2008 leg. ALi (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♂; Niemcy – 11♀♀, 10♂♂; Szwecja – 2♀♀; Włochy – 

1♀ (MGB). 

 

Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) 

– Vespa parietum, (Schilling 1850) 

– Odynerus (Ancistrocerus) parietum Wesm., (Brischke 1862) 

– Odynerus parietum L. (Brischke 1887, 1894), (Nasonov 1894), (Noskiewicz 1920), 

(Drogoszewski 1932)  

– Odynerus parietum s. Wesm., (Wierzejski 1868) 

– Odynerus parietum Latr., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Ancistrocerus) parietum f. gazella Panz. (Szulczewski 1950) 

– Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758) (Brischke 1888, 1889), (Möschler 1939), (Paul 

1943), (Skibińska 1982, 1986, 1989a, b), (Kowalczyk 1988b, 1988c, 1990, 1991a, 1994), 

(Kowalczyk, Sczepko 2001, 2008a, 2008b), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), 

(Kowalczyk, Kurzac 2002, 2005, 2007), (Ciechanowski i in. 2004), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk i in. 2009b), (Olszewski 2010), (Kowalczyk, 

Twerd 2011), (Wiśniowski 2016) 

– Odynerus (Ancistrocerus) parietum L., (Wierzejski 1874) [częściowo, patrz: Niezabitowski-

Lubicz 1902], (Dittrich 1921), (Hedicke 1927), Minkiewicz 1935), (Szulczewski 1950), 

(Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, autor], (Meyer 1919), (Bischoff 1925) 

– jako Odynerus (Ancistrocerus) trifasciatus Fb. w (Wierzejski 1874) [błędne oznaczenie, 

patrz: Niezabitowski-Lubicz 1902] 

 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek delikatnie wypukły, na szczycie 

z płytkim wycięciem, pokryty jasnymi włosami dłuższymi u nasady. Żółty z czarną wąską 

obwódką, z centralnie położoną czarną plamą w kształcie grota skierowanego ku nasadzie. 

Żółte ubarwienie może być zredukowane do dwóch podłużnych plam u nasady. Warga górna 

czarna. Trzonek czułków z dołu z żółtym paskiem, z długimi włoskami u nasady. Biczyk 

żółto rozjaśniony u nasady i na szczycie. Wewnętrzny brzegi oczu czarne lub z małymi, 

żółtymi plamkami, żółta owalna plama, małe żółte podłużne plamy w górnej części 

policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste i długie i gęste. Przedplecze z żółtą 
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przepaską, rozszerzoną po bokach. Boki przedplecza załamane pod kątem prostym, na 

szczycie przytępione. Tarczka, często również zatarczka, z dwoma żółtymi plamami. Boczne 

ściany propodeum i pleuryty zaplecza z nieregularnymi, bardzo drobnymi zmarszczkami. 

Tylna ściana propodeum otoczona niską listwą i poprzecznymi zmarszczkami. Mesepimerum 

z dużą żółtą plamą (może zajmować nawet 1/3 jej powierzchni).Pokrywki skrzydłowe żółte,  

u nasady delikatnie zaczernione, z centralnie położoną transparentną brązową plamą. 

Parategule czarne. Stopy, golenie i zakończenia ud żółte. Na goleniach I i II pary, po stronie 

wewnętrznej czarne plamy zmiennej wielkości. Biodra i krętarze czarne. Owłosienie odwłoka 

rzadkie i proste. Listwa I tergitu odwłoka na szczycie delikatnie uniesiona, w środku  

z głębokim i szerokim wycięciem. Bruzda bazalna szerokości 1/3 lub mniejszej poprze-

dzającego ją wybrzuszenia, blaszki w części środkowej listwy krótsze niż po bokach. Za 

bruzdą sternit delikatnie wklęsły. Na tergitach I-V żółte przepaski, na VI żółta plama. 

Przepaska na I tergicie z głębokim wycięciem o zmiennym kształcie. Sternity I-V z prze-

paskami wyciętymi po bokach (na IV i V najczęściej przerwane lub zredukowane). Długość 

ciała: 10 – 12,5. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, delikatnie wypukły, 

pokryty jasnymi długimi, dłuższymi u nasady, włosami. Szczytowa wycięta część nadustka  

z cienką transparentną listewką. Warga górna żółta. Wewnętrzne brzegi oczu z cienką 

przepaską, nie sięgającą wycięcia oczu. Boki przedplecza załamane pod kątem ostrym, tworzą 

krótkie ząbki skierowane na boki. Tarczka z parą żółtych plam lub czarna. Zatarczka czarna  

i mesepimerum czarne. Przednia część ud I i II pary nóg żółte. Biodra z dołu z żółtymi 

plamami. Długość ciała: 7 – 10,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Kaukaz, Ural, wsch. i zach. Syberia po Daleki 

Wschód, Turcja, Iran (?), Centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Korea, Płn. 

Ameryka (zawleczony) (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek pacyficzno-atlantycki. 

Siedliska: murawy napiaskowe, zarośla i murawy kserotermiczne, drewniane budynki, lasy 

(grądy) i ich obrzeża, składy drewna (Kowalczyk 1988b; 1994; Kowalczyk Szczepko 2004; 

Kowalczyk i in. 2009). 

Gniazdowanie: w ubytkach i otworach w skałach, murach, w chodnikach ksylofagów (np. 

Cerambycidae), w trzcinie, w pędach roślin (Rubus sp., Sambucus sp.), trzcinie i opusz-

czonych gniazdach błonkówek (Odynerus sp.), (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richrds 1980; 

Budrienė i in. 2004). 
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Odwiedzane kwiaty: Angelica archangelica L., Anthriscus sp., Apiaceae, Heracleum 

sphondylium L., Pastinaca sativa L., Sium latifolium L., (Apiaceae), Achillea millefolium L., 

Cirsium arvense (L.) Scop., Erigeron annuus (L.) Pers., Solidago canadensis L., Tanacetum 

vulgare L. (Asteraceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), Symphoricarpos laevigatus 

(L.) S.F.Blake, Weigela florida (Bunge ) A.DC. „Rosea” (Caprifoliaceae),Cornus sanquinea 

L. (Cornaceae), ), Mentha longifolia (L.), Mentha sp. Huds. (Lamiaceae), Allium cepa L. 

(Liliaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Crataegus sp., przy miodnikach liści Prunus 

avium L., Rosa canina L. (Rosaceae), (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schneider, 

Feitz 2001; Larionov, Voblenko 2002; Fateryga 2010); Anethum graveolens L (Apiaceae), 

Solidago gigantea Aiton (Asteraceae), Trifolium pratense L. (Fabaceae), Cotoneaster sp. 

(Rosaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: Perizoma albulata Denis&Schiffermüler (Lepidoptera: Geometridae), 

Gastroidea polygoni (L.) ( Coleoptera: Chrysomelidae), Curculionidae (Coleoptera), 

Tenthredinidae (Hymenoptera) (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Macronychia alpestris Rondani (Diptera: Sarcophagidae), Chrysis 

borealis Paukkunen, Ødegaard & Soon, Ch. cyanea L., Ch. fulgida L., Ch. germari Wesmael, 

Ch. ignita (L.) (możliwy), Ch. ruddii Schuckard, Ch. rutilans Olivier, Ch. sexdentata Christ, 

Ch. viridula L., Hedychrum nobile (Scop.), Pseudospinolia neglecta (Shuckard), Trichrysis 

cyanea (Linnaeus) (Hymenoptera: Chrysididae), Pseudoxenos heydeni (Saunders), 

Pseudoxenos schaumi Saunders (Strepsiptera: Xenidae) (Ogloblin 1924; Berland, Bernard 

1938; Kunze, Noskiewicz 1938; Banaszak 1975, 1980a; Morgan 1984; Smit, Smit 2005; 

Verves, Khrokalo 2006; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015; 

Mandery 2016; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca IV do końca IX. 
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Ryc. 44. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus parietum (Linnaeus) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych.  

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Stegna [CF72] (Brischke 1889); Brzeźno Gdańskie [CF43] (Brischke 1894); Szczecin – 

Dąbie [VV74], Trzebież [VV64] (Paul 1943); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Dzierzążno k. Kartuz [CF22] (Brischke 1887); Bielinek n. Odrą [VU46] (Hedicke 

1927); Szczecin – Dol. Siedmiu Młynów, – Pogodno: Wzgórze Napoleona, – Osów, – Krzekowo, Pilchowo 

[VV62],– Gocław [VV72], – Gocław: Leśne Wzgórze [VV72], Kurów [VV61], Bartoszewo [VV63], Lubczyna 

[VV82], Goleniów [VV83], Karlino [WV58], Świdwin [WV55], Czaplinek [WV83], Bobolice [XV08], Bytów 

[XA60] (Paul 1943); rez. Miłachowo [XV43] (Ciechanowski i in. 2004); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); ok. J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); 

Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Wigierski PN: Stary Folwark [FE39] (Żyła 2006); 

Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz, Miedzyń [XU99], Przyjezierze [CD02], Strzelewo [XU89], 

Świątkowo, Żerniki [XU75], Brudzyń [XU65], Janowiec Wlkp. [XU64], Nakło n. Notecią [XU79] (Meyer 

1919); pow. żniński [XU85], Wielkopolski PN: Puszczykówko, Puszczykowo, Czarny Kurz {Czarnokurz}, Pole 

góreckie, Niwka [XT29] (Szulczewski 1950); uż. ekol. Góra Charlawa [CC50] (Kowalczyk i in. 2009b); 

Nizina Mazowiecka: Gałachy [DD70] (Nasonov 1894); Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Brwinów 

[DC87], Warszawa [EC08] (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Łomna [DD80] 

(Skibińska 1986); rez. im B. Hryniewieckiego [DC87] (Skibińska 1989a); Chylice [EC07] (Skibińska 1989b); 

Kampinoski PN: Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – 

Kowalczyk i in. 2002); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); 
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Śląsk Górny: Bytom, – Szombierki [CA57], – Bobrek [CA47], – Miechowice [CA48], – Chechło Nowe 

[CA59], Grabowiec {Zespół Przyr. Krajobraz. "Uroczysko Buczyna"}, Katowice – Ligota [CA56], Katowice 

[CA57], Świerklaniec [CA58], Olesno [CB13], Przezchlebie [CA38], Ruda Śl. – Wirek [CA47], Szymiszów 

[CA09] (Żyła 2007);  Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: ogólnie (Wierzejski 1868); Kraków: ogród bot. [DA24] (Wierzejski 1874); 

Kraków: Sikornik [DA24], Witkowice [DA25], (Niezabitowski-Lubicz 1902); Załęczański PK: Lisowice 

[CB46], Krzeczów [CB47] (Kowalczyk, Kurzac 2002); Działoszyn [CB56] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); 

Ojcowski PN: Ojców [DA16] (Wiśniowski 2016); 

Wyżyna Małopolska: rez. Doliska k. Rogowa [DC24], Rogów [DC24], Popień [DC23] (Kowalczyk 1988b); 

Łódź [CC 93] (Kowalczyk, 1988c, 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk 1994); Ogr. Bot. w 

Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Cesarka [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 

2007); Łódź – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Nowosolna – Dol. Miazgi [DC03] 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a); Sulejów [DB18], Woźniki [CB86] (Kowalczyk, Szczepko 2008b);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, Słupia Nowa, Cząstków – Zapusty [EB03] 

(Kowalczyk 1990); 

Roztocze: Stara Wieś {cz. wsi Typin} [FA89] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32], Jeleśna {Jeleśnia} [CA70], Rytro [DV78] (Niezabitowski-Lubicz 

1902); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Tatry: ogólnie (Niezabitowski-Lubicz 1902); Gubałówka [DV26] (Noskiewicz 1920);  

Polska: ogólnie (Wierzejski 1874). 

Zbadany materiał: 123 okazy (61♀♀, 62♂♂), w tym 75 okazów (36♀♀, 39♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Łącko [XA04] 28.07.2005 – 1♀, 1♂, 27.07.2006 – 2♂♂, 2.08.2006 – 1♂, 4.08.2006 – 2♂♂ 

leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 27.06.1998 – 1♂, 30.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Gruczno [CE21] 

17.08.1998 – 1♀ leg. TP (MGB); Wiewecko [WV43] 9.05.2003 – 1♀ leg. GM (cGM); 

Pojezierze Mazurskie: Łańsk – Rybaki [DE63] *.08.1952 – 1♂ leg. JF (MPW); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 1♀ leg. ES (MŚO); Kulin [CD73] 28.08.1976 

– 1♀ leg. JKK (MPŁ); Toruń – Bielany [CD37] 22.09.1976 – 1♀ leg. TP (MGB); Szynkielów [CB49] 2.06.1992 

– 1♀ leg. JKK (MPŁ); Kwileń [XT96] 9.08.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Pleszew [XT95] 9.06.2014 – 1♀ leg. PŻ 

(cJW); Przybrodzin [XU91] 12.07.2014 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Żbiki [XT96] 9.06.2017 – 1♀, 19.06.2017 – 1♀, 

12.08.2017 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Warszawa – Radość [EC18] 7.06.1956 – 1♀ leg. WBa (MIZ); Sochaczew – Trojanów 

[DC58] 25.05.1959 – 1♂ leg. AMo (MIZ); Płock [DD12] 18.06.1994 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Miękinia [XS27] 22.05.1884 – 1♀ coll. RDi (MPW); Wrocław – Karłowice [XS46] 11.07.1886 – 

1♂, 19.06.1887 – 2♀♀, 9.08.1887 – 1♂, 24.06.1888 – 1♀, 1♂, – Ogród Botaniczny [XS46] 17.06.1903 – 1♂, 

18.06.1903 – 1♂, 23.07.1903 – 1♀, – Pilczyce [XS36] 16.09.1889 – 1♀, – Rędzin [XS37] 26.04.1886 – 1♂, 

30.07.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Proszków [XS06] 11.07.1896 – 1♂ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 

2♀♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Niemcza [XS22] * – 2♂♂ coll. RDi (MPW); Krzelów [XS09] *.07.1913 – 1♀, * – 

1♂, 4.07.1916 – 1♂ leg. ES (MŚO); Ząbkowice Śl. [XS20] 13.07.1923 – 1♀ leg. ES (MŚO); Ligota {Wielka} 
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[XR49] 15.08.1929 – 1♂ leg. FK (MGB); Ząbkowice Śl. [XS20] 6.08.1957 – 1♀ leg. * (MIZ); Głogówek 

[YR08] 1.08.2003 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śl. [XS38] 17.08.1879 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Koźle [BA97] 28.08.1887 – 1♀ coll. RDi (MPW); Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 11.06.1948 

– 1♀ leg. WN (MIZ); Widów [CA18] 14.08.2015 – 1♂ leg. RD (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Zwierzyniec [DA14] 7.08.1918 – 1♂, – Ogród Bot. [DA24] 

16.06.1918 – 1♂ leg. PŁ (ISEZ); Mirów [CB72] 6.07.2012 – 1♂ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Małopolska: rez. Grabowiec [DA79] 22.06.1951 – 1♀ leg. SA&AK (MPW); Słotwiny [DC23] 31.05 

3.06 1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); Mikołajów [DC23] 16-19.06.1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); Tomaszów Maz. 

[DC30] 7.05.1997 – 1♀ leg. JKu (MGB); 

 

 

Ryc. 45. Rozmieszczenie Ancistrocerus parietum (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Wyżyna Lubelska: Uher [FB66] 12.06.1915 – 1♀, 1♂ leg. * (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg [EB40] *.07.1912 – 1♀ leg. * (ISEZ); Latoszyn [EA24] 26.06.1921 – 1♀ 

leg. * (ISEZ); Jarosław [FA24] 18.07.1955 – 1♂, 19.07.1955 – 1♂ coll. JN (MPW); Rogóżno k. Łańcuta [EA94] 

26.07.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 20.06.1932 – 1♂ leg. FK (MGB); 

Beskid Zachodni: Babia Góra – Gubernasówka [CV99] 28.07.1997 – 1♀ leg. WC (ISEZ); 

Kotlina Nowotarska: Koniówki {Koniówka} [DV17] 15.06.2011 – 2♂♂ leg. AK (MGB); Jurgów [DV36] 

12.07.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 
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Pieniny: Pieniny [DV57] * – 1♀ leg. S (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Czarnogóra – 1♀; Francja – 1♀; Niemcy – 14♀♀, 35♂♂; Turcja – 

1♀, 1♂ (MGB). 

 

Ancistrocerus renimacula Lepeletier, 1841 

– Ancistrocerus renimacula (Lep.1841), (Blüthgen 1961), (Skibińska 1982) 

Diagnoza 

Samica: gatunek morfologicznie bardzo podobny do A. auctus. Wycięcie na końcu nadustka 

głębsze niż 1/4 jego szerokości. Trzonek czułka barwy żółtej, z czarną smugą na górnej 

powierzchni, dochodzącą prawie do nasady czułka. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony na całej 

długości, matowy. Pokrywki żółte z centralnie umieszczoną transparentną brązową plamą,  

u nasady czarne. Uda III pary tylko na szczycie rozjaśnione. Biodra od spodu czarne lub  

z małymi żółtymi plamami. Sternit za bruzdą bazalną bardzo delikatnie wklęsły lub prawie 

prosty. Długość ciała: 12 mm. 

Samiec: wycięcie na końcu głębokie, większe niż 1/3 jego szerokości na końcu, z wąską 

transparentną listewką o szerokości równej lub mniejszej od głębokości wycięcia. Trzonek 

czułków żółty, czarna smuga od góry nie sięga nasady czułka. Owalna plama u nasady 

czułków nie sięga nadustka). Propodeum, na styku powierzchni górnej i bocznych, czarne lub 

z żółtymi plamami, najczęściej małymi. Odnóża żółte, wewnętrzna nasada ud I i II pary oraz 

odcinek ok. 3/4 od nasady III pary czarne. Długość ciała: 9 mm. 

 Uwagi: patrz A. auctus. 

Rozmieszczenie: płn. Afryka, Półwysep Iberyjski, Francja, Włochy, Bałkany, wyspy Baleary, 

Sycylia, Korsyka, Sardynia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy (Gereys 2016). Gatunek 

panońsko-mediterrański? 

Siedliska: brak danych  

Gniazdowanie: w otworach w glinianych ścianach i opusczonych gniazdach innych 

błonkówek (Schmid-Egger 2002).  

Odwiedzane kwiaty: Torilis sp. (Apiaceae), Reseda lutea L. (Resedaceae), Lycium sp. 

(Solanaceae) (Blüthgen 1961). Informacja dotyczy prawdopodobnie również A. auctus. (patrz 

uwagi dla A. auctus). 
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Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis comta Förster (Hymenoptera: Chrysididae) (Martynova 

2016). 

Okres pojawu: w Polsce od końca V do końca VII (mało danych). We Francji od połowy IV 

do końca IX (Gereys 2016). 

Ryc. 46. Aktywność sezonowa Ancistrocerus renimacula Lepeletier w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot – Park Zdrojowy [CF43] (Blüthgen 1961); 

Nizina Mazowiecka: Hamernia [DC66], Warszawa – Ursynów [EC07] (Skibińska 1982).  

Zbadany materiał: 7 okazów (2♀♀, 5♂♂). Dane wcześniej niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: J. Turkusowe [VV67] 10.07.1993 – 1♂ leg.* (MGB); 

Śląsk Dolny: Podgórnik [WS66] 8.07.1885 – 1♀ coll. RDi (MPW); Wrocław – Ogród Botaniczny [XS46] 

8.06.1903 – 1♂, 3.07.1910 – 1♂coll. RDi (MPW);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 7.07.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 26.05.1910 – 1♂ leg. * (MIZ); Czortowice [GB03] 14.07.1923 – 1♂ coll. 

JN (MPW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 1♀; Czarnogóra – 1♀, 1♂; Francja – 2♀♀, 17♂♂ (MGB). 
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Ryc. 47. Rozmieszczenie Ancistrocerus renimacula Lepeletier w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane. 

 

Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826) 

– Odynerus (Ancistrocerus) scoticus Curt. (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, autor] 

– Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826), (Paul 1943), (Blüthgen 1961), ), (Anasiewicz 1986), 

(Kowalczyk, Krzeptowski 1995), (Żyła 2007), (Olszewski 2010), 

Diagnoza 

Samica: owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste i gęste. Owłosienie odwłoka proste  

i odstające. Żuwaczki czarne, u nasady z małą żółtą plamą. Nadustek czarny, delikatnie 

wypukły, na szczycie z płytkim wycięciem, gęsto punktowany, pokryty dłuższymi u nasady  

i skierowanymi w dół włosami. Warga górna czarna. Trzonek czułków na szczycie od dołu  

z delikatnym rozjaśnieniem. Biczyk czarny. Wewnętrzne brzegi oczu z małymi krągłymi 

plamkami, żółta owalna plama u nasady czułków i małe żółte plamy w górnej części 

policzków. Przedplecze z góry z żółtą, czasami silnie skróconą, przepaską. Boki przedplecza 

załamane pod kątem rozwartym, na szczycie przytępione. Tarczka czarna, rzadko z dwoma 

małymi żółtymi plamami. Zatarczka zawsze czarna. Boczne ściany propodeum i pleuryty 

zaplecza bardziej matowe, nieregularnymi zmarszczkami. Tylna ściana propodeum otoczona 
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niską listwą, nieregularnie pomarszczona, matowa. Pokrywki skrzydłowe czarne, rzadko  

z żółtymi plamami na krawędziach. Parategule czarne. Mesepimerum czarne. Stopy, golenie  

i zakończenia ud żółte z rudymi przebarwieniami lub rude. Uda III pary tylko na szczycie 

rozjaśnione. U części osobników z tyłu goleni I i II pary czarne plamy wzdłuż goleni. Biodra i 

krętarze czarne. Listwa I tergitu odwłoka w środku z płytkim, wąskim wycięciem lub prosta. 

Bruzda bazalna szerokości ok. 1/2 poprzedzającego ją wybrzuszenia, szersza w środku niż po 

bokach. Za bruzdą sternit silnie wypukły, co powoduje, że tylna część listwy leży  

w zagłębieniu. Na tergitach I-III i II sternicie żółte przepaski. Na III sternicie ślady przepaski 

jedynie po bokach. Przepaska na I tergicie podobnej szerokości jak pozostałe, rzadko 

rozszerzona po bokach. Długość ciała: 9 – 11 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, delikatnie wypukły, 

pokryty, jasnymi, dłuższymi u nasady, włosami, na końcu z półokrągłym wycięciem i wąską 

transparentną listewką. Warga górna żółta. Trzonek czułków z dołu żółty. Biczyk czarny,  

z dołu silnie rozjaśnione jedynie jego ostatnie segmenty na końcu (5-7, rzadko więcej), 

pozostałe ciemniejsze lub czarne. Ostatni człon czułków wąski, prosty, sięgający początku IX 

członu biczyka. Wewnętrzne brzegi oczu z cienkimi, żółtymi paskami, nie sięgającymi ich 

wycięcia. Żółta plama pomiędzy nasadą czułków nie sięga nadustka. Plamy na szczycie 

policzków małe, podłużne. Boki przedplecza załamane pod kątem ostrym, tworzą krótkie tępe 

ząbki skierowane na boki. Tarczka czarne. Stopy, golenie, końcowa część ud żółte. Na 

tergitach I-III i II sternicie żółte przepaski. IV tergit najczęściej z silnie skłócona przepaską  

w środku. na III sternicie przepaska często silnie zredukowana. Długość ciała: 7,5 – 8,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Ural, wsch. i zach. Syberia po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Gruzja, Turcja, Iran, Kazachstan, Mongolia, płn. Chiny, płw. Koreański 

(Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: brak danych z Polski. Nie wskazuje szczególnnej preferencji do określonych 

biotopów. Spotykany w różnorodnych siedliskach: np. suche łąki (Białoruś), wrzosowiska, 

obszary piaszczyste (w tym lasy), wapienne murawy, obszary miejskie (ogrody, parki), klify  

i kamieniołomy, wrzosowiska przybrzeżne, bagna, wydmy i żwirownie (Wielka Brytania) 

(Schljachtenok, Gusenleitner 1996; Smit i in. 2004; BWARS 2019)  

Gniazdowanie: puste przestrzenie i jamy np. w łodygach trzciny, ścianach piaskowni,  

w drewnie - w chodnikach ksylofagów, murach i skałach (np. w żużlu na hałdach), w ziemi  

(Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980; Smit i in. 2004).  
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Odwiedzane kwiaty: Aegopodium podagraria L., Angelica archangelica L., Peucedanum 

palustre (L.) Moench (Apiaceae), Cirsium arvense (L.), C. palustre (L.) (Asteraceae), Vicia 

cracca L. (Fabaceae), Chamaenerion angustifolium (L.) (Onagraceae), Linaria vulgaris Mill. 

(Plantaginaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Rosa canina L. (Rosaceae) (Paul 1943; 

Haeseler 1978). 

Pokarm larw: larwy Chrysomelidae (Coleoptera), gąsienice Microlepidptera (Blüthgen 

1961; Richards 1980). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis borealis Paukkunen, Ødegaard & Soon (możliwy),  

Ch. clarinicollis Linsenmaier (możliwy), Ch. ignita (L.), Ch. pseudobrevitarsis Linsenmaier, 

Ch. ruddii Shuckard (możliwy), Ch. rutiliventris Abeille de Perrin (możliwy), Ch. vanlithi 

Linsenmaier (możliwy), Hedychrum niemelai Linsenmaier (Hymenoptera: Chrysididae) 

(Morgan 1984; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 

2016). 

Okres pojawu: wg nielicznych danych z Polski - od początku VI do połowy IX. W Holandii 

od końca V do końca IX (Peeters 2004). 

Ryc. 48. Aktywność sezonowa Ancistrocerus scoticus (Curtis) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 
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Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64], Międzyzdroje [VV67], Zaleskie Bagna [XA14] (Paul 1943); Sopot 

[CF43], Szadółki [CF42] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Police [VV73], Widzino [XA23], Kobylnica, Słupsk – Ryczewo [XA33] 

(Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Śląsk Górny: Bytom [CA57] (Stępkowska-Barańska 1963); Bytom [CA57], Szymiszów [CA09], Wielowieś 

[CA39] (Żyła 2007);  

Wyżyna Lubelska: Dąbrowica [FB08] (Anasiewicz 1986); 

Sudety Zachodnie: Karkonosze [WS42] (Blüthgen 1961); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane – Antałówka [DV25] (Kowalczyk, Krzeptowski 1995).  

 

 

Ryc. 49. Rozmieszczenie Ancistrocerus scoticus (Curtis) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

Zbadany materiał: 17 okazów(7♀♀, 10♂♂), w tym 12 okazów (5♀♀, 7♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 20.06.1993 – 1♀ leg. RD (MGB); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 

1♂ leg. RD (MGB); Karwia [CF27] 24.06.1996 – 1♂ leg. RD (MGB); Wicie [WA94] 1.08.2006 – 1♀ leg. RD 

(MGB); 

Śląsk Dolny: Jerzmanice Zdrój [WS66] 29.07.1887 – 1♂ coll. RDi (MPW); Gogolin [BA89] 23.08.1927 – 1♀, 

12.09.1928 – 1♀ leg. HN (MGB); 

Ślask Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 19.08.1946 – 1♂ leg. WN (MIZ); 
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Beskid Zachodni: Wisła Czarne [CV59] 16.07.1994 – 2♂♂ leg. HS (MGB); 

Bieszczady: Rozsypaniec [FV23] 9.06.2010 – 1♀ leg. AK (MGB); 

Tatry: Przysłop Miętusi [DV15] 18.06.1969 – 1♂ leg. MD (cAP). 

 

Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) 

– Vespa trifasciata Fabr., (Schilling 1850) 

– Ancistrocerus tricinctus H. – Sch., (Brischke 1888)  

– Odynerus (Ancistrocerus) tricinctus H. – Sch., (Brischke 1862, 1865) 

– Odynerus (Ancistrocerus) trifasciatus F. (Brischke 1862), (Meyer 1919), (Noskiewicz 

1920), (Dittrich 1921), (Szulczewski 1950), (Bischoff 1925) 

– Ancistrocerus trimarginatus Zett. (Brischke 1888, 1889)  

– Odynerus (Ancistrocerus) trimarginatus Zett. (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Meyer 1919), 

(Bischoff 1925) 

– Odynerus (Ancistrocerus) trifasciatus Müll. (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) (Enderlein 1908), (Möschler 1939), (Paul 1943), 

(Skibińska 1981, 1982, 1986, 1989a, 1999), (Pawlikowski, Barczak 1986), (Kowalczyk 

1988b, 1988c, 1990, 1991a, b, 1994, 2004a), (Pawlikowski 1990), (Celary 1998), 

(Wiśniowski 2000, 2002, 2005a, 2008), (Ciechanowski i in. 2001a), (Abraszewska – 

Kowalczyk i in. 2002) (Kowalczyk, Kurzac 2002, 2005, 2007, 2009), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Ciechanowski i in. 2004), (Miszta i in. 2005), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, 

Szczepko 2001, 2008a, b), (Kowalczyk i in. 2008, 2009b), (Szczepko i in. 2009), (Olszewski 

2010), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Kierat i in. 2017); (Król 2016), (Żyła i in. 20018) 

– jako Odynerus (Ancistrocerus) quadratus Panz. w (Stepkowska – Barańska 1963) 

[częściowo błędne oznaczenie, autor] 

- jako Odynerus (Ancistrocerus) scoticus Curt. w (Stepkowska – Barańska 1963) [częściowo 

błędne oznaczenie, autor] 

- jako Odynerus (Ancistrocerus) ichneumonideus Ratz. w (Stępkowska-Barańska 1963) 

[częściowo błędne oznaczenie, autor] 

Diagnoza 

Samica: owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste i gęste. Owłosienie odwłoka rzadkie, 

proste i odstające. Żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek czarny lub z żółtymi 

małymi plamami po bokach. delikatnie wypukły, gęsto punktowany, na szczycie z płytkim 

wycięciem, pokryty skierowanymi w dół krótkimi, jasnymi włosami. Warga górna czarna. 

Trzonek czułków delikatnie rozjaśniony z dołu. Biczyk czarny, najwyżej na końcu delikatnie 

rozjaśniony u dołu. Wewnętrzne brzegi oczu z małymi, krągłymi plamkami lub czarne, żółta 

owalna plama u nasady czułków i małe żółte plamy w górnej części policzków. Przedplecze  

z żółtą przepaską, często silnie skróconą. Boki przedplecza załamane pod kątem prostym, na 

szczycie najwyżej delikatnie zaostrzone. Tarczka z dwoma małymi żółtymi plamami lub 
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czarna. Zatarczka zawsze czarna. Listwy parapsydialne widoczne tylko u nasady. Boczne 

ściany propodeum i pleuryty zaplecza matowe, bez wyraźnych zmarszczek. Tylna ściana 

propodeum otoczona listwą, z delikatnymi zmarszczkami, matowa. Mesepimerum czarne, 

rzadziej z małą żółtą kropką. Pokrywki skrzydłowe przeważnie czarne lub ze śladami żółtego 

zabarwienia na krawędziach (np. żółte plamy na końcach pokrywek). Parategule czarne. 

Stopy przyciemnione (do ciemnobrązowych włącznie). Golenie i zakończenia ud żółte od 

dołu z czarnymi plamami różnej wielkości. Biodra i krętarze czarne. Listwa I tergitu odwłoka 

prosta lub w środku z płytkim i wąskim wycięciem. Bruzda bazalna szerokości ok. 1/2 

poprzedzającego ją wybrzuszenia, szersza w środku niż po bokach. Za bruzdą sternit 

równomiernie wypukły. Na tergitach I-III (rzadziej IV) i sternitach I-III żółte przepaski (na IV 

tergicie i III sternicie żółty kolor najczęściej zredukowany). Przepaska na I tergicie 

najczęściej rozszerzona po bokach w różnym stopniu. Długość ciała: 8,5 – 12 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami. Nadustek żółty, z półokrągłym wycięciem 

i wąską transparentną listewką na szczycie. Trzonek czułków z dołu żółty. Jedynie ostatnie 

segmenty na końcu biczyka (5-7, rzadko więcej) z dołu silnie rozjaśnione, pozostałe bledsze 

lub czarne. Ostatni człon wąski, prosty, sięgający końca członu VIII. Wewnętrzne brzegi oczu 

z cienkimi, żółtymi paskami, nie sięgającymi wycięcia oczu. Żółta plama u nasady czułków 

nie sięga nadustka. Plamy na szczycie policzków małe, podłużne. Boki przedplecza załamane 

pod kątem ostrym, tworzą krótkie ząbki skierowane na boki. Pokrywki skrzydłowe żółte,  

u nasady z lekko zaczernione z centralnie położoną transparentną, brązową plamą. 

Mesepimerum czarne. Tarczka czarna. Ściany boczne propodeum oraz pleuryty zaplecza z 

podłużnymi, nieregularnymi zmarszczkami, bardziej matowe. Stopy, golenie i końcowa część 

ud żółte. Biodra z dołu z żółtymi plamami lub czarne. Na tergitach I-VI żółte przepaski. 

Sternity II-III z przepaskami. Przepaska na IV tergicie i III starnicie najczęściej zredukowana. 

Długość ciała: 7,5 – 10 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja przez Syberię po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, Kirgistan, 

Kazachstan, Mongolia, płn. –wsch. Chiny, Korea, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: zarośla i murawy kserotermiczne, łąki, pastwiska i ziołorośla, miedze śródpolne  

i ugory, porzucone pola uprawne, środowiska ekotonowe, lasy (bory mieszane, grądy, łęgi)  

i ich obrzeża, leśne polany, parki, drewniane budynki i konstrukcje, składy drewna, 

wyrobiska (Kowalczyk 1991a,1994; Dylewska, Wiśniowski 2003; Kowalczyk i in. 2009; 
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Szczepko i in. 2009). W Holandii preferuje obszary kultywowane, takie jak ogrody, parki  

i kamieniołomy, jak również tereny ruderalne i kolejowe (Smit i in. 2004), 

Gniazdowanie: w pędach Apiaceae, Polygonum sp., Rubus sp.,Sambucus sp., w chodnikach 

ksylofagów, pędach trzciny i gallasach Andricus kollari (Hartig) na dębie, w glinianych 

ściankach (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Rchards 1980; Budrienė 2004; Ruchin, Antropov 

2019). 

Odwiedzane kwiaty: Aegopodium podagraria L., Angelica archangelica L., Heracleum sp., 

Petroselium hortense Hoffm., Sanicula europaea L., Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., Sium 

latifolium L., (Apiaceae), Achillea millefolium L., Cirsium sp., Erigeron annuus (L.) Pers., 

Solidago canadensis L., S. vigaurea L., Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom 

(Asteraceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), Sambucus ebulus L. (Caprifoliaceae), 

Vicia cracca L. (Fabaceae), Linaria maeotica Klok. (Ukraina) (Plantaginaceae), Polygonum 

sp. (Polygonaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Scrophularia umbrosa Dumort. 

(Scrophulariaceae) (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Celary 1998; Schneider, Feitz 

2001; Larionov, Voblenko 2002; Kofler 2005; Fateryga 2010, 2011; Gereys 2016); Rubus 

idaeus L. (Rosaceae), Daucus carota L. (Apiaceae), Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: Gracilaria syringella F. (Lepidoptera: Gracillariidae), Eupithecia pusillata 

(Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Geometridae), Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 

1961; Richards 1980). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. ignita (L.), Ch. impressa Schenck, 

Ch. mediata Linsenmaier, Ch. subcoriacea Linsenmaier (możliwy), Ch. schencki 

Linsenmaier(możliwy), Ch. solida Haupt (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta 

(Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), Pseudoxenos heydeni (Saunders), P. schaumi Saunders 

(Strepsiptera: Xenidae); (Morgan 1984; Tscharntke i in. 1998; Batelka, Straka 2005; Smit, 

Smit 2005; Schljachtenok 2013; Martynova, Fateryga 2015; Paukkuneni in. 2015; Pärn  

i in. 2015; Wiśniowski 2015; Benda 2016; Gereys 2016;). 

Okres pojawu: od końca IV do początku X.  
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Ryc. 50. Wykres dynamiki pojawu Ancistrocerus trifasciatus (Müller) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Wejcherowo [CF25] (Brischke 1865); Stegna [CF72] (Brischke 1889); Dębki [CF17] 

(Enderlein 1908); Trzebież [VV64], Strzelinko [XA24], Czarny Młyn [XA45] (Paul 1943); Trójmiejski PK: Dol. 

Samborowo [CF33], Dol. Radości [CF33], Dol. Zagórskiej Wody [CF24] (Ciechanowski i in. 2001a); Gdynia 

[CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Pogodno: Wzgórze Napoleona, – Dol. Siedmiu Młynów, – Osów, Pilchowo 

[VV62], – Ustowo [VV61], – Gocław: Leśne Wzgórze [VV72], Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], 

Bartoszewo [VV63], Czaplinek [WV83], Widzino [XA23], Słupsk [XA33] (Paul 1943); Bory Tucholskie 

[XV67] (Pawlikowski, Barczak 1986); Dol. Mirachowskiej Strugi [CF03] (Kowalczyk 2004a); rez. Kwidzyńskie 

Ostnice [CE65], rez. Miłachowo [XV43] (Ciechanowski i in. 2004); 

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51, Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56], rez. 

Mały Borek [FE57] (Kowalczyk 1991b); Czerwonka [FF30], Wigierski PN: Cimochowizna, L. Leszczewek, 

oddz.109, Ryżówka [FE39], Gawrych Ruda, L. Powały – oddz. 386, Zatoka Słupiańska [FE38], Suwalski PK: 

Bachanowo, Turtul n. Czarną Hańczą [FF11] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Gorzewo [XU64], Nakło n. Notecią [XU79], Posługowo [XU74], Miedzyń, 

Bydgoszcz [XU99] (Meyer 1919); pow. żniński [XU85], Wielkopolski PN: łąki puszczykowskie, Jarosławiec, 

pole góreckie, Pożegowo [XT29] (Szulczewski 1950); Koniczynka, Papowo Toruńskie [CD48] (Pawlikowski 

1990); Byszew [CC88], Małków [CC32], Uniejów [CC45] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); uż. ekol. Góra 

Charlawa [CC50] (Kowalczyk i in. 2009b); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87], Sulejówek – Ratajewo [EC18], Pruszków – Żbików [DC88] 

(Stepkowska – Barańska 1963); Warszawa – Białołęka Dworska [DC99, EC09] (Skibińska 1981); Hamernia 

[DC66], Warszawa – Białołęka Dworska [DC99, EC09], – Ursynów [EC07] (Skibińska 1982); Hamernia 
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[DC66], Radziejowice [DC66], Łomna [DD80], Warszawa [EC08], – Białołęka Dworska [DC99, EC09], – 

Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); rez. Dębina k. Klembowa [ED20], rez. Modrzewina k. Belska [DC84], 

Radziejowice [DC66], Białołęka Dworska [DC99, EC09], rez. im B. Hryniewieckiego [DC87] (Skibińska 

1989a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński 

PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Łowicz [DC27] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Bolimowski 

PK: rez. Polana Siwica [DC36], Polana Bielawy [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: Bieliny 

[DC69], Bromierzyk [DC59], Granica [DC69] (Szczepko i in. 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Ndl. Hajnówka: obręb Starzyna [FD73] (Skibińska 

1999); Białowieski PN: oddz. 288C/318A, 285A, 375B/ 375D, 385A, 399 [FD94], Białowieża – Park Pałacowy 

[FD94], Ndl. Białowieża – oddz. 494c, Topiło [FD73] (Żyła i in. 20018); 

Śląsk Dolny: Legnica [WS87], Sieniawka [XS22] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Katowice – Podlesie [CA55], Poręba [CA89] (Miszta i in. 2005); Brynek [CA39], Bytom[CA57], 

– Szombierki – Park Fazaniec [CA47], – Dąbrowa Miejska, – Miechowice [CA48], rez. Segiet [CA48], Gliwice 

[CA37], Jamna, Kochłowice [CA56], Lubliniec [CB21], Łabędy [CA37], Zabrze – Maciejów [CA47], 

Mikołeska [CB40], Nędza k. Raciborza [CA06], Rudziniec [CA18], Tarnowskie Góry – Strzybnica [CA49], 

Świerklaniec [CA58] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – ogród bot. [DA24] (Wierzejski 1874); Ojcowski PN: Bukówki, 

Dol. Sąspowska, Góra Koronna, Ojców, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Skały Węzie, Wola Kalinowska, 

Zagórze, Złota Góra [DA16] Iwiny, Maszyce, Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; 

Dylewska, Wiśniowski 2003); Załęczański PK: Załęcze Wielkie – Piaski [CB36] (Kowalczyk, Kurzac 2002); 

ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); Kraków [DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] (Stępkowska-Barańska 1963); rez. Doliska k. Rogowa, Przyłęk, 

Kiełbasa [DC24], Popień [DC23] (Kowalczyk 1988b); Nowosolna, Wiączyń Górny, Mileszki [DC03], Niecki, 

Dobieszków [DC04], Poddębina k. Łodzi, rez. Molenda [CC91], Rosanów [CC85] (Kowalczyk 1988c); Szewna 

k. Ostrowca Św. [EB24] (Kowalczyk 1990); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki[CC94] 

(Kowalczyk, 1994); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Niesułków 

Kolonia, Plichtów, Boginia [DC04], Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Ogr. Dydakt. UŁ – 

Park Źródliska [CC93], – Las Łagiewniki [CC94], – Nowosolna – Dol. Miazgi [DC03], (Kowalczyk, Szczepko 

2008a); Budziszewice [DC22], Mikołajów, rez. Popień [DC23], Rzgów [CC92], Zalesiczki [CB86] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b); Spalski PK: Fryszerka [DC40], rez. Konewka [DC41], rez. Żądłowice [DC51] (Kowalczyk i 

in. 2008); Suchedniów [DB85] (Król 2016); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Góra Chełmowa, Huta Szklana, Cząstków – 

Zapusty [EB03], L. Jastrzębi Dół [DB93] (Kowalczyk 1990); 

Roztocze: Krasnobród [FB50], Przecinka [FA79], Wieprzowe Jezioro [FA79], Majdan Kasztelański [FA49] 

(Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Świeradów Zdrój [WS23], Duszniki Zdrój [WR98], Polanica Zdrój [XR08], Jagniątków 

[WS42], Wojków k. Kowar [WS52] (Dittrich 1921);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Beskid Zachodni: Babia Góra [CV99] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Babiogórski PN: Sulowa Cyrhel [CV99] 

(Celary 1998); 
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Beskid Wschodni: Iwonicz – Zdrój [EV59] (Stępkowska-Barańska 1963);  

Bieszczady: Hnatowe Berdo, Moczarne [FV14], Suche Rzeki [FV15] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: Kamieniołom, Dol. ku Dziurze [DV25] (Noskiewicz 1920).  

Zbadany materiał: 511 okazów (296♀♀, 215♂♂), w tym 277 okazów (171♀♀, 106♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Miedzyzdroje [VV67] *.07.1907 – 1♀ coll. RDi (MPW); Łeba [XA67] 14.07.1975 – 1♂ leg. 

TP (MGB); Gdynia – Klub Tenisowy Arka [CF44] 12.06.1989 – 2♀♀, 20.06.1992 – 1♀, 14.07.1994 – 1♀, 

19.07.1994 – 1♀, 23.07.1994 – 1♀, 15.09.1998 – 1♀, 22.07.1999 – 2♂♂, 28.07.1999 – 1♀, 7.07.2012 – 1♀, 

22.07.2012 – 1♂, 10.09.2012 – 1♀, 4.08.2014 – 1♂, – Orłowo, n. Kaczą [CF44] 27.08.2005 – 1♀, 2.08.2012 – 

1♀, – Polanka Redłowska [CF44] 2.08.2009 – 1♀, – rez. Kępa Redłowska [CF44] 11-12.06.1993 – 2♀♀, – uż. 

ekol. Dąbrowa [CF33] 18.07.2009 – 1♀, 19.07.2010 – 1♂, – uż. ekol. Jez. Kackie [CF33] 9.08.2010 – 1♀, – 

Witomino [CF34] 1.08.2012 – 1♀leg. JKK (MGB); Władysławowo [CF37] 07.06.1993 – 1♂, 10.06.1993 – 1♀, 

20.06.1993 – 1♀, 21.06.1993 – 1♂, 19.06.1998 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ 

leg. RD (MGB); Unieście [WA71] 21-25.08.1995 – 1♀ leg. JBe (MGB); Sopot, rez. Zajęcze Wzgórze [CF43] 

24.08.1995 – 1♀, 1♂, 25.08.1995 – 2♀♀, 11.07.1996 – 1♂ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Krykulec [CF44] 

1.08.2003 – 2♀♀ leg. JKK (MGB); Dąbkowice [WA82] 27.07.2005 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Darłówko [WA83] 

7.08.2006 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Łącko [XA04] 27.07.2006 – 1♀, 04.08.2006 – 1♀ leg. WŻ (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Kalisz Pom. [WV60] 7.08.1981 – 1♀ leg. RD (ISEZ); Dębsko [WV50] 10.08.1981 – 1♀ 

leg. AP (cAP), 11.08.1981 – 1♀ leg. RD (ISEZ); ok. Kalisza Pom. [WV60] 06-14.08.1992 – 1♀ leg. RD 

(MGB); Gruczno [CE21] 27.08.1998 – 1♀ leg. TP (MGB); Trójmiejski PK: L. Piekiełko [CF24] 22.07.2000 – 

1♀, 1♂ leg. JKK (MGB); PN Bory Tucholskie: VIII Stary Kienitz [XV76] 28.07.2013 – 1♀ leg. JW (cJW); rez. 

Jezioro Moczadło [XV76] 19.07.2015 – 1♀ leg. RK (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Pawłówka [FF10] 23.08.1957 – 1♀ leg. EK (MIZ); Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast – 

oddz. 75 [EE53] 07.07.2005 – 1♂, – L. Wilczy Dół – oddz. 75 [EE53] 07.07.2005 – 1♀, 22.08.2005 – 1♀, 

22.05. – 08.06.2009 – 1♂, 09.06. – 01.07.2009 – 1♀, 1♂, – oddz. 99 [EE53] 25.06.2007 – 1♀ leg. JMG (MGB); 

Ndl. Myszyniec – L. Dylewo [ED29] 5.05-30.06.2015 – 1♀ leg. RP (UJK);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Jabłonna pow. leszczyński [XT13] 22.07.1886 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Toruń – Bielany [CD37] 24.08.1976 – 1♀, 1♂, – Kolonia Pap. [CD48] 8.07.1982 – 1♀ leg. TP (MGB); Poznań - 

Insektarium [XU31] 31.07-10.08.1999 – 1♀ leg. HP (MGB); Kaleńsko n. Odrą [VU63] 18.07.2010 – 1♀ leg. RL 

(MGB); Biedrusko [XU32] 7.08.2003 – 1♀ leg. JW (cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 5.07.2009 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Kopalnia Gubin [VT85] 28.05.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Gareja [VT94] 11.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Jałowice – Osiek, oddz. 214-235 [VT94] 11.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Kaniów [VT95] 11.06.2011 – 1♀ leg. 

JW (cJW); Zasieki [VT73] 23.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Tarnów [VT93] 24.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Budoradz [VT86] 7.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 23.06.2013 – 1♀, 9.08.2011 

– 2♀, 13.09.2011 – 1♂, 30.09.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Pleszew [XT95] 8.08.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Izbiczno [XT74] 4.08.2011 – 1♀, 1♂ leg. PŻ (cJW); Chrzypsko Wielkie [WU83] 01.06.2012 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Tuczno [XU42] 09.06.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Stara Kaźmierka [XT96] 09.06.2013 – 1♀, 17.06.2013 

– 2♀♀, 17.07.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Kwileń [XT96] 04.08.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Żbiki [XT96] 

08.09.2016 – 1♀, 19.07.2017 – 1♂, 16.09.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Przybrodzin [XU91] 29.06.2017 – 1♀ leg. 

PŻ (cJW); Gorzów – Bielice Stare [WU65] 01.07.2017 – 1♀ leg. JW (cJW); 
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Nizina Mazowiecka: Łomża [ED79] 4.07.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); Sulejówek – Ratajewo [EC18] – 1♀ 

15.06.1951 leg. BK (MIZ); Skierniewice [DC45] *.1980 – 1♀ leg. *, 24-30 05 1980 – 11♂ leg. * (MPŁ); 

Łowicz [DC27] 17.05.1990 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Rawka [DC46] 25.05.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Bolimowski PK: Grabie [DC46] 22.06.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Płock  [DD12] 12.06.1994 – 1♀ leg. JKK 

(MPŁ); Brwilno [DD02] 4.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Klaudyn k. Starych Babic [DC99] 10.07.2012 – 1♂ 

leg. TH (MIZ); Łomna Las [DD80] 21.05.-4.06.2016 – 1♂, 7.07.2017– 1♂ leg. TH (MIZ); Tyborów [EC23] 

13.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Podlasie: Biebrzański PN: Grobla Honczarowska (Grądzik) [FE00] 22.06.2006 – 2♀♀ leg. AKA (MGB); 

Białystok – Pietrasze [FD49] 26.06.2006 – 1♂ leg. JSa (MGB); 

Śląsk Dolny: Wrocław – Bierdzany [XS46] 19.07.1886 – 1♂, – Dąbie [XS46] 8.08.1914 – 1♀, – Fabryczna 

(Maślice) [XS36] 28.03.1893 – 1♂, 28.05.1893 – 1♂, – Karłowice [XS46] 19.05.1887 – 1♂, 11.08.1901 – 1♂, – 

Ogród Botaniczny [XS46] 4.09.1902 – 1♀, – Zalesie [XS46] 3.06.1885 – 1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Mirków 

[XS57] 16.08.1908 – 1♀, 17.08.1910 – 1♀ coll. RDi (MPW); Wołów [XS18] * – 1♀ leg. ES (MŚO); Górażdże 

[BB80] 16.08.1948 – 1♂ leg. WN (MIZ); Głogówek [YR08] 1.08.2003 – 1♂ leg. WŻ (MGB)  

Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica [XS67] *.07.1850 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Alwernia [CA94] 2.07.1919 – 1♀ leg. * (ISEZ); Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 23.06.1946 – 

1♀, 22.07.1946 – 1♂, 6.07.1947 – 1♂, 29.07.1947 – 1♀ leg. WN (MIZ); Świętochłowice – Piaśniki [CA57] 

20.05.1946 – 1♀, 17.06.1946 – 2♀ leg. WN (MIZ); Bojszów [CA17] 27.07.2015 – 1♀ leg. RD (MGB); Ndl. 

Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 21.07.2018 – 2♂♂, 25.07.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Olsztyn [CB72] 20.06.1985 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Częstochowa [CB63] 

2.07.1985 – 1♀, 25.05.1990 – 1♀ leg. AP (cAP), 5.07.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Ojcowski PN: Dolina 

Sąspowska [DA16] 30.08.1988 – 1♀ leg. AP (cAP), Ojców [DA16] 30.07.1999 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Murownia, os. "Iwiny" [DA15] 04-05.2004 – 5♂♂ leg. AK (MGB); Kraków [DA24] 27.04.2004 – 1♀, 1♂ leg.* 

(MGB); Młodziejowice [DA25] 7.06.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] 29.08.1956 – 1♂ leg. EIZP (MIZ); Tuszyn [CC91] 14.07.1980 – 

1♂ leg. JKK (MPŁ); Konewka [DC41] 1.08.1981 – 1♂ leg. BS (MGB); rez. Grądy nad Lindą [CC84] 

12.06.2011 – 2♀♀ leg. MS (MGB); Sulejowski PK: rez. Lubiaszów [DB29] 29.05.2011 – 1♀ leg. BS (MGB); 

Suchedniów [DB85] 31.08-13.09.2014 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 9.06.1907 – 1♂ leg. * (MIZ), 14.05 -11.06.2014 – 1♀, 12.06.-15.07.2014 – 

1♀, 1♂, 16.07.-27.08.2014 – 1♂ leg. RP (UJK); 

Nizina Sandomierska: Ndl. Buda Stalowska – L. Berówka [EA59] 29.05.-26.06.1997 – 1♀ leg. TH&AL, – L. 

Buda Tuszowska [EA48] 3.06. – 3.07.1998 – 1♂ leg. TH (MIZ); Bolestraszyce k. Przemyśla [FA32] 10.08.1997 

– 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Rozwadów – L. Żupawa [EB60] 19.06.1999 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Ndl. Leżajsk – L. 

Marynin [EA86] 15-23.06.2000 – 1♀, – L. Zmysłówka [FA05] 16.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); L. Burdze, 

Zapolednik [EA59] 13.08.2001 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Ndl. Tuszyma – L. Żdżary [EA45] 1.06.2002 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Ndl. Głogów – L. Poreby [EA55] 14.06.2003 – 1♀ leg. TH (MIZ); Cierpisz [EA55] 19.06.2005 – 1♀, 

1♂ leg. ALi (MIZ); Huta Przedborska [EA55] 6.05.-06.06.2007 – 1♂, 6.06.2007 – 1♀, 26.07.2007 – 1♀, 14.06.-

12.07.2009 – 1♀, 2 – 18.06.2012 – 1♀, 2♂♂ leg. TH (MIZ); Przedbórz [EA55] 7.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Leszcze [EA45] 26.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Harasiuki [FA09] 28.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Hucisko k. 

Harasiuków [EA99] 28.07.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); Nowa Grobla k. Oleszyc [FA45] 18.08.2009 – 1♀ leg. TH 
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(MIZ); Stalowa Wola – Charzewice [EB70] 8.06.2011 – 1♂ leg. TH (MIZ); Manasterz k. Wiązownicy [FA25] 

6.05.-03.06.2012 – 1♂, 3-17.06.2012 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); Piwoda [FA24] 09-28.05.2013 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Ndl. Mielec – L. Cyranka [EA37] 5.06.2013 – 2♂♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 1–

3.07.2015 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 18.07.1882 – 1♀ coll. RDi (MPW); Kowary Wojków [WS52] 

*.07.1890 – 1♀ coll. RDi (MPW); Długopole Zdrój [XR16] *.04.1894 – 1♀ coll. RDi (MPW); Myślibórz 

[WS75] *.1893 – 1♀, *.1894 – 1♂ coll. RDi (MPW); Świeradów Zdrój [WS23] *.07.1904 – 1♀ coll. RDi 

(MPW); Kłodzko [XR18] *.08.1910 – 1♀, * – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 20.06.1932 – 1♂ leg. FK (MGB); 

 

 

Ryc. 51. Rozmieszczenie Ancistrocerus trifasciatus (Müller) w Polsce.  – dane z piśmienni-

ctwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Beskid Zachodni: Ochotnica Dln. [DV58] 17.08.1988 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Babia Góra – Ryzowana [CV99] 

12.06.1990 – 1♀ leg. AP (cAP); Wisła [CA40] 1-8.08.1994 – 2♀♀, 4♂♂, 27.07.1995 – 1♂, 28.06.1999 – 1♀, – 

Czarne [CV59] 4.08.1994 – 1♀, 6.08.1994 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 27.07.1997 – 1♂, 

17.07.1999 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Melsztyn [DA62] 6.08.1998 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Ochotnica Górna – 

Forendówki [DV48] 24.08.2003 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); LZD Krynica – Krzyżówka [EV07] 21.04.-25.10.2013 – 

5♀♀, 30.06.-20.07. 2013 – 2♀♀, 12.06.-7.10.2014 – 3♀♀, 11.07.-5.10.2015 – 1♀, – Krynica [DV97] 8.07.-

8.09.2014 – 1♀, – Mochnaczka Wyżna [DV97] 21.04.-15.10.2013 – 1♂, 1.07.-30.10.2013 – 1♂, 20.07.-

25.10.2013 – 3♀♀, 6.06.-6.10.2014 – 1♀, 6.07.-15.10.2015 – 2♀♀ leg. MJŁ (MIZ); Kamionka Wielka [DV89] 

20-21.05.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 
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Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] 3.07.1913 – 1♂ leg. *, 29.07.1923 – 1♀ leg. JF (ISEZ); Czarny 

Dunajec [DV17] *.07.1919 – 1♂, *.08.1919 – 1♀ leg. SSt (ISEZ); Antałówka [DV26] 10.07.1993 – 1♂, 

8.07.1994 – 1♀ leg. MK (MPŁ); Zakopane – ul. Orkana [DV26] 28.06.1995 – 1♀, 2♂♂ leg. JKK (MPŁ); 

Jurgów [DV36] 13.08.1993 – 2♀♀, 7.07.1994 – 2♀♀ leg. MK (MPŁ), 18.07.1999 – 1♀, 2.08.2000 – 1♀, 2♂♂, 

9.07.2018 – 1♂, 12.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Łodzinka Górna [FA10] 2.06.1993 – 1♀ leg. AP (cAP); 

Bieszczady: Dol. Wołosatki [FV23] 27.08.1961 – 1♀ leg. RB (MIZ); Bereżki [FV24] 29.08.1961 – 1♀ leg. RB 

(MIZ); Moczarne [FV14] 15-29.07.1985 – 1♀, 1♂ leg. CW&AJ (MPŁ); Mików [EV86] 26.06.2011 – 1♀ leg. 

WS (MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 2♂♂ leg. S (ISEZ); Pieniński PN: Ligarki [DV57] 18.08.1959 – 1♂ leg. MD 

(ISEZ); 

Tatry: Dol. Małej Łąki, Rówienki [DV25] 21.06.1993 – 1♂, 9.07.1993 – 2♂♂ leg. MK (MPŁ); Polana 

Strążyska [DV25] 8.07.1993 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Dol. Strążyska [DV25] 11.08.1995 – 1♂ leg. MK (MPŁ); 

Zakopane - Regle [DV25] 28.06.1995 – 1♂ leg. JKK (MPŁ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 75♀♀, 79♂♂ (MGB), 1♀ (MPŁ); Szwecja – 2♀♀, 3♂♂ 

(MGB). 

 

7. 4.     Rodzaj Discoelius Latreille, 1809 

Gatunek typowy: Vespa zonalis Panzer, 1801. 

Diagnoza 

Żuwaczki krótkie, z czterema płaskimi zębami na końcu, lekko na końcu na siebie zachodzą. 

Język krótki, głaszczki wargowe 4 członowe, szczękowe 6 członowe. Nadustek zbieżny ku 

szczytowi, półokrągło zakończony, bez zębów. U samców ostatni człon biczyka czułków 

zwrócony jest łagodnie w stronę nasady czułków. Jamki ciemieniowe nie wykształcone. 

Listwa potyliczna wykształcona, zanika na odcinku ciemieniowym. Przedplecze z poprzeczną 

listwą na granicy części poziomej i opadającej. Śródplecze z wykształconymi bruzdami 

parapsydialnymi. Listwy pretegularne i epiknemialne wykształcone. Pokrywki skrzydłowe 

ok. 2 razy dłuższe niż szerokie, z tyłu po stronie wewnętrznej płytko wycięte i ostro 

zakończone. Druga żyłka powrotna skrzydła przedniego (2r-m) łączy się w połowie 2 

komórki kubitalnej. Golenie pierwszej pary nóg z pojedynczymi ostrogami, środkowe i tylne 

z dwiema. Propodeum za zatarczką łagodnie się obniża, bez ostrych krawędzi po bokach. 

Pierwszy segment odwłoka połowę węższy od drugiego. I tergit silnie wysklepiony. Segment 

drugi kopułowato rozszerzony. Sternit II bez listwy poprzecznej. Ciało pokryte gęstymi, 

prostymi włosami różnej długości.  
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Na świecie znanych jest 11 gatunków z krainy palearktycznej i orientalnej (Pannure i in. 

2017). W Europie stwierdzono 2 gatunki (Gusenleitner 2013), obydwa znane z Polski. 

 

Klucz do rodzaju Discoelius Latreille 

1. Tylna część I tergitu odwłoka opada stromo ku nasadzie, tworząc wyraźny kąt (ryc. 52-1). 

Przedplecze z parą żółtych plamek. Listwy parapsydialne sięgają przedplecza. U ♂♂ 

człony czułków krótsze, długość 5 członu równa szerokości (ryc. 52-3). Tyloidy na 

członach V-X ......................................................................................D. dufourii Lepeletier 

- Tylna część I tergitu odwłoka opada łagodnie ku nasadzie (ryc. 52-2). Przedplecze czarne. 

Listwy parapsydialne wykształcone tylko u nasady śródplecza. U ♂♂ człony czułków 

dłuższe, długość 5 członu 1,5 – 1,7 razy większa od szerokości (ryc. 52-4). Tyloidy na 

członach VIII-X .......................................................................................D. zonalis (Panzer) 

 

 

 

 

Ryc. 52. Rodzaj Discoelius Latreille: 1- D. dufourii dufourii Lep., 2- D. zonalis (Panz.) 

odwłok♀ z boku; 3- D. dufourii dufourii Lep., 4- D. zonalis (Panz.) czułek ♂. 

 

Discoelius dufourii Lepeletier, 1841 

– Discoelius priesneri Mader. (Paul 1943), (Stępkowska-Barańska 1963), (Puławski, 1967), 

(Kowalczyk 1988c) 

– Discoelius dufourii Lepeletier, 1841 (Kowalczyk 1988a, 1990, 1991a, 1994, 1996a, b), 

(Skibińska 1989a), (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 2005a), 

(Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2003, 2005, 2007, 2009), (Żyła 2006, 

2007), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a, 2008b), (Kowalczyk i in. 2008), (Olszewski 

2010), (Żyła i in. 2018)  
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Diagnoza 

Samica: żuwaczki u nasady z żółtą plamą, rzadko czarne. Nadustek i czoło z gęstymi 

podłużnymi zmarszczkami. Na szczycie nadustka na całej szerokości żółta przepaska. Na 

czole, u nasady czułków, małe żółte plamki (u części osobników zanikają). Trzonek czułków 

na szczycie od dołu z żółtawym rozjaśnieniem. Biczyk czarny. Po bokach przedplecza dwie 

żółte plamy. Poprzeczna listwa po bokach łagodnie zaokrąglona. Boki przedplecza, 

śródplecze i tarczka z wyraźnymi zmarszczkami. Boki propodeum z gęsto ułożonymi 

zmarszczkami, tworzą wyraźny kontrast z silnie błyszczącymi i drobno punktowanymi 

pleurytami zatułowia. U większości samic mesepisternum poniżej guzów barkowych z żółtą 

plamą. Listwy parapsydialne dochodzą tylko do ok. 1/3 długości śródplecza. Pokrywki 

skrzydłowe czarne, w środku i na krawędziach delikatnie ciemnobrązowo prześwitujące. 

Odnóża czarne. Golenie I pary nóg z żółtymi, częściowo rozmytymi na krawędziach 

smugami. Wypukłość pierwszego segmentu odwłoka silnie opada ku nasadzie, tworząc na 

załamaniu kąt zbliżony do prostego. Żółta przepaska na końcu pierwszego tergitu w części 

środkowej wycięta, na drugim z wyraźnymi wycięciami w części środkowej a na trzecim 

zwężona i często przerwana. Przepaska drugiego sternitu wąska i najczęściej przerwana  

w środku, czasami całkowicie zanika. Ciało pokryte jasnym i gęstym owłosieniem. Długość 

ciała: 12 – 14,5 mm.  

Samiec: duże żółte plamy na żuwaczkach. Grube punktowanie na nadustku częściowo zlewa 

się w zmarszczki. Żółta plama na szczycie nadustka duża, może sięgać jego połowy. Trzonek 

czułków z przodu żółty, Długość członów III-X porównywalna do szerokości. Na dolnej 

stronie członów VI-X tyloidy (u nasady V członu szczątkowy w postaci małego guzka).  

W górnej części przedplecza po bokach mogą występować żółte plamy. Poprzeczna listwa po 

bokach tworzy ostre zęby skierowane na boki. Tylna ściana wgnieciona z wyraźną podłużną 

listwą w środku. Pomiędzy powierzchnią górną i bocznymi propodeum wykształcone są 

delikatne listwy. Odnóża czarne. Żółte smugi z przodu na goleniach I i II pary nóg oraz  

w zredukowanej formie na parze III. Małe żółte plamy na dystalnej części ud I i II pary. Żółte 

przepaski na końcu pierwszego i drugiego tergitu, delikatnie wycięte w środku. Przepaska na 

tergicie trzecim często silnie zredukowana. Długość ciała: 8,5 – 13 mm.  

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny. Poza nim opisano D. dufourii 

atripes Giordani Soika, 1970 z Mongolii (Soika 1970). 
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Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu przez Syberię, po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, 

Iran, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Korea (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki 

element zasięgowy. 

Siedliska: zamieszkuje głównie polany leśne i brzegi lasów z leżaniną i posuszem, drewniane 

budynki i konstrukcje, zbiorowiska kserotermiczne, lasy (olsy) (Kowalczyk 1988c, 1994; 

Dylewska, Wiśniowski 2003).  

Gniazdowanie: w żerowiskach ksylofagów lub w gałązkach jeżyn (Haeseler 1978) oraz  

w trzcinie (Budrienė i in. 2004; obserwacje autora). 

Odwiedzane kwiaty: Peucedanum palustre (L.) (Apiaceae), Hedera helix L. (Araliaceae), 

Erigeron canadensis (L.) Cronquist, Solidago canadensis L. (Asteraceae), Mentha longifolia 

(L.) Huds. (Lamiaceae), Rubus sp. (Rosaceae), Scrophularia umbrosa Dumort. 

(Scrophulariaceae), (Paul 1943; Blüthgen 1961; Kowalczyk 1988; Fateryga 2010, 2011; 

Gereys 2016); (dane niepublikowane); Solidago gigantea Aiton (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae), Anacampsis polulella Clerck 

(Gelechiidae) (Blüthgen 1961; Ivanov i in. 2005). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis brevitarsis Thomson, Ch. equestris Dahlbom 

(Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta Walker (Hymenoptera: Eulophidae) (Blüthgen 

1961; Schulz i in. 1996; Ivanov i in. 2005; Paukkunen in. 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 

2016). 

Okres pojawu: od połowy V do połowy IX. 
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Ryc. 53. Wykres dynamiki pojawu Discoelius dufourii Lepeletier w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Pilchowo [VV62], Czaplinek [WV83] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1988a); Wigierski PN: Krzywe [FE39] (Żyła 2006); 

Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Byszew [CC88], rez. Kulin [CD73] Gorzewo [CD91] (Kowalczyk 1996a); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963); rez. Dębina k. Klembowa [ED20] 

(Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk, 

Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: rez. Polana 

Siwica [DC36], Polana Bielawy, Polana Olszówka [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); 

Puszcza Białowieska: Topiło [FD73] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Dolny: ogólnie (Puławski 1967);  

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Bytom[CA57], – Szombierki, – – Park Fazaniec, – Bobrek [CA47], – Dąbrowa 

Miejska, – Miechowice, rez. Segiet [CA48], Chechło Nowe [CA59], Rudziniec [CA18], Katowice – Murcki 

[CA66], Lubliniec [CB21], Mikołeska [CB40], Świerklaniec [CA58] (Żyła 2007); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Bukówki, Skały Panieńskie, Skały Wdowie [DA16] 

(Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: rez. Wolbórka [CC92] (Kowalczyk, 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – 

Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1996); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] 

(Kowalczyk, Kurzac 2003, 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – 

Lublinek [CC83], – Stoki [CC93], – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Ciosny – Sady 

[CC95] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Spalski PK: Łąki Henrykowskie [DC31], Teofilów [DC40] (Kowalczyk 

i in. 2008); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Góra Chełmowa [EB03] (Kowalczyk 1990). 
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Zbadany materiał: 125 okazów (102♀♀, 23♂♂), w tym 27 okazów (23♀♀, 4♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: rez. Ujście Nogatu [CF81] 2.08.2011 – 1♀ leg. MS (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Biebrzański PN - Bagno Ławki [EE90] 12.08.2008 – 1♀ leg. JSa (MIZ) 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Klenica [WT56] 10.08.1956 – 1♀ coll. JN (MPW); Poznań – Insektarium 

[XU31] 20.06.1996 – 1♀ leg. HP (MGB); Taczanów [XT84] 30.07.2010 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Tarnów [VT93] 

24.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Szymankowo [XU23] 05.08.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Gostyń [XT35] 

15.07.2017 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 15.08.1956 – 1♀ leg. AR (MIZ); Bolimowski PK: L. Kaczew [DC46] 

10.06.2010 – 1♀ leg. TK (MGB); Noskowice [DD03] 15.08.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Parzeń [DD03] 

19.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Śląsk Górny: Wodzisław Śląski [CA14] 23.06.2008 – 1♀ leg. MM (UJK); Rudzka Kuźnica [CA47] 20.07.2014 

– 1♀ leg. WŻ (MGB); Ndl. Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 5.08.2018 – 2♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] *.2013/14 – 2♀♀, 4♂♂ leg. JKi (UJK); 

Wyżyna Małopolska: Żądłowice [DC41] 31.05.1983 – 1♀ leg. BS (MGB); Królowa Wola [DC41] 30.05-12.06 

2003 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Nizina Sandomierska: Ndl. Buda Stalowska, L. Berówka [EA58] 30.08.1996 – 1♀ leg. TH (MIZ); Uście Solne 

[DA65] 8.08.2014 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS75] *.1893 – 1♀ coll. RDi (MPW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Szwecja – 1♀; Niemcy – 1♂ (MGB). 

 

Ryc. 54. Rozmieszczenie Discoelius dufourii Lepeletier w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  
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Discoelius zonalis (Panzer, 1801) 

– Discoelius zonalis Ltr., (Brischke 1862,1888, 1894), (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Dittrich 

1921) 

– Discoelius zonalis (Panzer, 1801) (Paul 1943), (Möschler 1939), (Stępkowska-Barańska 

1963), (Puławski 1967), (Skibińska 1981, 1982, 1986, 1989a), (Kowalczyk 1988a, b, 1991a, 

1994, 1996a), (Kowalczyk, Zieliński 1998b), (Wiśniowski 2002, 2005a), (Dylewska, 

Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Kurzac 2007), (Kowalczyk i in. 2008), 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a, b), (Olszewski 2010), (Kierat i in. 2017), (Żyła i in. 2018)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki u nasady z żółtą plamą. Nadustek grubo podłużnie pomarszczony,  

z owalną, podłużną poprzecznie położoną plamą na szczycie. Trzonek od dołu przy szczycie  

z żółtawym rozjaśnieniem. Biczyk czarny. Na bokach przedplecza, śródpleczu i częściowo 

śródpiersiu punkty przechodzą częściowo w zmarszczki. Poprzeczna listwa przedplecza po 

bokach łagodnie zaokrąglona. Listwy parapsydialne sięgają przedplecza. Propodeum po 

bokach bardzo silnie i drobno pomarszczone. Pokrywki skrzydłowe czarne, na krawędziach 

delikatnie ciemnobrązowo prześwitujące. Odnóża czarne, tylko golenie przednich nóg  

z przodu z wąskimi żółtymi smugami. Wypukłość pierwszego segmentu odwłoka łagodnie 

opada ku nasadzie. Na końcu pierwszego i drugiego tergitu żółta przepaska kompletna, na 

trzecim rzadko, w postaci wąskiej kreski. Drugi sternit z węższą przepaską, najczęściej 

przerwaną w środku. Ciało pokryte jasnym i gęstym włosieniem. Długość ciała: 14 – 16 mm. 

Samiec: żółte plamy na żuwaczkach duże. Grube punktowanie na nadustku częściowo zlewa 

się w zmarszczki. Żółta owalna plama na szczycie nadustka różnej wielkości, może zajmować 

do połowy jego powierzchni. Długość członów biczyka większa od szerokości, na dolnej 

stronie IX - X i nasadzie VIII obecne tyloidy. Poprzeczna listwa po bokach tworzy wystające 

kąty lub krótkie ostre zęby. Tylna ściana w środku wgnieciona z uwydatnionym szwem 

środkowym. pomiędzy powierzchniami górną i bocznymi wykształcone są delikatne listwy. 

Odnóża czarne, golenie przednich nóg z przodu z wąskimi żółtymi smugami. Na parze 

środkowej zdarzają się małe żółte plamy zarówno na goleniach jak i dystalnej części ud. Żółta 

przepaska na końcu pierwszego i drugiego tergitu. Przepaska II sternitu najczęściej wąska, 

przerwana w środku lub jej brak. Długość ciała: 10 – 14 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, Iran, Mongolia, 

Chiny, Płw. Koreański, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek pacyficzno-atlantycki. 
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Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, drogi leśne, parki (Kowalczyk 1991a, 1994; 

Dylewska, Wiśniowski 2003). Na Białorusi zamieszkuje również suche łąki i różne typy 

lasów (bory sosnowe i olszyny) (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w martwym drewnie, w chodnikach ksylofagów, otworach w drewnie o 

zbliżonym kształcie, w pędach trzciny. Przegrody pomiędzy komórkami buduje z pociętych 

liści (Haverhorst 1924; Blüthgen 1961; Budrienė i in. 2004; Smit i in. 2004) 

Odwiedzane kwiaty: Angelica sylvestris L., Daucus carota L., Heracleum spondylium L., 

Peucedanum palustre (L.) Moench, (Apiaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), 

Veronica spicata L. (Plantaginaceae) (Paul 1943; Blüthgen 1961; Schneider, Feitz 2001; 

Woydak 2006; Gereys 2016); Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Eupecilla ambiguella (Hübner) (Tortricidae), Patania ruralis 

(Scopoli) (Crambidae) (Lepidoptera), oraz larwy innych Microlepidoptera (Cochylidae, 

Pyralidae, Torticidae, Gelechiidae, Eucosmidae, Pyraustidae), rzadziej larwy Pamphilidae 

(Hymenoptera) (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis brevitarsis Thomson, Ch. equestris Dahlbom, Ch. fasciata 

Olivier, C. fulgida L., C. pseudobrevitarsis Linsenmaier (Hymenoptera: Chrysididae), 

Melitobia acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) (Berland, Bernard 1938; Tscharntke  

i in. 1998; Smit i in. 2004; Paukkunen in. 2015; Pärn i in. 2015; Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od początku VI do końca VIII. 

Ryc. 55. Wykres dynamiki pojawu Discoelius zonalis (Panzer) w Polsce.  
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Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Brzeźno Gdańskie [CF43] (Brischke 1894); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, 

Zieliński 1998b); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów, Pilchowo [VV62] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Rubcowo [FE56] (Kowalczyk, 

1988a); Wigierski PN: Cimochowizna [FE39] (Żyła 2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko - Kujawska: Gorzewo [CD91] (Kowalczyk 1996a); 

Nizina Mazowiecka: Warszawa – Białołęka Dworska [DC99] (Skibińska 1981); Hamernia [DC66], Warszawa 

[EC08], – Białołęka Dworska [DC99] (Skibińska 1982,1986); rez. Dębina k. Klembowa [ED20], Radziejowice 

[DC66] (Skibińska 1989a); Rawski Las [DC43] (Kowalczyk 1996a); 

Puszcza Białowieska: Białowieski PN: oddz. 285A [FD94] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09], Henryków [XS41] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Bytom, Chorzów [CA57] (Stępkowska-Barańska 1963); Brynek [CA39], Bytom [CA57], – 

Szombierki – Park Fazaniec [CA47], – Dąbrowa Miejska, rez. Segiet [CA48], Katowice – Murcki [CA66], 

Świerklaniec [CA58] (Żyła 2007); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Grodzisko 

[DA16], Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a), (Dylewska, Wiśniowski 2003); Kraków 

[DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: Młodzawy [DA68] (Stępkowska-Barańska 1963); Pińczów [DA69] (Puławski 1967); 

Popień [DC23] (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki[CC94] 

(Kowalczyk 1994); PK Wzniesień Łódzkich: Janinów, Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – 

Stoki, – Ogród Dydakt. Uniw. Łódzkiego - Park Źródliska [CC93], – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008a); Rochna [DC13] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Spalski PK: rez. Konewka, Spała [DC41], 

Teofilów [DC40] (Kowalczyk i in. 2008);  

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS85] (Dittrich 1921);  

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32] (Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 40 okazów (29♀♀, 11♂♂), w tym 15 okazów (13♀♀, 2♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – L. Wilczy Dół – oddz. 117 [EE53] 09.06. – 01.07.2009 – 1♀ leg. JMG 

(MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Klenica [WT56] 12.08.1950 – 1♀ coll. JN (MPW); Sierakowski PK: Chalin 

[WU72] 07.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Gołuchów [YT04] 30.07.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Podlasie: Biebrzański PN - Grobla Honczarowska (Grądzik) [FE00] 8.07.2006 – 2♀♀ leg. AKA (MGB) 

Śląsk Dolny: Głogówek [YR08] 1.08.2003 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 
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Śląsk Górny: Świętochłowice – Piaśniki [CA57] 17.06.1946 – 1♀ leg. WN (MIZ); Bytom - Dąbrowa Miejska 

[CA48] 23.06.1946 – 1♂, 1.07.1946 – 1♀ leg. WN (MIZ); Pszczyna [CA44] 5.08.2012 – 1♀ leg. RD (MGB); 

rez. Hubert, gm. Wielowieś [CB10] 16.07.2015 – 1♀ leg. WS (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Młodzawy [DA68] 15.06.1956 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); Janinów [DC04] 28.06.1996 – 1♂ 

leg. JKK (MPŁ); 

Beskid Zachodni: Wisła [CA40] 1-8.08.1994 – 1♀ leg. WŻ (MGB). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 2♀♀; Szwecja – 1♀ (MGB). 

 

Ryc. 56. Rozmieszczenie Discoelius zonalis (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

7. 5.     Rodzaj Eumenes Latreille, 1802 

Gatunek typowy: Vespa coarctata Linnaeus, 1758. wyznaczony przez Latreille’a, 1810. 

Diagnoza 

Żuwaczki po stronie wewnętrznej z 4 zębami, u samic bardzo silnie wydłużone (długości 

nadustka lub dłuższe), ostro zakończone. Nadustek wypukły, dłuższy niż szerszy, boczne 

krawędzie zbiegające się w stronę szczytu. Szczyt nadustka płytko wycięty na końcu z tępymi 

ząbkami po bokach. Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk 
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czułków u samic krótki, łagodnie stożkowato zakończony. Biczyk samców dłuższy, 

przedostatni segment silnie skrócony, ostatni silnie zwężony i zwrócony w stronę nasady. 

Tyloidy nie wykształcone. Jamek ciemieniowych brak. Listwa potyliczna dobrze 

wykształcona. Tułów kulisty, o długości zbliżonej do szerokości. Przedplecze z niską, po 

bokach łagodnie zaokrągloną poprzeczną listwą. Listwy parapsydialne nie widoczne. 

Zatarczka krótka, łagodnie załamana opada stromo w stronę propodeum tworząc z nim jedną 

płaszczyznę. Tylna ściana propodeum u dołu lekko wklęsła, po bokach zaokrąglona. 

Pokrywki skrzydłowe dłuższe niż szersze (ok. 3: 2), na końcu od strony wewnętrznej prawie 

prosto ścięte, nie wystają poza parategule. Listwy epiknemialne nie wykształcone. Odnóża  

z pojedynczymi ostrogami na I II parze oraz z dwiema na parze III. Przednie biodra z listwą 

na zewnętrznej krawędzi. I segment odwłoka połowę węższy od II, około dwa razy dłuższy 

niż szeroki. Tergit II kuliście rozszerzony, na końcu z wąską listewką. Pomiędzy listewką  

a powierzchnią tergitu wyraźny schodek. Sternit II płaski, bez listwy bazalnej. 

Rodzaj o rozmieszczeniu kosmopolitycznym, liczący na świecie ponad 100 gatunków i 

podgatunków (Yoon, Kim 2014; Nguyen 2015). Z Europy znanych jest 13 gatunków 

(Gusenleitner 2013), z Polski 7. 

Klucz do gatunków rodzaju Eumenes Latreille 

1. Propleury z krótkim, równej długości owłosieniem lub prawie nagie (ryc. 57-1, 2). ........... 2 

– Propleury z długim, odstającym owłosieniem (ryc. 57-3). .................................................... 3 

2. Skronie z długim, odstającym owłosieniem (ryc. 57-1). Tergit I z długim owłosieniem. ♀♀: 

sternit II odwłoka grubo gęsto punktowany. .............................. E. pomiformis (Fabricius) 

– Skronie z krótkim owłosieniem (ryc. 57-2). Tergit I z krótkim przylegającym owłosieniem 

(ryc. 57-4). ♀♀: punktowanie sternitu II odwłoka rzadkie i drobne, w tylnej części silnie 

rozproszone. ........................................................................ E. sareptanus insolatus Müller 

3. Sternit II z długimi, odstającymi włosami (ryc. 57-7). ♀♀: nadustek w części górnej (ryc. 

57-8) i cały tergit I z długim owłosieniem. ♂♂: nadustek, często z czarną otoczką (ryc. 57-

5) Ostatni segment czułków od wewnątrz orzęsiony (ryc. 57-19). ... E. coronatus (Panzer) 

– Sternit II z krótkim, przylegającym owłosieniem. ♂♂: nadustek bez czarnej otoczki (ryc. 

57-6). .................................................................................................................................... 4 

4. Nadustek na całej długości z krótkim skierowanym w dół owłosieniem (ryc. 57-9, 11). 

Tergit II z długim lub krótkim owłosieniem mniej więcej równej długości (ryc. 57-12, 13). 

............................................................................................................................................... 5 
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– Nadustek u nasady (do ok. 1/3 długości) z długim odstającym owłosieniem (czasami tylko  

z pojedynczymi długimi włosami) (ryc. 57-10). Tergit II u nasady z długim, jak na tergicie 

I, owłosieniem i sukcesywnie skracającym się ku końcowi (ryc. 57-14). ........................... 6 

 

 

Ryc. 57. Rodzaj Eumenes Latreille: 1- E. pomiformis (Fabr.) ♀, 2- E. sareptanus insolatus 

Müll. ♀,3- E. papillarius (Christ) ♀ głowa i przedtułów z boku; 4- E. sareptanus insolatus 

Müll. ♀ odwłok z boku, 5- E. coronatus (Panz.) ♂, 6- E. papillarius (Christ) ♂ nadustek; 7- 

E. coronatus (Panz.) ♀ odwłok z boku; 8- E. coronatus (Panz.) ♀, 9- E. subpomiformis Blüth. 

♀, 10- E. pedunculatus (Panz. ) ♀, 11- E. subpomiformis Blüth. ♂ nadustek z boku; 12- E. 

papillarius (Christ) ♀, 13- E. subpomiformis Blüth. ♀, 14- E. pedunculatus (Panz.) ♀ odwłok 

z boku; 15- E. papillarius (Christ) ♀, 16- E. subpomiformis Blüth. ♀ nadustek z przodu; 17- 

E. papillarius (Christ), 18- E. subpomiformis Blüth., 19- E. coronatus (Panz.), 20- E. 

coarctatus (L.), 21- E. pedunculatus (Panz. ) szczytowe segmenty biczyka czułków ♂; 22- E. 
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coarctatus (L.), 23- E. pedunculatus (Panz.) twarz ♀; 24- E. coarctatus (L.), 25- E. 

pedunculatus (Panz.) sternity IV- VI odwłoka ♀; 26- E. coarctatus (L.), 27- E. pedunculatus 

(Panz.) sternit VII odwłoka ♂. 

 

5. Tergit II na całej długości z długim odstającym owłosieniem, jak na tergicie I (ryc. 57-12). 

Zakończenia goleni III pary nóg przeważnie z czarnymi plamami. Tylna, obniżona 

krawędź II tergitu brązowa, prześwitująca (rzadko jaśniejsza). ♀♀: sternity II-IV(V) z 

żółtymi przepaskami, nadustek u nasady z szeroką przepaską (ryc. 57-16). ♂♂: ostatni 

segment czułków żółty z wyraźną ciemną podłużną listewką (ryc. 57-17). Najczęściej II-

VI sternit z przepaskami. Spotyka się samce (rzadziej samice) z długim owłosieniem na 

szczycie nadustka, jednak wtedy na śródpleczu występują dwie plamy (var. bipunctis 

Saussure). .......................................................................................... E. papillarius (Christ) 

– Tergit II na całej długości z wyraźnie krótszym owłosieniem niż na tergicie I (ryc. 57-13). 

Golenie III pary nóg przeważnie żółte, lub z pomarańczomym przebarwieniem. Tylna, 

obniżona krawędź II tergitu czarna. ♀♀: sternity II (rzadziej i III) z żółtymi przepaskami. 

Nadustek przeważnie u nasady z dwoma żółtymi plamami (ryc. 57-16). ♂♂: ciemna 

listewka na ostatnim segmencie czułków słabo zaznaczona lub jej brak (ryc. 57-18). 

 ................................................................................................... E subpomiformis Blüthgen 

6. ♀♀: żółta plama u nasady czułków nie dochodzi do nasady nadustka (ryc. 57-22). Sternity 

IV i V słabo błyszczące, z licznym drobnym punktowaniem (ryc. 57-24). Odległości 

pomiędzy punktami równe ich średnicy, rzadko większe. ♂♂: ostatni segment czułków od 

spodu orzęsiony (ryc. 57-20). Sternit VII w części środkowej bez punktów (ryc. 57-26). 

....................................................................................................... E. coarctatus (Linnaeus) 

– ♀♀: żółta plama u nasady czułków sięga nasady nadustka (ryc. 57-23). Sternity IV i V 

silnie błyszczące, z rozproszonym punktowaniem. Odległości pomiędzy punktami w 

większości miejsc równe podwójnej ich średnicy (ryc. 57-25). ♂♂: ostatni segment 

czułków od spodu gładki (ryc. 57-21). Sternit VII w części środkowej z pojedynczymi 

punktami (ryc. 57-27). ................................................................. E. pedunculatus (Panzer) 

 

Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758) 

– Eumenes coarctata Fabr., (Wierzejski 1868) 

– Eumenes coarctatus Fabr., (Wierzejski 1874)  

– Eumenes coarctata L., (Brischke 1888)  

– Eumenes coarctata Latr., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 
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– Eumenes coarctatus L. var. c. (Zetterstedt), (Bischoff 1925) 

– Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758) (Lüderwaldt 1897), (Torka 1910), (Scholz 1911), 

(Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Drogoszewski 1932), (Niesiołowski 1949), (Szulczewski 

1950), (Blüthgen 1961), (Karczewski 1967), (Kowalczyk 1990, 1991b, 1996a), (Pawlikowski 

1990), (Wiśniowski 2002, 2005a), (Celary 1998), (Skibińska 1981, 1986, 1989a), 

(Kowalczyk, Szczepko 2001), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Kurzac 

2002), (Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Sawoniewicz, Wiśniowski 

2007), (Szczepko i in. 2009), (Twerd 2011), (Żyła 2006, 2007), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Kowalczyk, Szczepko 2008a, 2008b), (Kowalczyk i in. 2008), (Sczepko, Wiśniowski 

2009), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Wiśniowski, Piotrowski 2013), (Król 2016), (Żyła i in. 

2018)  

–jako Eumenes pedunculatus (Panz) w (Paul 1943), [częściowo błędne oznaczenie, autor] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie. Nadustek delikatnie 

wypukły, gęsto i płytko punktowany, z żółtą półokrągłą przepaską u nasady (najczęściej  

w różnym stopniu zredukowaną) i z długim jasnym odstającym owłosieniem – wyraźnie 

dłuższym u nasady. Warga górna czarna. Skronie z długim odstającym owłosieniem. Trzonek 

czułków z przodu, bliżej nasady, z wąską żółtą plamą lub cały czarny. Biczyk czarny. Żółta 

plama u nasady czułków nie sięga nadustka, choć może być lekko wydłużona w jego 

kierunku. Plamki na szczycie policzków wąskie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie  

i gęste. Przedplecze z żółtą przepaską. Propleuryty z długimi odstającymi włosami. Tarczka  

z parą plam lub czarna i zatarczka z żółtą przepaską. Propodeum z żółtymi plamami różnej 

wielkości. Mesepimerum z żółtą podłużną plamą. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady  

z wąską czarną plamą i transparentną plamą w środku. Parategule czarne. Stopy golenie  

i końce ud żółte. U części osobników na przejściu barw rude przebarwienia. Ostatnie człony 

stóp w różnym stopniu przyciemnione. Wewnętrzna powierzchnia goleni I rzadziej II  

z czarnymi plamami. Owłosienie tergitu I i nasady II długie i odstające, dalej stopniowo coraz 

krótsze. Tergit I z przepaską i parą żółtych plam w okolicy przetchlinek. Po bokach II tergitu 

żółte plamy. Listwa na końcu II tergitu ciemnobrązowa słabo przejrzysta. Przepaska tergitów 

III-V stopniowo coraz bardziej skrócone ( na V często zanika). Sternit II z przepaską 

najczęściej w środku rozszerzoną, z głębszym wycięciem. Stenity V i VI z drobnym, płytkim  

i gęstym punktowaniem (odległości pomiędzy punktami porównywalne z ich średnicą). 

Długość ciała: 8,5 – 13,5 mm.  

Samiec: Nadustek żółty. Warga górna ciemnobrązowa z żółtawym rozjaśnieniem na szczycie. 

Trzonek czułków czarny z żółtą plamą z przodu, X człon biczyka silnie skrócony, XI mocno 

zwężony i zaostrzony na końcu, na wewnętrznej krawędzi z rzędem bardzo krótkich 
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(mikroskopijnych) włosków jednakowej długości. Ostatnie 3 (4) człony biczyka z dołu żółto 

rozjaśnione (ostatni w całości). Plama u nasady czułków okrągła, u części osobników sięga 

nasady nadustka. Przepaska przedplecza węższa. Tarczka czarna, zatarczka z żółtą przepaską. 

Mesepimerum czarne lub z małą żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe czarne z żółtą obwódką 

na zewnętrznej krawędzi i transparentną ciemną plamą w środku. Stopy, golenie oraz 

zakończenia ud z żółtymi plamami. Na styku kolorów mogą występować rdzawe 

przebarwienia. Stopy II i III pary na końcu przyciemnione. Przepaski na III-IV(V) sternitach 

silnie skrócone, przerwane w środku lub ich brak. Sternit VII na końcu w części środkowej 

pozbawiony punktowania. Długość ciała: 9,5 – 12,5 mm.  

 Uwagi: W Polsce wystepuje gatunek nominatywny E. coarctatus coarctatus 

(Linnaeus, 1758). Poza nim opisane zostały: E. c. dernaensis Blüthgen, 1938, E. c.limissicus 

Blüthgen, 1938, E. c.lunulatus Fabricius 1804, E. c.maroccanus Gusenleitner 1972,  

E. c.nuragicuss Giordani Soika, 1986, E. c.ordubadensis Blüthgen, 1938, E. c.turaniformis 

Blüthgen, 1959 (Gusenleitner 2018).  

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Turcja, Cypr, Syria, Jordan, Izrael, Iran, Centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, 

Chiny, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, skarpy lessowe i obrywy ziemne, zbiorowiska leśne i ich 

obrzeża, zbiorowiska kserotermiczne, łąki zmiennowilgotne (Dylewska, Wiśniowski 2003; 

Szczepko i in. 2009). W Niemczech także tereny piaszczyste, ugory, wrzosowiska (Schulz i in 

1996) 

Gniazdowanie: kuliste konstrukcje zawieszone na pędach roślin lub w zagłębieniach kamieni 

(Blüthgen 1961; Haeseler 1978). 

Odwiedzane kwiaty: Daucus carota L., Eryngium campestre L., Foeniculum piperitum 

(Ucria), Torilis arvensis (Huds.) Link, (Apiaceae), Cynanchum acutum L. (Apocynaceae) 

(Ukraina), Solidago canadensis L., Solidago virgaurea L., Symphyotrichum × salignum 

(Willd.) G.L. Nesom, (Asteraceae), Erica tetralix L. (Ericaceae), Medicago lupulina L. 

(Fabaceae), Marrubium peregrinum L., Mentha longifolia (L.) Huds., Mentha sp., Origanum 

vulgare L., Rosmarinus officinalis L., Teucrium polium L. (Lamiaceae), Reseda lutea L., 

Reseda sp. (Resedaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Koelreuteria paniculata Laxm. 

(Sapindaceae) (Ukraina), Scrophularia umbrosa Dumort. (Scrophulariaceae), Tamarix sp. 
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(Tamaricaceae) (Haeseler 1978; Celary 1998; Schneider, Feitz 2001; Larionov, Voblenko 

2002; Fateryga 2010; Gereys 2016); Rubus idaeus L. (Rosaceae), Achillea millefolium L., 

Cichorium intybus L., Senecio vernalis Waldst. & Kit., Solidago gigantea Aiton, Tanacetum 

vulgare L. (Asteraceae), Vicia sp. (Fabaceae), Berteroa incana (L.) DC. (Brassicaceae) 

,Jasione montana L. (Campanulaceae), Scabiosa ochroleuca (L.) (Dipsacaceae) (dane 

niepublikowane). 

Pokarm larw: Eupithecia satyrata (Hübner), Eupithecia goossensiata (Clerc), Eupithecia sp. 

(Lepidoptera: Gemetridae) i innych Microlepidoptera (Tortricidae, Pyralidae, Alucitidae, 

Pyraustidae i in.), rzadziej larwy Cimbicidae (Hymenoptera). (Blüthgen 1961; Richards 1980; 

Woydak 2006; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita L., Ch. inaequalis Dahlbom, Ch. ruddi Schuckard, 

Ch. splendidula Rossi (Hymenoptera: Chrysididae) (Berland, Bernard 1938; Banaszak 1980a; 

Martynova, Fateryga 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca IV do końca X. 

 Ryc. 58. Wykres dynamiki pojawu Eumenes coarctatus (Linnaeus) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: ok. Goleniowa [VV83] (Lüderwaldt 1897); Szczecin – Dąbie [VV74] (Paul 1943); 

Pojezierze Mazurskie: ok. wsi Rubcowo [FE56], rez. Mały Borek [FE57] (Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: 

Krzywe, Rosochaty Róg [FE39] (Żyła 2006);  
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Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Szczepice [XU77], Paradyż [WT39] (Torka 1910); Bydgoszcz [XU99], 

Miedzyń [XU99], Kapuściska [CD08], Brudzyń [XU65], Łopienno [XU64], Gorzewo [XU64], Szczepice 

[XU67], Gościkowo [WT39] (Meyer 1919); Zielona Góra [WT35] (Dittrich 1921); Wielkopolski PN, pow. 

żniński [XU85] i wągrowiecki [XU45] (Szulczewski 1950); Bydgoszcz [BD99] (Blüthgen 1961); Koniczynka, 

Papowo Toruńskie [CD48] (Pawlikowski 1990); Burzenin [CC50], rez. Winnica [CC40] (Kowalczyk 1996a); 

Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Warszawa – Białołęka Dworska [DC99] (Skibińska 

1981, 1986, 1989a); Bełchów [DC36], Ziemiary [DC46], Niesułków Kol. [DC14], Kampinoski PN: Bromierzyk 

[DC59] (Kowalczyk 1996a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, 

Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Bełchów [DC36] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b); Kampinoski PN: Bromierzyk, Famułki Brochowskie, Pieklice [DC59] (Szczepko i in. 2009); 

Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); 

Podlasie: Poleski PN: Kolonia Wola Wereszczyńska, uroczysko „Suchy Las” [FC40] (Wisniowski, Piotrowski 

2013); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieski PN: Reski – oddz. 398, Białowieża – 

przy wejściu na Reski, – ugory N od Tropinki, – Polana Białowieska [FD94], Siemieniakowszczyzna [FD96] 

(Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Żurawina [XS44], Proszków [XS 06], Rędzin {cz. Wrocławia} [XS46], (Dittrich 1921); Miękinia 

[XS27] (Blüthgen 1961); 

Śląsk Górny: ogólnie (Scholz 1911); Bytom – Karb [CA47], – Szombierki, – Żabie Doły [CA57], Kochłowice 

[CA56], Przezchlebie [CA38], rez. Segiet [CA48], Ruda Śląska – Wirek [CA47], Świerklaniec [CA58], 

Tarnowskie Góry [CA49], Wojciechów (pow. Olesno) [CB14] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Wierzejski 1868); Kraków [DA24] (Wierzejski 1874); 

Ojcowski PN: Bukówki, Czajowice, Czyżówki, Dąbrówka, Grodzisko, Ojców, Pieskowa Skała, Prądnik 

Czajowski, Skała Małesowa, Skała Ogrojec, Sułoszowa, Zagórze [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 

Wiśniowski 2003); Załęczański PK: Lisowce [CB46], Wieszagi [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2002);  

Wyżyna Małopolska: Ndl. Jędrzejów [DB41] (Karczewski 1967); Łódź – Stoki [CC93], Łódź – Łagiewniki 

[CC 94], Słotwiny [DC23] (Kowalczyk 1996a); PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Łódź – 

Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Las Łagiewniki [CC94], – 

Nowosolna – Dol. Miazgi [DC03] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Ręczno [DB17] (Kowalczyk, Szczepko 

2008b); Stanisławów [DC61], Spalski PK: Inowłódz, Teofilów [DC40] (Kowalczyk i in. 2008);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Góra Chełmowa [EB03], L. Dąbrowa [DB94], 

Cząstków – Zapusty [EB03] (Kowalczyk 1990); Mąchocice [DB83] (Król 2016); 

Roztocze: Guciów [FB40] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Nizina Sandomierska: Niepołomice [DA44] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Lubasz k. Szczucina [EA07] 

(Niesiołowski 1949); Kamionka, Sekwest [EA45], Wólka Niedźwiedzka [EA86] (Sawoniewicz, Wiśniowski 

2007);  

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS85], Podgórzyn [WS43], Karkonosze [WS42] (Dittrich 1921); Zachełmie 

[WS43] (Blüthgen 1961); 
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Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921; Blüthgen 1961); 

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Hala Gubernasówka [CV99] (Celary 1998). 

Zbadany materiał: 340 okazów (241♀♀, 99♂♂), w tym 174 okazy (121♀♀, 53♂♂) wcześniej niepubliko-

wane: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 16.06.1993 – 1♂, 20.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Cetniewo 

[CF37] 22.06.1993 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); Wicie WA94 28.07.2006 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Darłówko 

[WA83] 07.08.2006 – 3♀♀ leg. WŻ (MGB); Gdynia – Dąbrowa [CF33] 10.08.2010 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nadmorski PK: uż. ekol. Torfowe Kłyle [CF46] 16.06.2010 – 1♀ leg. BS (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Dębsko k. Kalisza Pom. [WV50] 13.08.1981 – 1♀ leg. AP (cAP); Garcz CF12 

30.08.1996 – 1♀, 2♂♂ leg. JKK (MGB); Ińsko [WV32] 18.09.2004 – 1♀ leg. GM (cGM); Rez. Wrzosowiska w 

Okonku [XV13] 07.08.2009 – 2♂♂ leg. JW (cJW); rez. Jezioro Moczadło [XV76] 18.07.2015 – 1♀, 1♂ leg. RK 

(cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Różyny [CF40] * – 1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Łańsk – Rybaki [DE63] *.08.1952 – 2♀♀ 

leg. JF (MPW); Parcele Łomskie k. Mławy [DD58] 10.09.2006 – 1♀, 1♂ leg. ALi (MIZ); Ndl. Pisz – L. Wilczy 

Dół – oddz. 117 [EE53] 23.04. – 21.05.2009 – 1♂ leg. JMG (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Sułów [XT50] 6.07.1955 – 1♀ coll. JN (MPW); Strugaj [CD38] 31.08.1983 

– 1♀ leg. TP (MGB); Nowogród [WT13] 15.08.1984 – 1♀ leg. PS (MGB); Komorniki [XT29] 29.03.2003 – 1♀, 

1♂ leg. JW (cJW); Biedrusko [XU32] 07.08.2003 – 1♀ leg. JW (cJW); Poznań - Strzeszynek [XU21] 

14.06.2009 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 27.06.2011 – 1♀, 19.07.2011 – 1♀, 

25.07.2011 – 1♀, 13.09.2011 – 1♀, Góra [WU73] 12.07.2011 – 1♀, Łężeczki [WU82] 30.06.2016 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Gizałki - Las [XT97] 01.09.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Brzozów [VT74] 14.05.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Gębice [VT84] 10.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Osiek [VT94] 10.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Gręzawa 

[VT92] 23.07.2011 – 1♀, 17.09.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Janiszewice [VT73] 23.07.2011 – 1♀, 06.08.2011 – 

1♀ leg. JW (cJW); Kościelna Wieś [BC94] 23.08.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Kopalnia Gubin [VT85] 17.09.2011 

– 1♀ leg. JW (cJW); PN Ujście Warty: Mościczkowa Górka [VU83] 02.08.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nadwierciański PK: Białobrzeg [XT88] 05.07.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 

23.07.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Łopuchowo [XU43] 05.08.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Czarnowska Górka 

[VU82] 12.08.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Niniew, pow. Pleszew [XT96] 09.06.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Żbiki 

[XT96] 20.03.2017 – 1♀, 30.05.2017 – 1♂, 06.08.2018 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Kwileń [XT96] 20.08.2017 – 1♂ 

leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Puszcza Bolimowska [DC46] 3.06.1992 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MPŁ), 12.08.1992 – 1♀ leg. 

JKK (MPŁ); Biskupice [DD02] 20.08.1996 – 4♀♀, 26.08.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Robertowo [DD03] 

13.06.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Dziektarzewo k. Płońska [DD54] 10.09.2006 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Łomna – 

Las [DD80] 11.08.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kępa Niemojewska [EC03] 11.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Bystrzanów [DC85] 23.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); Sokule [DC56] 24.07.2016 – 2♀♀ leg. JW (cJW); 

Podlasie: rez. Kózki, nad Bugiem [EC69] 26.09.1998 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); Poleski PN: Komarówka 

[FC40] 19.07.2013 – 1♂ leg. BW (cBW); 

Śląsk Dolny: Lasów [WS07] 5.09.1850 – 1♀ coll. RDi (MPW); Mirków [XS57] 29.08.1880 – 1♀, 6.09.1885 – 

1♀ coll. RDi (MPW); Mirków [XS57] 29.08.1880 – 1♀ leg. ED (MGB); Lasów [WS07] 5.09.1880 – 1♀ leg. ED 

(MGB); Podgórnik [WS66] 30.07.1885 – 1♂ coll. RDi (MPW); Wrocław – Rędzin [XS37] 14.06.1886 – 1♂ 
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coll. RDi (MPW); Krzelów [XS09] *.07.1909 – 1♂, *.07.1913 – 1♀, * – 1♂ leg. ES (MŚO); Gogolin [BA89] 

23.08.1927 – 1♀ leg. HN (MGB); Osła [WS58] 23.08.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śl. [XS38] 06.08.1906 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Bytom – Szombierki [CA47] 17.08.2013 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Rudziniec [CA18] 18.07.2014 – 

1♀, 25.07.2014 – 1♀ leg. KC (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Częstochowa [CB63] 20.08.1982 – 1♀, – ok. Dębowej G. [CB72] 

4.09.1981 – 1♀ leg. AP (cAP); Ryczów [CA98] 22.08.1984 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Olsztyn [CB72] 14.07.1986 – 

1♂, 9.05.1989 – 1♂, 13.08.1993 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Bolesław [CA97] 15.08.1986 – 1♂ leg. WC (ISEZ); 

Skrajnica [CB72] 11.08.1993 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Kusięta [CB72] 15.08.1993 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Pustynia 

Błędowska k. Chechła [CA97] 13.06.2006 – 1♀, 1♂ leg. BW (MGB); Klucze [CA97] 11.08.2014 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB), Góra Biakło [CB72] 11.07.2012 – 1♀, Góry Towarne [CB72] 1.08.2012 – 1♀ leg. BW (cBW); Zrębice 

[CB72] 26.07.2015 – 1♂ leg. AG&JG, 2.08.2015 – 1♀ leg. JG (cAG); 

Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] * – 1♀ leg. * (MIZ); Krzyżanowice [DA68] 11.08.1952 – 1♂ leg. EIZP 

(MIZ); Pińczów [DA69] 11.08.1954 – 1♀ leg. SN (MIZ); Góry Pieprzowe [EB51] 18.09.1952 – 1♀ coll. JN 

(MPW); Tadzin [DC14] 28.07.1976 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Lublinek [CC83] 26.08.1979 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Górki Nowe [CC92] 11.09.1983 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Ur. Janinów [DC04] 26.05.1992 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Mikołajów [DC23] 31.07-3.08 1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); Góry Pińczowskie [DA59] 10.06.1992 – 1♂ leg. AP 

(cAP), 23.09.2011 – 1♀ leg. BW (cBW); Szaniec k. Buska Zdr. [DA79] 13.08.1993 – 1♀ leg. AP (cAP); rez. 

Polana Polichno [DA69] 18.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Gacki [DA79] 21.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

rez. Krzyżanowice [DA68] 21.06.1995 – 1♂, 25.07.2006 – 5♂♂leg. WŻ (MGB); rez. Grabowiec [DA79] 

12.07.1996 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Skowronno [DA69] 16.07.1996 – 1♀ leg. WŻ (MGB); rez. Grabowiec 

[DA79] 13.06.2002 – 1♂ leg. AP (cAP); rez. Krzyżanowice [DA68] 28.09.2005 – 2♂♂ leg. TH (MIZ); 

Bolimowski PK: Borowiny [DC36] 17.05.2008 – 1♂ leg. JKK (MGB); Rzeżuśnia [DA27] 26.08.-11.09.2008 – 

3♀♀ leg. BW (cBW); Spalski PK: Teofilów [DC40] 20.08.2009 – 2♀♀ leg. BS (MGB); 

Góry Świętokrzyskie: Mąchocice [DB83] 13-26.07.2014 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: rez. Skarpa Dobrska [EB68] 14.09.2011 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Nizina Sandomierska: Lubasz k. Szczucina [EA07] 15.05.1944 – 1♀ leg. WN (MIZ); Zarzecze k. Niska 

[EA89] 28.07.2000 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Rakszawa - Rąbane [EA46] 31.08.2000 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Niwiska 

[EA46] 11.10.2004 – 1♀, 30.08.2012 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kolbuszowa Górna [EA56] 27.10.2005 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Wólka k. Czarnej Sędziszowskiej [EA55] 27.10.2005 – 1♀ leg. TH (MIZ); Lubienia [EA66] 12.06.2006 

– 1♂ leg. TH (MIZ); Ndl. Nowa Dęba – L. Świerczyny [EA59] 20.07.2007 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Kopcie 

Żarkowina [EA67] 2.08.2007 – 1♀, 1♂ leg. TH (MIZ); Poręby Huciskie k. Niwisk [EA46] 21.07.2007 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); Żdżary [EA45] 22.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Podlesie-Olszyny ad Kamień [EA77] 24.07.2007 – 

2♀♀ leg. TH (MIZ); Kolbuszowa [EA56] 16.06.2008 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); Podgórze k. Grabin [EA24] 

19.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Hucisko k. Jelnej [EA96] 30.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Brzostowa Góra – 

Jurki [EA58] 5.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Smolarzyny k. Żołyni [EA95] 15.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ) 

Beskid Zachodni: Wisła – Malinka [CV59] 28.07.2018 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Magurski PN: nad Ciechanią [EV37] 4.09.2005 – 1♀ leg. BW (MGB); Magurski PN [EV38] 

29.09.2005 – 1♀, 7.10.2007 – 2♀♀ leg. KW (cBW); Huta Brzuska k. Birczy [FA01] ex cult. 13.07.2006 – 2♀♀ 

leg. ŁP (ISEZ); 
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Pieniny: Pieniński PN: Zamczysko [DV57] 21.06.1961 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 9♀♀, 27♂♂ (MGB). 

 

Ryc. 59. Rozmieszczenie E. coarctatus (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  – 

dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Eumenes coronatus (Panzer, 1799) 

– Vespa coronata Panz., (Schilling 1850) 

– Eumenes coronatus (Panzer, 1799), (Kowalczyk 1996a), (Kowalczyk, Zieliński 1998a, 

1998b), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Ciechanowski i in. 2001a, b), (Kowalczyk, 

Szczepko 2001, 2008a, 2008b), (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Kurzac 

2002, 2003, 2005, 2007, 2009), (Kowalczyk i in. 2002, 2008, 2009b), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Werstak, Żyła 2005), (Buliński i in. 2006), (Żyła 2006, 2007), (Zych 2007), 

(Ciechanowski i in. 2008), (Szczepko i in. 2009), (Olszewski 2010), (Kowalczyk, Twerd 

2011), (Król 2016), (Żyła i in. 2018) 

– jako Eumenes coarctatus (L.) w (Paul 1943) [błędne oznaczenie, autor], 

– jako Eumenes subpomiformis Blüthgen w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne oznaczenie, 

autor], 

- jako Eumenes coarctatus L. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo błędne oznaczenie, 

autor] 

Diagnoza 
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Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu. Nadustek delikatnie wypukły, 

z gęstą punktacją zanikającą w stronę szczytu, czarny lub z żółtą półokrągłą przepaską  

u nasady i plamą na szczycie (kolor żółty jest najczęściej w różnym stopniu zredukowany). 

Pokryty długimi jasnymi odstającymi włoskami (dłuższymi u nasady). Wycięcie na końcu 

płytkie, ząbki po bokach przytępione. Warga górna czarna. Skronie z długim odstającym 

owłosieniem. Trzonek i biczyk czułków czarne. Żółta plama u nasady czułków może sięgać 

nadustka. Plamki na szczycie policzków wąskie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie  

i gęste. Przedplecze z góry z żółtą przepaską rozszerzoną po bokach, czasami zredukowaną do 

podłużnych plam. Propleuryty z długimi odstającymi włosami. Tarczka rzadko z parą plam, 

zatarczka z żółtą przepaską. Mesepimerum z żółtą podłużną plamą. Propodeum z żółtymi 

plamami różnej wielkości lub czarne. Pokrywki skrzydłowe żółte, z czarną plamą u nasady  

i brązową transparentną plamą w środku. U osobników skromniej ubarwionych czarna plama 

może zajmować ponad połowę powierzchni pokrywki. Parategule czarne. U części osobników 

żółto zabarwiona również listwa oddzielająca rynienki pachwinowe. Odnóża czarne, golenie 

oraz zakończenia ud z żółtymi plamami. Wewnętrzna powierzchnia goleni z czarnymi 

plamami, zakończenie goleni III pary silnie przyciemnione. Dwa pierwsze tergity z długim 

odstającym owłosieniem jednakowej długości, na kolejnych coraz krótsze. Sternit II z długim 

odstającym owłosieniem. Po bokach tergitu II żółte plamy. Listwa na końcu II tergitu 

ciemnobrązowa lub czarna. Przepaska III tergitu silnie skrócona. Na sternicie II przepaska 

bardzo zmienna: może być w środku rozszerzona w kształcie żółtej plamy sięgającej ok. 1/3 

długości sternitu lub silnie zredukowana do wąskiej kreski. Długość ciała: 12,5 – 15 mm. 

Samiec: żuwaczki czarne, rzadko z żółtymi plamami. Nadustek żółty z czarną obwódką  

i małą transparentną, poprzeczną plamą na ok. ¾ długości. Trzonek czułków czarny, XI człon 

biczyka na wewnętrznej krawędzi z rzędem krótkich rzęsek. Ostatnie 3 (4) segmenty biczyka 

z dołu żółto rozjaśnione (ostatni w całości). Przedplecze z żółtą przepaską, czasami silnie 

zredukowaną. Pokrywki skrzydłowe z żółtym zabarwieniem na zewnętrznej krawędzi, z dużą 

czarna plamą u nasady zajmującą większość pokrywki lub całe czarne z brązowym 

transparentnym przebarwieniem w środkowej części. Tarczka czarna. Propodeum po bokach  

z żółtymi małymi plamami lub czarne. Mesepimerum czarne lub z małą żółtą plamą. Odnóża 

czarne. Golenie oraz zakończenia ud z żółtymi plamami. Stopy w różnym stopniu 

przyciemnione. Przepaski na III-V tergitach skrócone (na V często zredukowana do plamki 

lub brak). Na sternicie II przepaska w środkowej części rozszerzona z wycięciem w środku, 

sternity III-VI z przepaskami (u części osobników w różnym stopniu zredukowanymi). 

Długość ciała: 9,5 – 13 mm. 
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 Uwagi: W Polsce występuje tylko podgatunek nominatywny E. coronatus coronatus 

(Panzer, 1799). Poza nim opisano 3 inne : E. c. corruetus Gusenleitner, 1972, E. c. detonsus 

Blüthgen, 1943, E. c. ibericus Blüthgen, 1956 (Gusenleitner 2018).  

Gatunek nie wyróżniany w starszych kluczach (np. Puławski 1967) co spowodowało, że 

okazy E. coronatus były przypisywane do E. coarctatus i jako takie publikowane. W konse-

kwencji wymusza to konieczność weryfikacji starszych danych.  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, Izrael, Iran, 

centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Korea, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: zarośla i murawy i zarośla kserotermiczne, murawy napiaskowe, środowiska 

ekotonowe, porzucone pola uprawne, skarpy lessowe i obrywy ziemne, drewniane budynki  

i konstrukcje, (Dylewska, Wiśniowski 2003; Kowalczyk Szczepko 2004; Werstak, Żyła 2005; 

Kowalczyk i in. 2009; Szczepko i in. 2009). Nasłonecznione brzegi lasów i leśne drogi 

(obserwacje autora). 

Gniazdowanie: poszczególne komórki umieszczone są na kamieniach, słupach, murach  

i kamiennych ścianach w starych kamieniołomach i gałązkach krzewów. Rzadko spotyka się 

dwie lub trzy komórki bliżej siebie. (Schulz i in. 1996; Woydak 2006; Ruchin, Antropov 

2019).  

Odwiedzane kwiaty: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Bupleurum exaltatum Bieb. 

(Ukraina), B. fruticosum L., Eryngium campestre L., Foeniculum vulgare Mill., Laserpitium 

hispidum Bieb. (Ukraina), P. oreoselinum (L.) Moench, Pimpinella lithophila Schischk. 

(Ukraina), Sanicula europaea L., Seseli gummiferum Pall. ex Smith (Ukraina), Silaum silaus 

(L.) Schinz & Thell., (Apiaceae), Echinops sphaerocephalus L., Erigeron canadensis L., 

Leucanthemum maximum (Ram.), L. vulgare Lam., Rudbeckia fulgida Aiton, Senecio 

jacobeae L., Solidago gigantea Ait., S. canadensis L., Symphyotrichum × salignum (Willd.) 

G.L. Nesom, Tanacetum vulgare L. (Asteraceae), Sambucus ebulus L. (Caprifoliaceae), 

Evonymus japonicus L. (Celastraceae), Mentha longifolia (L.) Huds., Origanum vulgare L. 

(Lamiaceae), Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch 

(Onagraceae), Linaria maeotica Klok. (Ukraina), (Plantaginaceae), Polygonum 

baldschuanicum Reg. (Polygonaceae), Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers., S. umbrosa 

Dumort. (Scrophulariaceae) (Paul 1943; Schedl 1997; Schneider, Feitz 2001; Larionov, 
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Voblenko 2002; Kofler 2005; Fateryga 2010, 2011, 2012b; Gereys 2016); Aegopodium 

podagraria L., Daucus carota L., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench (Apiaceae), 

Berteroa incana (L.) DC. (Brassicaceae), Trifolium sp. (Fabaceae), Calunna vulgaris (L.) 

Hull, Vaccinium sp. (Ericaceae), Thymus sp. (Lamiaceae), Rubus sp. (Rosaceae) (dane 

niepublikowane). 

Pokarm larw: Microlepidoptera: Eupithecia satyrata (Hübner) (Geometridae), oraz innych 

Microlepidoptera (Tortricidae, Pyralidae, Alucitidae, Geometridae, Pyraustidae), rzadziej 

larwy Cimbicidae (Hymenoptera) (Woydak 2006; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis inaequalis Dahlbom, Chrysis ruddii Shuckard 

(Hymenoptera: Chrysididae) (Livory i in. 2010; Martynova, Fateryga 2015; Martynova 2016; 

Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od połowy V do końca X. 

 Ryc. 60. Wykres dynamiki pojawu Eumenes. coronatus (Panzer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych.  

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943); Sopot [CF43] (Kowalczyk 1996a); rez. Zajęcze Wzgórze 

[CF43] (Kowalczyk, Zieliński 1998a); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); Trójmiejski 

PK: Dol. Radości [CF33], Dol. Zagórskiej Wody [CF24] (Ciechanowski i in. 2001a); Gdańsk – Murawy 

Forteczne [CF42] (Buliński i in. 2006); Gdańsk – Grodzisko [CF42] (Ciechanowski i in. 2008); Gdynia [CF44] 

(Kowalczyk, Twerd 2011);  
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Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Dol. Siedmiu Młynów [VV62], – Podjuchy [VV71], Bartoszewo [VV63] 

(Paul 1943); rez. Przyjaźń [CF32] (Ciechanowski i in. 2001b); 

Pojezierze Mazurskie: Rubcowo [FE56], rez. Mały Borek [FE57] (Kowalczyk 1996a); Suwałki, Las Suwalski 

[FE29], Wigierski PN: Cimochowizna, Magdalenowo [FE39], Zatoka Słupiańska [FE38], Suwalski PK: 

Cisówek [FF01], Stara Hańcza, Turtul [FF11] (Żyła 2006); Wigierski PN: ok. Krzywego [FE39] (Zych 2007); 

Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Gorzewo [CD91] (Kowalczyk 1996a), Uniejów [CC45] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b); rez. Winnica [CC40] (Kowalczyk i in. 2009b); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87], Warszawa – Bielany [DC99] (Stępkowska-Barańska 1963); 

Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Płock – Ogr. Zool. [DD12] (Kowalczyk 1996a); Kampinoski PN: 

Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska-Kowalczyk i in. 

2002); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36], Droga Łowicka [DC46], Polana Olszówka [DC46] 

(Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Granica [DC69] (Szczepko i in. 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża – Park Pałacowy, – ugory na N od stadionu i Tropinki [FD94], Topiło 

[FD73], Grudki k. Białowieży [FD94], Białowieski PN: oddz. 288C/318A, 369, 501C, 165B (składnica drewna) 

[FD94] (Żyła i in. 2018);  

Ślask Górny: Babice [CA05], Brynek [CA39], Bytom, – plac muzealny przy MGB [CA57], – Szombierki, – 

Szombierki – Park Fazaniec [CA47], – Dąbrowa Miejska, – Miechowice [CA48], Chechło Nowe [CA59], 

Chorzów – skansen [CA57], Ndl. Brynek – L. Stolarzowice, rez. Segiet [CA48], Lubliniec [CB21], Mikołeska 

[CB40], Świerklaniec, – park [CA58] Tarnowskie Góry – Strzybnica [CA49] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Czyżówki, Grodzisko, Kamieniec, Prądnik Czajowski, Skała 

Małesowa, Złota Góra [DA16], Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 

2003); Załęczański PK: Krzeczów [CB47] (Kowalczyk, Kurzac 2002); Góra Dąbrówka k. Chechła [CA98] (Żyła 

2007); 

Wyżyna Małopolska: PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] 

(Kowalczyk, Kurzac 2003, 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Niesułków Kolonia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 

2007); Łódź – Lublinek [CC83], – Ogr. Dydakt. UŁ - Park Źródliska [CC93] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); 

Spalski PK: Teofilów [DC40], rez. Żądłowice [DC51] (Kowalczyk i in. 2008); Suchedniów [DB85] (Król 2016); 

Góry Świętokrzyskie: Św. Krzyż [EB03], Góra Chełmowa [EB03] (Kowalczyk 1996a); Ciosowa [DB64] (Król 

2016); 

Roztocze: Przecinka [FA79], Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Beskid Wschodni: Borowiec k. Jarosławia [FA12] (Kowalczyk 1996a); 

Bieszczady: Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Pieniny: Cisowiec [DV57] (Werstak, Żyła 2005). 

Zbadany materiał: 375 okazów (215♀♀, 160♂♂), w tym 193 okazy (121♀♀, 72♂♂) wcześniej niepubliko-

wane: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 21.06.1993 – 1♀ leg. RD (MGB); Gdańsk - Zamczysko [CF42] 

06.09.2001 – 1♀ leg. JKK (MGB); Gdynia – Orłowo, n. Kaczą [CF44] 29.08.2005 – 1♀, 31.08.2005 – 1♀, 

6.09.2011 – 1♀, – Klub Tenisowy Arka [CF44] 26.08.2012 – 1♀ leg. JKK (MGB); PK Mierzeja Wiślana: rez. 
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Mewia Łacha [CF62] 5.08.2009 – 1♂, 9.08.2010 – 1♀, 1♂, 4.08.2011 – 1♂ leg. MS (MGB); rez. Rozewie 

{Przylądek Rozewski} [CF27] 12.06.2012 – 1♀ leg. BS (MGB); Sopot, Łysa Góra [CF43] 8.08.2004 – 1♂, 

15.09.2004 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Krykulec [CF44] 1.08.2003 – 1♀ leg. JKK (MGB); Łącko 

[XA04] 27.07.2006 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Darłówko [WA83] 7.08.2006 – 3♀♀, 2♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Słowiński PN – Czołpino [XA46] 7.08.2006 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: ok. Kalisza Pom. [WV60] 6–14.08.1992 – 1♂ leg. RD (MGB); Garcz [CF12] 

30.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Stara Piła [CF32] 7.09.1999 – 1♀ leg. JKK (MGB); Zamrzenica k. Bysławka 

[XV93] 13.08.2003 – 1♂ leg. BJL (MGB); Ińsko [WV32] 16.10.2004 – 1♀ leg. GM (cGM); rez. Wrzosowiska 

w Okonku [XV13] 07.08.2009 – 1♂ leg. JW (cJW); PN Bory Tucholskie: L. Dębowa Góra [XV76] 29.07.2013 

– 1♀ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Pawłówka [FF10] 23.08.1957 – 1♂ leg. EK (MIZ); Ndl. Pisz – L. Wilczy Dół – oddz. 

99 [EE53] 07.05. – 08.06.2007 – 1♂ leg. JMG (MGB); Ndl. Myszyniec – L. Dylewo [ED29] 30.06-25.08.2015 – 

1♂ leg. RP (UJK); Spychowo [EE23] 17.06.2017 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Klenica [WT56] 10.08.1950 – 1♂ coll. JN (MPW); Poznań - Insektarium 

[XU31] 20.07.1996 – 1♀ leg. HP (MGB); Uniejów [CC46] 25.08.2003 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MPŁ); Brudzeński 

PK: Murzynowo [CD92] 20.08.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ), 12.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Kórnik - 

Arboretum [XT49] 31.08.2005 – 1♂ leg. HP (MGB); Ostrowo, dolina Obry [XT45] 01.08.2009 – 1♂ leg. JW 

(cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 15.08.2009 – 2♀♀ leg. JW (cJW); Gareja [XT94] 29.05.2011 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Tarnów [VT93] 24.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Gębice [VT84] 14.05.2011 – 1♂, 24.07.2011 – 1♂ leg. 

JW (cJW); Kopalnia Gubin [VT85] 20.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Zasieki [VT73] 23.07.2011 – 1♀, 

20.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Gręzawa - J. Głebokie [VT83] 21.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Czarnowice 

[VT84] 10.07.2011 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Jałowice - Osiek [VT94] 11.06.2011 – 5♀♀, 1♂, 10.07.2011 – 3♂♂ 

leg. JW (cJW); Kujawa [VT84] 10.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 13.07.2011 – 

1♂, 19.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Piekarzew [XT85] 12.08.2011 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Szklarka Trzcielska 

[WU60] 25.07.2012 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Pleszew [XT95] 24.08.2011 – 1♀, 01.09.2012 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Kwileń [XT96] 09.08.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Piła [YT05] 12.09.2015 – 1♀ leg. EM (cJW); Gołuchów 

[YT04] 27.07.2015 – 1♀, 07.06.2016 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Kwileń [XT96] 03.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Tuchola – Lesionki [WU73] 18.07.2017 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 8.09.1919 – 1♀ leg. * (ISEZ); Biskupice [DD02] 20.08.1996 – 1♂, 

18.09.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Cierszewo [DD02] 8.08.1997 – 1♂ leg. JKK (MGB); Parzeń [DD03] 

29.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Przybójewo Stare k. Naruszewa [DD61] 15.08.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Łomna Las [DD80] 19.07.2009 – 1♂, 19.09.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89] 23.08.1927 – 2♀♀, 1♂ leg. HN (MGB); Wrocław [XS46] 7.08.1946 – 1♀ coll. 

JN (MPW); Górażdże [BB80] 2.08.1948 – 1♂ leg. WN (MIZ); Stolec [XS30] 18.07.1950 – 1♂ coll. JN (MPW); 

Głogówek [YR08] 1.08.2003 – 4♀♀, 4♂♂ leg. WŻ (MGB); Moszna [XR99] 6.08.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB);  

Wzgórza Trzebnickie: Skokowa [XS29] 15.09.1956 – 1♀ leg. B (MPW); 

Śląsk Górny: Alwernia [CA94] 3.09.1919 – 1♀ leg. AW (ISEZ); Bytom – Miechowice [CA48] 21.08.2010 – 

2♂♂, 7.08.2011 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Brynek [CA39] 31.08.2010 – 1♀ leg. HS (MGB); rez. Segiet [CA48] 

4.08.2011 – 1♀ leg. AL. (MGB); Rudzka Kuźnica [CA47] 20.07.2014 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Rudzka Kuźnica 
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[CA47] 16.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Ndl. Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 26.07.2018 – 1♂, 3.08.2018 – 

2♂, 4.08.2018 – 1♀, 1♂, 5.08.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Skały Węzie [DA16] 22.08.2005 – 1♀ leg. BW, Opalówki 

[DA16] 22.08.2012 – 1♀ leg. AK (MGB); Zawiercie [CA89] 15-30.08.2011 – 1♀ leg. WNo (MGB); Mirów 

[CB90] 1.08.2012 – 1♀ leg. BW (cBW);  

Wyżyna Małopolska: Zapusty [DA49] 8.08.1984 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Cisowsko – Orłowiński PK [DB92] 

1.07.2004 – 1♀ leg. JB (cJB), 1.07.2004 – 1♀ leg. JB (MGB); Przedborski PK: Studzinek [DB14] 22.08.2004 – 

1♂ leg. ŁM (MGB); Spalski PK: Ceteń [DC50] 16.08.2009 – 1♀, 1♂, 13.06.2010 – 1♀, 18.08.2011 – 2♀♀, 

Teofilów [DC40] 20.08.2009 – 2♀♀, 9.08.2011 – 1♀ leg. MS (MGB); Sulejowski PK: Bąkowa Góra [DB26] 

2.07.2008 – 2♀♀ leg. JKK (MGB); Wiączyń [DC03] 29.07.2009 – 1♂ leg. MS (MGB); Suchedniów [DB85] 

18-31.08.2013 – 2♀♀ leg. GK (UJK); 

Góry Świętokrzyskie: Św. Katarzyna [DB93] 18.09.1963 – 1♂ leg. MD (cAP); Zachełmie [DB74] 1.08.2012 – 

1♀, 16.06.2013 – 1♀ leg. MP (UJK); Ciosowa [DB64] 30.06-13.078.2013 – 1♂ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 16.07-27.08.2014 – 1♀ leg. RP (UJK); 

Nizina Sandomierska: Rudnik nad Sanem [EA88] 25.08.1996 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Ndl. Rudnik – L. Czarny 

Las [EA88] 8.08.1997 – 1♂ leg. TH (MIZ); Wierzchosławice [DA84] 22.08.1997 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Ndl. 

Leżajsk – L. Marynin [EA86] 20.08.1999 – 2♀♀, - L. Wydrze [EA86] 10.08.2003 – 1♂ leg. ALi (MIZ); 

Pogwizdów [EA66] 10.08.2003 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Łętowice [DA83] 23.06.2006 – 2♀♀ leg. BW (MGB); 

Przedbórz [EA55] 7.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kolbuszowa Górna [EA56] 9.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Wólka k. Czarnej Sędziszowskiej [EA55] 12.06.2007 – 1♀, 3.08.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); N. Głogów – L. 

Poręby [EA65] 18.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kamionka [EA45] 22.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Osia Góra 

[EA66] 23.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Kolbuszowa – L. Kamień [EA77] 24.07.2007 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Cierpisz [EA55] 3.08.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Majdan k. Krzywej [EA54] 3.08.2007 – 1♂ leg. TH 

(MIZ); Ndl. Wola Stalowska – L. Lipie [EA69] 20.06.2008 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); Hadykówka ad Kolbuszowa 

[EA57] 25.07.2008 – 2♂ leg. TH (MIZ), 12.08.2011 – 1♂ leg. MJŁ (MIZ); Stalowa Wola – Sochy [EB70] 

12.06.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Nowa Grobla k. Oleszyc [FA45] 18.08.2009 – 3♀♀ leg. TH (MIZ); 

Podłężniówka [EA67] 20.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Surmaczówka k. Wiązownicy [FA35] 17.08.2009 – 1♀ 

leg. TH (MIZ); Podlesie Dębowe k. Żabna [DA95] 23.08.2011 – 1♀ leg. TH (MIZ); Niwiska [EA46] 19.08.2014 

– 1♀, 30.08.2012 – 1♀ leg. TH (MIZ); Blizna [EA45] 22.08.2014 – 1♀ leg. TH (MIZ), 22.08.2014 – 1♂ leg. 

MJŁ (MIZ); 

Sudety Zachodnie: Szklarska Poręba [WS33] 18.08.2018 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 9.07.1884 – 1♂, 3.08.1884 – 1♂ coll. RDi (MPW); Bardo Śl. [XR29] 

20.07.1930 – 1♂ leg. FK (MGB); Bardo Śl. [XR29] 6.08.1948 – 1♀ coll. JN (MPW); Opolnica [XR29] 

5.08.1951 – 1♀ leg. * (MIZ); 

Beskid Zachodni: Myślenice [DA22] 2.08.1950 – 1♀ leg. WN (MIZ); LZD Krynica – Kopciowa [DV97] 

9.07.2007 – 1♀, – Krynica [DV97] 20.06 – 7.09.2017 – 1♂leg. MJŁ (MIZ); Ndl. Muszyna, rez. Obrożyska 

[DV96] 23.07.2007 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); Wisła – Czarne 2.08.1996 – 1♀, – Malinka [CV59] 15.08.2007 – 1♀ 

leg. WŻ (MGB); Kamionka Wielka [DV89] 15.09.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 
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Beskid Wschodni: Czarnorzeki k. Krosna [EA5] 11.08.2004 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Magurski PN: Przełęcz 

Hałbowska [EV38] 1.09.2005 – 1♀, okolice Ożennej [EV37] 3.08.2006 – 1♂ leg. BW (MGB); Ciężkowice – 

Bogoniowice, Dol. Kipsznianki [DA91] 7.08.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); 

Pieniny: Pieniński PN: Wąwóz Macelowy [DV57] 15.09.2006 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 

30.07.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 2♀♀, 1♂ (MPŁ); Chorwacja – 1♀ (MPŁ); Finlandia – 1♀ 

(MPŁ); Francja – 6♀♀, 8♂♂; Grecja – 16♀♀, 1♂; Niemcy – 2♀♀, 1♂; Szwecja – 3♀♀, 3♂♂ (MGB); Ukraina 

– 1♀ (MPŁ). 

 

Ryc. 61. Rozmieszczenie E. coronatus (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Eumenes papillarius (Christ, 1791) 

– Eumenes coarctatus var. bimaculatus André (Dittrich 1921) 

– Eumenes papillarius (Christ, 1791) (Paul 1943), (Puławski 1967), (Banaszak 1980b), 

(Kowalczyk 1996a), (Ciechanowski i in. 2001a), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), 

(Kowalczyk i in. 2002, 2008), (Kowalczyk, Kurzac 2000, 2002, 2005, 2007, 2009), 

(Wiśniowski 2002, 2005a), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, 

Szczepko 2008a), (Szczepko i in. 2009), (Szczepko, Wiśniowski 2009, 2010), (Olszewski 

2010), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Wendzonka 2012), (Król 2016), (Żyła i in. 2018)  

Diagnoza 
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Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu. Nadustek delikatnie wypukły, 

z grubym, gęstszym u nasady, punktowaniem i żółtą półokrągłą przepaską u nasady. Pokryty 

krótkim, jednakowej długości, jasnym owłosieniem, skierowanym w stroną szczytu. Warga 

górna ciemnobrązowa lub czarna. Skronie z długim odstającym owłosieniem. Trzonek 

czułków czarny, z przodu bliżej nasady z wąską żółtą plamą zmiennej wielkości. Biczyk 

czarny. Żółta plama u nasady czułków wydłużona, sięga nasady nadustka. Plamki na szczycie 

policzków wąskie i krótkie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i gęste. Przedplecze  

z żółtą przepaską, silnie rozszerzoną po bokach. Propleuryty z długimi odstającymi włosami. 

Śródplecze sporadycznie z parą żółtych plam po bokach (odm. bipunctis Saussure) Tarczka  

z parą żółtych plam lub czarna, zatarczka z żółtą przepaską. Propodeum po bokach z żółtymi 

plamami. Mesepimerum z żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z małą czarną 

plamą i transparentną plamą w środku. Parategule czarne. Odnóża czarne, stopy golenie  

i końce ud (od 1/3- 2/3) żółte, na przejściu barw rude przebarwienia. Stopy II i III pary 

przyciemnione. Wewnętrzna powierzchnia goleni I i II pary z ciemnobrązowymi lub 

czarnymi plamami. Zakończenia goleni III pary z czarną plamą po stronie zewnętrznej. 

Biodra II i rzadziej III pary z małymi żółtymi plamami po bokach lub czarne. Tergit  

I z przepaską oraz parą żółtych plam w okolicy przetchlinek. Przepaska na II tergicie w części 

środkowej wyraźnie rozszerzona z głębokim wycięciem. Po bokach tergitu żółte plamy. 

Listwa na końcu II tergitu brązowa, transparentna. Przepaski tergitów III-V lekko wycięte po 

bokach i stopniowo coraz bardziej skrócone. Owłosienie tergitu I i II odstające, jednakowej 

długości (nawet jeżeli krótsze to zawsze jednakowej długości), na kolejnych stopniowo coraz 

krótsze. Sternit II z przepaską w środku w różnym stopniu rozszerzona i wyciętą, na III- V 

przepaski w różnym stopniu zredukowane, nawet do plam po bokach. Długość ciała: 12,5 – 

16 mm. 

Samiec: Nadustek żółty. Pokryty krótkim, jednakowej długości, skierowanym ku szczytowi 

jasnym owłosieniem (u niektórych osobników, spotyka się pojedyncze długie włosy  

u nasady). Warga górna ciemnobrązowa lub z żółtym rozjaśnieniem na szczycie. Trzonek 

czułków u dołu żółty, XI człon biczyka mocno zwężony i zaostrzony na końcu. na 

wewnętrznej krawędzi z rzędem krótkich (mikroskopijnych) włosków. Ostatnie 3 (4) 

segmenty żółto lub rudo rozjaśnione (tylko ostatni w całości). Na zewnętrznej stronie członu 

XI podłużna, wąska, ciemnobrązowa listewka. Przepaska na przedpleczu żółta, może być 

silnie zredukowana. Tarczka czarna, rzadko małymi plamkami po bokach. Propodeum  

z żółtymi plamami na bokach lub czarne. Mesepimerum czarne lub z małą żółtą plamą. 

Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe, u nasady czarne z żółtym paskiem na krawędzi 
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zewnętrznej i transparentną plamą bliżej środka. Listwa na końcu II tergitu transparentna, od 

rdzawo-żółtej do ciemnobrązowej. Na sternitach III- VI przepaski z delikatnym wycięciem. 

Sternit VII na końcu z pojedynczymi rozproszonymi punktami. Długość ciała: 9,5 – 14,5 mm.  

 Uwagi: Z Polski znany jest podgatunek nominatywny E. papillarius papillarius 

(Christ, 1791). Pozostałe to: E. p. balticus Blüthgen, 1938, E. p. monticola Blüthgen, 1956, E. 

p. rubricornis Gusenleitner, 1972 (Gusenleitner 2018).  

U samców (rzadziej u samic) odmiany bipunctis Saussure nadustek często z dłuższym u nasa-

dy, odstającym owłosieniem (jak np. u E. coarctatus).  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja po Ural, Kaukaz, Turcja, Syria, Liban, Izrael, Iran, Pakistan, 

Centralna Azja, Turkmenistan, Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek 

kaspijsko-atlantycki. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, skarpy lessowe i obrywy ziemne, zbiorowiska kseroter-

miczne (Dylewska, Wiśniowski 2003). Brzegi lasów z krzewami (Schulz i in. 1996). 

Gniazdowanie: kuliste konstrukcje zawieszone na pędach roślin, deskach i ścianach 

drewnianych budynków, drewnianych żaluzjach (często buduje gniazda obok siebie), 

(Blüthgen 1961; Haeseler 1978). 

Odwiedzane kwiaty: Bupleurum fruticosum L., Foeniculum vulgare Mill., Heracleum 

sphondylium L., Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Seseli gummiferum Pall. ex Smith 

(Ukraina), Torilis arvensis (Huds.) Link (Apiaceae), Hedera helix L. (Araliaceae), Erigeron 

acris L., Solidago canadensis L. (Asteraceae), Campsis radicans (L.) Seem ex Bureau 

(Bignoniaceae), Symphoricarpos sp. (Caprifoliaceae), Calluna vulgaris (L.) Hull, Erica sp. 

(Ericaceae), Melilotus alba Med. (Fabaceae), Thymus serpyllum L. (Lamiaceae), Allium 

ampeloprasum L., A. rotundum L. (Liliaceae), Chamaenerion angustifolium (L.) Holub, 

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W. L.Wagner & Hoch (Onagraceae), Frangula 

alnus Mill., Rhamnus cathartica L. (Rhamnaceae), Rubus idaeus L., Sanguisorba officinalis 

L. (Rosaceae), Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae) (Ukraina), Scrophularia bicolor 

Smith (Ukraina), S. umbrosa Dumort., S. scopolii Hoppe (Scrophulariaceae), Ampélopsis 

japonica (Thunb.) (Vitaceae) (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schulz i in. 1996; 

Schedl 1997; Schneider, Feitz 2001; Kofler 2005; Fateryga 2010, 2011, 2012b; Woydak 

2006); Solidago gigantea Aiton (Asteraceae), Euonymus sp. (Celastraceae), Lupinus sp. 

(Fabaceae), Valeriana sp. (Valerianaceae) (dane niepublikowane). 
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Pokarm larw: gąsienice Geometridae (Lepidoptera) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis inaequalis Dahlbom, Ch. marginata Mocsáry 

(Hymenoptera: Chrysididae), Mesostenus gladiator (Scop.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 

(Blüthgen 1961; Woydak 2006; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca V do połowy IX. 

 Ryc. 62. Wykres dynamiki pojawu Eumenes papillarius (Christ) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebierz, Uniemyśl [VV64] (Paul 1943); Trójmiejski PK: Dol. Radości [CF33] 

(Ciechanowski i in. 2001a); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – oś. Pogodno – Wzgórze Napoleona, – Dol. Siedmiu Młynów, – Osów, 

Pilchowo [VV62], – Gocław [VV72], Bartoszewo [VV63], Lubczyna [VV82], Goleniów [VV83], Głębokie 

[VV62] (Paul 1943);  

Pomorze Zachodnie: ogólnie (Puławski 1967) 

Pojezierze Mazurskie: Wigierski PN: Gawrych Ruda [FE38], Suwalski PK: Smolniki [FF21] (Żyła 2006); 

Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Poznań– Zieliniec [XU30] (Banaszak 1980b); Królewiny [XT88] 

(Wendzonka 2012);  

Nizina Mazowiecka: Niesułków Kol. [DC14] (Kowalczyk 1996a); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – 

Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski 

PN: Bromierzyk [DC59] (Szczepko i in. 2009); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD93] (Żyła i in. 2018);  
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Śląsk Górny: Brynek [CA39], Brzeszcze Nazieleńce [CA63], Bytom, – plac muzealny przy MGB [CA57], – 

Bobrek, – Szombierki, – – Park Fazaniec, [CA47], – Dąbrowa Miejska, – Miechowice [CA48], Chechło Nowe 

[CA59], Katowice – Ligota [CA56], Lubliniec [CB21], Mikołeska [CB40], Olesno [CB13], Pszczyna [CA53], 

Przezchlebie [CA38], rez. Segiet [CA48], Ruda Śląska, Dol.Potoku Jamna [CA56], Świerklaniec [CA58], 

Tarnowskie Góry – Strzybnica [CA49] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Puławski 1967); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Załęczański PK [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2000); Lisowice [CB46] 

(Kowalczyk, Kurzac 2002); Ojcowski PN: Bukówki, Ojców, Prądnik Czajowski, Skały Ciche [DA16], Iwiny 

[DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] 

(Kowalczyk, Kurzac 2005); Łódź – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); PK Wzniesień Łódzkich: 

Plichtów [DC04], Niesułków Kolonia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Lublinek [CC83] 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a); Stanisławów [DC61], Spalski PK: Inowłódz [DC40] (Kowalczyk i in. 2008); 

Grabina [DC04] (Szczepko, Wiśniowski 2010); Suchedniów [DB85] (Król 2016); 

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Okrajnik k. Kaczorowa [WS63] (Dittrich 1921). 

Zbadany materiał: 226 okazów (94♀♀, 132♂♂), w tym 133 okazy (51♀♀, 82♂♂) wcześniej niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia - Klub Tenisowy Arka [CF44] 18.07.1994 – 2♀♀, 27.08.1996 – 1♂, 23.07.1999 – 

1♂, 22.07.2001 – 1♀, - Polanka Redłowska [CF44] 30.06.2011 – 1♂, - uż. ekol. Jez. Kackie [CF33] 2.07.2010 – 

1♀ leg. JKK (MGB); Władysławowo [CF37] 19.06.1998 – 1♀, 3♂♂ leg. RD (MGB); Dąbkowice WA82 

27.07.2005 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Darłówko [WA83] 7.08.2006 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Wicie [WA94] 

18.07.2004 – 1♀, 23.07.2004 – 1♀, 3♂♂, 28.07.2004 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Łącko [XA04] 30.07.2004 – 

2♀♀, 1♂, 27.07.2006 – 1♂, 28.07.2006 – 1♀ leg. WŻ (MGB); PK Mierzeja Wiślana: rez. Mewia Łacha [CF62] 

8.08.2011 – 1♀ leg. MS (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 30.08.1996 – 1♂ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: L. Piekiełko [CF24] 

24.07.2000 – 1♀, Reszki [CF24] 29.08.2012 – 1♂ leg. JKK (MGB); Ińsko [WV32] 13.06.2004 – 1♂, 

22.07.2004 – 1♂ leg. GM (cGM); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Szynkielów [CB49] 2.06.1992 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Murzynowo [CD92] 

3.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Winna Góra [XU68] 23.08.2008 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Góra 

[WU73] 12.07.2011 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Gubin [VT85] 7.08.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Przybrodzin [XU91] 

4.07.2013 – 1♂, 7.07.2013 – 1♂, 11.07.2014 – 1♀, 13.07.2014 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Dobra Nadzieja [XT94] 

28.07.2014 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Piła k. Pleszewa [YT05] 29.07.2014 – 1♀ leg. EM (cJW); Kwileń [XT96] 

1.06.2016 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Dąbrówka k. Poznania [XU10] 02.06.2016 – 1♀ leg. TR (cJW); Gostyń [XT35] 

15.07.2017 – 1♀ leg. JW (cJW); Kwileń [XT96] 20.07.2018 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Łomna Las, stacja PAN [DD80] 11.06.2017 – 1♀, 22.07.2017 – 2♀, 8.08.2017 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46] *.1884 – 1♀, – Rędzin [XS37] 3.07.1887 – 1♂ coll. RDi (MPW); Krzelów 

[XS09] 4.07.1916 – 1♂, 24.07.1916 – 1♂ leg. ES (MŚO); Wrocław [XS46] 13.07.1946 – 1♀ coll. JN (MPW); 

Głogówek [YR08] 1.08.2003 – 1♀, 5♂♂ leg. WŻ (MGB); Moszna [XR99] 6.08.2004 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB)  
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Śląsk Górny: Bytom – Miechowice [CA48] 21.08.2010 – 1♂, – Szombierki [CA57] 10.08.2010 – 1♀ leg. WŻ 

(MGB); Rudzka Kuźnica [CA47] 20.07.2014 – 2♀♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Ruda Śl. Wirek [CA47] 24.07.2015 – 

1♂, 28.07.2015 – 1♂leg. JG (cAG); Bytom [CA58] 19.04.2018 – 2♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Katowice – 

Muchowiec [CA56] 28.05.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Budziszewice [DC22] 20.06.1999 – 1♂ leg. MMa (MPŁ); Michałów k. Kęblin [CC95] 

30.07.2009 – 1♂ leg. BS (MGB); rez. Krzyżanowice [DA68] 25.07.2006 – 3♂♂ leg. BW (MGB); Suchedniów 

[DB85] 2013 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 5.08.1933 – 1♀ leg. * (MIZ); 

Nizina Sandomierska: Bolestraszyce k. Przemyśla [FA32] 10.08.1997 – 1♂ leg. TH (MIZ); Bartkowice k. 

Głogowa Małop. [EA65] 29.07.1999 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Cierpisz [EA55] 12.06.2007 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); 

Płazówka [EA57] 2.08.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Grodzisko Dolne [FA05] 16.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ) 

 

 

Ryc. 63. Rozmieszczenie Eumenes papillarius (Christ) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS75] *.1893 – 1♂ coll. RDi (MPW); Zachełmie [WS43] 13.07.1914 – 1♂ 

coll. RDi (MPW); Podgórzyn [WS43] 14.07.1914 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Beskid Zachodni: Wisła [CA40] 01– 08.08.1994 – 2♂♂, 01.08.1996 – 3♂♂ leg. WŻ (MGB); Wisła Czarne 

[CV59] 2.08.1996 – 1♀ leg. WŻ, 8.08.1996 – 1♀, 30.06.1997 – 1♂ leg. HS (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 

17.07.1997 – 1♀, 4♂♂, 23.07.1997 – 1♀, 27.07.1997 – 1♂, 31.07.1997 – 1♀, 21.07.1998 – 2♂♂, 22.07.1998 – 

1♂, 23.07.1998 – 7♂♂, 26.07.1998 – 1♀, 2.08.1998 – 1♂, 25.07.1999 – 1♀, 30.07.2000 – 3♂♂ leg. WŻ, 

27.07.1998 – 1♀, 2♂♂ leg. DŻ (MGB); Ochotnica Górna – Forendówki [DV48] 5.08.2004 – 1♂ leg. ŁP (ISEZ); 
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Kamionka Wielka [DV89] 12.08.2016 – 2♀♀ leg. BW (cBW); Wisła – Czarne [CV49] 28.07.2018 – 1♂ leg. 

WŻ (MGB); 

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36] 12.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Dębica, L. Wolica, oddz. 20f [EA34] 09-10.2017 – 1♂ leg. AT (cJW); 

Pieniny: Pieniński PN - Wąwóz Szopczański [DV57] 4.07.2014 – 1♀ leg. BW (cBW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 5♂♂; Francja – 1♀, 2♂♂; Grecja – 1♀, 18♂♂; Niemcy – 

14♀♀, 17♂♂; Turcja – 1♀ (MGB). 

 

Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799) 

– Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799) (Möschler 1939), (Paul 1943) [częściowo, autor], 

(Blüthgen 1961), (Stępkowska-Barańska 1963), (Pawlikowski, Barczak 1986), (Kowalczyk 

1988b, 1988c, 1991a, b, 1994, 2004b), (Kowalczyk, Krzeptowski 1995), (Ciechanowski i in. 

2001b), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Kurzac 2002, 2007, 2009), 

(Wiśniowski 2002, 2005a, 2008), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Nadolski 2007), (Sawoniewicz, Wiśniowski 2007), (Zych, 2007), (Kowalczyk i 

in. 2008, 2009b), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a, 2008b), (Szczepko i in. 2009), 

(Olszewski 2010), (Wendzonka 2011, 2012), (Król 2016), (Żyła i in. 2018)  

– jako Eumenes subpomiformis Blüthgen w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne oznaczenie, 

autor], 

– jako Eumenes coarctatus L. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo błędne oznaczenie, 

autor] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie. Nadustek delikatnie 

wypukły, z rozproszonym punktowaniem, z żółtą półokrągłą przepaską u nasady najczęściej 

sięgającą ok. 1/3 długości nadustka (zdarzają się okazy u których przepaska sięga połowy 

nadustka) i rzadko występującą plamą w pobliżu szczytu, pokryty długim jasnymi 

odstającymi włoskami (wyraźnie dłuższymi u nasady). Warga górna czarna. Skronie z długim 

odstającym owłosieniem. Trzonek czułków z przodu z wąską żółtą plamą lub cały czarny. 

Biczyk czarny. Żółta plama u nasady czułków wydłużona, sięga nasady nadustka, plamki na 

szczycie policzków wąskie i krótkie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i gęste. 

Przedplecze z żółtą przepaską, często rozszerzoną po bokach. Propleuryty z długimi 

odstającymi włosami. Tarczka z parą żółtych plam lub czarna, zatarczka z żółtą przepaską. 

Propodeum po bokach z żółtymi plamami. Mesepimerum z żółtą plamą. Pokrywki 

skrzydłowe żółte, u nasady z wąską czarną plamą i transparentną (najczęściej rudą) plamą  

w środku. Parategule czarne. Stopy golenie i końce ud (od 1/3- 2/3) żółte, na przejściu barw 

rude przebarwienia. Ostatnie człony stóp II i III pary przyciemnione. Wewnętrzna 
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powierzchnia goleni I pary z ciemnobrązowymi lub czarnymi plamami. Biodra II i rzadziej III 

pary z małymi żółtymi plamami. Owłosienie tergitu I i nasady II długie i odstające, dalej 

stopniowo coraz krótsze w stronę końca. Tergit I z przepaską oraz parą żółtych plam  

w okolicy przetchlinek. Przepaska na II tergicie w części środkowej z delikatnym wycięciem, 

po bokach tergitu żółte plamy. Listwa na końcu II tergitu ciemnobrązowa, słabo przejrzysta. 

Przepaski tergitów III-V stopniowo coraz bardziej skrócone ( na V często zanika). Na 

sternicie II przepaska najczęściej w środku rozszerzona z głębszym wycięciem, kolejne 

czarne. Stenity V i VI z grubym, silnie rozproszonym punktowaniem (odległości pomiędzy 

punktami dużo większe od ich średnicy). Długość ciała: 12,5 – 16,5 mm.  

Samiec: nadustek żółty. Trzonek czułków z żółtą plamą z przodu, u góry z krótkimi, często 

odstającymi włoskami. XI człon biczyka na wewnętrznej krawędzi gładki. Ostatnie 3 (4) 

segmenty biczyka żółto lub rudo rozjaśnione (ostatni w całości). Plama u nasady czułków 

okrągła lub zwężona i sięga nasady nadustka. Pokrywki skrzydłowe czarne z żółtą obwódką 

na zewnętrznej krawędzi i transparentną ciemną plamą w środku. Parategule czarne. 

Mesepimerum najczęściej z małą żółtą plamą. Tarczka czarna. Biodra II pary z małymi 

żółtymi plamami lub czarne. Sternit VII na końcu w części środkowej z pojedynczymi 

rozproszonymi punktami. Na sternitach III - V silnie skrócone przepaski, przerwane w środku 

i w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 10 – 13,5 mm.  

 Uwagi: W Polsce stwierdzono tylko gatunek nominatywny E. pedunculatus 

pedunculatus (Panzer, 1799). Poza nim opisano 2 inne: E. p. eburneopictus Giordani Soika, 

1940 i E. p. turanus Blüthgen, 1943 (Gusenleitner 2018).  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu przez Syberię po Sachalin, Turcja, Kazachstan, 

Mongolia, poł. zach. Chiny (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek pacyficzno-atlantycki. 

Siedliska: tereny piaszczyste porośnięte sosną i wrzosem, miedze śródpolne i ugory, skarpy 

lessowe, zarośla i murawy kserotermiczne, porzucone pola uprawne, kopalnie piasku, łąki 

zmiennowilgotne i polany leśne (Puławski 1967; Kowalczyk 1994; Dylewska, Wiśniowski 

2003; Kowalczyk i in. 2009; Szczepko i in. 2009; Wendzonka 2011; Posłowska 2017), 

żwirownie, tereny ruderalne (dane autora).  

Gniazdowanie: pojedyncze kuliste konstrukcje na pędach wrzosu, szpikach sosny, źdźbłach 

traw, rzadziej kamieniach, czasami w grupach (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Ruchin, 

Antropov 2019). 
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Odwiedzane kwiaty: Angelica sp., Eryngium campestre L., (Apiaceae), Cirsium sp., 

Echinops sphaerocephalus L., Erigeron sp., Galatella linosyris (L.) Rchb.f., Senecio vernlis 

Waldst.& Kit., Solidago canadensis L., Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom, 

Tanacetum sp., (Asteraceae), Calluna vulgaris (L.) Hull, Erica sp. (Ericaceae), Melilotus sp. 

(Fabaceae), Geranium sp. (Geraniaceae), Origanum vulgare L., Thymus sp. (Lamiaceae), 

Epilobium angustifolium L. (Onagraceae), Veronica chamaedrys L., V. spicata L. 

(Plantaginaceae), Reseda lutea L. (Resedaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Rubus 

sp. (maliny) (Rosaceae) (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schneider, Feitz 2001; Larionov, 

Voblenko 2002; Woydak 2006); Peucedanum oreoselinum (L.) Moench (Apiaceae), Cirsium 

arvense (L.) Scop., Erigeron canadensis (L.) Cronquist, Solidago gigantea Aiton, Solidago 

virgaurea L., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale F.H. Wigg. (Asteraceae), Scabiosa 

ochroleuca (L.) (Dipsacaceae), Vaccinium uliginosum L. (Ericaceae), Vicia sp. (Fabaceae), 

Veronica teucrium (L.) (Plantaginaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: m.in. gąsienice Ematurga sp. (Lepidoptera: Geometridae) i innych 

Microlepidoptera (Tortricidae, Pyralidae, Geometridae, Alucitidae, Pyraustidae), rzadziej 

larwy Cimbicidae (Hymenoptera) (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita (L.), Ch. ruddii Schuckard (Hymenoptera: 

Chrysididae), Acroricnus stylator (Thunb.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Blüthgen 1961; 

Martynova, Fateryga 2015). 

Okres pojawu: od początku IV do początku X.  

Ryc. 64. Wykres dynamiki pojawu Eumenes pedunculatus (Panzer) w Polsce.  
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Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Bernadowo [CF33] (Kowalczyk 2004b); 

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33] (Blüthgen 1961); Bory Tucholskie [XV67] (Pawlikowski, Barczak 

1986);  

Pomorze: ogólnie (Paul 1943); rez. Przyjaźń [CF32] (Ciechanowski i in. 2001b); 

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939; Blüthgen 1961); ok. wsi Rubcowo [FE56], rez. 

Mały Borek, rez. Starożyn [FE57] (Kowalczyk 1991b); Wigierski PN: Cimochowizna, Krzywe, Rosochaty Róg, 

Wasilczyki [FE39], Gawarzec [FE28], Gawrych Ruda [FE38], Sobolewo [FE29], Wiatrołuża [FF30] (Żyła 

2006); Wigierski PN: ok. Krzywego [FE39] (Zych, 2007); Sierakowo [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Uniejów [CC45] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); rez. Winnica [CC40] 

(Kowalczyk i in. 2009b); Góra, uż. ekol. „Jaskółcza Skarpa” [WU73] (Wendzonka 2011); Białobrzeg [XT98] 

(Wendzonka 2012); 

Nizina Mazowiecka: Sulejówek – Ratajewo [EC18] (Stępkowska-Barańska 1963); Brwinów [DC87] 

(Stępkowska-Barańska 1963); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński 

PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36] (Kowalczyk, 

Kurzac 2009); Kampinoski PN: Bromierzyk, Pieklice [DC59] (Szczepko i in. 2009);  

Puszcza Białowieska: Białowieża – ugory N od Tropinki [FD94], ogólnie Puszcza Białowieska [FD85], 

Siemieniakowszczyzna [FD96] Żyła i in. 2018);  

Śląsk Górny: Bytom [CA57] (Stępkowska-Barańska 1963); Brynek [CA39], Bytom [CA57], rez. Segiet 

[CA48], Chechło Nowe [CA59], Jamna, Kochłowice [CA56], Lubliniec [CB21], Łabędy [CA37], Maciejów 

{Zabrze} [CA47], Mikołeska [CB40], Przezchlebie [CA38], Świerklaniec [CA58], ok. Zabrza [CA47] (Żyła 

2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Bukówki, Czajowice, Dąbrówka, Góra Koronna, Góra 

Moroń, Grodzisko, Kamieniec, Skała Małesowa [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 

2003); Załęczański PK: Krzeczów [CB47], Parowy Łaszewskie, rez. Węże, Lisowice [CB46] (Kowalczyk, 

Kurzac 2002); Góra Dąbrówka k. Chechła [CA98] (Żyła 2007); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Przyłęk [DC24], Michałów [DC14], Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93], 

Nowosolna [DC03], Dąbrowa k. Łodzi, Kalonka [DC04], Modlica [CC92] (Kowalczyk 1988c); Łódź [CC93] 

(Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki[CC94] (Kowalczyk 1994); Zimnowoda k. Bogorii [EB10], 

Kozłówek k. Tarłowa [EB44], Niekrasów k. Staszowa [EA29] (Sawoniewicz, Wiśniowski 2007); PK Wzniesień 

Łódzkich: Boginia, Dąbrowa, Niesułków Kolonia [DC04], Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź 

– Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – ul. Opolska, – Las Łagiewniki 

[CC94], – Nowosolna - Dol. Miazgi [DC03] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Grotniki [CC85], Mikołajów 

[DC23], Rzgów [CC92], Szynkielów [CB49] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Stanisławów [DC61], Spalski PK: 

Ceteń [DC30], Fryszerka [DC40], Inowłódz, Teofilów [DC40], Rez. Konewka, Spała [DC41], Łąki 

Henrykowskie [DC31], rez. Żądłowice [DC51] (Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świetokrzyskie: Masłów [DB83], Łąka Gruszka [DB84] (Król 2016); 
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Roztocze: Obrocz [FB40], Majdan Kasztelański [FA49], Józefów, kamieniołom "Babia Dolina" [FA49] (Żyła, 

Wiśniowski 2019); 

Nizina Sandomierska: Ocieka k. Ropczyc [EA45], Niwiska [EA46], Bukowiec k. Kolbuszowej [EA56], 

Nadrzecze [FB10] (Sawoniewicz, Wisniowski 2007); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane – Antałówka [DV25] (Kowalczyk, Krzeptowski 1995).  

Zbadany materiał: 509 okazów (268♀♀, 241♂♂), w tym 311 okazów (161♀♀, 150♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: W. Wolin [VV67] 27.07.1914 – 1♀ leg. EH (coll. MIZ); Sulicice [CF27] 27.06.1996 – 1♂ 

leg. RD (MGB); Chałupy [CF37] 01.09.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Dol. Radości [CF33] 

8.09.1999 – 1♀ leg. JKK (MGB); rez. Bielawskie Błota [CF27] 25.05.2003 – 2♀♀, 1♂ leg. AK (MGB); Wicie 

[WA94] 28.07.2004 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Łącko [XA04] 27.07.2006 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Darłówko [WA83] 

7.08.2006 – 4♀♀ leg. WŻ (MGB); PK Mierzeja Wiślana: Kąty Rybackie [CF82] 12.08.2011 – 1♂, rez. Mewia 

Łacha [CF62] 11.08.2010 – 1♀ leg. MS (MGB); Nadmorski PK: rez. Białogóra [XA97] 20.06.2013 – 1♀ leg. 

BS (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Goleniów [VV83] * – 1♀, 20.11.1892 – 1♂, 12.07.1896 – 2♀♀, 1♂, 18.07.1896 – 2♀♀, 

3♂♂ leg. HL (coll. MIZ); Bartoszewo [VV63] 12.08.1933 – 1♀, 14.07.1939 – 1♂, 10.07.1940 – 1♂, 19.07.1940 

– 1♀, 13.07.1941 – 1♂, 8.08.1941 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Czaplinek [WV83] 29.07.1933 – 2♀♀, 9♂♂, 

31.07.1933 – 2♂♂, 15.07.1940 – 1♂ ARP (coll. MIZ); Pilchowo [VV62] 24.07.1938 – 1♂, 26.07.1938 – 1♂, 

7.07.1940 – 2♀♀, 9.07.1940 – 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Tanowo [VV63] 15.07.1940 – 2♂♂ leg. ARP (coll. 

MIZ); Szczecin [VV72] * – 2♀♀, – Bezrzecze [VV62] 06.06.1936 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Zdroje [VV71] 

16.06.1916 – 1♂ leg. GS (coll. MIZ); Dębsko [WV50] 7.08.1981 – 1♂ leg. AP (cAP); Garcz [CF12] 30.08.1996 

– 2♀♀ leg. JKK (MGB); Sominy [XV79] 12.09.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Reszki [CF24] 

31.08.2000 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MGB); Pila k. Gostycyna [XV82] 15.08.2003 – 1♂ leg. BJL (MGB); 

Czertyńskie Bagno [WV41] 18.09.2005 – 1♀ leg. GM (cGM), 18.09.2005 – 1♂ leg. GM (MGB); Jez. Sołtyskie 

[WU89] 23.07.2005 – 1♀ leg. JW (cJW); rez. Wrzosowiska w Okonku [XV13] 07.08.2009 – 1♀, 1♂ leg. JW 

(cJW); rez. Jezioro Sporackie [XV66] 19.07.2015 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Przerwanki [EE59] 16.08.1952 – 1♀ leg. PT (MIZ); Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast – 

oddz. 75 [EE53] 07.07.2005 – 1♂, – L. Wilczy Dół – oddz. 75 [EE53] 23.04. – 21.05.2009 – 1♂, – oddz. 90 

[EE53] 15.06.2005 – 1♀, 1♂, – oddz. 106 [EE53] 23.04.-21.05.2009 – 1♀, 22.05.-08.06.2009 – 1♀, 08.05. – 

01.07.2009 – 1♀ leg. JMG, – oddz. 106c [EE53] 08.05. – 01.07.2009 – 1♀ leg. JMG, – oddz. 117 [EE53] 07.05. 

– 8.06.2007 – 1♀, 04 – 30.05.2011 – 1♂, – L. Snopki – oddz. 248 [EE44] 23.04.-21.05.2009 – 1♂ leg. JMG 

(MGB); Kolonia [EE13] 5.06.2017 – 1♂ leg. TH (MIZ); Szczytno – Olszyny [EE03] 7.07.2018 – 1♂ leg. TH 

(MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Zielona Góra [WT35] * – 2♀♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Sułów [XT50] 

31.07.1947 – 1♂, 10.09.1948 – 2♀♀ coll. JN (MPW); Czerwonak, Dziewicza Góra [XU31] 10.07.1953 – 1♀ 

leg. AR (MIZ); Toruń - Barbarka [CD37] 09.06.1977 – 1♂ leg. TP, - Bielany [CD37] 11.06.1975 – 1♀ leg. TP 

(MGB); Murzynowo [CD92] 6.06.1997 – 1♂ leg. JKK (MGB); Biedrusko [XU32] 14.07.2003 – 2♀♀, 

07.08.2003 – 2♀♀, 14.08.2003 – 1♀ leg. JW (cJW); Mierków [VT93] 29.05.2011 – 2♂♂ leg. JW (cJW); 

Sierakowski PK: Chalin [WU72] 25.07.2011 – 1♀, 02.08.2011 – 1♀, 09.08.2011 – 1♀, 13.09.2011 – 2♀♀, 

30.09.2011 – 1♀, *. 2014 – 1♂, Ławica [WU63] 24.08.2013 – 1♀, Łężeczki [WU82] 30.06.2016 – 1♀, 1♂, 



206 
 

25.07.2011 – 2♀♀ leg. JW (cJW); Budoradz [VT86] 07.08.2011 – 2♀♀, 1♂ leg. JW (cJW); Janiszewice [VT73] 

23.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Marianka [VT83] 23.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Zasieki [VT73] 23.07.2011 

– 1♂ leg. JW (cJW); Gręzawa [VT92] 14.05.2011 – 3♀♀, 23.07.2011 – 1♂, 21.08.2011 – 3♀♀ leg. JW (cJW); 

Sierakowski PK: Chalin [WU72] 02.06.2011 – 1♀, 09.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Bierzyce [VT85] 

10.07.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Osiek [VT94] 10.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Brzozów [VT74] 24.05.2011 – 

1♀, 29.05.2011 – 2♂♂, 12.06.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Piekarzew [XT85] 12.08.2011 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 

Nadwarciański PK: Walga - Królewiny [XT88] 05.07.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 

24.07.2012 – 1♂, 25.07.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Skwierzyna [WU22] 24.08.2012 – 1♀ leg. TR (cJW); Ławica 

[WU63] 09.07.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Potrzanowo [XU43] 12.05.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); Czarnowska 

Górka [VU82] 12.08.2012 – 1♂ leg. JW (cJW); PN Ujście Warty: Czarnowska Górka [VU82] 12.08.2012 – 1♂, 

Mościczkowa Górka [VU83] 12.08.2012 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Niniew, pow. Pleszew [XT96] 20.05.2013 – 1♀ 

leg. PŻ (cJW); Przybrodzin [XU91] 04.07.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Stara Kaźmierka [XT96] 17.06.2013 – 1♀, 

05.08.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Piła k. Pleszewa [YT05] 04.08.2015 – 1♀ leg. EM (cJW); Kwileń – Mycielinek 

[XT96] 19.07.2018 – 1♀ leg. PŻ (cJW);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 14.09.1952 – 1♀ leg. JGł (MIZ); Puszcza Bolimowska [DC46] 

12.08.1992 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MPŁ), 29.08.1992 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Bolimowski PK: Grabie [DC46] 

6.06.1995 – 1♀, Kamion [DC45] 15.06.1996 – 1♀, n. Chojnatką [DC55] 2.06.1999 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Cieszewo [DD33] 29.07.1997 – 1♂ leg. JKK (MGB); Noskowice [DD03] 14.08.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Kampinoski PN: Ławy [DC79] 2.09.2005 – 1♀ leg. TH (MIZ); Łomna Las [DD80] 11.08.2007 – 1♂ leg. TH 

(MIZ); Wólka Wiciejowska [EC47] 21.08.2015 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Kępa Niemojewska [EC03] 11.07.2016 – 

1♀, 30.07.2016 – 1♀ leg. JW (cJW); Anielin [EC23] 13.07.2016 – 1♀ leg. JW (cJW); Sokule [DC56] 

24.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Podlasie: Poleski PN: Czemernik k. Bagna Bubnów [FB59] – 1♀ 28.07.2005 leg. AK (MGB); Mielnik k. 

Siemiatycz [FD30] 5.06.2007 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); Rospuda [FE28] 17.07.2015 – 1♀ leg. AKA (cBW) 

Śląsk Dolny: Namysłów [XS96] 19.05.1886 – 1♂ coll. RDi (MPW); Proszków [XS06] 11.07.1896 – 1♂, 

22.07.1896 – 1♀, 2♂♂ coll. RDi (MPW); Legnica [WS87] * – 3♂♂ coll. RDi (MPW); Wrocław Zach. [XS46] 

5.09.1946 – 2♀♀ coll. JN (MPW); Kamień Śląski [BB90] 19.07.1947 – 1♀ leg. MB (MIZ); Górażdże [BB80] 

13.06.1948 – 1♀ leg. MB, 31.07.1948 – 1♀, 1.08.1949 – 1♀ leg. WN (MIZ); 

Wzgórza Trzebnickie: Skarszyn [XS58] 23.05.1893 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 27.06.1946 – 1♂, 29.06.1946 – 1♂, 4.07.1946 – 1♂, 

15.07.1946 – 2♂, 27.07.1946 – 2♀, 26.07.1947 – 2♀, 13.08.1946 – 2♀♀, 18.08.1946 – 1♀, 19.08.1946 – 1♀, 

18.08.1947 – 1♀, 13.09.1947 – 1♀ leg. WN (MIZ); Wodzisław Śląski [CA14] 2.08.2008 – 1♀ leg. MM (UJK); 

Bytom, ok. Stroszka [CA48] 2.06.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Ndl. Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 

26.07.2018 – 1♂ leg. WŻ (MGB);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] * – 1♀ leg. AW (ISEZ); Częstochowa [CB63] 15 07 1981 

– 1♂, 5 06 1985 – 1♂ leg. AP (cAP); Janów [CB82] 14.07.1987 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Olsztyn [CB72] 

20.08.1987 – 2♂♂, 12.08.1994 – 1♀, 13.08.1994 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Kusięta [CB72] 10.05.1988 – 1♂ leg. 

WC (ISEZ); Bukowno [CA96] 9.06.1996 – 1♂ leg. JG (MGB); Ojcowski PN - Złota Góra [DA16] 12.08.1996 – 

1♀ leg. RD (MGB); Młodziejowice [DA25] 26.05.2005 – 1♂ leg. ŁP (ISEZ); 
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Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] * – 1♂ leg. * (MIZ); Modlica [CC92] 28.08.1941 – 1♀ leg. EKe (MPŁ); 

Inowłódz [DC40] 13.08.1981 – 1♂ leg. BS (MGB); Zwierzyniec k. Buska [DA79] 20.06.1993 – 1♂ leg. AP 

(cAP); Skowronno [DA69] 20.06.1995 – 1♂ leg. RD (MGB); Meszcze [DB19] 5.06.1996 – 1♀ leg. JKu (MGB); 

rez. Krzyżanowice [DA68] 13.07.1996 – 2♂♂ leg. HS, 25.07.2006 – 2♂♂ leg. BW (MGB); rez. Skotniki Górne 

[DA78] 14.07.1996 – 1♂ leg. RD (MGB); Brzustów [DC40] 20.08.1999 – 2♀♀ leg. JKK (MPŁ); rez. Murawy 

{Dobromierskie} [DB25] 28.06.2001 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Królowa Wola [DC41] 26.06-11.07 2003 – 1♀ leg. 

JKK (MPŁ); PK Wzniesień Łódzkich: Plichtów [DC04] 23.06.2004 – 1♂, Borchówka [DC04] 13.05.2006 – 1♂ 

leg. JKK (MPŁ)Chęcińsko – Kielecki PK [DB63] 29.06.2004 – 1♀ leg. JB (cJB); Kozłówek k. Tarłowa [EB44] 

27.10.2004 – 2♀♀, 2♂♂ leg. TH (MIZ); rez. Krzyżanowice [DA68] 20.07.2007 – 1♂ leg. BW (cBW); Gaj 

Policzko [DB25] 1.08.2007 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Łódź – Brus [CC83] 20.08.2011 – 1♀ leg. BS (MGB); 

Spalski PK: Ceteń [DC50] 30.05.2010 – 1♀, Teofilów DC40 20.08.2009 – 1♀, 1♂ leg. MS (MGB); Winiarskie 

Góry k. Woli Zagojskiej Górnej [DA78] 13.06.2012 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: G. Chełmowa [EB03] 15.08.1984 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Chęcińsko-

Kielecki PK [DB63] 29.06.2004 – 1♀ leg. JB (MGB); Masłów [DB83] 11-24.08.2013 – 1♀, Łąka Gruszka 

[DB84] 11-24.08.2013 – 1♀ leg. GK (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Stare Załucze [FB49] 4.10.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ); Pikołowa k. Chulcze Nowej Wsi 

[FB68] 5.10.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ); Zaróbka k. Cycowa [FB49] 7.10.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ); Poleski PN - 

Karczunek [FB69] 20.07.2013 – 1♂ leg. BW (MGB); 

Nizina Sandomierska: Lubasz k. Szczucina [EA07] 29.05.1944 – 1♂ leg. WN (MIZ); Wierzchosławice [DA84] 

27.08.1994 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Ndl. Głogów – Widełka [EA66] 29.07.1999 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Ndl. 

Kolbuszowa – L. Kamień [EA87] 13.08.-9.09.1999 – 1♂ leg. TH&MŁ (MIZ); Ndl. Leżajsk – L. Marynin 

[EA86] 15-23.06.2000 – 1♂, – L. Zmysłówka [FA05] 16.08.2009 – 1♀, 1♂ leg. TH (MIZ); Osia Góra k. 

Raniżowa [EA66] 26.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Leżajsk – Marynin [EA87] 27.05.2000 – 1♂ leg. ALi (MIZ); 

Leżajsk [EA86] 28.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Sekwest [EA45] 9.06.2002 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Zmysłów k. Wilczej Woli [EA67] 28.08.2003 – 3♀♀ leg. TH (MIZ); Rudnik nad Sanem [EA88] 19.05.2004 – 

1♂ leg. TH, 3.11.2005 – 3♂♂ leg. ALi (MIZ); Wólka Niedźwiedzka [EA86] 19.05.2004 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Huta Przedborska [EA55] 18.06.2004 – 1♂ leg. ALi, 19.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Niwiska [EA46] 

11.10.2004 – 1♀, 2♂♂, 21.07.2006 – 2♂♂, 2.06.2013 – 1♂ leg. H (MIZ); Kolbuszowa Górna [EA56] 

27.10.2005 – 1♀ leg. TH (MIZ); Wólka k. Czarnej Sędziszowskiej [EA55] 27.10.2005 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Czarna Sędziszowska [EA55] 2.11.2005 – 1♂, 3.08.2007 – 2♂♂ leg. TH (MIZ); Grochowe k. Mielca [EA37] 

2.09.2006 – 1♂ leg. TH (MIZ), 2.09.2006 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Hucisko k. Niwisk [EA46] 11.06.2007 – 1♀, 

13.06.2006 – 1♂ leg. TH (MIZ); Leszcze [EA45] 26.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kopcie Żarkowina [EA67] 

2.08.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Poręby Huciskie k. Niwisk [EA46] 8.06.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Okraglice k. 

Niwska [EA46] 11.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Buda Stalowska – Krawce [EA69] 12.07.2007 – 1♂, – L. 

Świerczyny [EA59] 25.05.2006 – 1♂ leg. MJŁ, – L. Bojanów [EA68] 7.07.1990 – 1♂ leg. TH, – L. Poręby 

[EA68] 07-24.08.1997 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Poręby Huciskie [EA46] 21.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Niwska 

Podkościele [EA46] 26.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Ndl. Tuszyma – L. Przecław [EA36] 17.07.2008 – 1♂, – 

L. Przyłęk [EA46] 3.05.2009 – 1♂, – L. Ruda [EA46] 21.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Bojanów [EA68] 

5.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Bojanów, Łysa Góra [EA68] 7.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Nowa Grobla k. 

Oleszyc [FA45] 18.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Podłężniówka [EA67] 20.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); 
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Podlesie Dębowe - Lesisko k. Żabna [DA95] 23.08.2011 – 2♂♂ leg. TH (MIZ); Manasterz k. Wiązownicy 

[FA25] 31.08.1012 – 1♂ leg. TH (MIZ); Mołodycz [FA25] 27.06.2013 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

 

 

Ryc. 65. Rozmieszczenie E. pedunculatus (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

 

Beskid Zachodni: Brzeźnica [DA03] 24.05.1949 – 1♂, 20.06.1954 – 1♀ leg. * (MIZ); 

Beskid Wschodni: Szczepanowice [DA93] 19.05.2003 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Magurski PN [EV38] 5.09.2006 – 

2♂♂, 31.05.2007 – 1♂, 16.08.2007 – 1♀ leg. KW (cBW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Austria – 1♀,1♂; Francja – 1♂; Niemcy – 27♀♀, 77♂♂; Szwecja – 

1♀, 1♂; Węgry – 1♀ (MGB). 

 

Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781) 

– Vespa pomiformis Fab., Panz., (Schilling 1850) 

– Eumenes pomiformis Spin. (Vespa coarctata Panz), (Letzner 1884), (Brischke 1862)  

– Eumenes pomiformis Rossi, (Wierzejski 1868, 1874), (Meyer 1919), (Szulczewski 1950) 

– Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781) (Nasonov 1894), (Niezabitowski-Lubicz 1902), 

(Noskiewicz 1952), (Stępkowska-Barańska 1963), (Skibińska 1986)  

Diagnoza 
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Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu. Nadustek delikatnie wypukły, 

z grubym , gęstszym u nasady punktowaniem, z krótkim jasnym skierowanym ku szczytowi 

owłosieniem. Ubarwienie zmienne: od czarnego z dwoma żółtymi plamami biegnącymi od 

nasady po bokach w dół, po całkowicie żółty z wąską czarną, podłużną centralnie położoną 

smugą. Warga górna ciemnobrązowa lub na zewnętrznej krawędzi rozjaśniona. Skronie  

z długim odstającym owłosieniem. Trzonek czułków z przodu z żółtym paskiem na całej 

długości. Biczyk czarny. Żółta plama u nasady czułków (może być wydłużona i sięgać nasady 

nadustka). Plamki na szczycie policzków wąskie i krótkie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, 

długie i gęste. Przedplecze z góry z żółtą przepaską, rozszerzoną po bokach. Propleuryty  

z bardzo krótkim, cienkim i przylegającym owłosieniem. Śródplecze najczęściej czarne (u 

część osobników z południa Europy z 2 plamami). Tarczka z parą żółtych plam, zatarczka z 

przepaską. Propodeum po bokach z żółtymi plamami. Mesepimerum z żółtą plamą. Pokrywki 

skrzydłowe żółte, z czarną podłużną plamą u nasady i małą transparentną plamą w środku. 

Parategule czarne. Odnóża w kolorze żółtym, tylko nasada ud (w różnym stopniu) czarna. Na 

stylu barw rude przebarwienia. Czasami ostatnie segmenty stóp II i III pary silnie 

przyciemnione. Biodra II i rzadziej III pary z małymi żółtymi plamami (często silnie 

zredukowanymi). Owłosienie I tergitu długie i odstające. Na II włoski bardzo krótkie jedynie 

u nasady czasami lekko odstające, poza tym przyległe. Listwa na końcu II tergitu od rudo-

brązowej transparentnej po ciemnobrązową. Tergity I-V z żółtymi przepaskami. Tergit  

I z wyciętą w środku przepaską i często parą plam w pobliżu przetchlinek. II z przepaską  

w różnym stopniu w środku poszerzoną z wycięciem, po bokach tergitu żółte plamy. 

Przepaski tergitów III-V lekko wycięte po bokach i stopniowo ku końcowi odwłoka coraz 

krótsze. Na sternicie II przepaska w środku w różnym stopniu rozszerzona z głębszym 

wycięciem, III- IV najczęściej czarne, jeżeli są przepaski to silnie zredukowane. Długość 

ciała: brak danych z Polski, 12 – 14 mm. (MGB) 

Samiec: nadustek żółty. Warga górna brązowa, żółto zabarwiona na szczycie. XI człon 

biczyka na wewnętrznej krawędzi z rzędem krótkich (mikroskopijnych) włosków 

pochylonych w stronę szczytu. Ostatnie 3 człony żółto rozjaśnione (tylko ostatni w całości). 

Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z czarnym paskiem czasami rozszerzonym w części 

centralnej. Tarczka u części osobników czarna. Plamy na propodeum czasami bardzo silnie 

zredukowane. Biodra II pary z żółtymi plamami. Owłosienie tergitów generalnie bardzo 

krótkie i przylegające, jedynie na I po bokach i rzadziej u nasady nieco dłuższe (długości  

3 członu stóp). U okazów z południa Europy przepaska II tergitu silnie w środku rozszerzona 
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z głębokim wycięciem i połączona z bocznymi plamami. Długość ciała: brak danych z Polski, 

9 – 13 mm (MGB).  

 Uwagi: dane z Polski pochodzą jedynie ze starych publikacji. Wśród dostępnych 

materiałów w przebadanych kolekcjach nie znaleziono okazów potwierdzających obecność 

tego gatunku w krajowej faunie. Nie zachowały sie także okazy dowodowe z cytowanych 

publikacji. Prawdopodobnie, gatunek podano w wyniku błednego oznaczenia. 

Rozmieszczenie: Europa (z wyjątkiem części północnej), płn. Afryka, Rosja do Uralu, 

Kaukaz, Turcja, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Centralna Azja, Kazachstan, Chiny, 

Korea, Indie (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek pacyficzno-atlantycki? 

Siedliska: z Polski brak danych, na południu Europy ciepłe łąki i lasy (dane autora). 

Gniazdowanie: kuliste konstrukcje z gliny (podobnie do innych przedstawicieli rodz. 

Eumenes) na ścianach, kamieniach, elementach zabudowy (okiennice) lub na pędach 

krzewów (Fabre 1918). 

Odwiedzane kwiaty: Ferula communis L.(S Europa) (Apiaceae), Berberis hispanica Boiss.& 

Raut. (Hiszpania) (Berberidaceae), Dorycnium herbaceum Vill., D. pentaphyllum Scop. 

(Fabaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), Reseda lutea L., (Resedaceae), Scrophularia 

umbrosa Dumort. (Scrophulariaceae) (Larionov, Voblenko 2002; Fateryga 2010, 2011; 

Gereys 2016). 

Pokarm larw: Geometridae, Noctuidae (Microlepidoptera) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita L., Ch. inaequalis Dahlbom, Ch. rutilans Olivier, Ch. 

scutellaris Fabricius, Ch. splendidula Rossi (Hymenoptera: Chrysididae), Strepsiptera (Salt, 

Bequaert 1929; Berland, Bernard 1938; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen 2015; 

Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: brak danych z Polski, we Francji od ostatniej dekady IV do końca X (Gereys 

2016). 

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 
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Prusy (hist.) (Brischke 1862); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Czyżkówko, Miedzyń [XU99], Brudzyń [XU65] (Meyer 1919); 

Wielkopolski PN (Szulczewski 1950); 

 

 

Ryc. 66. Rozmieszczenie Eumenes pomiformis (Fabricius) w Polsce.  – dane z piśmienni-

ctwa. 

Nizina Mazowiecka: Otwock [EC27], ok. guberni warszawskiej (Nasonov 1894); Mroków [DC96] (Skibińska 

1986);  

Śląsk Dolny: Wołów [XS18] (Letzner 1884);  

Śląsk Górny: Bytom [CA57] (Stępkowska-Barańska 1963);  

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: ogólnie (Wierzejski 1868); Krzeszowice [DA05] (Wierzejski 1874); Kraków 

[DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902);  

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] (Noskiewicz 1952); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850). 

 

Zbadany materiał: brak nowych danych z Polski. 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria – 2♀♀, 3♂♂; Chorwacja – 3♀♀, 4♂♂; Czarnogóra – 1♂; 

Francja – 17♀♀; 28 ♂♂; Grecja – 15♀♀, 12♂♂; Turcja – 6♂♂; Węgry – 1♀; Włochy – 1♂ (MGB). 
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Eumenes sareptanus insolatus M. Müller, 1723 

– Eumenes dubius Sauss. subsp. sareptanus André, (Paul 1943) 

– Eumenes dubius sareptanus Ed. André 1884, (Blüthgen 1961), (Puławski 1967) 

– Eumenes sareptanus André, (Kowalczyk 1996a), (Ciechanowski i in. 2004), (Kowalczyk i 

in. 2009c) 

– Eumenes sareptanus insolatus Müller, 1923 (Kowalczyk, Nadolski 2007) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu. Nadustek czarny lub parą 

żółtych plam u nasady, delikatnie wypukły, z rozproszonym płytkim punktowaniem, z bardzo 

krótkim skierowanym w dół, jasnym owłosieniem. Warga górna ciemnobrązowa. Skronie  

z bardzo krótkim, podwiniętym i przyległym owłosieniem. Trzonek czułków u dołu żółtorudo 

rozjaśniony lub z żółtym paskiem. Biczyk od spodu u nasady rudo rozjaśniony. Żółta plama u 

nasady czułków może sięgać nadustka. Plamki na szczycie policzków wąskie i krótkie. 

Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i gęste. Przedplecze z góry z żółtą przepaską, 

(często skróconą). Propleuryty z przylegającym meszkiem, pozbawione owłosienia. Tarczka z 

parą żółtych plam lub czarna, zatarczka z żółtą przepaską, często przerwaną w środku. 

Propodeum po bokach z żółtymi plamami zmiennej wielkości. Mesepimerum z żółtą plamą. 

Pokrywki skrzydłowe żółte z czarną plamą u nasady i ciemnobrązową, transparentną plamą w 

środku. Parategule czarne. Odnóża z wyjątkiem bioder, krętarzy i nasady ud, żółte często z 

silnym rudym przebarwieniem. Tergit I z przepaską oraz parą żółtych plam w okolicy 

przetchlinek. Przepaska na II tergicie w części środkowej poszerzona z wycięciem w środku. 

Po bokach tergitu żółte podłużne plamy. Listwa na końcu II tergitu brązowa do 

ciemnobrązowej, lekko transparentna. Owłosienie tergitu I i II na całej długości bardzo 

krótkie silnie przylegające (jedynie na I po bokach i od spodu nieliczne dłuższe włoski). 

Przepaski na kolejnych tergitach III-IV (V) stopniowo coraz bardziej skrócone. Przepaska na 

sternicie II wąska, w środku w różnym stopniu rozszerzona z głębszym wycięciem, na III i IV 

w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 12,5 – 15 mm. 

Samiec: nadustek żółty. Warga górna ciemnobrązowa lub z żółtym rozjaśnieniem na 

szczycie. Trzonek czułków u dołu żółty, XI człon biczyka na wewnętrznej krawędzi z rzędem 

krótkich (mikroskopijnych) włosków. Ostatnie 3 (4) segmenty biczyka z dołu żółto lub rudo 

rozjaśnione (najczęściej tylko ostatni w całości). Przedplecze z rozszerzoną po bokach żółtą 

przepaską. Propodeum u części osobników czarne. Mesepimerum czarne lub z małą żółtą 

plamą. Pokrywki skrzydłowe żółte z czarną, sięgającą nasady, plamą (w centralnej części 

plama może być czasami rudo rozjaśniona, transparentna). U części osobników biodra II pary 



213 
 

z małymi żółtymi plamami. Sternit VII na końcu z pojedynczymi rozproszonymi punktami. 

Przepaski tergitów III-V pełne lub stopniowo, coraz krótsze. Przepaska II sternitu w środku 

rozszerzona z głębokim wycięciem, na III- VI przepaski pełne z delikatnym wycięciem  

w środku. Długość ciała: 11 – 12 mm. 

 Uwagi: podgatunek nominatywny E. s. sareptanus Andre 1884 został opisany  

z Sarepty i występuje od południowej Rosji na wschód po Azję Środkową, i w zachodniej 

Syberii. W porównaniu do rodzimego podgatunku plamy na ciele są u niego bardziej białe, co 

silnie kontrastuje z czerwonawymi nogami (Gusenleitner 1999b). Poza znanym również  

z Polski E. s. insolatus Müller opisano E. s. scabrosus Gusenleitner, 1972 (Gusenleitner 

2018).  Opinie co do statusu omawianego gatunku są podzielone. Castro (1992) w oparciu o 

analizę iberyjskich okazów, stwierdził, że E. sareptanus insolatus jest tylko formą 

przejściową pomiędzy podgatunkami E. dubius Saussure, 1852: południowoeuropejskiego 

elementu jakim jest E. dubius dubius i E. dubius sareptanus w części północnej. Uznał, że 

różnice w morfologii (owłosienie, ubarwienie), które wyróżniają E. dubius i E. sareptanus 

uwarunkowane są czynnikami klimatycznymi. Podział ten został przyjęty przez część autorów 

(np. Gereys 2016). Nie potwierdziły tego jednak badania genetyczne (Neumeyer, Praz 2015). 

Rozmieszczenie: E. s. insolatus (Niemcy, Francja z Korsyką, Czechy, Słowacja, Węgry, 

Bałkany i płn. Włochy, Turcja) (Gusenleitner 1999b), gatunek kaspijsko-mediterrański.  

E. s. sareptanus od południowej Rosji przez Kaukaz po Azję Środkową, i zach. Syberię, 

Turcja, Kazachstan (Fateryga 2018). 

Siedliska: ciepłolubny gatunek zamieszkuje tereny piaszczyste (np. murawy psammofilne) 

(Kowalczyk i in. 2009). Tereny lessowe (Niemcy) (Schulz i in. 1996) 

Gniazdowanie: tereny piaszczyste, w zagłębieniach kamieni, na ścianach lessowych 

(Blüthgen 1961). 

Odwiedzane kwiaty: Melilotus sp. (Fabaceae), Chamaenerion angustifolium (L.) Holub 

(Onagraceae), Veronica spicata L. (Plantaginaceae), Limonium platyphyllum Lincz. 

(Plumbaginaceae) (Blüthgen 1961; Fateryga 2010). 

Pokarm larw: brak danych 

Pasożyty i parazytoidy: Acroricnus stylator Thunberg (Hymenoptera: Ichneumonidae) 

(Blüthgen 1961). 
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Okres pojawu: od połowy VI do połowy IX. 

 Ryc. 67. Aktywność sezonowa Eumenes sareptanus insolatus Müller w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: Miastko [XV28], Czaplinek [WV83] (Paul 1943); rez. Biała Góra [CE67] 

(Ciechanowski i in. 2004); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz [BD99] (Blüthgen 1961); 

Wyżyna Małopolska: Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk 1996a); ok. Stanisławowa, gm. Odrzywół [DC61] 

(Kowalczyk i in. 2009c). 

Zbadany materiał: 12 okazów (6♀♀, 6♂♂), w tym 10 okazów (4♀♀, 6♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Śląsk Dolny: Gogolin [BA89] 1.08.1929 – 1♀ leg. HN (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] 11.08.1952 – 1♂, 2.09.1952 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); rez. 

Krzyżanowice [DA68] 16.06.1995 – 1♀, 10.06.1998 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); rez. Polana Polichno [DA69] 

15.07.1996 – 1♂ leg. RD (MGB); rez. Skotniki [DA78] 15.07.1996 – 2♂♂ leg. RD (MGB); rez. Winiary 

Zagojskie [DA78] 15.07.1996 – 1♂ leg. RD (MGB). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 2♀♀; Chorwacja – 1♂ (MGB). 
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Ryc. 68. Rozmieszczenie E. sareptanus insolatus Müller w Polsce.  – dane z piśmienni-ctwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938 

– Eumanes subpomiformis Blüthg. 1938, (Blüthgen 1961), 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, z rozjaśnieniem na szczycie. Nadustek z grubym rozproszonym 

punktowaniem, gęstszym u nasady i krótkim, jasnym, skierowanym ku szczytowi 

owłosieniem. Ubarwienie zmienne: od czarnego z dwiema żółtymi plamami u nasady, po 

całkowicie żółty z wąską czarną, podłużną smugą po środku. Warga górna ciemnobrązowa 

lub na zewnętrznej krawędzi wąsko rozjaśniona. Skronie z długim odstającym owłosieniem. 

Trzonek czułków z przodu z żółtym paskiem na całej długości. Biczyk czarny. Żółta plama  

u nasady czułków wydłużona i sięga nasady nadustka. Plamki na szczycie policzków wąskie  

i krótkie. Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i gęste. Przedplecze z żółtą rozszerzoną po 

bokach przepaską. Propleuryty z długim, wełnistym i odstającym owłosieniem. Śródplecze 

najczęściej czarne. Tarczka z parą żółtych plam, zatarczka z przepaską. Listwy rynienek 

pachwinowych tarczki żółte. Propodeum po bokach z dużymi, żółtymi plamami (plamy mogą 

sięgać do podstawy ściany tylnej). Mesepimerum z żółtą plamą. Pleuryty zaplecza z bardzo 
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delikatną fakturą, w części górnej błyszczące. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z wąską, 

czarną podłużną plamą i małą brązową transparentną plamą w środku. Parategule u części 

osobników żółte. Stopy, golenie i uda (do ok. połowy długości) żółte. Na styku barw rude 

przebarwienia. Przeważnie ostatnie segmenty stóp przyciemnione, golenie III pary od 

wewnątrz na końcu rudo lub czarno przyciemnione. Biodra II pary (rzadziej i III) z żółtymi 

plamami zmiennej wielkości. Owłosienie I tergitu długie i odstające, na II włoski bardzo 

krótkie (wyraźnie krótsze niż na I). Listwa na końcu II tergitu od ciemnobrązowej do czarnej. 

Tergity I-V z żółtymi przepaskami. Na I przepaska wycięta w środku i po bokach, z parą plam 

w pobliżu przetchlinek. Przepaska na II z przepaską w różnym stopniu poszerzoną w środku, 

z wycięciem (najczęściej prostym u podstawy), po bokach tergitu żółte plamy. Przepaska 

tergitów III-V lekko wycięte po bokach i stopniowo ku końcowi odwłoka coraz bardziej 

skrócone. Przepaska sternitu II najczęściej silnie w środku rozszerzona z głębokim wycięciem 

(może również być mocno zredukowana – węższa z bardzo płytkim wycięciem). Pozostałe 

sternity z reguły czarne. Długość ciała: 14 mm.  

Samiec: nadustek żółty, pokryty krótkim skierowanym ku szczytowi jasnym owłosieniem. 

Trzonek czułków u dołu żółty, XI człon biczyka na wewnętrznej krawędzi z rzędem krótkich 

(mikroskopijnych) włosków pochylonych w stronę szczytu. Ostatnie 3 człony biczyka 

rozjaśnione. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z czarną rozszerzoną w części centralnej 

plamą, u osobników z południa Europy prawie całe żółte. Parategule czarne. Mesepimerum  

z żółtą plamą lub czarne. Tarczka czasami czarna a propodeum plamami zredukowanymi do 

małych kropek. Żółty kolor na udach może sięgać ich nasady. Biodra II i III pary z plamami 

zmiennej wielkości (na III często ich brak). Na sternitach III- V (VI) przepaski często  

w różnym stopniu zredukowane. Długość ciała: 11 mm.  

Rozmieszczenie: Europa (z wyjątkiem części północnej), płn. Afryka, Kaukaz, Turcja, Liban, 

Izrael, Centralna Azja, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-

mediterrański. 

Siedliska: brak informacji z Polski. W Niemczech podawany z kserotermicznych i suchych, 

ekstensywnie użytkowanych łąk, winnic i kamieniołomów (Wickl 1998; Schmid-Egger 

2002).  

Gniazdowanie: w zacienionych szczelinach ścian i pod kamieniami (Schmid-Egger 2002). 
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Odwiedzane kwiaty: Berberis hispanica Boiss.& Reut. (Hiszpania) (Berberidaceae), Reseda 

lutea L. (Resedaceae) (Blüthgen 1961; Gereys 2016). 

Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita (L.), Ch. inaequalis Dahlbom (Hymenoptera: 

Chrysididae) (Gereys 2016). 

Okres pojawu: we Francji od początku V do połowy X (Gereys 2016). 

Ryc. 69. Atywność sezonowa Eumenes subpomiformis Blüthgen w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Blüthgen 1961). 

Zbadany materiał: 3 okazy (2♀♀, 1♂) dotychczas niepublikowane: 

Nizina Mazowiecka: Kępa Niemojewska [EC03] 11.07.2016 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Nizina Sandomierska: Łętowice k. Wojnicza [DA83] 16.08.1997 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Pieniny: Pieniński PN: Grabczychy [DV57] 20.06.1961 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Chorwacja – 1♀; Francja – 4♀♀; 11♂♂; Grecja – 12♀♀, 5♂♂; 

Niemcy – 1♀, 1♂; Turcja – 7♀♀, 4♂♂; Włochy – 1♀ (MGB). 
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Ryc. 70. Rozmieszczenie Eumenes subpomiformis Blüthgen w Polsce.  – dane z piśmienni-

ctwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

7. 6.     Rodzaj Euodynerus Dalla Torre, 1904 

Gatunek typowy: Vespa dantici Rossi, wyznaczony przez Blüthgen, 1938. 

Diagnoza 

Nadustek wypukły, o bocznych krawędziach zbiegających się w stronę szczytu, na końcu 

płytko wycięty. Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk 

czułków u samic krótki łagodnie zakończony. Ostatni segment biczyka samców węższy od 

pozostałych, zwrócony w stronę nasady. Tyloidy nie wykształcone. U samic jamki 

ciemieniowe w szerokim, płaskim zagłębieniu sięgającym listwy potylicznej, pokryte 

krótkimi, gęstymi włoskami. Listwa potyliczna dobrze wykształcona. Tułów dłuższy niż 

szeroki (ok. 10:7,5), gęsto punktowany. Przedplecze z dobrze wykształconą listwą 

poprzeczną. Listwy pretegularne i epiknemialne wykształcone. pleuryty zaplecza, boki i tylna 

ściana propodeum w różnym stopniu pomarszczone. Pokrywki skrzydłowe półokrągłe, 

dłuższe niż szersze, z wycięciem z tyłu po stronie wewnętrznej, ostro zakończone, sięgają 

końca parateguli lub minimalnie dłuższe. Listwy parapsydialne na śródpleczu słabo widoczne, 
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jedynie u nasady. Zatarczka silnie załamana, opada stromo w stronę propodeum, na krawędzi 

tworzy grubo piłkowaną listwę. Tylna ściana Propodeum oddzielona od górnej i bocznych 

wystającą listwą. Odnóża z pojedynczymi ostrogami na I i II parze oraz z dwiema na parze 

III. I tergit odwłoka szerszy niż dłuższy, porównywalnej szerokości jak drugi, łagodnie 

zaokrąglony na granicy części poziomej i opadającej ku nasadzie, bez poprzecznej listwy. 

Tergit I na końcu z wąską transparentną blaszką. Sternit II w ok. 1/3 długości z poprzeczną 

bruzdą bazalną, wypełnioną szeregiem podłużnych listewek na całej szerokości. Owłosienie 

głowy i tułowia dobrze rozwinięte. 

W rodzaju Euodynerus na świecie znanych jest 111 gatunków z 52 podgatunkami, 

sklasyfikowanych w 3 podrodzajach: Euodynerus Dalla Torre, 1904, Pareuodynerus 

Blüthgen, 1938 i Incolepipona Giordani Soika, 1994 (Ma i in. 2017). Z Europy wykazano 15 

gatunków z 2 podrodzajów (Euodynerus i Pareuodynerus) (Gusenleitner 2013). W Polsce 

stwierdzono 3 gatunki.  

Klucz do oznaczania podrodzajów i gatunków rodzaju Euodynerus Dalla Torre 

1. Ściana tylna propodeum ze słabo wykształconą listwą w części górnej, która tworzy  

z zatarczką kąt zbliżony do prostego i płytką szczelinę (ryc. 71-1). Samice: wgłębienie na 

ciemieniu nie sięga poza linię tylnych przyoczek (ryc. 71-3). Samce: ostatni człon stóp II i 

III pary nóg podobnej barwy jak pozostałe, żółtawy lub rdzawy. (podrodzaj Euodynerus 

Dalla Torre). ................................................ jeden gatunek w Polsce: E.(E.) dantici (Rossi) 

– Ściana tylna propodeum z wysoką listwą w górnej części, w postaci wystających zębów, 

tworzy z zatarczką wąską, głęboką szczelinę (ryc. 71-2). Samice: wgłębienie na ciemieniu 

płytkie i szerokie, sięga poza linię tylnych przyoczek (ryc. 71-4). Samce: ostatni człon stóp 

II i III pary nóg lekko rozszerzony, ciemnobrunatny, wyraźnie różniący się barwą od 

poprzednich (podrodzaj Pareuodynerus Blüthgen). ............................................................ 2 

2. Samice: golenie i stopy z czarnymi smugami lub całkowicie czarne. Samce: owłosienie 

skroni krótkie i proste, krótsze niż owłosienie czoła (ryc. 71-5). Parategule z żółtą plamą. 

Tarczka skrzydłowa żółta z ciemniejszą transparentną plamą. Przepaski I i II segmentu 

odwłoka po bokach rozszerzone (ryc. 71-7). .................................... E.(P.) notatus (Jurine) 

– Samice: golenie i stopy żółte. Samce: owłosienie skroni wełniste, podobnej długości jak 

owłosienie czoła (ryc. 71-6). Parategule czarne. Tarczka skrzydłowa ciemnobrązowa lub  

z drobną, żółtą plamą na krawędzi. Przepaski I i II segmentu odwłoka wąskie, rzadko 

bocznie rozszerzone (ryc. 71-8). .................................... E.(P.) quadrifasciatus (Fabricius) 
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Ryc. 71. Rodzaj Euodynerus Dalla Torre: 1- E. dantici (Rossi.) ♀, 2- E. notatus (Jur.) ♂ 

propodeum (widok z tyłu); 3- E. dantici (Rossi.), 4- E. notatus (Jur.) czoło i ciemię ♀ (widok 

z góry); 5- E. notatus (Jur.), 6- E. quadrifasciatus (Fabr.) czoło i ciemię ♂ (widok z boku);  

7- E. notatus (Jur.) ♂, 8- E. quadrifasciatus (Fabr.) ♂ odwłok z góry. 

 

Euodynerus (Euodynerus) dantici (Rossi, 1790) 

– Lionotus dantici Rossi, (Lüderwaldt 1897), (Paul 1943), (Noskiewicz 1950)  

– Lionotus Dantici Rossi, (Schmiedeknecht 1930) 

– Leptochilus dantici (Rossi), (Kowalczyk 1988b), (Kowalczyk i in. 2002)  

– Odynerus (Leionotus) dantici Rossi (Meyer 1919), (Szulczewski 1950) 

– Euodynerus dantici (Rossi, 1790), (Macko, Noskiewicz 1954), (Blüthgen 1961), 

(Kowalczyk 1996a), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Żyła 2007), (Kowalczyk i in. 

2009a), (Kowalczyk, Kurzac 2009) 

Diagnoza 

Samica: Żuwaczki brązowo rozjaśnione, u nasady z żółtą plamą. Nadustek czarny u nasady  

z żółtą, czasami przerwaną w środku przepaską, delikatnie wypukły, w części środkowej  

z podłużnymi zmarszczkami, na szczycie z płytkim wycięciem. Warga górna jasnobrązowa. 

Trzonek czułków u dołu żółty z rudym zabarwieniem. Biczyk jedynie u nasady delikatnie 

rozjaśniony. Jamki ciemieniowe w płytkim, owalnym zagłębieniu porośniętym krótkimi  

i gęstymi włoskami. Krawędzie zagłębienia nie sięgają poza linię bocznych przyoczek. 

Wewnętrzne wycięcia oczu z podłużną plamą sięgającą nasady nadustka, żółta owalna plama 

u nasady czułków oraz, duże plamy w górnej części policzków (1/4-1/3 długości oka). 
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Owłosienie głowy jasne, krótkie i proste. Przedplecze z góry z żółtą, rozszerzona po bokach 

przepaską. Boki przedplecza załamane pod kątem rozwartym, na szczycie bardzo łagodnie 

zaokrąglone. Tarczka z żółtymi plamami, zatarczka czarna. Opadająca ściana zatarczki, 

trójkątne pólko oraz podłużne centralna listwa na propodeum gładkie i silnie błyszczące. 

Tylna ściana propodeum z góry otoczona niską listwą, która tworzy z zatarczką płytką 

szczelinę. Propodeum u góry oraz mesepimerum z żółtymi plamami. Pokrywki skrzydłowe po 

wewnętrznej stronie, z grubym punktowaniem, żółte, z centralnie położona rudą transparentną 

plamą. Prategule z żółtymi plamami. Stopy, golenie i uda do około połowy żółte. Pozostała 

część czarna. Na styku kolorów przebarwienia z rudym odcieniem. Biodra z żółtymi plamami 

lub czarne. Owłosienie tułowia i odwłoka bardzo krótkie, przylegające. Odwłok bardzo grubo 

i głeboko punktowany. Podłużny rowek za bruzdą bazalną krótki i głęboki. Na tergitach I- V 

żółte przepaski, na VI czasami żółte plamy. Przepaska na I tergicie silnie rozszerzone po 

bokach. Tergit II często z parą plam po bokach. Sternit I z wąską przepaską na tylnej 

krawędzi, na II i III najczęściej przepaski zredukowane do dwóch bocznych plam. Długość 

ciała: 12 – 14 mm. 

Samiec: Żuwaczki u nasady z żółtą plamą, lub (głównie u osobników z południa Europy) 

żółte z czarną obwódką. Nadustek i warga górna żółte. Ostatni człon biczyka, wąski, sięga 

nasady VIII członu. Podłużny rowek za bruzdą bazalną krótki i płytki. Na tergitach I- V (VI) 

żółte przepaski. Sternit I z cienka przepaską na tylnej krawędzi lub czarny, na II-V najczęściej 

tylko plamy po bokach. Długość ciała: 10 – 11 mm.  

 Uwagi: Poza podgatunkiem nominatywnym E. dantici dantici (Rossi, 1790), 

występującym również w Polsce, opisano 8 innych: E. d. brachytomus (Kostylev, 1940),  

E. d. iberogallicus Blüthgen, 1942, E. d. lagostae (Giordani Soika, 1942), E. d. nigrescens 

Gusenleitner, 1979, E. d. pamiricuss Blüthgen, 1942, E. d. poggii Giordani Soika, 1986,  

E. d. tinctus (Walker, 1871), E. d. violaceipennis Giordani Soika, 1973. (Gusenleitner 2018). 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez wsch. Syberię po Daleki Wschód 

(Primorski Kraj), Kaukaz, Turcja, Syria, Jordan, Liban, Izrael, Iran, Afganistan, Centralna 

Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Półwysep Koreański, Japonia (Belokobylskij, Lelej 

2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: ciepłolubny, związany z murawami napiaskowymi (z macierzanką) (Kowalczyk 

1988b). 
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Gniazdowanie: w gałązkach krzewów, w opuszczonych gniazdach błonkówek (Chalicodoma 

sp. i Odynerus sp.) w ścianach lessowych, w ubytkach murów i skał, w drewnie, (Blüthgen 

1961; Puławski 1967; Haeseler 1978). 

Odwiedzane kwiaty: Bupleurum fruticosum L., Eryngium campestre L. (Apiaceae), Carduus 

crispus L., Cirsium arvense (L.) Scop., Leucanthemum maximum (Ram.), L. vulgare Lam., 

(Asteraceae), Echium vulgare L. (Boraginaceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), 

Gypsophila sp. (Caryophyllaceae),Evonymus japonicus L. (Celastraceae), Scabiosa sp. 

(Dipsacaceae), Dorycnium pentaphyllum Scop., Retama sphaerocarpa (L.) (S Europa), 

(Fabaceae), Castanea sativa Mill. (Fagaceae), Marrubium peregrinum L., Mentha longifolia 

(L.) Huds., (Lamiaceae), Limonium platyphyllum Lincz. (Plumbaginaceae),Nigella arvensis 

L. (Ranunculaceae), Koelreuteria paniculata Laxm. (Sapindaceae) (Ukraina), Tamarix sp. 

(Tamaricaceae) (Lüderwaldt 1897; Paul 1943; Blüthgen 1961; Schulz i in. 1996; Fateryga 

2010; Gereys 2016); Rubus sp. (Rosaceae), Allium sphaerocephalon L. (Liliaceae) (dane 

niepublikowane).  

Pokarm larw: gąsienice Epiblema foenella L., Tortrix cana Frölich (Lepidoptera: 

Tortricidae) (Blüthgen 1961) 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis fulgida L., Ch. germari Wesmael, Ch. graelsii Guerin-

Maneville, Ch. ignita (L.), Ch. pseudobrevitarsis Linsenmaier, Ch. sexdentata Christ, Ch. 

solida Haupt, Ch. succincta L., Chrysura radians (Harris) (Hymenoptera: Chrysididae), 

Pseudoxenos heydeni (Saunders) (Strepsiptera: Xenidae) (Salt, Bequaert 1929; Berland, 

Bernard 1938; Banaszak 1975, 1980a; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; 

Wiśniowski 2015; Benda 2016; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od początku czerwca do połowy VIII (mało danych z Polski). We Francji od 

końca V do początku IX (Gereys 2016). 
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Ryc. 72. Aktywność sezonowa Euodynerus dantici (Rossi) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: VU (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: ok. Goleniowa [VV83] (Lüderwaldt 1897); Pilchowo [VV62], Szczecin – Dąbie 

[VV74], Goleniów [VV83] (Paul 1943); na S od Szczecina (Noskiewicz 1950); Breń [WU47] (Blüthgen 1961);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Maksymilianowo [CE00] (Meyer 1919); Poznań [XU30] (Schmiedeknecht 

1930); Wielkopolski PN: J. Góreckie [XT29] (Szulczewski 1950); ok. Bydgoszczy [BD99] (Noskiewicz 1950);  

Nizina Mazowiecka: Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: 

Chyleniec [DC36] (Kowalczyk, Kurzac 2009); 

Śląsk Dolny: skały k. Ząbkowic (Noskiewicz 1950); Stolec – Góra Wapienna [XS30] (Macko, Noskiewicz 

1954);  

Śląsk Górny: Bytom [CA57] (Żyła 2007);  

Wyżyna Małopolska: Michałów [DC14] (Kowalczyk 1988b); Mikołajów [DC23] (Kowalczyk 1996a); PK 

Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Przedborski PK: Góra Krzemycza [DB25] (Kowalczyk i 

in. 2009a). 

Zbadany materiał: 9 okazów (5♀♀, 4♂♂), w tym 4 okazy (1♀, 3♂♂) dotychczas niepublikowane. 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Murzynowo [CD92] 12.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] *.07.1913 – 1♂ leg. ES (MŚO); Kamień Śląski [BB90] 13.07.1947 – 1♂ leg. MB 

(MGB); Górażdże [BB80] 19.07.1948 – 1♂ leg. WN (MIZ); 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Bułgaria 3♀♀; Czarnogóra 1♀, 5♂♂; Francja 3♀♀, 4♂♂; Grecja 

6♀♀, 12♂; Turcja 1♀; Węgry 1♂ (MGB). 
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Ryc. 73. Rozmieszczenie Euodynerus dantici (Rossi) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  
 

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus (Jurine, 1807) 

– Odynerus (Lionotus) nigripes H. Sch. (Brischke 1865), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Drogoszewski 1934),  

– Leionotus nigripes H. – Sch., (Brischke 1888) 

– Odynerus (Lionotus) pubescens Thoms, (Nasonov 1894), (Bischoff 1925) 

– Lionotus nigripes H. Sch., (Minkiewicz 1935) 

– Euodynerus notatus (Jurine, 1807) (Möschler 1939), (Paul 1943), (Blüthgen 1961), 

(Kowalczyk 1991b, 1996a), (Banaszak 1998), (Kowalczyk, Zieliński 1998b), (Kowalczyk, 

Kurzac 2000, 2002, 2003, 2007), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 

2005a), 2008), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Nadolski 

2007), (Szczepko i in. 2009), (Szczepko, Wiśniowski 2009), (Olszewski 2010), (Kowalczyk, 

Twerd 2011), (Rzeźnicki i in. 2015), (Żyła i in. 2018)  

- jako Odynerus (Leionotus) dantici Rossi w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, autor] 

Diagnoza 

Samica: Żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek czarny lub z żółtymi plamami po 

bokach nasady, delikatnie wypukły, na szczycie z płytkim wycięciem. Warga górna czarna. 
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Trzonek i biczyk czułków czarne. Jamki ciemieniowe w płytkim, nerkowatym zagłębieniu 

porośniętym krótkimi i gęstymi włoskami. Krawędzie zagłębienia wykraczają poza linię 

bocznych przyoczek. Żółta owalna plama u nasady czułków oraz małe żółte plamy w górnej 

części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, proste i odstające. Przedplecze z żółtą 

przepaską, rozszerzona po bokach. Boki przedplecza załamane pod kątem prostym, na 

szczycie bardzo łagodnie zaokrąglone. Tarczka czarna lub z parą żółtych plam, zatarczka  

z żółtą przepaską. Tylna ściana propodeum otoczona od góry wysoką listwą z wyraźnymi 

zębami, co tworzy głęboką szczelinę z zatarczką. Mesepimerum czarne lub z żółtymi 

plamami. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady czarne, z dużą centralnie położona brązową 

transparentną plamą. Plama zajmuje często większość pokrywki wtedy żółte pozostają 

jedynie plamy na krawędziach. Parategule żółtymi plamkami. Odnóża czarne, końce ud żółto 

lub rudo rozjaśnione. U części osobników żółte wąskie plamy na goleniach lub rzadziej 

udach. Krętarze i biodra czarne. Na tergitach I-V żółte przepaski (na V często silnie 

skrócona). Przepaska na I tergicie najczęściej w różnym stopniu rozszerzona po bokach. U 

części osobników bardzo szeroka, w środku z wąskim wycięciem. Sporadycznie również 

przepaska II tergitu po bokach rozszerzona. Podłużny rowek za bruzdą bazalną wyraźny i 

głęboki. Sternit I z wąską przepaską na tylnej krawędzi, na II najczęściej dwie plamy po 

bokach. Owłosienie odwłoka krótkie przylegające. Długość ciała: 10 – 13 mm. 

Samiec: Żuwaczki czarne, z żółtymi trójkątnymi plamami u nasady. Nadustek żółty, na końcu 

z płytkim wycięciem i wąską transparentną listewką, pokryty krótkimi, jasnymi, przyległymi 

włosami. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków z dołu żółty. Biczyk czarny. Ostatni 

człon biczyka wąski, wygięty i delikatnie spłaszczony, sięgający nasady członu VIII, żółto 

rozjaśniony. Tarczka i mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z lekko 

zaczernione z centralnie położoną transparentną brązową plamą. Tylna ściana propodeum 

rzadko z małymi żółtymi plamami. Przedstopie nóg II i III pary ciemnobrązowe lub czarne. 

Pozostała część stóp II i III pary, stopy I pary, golenie oraz końce ud żółte. Przednia część ud 

czasami z żółtymi plamami, golenie z tyłu z wąskimi, czarnymi plamami. Biodra z dołu  

z żółtymi plamami zmiennej wielkości. Listwa I tergitu odwłoka na szczycie podobnej 

szerokości jak na pozostałych, po bokach czasami poszerzona. Za bruzdą bazalną sternit silnie 

wypukły. Na tergitach i sternitach I-VI żółte przepaski (najczęściej na 2 ostatnich segmentach 

skrócone). Długość ciała: 8,5 – 11 mm. 

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny E. notatus notatus (Jurine, 

1807). Poza nim znane są jeszcze dwa: E. n. cyrenaicus Giordani Soika, 1986, E. n. nigripes 

(H.S.). (Gusenleitner 2018) 
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Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Turcja, Iran, Kazachstan, Mongolia, płn. Chiny (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, środowiska ekotonowe, łąki, porzucone pola 

uprawne, pastwiska i ziołorośla, grądy (Banaszak 1998; Wiśniowski 2003; Szczepko i in. 

2009). Budynki o konstrukcji szachulcowej, nieosłonięte ściany z chudej zaprawy (Niemcy) 

(Schulz i in. 1996). Na Białorusi także bory sosnowe i świerkowe, wilgotne dąbrowy  

i piaszczyste brzegi rzek i jezior (Schljachtenok, Gusenleitner 1996).  

Gniazdowanie: w chodnikach ksylofagów, opuszczonych gniazdach błonkówek w ścianach 

lessowych, zmurszałych ścianach z cegły, porzuconych gniazdach pszczół z rodz. 

Chalicodoma Lep., (Blüthgen 1961; Puławski 1967; Haeseler 1978).  

Odwiedzane kwiaty: Conium maculatum L., Angelica sylvestris L., Daucus carota L., 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., (Apiaceae), Cynara scolymus L., Sanicula europaea L., 

Inula oculus-christi L., Solidago canadensis L., Soliodago sp. (Asteraceae) (Schedl 1997; 

Kofler 2005; Kowalczyk, Kurzac 2005; Larionov, Voblenko 2002); Eryngium campestre L. 

(Apiaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gasienice Hypena proboscidalis (L.) (Noctuidae), Tortricidae (Lepidoptera) 

oraz innych Lepidoptera (Tortricidae, Pyralidae, Gelechiidae, Pyraustidae i innych rodzin), 

rzadziej Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961, Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Amobia signata (Meigen) (Diptera: Sarcophagidae), Anthrax 

aethiops (Fabr.), A. trifasciatus Meigen (Diptera: Bombyliidae), Chrysis fulgida L., Ch. 

graelsii Guérin-Méneville, Ch. ignita (L.), Ch. pseudobrevitarsis Linsenmaier, Ch. radians 

(Harris), Ch. sexdentata Christ, Ch. solida Haupt, Ch. zetterstedti Dahlbom (możliwy), 

Trichrysis cyanea (L.) (Hymenoptera: Chrysididae), Pseudoxenos schaumi Saunders 

(Strepsiptera: Xenidae) (Berland 1928; Blüthgen 1961; Paukkunen2015; Pärn i in. 2015; 

Wiśniowski 2015; Benda 2016, Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca IV do połowy IX. 
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Ryc. 74. Wykres dynamiki pojawu Euodynerus notatus (Jurine) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje [VV67] (Paul 1943); Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); rez. Kępa Redłowska 

[CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo{Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); ok. J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); 

Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b); Puńsk 

[FF41], Wigierski PN: Bryzgiel, Słupie, Zat. Słupiańska [FE38], Cimochowizna, Krzywe, Rosochaty Róg, 

Tartak, Wasilczyki [FE39], Czerwony Krzyż [FE48], Gawarzec [FE28], Sobolewo [FE29], (Żyła 2006); 

Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (Brischke 1865); Pomorze: ogólnie (Paul 1943);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Smukała, Miedzyń [XU99] (Meyer 1919); Murzynowo [CD92] (Kowalczyk 

1996a); Dziekanowice [XU62] (Banaszak 1998); KWB Gubin [VT84] (Rzeźnicki i in. 2015); 

Nizina Mazowiecka: Gałachy [DD70] (Nasonov 1894); Józefów k. Otwocka [EC17] (Stępkowska-Barańska 

1963); Płock – Ogr. Zool., – Skarpa Wiśl. [DD12] (Kowalczyk 1996a); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – 

Kowalczyk i in. 2002); Kampinoski PN: Bromierzyk, Famułki Królewskie [DC59], Granica [DC69] (Szczepko i 

in. 2009); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieża, – Tropinka 59, – “Tryb Jagielloński”, 

Białowieski PN: oddz. 288C/318A, 285A [FD94] (Żyła i in. 2018); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS 46], Wrocław – Leśnica [XS36], Podgórnik {obecnie część Jerzmanic Zdroju} 

[WS66], Leśny Młyn [XS66] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Ligota Tworkowska [CA04], Rudziniec [CA18] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Załęczański PK [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2000); Ojcowski PN: 

Bukówki, Czajowice, Czyżówki, Dol. Zachwytu, Grodzisko, Ojców, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, 

Wąwóz Pilny Dół, Złota Góra [DA16], Iwiny, Maszyce [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 
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Wiśniowski 2003); Załęczański P.K.: Dzietrzniki [CB36], Przywóz [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2002); ogólnie 

Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk 1996a); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, 

Kurzac 2003, 2005); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); 

Góry Świętokrzyskie: Opatów [EB22] (Drogoszewski 1934);  

Roztocze: ok. wsi Przecinka [FA79] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Góry Kamienne [WS91] (Dittrich 1921); 

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  

Zbadany materiał: 296 okazów (157♀♀, 139♂♂), w tym 237 okazów (122♀♀, 115♂♂) dotychczas 

niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Police [VV73] 7.07.1942 – 1♀, 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Trzebież [VV64] 2.07.1940 – 

1♀, 8.07.1941 – 1♀, 12.06.1941 – 1♂, 6.06.1942 – 1♂, 12.06.1942 – 2♂♂, 2.06.1943 – 2♀♀, 21.06.1943 – 1♀ 

leg. ARP (coll. MIZ); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Gdynia – Klub Tenisowy Arka 

[CF44] 13.07.1994 – 1♀, 10.08.1998 – 1♂, 16.07.2001 – 1♂, – uż. ekol. Dąbrowa [CF33] 17.06.2010 – 1♂ leg. 

JKK (MGB); Władysławowo [CF37] 19.06.1998 – 2♂♂ leg. RD (MGB); Łącko [XA04] 20.07.2004 – 3♀♀, 

23.07.2004 – 1♀, 2♂♂, 28.07.2004 – 3♀♀, 30.07.2004 – 2♀♀, 1♂, 31.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Wicie 

[WA94] 28.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Goleniów [VV83] 4.06.1896 – 1♂, 9.06.1897 – 1♂, 10.06.1896 – 1♂, 12.06.1896 – 1♂, 

13.06.1897 – 1♂, 16.06.1893 – 1♂, 17.06.1896 – 1♀, 19.06.1892 – 1♂, 29.06.1897 – 1♀ leg. HL (coll. MIZ); 

Bartoszewo [VV63] 14.07.1939 – 1♀, 22.06.1942 – 1♂, 9.07.1942 – 1♂, 5.06.1943 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); 

brzeg Odry [*] 3.07.1934 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Czaplinek [WV83] 27.07.1931 – 1♀, 26.07.1932 – 1♀, 

10.07.1932 – 1♀, 15.07.1933 – 1♀, 20.07.1933 – 2♀♀, 25.07.1933 – 1♀, 18.06.1934 – 1♀, 5♂♂, 1.07.1935 – 

1♂, 20.06.1935 – 1♀, 2♂♂, 22.06.1935 – 2♀♀, 3♂♂, 24.06.1935 – 1♂, 30.06.1935 – 2♀♀, 1♂, 15.07.1935 – 

1♀, 9.07.1935 – 2♀♀, 4♂♂, 11.07.1935 – 2♀♀, 1♂, 4.08.1936 – 2♀♀, 9.08.1936 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); 

Dębostrów [VV62] 8.06.1942 – 1♂, 9.06.1942 – 1♀, 18.06.1942 – 1♂, 23.06.1942 – 2♀♀, 3♂♂ leg. ARP (coll. 

MIZ); Kurów [VV61] 2.06.1942 – 1♂, 12.06.1940 – 3♂♂, 15.06.1940 – 1♀, 25.06.1940 – 2♂♂, 10.07.1941 – 

1♀, 1♂, 3.07.1942 – 7♀♀, 3♂♂, 15.06.1943 – 2♀♀, 5♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Lubczyna [VV82] 11.06.1934 

– 1♀, 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Łośnica [WV76] 30.06.1944 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Ostre Bardo [WV76] 

20.06.1944 – 3♂♂, 21.06.1944 – 1♀, 26.06.1944 – 2♂♂, 29.06.1944 – 5♀♀, 3♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); 

Połczyn Zdrój [WV76] 30.06.1944 – 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Sławoszewo [VV63] 16.06.1943 – 1♀, 1♂, 

22.05.1943 – 4♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Szczecin - Dolina Siedmiu Młynów [VV62] 23.07.1941 – 1♀ leg. ARP 

(coll. MIZ), – Krzekowo [VV62] 12.06.1943 – 2♀♀, 3♂♂, 3.07.1942 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Nowe 

Łękno [VV62] 21.06.1941 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Skolwin [VV73] 13.07.1939 – 1♂ leg. ARP (coll. 

MIZ), – Ustowo [VV61] 8.06.1937 – 3♀♀, 20.06.1936 – 2♀♀, 4♂♂, 28.06.1936 – 1♂, 15.06.1943 – 1♂ leg. 

ARP (coll. MIZ), – Niemierzyn [VV62] 5.08.1940 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Pogodno [VV62] 07.1942 – 1♂ 

leg. ARP (coll. MIZ); Ińsko [WV32] 13.06.2004 – 1♂ leg. GM (cGM); 

Pojezierze Mazurskie: Pawłówka [FF10] 23.08.1957 – 1♀ leg. EK (MIZ); Spychowo [EE23] 2.07.2016 – 1♂ 

leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Rogaliński PK: Rogalin [XT38] 22.06.2008 – 1♀ leg. JW, 14.06.2009 – 1♂ 

leg. TKl (cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 05.07.2009 – 1♂ leg. JW (cJW); Wierzchno [VT84] 24.05.2011 – 
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1♂ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 09.06.2011 – 1♀, 23.06.2011 – 2♀♀, 27.06.2011 – 1♀, 

13.07.2011 – 1♀, 02.08.2011 – 1♀, Ławica [WU63] * – 1♂, Marianowo [WU73] 22.05.2018 – 1♀ leg. JW 

(cJW); Kwileń [XT96] 02.05.2012 – 1♂, 14.07.2012 – 1♀, 17.06.2013 – 1♀, 02.06.2016 – 1♀, 17.07.2016 – 

2♀♀ leg. PŻ (cJW); Szymankowo [XU23] 10.06.2012 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Przybrodzin [XU91] 02.07.2013 – 

1♀, 1♂, 04.07.2013 – 1♂, 04.07.2015 – 1♀, 06.07.2015 – 2♀♀, 28.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Dobra 

Nadzieja [XT94] 03.08.2014 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

 

Ryc. 75. Rozmieszczenie Euodynerus notatus (Jurine ) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa,  

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Nizina Mazowiecka: Łomża [ED79] 9.07.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); Biskupice [DD02] 3.07.1996 – 1♀ leg. 

JKK (MGB); 

Śląsk Dolny: Wojnarowice [XS24] *.07.1903 – 1♂ coll. RDi (MPW); Krzelów [XS09] * – 1♂ leg. ES (MŚO); 

Głogówek [YR08] 30.06.1995 – 1♀, 1♂, 1.08.2003 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Śląsk Górny: Alwernia [CA94] 18.08.1919 – 1♀ leg. * (ISEZ); Borki Wielkie [CB23] 4.06.2011 – 3♀♀ leg. SŻ 

(MGB); Ruda Śl. Wirek [CA47] 7.08.2015 – 1♂ leg. JG (cAG); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Krzemionki [DA24] 10.07.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); Dol. 

Będkowska - Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 1♂ leg. BW (cBW), Tarnawa [DB30] 13.08.2014 – 2♀♀ leg. BW 

(cBW); 

Wyżyna Małopolska: Cisowsko-Orłowiński PK [DB92] 04.08.2004 – 1♀ leg. JB (MGB), 4.08.2004 – 1♀ leg. 

JB (cJB); Radomsko [CB95] 17.06.2007 – 1♂ leg. JBe (MGB); 

Wyżyna Lubelska: Uher [FB66] *.07.1914 – 1♂, 12.06.1915 – 1♂, 16.09.1915 – 1♀ leg. * (ISEZ); Kazimierz 

Dolny [EB68] 6.07.1957 – 1♀ leg. BP (MIZ); 
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Nizina Sandomierska: Wierzchosławice [DA84] 22.08.1997 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Rakszawa [EA86] 

6.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Grodzisko Nowe – Zarowie [FA06] 20.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Boreczek 

k. Sędziszowa Małop. [EA46] 23.06.2005 – 1♂ leg. TH (MIZ); Hucina k. Niwisk [EA46] 19.06.2006 – 1♀, 

8.06.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Poręby Huciskie k. Niwisk [EA46] 08.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Cierpisz 

[EA55] 12.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Piwoda [FA24] 17.06.2010 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] * – 1♀, 1♂ leg. ES (MŚO); 

Beskid Zachodni: Łodygowice [CA61] 2.08.1919 – 1♀ leg. * (ISEZ); Przyborów [CV89] 4.08.1955 – 2♀♀, 

24.07.1956 – 1♀ leg. MB (MPW); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 3♀♀ leg. S (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 2♀♀, 1♂ (MGB). 

 

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus (Fabricius, 1793) 

– Vespa quadrifasciata Fabr., (Schilling 1850) 

– Leionotus simplex Fbr., (Brischke 1888) 

– Odynerus quadrifasciatus Herr. Schaeff., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Lionotus) quadrifasciatus H. S., (Dittrich 1921), (Bischoff 1925) 

– Leptochilus (E.) quadrifasciatus (Fabr.), (Kowalczyk 1988c) 

– Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793) (Möschler 1939), (Paul 1943), (Blüthgen 

1961), (Kowalczyk 1990, 1991a, 1994, 1996a, b), (Kowalczyk, Zieliński 1998b) 

(Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Kurzac 2000, 2002, 2009), (Kowalczyk 

i in. 2002, 2009a), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Olszewski 2010), 

(Twerd 2011), (Rzeźnicki i in. 2015), (Żyła i in. 2018) 

Diagnoza 

Samica: Żuwaczki czarne, u nasady z żółtą plamą. Nadustek czarny lub z żółtymi plamami po 

bokach u nasady(rzadziej wąską przepaską), delikatnie wypukły z płytkim wycięciem na 

szczycie. Warga górna czarna. Trzonek i biczyk czułków czarne. Jamki ciemieniowe  

w płytkim, nerkowatym zagłębieniu porośniętym krótkimi i gęstymi włoskami. Krawędzie 

zagłębienia wykraczają poza linię bocznych przyoczek. Żółta owalna plama u nasady 

czułków oraz małe plamy w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia jasne, 

wełniste i odstające. Przedplecze z góry z żółtą przepaską, rozszerzona po bokach. Boki 

przedplecza załamane pod kątem rozwartym, na szczycie bardzo łagodnie zaokrąglone. 

Tarczka czarna, zatarczka z żółtą przepaską. Tylna ściana propodeum otoczona wysoką 

listwą, tworzącą w górnej części wystające zęby, tworzące głęboką szczelinę na styku  

z tarczką. Mesepimerum czarne lub z żółtymi plamami. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady 

czarne z dużą centralnie położona brązową transparentną plamą, często zajmującą większość 

pokrywki. U części osobników pokrywki rudo-czarne. Parategule z małymi żółtymi plamkami 
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lub czarne. Stopy, golenie i zakończenia ud (sięgające czasami do ich połowy) ciemnożółte  

z rudym odcieniem. U części osobników po wewnętrznej stronie goleni I i II pary czarne 

plamy. Na tergitach I- IV (V) żółte przepaski (na IV-V często silnie skrócone). Przepaska na  

I tergicie podobnej szerokości jak pozostałe. Sternit I z wąską przepaską na tylnej krawędzi, 

na II najczęściej dwie plamy po bokach. Podłużny rowek za bruzdą bazalną II sternitu płytki 

lecz wyraźny. Owłosienie odwłoka krótkie przylegające, jedynie na I tergit oraz I i II sternit  

z długimi włosami. Długość ciała: 9,5 – 12,5 mm. 

Samiec: Żuwaczki żółte, z czarną obwódką. Nadustek żółty, na końcu z płytkim wycięciem  

i wąską transparentną listewką, pokryty krótkimi, jasnymi, przyległymi włosami, Warga 

górna żółta. Trzonek czułków z dołu żółty. Biczyk czarny. Ostatni człon biczyka wąski, 

bardzo słabo wygięty, w przekroju owalny, sięgający początku członu VIII, żółto rozjaśniony. 

Przedplecze z góry z żółtą przepaską rozszerzoną po bokach. Boki przedplecza załamane pod 

kątem rozwartym, tępe na końcach. Tarczka czarna, zatarczka z żółtą przepaską (często 

zredukowana). Pokrywki skrzydłowe czarne, z centralnie położoną transparentną, brązową 

plamą. U części osobników z żółtym obramowaniem. Parategule i mesepimerum czarne. 

Przedstopie nóg II i III pary ciemnobrązowe lub czarne. Pozostała część stóp II i III pary, 

stopy I pary, golenie oraz końce ud żółte. Przednia część ud II pary czasami z żółtymi 

plamami, golenie z tyłu z wąskimi, czarnymi plamami. Krętarze czarne, przeważnie tylko 

biodra II pary nóg z dołu z żółtymi plamami. Przepaska I tergitu odwłoka podobnej 

szerokości jak na pozostałych, nieposzerzona na bokach. Za bruzdą sternit równomiernie 

wypukły. Na tergitach I-IV(rzadko V) żółte przepaski (najczęściej ostatnia skrócona). Sternity 

I z wąską przepaska (lub rozjaśnieniem) na końcu, II i III plamy po bokach. Długość ciała: 

7,5 – 10,5 mm. 

 Uwagi: W Polsce występuje podgatunek nominatywny E. quadrifasciatus 

quadrifasciatus (Fabricius, 1793). Poza nim opisano 4 inne: E. q. atripes Giordani Soika, 

1976, E. q. eburnus Sk. Yamane, 1987, E. q. rubrosignatus Gusenleitner, 1984, E. q. rufipes 

Gusenleitner, 1984 (Gusenleitner 2018). 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, 

Kaukaz Turcja, Kazachstan, Mongolia, płn. wsch. Chiny, Płw. Koreański, Japonia 

(Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: lasy i ich obrzeża, środowiska kserotermiczne, kamieniołomy wapienne, składy 

drewna, spróchniałe pnie (Kowalczyk 1988c; 1991a ,1994 ;Twerd. 2011), łąki, nasypy kolejo-
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we (dane autora). Na Białorusi stwierdzony także w opuszczonych wsiach, lasach (bory 

sosnowe i świerkowe, dąbrowy) i piaszczystych brzegach rzek i jezior (Schljachtenok, 

Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w otworach w drewnie np. opuszconych chodnikach ksylofagów, 

opuszczonych gniazdach pszczół z rodz. Chalicodoma lub Osmia nigriventris, w gniazdach 

innych kopułkowatych (Odynerus spinipes), w łodygach trzciny (Phragmites sp., Rubus sp., 

Sambucus sp., jak również w otworach w kamieniach i w gruncie (Blüthgen 1961; Puławski 

1967; Haeseler 1978; Richards 1980; Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica sp. (Apiaceae), Vincetoxicum sp. (Apocynaceae), Vicia 

cracca L. (Fabaceae), Cotoneaster horizontalis Decne., Cotoneaster sp., Rubus sp., Rubus 

caesius L., R. idaeus L. (Rosaceae), Scrophularia sp. (Scrophulariaceae), (Paul 1943; 

Blüthgen 1961; Else 1992; Schneider, Feitz 2001); Vaccinium uliginosum L. (Ericaceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Tortricidae, Pyralidae, Gelechiidae, Pyraustidae i innych rodzin 

(Lepidoptera), larwy Chrysomelidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis graelsii Guérin-Méneville (możliwy), Ch. longula sublon-

gula Lisenmaier, Ch. pseudobrevitarsis Linsenmaier (Hymenoptera: Chrysididae) (Blüthgen 

1961; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od końca IV do początku VIII. 

Ryc. 76. Wykres dynamiki pojawu Euodynerus quadrifasciatus (Fabr.) w Polsce. 
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Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Pogodno [VV62], – Podjuchy [VV71], Bartoszewo [VV63], Goleniów 

[VV83], Czaplinek [WV83], Żelice [XA21] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Wigierski PN: L. Powały, oddz. 386 [FE38] (Żyła 

2006); Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Uniejewo [CD92] (Kowalczyk 1996a); Bielawy [BD95] (Twerd 2011); 

KWB Gubin [VT84] (Rzeźnicki i in. 2015); 

Nizina Mazowiecka: Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Bolimowski PK: rez. 

Polana Siwica [DC36], Polana Bielawy [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); BPN: oddz. 285A [FD94] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Jerzmanice Zdrój [WS66] (Dittrich 1921);  

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38] (Dittrich 1921); 

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Lubliniec [CB21] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Załęczański PK [CB46] 

(Kowalczyk, Kurzac 2000); Załęczański PK: Krzeczów [CB47] (Kowalczyk, Kurzac 2002);  

Wyżyna Małopolska: rez. Molenda [CC91], Szczawin [CC95] (Kowalczyk 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 

1991a); Łódź – Las Łagiewniki[CC94] (Kowalczyk 1994); rez. Konewka [DC41] (Kowalczyk 1996a); Łódź 

[CC93] (Kowalczyk 1996b); PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Łódź – Widzew [CC93], 

– Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Przedborski PK – Góra Krzemycza [DB25] (Kowalczyk i in. 

2009a); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż [EB03] (Kowalczyk 1990); 

Sudety Zachodnie: Nowa Sokołówka [XR08] (Dittrich 1921); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); 

Beskid Zachodni: Konina [DV39] (Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 87 okazów (53♀♀, 34♂♂), w tym 71 okazów (43♀♀, 28♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Jastarnia [CF46] 20.06.1998 – 1♂ leg. RD (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Borne Sulinowo [XV03] 07.1996 – 1♀, 27.06.2009 – 1♀ leg. CGb (MGB); Chrystkowo 

[CE21] 11.07.1997 – 1♀ leg. TP (MGB); Ińsko [WV32] 5.06.2004 – 1♀, 28.06.2004 – 1♂, 12.07.2005 – 1♀ leg. 

GM (cGM); Garcz [CF12] 2.06.2008 – 1♀ leg. JKK (MGB); PN Bory Tucholskie: 1N Wydma [XV66] 

01.07.2013 – 2♀♀, 148d VIII Stary Kienitz [XV76] 09.06.2014 – 1♀ leg. JW (cJW); Bagno Kusowo [XV06] 

10-18.06.2017 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast, oddz.75 [EE53] 7.05-8.06.2007 – 1♀ leg. JMG (cBW), 

– L. Wilczy Dół – oddz. 75 [EE44] 9.06-1.07.2009 – 1♂ leg. JMG (cBW), – oddz. 90 [EE53] 15.06.2005 – 1♀, 
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1♂ leg, JMG (MGB), 22.05-8.06.2009 – 1♂ leg. JMG (cBW), – oddz. 99 [EE53] 7.05-8.06.2007 – 1♂ leg. JMG 

(cBW), 07.05.-08.06.2007 – 1♂ leg. JMG (MGB), – oddz. 106 [EE53] 08.05. – 01.07.2009 – 1♀ leg. JMG, – 

oddz. 117 [EE53] 09.06. – 01.07.2009 – 1♂ leg. JMG (MGB); Kowalewo Pom. [CD59] 27.04.2008 – 1♂ leg. 

PO (MGB); 

 

Ryc. 77. Rozmieszczenie Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Antonin - rez. Wydymacz [XT91] 30.04.2005 – 1♀ leg. TR (cJW); Szklarka 

Trzcielska [WU60] 05.07.2009 – 1♂ leg. JW (cJW); Poznań [XU31] 20.07.2009 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Sierakowski PK: Chalin [WU72] 13.05.2011 – 1♀, 16.06.2011 – 1♀, 23.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW);  

Jałowice – Osiek, oddz. 214-235 [VT94] 28.05.2011 – 2♀♀, 1♂, 11.06.2011 8♀♀, 3♂♂ leg. JW (cJW); 

Brzozów [VT74] 14.05.2011 – 1♀, 24.05.2011 – 1♂, 29.05.2011 – 4♂♂ leg. JW (cJW); PN Ujścia Warty: 

Mościczkowa Droga [VU83] 30.06.2012 – 1♀ leg. TR (cJW); Stara Kaźmierka [XT96] 24.08.2013 – 1♀ leg. PŻ 

(cJW); Przybrodzin [XU91] 08.07.2015 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Łosia Wółka [DD80] 19.06.2004 – 1♂ leg. TH (MIZ); Michrów [DC85] 23.07.2016 – 1♀ 

leg. JW (cJW); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Krzemionki [DA24] 29.05.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Tuszyn [CC91] 14.07.1980 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Królowa Wola [DC41] 12-22.06.2003 

– 1♀, 26.06 11.07 2013 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Pasturka [DA69] 03.07.1999 – 1♀ leg. JSz (MGB); Chęcińsko – 

Kielecki PK [DB63] 25.07.2004 – 1♀, 1♂ leg. JB (cJB): Radomsko [CB95] 17.06.2007 – 1♂ leg. JBe (MGB); 

Góry Świętokrzyskie: Chęcińsko-Kielecki PK [DB63] 25.07.2004 – 1♂, 29.06.2004 – 1♀ leg. JB (MGB) 
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Nizina Sandomierska: Manasterz k. Wiązownicy [FA25] 27.05.2010 – 1♂ leg. TH (MIZ); Stalowa Wola – 

Sochy [EB70] 2.07.2010 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 23-24.07.2015 – 1♀ leg. BW (cBW) 

Beskid Zachodni: LZD Krynica, Powroźnik [DV96] 27.05. – 19.06.2017 – 1♂ leg. MJŁ(MIZ); Kamionka 

Wielka [DV89] 12.06.2018 – 1♀, 1♂ leg. BW (cBW); 

Pieniny: Pieniński PN: Zamczysko [DV57] 21.06.1961 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 4♀♀; Niemcy – 19♀♀, 10♂♂; Szwecja – 1♀, 5♂♂ 

(MGB). 

 

7. 7.`    Rodzaj Gymnomerus Blüthgen, 1938  

Gatunek typowy: Odynerus laevipes Schuckard, 1837 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, ostro zakończone z głębokim wycięciem pomiędzy 3 i 4 zębem  

(u samic) lub 2 i 3 (u samców) i rzędami włosów po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. 

Nadustek szerszy niż dłuższy (4:3), wypukły, o bocznych krawędziach zbiegających się  

w stronę szczytu, na końcu głęboko wycięty z ostrymi zębami po bokach, pokryty krótkimi 

przylegającymi włosami. Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Warga górna 

szeroka (równa szerokości wycięcia nadustka). Trzonek czułków delikatnie wygięty, pokryty 

krótkimi przylegającymi włoskami. Biczyk samic krótki łagodnie stożkowato zakończony. 

Ostatnie 5 segmentów biczyka samców stopniowo coraz węższe i bardziej spłaszczone, 

spiralnie zwinięte. Spód biczyka delikatnie rozjaśniony. Przyoczka tworzą trójkąt 

równoramienny. Jamki ciemieniowe samic dużo mniejsze od średnicy przyoczka leżą blisko 

siebie. Listwa potyliczna dobrze wykształcona, sięga nasady żuwaczek. Owłosienie głowy 

oraz tułowia wełniste, długie i odstające. Tułów dłuższy niż szeroki (ok. 10:7,5). Listwa 

poprzeczna przedplecza słabo wykształcona. Kąty przedplecza przytępione na szczycie 

tworzą kąt prosty. Przedplecze z żółtą, wąską przepaską, często skróconą i przerwaną 

pośrodku. Listwy parapsydialne niewidoczne. Tarczka prawie 2x większa od stromo 

opadającej w stronę propodeum zatarczki. Tylna ściana propodeum bez listew, z łagodnym 

załamaniem na styku ze ścianami bocznymi. Ściany boczne i tylna propodeum oraz pleuryty 

zaplecza z gęstymi podłużnymi zmarszczkami. Listwy pretegularne wykształcone. Listew 

epiknemialnych brak. Pokrywki skrzydłowe owalne, dłuższe niż szersze, półokrągło 

zakończone. Żółte, u nasady czarne, z dużą transparentną plamą w środku. Skrzydła brązowo 

przydymione, szczególnie na krawędziach skrzydeł przednich. Pterostigma ciemnobrązowa. 

Odnóża z pojedynczymi ostrogami na I i II parze oraz z dwiema na parze III. I tergit odwłoka 
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porównywalnej szerokości jak drugi, łagodnie zaokrąglony na granicy części poziomej  

i opadającej ku nasadzie, na załamaniu bez listwy. I sternit odwłoka wąski, w kształcie 

półksiężyca. Sternit II w ok. 1/3 długości z poprzeczna bruzdą bazalną, wypełnioną szeregiem 

podłużnych listewek na całej szerokości. Za bruzdą powierzchnia sternitu silnie równomiernie 

wypukła.  

Rodzaj monotypowy, szeroko rozmieszczony w Palearktyce. 

Gymnomerus laevipes (Schuckard, 1837)  

– Odynerus (Hoplomerus) laevipes Shuck., (Scholz 1913), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Szulczewski 1950), (Stępkowska-Barańska, 1963),  

– Odynerus levipes Schuck., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Hoplopus laevipes (Shuck.), (Hedwig 1916), (Möschler 1939) 

– Odynerus (Hoplopus) laevis Schck. (Drogoszewski 1934)  

– Gymnomerus laevipes scandinavus (Sauss. 1856), (Blüthgen 1961) 

– Oplomerus laevipes (Shuck.), (Skibińska 1981, 1982) 

– Gymnomerus laevipes (Schuckard, 1837) (Paul 1943), (Skibińska 1986, 1989b), 

(Kowalczyk 1991a, 1994, 1996a), (Celary 1998), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002) 

(Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Wiśniowski, Piotrowski 2013) 

Diagnoza 

Samica: nadustek czarny, z parą wąskich żółtych plam u nasady. Warga górna i żuwaczki 

czarne. Małe żółte plamki w wycięciach oczu, większe w górnej części skroni oraz u nasady 

czułków. Czułki czarne. Mesepimerum z żółtą plamą lub czarne. Stopy, golenie i szczytowe 

części ud żółte z rudą poświatą. Na końcach tergitów I-V żółte przepaski, Przepaski 

końcowych tergitów najczęściej silnie zredukowane nawet do małych plam. Przepaska na 

sternicie II silnie zwężona, przerwana w środku. Kolejne przepaski zredukowane do plam po 

bokach. W Europie południowej spotyka się osobniki silniej wybarwione – dodatkowe plamy 

na tarczce, biodrach nóg środkowych plamy na mesepimerum duże. Długość ciała: 9,5 – 12 

mm. 

Samiec: nadustek i żuwaczki żółte, wąsko czarno obrysowane. Warga górna żółta. Małe żółte 

plamki w wycięciach oczu, w górnej części skroni oraz u nasady czułków. Trzonek czułków  

z dołu żółty, końcowe 5-6 segmentów biczyka rudo rozjaśnione. Biodra nóg II pary z żółtą 

plamą. Tergity I-VI z żółtymi przepaskami. Długość ciała: 8 – 11 mm. 

 Uwagi: w Polsce występuje podgatunek nominatywny G. laevipes laevipes 

(Schuckard, 1837). W Europie północnej i na wschodzie po Syberię występuje  
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G. l. scandinavus (Saussure, 1856), z prawie białymi plamami. Z północno-zachodniej Afryki 

opisano G. l. algeriensis (Dusmet, 1928) (Gusenleitner 1998). 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Turcja, Iran, Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-

atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: skarpy lessowe i obrywy ziemne, bory mieszane, drewniane budynki i konstrukcje, 

składy drewna (Kowalczyk 1994; Dylewska, Wiśniowski 2003), również łąki, torfowiska, 

nasypy kolejowe i piaszczyste nieużytki (dane autora). 

Gniazdowanie: w łodygach Apiaceae, Arctium sp., Artemisia sp., Carduus sp., Cirsium sp., 

w trzcinie, pędach Sambucus sp. i Rubus sp. w tym Rubus laciniatus Willd. jak również  

w zmurszałych pniach i gniazdach innych błonkówek (Schmiedeknecht 1930; Richards 1980; 

Fateryga 2010,2012b; Petrischak 2014). Tworzy mieszane gniazda z pszczołowatymi 

(Apidae) lub grzebaczowatymi (Sphecidae) (Woydak 2006). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Heracleum sibiricum L. (Apiaceae), Sambucus ebulus L. 

(Caprifoliaceae), Dorycnium herbaceum Vill.,Medicago sp., Trifolium pratense L. 

(Fabaceae), Geranium psilostemon Ledeb. (Geraniaceae), Frangula alnus Mill. 

(Rhamnaceae), Fragaria vesca L., Potentilla sp., Ranunculus sp., Rubus sp. (Rosaceae), 

Scrophularia umbrosa Dumort. (Scrophulariaceae) (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Celary 

1998; Schneider, Feitz 2001; Woydak 2006; Fateryga 2011).  

Pokarm larw: Microlepidoptera, Phytonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae) (Blüthgen 

1961; Richards 1980). 

Pasożyty i parazytoidy: Anthrax binotatus Wiedemann in Meigen (Diptera: Bombyliidae), 

Chrysis fasciata Olivier, Ch. ignita (L.), Ch. indigotea Dufour & Perris, Ch. rutilans Olivier, 

Ch. splendidula Rossi, Ch. violacea Rossi, Pseudomalus auratus (L.), Pseudospinolia 

neglecta (Shuckard) (Hymenoptera: Chrysididae), Melitobia acasta Walk., M. audouini 

Westwood (Hymenoptera: Eulophidae), Eurytoma nodularis Boheman (Hymenoptera: 

Eurytomidae), Ephialtes carbonarius (Christ), Gambrus ornatus (Gravenhorst), Hoplocryptus 

bellosus (Curtis), Hoplocryptus heliophilus Tschek, Hyposoter carbonarius (Ratzeburg), 

Isadelphus armatus (Gravenhorst ), Isadelphus inimicus (Gravenhorst), Perithous divinator 

(Rossi), Perithous mediator (Fabr.), Xylophrurus augustus (Dalman), X. dentatus 



238 
 

(Taschenberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae), Sapygina decemguttata Jurine (Hymenoptera: 

Sapygidae), Zonitis flava Fabr. (Coleoptera: Meloidae), Macrosiagon praeustum (Gebier) 

(SW Europa)(Coleoptera: Rhipiphoridae), (Berland, Bernard 1938; Blüthgen 1961; Haeseler 

1978; Gusenleitner, Gusenleitner 1994; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; 

Wiśniowski 2015; Gereys 2016; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od początku V do połowy VIII.

Ryc. 78. Wykres dynamiki pojawu Gymnomerus laevipes (Schuckard) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Pogodno, – Osów [VV62], – Dol. Siedmiu Młynów [VV62], Bartoszewo 

[VV63], Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], Słupsk [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51] (Möschler 1939); Wigierski PN: Cimochowizna, Krzywe [FE39], 

Suwalski PK: Łopuchowo [FF21], Smolniki [FF21] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz [XU99] (Meyer 1919); Wielkopolski PN: Osowagóra [XT29] 

(Szulczewski 1950); Inowrocław [CD15] (Stępkowska-Barańska 1963); Szynkielów [CB49], Gorzewo [CD91] 

(Kowalczyk 1996a);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1934); Warszawa – Białołęka Dworska [EC09] (Skibińska 

1981, 1982, 1986); Chylice [EC07] (Skibińska 1989b); Biskupice [DD02], Budy Grabskie [DC46] (Kowalczyk 

1996a); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); rez. Bażantarnia [DC35] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b);  

Podlasie : Poleski PN: Kolonia Wola Wereszczyńska, uroczysko „Suchy Las” [FC40] (Wisniowski, Piotrowski 

2013); 
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Śląsk Dolny: Proszków [XS06], Wrocław – Czarna Woda [XS46], (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Katowice – Ligota [CA56] (Scholz 1913); ogólnie (Dittrich 1921); Bytom, – Szombierki [CA57], 

Łabędy [CA37], Ruda Śl. – Las Alina [CA47], Rybnik Paruszowiec [CA25] (Żyła 2007);  

Wzgórza Trzebnickie: Borów [XS29] (Hedwig 1916); Borów [XS29], Syców [XS88] (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Młynnik, Ojców, Prądnik Czajowski [DA16] (Wiśniowski 

2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); 

Smardzew [CC94], rez. Popień [DC23] (Kowalczyk 1996a); Rogów [DC24], Szynkielów [CB49] (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b);  

Roztocze: Bełżec [FA78] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Hala Gubernasówka [CV99] (Celary 1998); 

Bieszczady: Sianki [FV33] (Wiśniowski 2000); 

Pieniny: ogólnie [DV57] (Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 146 okazów (84♀♀, 62♂♂), w tym 111 okazów (49♀♀, 62♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Miedzyzdroje [VV67] *.07.1907 – 1♀ coll. RDi (MPW); Gdynia - Orłowo, n. Kaczą [CF44] 

2.08.2012 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Borowo [CF24] 18.07.2014 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: rez. Mechowiska Sulęczyńskie [XA81] 15.08.2015 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Murzynowo [CD92] 12.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Poznań [XU31] 

19.06.2009 – 1♀, 20.07.2009 – 1♀ leg. JW (cJW); Brzozów [VT74] 04.05.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Mierków 

[VT93] 12.06.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 09.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); PN 

Ujście Warty: Niwka [VU82] 27.05.2012 – 1♀, 30 06 2012 – 1♀, 2♂♂ leg. JW (cJW); Stara Kaźmierka [XT96] 

24.08.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Skwierzyna [WU22] 10.07.2012 – 1♀ leg. TR (cJW); Kwileń [XT96] 

26.05.2013 – 1♂, 02.06.2013 – 1♂, 21.06.2018 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Broniszewice [XT95] 09.06.2013 – 1♂, 

[XT96] 17.06.2013 – 2♀♀, 1♂ leg. PŻ (cJW); Niniew, pow. Pleszew [XT96] 30.06.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Powidzki PK: Przybrodzin [XU91] 03.07.2013 – 1♀, 06.07.2013 – 1♀, 13.07.2014 – 1♀, 07.07.2015 – 1♀, 

08.07.2015 – 1♀, 30.06.2016 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 08.2015 – 2♀ leg. TR (cJW); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] 12.05.1912 – 1♀, 1♂, 13.05.1912 – 1♂, 20.05.1912 – 3♂♂, 23.05.1912 – 10♂♂, 

24.05.1912 – 1♂, 25.05.1912 – 8♂♂, 28.05.1912 – 1♀, *.05.1912 – 11♂, 20.07.1912 – 1♀, 26.05.1912 – 1♀, 

2♂♂, *.06.1912 – 1♀, *.07.1913 – 4♀♀, * – 3♂♂ leg. ES (MŚO); 

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 25.07.1947 – 1♀ leg. WN (MIZ); Żędowice [CB20] 

8.07.1950 – 1♂ leg. MB (MIZ); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Sikornik [DA24] 30.05.1918 – 1♂ leg. PŁ (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: rez. Polana Polichno [DA69] 15.07.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); PK Wzniesień Łódzkich: 

Boginia [DC04] 11.06.2006 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Przedborski PK: Krzemycza Góra [DB25] 2.07.2008 – 2♀♀ 

leg. JKK (MGB); rez. Grądy nad Lindą [CC84] 4.07.2010 – 1♀ leg. MS (MGB); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN [DB93] 23.06.2004 leg. – 1♂ leg. GŚ (cJB), 23.06.2004 – 1♂ leg. GŚ 

(MGB); 

Wyżyna Lubelska: Biała k. Krasnystawu [FB44] 16.06.2015 – 1♂ leg. TH (MIZ); 
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Ryc. 79. Rozmieszczenie Gymnomerus laevipes (Schuckard) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane. 

 

Nizina Sandomierska: Osia Góra k. Raniżowa [EA66] 26.05.2000 – 1♂ leg. TH (MIZ); Poręby Huciskie k. 

Niwisk [EA46] 29.05.2003 – 1♂ leg. TH (MIZ); Krzywa k. Sędziszowa Małop. [EA55] 15.06.2005 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); Cierpisz [EA55] 19.06.2006 – 1♀ leg. ALi (MIZ); Olchowa k. Iwierzyc [EA54] 18.06.2008 – 1♀, 

7♂♂ leg. TH (MIZ); Hucina k. Niwisk [EA46] 22.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Chwałowice k. Radomyśla nad 

Sanem [EB62] 29.06.2010 – 1♀ leg. TH (MIZ); Dąbrowa Tarn. - Beleryt [DA95] 13.06.2015 – 1♀ leg. BW 

(cBW); 

Beskid Zachodni: Rabka [DV29] 6.08.1931 – 1♀ leg. * (ISEZ); Dol. Szczawnika [DV87] 19.06.1964 – 1♀, 

7.07.1964 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 4♀, 1♂; Turcja – 2♀, 3♂ (MGB). 

 

7. 8.      Rodzaj Microdynerus Thomson, 1874 

 Gatunek typowy: Odynerus exilis Herrich-Schaeffer, 1839,  

 wyznaczony przez Jones’a, 1937. 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone z 4 zębami. W podrodzaju Pseudomicrodyneus z 3 widocznymi (3 i 4 są 

zrośnięte). Nadustek wypukły, boczne krawędzie zbiegające się w stronę szczytu, u samic  
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z wąskimi listewkami, biegnącymi od nasady w stronę szczytu (kończą się łagodnie lub  

z tworzą widoczny kąt). Szczyt nadustka wycięty, z 2-3 ząbkami. Głaszczki szczękowe  

6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk samic krótki łagodnie zakończony. Biczyk 

samców dłuższy, X człon silnie skrócony, XI wąski, wydłużony i zwrócony w stronę nasady. 

Tyloidy nie wykształcone. Jamek ciemieniowych u samic brak. Listwa potyliczna dobrze 

wykształcona. Owłosienie głowy i tułowia bardzo krótkie przylegające. Tułów ok. 1,5 – 2 

razy dłuższy niż szeroki. Listwa poprzeczna przedplecza dobrze wykształcona. Bruzda 

pomiędzy śródpleczem i tarczką wąska. Zatarczka krótka, łagodnie załamana opada stromo  

w stronę propodeum tworząc z nim jedną ścianę lub krótki schodek. Tylna ściana propodeum 

w środkowej części wklęsła, po bokach łagodnie załamana. Listwa pretegularna wykształ-

cona. Pokrywki skrzydłowe prawie tak długie jak szerokie, na końcu od strony wewnętrznej 

wycięte i ostro zakończone, sięgają końca parateguli. Listew epiknemialnych brak. Listwy 

parapsydialne wykształcone najwyżej tylko u nasady śródplecza lub ich brak. Odnóża  

z pojedynczymi ostrogami na I II parze oraz z dwiema na parze III. I tergit odwłoka na 

granicy części poziomej i stromo opadającej łagodnie zaokrąglony, bez listwy poprzecznej. 

Segment II na końcu tergitu i sternitu z transparentną blaszką. Sternit II w ok. 1/5 długości od 

nasady z poprzeczną bruzdą bazalną, z szeregiem podłużnych listewek na całej szerokości.  

Rodzaj Microdynerus zamieszkuje Holarktykę (Gereys 2016). Podzielony został na 3 podro-

dzaje: Alastorynerus Blüthgen, 1938, Microdynerus s.str. i Pseudomicrodynerus Blüthgen, 

1938. W Europie znane są 22 gatunki (Gusenleitner 2013), w Polsce 5. 

Klucz do oznaczania podrodzajów i gatunków rodzaju Microdynerus Thomson 

1. ♀♀: żuwaczki na zewnętrznej krawędzi silnie załamane. Nadustek głęboko wycięty. (ryc. 

80-1). ♂♂: Człon XI czułków znacznie węższy od X, ostatni człon czułków szeroko, tępo 

zakończony (ryc. 80-9). Żuwaczki pomiędzy ostatnimi zębami z głębokim wycięciem (ryc. 

80-11). (podrodzaj Pseudomicrodynerus Blüthgen, 1938).  

W Polsce jeden gatunek: Microdynerus (P.) parvulus (Herrich-Schäffer, 1838) 

– ♀♀: żuwaczki proste, na zewnętrznej krawędzi bez załamania. Nadustek płytko wycięty 

(ryc. 80-2). ♂♂: Człon XI czułków nie węższy od X, ostatni człon czułków ostro 

zakończony (ryc. 80-10). Żuwaczki po wewnętrznej stronie bez wycięcia między ostatnimi 

zębami (ryc. 80-12) (podrodzaj Microdynerus Thomson 1874). ......................................... 2 

2. ♀♀ ......................................................................................................................................... 3 

– ♂♂ .......................................................................................................................................... 6 
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3. Tergit I odwłoka bardzo delikatnie, płytko punktowany. W tylnej części z delikatną 

bruzdką (ryc. 80-3). ........................................................ M. (M.) nugdunenesis (Saussure) 

– Tergit I odwłoka z wyraźnym, grubym punktowaniem (podobnie jak śródplecze). W tylnej 

części bez bruzdki (ryc. 80-4). ............................................................................................. 4 

4. Kąty przedplecza zaostrzone (ryc. 80-5). Długość ciała 7-8mm. Nadustek z profilu 

wypukły (ryc. 80-7) z krótkim, szczoteczkowatym owłosieniem. Przedplecze czarne lub  

z żółtymi plamami. ................................................................ M. (M.) longicollis Morawitz 

– Kąty przedplecza z przodu zakończone pod kątem prostym (ryc. 80-6). Nadustek z profilu 

płaski (ryc. 80-8). Długość: 6-7mm. Przedplecze z dwoma żółtymi plamkami. 

............................................................................................................................................... 5 

5. Nadustek błyszczący, zupełnie nagi, w części końcowej z drobnymi, podłużnymi 

zmarszczkami. Trzonek czułków na górnej powierzchni z drobnymi punkcikami, 

przestrzenie między punktami błyszczące. Tergit I odwłoka po bokach czarny. 

 ....................................................................................... M. (M.) exilis (Herrich-Schaeffer) 

– Nadustek jedwabiście matowy z krótkim szczoteczkowatym owłosieniem, w części 

końcowej bez zmarszczek. Trzonek czułków na górnej powierzchni matowy. Tergit  

I odwłoka po bokach czerwonawy. ........................................... M. (M.) timidus (Saussure) 

6. Trzonek czułków czarny. Tergit I odwłoka często z czerwonymi plamami. 

 ................................................................................................... M. (M.) timidus (Saussure) 

– Trzonek czułków na spodniej stronie biało lub żółto zabarwiony. Tergit I odwłoka bez 

czerwonych plam. ................................................................................................................. 7 

7. Golenie i nadstopia I pary nóg żółte. Punktowanie I tergitu odwłoka bardzo delikatne (ryc. 

80-16). Nadustek silnie U-kształtnie wycięty (ryc. 80-13). 

 ........................................................................................ M. (M.) nugdunenesis (Saussure) 

– Golenie I pary nóg z tyłu z ciemną smugą. Punktowanie I tergitu odwłoka wyraźne, grubsze 

(ryc. 80-17). .......................................................................................................................... 8 

8. Nadustek płasko wycięty (ryc. 80-14). Czoło z bardzo krótkim owłosieniem (ryc. 80-18). 

Ostatni człon czułków rozszerzony i silnie wygięty (ryc. 80-20). 

 ....................................................................................... M. (M.) exilis (Herrich-Schaeffer) 

– Nadustek głęboko, U-kształtnie wycięty (ryc. 80-15). Czoło z owłosieniem długości 

średnicy przyoczka (ryc. 80-19). Ostatni człon czułków wąski z zewnątrz łagodnie wygięty 

(ryc. 80-21). ........................................................................... M. (M.) longicollis Morawitz 
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Ryc. 80. Rodzaj Microdynerus Thomson: 1- M. parvulus (H.-Sch.), 2- M. nugdunensis 

(Sauss.) nadustek ♀ z przodu; 3- M. nugdunensis (Sauss.) ♀, 4- M. timidus (Sauss.) ♀ I tergit 

odwłoka; 5- M. longicollis A. Mor., 6- M. exilis (H.-Sch.) przednia krawędź przedplecza ♀; 7- 

M. longicollis A. Mor., 8- M. exilis (H.-Sch.) nadustek ♀ z boku; 9- M. parvulus (H.-Sch.), 

10- M. timidus (Sauss.) końcowe człony biczyka czułków ♂; 11- M. parvulus (H.-Sch.), 12- 

M. nugdunensis (Sauss.) żuwaczka ♂; 13- M. nugdunensis (Sauss.), 14- M. exilis (H.-Sch.), 

15- M. longicollis A. Mor. nadustek ♂; 16- M. nugdunensis (Sauss.), 17- M. exilis (H.-Sch.) I 

tergit odwłoka ♂; 18- M. exilis (H.-Sch.), 19- M. longicollis A. Mor. czoło i ciemię ♂; 20- M. 

exilis (H.-Sch.), 21- M. longicollis A. Mor. końcowe człony biczyka czułków ♂. 

 
 

Microdynerus (Microdynerus) exilis (Herrich - Schaeffer, 1839) 

– Odynerus exilis H. – Sch., (Brischke 1862) 

– Leionotus excilis H. – Sch., (Brischke 1888) 

– Odynerus (Microdynerus) exilis Herr.–Schäff., (Dittrich 1921), (Hedicke 1927) 

– Microdynerus excilis (H. Sch.), (Paul 1943) 

– jako Odynerus (Symmorphus) fuscipes H. S. w (Dittrich 1921) [błędne oznaczenie, patrz: 

Blüthgen 1961], 
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Diagnoza 

Samica: głowa silnie błyszcząca. Żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu. 

Nadustek czarny, słabo wypukły, rzadko punktowany u nasady z delikatnymi zmarszczkami 

przy końcu, z krótkimi jasnym meszkiem. Wycięcie na końcu płytkie, z krótkimi bardzo 

tępymi błyszczącymi po bokach ząbkami. Listwa na bocznych krawędziach nadustka łagodnie 

zanika w stronę szczytu. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków czarny, drobno 

punktowany, silnie błyszczący. Biczyk czarny. Owłosienie głowy i tułowia jasne w postaci 

bardzo krótkich odstających włosków i jasnego meszku. Tułów błyszczący. Przedplecze  

z dwoma kremowożółtymi plamami po bokach. Kąty przedplecza załamane pod kątem 

zbliżonym do prostego. Listwa poprzeczna w części środkowej silnie wgnieciona, tworzy 

krótka bruzdę schodzącą częściowo na część opadającą do przodu. Tarczka i zatarczka 

czarna. Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe z czarną nasadą,  

z większą kremowo żółta plamą z przodu i mała na końcu. W środku ciemnobrązowa 

transparentna plama. Parategule czarne. Odnóża barwy brązowoczarnej, jaśniejsze przy 

końcach. Golenie z przodu oraz szczyt ud I pary z żółtymi plamami (często z rdzawym 

przebarwieniem). Biodra i krętarze czarne. Tergit I grubo i gęsto punktowany, na II płytsze 

bardziej rozproszone, na pozostałych zanika. Tergity I i II z kremowo żółtymi przepaskami. 

Przepaska na I tergicie z wycięciem po środku. Przepaska na sternicie II węższa od 

pozostałych, często silnie zredukowana do plam po bokach. Długość ciała: 9 mm. 

Samiec: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na końcu i kremową podłużną plamką  

w pobliżu nasady. Nadustek słabo wypukły, z drobnym i gęstym punktowaniem, 

kremowożółty z cienką transparentną otoczką. Warga górna kremowa. Trzonek czułków  

u dołu kremowożółty. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony, najmocniej w części szczytowej, 

człon XI mocno zwężony, zaostrzony na końcu (sięga końca VIII członu). Kąty przedplecza 

w postaci krótkich ząbków skierowanych na boki. Pokrywki skrzydłowe czarne z kremowo-

żółtą większa plama z przodu i mała na końcu. Na środkowej części goleni II pary od dołu 

podłużny pasek dłuższych jasnych włosów. Odnóża w kolorze czarnym do ciemnobrązowego 

na stopach. Golenie z przodu i stopy I pary kremowożółte. Długość ciała: 6 – 6,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Kaukaz, Turcja (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek 

ponto-atlantycki. 

Siedliska: brak danych z Polski. W Wielkiej Brytanii zajmuje zróżnicowane siedliska, w tym 

lasy, parki, ogrody, obrzeża wrzosowisk, kredowe wzniesienia i żwirownie (BWARS 2019). 
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Gniazdowanie: w pędach malin (Rubus sp.), w drewnie, w opuszczonych chodnikach 

ksylofagów (np. Anobium sp.) (Haeseler 1978; Richards 1980; Smit i in. 2004). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Heracleum sp. (Apiaceae), Achillea millefolium L., 

Chrysanthemum segetum L., Crepis sp., Helichrysum stoechas (L.), Leucanthemum vulgare 

Lam., Matricaria sp. (Asteraceae), Dorycnium pentaphyllum Scop. (Fabaceae), Potentilla 

argentea L. (Rosaceae) (Blüthgen 1961; Schneider, Feitz 2001; Livory i in. 2010); Erigeron 

canadensis (L.) Cronquist (Asteraceae), Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) (dane niepubliko-

wane). 

Pokarm larw: Microlepidoptera, prawdopodobnie Curculionidae (Coleoptera) (Blüthgen 

1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis gracillima (Förster), Ch. rutilans Olivier, Ch. succincta L. 

(Hymenoptera: Chrysididae), Eurytoma nodularis Boheman (Hymenoptera: Eurytomidae)., 

Hoplocryptus confector (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Blüthgen 1961; 

Woydak 2006; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od początku VI do końca VII. 

Ryc. 81. Aktywność sezonowa Microdynerus exilis (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 
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Ryc. 82. Rozmieszczenie Microdynerus exilis (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  
 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Bielinek n. Odrą [VU46] (Hedicke 1927); Pilchowo [VV62] (Paul 1943);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Śląsk Dolny: Wrocław, – Ogr. Bot. [XS46], Legnica [WS87], Sobótka [XS23] (Dittrich 1921);  

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  

Zbadany materiał: 16 okazów (7♀♀, 9♂♂), w tym 4 okazy (2♀♀, 2♂♂) dotychczas niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: Miedzyzdroje [VV67] *.07.1907 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Dolny: Wrocław - Karłowice [XS46] 18.06.1898 – 1♂ leg. (MŚO); Krzelów [XS09] *.07.1911 – 2♀♀ 

leg. ES (MŚO). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 3♀♀, 3♂♂ (MGB). 

 

Microdynerus (Microdynerus) longicollis Morawitz, 1895 

– Microdynerus longicollis Morawitz, 1895 (Żyła, Larysz 2017) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z rudym rozjaśnieniem na końcu, błyszczące. Nadustek czarny, 

silnie wypukły w części środkowej, gęsto płytko punktowany, z krótkimi jasnymi odstającymi 
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włoskami. Wycięcie na szczycie z krótkimi ząbkami po bokach (szerokość wycięcia 

porównywalna z szerokością pomiędzy nasadą czułków). Listwa na bocznych krawędziach 

nadustka w ok. 1/2 długości tworzy delikatne załamanie. Warga górna ciemnobrązowa. 

Trzonek czułków i biczyk czarne. Owłosienie głowy i tułowia jasne w postaci bardzo krótkich 

odstających włosków. Przedplecze czarne (patrz uwagi poniżej). Kąty przedplecza w postaci 

ostrych listew lekko skierowanych skośnie do przodu. Tarczka i zatarczka czarne. 

Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe lub czarne z rozjaśnieniem na 

przedniej krawędzi, w środku z transparentną plamą, błyszczące. Parategule czarne. Odnóża 

ciemnobrązowe lub czarne. Stopy przednia część goleni oraz I pary oraz nasady goleni II-III  

z żółtymi plamami (często z rdzawym przebarwieniem). Biodra i krętarze czarne. Tergit  

I z gęstym, grubym, ale płytkim punktowaniem, pozostałe z rozproszonym i bardzo płytkim. 

Przepaska na I i II tergicie, na sternicie II często silnie zredukowana. Długość ciała: 8,5 mm.  

Samiec: żuwaczki kremowe z czarną obwódką i czarną plamą u nasady. Nadustek bardzo 

silnie wypukły, z drobnym i gęstym punktowaniem, kremowożółty z cienką transparentną 

otoczką, pokryty bardzo krótkimi przylegającymi włoskami. Wycięcie na końcu, półokrągłe  

z krótkimi ząbkami po bokach (szerokość wycięcia porównywalna z szerokością pomiędzy 

nasadą czułków). Warga górna jasno- do ciemnobrązowej. Włosy na czole dłuższe, równe 

średnicy przyoczka. Trzonek czułków u dołu kremowożółty. Biczyk od dołu żółto 

rozjaśniony, głównie w części szczytowej, człon XI mocno zwężony i zaostrzony na końcu. 

Pokrywki skrzydłowe kremowo-żółte, czarne u nasady z dużą ciemnobrązową, transparentną 

plamą w środku, co najczęściej sprawia, że pozostaje tylko kremowa obwódka po zewnętrznej 

stronie. Nadstopia, golenie i końce ud I i II pary po bokach kremowożółte. Pozostałe człony 

stóp w różnym stopniu brązowo przyciemnione. Wewnętrzna cześć goleni z ciemnymi 

plamami. Biodra z dołu z plamami. Długość ciała: 6,5 mm  

 Uwagi: w 1964 Blüthgen opisał podgatunek M. longicollis sicanius Blüthgen, 1964  

z Sycylii. Autor stwierdza w opisie, że w odróżnieniu od formy nominatywnej, rzeźba 

propodeum jest nieco delikatniejsza, pronotum ma dwie żółte plamki, a paratyp ma żółtą 

plamę na mezopleurach. Ponad 1/3 samców odłowionych na terenie Niemiec oraz okaz samca 

z Polski u podgatunku nominatywnego M. longicollis longicollis Morawitz, 1895 posiada 

również jasne plamy na przedpleczu (Reder 2012; Żyła, Larysz 2017). Sugeruje to 

konieczność gruntownego zrewidowania cech obydwu podgatunków. 

Rozmieszczenie: Europa (bez płn), Rosja (cz. europejska), płn. Kaukaz, Krym, Turcja, 

Turkmenistan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki. 
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Siedliska: brak szczegółowych danych z Polski. Gatunek ciepłolubny, w Niemczech spoty-

kany w terenach będących mozaiką otwartych i krzaczastych obszarów w Dolinie Renu. 

(Tischendorf i in. 2013). 

Gniazdowanie: brak danych, prawdopodobnie w opuszczonych norkach ksylofagów mie-

szczących się w pniach i gałęziach drzew, w pędach krzewów i bylin. 

Odwiedzane kwiaty: Thapsia villosa L. (S Europa) (Apiaceae) (Gereys 2016)  

Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis gracillima Förster, Trichrysis cyanea (L.) (Hymenoptera: 

Chrysididae) (Martynova 2016). 

Okres pojawu: mała ilość danych z Polski. We Francji od początku V do początku VIII 

(Gereys 2016).  

Ryc. 83. Aktywność sezonowa Microdynerus longicollis Morawitz w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 
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Ryc. 84. Rozmieszczenie Microdynerus longicollis Morawitz w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa. 

 

Dane z piśmiennictwa: 

Śląsk Górny: Mysłowice – Słupna [CA66] (Żyła, Larysz 2017).  

Zbadany materiał: 1♂, dane opublikowane. 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Chorwacja – 1♂; Francja – 3♀♀; Rumunia – 1♀ (MGB). 

 

Microdynerus (Microdynerus) timidus (Saussure, 1856) 

– Odynerus (Microdynerus) timidus Sauss., (Dittrich 1921) 

– Microdynerus timidus H. Sch., (Noskiewicz 1923)  

– Microdynerus timidus (Saussure, 1856) (Kowalczyk 1996a), (Kowalczyk, Śliwiński 1996), 

(Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, 

Nadolski 2007), (Żyła 2007)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki ciemnobrązowe z rudym rozjaśnieniem na szczycie. Nadustek czarny, 

delikatnie wypukły, gęsto i płytko punktowany, z krótkimi jasnymi odstającymi włoskami. 
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Wycięcie na jego końcu płytkie, z krótkimi ząbkami po bokach (szerokość wycięcia 

porównywalna z szerokością pomiędzy nasadą czułków). Listewka biegnąca na bocznych 

krawędziach nadustka w ok. 2/3 długości tworzy kątowe załamanie. Warga górna rudo-

brązowa. Trzonek czułków czarny, bardzo drobno i gęsto punktowany. Biczyk 

ciemnobrązowy, od dołu bardzo delikatnie rozjaśniony. Owłosienie głowy i tułowia jasne  

w postaci przylegającego meszku. Przedplecze z góry z dwoma kremowo-żółtymi plamami 

po bokach. Kąty przedplecza w postaci ostrych ząbków skierowanych na boki. Tarczka  

i zatarczka czarne. Przednia opadająca część z gęstym drobnym urzeźbieniem, po bokach  

z grubym punktowaniem. Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe,  

z żółtym rozjaśnieniem na przedniej i tylnej krawędzi, w środku z transparentną plamą. 

Parategule czarne. Odnóża ciemnobrązowe. Nadstopie I pary, nasady goleni I-III oraz końce 

ud I pary żółto rozjaśnione. Tergit I z gęstym i grubym, ale bardzo płytkim punktowaniem, 

pozostała część odwłoka z delikatną fakturą. Tergit I po bokach, sternit I cały oraz boki  

u nasady II tergitu i sternitu z rudymi plamami. Na tergitach I-II i II sternicie kremowo-żółte 

przepaski. Długość ciała: 5,5 – 6,5 mm. 

Samiec: żuwaczki brązowe z rudym przebarwieniem na końcu. Nadustek biały z czarną 

wąską otoczką, pokryty bardzo krótkimi przylegającymi włoskami (dłuższymi przy szczycie. 

Wycięcie na szczycie, półokrągłe z krótkimi ząbkami po bokach (szerokość wycięcia 

porównywalna z szerokością pomiędzy nasadą czułków). Warga górna brązowa. Wycięcie 

oczu z dłuższym, jasnym owłosieniem, wyraźnie odcinającym się od krótkiego owłosienia 

reszty głowy. Trzonek czułków czarny. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony, najsilniej na 

szczycie, człon XI mocno zwężony i zaostrzony na końcu. Pokrywki skrzydłowe kremowe, 

czarne u nasady z dużą ciemnobrązową, transparentną plamą w środku, co najczęściej 

sprawia, że pozostaje tylko kremowa obwódka po zewnętrznej stronie. Stopy I pary, golenie z 

przodu oraz końce ud I pary kremowobiałe. Stopy i wewnętrzna cześć goleni często 

przyciemnione. Biodra i krętarze czarne. Tergit I na bokach z rudym przebarwieniem. Na 

sternicie II przepaska najczęściej zredukowana do bocznych plam. Długość ciała: 5 – 5,5 mm.  

Rozmieszczenie: poł. i środk. Europa, płn. Afryka, Krym (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Gatunek ponto-mediterrański. 

Siedliska: otoczenie drewnianych budynków i konstrukcji (Dylewska, Wiśniowski 2003). 

Gniazdowanie: w pędach jeżyny, opuszczone chodniki ksylofagów, szczeliny murów (Wickl 

1998, Dylewska, Wiśniowski 2003). 
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Odwiedzane kwiaty: Petroselium sp. (Apiaceae), Achillea setacea Waldst. et Kit., Achillea 

sp. (Asteraceae), Stellaria graminea L. (Caryophyllaceae), Dorycnium suffruticosum Vill.  

(Europa połudn.) (Fabaceae), Potentilla reptans L. (Rosaceae) (Blüthgen 1961; Wickl 1998; 

Fateryga 2010; Gereys 2016). 

Pokarm larw: larwy Curculionidae (Coleoptera) (Wickl 1998) 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis gracillima Förster, Ch. rutilans Olivier (Blüthgen 1961; 

Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Ryc. 85. Aktywność sezonowa Microdynerus timidus (Saussure) w Polsce.  

Okres pojawu: od połowy VI do połowy VIII (mało danych). We Francji od połowy V 

(Gereys 2016). 

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Nizina Mazowiecka: Płock – Skarpa Wiśl. [DD12], Niesułków Kol. [DC14] (Kowalczyk 1996a); 

Śląsk Górny: Chorzów – skansen [CA57], Lubliniec [CB21], Molna [CB32] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Noskiewicz 1923); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Prądnik Czajowski [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; 

Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: Łódź – Łagiewniki [CC94], Łódź [DC03], Mikołajów, Słotwiny [DC23] (Kowalczyk 

1996a); Łódź – Widzew (CC93);(Kowalczyk, Śliwiński 1996); PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i 

in. 2002); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); 
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Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  

Zbadany materiał: 22 okazy (14♀♀, 8♂♂), w tym 9 okazów (7♀♀, 2♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Sułów [XT50] 11.07.1952 – 1♀ coll. JN (MPW); Wałcz [WU90] 

02.07.2009 – 1♀ leg. JW (cJW); Piła k. Pleszewa [YT05] 29.07.2014 – 1♀ leg. EM (cJW); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] 4.08.1913 – 1♀ leg. ES (MŚO); 

 

Ryc. 86. Rozmieszczenie Microdynerus timidus (Saussure) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 5.07.1919 – 1♂ leg. JF (ISEZ); Dol. Będkowska - 

Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Nizina Sandomierska: Krasnystaw [FB55] 13.09.1919 – 1♂ coll. JN (MPW); Cierpisz [EA55] 12.06.2007 – 1♀ 

leg. TH (MIZ); 

Beskid Zachodni: Wisła Malinka [CV59] 2.08.1996 – 1♀ leg. WŻ (MGB). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 10♀♀, 27♂♂; Niemcy – 1♀, 1♂; Słowenia – 1♀, 1♂; 

Turcja – 1♀ (MGB). 

 

Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus (Herrich-Schaeffer, 1838) 

– Odynerus helvetius Sauss., (Wierzejski 1874), (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Anasiewicz 

1976) 

– Odynerus parvulus Lep., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 
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– Odynerus (Microdynerus) helveticus Sauss., (Drogoszewski 1934), (Meyer 1919), (Dittrich 

1921) 

– Odynerus (Microdynerus) parvulus Herr. – Schäff., (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Microdynerus parvulus (Herrich – Schäffer, 1838) (Szczepko i in. 2009)  

– Pseudomicrodynerus parvulus (Herrich – Schäeffer, 1838), (Kowalczyk 1991a, 1996a, 

2002a), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a), (Wiśniowski 2002, 2005a, 2005b, 2008), 

(Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2005, 2007), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Twerd 2011), (Wendzonka 2011) 

– jako Odynerus (Microdynerus) nugdunensis Sauss. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, patrz; Puławski 1967] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki szerokie, ciemnobrązowe, z głębokim wycięciem za 2 zębem, w połowie 

długości mocno załamane, silnie błyszczące. Nadustek czarny, delikatnie wypukły,  

z drobnym i gęstym punktowaniem. Wycięcie na szczycie głębokie, półokrągłe, z krótkimi 

ząbkami po bokach. Warga górna czarna. Trzonek czułków czarny. Biczyk od dołu bardzo 

delikatnie rozjaśniony. Owłosienie jasne, w postaci przylegającego meszku. Przedplecze  

z góry z dwoma kremowymi plamami po bokach. Kąty przedplecza w postaci krótkich, 

ostrych ząbków skierowanych na boki. Tarczka z jasnymi, małymi plamkami po bokach lub 

czarna. Zatarczka czarna. Ściana tylna z podłużną listwą pośrodku. Mesepimerum czarne lub 

z małą kremową plamką. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe, z żółtym rozjaśnieniem na 

zewnętrznej krawędzi. Parategule czarne. Odnóża czarne lub ciemnobrązowe. Stopy I pary, 

golenie I-III z przodu oraz końce ud kremowożółto rozjaśnione (często z rudym 

przebarwieniem). Końcowe odcinki goleni w różnym stopniu przyciemnione. Biodra oraz 

krętarze czarne. Odwłok z delikatna fakturą, z rozproszonym grubszym, bardzo płytkim 

punktowaniem (szczególnie na I tergicie). Na tergitach I-II kremowe przepaski. Przepaska na 

II tergicie delikatnie rozszerzona po bokach. Na sternicie II przepaska, najczęściej przerwana 

w środku i silnymi przewężeniami po bokach. Długość ciała: 5 – 6,5 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte z ciemnobrązowymi krawędziami, 3- zębne, z silnym wycięciem za 2 

zębem, zaokrąglone w połowie długości, silnie błyszczące. Nadustek żółty z głębokim 

półokrągłym wycięciem na szczycie i krótkimi ząbkami po bokach. Warga górna jasno- do 

ciemnobrązowej. Trzonek czarny. Biczyk od dołu silnie żółto rozjaśniony, człony VIII i IX od 

strony wewnętrznej wycięte, X silnie skrócony XI zwężony, wygięty i prosto ścięty na końcu 

sięga połowy segmentu VIII. Pokrywki skrzydłowe żółte z czarna plamą u nasady  

i transparentną plamą w środku (najczęściej z rudym odcieniem). Mesepimerum z małą 

plamką w pobliżu guza barkowego. Stopy, golenie oraz końce ud II i III pary kremowo-żółte. 
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Stopy i wewnętrzna część goleni często przyciemnione. Biodra II pary z żółtymi plamami. 

Często tergity III-VII z jaśniejszymi, brązowymi przepaskami. Sternity III-VI z przepaskami 

jak na II sternicie lub brązowymi rozjaśnieniami w tych miejscach. Długość ciała: 5 – 6 mm. 

Rozmieszczenie: Europa (bez płn.), Rosja po Ural i połudn. część zach. Syberii, Kaukaz, 

Turcja, Iran, Uzbekistan, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Kaspijsko-atlantycki 

element zasięgowy. 

Siedliska: zbiorowiska kserotermiczne i psammofilne, skarpy lessowe, porzucone pola 

uprawne, kamieniołomy wapienne, drewniane budynki (Dylewska, Wiśniowski 2003; 

Kowalczyk Szczepko 2004; Szczepko i in. 2009; Twerd. 2011; Wendzonka 2011). 

Gniazdowanie: w pędach lilaka (Syringa sp.), robinii (Robinia sp.) w żywopłocie, gałązkach 

Fraxinus sp., Corylus sp., pędach Verbascum sp. i malin (Rubus sp.) (Blüthgen 1961; Wickl 

1995). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Daucus carota L., Torilis sp., (Apiaceae), Achillea 

millefolium L., Inula oculus-christi L. (Asteraceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), 

Euphorbiaceae, Euphorbia seguieriana Neck (Euphorbiaceae), Frangula alnus Mill. 

(Rhamnaceae), Fragaria vesca L., Potentilla arenaria Bork., P. argentea L., P. recta L. 

(Rosaceae), (Blüthgen 1961; Larionov, Voblenko 2002; Fateryga 2010; Paukkunen 2015); 

Berteroa incana (L.) DC. (Brassicaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: larwy małych Curculionidae (Coleoptera) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis gracillima Förster (Hymenoptera: Chrysididae), Eurytoma 

nodularis Boheman (Hymenoptera: Eurytomidae) (Blüthgen 1961; Paukkunen i in. 2015; 

Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 
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Okres pojawu: od połowy V do końca VIII.

Ryc. 87. Wykres dynamiki pojawu Microdynerus parvulus (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Mazurskie: Wigierski PN: Leszczewo [FE39] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Miedzyń [XU99], Czyżkówko [XU99] (Meyer 1919); Bielawy [BD95] 

(Twerd 2011); Góra, uż. ekol. „Jaskółcza Skarpa” [WU73] (Wendzonka 2011);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1934); Brwinów [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963); 

Rawa Mazowiecka [DC43], Nowy Kozłów [DC48], Płock – Ogr. Zool. [DD12], Kampinoski PN: Izabelin Leśny 

[DC89] (Kowalczyk 1996a); Kampinoski PN: Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 2001); 

Bolimowski PK [DC46] (Kowalczyk, 2002) , Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Szczepko i in. 2009);  

Śląsk Dolny: Mirków [XS 57], Wrocław [XS46] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Bytom [CA57], Zabrze [CA47] (Żyła 2007); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Grodzisko, 

Ojców [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a, 2005b); Grodzisko (Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski 

PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Słotwiny [DC23] (Kowalczyk 1996a); Ogr. Bot. w 

Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Kurzac 

2007); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – ul. Telefoniczna 

[CC93], Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Szczepko 2008a);  

Wyżyna Lubelska: Elizówka [FB08], Czechów {Lublin} [FB08] (Anasiewicz, Miczulski 1962); Felin {Lublin} 

[FB17] (Anasiewicz 1976); 

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  
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Zbadany materiał: 96 okazów (77♀♀, 19♂♂), w tym 26 okazów (20♀♀, 6♂♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Dol. rz. Kaczej [CF34] 31.07.2012 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Biedrusko [XU32] 07.08.2003 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: Góra 

[WU73] 10.06.2011 – 1♂, 15.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Chrzypsko Wielkie [WU83] 01.06.2012 – 1♀ leg. 

JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Małkinia [ED63]14.07.1995 – 1♀ leg. RD (MGB); Klarysew k. Warszawy [EC07] 

27.06.2004 – 1♂ leg. TH (MIZ); 

Podlasie: Poleski PN – Karczunek [FB69] 20.07.2013 – 2♀♀ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Krzemionki [DA24] 26.06.1918 – 1♀, 3.07.1918 – 1♀ leg. JF 

(ISEZ); Olsztyn [CB72] 11.07.1994 – 2♀♀ leg. WC (ISEZ); 

 

Ryc. 88. Rozmieszczenie Microdynerus parvulus (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] 23.07.1955 – 2♀♀ coll. JN (MPW); Sandomierz [EB51] 

19.06.1954 – 1♀ coll. JN (MPW); rez. Skowronno [DA69] 19.07.1984 – 1♀ leg. MW (MPŁ); Mikołajów 

[DC23] 8-10.08.1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); rez. Góry Pieprzowe [EB51] 8.06.2004 – 1♂ leg. AK (cAP), 

18.06.2008 – 1♀ leg. BW (cBW); rez. Krzyżanowice [DA68] 16.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Kików [DA98] 

19.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); rez. Grabowiec [DA79] 12.07.1996 – 1♂ leg. HS (MGB); Pasturka [DA69] 

19.06.1997 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Nizina Sandomierska: Ndl. Buda Stalowska – L. Stale [EA59] 23.05.– 26.06.1997 – 1♀ leg. TH&AL (MIZ); 

Krządka Ciepucha [EA58] 23.06.2010 – 1♀ leg. TH (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 1♀; Turcja – 3♀♀ (MGB). 
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7. 9.     Rodzaj Odynerus Latreille, 1802 

Gatunek typowy: Vespa spinipes L., 1758, wyznaczony przez Shuckard’a, 1837  

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, ostro zakończone, u samic czarne z 4 zębami po stronie wewnętrznej,  

u samców żółte z 3 zębami. Nadustek wypukły, o bocznych krawędziach zbiegających się  

w stronę szczytu, na końcu z wycięciem, u samców z głębokim, półokrągłym co powoduje, że 

na bokach powstają ostre zęby. Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Język równy 

ok. połowy długości żuwaczek. U samców niektórych gatunków wyrastają u nasady 

żuwaczek pionowo w dół wyrostki w postaci płaskich zębów. Biczyk czułków samic krótki, 

łagodnie zakończony. Ostatnie 7 segmentów biczyka samców w stronę szczytu stopniowo 

coraz bardziej spłaszczone i spiralnie zwinięte. Tyloidy nie wykształcone. Jamki ciemieniowe 

samic wykształcone, choć czasami trudno zauważalne. Listwa potyliczna wykształcona, 

jednak jest niska i często w przypadku samic może częściowo zanikać w szczytowej części 

głowy. Listwa poprzeczna przedplecza i listwa pretegularna wykształcone. Pokrywki 

skrzydłowe owalne, zaokrąglone na końcu. Listwy epiknemialne słabo widoczne. Listew 

parapsydialnych na śródpleczu brak. Bruzda pomiędzy śródpleczem i tarczką szeroka  

z szeregiem krótkich podłużnych listewek. Zatarczka krótka, łagodnie załamana opada stromo 

w stronę propodeum. Tylna ściana propodeum na styku z ze ścianami bocznymi i górną 

łagodnie wygięta, bez listew. Odnóża z pojedynczymi ostrogami na I i II parze oraz z dwiema 

na parze III. U samców, zależnie od gatunku, na biodrach, goleniach i/lub udach 

charakterystyczne zęby lub wycięcia. I tergit odwłoka minimalnie węższy od II, na granicy 

części poziomej i stromo opadającej łagodnie zaokrąglony, bez listwy poprzecznej. Sternit  

II w ok. 1/4 długości z poprzeczną bruzdą bazalną, z szeregiem podłużnych listewek na całej 

szerokości. Za bruzdą sternit silnie wypukły. Długość ciała 6 – 10 mm. 

Rodzaj Odynerus zawiera 45 gatunków, zamieszkujących region palearktyczny, etiopski  

i nearktyczny. W jego skład wchodzą 4 podrodzaje: Monoplomerus Blüthgen, 1941, 

Allogymnomerus Blüthgen, 1951, Odynerus s. str., and Spinicoxa Blüthgen, 1938 (Fateryga 

2013b). Trzy ostatnie podrodzaje z 20 gatunkami znane są z Europy (Gusenleitner 2013).  

W Polsce odnotowano 4 gatunki z 2 podrodzajów: Odynerus (2) i Spinicoxa (2). 
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Klucz do gatunków rodzaju Odynerus Latreille 

1. ♀♀: Zatarczka czarna. Małe trójkątne pole przylegające do tylnej krawędzi zatarczki 

matowe z silnie zaznaczonym urzeźbieniem. ♂♂: Policzki bez wyrostków (ryc. 89-4), 

biodra II pary bez rozszerzenia w kształcie zęba. Uda II pary nóg z podwójnym wycięciem 

(ryc. 89-6) (podrodzaj Odynerus Latreille, 1802). ............................................................... 2 

– ♀♀: Zatarczka z żółtą przepaską. Małe trójkątne pole przylegające do tylnej krawędzi 

zatarczki gładkie lub ze słabo zaznaczonym urzeźbieniem. ♂♂: Policzki ze skierowanymi 

w dół wyrostkami (ryc. 89-3), biodra II pary nóg z rozszerzeniem w kształcie zęba. Uda II 

pary nóg bez wycięć (ryc. 89-5). (podrodzaj Spinicoxa Blüthgen, 1938) ............................ 5 

 

Ryc. 89. Rodzaj Odynerus Latreille: 1- O. spinipes (L.), 2- O. melanocephalus (Gmel.) 

golenie środkowe ♀; 3- O. reniformis (Gmel.), 4- O. melanocephalus (Gmel.) głowa ♂  

z przodu; 5- O. reniformis (Gmel.), 6- O. melanocephalus (Gmel.) biodra i uda II pary nóg ♂; 

7- O. simillimus (F. Mor.), 8- O. reniformis (Gmel.) biodra III pary nóg ♂. 

 

2. ♀♀ ......................................................................................................................................... 3 

– ♂♂ .......................................................................................................................................... 4 

3. Owłosienie ciemne. Trzonek czułków czarny lub z żółtymi plamami na jego końcach. 

Wewnętrzne brzegi oczu u dołu z jasną plamką. Nasadowa część goleni nóg środkowych 

po stronie dolnej zwężona (ryc. 89-1) ............................. Odynerus O. spinipes (Linnaeus) 

– Owłosienie jasne. Trzonek czułków na dolnej powierzchni żółty lub czerwony. Wewnętrzne 

brzegi oczu czarne. Nasadowa część goleni po stronie dolnej nie zwężona (ryc. 89-2). 

................................................................................ Odynerus O. melanocephalus (Gmelin) 

4. Owłosienie białawe (jasne). Ostatnie 4 człony czułków żółtobrązowe .  

................................................................................ Odynerus O. melanocephalus (Gmelin) 
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– Owłosienie czarne (ciemne). Ostatnie 4 człony czułków czarne.  

.......................................................................................... Odynerus O. spinipes (Linnaeus) 

5. ♀♀ ......................................................................................................................................... 6 

– ♂♂ .......................................................................................................................................... 7 

6. Propodeum po bokach zwykle z dużymi żółtymi plamami. Nadustek u nasady z żółtą 

przepaską. Biczyk czułków na dole rozjaśniony. Pokrywki skrzydłowe żółte z ciemnie-

jszymi plamami. .............................................................. Odynerus S. reniformis (Gmelin) 

– Propodeum, nadustek i biczyk czułków czarne. Pokrywki skrzydłowe czerwonawe. 

......................................................................................... Odynerus S. simillimus Morawitz 

7. Biodra III pary nóg ze skierowanym w tył wyrostkiem (ryc. 89-7). Zęby bioder II pary nóg 

tylko z przodu żółto zabarwione. III człon czułków dłuższy od łącznej długości członu  

IV i V. ............................................................................. Odynerus S. simillimus Morawitz 

– Biodra III pary nóg bez wyrostka (ryc. 89-8). Zęby bioder II pary nóg całe żółte. III człon 

czułków krótszy lub równy łącznej długości członu IV i V. 

 ......................................................................................... Odynerus S. reniformis (Gmelin) 

 

Odynerus (Odynerus) melanocephalus (Gmelin, 1790) 

– Pterocheilus dentipes Pz. (Opl. melanocephalus Wesm.), (Brischke 1862) 

– Hoplopus melanocephalus L., (Brischke 1888) 

– Odynerus melanocephalus Wesm., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Hoplomerus) melanocephalus Gmel., (Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Bischoff 

1925), (Szulczewski 1950),  

– Odynerus (Hoplopus) melanocephalus Gmel., (Drogoszewski 1934) 

– Hoplopus melanocephalus Gmel., (Minkiewicz 1935) 

– Hoplomerus melanocephalus (Gmel.), (Möschler 1939), (Paul 1943) 

– Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790) (Kowalczyk 1996a), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008a), (Kowalczyk i in. 2009b), 

(Olszewski 2010), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Twerd 2011), (Król 2016) 

Diagnoza 

Samica: Owłosienie głowy i tułowia jasne, długie i wełniste. Żuwaczki czarne. Nadustek 

delikatnie wypukły, pokryty krótkimi, jasnymi włoskami równej długości. Wycięcie na końcu 

płytkie, jego boki na szczycie zaokrąglone. Warga górna czarna. Trzonek czułków u dołu  

z żółtym podłużnym paskiem (najczęściej z rudym przebarwieniem). Biczyk od dołu 

delikatnie rozjaśniony na całej długości. Kremowa poprzeczna plama u nasady czułków (nie 
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przerwana w środku) i małe plamy w górnej części policzków. Przedplecze z góry  

z kremową, rozszerzona po bokach przepaską, przerwaną w środku. Kąty przedplecza postaci 

bardzo krótkich ząbków skierowanych na boki. Tarczka, zatarczka i propodeum czarne. 

Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe u nasady czarne (do ok. ½), pozostała część ruda 

z centralnie umieszczoną transparentną plamą. Parategule czarne. Stopy, golenie i końce ud 

żółte z rudą poświatą lub rude (do ok. 0,3-0,5 długości). Biodra oraz krętarze czarne. Sternit II 

za bruzdą bazalną prosty. Na tergitach I-V kremowe przepaski. Przepaska na I tergicie wąska 

jednakowej szerokości. Na sternitach II-III (IV) przepaski zredukowane do plam po bokach. 

Długość ciała: 8 – 10 mm. 

Samiec: Żuwaczki żółte, z przyciemnionymi zębami. Nadustek żółty, szerszy niż dłuższy (3: 

2,5), pokryty rzadkimi jasnymi włoskami, dłuższymi u nasady. Wycięcie na końcu głębokie, 

półokrągłe, jego szerokość większa od rozstawu czułków. Warga górna żółta. Trzonek 

czułków u dołu żółty. Biczyk od dołu żółto rozjaśniony, końcowe człony brązowe z jaśniej-

szymi plamami. Przedplecze z żółtą przepaską, często silnie skróconą. Kąty przedplecza  

z krótkimi ząbkami skierowanymi na boki. Pokrywki skrzydłowe żółte z rudym 

przebarwieniem, u nasady czarne (ok. ½ powierzchni) z centralnie umieszczoną transparentną 

rudą plamą. Golenie nóg II pary u nasady silnie od wewnątrz zwężone do ok. 1/3 długości, 

pozostała część trójkątnie wypukła. Uda I pary z boku spłaszczone. Uda II pary z tyłu  

z dwoma głębokimi wycięciami, powstałe zęby silnie spłaszczone. Stopy, golenie i końce ud 

żółte. Na styku z czarnym na III parze rude przebarwienia. Po wewnętrznej stronie goleni  

I pary ciemne plamy. Biodra I i II pary od spodu z małymi żółtymi plamami (u części 

osobników mogą zanikać). Tylko I segment odwłoka z długimi włosami, pozostała część  

z przylegającym jasnym meszkiem. Wypukła część sternitu za bruzdą bazalną błyszcząca, 

płaska na środku z podłużnym garbem. Na tergitach I-VI kremowe przepaski (ostatnie  

3 skrócone). Przepaska na I tergicie wąska. Na sternitach II-V kremowe plamy po bokach. 

Długość ciała: 8,5 – 10 mm. 

 Uwagi: Z Europy znane są 4 podgatunki: szeroko w Europie rozmieszczony, w tym  

w Polsce, O. melanocephalus melanocephalus (Gmelin, 1790), O. m. armeniacus Morawitz, 

1885 (Bałkany, po Armrnie i Iran), O. m. cypriacus Eck, 1971 (Cypr), O. m. latus Eck, 1971 

(Bałkany), O. m. robustus Eck, 1971 (Rodos). Prwidłowa determinacja wymaga serii okazów 

(Gusenleitner 1998). 
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Rozmieszczenie: Europa, Rosja po Ural, połudn część zach. Syberii, Kaukaz, Turcja, Cypr, 

Syria, Jordania, Izrael, Irak, Iran, Afganistan, Centralna Azja, Kazachstan (Belokobylskij, 

Lelej 2017). Kaspijsko-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: zarośla i murawy kserotermiczne (Kowalczyk i in. 2009). Piaszczyste brzegi rzek i 

jezior (Białoruś) (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w płaskim, piaszczystym gruncie lub gliniastej glebie, wejście w postaci 

krótkiego kominka (około 1 cm), nie gniazduje gromadnie (Haeseler 1978; Richards 1980; 

Livory 2010). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Daucus sp. (Apiaceae), Calendula arvensis L., 

Chrysanthemum segetum L., Conyza canadensis (L.) Cronq., Lactuca perennis L., 

Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria inosdora L., M. maritima L. (Asteraceae), 

Cygnoglossum sp. (Boraginaceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae)Scabiosa ohroleuca 

L. (Dipsacaceae), Trifolium dubium Sibth. (Fabaceae), Geranium psilostemon Ledeb., G. 

sanquineum L. (Geraniaceae), Lamium rubrum Jenk. (Lamiaceae), Veronica sp. 

(Plantaginaceae), Ranunculus repens L. (Ranunculaceae), Reseda lutea L. (Resedaceae) (Paul 

1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schneider, Feitz 2001; Fateryga 2010; Livory 2010; 

Gereys 2016). 

Pokarm larw: larwy Curculionidae, Hypera sp. (Coleoptera: Curculionidae), Rhynchites sp. 

(Coleoptera: Rhynchitidae) (Puławski 1967; Gereys 2016). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis viridula L., Pseudospinolia neglecta (Shuckard) (Hymeno-

ptera: Chrysididae), Pseudoxenos sp. (Strepsiptera: Xenidae), (Blüthgen 1961; Morgan 1984; 

Paukkunen 2015; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Okres pojawu: od połowy V do końca VII (IX?). 
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Ryc. 90. Wykres dynamiki pojawu Odynerus melanocephalus (Gmelin) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów [VV62],– Ustowo, – Wzgórze Hetmańskie [VV61], Pogodno [VV62], 

Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], Swobnica [VU77], Czaplinek [WV83], Słupsk [XA33], (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Wigierski PN: L. Krzywe [FE39] (Żyła 2006); 

Sierakowo [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Czersko Polskie [CD09], Brudzyń [XU65] (Meyer 1919); Wielkopolski PN: 

Puszczykówko [XT29], pow. żniński [XU85] (Szulczewski 1950); uż. ekol. Góra Charlawa [CC50] (Kowalczyk 

i in. 2009b); Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Płock – Ogr. Zool. [DD12] (Kowalczyk 1996a); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46], Jerzmanice Zdrój [WS 66] (Dittrich 1921); 

Śląsk Górny: Bytom – Szombierki, Chorzów – skansen [CA57] (Żyła 2007); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); 

Wyżyna Małopolska: Łódź – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – ul. Pomorska [CC93] 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a);  

Góry Świetokrzyskie: Opatów [EB22] (Drogoszewski 1934); Grzegorzowice [EB13] (Kowalczyk 1996a); 

Masłów [DB83] (Król 2016); 

Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny [EB68] (Minkiewicz 1935); 

Roztocze: Machnów [FA88] (Żyła, Wiśniowski 2019). 
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Ryc. 91. Rozmieszczenie Odynerus melanocephalus (Gmelin) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Zbadany materiał: 57 okazów (33♀♀, 24♂♂), w tym 29 okazów (18♀♀, 11♂♂) dotychczas niepublikowa-

nych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia - uż. ekol. Dąbrowa[ CF33] 17.06.2010 – 1♀, - uż. ekol. Jezioro Kackie [CF33] 

9.07.2010 – 1♀ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Krykulec [CF44] 8.06.2007 – 7♀♀, 2♂♂ leg. JKK (MGB) 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 17.06.1997 – 1♂ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko– Kujawska: Chrzypsko Wielkie [WU83] 01.06.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Płock [DD12] 4.09.1934 – 1♀ coll. JN (MPW); Łomna k. Czosnowa [DD80] 17.06.2004 – 

1♂ leg. TH (MIZ); Łomianki [DC99] 16.06.2013 – 1♂ leg. ALi (MIZ); 

Śląsk Dolny: Legnica [WS87] * – 1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Bytom – Szombierki [CA47] 16.06.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 18.07. * – 1♀ leg. Ł (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] 17.06.1951 – 1♀ leg. JF (MPW); Skowronno [DA69] 

18.06.1995 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Kików [DA98] 19.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); rez. Krzyżanowice 

[DA68] 21.06.1995 – 1♂ leg. RD (MGB); rez. Grabowiec [DA79] 18.06.1997 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Cisowsko 

– Orłowiński PK [DB92] 1.07.2004 – 1♀ leg. JB (MGB), 1.07.2004 – 1♀ leg. JB (cJB); 

Nizina Sandomierska: Sarzyna [EA97] 26.05.2001 – 1♂ leg. ALi (MIZ); 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 5♀♀, 2♂♂; Niemcy – 19♀♀, 16 ♂♂; Turcja – 13♀♀ 

(MGB); Wielka Brytania – 1♂ (cJW). 
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Odynerus (Odynerus) spinipes (Linnaeus, 1758) 

– Pterocheilus spinipes L., (Brischke 1862) 

– Hoplopus spinipes H. – Sch. (Brischke 1888) 

– Odynerus spinipes Spin., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus spinipes L., (Noskiewicz 1920), (Droroszewski, 1932), (Kowalczyk, Kurzac 

2003) 

– Odynerus (Hoplomerus) spinipes L., (Dittrich 1921), (Meyer 1919), (Bischoff 1925), 

(Szulczewski 1950), (Stępkowska – Baranska, 1963),  

– Hoplopus spinipes L., (Minkiewicz 1935)  

– Hoplomerus (Hoplomerus) spinipes (L.), (Möschler 1939), (Paul 1943)  

– Hoplomerus spinipes L., (Wójtowski, Szymaś 1973)  

– Oplomerus spinipes (L.) (Kowalczyk 1988b, c) 

– Odynerus spinipes (Linnaeus, 1758) (Kowalczyk 1996a), (Celary 1998), (Kowalczyk, 

Zieliński 1998b), (Kowalczyk, Kurzac 2000, 2002), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), 

(Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk i in. 2002), (Dylewska, Wiśniowski 

2003), (Kowalczyk, Kurzac 2005, 2007), (Werstak, Żyła 2005), (Żyła 2006, 2007), 

(Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk, Twerd 2011), (Twerd 2011), (Król 2016) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne. Nadustek czarny, delikatnie wypukły, pokryty dłuższymi u nasady 

czarnymi włoskami. Wycięcie na końcu płytkie, zęby zaokrąglone. Warga górna 

ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków czarny, u dołu z żółtym podłużnym paskiem lub 

czarny (tylko z rozjaśnieniami na końcach). Biczyk od dołu delikatnie rudo rozjaśniony 

(czasami tylko u nasady). Po wewnętrznej stronie oczu u nasady nadustka krótkie przepaski, 

poprzeczna wąska plama u nasady czułków przerwana w środku i małe podłużne plamy  

w górnej części policzków. Owłosienie głowy i tułowia ciemne, wełniste. Przedplecze z żółtą 

rozszerzona po bokach przepaską, nie przerwaną w środku. Kąty przedplecza krótkie 

przytępione. Tarczka i zatarczka czarne (na tarczce rzadko szczątkowa przepaska). 

Propodeum czarne. Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe żółte, u nasady z wąskim 

czarnym paskiem i centralnie umieszczoną transparentną rudawą plamą. Parategule czarne. 

Stopy, golenie i nasady ud żółte. Na styku z barwą czarną rude przebarwienia. Przedstopia 

przyciemnione. Biodra oraz krętarze czarne. Za bruzdą wypukła część sternitu silnie 

błyszcząca. Na tergitach I-V żółte przepaski. Przepaska na I tergicie podobnej szerokości jak 

pozostałe. Na sternitach II-III przepaski zredukowane do plam po bokach. Długość ciała: 11 – 

12,5 mm. 

Samiec: żuwaczki żółte, z czarnymi krawędziami po stronie wewnętrznej. Nadustek szerszy 

niż dłuższy (3: 2,5), żółty, u nasady i wzdłuż oczu z czarnym paskiem różnej szerokości, 
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pokryty rzadkimi, czarnymi, długimi włoskami. Wycięcie na końcu głębokie, półokrągłe, jego 

szerokość większa od rozstawu czułków. Warga górna żółta. Trzonek czułków u dołu żółty. 

Biczyk od dołu żółto rozjaśniony, ostatnie 5 członów jednolicie czarne. Żółte wąskie paski po 

wewnętrznej stronie oczu nie sięgające ich wycięć i poprzeczny pasek u nasady czułków. 

Kąty przedplecza z krótkimi ząbkami skierowanymi na boki. Pokrywki skrzydłowe żółte,  

u nasady czarne (ok. ½ powierzchni) z centralnie umieszczoną transparentną rudą plamą. 

Golenie nóg II pary u nasady silnie od wewnątrz zwężone do ok. 1/3 długości, pozostała 

szeroka część łagodnie zaokrąglona. Uda I pary z boku spłaszczone. Uda II pary z tyłu  

z dwoma głębokimi wycięciami, powstałe zęby silnie spłaszczone. Stopy, golenie i końce ud 

żółte. Na styku z czarnym na III parze rude przebarwienia. Po wewnętrznej stronie goleni 

czarne plamy. Biodra II pary od spodu z żółtą plamą. Na I i II segmencie odwłoka z długie 

owłosienie, pozostała część z przylegającym jasnym meszkiem. Wypukła część sternitu za 

bruzdą bazalną błyszcząca. Na tergitach I-VI żółte przepaski (ostatnie 3 skrócone). Przepaska 

na I tergicie wąska, na II sternicie często przerwana w środku, na III najczęściej żółte plamy 

po bokach. Długość ciała: 10 – 12 mm. 

 Uwagi: Z Polski znany jest podgatunek nominatywny O. spinipes spinipes (Linnaeus, 

1758). Kolejny opisany został z wschodniej Syberii O. s. amurensis (Blüthgen, 1941;  

Gusenleitner 1998). 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja (Ural, wsch. i zach. Syberia, Daleki Wschód), Kaukaz, 

Turcja, Tadżykistan, Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-

atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, skarpy lessowe i obrywy ziemne, zarośla kserotermiczne, 

drewniane budynki i konstrukcje, kamieniołomy wapienne (Dylewska, Wiśniowski 2003; 

Werstak, Żyła 2005; Twerd. 2011), nasypy kolejowe, ruderalne łąki (dane autora). Na 

Białorusi stwierdzony także w lasach (bory) (Schljachtenok, Gusenleitner 1996).  

Gniazdowanie: w płaskiej piaszczystej glebie, w glinianych, lessowych lub piaszczystych 

ściankach, zmurszałych ceglanych murach, (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980). 

Odwiedzane kwiaty: Cirsium sp. (Asteraceae), Symphoricarpos albus var. laevigatus (L.) 

S.F. Blake (Caprifoliaceae), Geranium psilostemon Ledeb. (Geraniaceae), Crataegus sp. 

(Rosaceae) (Haeseler 1978; Celary 1998; Schneider, Feitz 2001); Apiaceae, (Asteraceae), 

Rubus idaeus L. (Rosaceae) (dane niepublikowane). 
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Pokarm larw: Hypera melancholica (Fabr.), H. miles (Paykull), H. arator (L.) (Coleoptera: 

Curculionidae), Gastrophysa sp., Gastrophysa polygoni (L.), (Coleoptera: Chrysomelidae), 

Phytonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae) (Schmiedeknecht 1930; Blüthgen 1961; 

Puławski 1967; Woydak 2006). 

Pasożyty i parazytoidy: Trichodes alvearius (Fabr.) (Coleoptera: Cleridae), Anthrax 

anrthrax (Schrank) (Diptera: Bombylidae), Amobia signata (Meigen) (Diptera: 

Sarcophagidae), Chrysis bicolor Lepeletier, Ch. ignita (L.), Ch. fulgida L., Ch. mediata 

Linsenmaier, Ch. mediadentata Linsenmaier; Ch. obtusidens Dufour& Perris, Ch. ruddii 

Schuckard, Ch. succincta L., Ch. viridula L., Pseudomalus auratus (L.), Pseudospinolia 

neglecta (Shuckard) (Hymenoptera: Chrysididae), Pseudoxenos corcyricus Saunders (SE 

Europa), P. heydeni (Saunders) (Strepsiptera Xenidae) (Berland, Bernard 1938; Blüthgen 

1961; Salt, Bequaert 1929; Minkiwicz 1935; Berland, Bernard 1938; Banaszak 1975, 1980a; 

Morgan, 1984; Woydak 2006; Schljachtenok 2013; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen 

2015; Wiśniowski 2015; Gereys 2016; Martynova 2016).  

Ryc. 92. Wykres dynamiki pojawu Odynerus spinipes (Linnaeus) w Polsce.  

Okres pojawu: od połowy V do początku VIII.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); 

Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 
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Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Ustowo [VV61], – Skolwin [VV73], – Podjuchy [VV71], Swobnica [VU77], 

Goleniów [VV83], Karlino [WV58], Czaplinek [WV83] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); ok. J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); 

Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); PK Puszczy Rominckiej: Wobały [FF12], Suwalski PK: Cisówek [FF01], 

Wigierski PN: Kamionka, Krzywe [FE39] (Żyła 2006); 

Prusy (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888) 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz, Miedzyń [XU99], Strzelewo [XU89], Gołaszewo [XU64] 

(Meyer 1919); Wielkopolski PN: las puszczykowski [XT29], (Szulczewski 1950); Poznań – Roln. Zakł. Dośw. 

Ogrody AR [XU30] (Wójtowski, Szymaś 1973); Marianów [CD90], Murzynowo [CD92] (Kowalczyk 1996a); 

Bielawy [BD95] (Twerd 2011);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Brwinów [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963); 

Biskupice [DD02], Skierniewice – Rawka [DC46], Zwierzyniec, rez. Bażantarnia [DC35] (Kowalczyk 1996a); 

Brudzeński PK [DD02] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); 

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46], Wrocław – Leśnica [XS36], Legnica [WS87], Niemcza [XS21], Podgórnik 

{obecnie cz. Jerzmanic Zdroju} [WS66], Biała [XR88] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Bytom – Szombierki [CA57], – Miechowice, Segiet [CA48], Chorzów, skansen [CA57], Toszek – 

zamek [CA29] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Załęczański PK [CB46] 

(Kowalczyk, Kurzac 2000); Krzeczów [CB47], Załęcze Wielkie – Piaski [CB36] (Kowalczyk, Kurzac 2002); 

Ojcowski PN: Bukówki, Czajowice, Czyżówki, Grodzisko, Lepianka Czajowska, Młynnik, Prądnik Czajowski, 

Zagórze [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); Pustynia Błędowska [CA97] (Żyła 

2007); 

Wyżyna Małopolska: Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); Modlica [CC92] (Kowalczyk 1988c); Łódź – 

Łagiewniki [CC94], Tomaszów Maz. [DC31], rez. Gałków [DC13] (Kowalczyk 1996a); PK Wzniesień 

Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2003, 2005); PK 

Wzniesień Łódzkich: Boginia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] 

(Kowalczyk, Nadolski 2007); 

Góry Świętokrzyskie: Zachełmie [DB74] (Król 2016); 

Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny [EB68] (Minkiewicz 1935); 

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921);  

Beskid Zachodni: Babiogórski PN: Hala Gubernasówka, Sulowa Cyrhel [CV99] (Celary 1998);  

Beskid Wschodni: Stupnica [FA01] (Niezabitowski-Lubicz 1902); 

Bieszczady: Suche Rzeki [FV15] (Wiśniowski 2000); 

Pieniny: Cisowiec [DV57] (Werstak, Żyła 2005); 

Tatry: Kamieniołom, Dol. Małej Łąki [DV25] (Noskiewicz 1920). 

Zbadany materiał: 206 okazów (124♀♀, 82♂♂), w tym 132 okazy (80♀♀, 52♂♂) dotychczas niepubliko-

wane: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia – Klub Tenisowy Arka [CF44] 18.06.1992 – 4♂♂, 13.07.1994 – 1♀, 14.07.1994 – 

2♂♂, 15.07.1994 – 1♂, 22.07.1994 – 2♀♀, 23.07.1994 – 1♀, 24.06.2013 – 1♂; – Polanka Redłowska [CF44] 
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6.06.2014 – 1♀, – uż. ekol. Dąbrowa [CF33] 10.08.2010 – 1♂, – uż. ekol. Jez. Kackie [CF33] 2.07.2010 – 1♀ 

leg. JKK (MGB); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Władysławowo [CF37] 20.06.1998 – 1♀ 

leg. RD (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 2♀♀ leg. ES (MŚO); Poznań [XU31] 

11.06.2008 – 1♀, 19.06.2009 – 7♀♀, 1♂, 28.06.2009 – 3♀♀, 09.07.2009 – 3♀♀ leg. JW (cJW); Wałcz [WU90] 

01.07.2009 – 1♀ leg. JW (cJW); Kwileń [XT96] 07.06.2012 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Przybrodzin [XU91] 

08.07.2015 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Sierakowski PK: Marianowo [WU73] 22.05.2018 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Płock [DD12] 19.06.1994 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Podlasie: Mielnik k. Siemiatycz [FD30] 5.06.2007 – 1♂ leg. MJŁ (MIZ); 

Śląsk Górny: Koźle [BA98] 16.07.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Alwernia [CA94] 15.07.1919 – 1♂ leg. * 

(ISEZ); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Ogród Bot. [DA24] 26.06.1918 – 1♀ leg. PŁ (ISEZ); Kraków 

[DA24] 7.07.1918 – 1♀, – Krzemionki [DA24] 29.05.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); Olsztyn [CB72] 20.06.1985 – 

1♀ leg. WC (ISEZ); Pustynia Błędowska [CA97] 25.05.2000 – 1♀ leg. RD (MGB); Młodziejowice [DA25] 

7.06.2007 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Racławice [DA47] 11.06.1951 – 2♀♀ coll. JN (MPW); Góry Pieprzowe [EB51] 

12.06.1953 – 1♀ coll. JN (MPW); Sandomierz [EB51] 19.06.1954 – 1♀, 14.06.1957 – 1♀ coll. JN (MPW) 

Krzyżanowice [DA68] 11.06.1956 – 1♂, 16.06.1956 – 1♂ leg. EIZP (MIZ); Modrzewina [DB65] 28.06.2001 – 

1♀ leg. JKK (MPŁ); 

 

Ryc. 93. Rozmieszczenie Odynerus spinipes (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 
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Góry Świętokrzyskie: rez. Grzegorzowice [EB13] 2.06.1993 – 3♀♀, 2♂♂ leg. JKK (MPŁ); 

Wyżyna Lubelska: Roztoka [FB95] 26.07.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Latoszyn [EA24] 19.05.1921 – 2♂♂, 26.06.1921 – 1♀ leg. * (ISEZ); Bielcza [DA83] 

24.06.1965 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Dąbie k. Dębicy [EA35] 11.05.2013 – 1♂ leg. TH (MIZ); Hadykówka [EA57] 

3.06.2014 – 1♀, 2♂♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 1-3.07.2015 – 1♀, 1♂ leg. BW (cBW); 

Beskid Zachodni: Wieliczka [DA33] 20.06.1921 – 1♀ leg. * (ISEZ); Glisne [DA20] 11.06.1929 – 1♀ leg. SS 

(ISEZ); Żegiestów – Łopata {Łopata Polska} [DV86] 27.06.1964 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Melsztyn [DA82] 

9.06.1966 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Krynica [DV97] 8.08.1993 – 1♂ leg. BS (MPŁ); Wisła Czarne [CV59] 

16.07.1994 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Mędralowa [CV89] 8.07.1995 – 1♀ leg. HS (MGB); LZD Krynica – 

Kopciowa [DV97] 18.04.-25.08.2014 – 1♀, 24.06.2014 – 1♂, – Krynica [DV97] 25.04.-8.07.2014 – 2♂♂, 

27.05. – 20.06.2017 – 2♀, 1♂, 20.06. – 7.09.2017 – 3♂, – Krzyżówka [DV97] 10.04.-13.06. 2014 – 1♀, – 

Mochnaczka Niżna [EV07] 20.06.2015 – 1♂, - Mochnaczka Wyżna [DV97] 08.04.-28.07.2014 – 3♀♀, 1♂, – 

Tylicz [EV06] 22.06.2007 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); LZD Krynica – Jaworzyna Krynicka [DV97] 1-31.07.2006 – 

1♀ leg. MJŁ (cBW); Kamionka Wielka [DV89] 28-30.05.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] 10.07.1913 – 2♀♀ leg. * (ISEZ); Zakopane – ul. Orkana [DV26] 

28.06.1995 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Gubałówka [DV26] 15.07.1995 – 1♀, 3 ♂♂ leg. MK (MPŁ); 

Beskid Wschodni : Magurski PN - powyżej Żydowskiego [EV37] 4.06.2005 – 1♂ leg. BW (MGB); 

Bieszczady: Jabłonki [EV95] 20 – 30.07.1965 – 2♀♀ leg. MB (MGB); Wetlina [FV04] 6.06.1969 – 1♂ leg. MB 

(MGB); Zatwarnica [FV15] 03-05.06.1969 – 1♂, 7.07.1969 – 1♂ leg. MB (MGB); Bieszczadzki PN - Moczarne 

[FV14] 30.06.2002 – 1♀, 1♂ leg. AK (cBW); Moczarne [FV14] 30.06.2010 – 1♀ leg. AK (MGB); 

Tatry: Tatrzański PN: stoki Jatek [DV25] 16.07.1923 – 5♀♀ leg. JF (ISEZ); Dol. Strążyska [DV25] 5.07.1994 – 

1♂ leg. MK (MPŁ); Dol. Kościeliska [DV15] 6.07.1994 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Hala Stoły [DV15] 24.07.1994 – 

1♀ leg. MK (MPŁ); Polana Stoły [DV15] 6.07.1995 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Zakopane – Buńdówki [DV25] 

29.06.1995 – 1♀, 1♂,  – Księży Las [DV25] 20.06.1995 – 1♀, 21.06.1995 – 3♂♂, 29.06.1995 – 2♀♀ leg. JKK 

(MPŁ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 11♀♀, 14♂♂; Szwecja – 1♀ (MGB). 

 

Odynerus (Spinicoxa) reniformis (Gmelin, 1790) 

– Vespa sexfasciata Fab., (Schilling 1850) 

– Pterocheilus reniformis Oliv., (Brischke 1862) 

– Pterochilus coxalis H. – Sch., (Brischke 1862, 1888) 

– Hoplopus reniformis L. (Brischke 1888), (Lüderwaldt 1897)  

– Odynerus reniformis Wesm., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Hoplomerus) reniformis Gmel., (Meyer 1919), (Dittrich 1921), (Stępkowska-

Barańska 1963),  

– Odynerus reniformis Gmd., (Drogoszewski 1932)  

– Hoplopus reniformis Gmel., (Minkiewicz 1935), (Möschler 1939), (Macko, Noskiewicz 

1954)  

– Hoplomerus (Spinicoxa) reniformis (Gmel.), (Paul 1943)  

– Oplomerus reniformis (Gmel.), (Kowalczyk 1988c) 
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– Odynerus reniformis (Gmelin, 1790) (Kowalczyk 1990, 1991a, 1996a, 2002), (Banaszak 

1998), (Kowalczyk, Zieliński 1998b), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk  

i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 2005a), (Dylewska, Wiśniowski 2003) (Kowalczyk, Kurzac 

2005, 2007), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008a), 

(Kowalczyk i in. 2008, 2009b), (Wendzonka 2011), (Król 2016) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne lub u nasady z małymi żółtymi plamami. Nadustek słabo wypukły, 

po bokach nieco zaokrąglony, z płytkim wycięciem na szczycie. Pokryty krótkimi, jasnymi 

włoskami równej długości. Wycięcie na szczycie płytkie, po bokach brzegi delikatnie 

zaokrąglone. Warga górna czarna. Trzonek czułków u dołu z żółtym podłużnym paskiem. 

Biczyk od dołu delikatnie rozjaśniony, przynajmniej bardzo delikatnie u nasady. Żółta 

poprzeczna plama u nasady czułków i małe podłużne plamy w górnej części policzków. 

Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste. Przedplecze z góry z żółtą, rozszerzona po 

bokach przepaską. Listwa przedplecza cienka, przejrzysta. Kąty przedplecza słabo 

zaznaczone, tępe. Tarczka z żółtymi plamami, zatarczka z żółtą przepaską, tylna ściana  

i poniżej leżące trójkątne pólko z delikatną rzeźbą, błyszczące. Listwy oddzielające rynienki 

pachwinowe tarczki i zatarczki żółte. Propodeum z dużymi żółtymi plamami. Mesepimerum  

z dużą żółtą plamą zajmującą ponad ½ powierzchni. Pokrywki skrzydłowe żółte, na 

zewnętrznej krawędzi z transparentną plamą, wyraźnie punktowane. Parategule z żółtymi 

plamami. Stopy, golenie i końce ud (2/3 długości) żółte z rudym przebarwieniem na styku  

z czarnym. Biodra II pary w części wewnętrznej z małymi żółtymi plamkami. Tylko I seg-

ment odwłoka z dłuższymi włosami. Sternit II za bruzdą bazalną silnie wypukły. Na tergitach 

I-V żółte przepaski. Przepaska I tergitu wąska, po bokach lekko rozszerzona. Na II-III (IV) 

sternicie przepaska, często w różnym stopniu zredukowana. Długość ciała: 11 – 12,5 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte, z przyciemnionymi wewnętrznymi krawędziami. Nadustek żółty, 

szerszy niż dłuższy (3: 2,5), pokryty jasnymi przyległymi włosami. Wycięcie na końcu 

głębokie, półokrągłe, jego szerokość większa od rozstawu czułków. Warga górna żółta.  

U nasady żuwaczek długie, żółte skierowane w dół wyrostki. Trzonek czułków u dołu żółty. 

Biczyk od dołu jasno rudo rozjaśniony, ostatnie człony ciemnobrązowe, z jasnymi 

krawędziami. Kąty przedplecza załamane pod kątem prostym. Pokrywki skrzydłowe żółte,  

u nasady czarne (ok. ½ powierzchni) z transparentną plamą. Parategule czarne. Mesepimerum 

czarne. Tarczka czasami z żółtymi plamami. Propodeum czarne. Uda I i II pary z góry  

z delikatnie spłaszczone. Stopy, golenie i końce ud (do ok. ½) żółte. Na styku z czarnym na  

II i III parze rude przebarwienia. Biodra II pary od strony wewnętrznej z parą wyrostków  
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w postaci wąskich zębów skierowanych do tyłu. Biodra z dołu oraz zęby z obydwu stron 

żółte. Tylko I segment odwłoka z dłuższymi włosami, pozostała część z przylegającym 

jasnym meszkiem. Część sternitu za bruzdą bazalną błyszcząca, płaska w środku. Na tergitach 

I-VI żółte przepaski (ostatnie 2 skrócone). Przepaska na I tergicie nie rozszerzona po bokach. 

Na sternitach II- IV (V) żółte przepaski, najczęściej mocno zredukowane do bocznych plam. 

Długość ciała: 8 – 12 mm.  

Rozmieszczenie: Europa (z wyjątkiem najbardziej płn. obszarów), płn. Afryka, Rosja od 

Uralu po wsch. Syberię, Turcja, Izrael, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek 

sybero-atlantycki? 

Siedliska: skarpy lessowe, zarośla i murawy kserotermiczne, środowiska ekotonowe, gliniane 

ściany chałup, kopalnie piasku (Kowalczyk 1991a, Banaszak 1998; Dylewska, Wiśniowski 

2003; Wendzonka 2011).  

Gniazdowanie: w lessowych, mułowych lub gliniastych skarpach, rzadziej w płaskim grun-

cie, często tworzy kolonie; kominek, ok. 2 cm, przy wlocie do gniazda bardziej solidny, mniej 

ażurowy niż u O. spinipes (L.) (Haeseler 1978; Richards 1980). 

Odwiedzane kwiaty: Anthriscus sylvestris L., Eryngium campestre L. (Apiaceae), Achillea 

millefolium L., Cirsium arvense (L.) Scop., Solidago canadensis L. (Asteraceae), Jasione sp. 

(Campanulaceae), Dianthus carthusianorum L. (Caryophyllaceae), Trifolium repens L. 

(Fabaceae), (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Larionov, Voblenko 2002). 

Pokarm larw: Microlepidoptera, Noctuidae (Lepidoptera), Tenthredinidae (Hymenoptera: 

Symphyta), Hypera sp., Phytonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae) (Schmiedeknecht 1930; 

Blüthgen 1961; Puławski 1967; Schulz i in. 1996; Livory 2010).  

Pasożyty i parazytoidy: Trichodes alvearius (Fabr.) (Coleoptera: Cleridae), Anthrax anthrax 

(Schrank) (Diptera: Bombylidae), Amobia signata (Meigen) (Diptera: Sarcophagidae), 

Chrysis fulgida L., Ch. graelsi Guérin-Méneville, Ch. ignita (L.), Ch. mediadentata 

Linsenmaier, Ch. mediata Linsenmaier, Ch. ruddii Shuckard, Ch. succincta Linnaeus, Ch. 

viridula L., Hedychrum niemelai Linsenmaier, Pseudospinolia neglecta (Shuckard) 

(Hymenoptera: Chrysididae), Pseudoxenos corcyricus Saunders (SE Europa), Pseudoxenos 

schaumi Saunders (Strepsiptera: Xenidae) (Schmiedeknecht 1930; Berland, Bernard 1938, 

Blüthgen 1961; Banaszak 1975, 1980a; Schulz i in. 1996; Schljachtenok 2013; Martynova, 
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Fateryga 2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015; Benda 2016; Gereys 2016; 

Martynova 2016).  

Okres pojawu: od początku V do końca VIII.

Ryc. 94. Wykres dynamiki pojawu Odynerus reniformis (Gmelin) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943); rez. Kępa Redłowska [CF44] (Kowalczyk, Zieliński 1998b); 

Pojezierze Pomorskie: okolice Goleniowa [VV83] (Lüderwaldt 1897); Szczecin – Osów, Pilchowo [VV62], – 

Pogodno [VV62] (Paul 1943); Dębostrów [VV63], Swobnica [VU77], Czaplinek [WV83], Szczeciński PK 

Puszcza Bukowa [VV70], Karlino [WV58] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: okolice J. Garbaś [FE09] (Minkiewicz 1935); Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] 

(Möschler 1939); Wigierski PN: Krzywe, Magdalenowo, Tartak [FE39] (Żyła 2006); 

Prusy (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Smukała [XU99] (Meyer 1919); Uniejewo [CD92] (Kowalczyk 1996a); 

Dziekanowice [XU62] (Banaszak 1998); uż. ekol. Góra Charlawa [CC50] (Kowalczyk i in. 2009b); Góra –  

uż. ekol. „Jaskółcza Skarpa” [WU73] (Wendzonka 2011);  

Nizina Mazowiecka: Pyry k. Warszawy [EC07] {za Drogoszewskim}* (Stępkowska-Barańska 1963); 

Skierniewice – Rawka [DC46] (Kowalczyk 1996a); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 

2002);  

Śląsk Dolny: Krzeczyn k. Oleśnicy [XS 66], Wrocław [XS 46], Wrocław – Leśnica [XS36], Szewce [WS37], 

Krzelów [XS09], Mienice [XS47], Sobótka [XS23], Jerzmanice Zdrój [WS66] (Dittrich 1921); Stolec – Góra 

Wapienna [XS30] (Macko, Noskiewicz 1954);  

Wzgórza Trzebnickie: Borów [XS29] (Dittrich 1921); 
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Śląsk Górny: Bytom [CA57] (Stępkowska-Barańska 1963); Bytom [CA57], – Karb [CA47], Chorzów – 

Hajduki [CA57], Rudziniec [CA18], Tarnowskie Góry [CA49] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Krzeczów [CB47] 

(Kowalczyk, Kurzac 2002); Ojcowski PN: Czyżówki, Młynnik, Skała Małesowa, Zagórze [DA16] (Wiśniowski 

2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk, 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); rez. Dobieszków 

[DC04], Inowłódz [DC41], Tomaszów Maz. – Białobrzegi [DC31] (Kowalczyk 1996a); PK Wzniesień Łódzkich 

[DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień 

Łódzkich: Plichtów [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Widzew [CC93] (Kowalczyk, Nadolski 2007); 

Łódź – ul. Pomorska, – Stoki [CC93] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Spalski PK: Tomaszów Maz. – Białobrzegi 

– „Księża Góra” [DC30] (Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świetokrzyskie: Opatów [EB22] (Drogoszewski 1932); Świętokrzyski PN: Grzegorzowice [EB13] 

(Kowalczyk 1990); Mąchocice [DB83] (Król 2016);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  

Zbadany materiał: 81 okazów (32♀♀, 49♂♂), w tym 42 okazy (20♀♀, 22♂♂) dotychczas niepublikowane: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia, Klub Tenisowy Arka [CF44] 12.06.1989 – 1♂ leg. JKK (MGB); Władysławowo 

[CF37] 20.06.1993 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♀, 2♂♂ leg. RD (MGB); Łącko 

[XA04] 20.07.2004 – 1♀, 19.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 6.08.1998 – 1♀, 27.06.1998 – 1♂ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Osowo St. [XU13] – 2♂♂ 20-28.05.1993 leg. MBu (MGB); Sierakowski 

PK: Góra [WU73] 15.06.2011 – 2♂♂ leg. JW (cJW); PN Ujście Warty: Mościczkowa Górka [VU83] 

30.06.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Niniew, pow. Pleszew [XT96] 17.06.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Studzianka 

[XT97] 7.06.2014 – 1♀, 2♂♂ leg. JW (cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 08.2015 – 1♀ leg. TR (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Łomża [ED79] 9.07.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Podlasie: Mielnik k. Siemiatycz [FD30] 5.06.2007 – 1♂ leg. MJŁ (MIZ); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] *– 1♀ leg. AW (ISEZ); Zwierzyniec k. Krzepic [CB44] 

2.07.1993 – 1♀ leg. JG (MGB);  

Wyżyna Małopolska: Inowłódz [DC40] 24.05.1994 – 1♂ leg. AP (cAP); Nadnidziański PK [DA78] 28.06.2004 

– 1♂ leg. JB (cJB), 28.06.2004 – 1♂ leg. JB (MGB); PK Wzniesień Łódzkich: Brzeziny [DC14] 20.05.2007 – 

1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Góry Świętokrzyskie: Mąchocice [DB83] 26.05-1.06.2012 – 2♀♀ leg. GK (UJK); Zachełmie [DB74] 

16.06.2013 – 1♀ leg. *, 3.06.2012 – 1♂ leg. MP (UJK); 

Nizina Sandomierska: Krasnystaw [FB55] 19.06.1919 – 2♂♂ coll. JN (MPW); Latoszyn [EA24] 26.06.1921 – 

2♀♀ leg. * (ISEZ); Jarosław [FA24] 17.07.1955 – 1♀, 18.07.1955 – 1♀ coll. JN (MPW); Ndl. Buda Stalowska 

– L. Stale [EA59] 23.05.-26.06.1997 – 1♂ leg. TH&AL (MIZ); Huta Przedborska [EA56] 10.06.2007 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); 

Beskid Zachodni: Żegiestów – Łopata {Łopata Polska} [DV86] 13.06.1964 – 1♂ leg. MD (ISEZ); 

Andrzejówka [DV86] 27. 06.1964 – 1♀ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♀; Niemcy – 1♀, 1♂; Turcja – 1♀ (MGB). 
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Ryc. 95. Rozmieszczenie Odynerus reniformis (Gmelin) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Odynerus (Spinicoxa) simillimus Morawitz, 1867 

– Odynerus (Hoplopus) dentifer Drogosz., (Drogoszewski 1933) 

– Odynerus (Hoplopus) simillimus Moraw. (Drogoszewski1934) 

– Odynerus simillimus Mor., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Oplomerus (Spinicoxa) simillimus (F. Mor.) (Blüthgen 1961) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne. Nadustek delikatnie wypukły, na końcu z płytkim wycięciem, 

pokryty krótkimi, jasnymi włoskami równej długości. U nasady czarny lub z wąską, kremową 

przepaską. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków u dołu z żółtym 

podłużnym paskiem, pokryty krótkimi przylegającymi włoskami. Biczyk czarny. Kremowa 

owalna wąska plama u nasady czułków i małe podłużne plamy w górnej części policzków. 

Owłosienie głowy i tułowia jasne, wełniste. Przedplecze z góry z kremową, rozszerzona po 

bokach przepaską. Listwa poprzeczna cienka i przejrzysta. Kąty przedplecza rozwarte, słabo 

zaznaczone, tępe. Tarczka czarna, zatarczka z kremową przepaską, tylna ściana i poniżej 

leżące trójkątne pólko błyszczące. Propodeum czarne. Fragment propodeum za przetchlinką 
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spłaszczony i półokrągło rozszerzony w postaci tępego zęba. Mesepisternum z kremową 

plamą, często silnie zredukowaną. Pokrywki skrzydłowe u nasady czarne, na zewnętrznej 

części żółte z rudym przebarwieniem z transparentną plamą. Parategule czarne. Stopy, golenie 

i końce ud (do ok. 2/3 długości) żółte z rudym przebarwieniem. Biodra i krętarze czarne.  

I segment odwłoka z dłuższymi włosami. Sternit II za bruzdą bazalną silnie wypukły. Na 

tergitach I-V kremowe przepaski. Przepaska na I tergicie wąska, po bokach może być lekko 

rozszerzona. Przepaska II sternitu po bokach i w środku wycięta, na III plamy po bokach. 

Długość ciała 9,5 – 11 mm. 

Samiec: żuwaczki kremowe, z czarną plamą u dołu nasady. Nadustek kremowy, tak długi jak 

szeroki, pokryty bardzo krótkim, jasnym i przylegającym owłosieniem. Wycięcie na końcu 

głębokie, półokrągłe, jego szerokość większa od rozstawu czułków. Warga górna kremowa.  

U nasady żuwaczek długie skierowane w dół czarne wyrostki w kształcie zębów. Trzonek 

czułków z przodu i u dołu żółty. Biczyk od dołu żółtawo rozjaśniony, człony końcowe 

ciemnobrązowe z jaśniejszymi krawędziami. Żółta plama u nasady czułków i małe, podłużne 

plamy na szczycie policzków. Przedplecze z żółtą przepaską, rozszerzoną po bokach. Kąty 

przedplecza załamane pod katem prostym. Tarczka czarna, zatarczka z kremową przepaską, 

jej tylna ściana błyszcząca, propodeum czarne. Boczne i tylna ściana propodeum i oraz 

pleuryty zaplecza z gęstymi cienkimi zmarszczkami. Tylna ściana propodeum matowa, 

drobno pomarszczona, łagodnie załamana na styku z powierzchnią górną i bocznymi. 

Mesepisternum czarne. Pokrywki skrzydłowe rude, u nasady silnie przyciemnione z transpa-

rentną plamą na zewnętrznej krawędzi. Stopy, golenie i końce ud żółte. Na styku barwy rude 

przebarwienia. Biodra II pary od strony wewnętrznej z parą wyrostków w postaci wąskich, 

płaskich zębów skierowanych do tyłu. Biodra czarne, zęby tylko z przodu z wąskimi 

kremowymi plamami. Biodra III pary od środka z krótkimi zębami (ok. ½ długości krętarza). 

Na tergitach I-VI kremowe przepaski wyraźnie węższe w części środkowej, sukcesywnie 

coraz krótsze w stronę końca odwłoka. Sternit II z kremową, zwężoną w środku, przepaską, 

na III zredukowana do plam po bokach. Długość ciała: 9 mm. 

Rozmieszczenie: zach. i wsch. Europa, Rosja (część europejska, Ural, zach. i wsch. Syberia), 

Kaukaz, Turcja, Izrael, Turkmenistan, Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Gatunek sybero-atlantycki? 

Siedliska: brak danych z Polski. We wschodniej Anglii są to przybrzeżne pastwiska i torfo-

wiska (BWARS 2019). 
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Gniazdowanie: w ziemi, w pionowych lessowych i glinianych ścianach, przed wejściem  

z długą zakrzywioną rurką z gliniastych grudek (Blüthgen 1961; Schmid-Egger 2002; Ruchin, 

Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Apium nodiflorum (L.) Lag., Berula erecta (Huds.) Coville (Apiaceae), 

Solidago canadensis L. (Asteraseae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), Vicia cracca L. 

(Fabaceae) (Larionov, Voblenko 2002; Strudwick 2008). 

Pokarm larw: Hypera pollux (Coleoptera: Curculionidae) (Scott 2004). 

Pasożyty i parazytoidy: Hedychrum niemelai Linsenmaier (Hymenoptera: Chrysididae) 

(Martynova 2016). 

Okres pojawu: VI – VII (Wielka Brytania) (Edwards 1997). 

Ryc. 96. Aktywność sezonowa Odynerus simillimus Morawitz w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Sopot [CF43] (Blüthgen 1961); 

Góry Świetokrzyskie: Opatów Kiel. [EB22] (Drogoszewski 1933, 1934);  

Galicja (Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 3 okazy (2♀, 1♂), w tym 2 okazy (1♀, 1♂) dotychczas niepublikowane: 
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Nizina Wielkopolsko-Kujawska: PN Ujścia Warty: Mościczkowa Droga [VU83] 17.06.2012 – 1♂ leg. JW 

(cJW); 

Wyżyna Małopolska: Sandomierz [EB51] 21.06.1954 – 1♀ coll. JN (MPW); 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Rosja – 1♂ (ZIN). 

 

Ryc. 97. Rozmieszczenie Odynerus simillimus Morawitz w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

7. 10.     Rodzaj Pterocheilus Klug, 1805 

Gatunek typowy: Vespa phalerata Panzer, 1797, wyznaczony przez Blanchard’a, 1840. 

Diagnoza 

Nadustek szerszy niż dłuższy (ok. 5:3), u nasady bardziej wypukły, o bocznych krawędziach 

zbiegających się w stronę szczytu, na końcu prosto ścięty, Język długi i wąski, prawie 2x 

dłuższy niż żuwaczki. Żuwaczki z pięcioma zębami. U obydwu płci żuwaczki na zewnętrznej 

krawędzi z rzędem długich włosów. Głaszczki szczękowe 5-członowe. Głaszczki wargowe  

3- członowe, ich segmenty silnie wydłużone, spłaszczone i po bokach pokryte długimi 

jasnymi włosami. Biczyk samic krótki łagodnie stożkowato zakończony. Ostatnie 5 segmen-

tów biczyka samców stopniowo coraz węższe, od dołu bardziej spłaszczone, spiralnie 
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zwinięte. Przyoczka tworzą trójkąt równoramienny. Jamki ciemieniowe samic oddalone od 

siebie, małe - mniejsze od polowy średnicy przyoczka, słabo widoczne. Listwa potyliczna 

dobrze wykształcona. Tułów dłuższy niż szeroki (ok. 5:3), listwy pretegularne wykształcone, 

listew epiknemialnych brak, listwy parapsydialne niewidoczne. Odnóża z pojedynczymi 

ostrogami na I i II parze oraz z dwiema na parze III. I tergit odwłoka podobnej szerokości jak 

drugi, łagodnie zaokrąglony na granicy części poziomej i opadającej ku nasadzie. Na 

załamaniu bez listwy. I sternit odwłoka wąski, w kształcie półksiężyca. Sternit II w ok. 1/3 

długości z poprzeczną wąską bruzdą bazalną, z szeregiem podłużnych listewek na całej 

szerokości. 

Rodzaj Pterocheilus znany jest ze wszystkich krain z wyjątkiem neotropikalnej, liczy na 

świecie kilkadziesiąt gatunków. Opisano 4 podrodzaje: Pterocheilus s. str., Megapterocheilus 

Bohart, 1940, Micropterocheilus Bohart, 1940 i Onchopterocheilus Bohart, 1940 (Bohart 

1940). Z Europy znany jest 1 gatunek z podrodzaju Pterocheilus (Gusenleitner 2013). 

 

Pterocheilus phalerathus (Panzer, 1797) 

– Vespa phalerata Panz., (Schilling 1850), 

– Pterocheilus phaleratus Klug., (Niezabitowski-Lubicz 1902), 

– Pterochilus phaleratus (Panz.) (Brischke 1888), (Torka 1910), (Meyer 1919), (Dittrich 

1921), (Drogoszewski 1932), (Möschler 1939), (Paul 1943), (Szulczewski 1950),  

– Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797) (Brischke 1862), (Alfken 1909), (Kowalczyk 1991a, 

1996a), (Kowalczyk, Kurzac 2002, 2007, 2009), (Żyła 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), 

(Kowalczyk i in. 2009b), (Wiśniowski, Piotrowski 2013), (Wendzonka 2012), 

Diagnoza 

Samica: owłosienie głowy i tułowia krótkie, proste. Żuwaczki samic czarne, na końcach 

delikatnie rozjaśnione, u nasady z krótkim przylegającym owłosieniem. Nadustek pokryty 

krótkimi przylegającymi włosami, czarny z centralnie położoną żółtą plamą, w środkowej 

części gładki z grubszym punktowaniem. Warga górna ciemnobrązowa. Język długi, ok. 2x 

dłuższy od żuwaczek. Trzonek czułków czarny, delikatnie wygięty, punktowany, pokryty 

krótkimi przylegającymi włoskami. Przyoczka tworzą trójkąt równoramienny. Żółte przepaski 

w wycięciach oczu, plama u nasady czułków oraz podłużne oraz plamy na górnej części 

policzków. Listwa poprzeczna przedplecza wykształcona. Kąty przedplecza zbliżone do kąta 

prostego i przytępione na szczycie. Żółta przepaska szeroko przerwana pośrodku, ograniczona 

czasami do dwóch żółtych plam po bokach. Tarczka na granicy z śródpleczem z bruzdą  

z szeregiem krótkich podłużnych listewek, najczęściej z dwoma małymi plamkami. Zatarczka 
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opada w stronę propodeum, z para plam lub żółtą przepaską. Ściany boczne propodeum oraz 

pleuryty zaplecza z gęstymi podłużnymi zmarszczkami. Tylna ściana propodeum gładka  

z rozproszonym punktowaniem, bez listew, z łagodnym załamaniem na styku ze ścianami 

bocznymi. Epiknemuim pozbawione grubego punktowania, matowe. Mesepimerum i boki 

propodeum z żółtymi plamami. Pokrywki skrzydłowe żółte, z czarnym wąskim paskiem  

u nasady i transparentną plamą w środku. Skrzydła brązowo przydymione, szczególnie na 

krawędziach skrzydła przedniego. Pterostigma ciemnobrązowa. Stopy, golenie i większa 

część ud ruda. Nasady ud czarne, końce I i II pary z żółtymi plamami zmiennej wielkości. 

Powierzchnia II sternitu za bruzdą poprzeczną silnie wypukła. Na końcach tergitów I-V żółte 

przepaski,. Przepaski w części środkowej zwężone lub przerwane, na końcowych tergitach 

najczęściej silnie skrócone. II i III sternit z żółtymi plamami po bokach. Długość ciała 7,5 – 

9,5 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte, na krawędziach wewnętrznych przyciemnione. Nadustek żółty, 

pokryty krótkimi przylegającymi włosami. Warga górna brązowożółta. Głaszczki wargowe 

węższe niż u samic. Trzonek czułków u dołu żółty. Człon 6 biczyka z dołu przy szczycie  

z półokrągłym wycięciem. Żółte przepaski w wycięciach oczu sięgają nadustka, plama  

u nasady czułków oraz podłużne oraz plamy na górnej części policzków. Kąty przedplecza 

zaostrzone, skierowane na boki. Wybarwienie u osobników z Europy południowej silniej 

wykształcone. Stopy, golenie i większa część ud żółta z rudymi przebarwieniami. Nasady ud 

czarne, Biodra z żółtymi plamami. Na końcach tergitów I-VI żółte przepaski. Sternity II-V 

samców na końcach w części środkowej delikatnie wycięte, II-IV w wycięciu z jasnym, 

długim i tłustym owłosieniem. Długość ciała 7 – 8,5 mm.  

 Uwagi: U P. phalerathus opisano 10 podgatunków w tym 7 z Europy (Gusenleitner 

1994, 2018b). W Polsce występuje podgatunek nominatywny P. phalerathus, phalerathus 

(Panzer, 1797). 

Rozmieszczenie: P. phalerathus (Europa, Gruzja, Azerbejdżan, Turcja, Kazachstan, Mon-

golia) (Belokobylskij, Lelej 2017). Kaspijsko-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: zarośla i murawy kserotermiczne, piaskownie (Kowalczyk 1988c; Kowalczyk i in. 

2009), wydmy, piaszczyste drogi, torfowiska (dane autora).  

Gniazdowanie: w płaskiej piaszczystej glebie (Blüthgen 1961; Haeseler 1978). 
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Odwiedzane kwiaty: Jasione montana L. (Campanulaceae), Hieracium umbellatum (L.), 

Leontodon sp. (Asteraceae), Anchusa officinalis L., Echium vulgare L. (Boraginaceae), 

Astragalus monspessulanus L. (S Europa), Lotus corniculatus L., Ornithopus sativus Brot. 

(Fabaceae), Lycopus arvensis L., Thymus serpyllum L. (Lamiaceae), Epilobium angustifolium 

L. (Onagraceae), (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schulz i in. 1996; Gereys 2016); 

Hieracium pilosella L. (Asteraceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Psychidae (Lepidoptera) (Blüthgen 1961; Puławski 1967). 

Pasożyty i parazytoidy: Spinolia unicolor (Dahlbom) (Hymenoptera: Chrysididae) 

(Paukkunen i in. 2015) 

Okres pojawu: od połowy V do początku IX.

Ryc. 98. Wykres dynamiki pojawu Pterocheilus phalerathus (Panzer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje [VV67] (Paul 1943);  

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów, Pilchowo, Głębokie [VV62], Bartoszewo [VV63], Czaplinek 

[WV83], Goleniów [VV83], Karlino [WV58], Słupsk, Słupsk – Zalesiczki [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Giżycko [EE58] (Alfken, 1909);  

Prusy (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Prowincja Poznańska – ogólnie (Torka 1910); Strzelewo [XU89], 

Czyżkówko, Miedzyń [XU99], Maksymilianowo [CE00], Nakło n. Notecią [XU79] (Meyer 1919); Wielkopolski 

PN: Puszczykówko [XT29], Niwka [XT29] (Szulczewski 1950); Szynkielów [CB49], Gorzewo [CD91] 
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(Kowalczyk 1996a; Kowalczyk, Szczepko 2008b); rez. Winnica [CC40], zespół przyr.–krajobr. Góry Wapienne, 

uż. ekol. Góra Charlawa [CC50] (Kowalczyk i in. 2009b); Białe Góry [XT88] (Wendzonka 2012);  

Nizina Mazowiecka: Głowno pod Łodzią [DC15] (Drogoszewski 1932); Ziemiary [DC46] (Kowalczyk 1996a); 

Bolimowski PK: rez. Polana Siwica, Borowiny [DC36] (Kowalczyk, Kurzac 2009); 

Podlasie: Poleski PN: Uroczysko „Wały” koło Bagna Staw [FB68] (Wisniowski, Piotrowski 2013);  

Śląsk Dolny: Mirków [XS57], Wrocław [XS46], Pęgów [XS37], Krzelów [XS09] (Dittrich 1921);  

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38] (Dittrich 1921); 

Śląsk Górny: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Załęczański P.K.: Załęcze 

Wielkie [CB36], Kamion [CB46] (Kowalczyk, Kurzac 2002); Pustynia Błędowska, k. Chechła [CA98] (Żyła 

2007); 

Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk 1988c, 1991a); Justynów [DC03] (Kowalczyk 1996a); PK 

Wzniesień Łódzkich: Niesułków Kolonia [DC04], Grzmiąca [DC14] (Kowalczyk, Kurzac 2007);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850). 

Zbadany materiał: 108 okazów (75♀♀, 33♂♂), w tym 88 okazów (62♀♀, 26♂♂) dotychczas niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Karwia [CF27] 17.06.1996 – 1♀, 24.06.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Jastarnia [CF46] 

20.06.1998 – 1♀, 1♂ leg. RD (MGB); Słowiński PN - Rowy [XA35] 31.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Dąbkowice WA82 27.07.2005 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: PN Bory Tucholskie: 1N Wydma [XV66] 01.07.2013 – 2♀♀, II Wydma [XV66] 

19.08.2013 – 1♂, 26.05.2014 – 2♀♀, 01.06.2014 – 1♀, 1♂, 09.06.2014 – 22♀♀, 4♂♂, L. Dębowa Góra [XV76] 

28.07.2013 – 1♀, 1♂ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – Las Ochronny Szast –  oddz. 118 [EE53] 22.08.2005 – 1♀, – L. Wilczy Dół 

– oddz. 90 [EE53] 15.06.2005 – 1♀ leg. JMG (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Datyń - Kumiałtowice [VT84] 09.07.2011 – 1♂ leg. JW (cJW); Tarnów 

[VT93] 24.07.2011 – 2♀♀ leg. JW (cJW); Nadwarciański PK: Białe Góry [XT88] 06.07.2012 – 1♂ leg. JW 

(cJW); Szklarka Trzcielska [WU60] 23.07.2012 – 2♂♂ leg. JW (cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 

21.08.2012 – 1♀ leg. TR (cJW); Niniew, pow. Pleszew [XT96] 17.06.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Bolimowski PK: Budy Grabskie [DC46] 8.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Górażdże [BB80] 26.07.1949 – 1♀ leg. WN (MIZ); Psie Pole [XS46] 30.06.1957 – 1♀ coll. JN 

(MPW); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Olsztyn [CB72] 14.06.1987 – 2♂♂, 30.05.1995 – 1♂ leg. WC (ISEZ); 

Kusięta [CB72] 7.06.1988 – 2♀♀ leg. WC (ISEZ); Góra Biakło [CB72] 11.07.2012 – 1♀, 1♂ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Małopolska: Skowronno [DA69] 19.08.1954 – 1♀ leg. AR (MIZ); Kików [DA98] 19.06.1995 – 3♀♀, 

14.07.1996 – 1♀, 3♂♂ leg. RD (MGB); Pasturka k. Pińczowa [DA69] 19.06.1997 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Gaj 

Policzko [DB25] 1.08.2007 – 2♀♀ leg. WŻ (MGB); ok. Przedborza [DB25] 2.08.2007 – 2♀♀ leg. WŻ (MGB); 

Spalski PK: Inowłódz [DC40] 30.06.2008 – 1♀, 1♂ leg. JKK (MGB); Przedborski PK: Ewelinów [DB44] 

1.08.2009 – 1♀ leg. ŁM (MGB); 

Nizina Sandomierska: Hucina k. Niwisk [EA46] 11.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Olszyny k. Kamienia, 

Podlesie [EA77] 24.07.2007 – 1♀, 1♂, 20.07.2008 – 4♀♀ leg. TH (MIZ); Kolbuszowa [EA56] 16.06.2008 – 1♂ 
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leg. TH (MIZ); Olchowa k. Iwierzyc [EA54] 18.06.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); Łętownia [EA87] 28.07.2008 – 

1♀ leg. TH (MIZ); Majdan Królewski [EA57] 7.08.2009 – 1♂ leg. TH (MIZ). 

 

Ryc. 99. Rozmieszczenie Pterocheilus phalerathus (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe, wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

7. 11.     Rodzaj Stenodynerus Saussure, 1863  

Gatunek typowy: Odynerus chinensis Saussure, 1863, wyznaczony przez Bohart’a, 1939. 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, ostro zakończone z 4 widocznymi zębami u samców i 5 u samic, 

zachodzące na siebie w stanie spoczynku. Nadustek wypukły, o bocznych krawędziach 

zbiegających się w stronę szczytu, na końcu z delikatnym wycięciem. Głaszczki szczękowe  

6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk samic krótki łagodnie zakończony.  

U samców człon X silnie skrócony, XI węższy od pozostałych i zwrócony w stronę nasady. 

Tyloidy nie wykształcone. Jamki ciemieniowe samic wykształcone, mniejsze od średnicy 

przyoczka. Listwa potyliczna dobrze wykształcona na całej długości. Tułów dłuższy niż 

szeroki (ok. 6: 3,5-4). Listwa poprzeczna przedplecza dobrze wykształcona. Kąty przedplecza 

ostre lub zaokrąglone, zależnie od gatunku. Przednia opadająca część przedplecza z centralnie 
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położona parą zagłębień. Listwy pretegularne wykształcone. Pokrywki skrzydłowe 

półokrągłe, dłuższe niż szersze (2,5-3:2), sięgają końca parateguli, z tyłu po wewnętrznej 

stronie wycięte, ostro zakończone. Listwy epiknemialne dobrze wykształcone, 

parapsydialnych brak. Propodeum z góry z grubym jamkowatym punktowaniem, tylna ściana 

na styku z górną i bocznymi tworzy załamanie lub wyraźną krawędź. Odnóża z pojedynczymi 

ostrogami na I i II parze oraz z dwiema na parze III. Biodra III pary u nasady z krótkim 

zębem skierowanym na zewnątrz. I tergit odwłoka szerszy niż dłuższy, węższy od II, łagodnie 

zaokrąglony na granicy części poziomej i stromo opadającej ku nasadzie. Sternit II w ok. 1/3 

długości z poprzeczną bruzdą bazalną, wypełnioną szeregiem podłużnych listewek na całej 

szerokości. Za bruzdą powierzchnia sternitu silnie wypukła. Owłosienie ciała najczęściej 

bardzo krótkie.  

Rodzaj Stenodynerus jest głównie rozmieszczony w obszarze holarktycznym oraz, z mniejszą 

ilością gatunków, również w neotropikalnym i orientalnym (Yamane 1990). Na świecie jest 

znanych 166 gatunków i podgatunków (Ma i in. 2016). Z Europy wykazano 15 gatunków 

(Gusenleitner 2013) a z Polski 7. 

Klucz do rodzaju Stenodynerus Saussure 

1. ♀♀ ......................................................................................................................................... 2 

– ♂♂ ........................................................................................................................................ 11 

2. Tergit I odwłoka u nasady i na przejściu pomiędzy częścią poziomą i opadającą z bardo 

grubym i gęstym punktowaniem, większym niż na śródpleczu, przestrzenie między 

punktami w postaci ostrych listew (ryc. 100-1). Propodeum pomiędzy grzbietową a 

opadającą powierzchnią z ostrą krawędzią (ryc. 100-3). ..................................................... 3 

– Tergit I odwłoka u nasady i na przejściu pomiędzy częścią poziomą i opadającą z 

punktowaniem niewiele odbiegającym od tego na śródpleczu, przestrzenie między 

punktami małe, ale wyraźne (ryc. 100-2). Ostra krawędź pomiędzy grzbietową a opadającą 

powierzchnią propodeum nie wykształcona. ........................................................................ 5 

3. Sternit II odwłoka za poprzeczną żeberkowaną bruzdą z silnym kątowym załamaniem (ryc. 

4). Trzonek czułków na dolnej stronie z jasną przepaską. Przedplecze z przodu z wyraźnie 

zaostrzonymi zębami (ryc. 100-6). Na końcu III tergitu odwłoka czasami występuje jasna 

przepaska. .................................................................................. S. chevrieranus (Saussure) 

– Sternit II odwłoka za poprzeczną żeberkowaną bruzdą zaokrąglony (ryc. 100-5). Trzonek 

czułków na dolnej stronie czarny, najwyżej w części dystalnej z jasną plamką. Przedplecze 
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załamane pod kątem prostym (ryc. 100-7) lub zaokrąglone. III tergit odwłoka zawsze 

czarny. .................................................................................................................................. 4 

4. Rogi przedplecza (patrząc z góry) zaokrąglone. Przedplecze z dwoma jasnymi punktami. 

Nasada nadustka przeważnie z jasną przepaską lub plamką. Przestrzenie między punktami 

na nadustku dużo większe niż średnica punktów (ryc. 100-8). Golenie środkowych i 

tylnych nóg prawie całkowicie żółto ubarwione (dolna końcowa część goleni często z 

ciemną plamą). ............................................................................ S. clypeopictus (Kostylev) 

– Rogi przedplecza (patrząc z góry) z wyraźnym kątem (ryc. 100-7). Przedplecze i nadustek 

czarne. Na nadustku przestrzenie między punktami średnicy punktów lub mniejsze (ryc. 

100-9). Golenie środkowych i tylnych nóg przy końcu częściowo czarno ubarwione. 

..................................................................................... S. xanthomelas (Herrich-Schaeffer) 

5. Pokrywki skrzydłowe, z wyjątkiem prześwitującej ciemnej plamy położonej w środku, 

białawe lub żółte. Czasem wewnętrzny brzeg wąsko obwiedziony czerwonym. ................ 6 

– Pokrywki skrzydłowe czerwono pomarańczowe, jasne elementy często z czerwonawym 

odcieniem. ............................................................................................................................ 8 

6. Tergit II z tłustym połyskiem, przestrzenie między punktami dużo większe od średnicy 

punktów. Żuwaczki i czułki czarne. .......................................... S. dentisquama (Thomson) 

– Tergit II matowy, przestrzenie między punktami równe lub mniejsze od średnicy punktów. 

Żuwaczki u nasady z żółtą plamą, trzonek czułków na spodzie rozjaśniony ....................... 7 

7. Propodeum za zatarczką wydłużone, później stromo opada (ryc. 100-11). Biczyk czułków u 

nasady rdzawo rozjaśniony. ..................................................... S. bluethgeni van der Vecht 

– Propodeum stromo opada tuż za zatarczką (ryc. 100-10). Biczyk czułków ciemny. 

............................................................................................. S. steckianus (von Schulthess.) 

8. Przedplecze i boki śródtułowia (Mezopleury) czarne bez jasnych elementów. Uda II i III 

pary nóg całe czarne. Golenie I i II pary nóg po stronie wewnętrznej z czarnymi smugami. 

........................................................................................................... S. picticrus (Thomson)  

– Przedplecze z jasnymi plamami czasem zredukowanymi do dwóch jasnych punktów. Boki 

śródtułowia przeważnie z jasnymi plamami. Uda II i III pary nóg przynajmniej w ¼ 

czerwonawo ubarwione. Golenie bez ciemnych smug. ....................................................... 9 

9. Propodeum za zatarczką opada pionowo w dół (ryc. 100-10). Boki śródtułowia 

(Mesopleury) gęsto punktowane, w przedniej, dolnej części odległości pomiędzy punktami 

mniejsze od ich średnicy (ryc. 100-12). Tegule jasne z czerwonawym odcieniem, z ciemną 

centralną plamką i z wąską obwódką. .................................. S. steckianus (von Schulthess)  
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– Propodeum pomiędzy zatarczką a ścianą tylną lekko wydłużone (ryc. 100-11). Boki 

śródtułowia (Mesopleury) w przeważającej części rzadko punktowane z wyraźnymi 

odległościami pomiędzy punktami (ryc. 100-13). Tegule zabarwione na czerwono. ........ 10 

10. Małe – 7-8 mm. Włosy na czole krótkie (mniejsze od szerokości przyoczka). Wycięcie 

nadustka głębokie półokrągłe (ryc. 100-14). Sternit I z krótkim przylegającym 

owłosieniem. ................................................................................ S. orenburgensis (André) 

- Duże – 8-10 mm. Włosy na czole długie (równe szerokości przyoczka lub dłuższe). 

Wycięcie nadustka płytkie (ryc. 100-15). Sternit I i nasada II z krótkim szczoteczkowatym 

owłosieniem. ............................................................................... S. punctifrons (Thomson) 

11. Tergit I odwłoka u nasady i na przejściu pomiędzy częścią poziomą i opadającą z bardzo 

grubym i gęstym punktowaniem, większym niż na śródpleczu, przestrzenie między 

punktami w postaci ostrych krawędzi (ryc. 100- 1). Propodeum pomiędzy grzbietową  

a opadającą powierzchnią z grubym punktowaniem i ostrymi krawędziami. .................... 12 

– Tergit I odwłoka u nasady i na przejściu pomiędzy częścią poziomą i opadającą z 

punktowaniem niewiele odbiegającym od tego na śródpleczu, przestrzenie między 

punktami wyraźne (ryc. 100-2). Krawędź pomiędzy grzbietową a opadającą powierzchnią 

propodeum łagodna. ........................................................................................................... 14 

12. Przedplecze bo bokach (patrząc z góry) zaokrąglone, ze słabo zaznaczonymi ząbkami 

(ryc. 100-20). Ostatni człon czułków płatowato rozszerzony (ryc. 100-16). 

 ..................................................................................................... S. clypeopictus (Kostylev) 

– Przedplecze bo bokach z ostrymi kątami lub ząbkami. Ostatni człon czułków wąski  

i zaostrzony (ryc. 100-17). ................................................................................................. 13 

13. Sternit II odwłoka za poprzeczną żeberkowaną bruzdą z silnym kątowym załamaniem 

(ryc. 100-4). Przedplecze z przodu z wyraźnymi zaostrzonymi ząbkami (ryc. 100-18). 

Przedplecze, zatarczka i tergit III z żółtym rysunkiem. ............ S. chevrieranus (Saussure) 

– Sternit II odwłoka za poprzeczną żeberkowaną równomiernie wypukły (ryc. 100-5). Kąty 

przedplecza przytępione (ryc. 100-19). Przedplecze, zatarczka i tergit III czarne. 

 ......................................................................................... S. xanthomelas (Herrich-Schaeffer) 

14. Wycięcie oczu z żółtą plamką. Golenie czerwonawe ................. S. orenburgensis (André) 

– Wycięcie oczu bez plam. Jasna barwa goleni żółta ............................................................ 15 

15. Pokrywki skrzydłowe z wyjątkiem prześwitującej ciemnej plamy w środku i zewnętrznej 

krawędzi - biało lub żółto zabarwione. Czasem wewnętrzny brzeg wąsko obwiedziony 

czerwonym. ........................................................................................................................ 16 
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– Pokrywki skrzydłowe czerwono pomarańczowe lub jasne elementy z wyraźnym czerwona-

wym odcieniem. ................................................................................................................. 17 

16. Propodeum pionowo opada tuż za zatarczką (ryc. 100-10). Nadustek u nasady często z 

czarną obwódką. (Mesopleury w dolnej części gęsto i grubo punktowane, odległości między 

punktami równe lub mniejsze ich średnicy) ............................. S. steckianus (von Schulthess) 

– Propodeum pomiędzy zatarczką a ścianą tylną lekko wydłużone (ryc. 100-11). Nadustek cały 

jasno ubarwiony. Biczyk czułków od spodu rozjaśniony. Golenie jasnożółte. 

 ...................................................................................................... S. bluethgeni van der Vecht  

17. Nadustek czarny lub z żółtą plamą pośrodku, czasami rozdzieloną na dwie plamki. 

Przedplecze czarne. Zatarczka czarna lub z dwoma małymi plamkami. Uda czarne, golenie I i 

II pary nóg z tyłu z czarnymi plamami. ................................................ S. picticrus (Thomson) 

– Nadustek prawie całkowicie żółty. Przedplecze i zatarczka z żółtymi plamami. Uda na końcu 

czerwonawo rozjaśnione, golenie I i II pary nóg całe żółte. ................................................... 18 

18. Duże 8-10 mm długości. Owłosienie na czole przedpleczu i śródpleczu długie, wyraźnie 

dłuższe niż średnica przyoczka. Nadustek najczęściej u nasady i po bokach z czarną otoczką 

........................................................................................................... S. punctifrons (Thomson) 

- Małe 6-8 mm długości. Owłosienie na czole długości równej szerokości przyoczka, na 

przedpleczu i śródpleczu krótsze, równe najwyżej połowie średnicy przyoczka. Nadustek 

całkowicie żółty ...................................................................................................................... 19 

19. Propodeum za zatarczką wydłużone, później stromo opada (ryc. 100-11). Punktowanie 

przedplecza rzadsze, odległość pomiędzy punktami częściowo równa średnicy punktów (ryc. 

100-21). Tergit II rzadko punktowany, odległość pomiędzy punktami przeważnie większa od 

średnicy punktów (ryc. 100-21). Sternit II z rozproszonym punktowaniem na całej 

powierzchni (ryc. 100-25). Nadustek rzadko i delikatnie punktowany, błyszczący. 

 ........................................................................................................ S. dentisquama (Thomson) 

– Propodeum stromo opada od razu za zatarczką (ryc. 100-10). Punktowanie przedplecza gęste, 

odległość pomiędzy punktami dużo mniejsza od średnicy punktów (ryc. 100-22). Tergit II 

gęsto punktowany, odległość pomiędzy punktami nie większa od średnicy punktów (ryc.  

100-24). Sternit II gęściej punktowany, szczególnie na krawędziach (ryc. 100-26). Nadustek 

gęsto punktowany, matowy, u nasady z czarną przepaską. ...... S. steckianus (von Schulthess) 
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Ryc. 100. Rodzaj Stenodynerus Saussure: 1- S. chevrieranus (Sauss.), 2- S. steckianus 

(Schulth.) I tergit odwłoka ♀ z góry; 3- S. chevrieranus (Sauss.) propodeum ♀ z góry;  

4- S. chevrieranus (Sauss.), 5- S. xanthomelas (H.-Sch.) I i II segment odwłoka ♀ z boku;  

6- S. chevrieranus (Sauss.), 7- S. xanthomelas (H.-Sch.) przednia krawędź przedplecza ♀;  

8- S. clypeopictus (Kost.), 9- S. xanthomelas (H.-Sch.) nadustek ♀; 10- S. steckianus 

(Schulth.), 11- S. bluethgeni v. d. Vecht kształt propodeum ♀ i ♂ z boku; 12- S. steckianus 
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(Schulth.), 13- S. orenburgensis (Andre) mezopleura ♀; 14- S. orenburgensis (Andre);  

15- S. punctifrons (Thomson) nadustek ♀; 16- S. clypeopictus (Kost.), 17- S. chevrieranus 

(Sauss.) końcowe człony wici czułków ♂; 18- S. chevrieranus (Sauss.), 19- S. xanthomelas 

(H.-Sch.), 20- S. clypeopictus (Kost.) przednia krawędź przedplecza ♂; 21- S. dentisquama 

(Thoms.), 22- S. steckianus (Schulth.) przed- i śródplecze ♂ (widok z góry);  

23- S. dentisquama (Thoms.), 24- S. steckianus (Schulth.) terity I-III odwłoka ♂; 25- S. 

dentisquama (Thoms.), 26- S. steckianus (Schulth.) II sternit odwłoka ♂ 

 

Stenodynerus bluethgeni Van der Vecht, 1971 

– jako Odynerus (Microdynerus) exilis Herr.-Schäff. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, autor] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, lekko rozjaśnione na szczycie, z żółtą plamą u nasady. Nadustek 

czarny, gęsto punktowany, z wycięciem na szczycie szerokości porównywalnej z odległością 

pomiędzy nasadą czułków. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków u dołu 

rozjaśniony (z tyłu z wąskim kremowo-żółtym paskiem). Biczyk od spodu delikatnie 

rozjaśniony. Kremowo-żółta, okrągła plama u nasady czułków i drobne plamki na szczycie 

policzków. Przedplecze z parą kremowych plam. Kąty przedplecza łagodnie załamane. 

Tarczka czarna, zatarczka z kremową przepaską. Poniżej zatarczki propodeum lekko 

wydłużone, za załamaniem opada w dół. Mezopleury głęboko punktowane (odległości 

pomiędzy punktami mniejsze od ich średnicy). Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe 

kremowe, z czarną plamą u nasady i z centralnie położoną transparentną rudą plamą. 

Parategule czarne. Stopy, golenie i szczytowa część ud rude, pozostałe części nóg czarne. 

Przejście pomiędzy kolorami rozmyte. Tergit I z gęstym punktowaniem (podobnym jak na 

śródpleczu), na części opadającej w różnym stopniu zatartym. Sternit za bruzdą bazalną silnie 

równomiernie wypukły. Tylko tergit I i II oraz II sternit z kremowymi przepaskami (na 

sternicie przeważnie zwężonymi). Długość ciała okazu z Polski: 7,5 mm; 5,5 – 7.5 mm 

(Gereys 2016). 

Samiec: głowa z krótkim odstającym owłosieniem, długości mniejszej od średnicy przyoczka. 

Żuwaczki żółte z czarną wąską obwódką. Nadustek grubo punktowany, z krótkimi 

przylegającymi włoskami, zakończony półokrągłym wycięciem (szerokości porównywalnej  

z rozstawem czułków), z po ostrymi ząbkami bokach i wewnątrz z transparentną listewką. 

Żółty, z czarną bardzo cienką obwódką nie sięgającą szczytu. Warga górna żółta. Trzonek 

czułków u dołu z żółtym, podłużnym paskiem, z bardzo krótkimi, przylegającymi włoskami, 
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człon X silnie skrócony, XI bardzo wąski, zaostrzony. Biczyk na całej długości silnie żółto 

rozjaśniony. Plamy na ciele żółte. Kąty przedplecza (patrząc z góry) tworzą krótkie ząbki 

skierowane na boki. Pokrywki skrzydłowe żółte, z małą czarna plamą u nasady, 

transparentną, ciemniejszą plamą w środku i obwódką na zewnątrz. Odnóża rude w różnym 

stopniu kremowo rozjaśnione, biodra. Stopy II i III pary na szczycie brązowo przyciemnione. 

Biodra II pary sporadycznie z żółtymi plamami. Długość ciała: brak okazów z Polski; 4,5 – 6 

mm (Gereys 2016). 

 Uwagi: gatunek do czasu, kiedy został opisany włączany był przez wielu autorów do 

S. dentisquama Thoms. Zdaniem Gusenleitnera (1981) mógł być również mylony  

z S. steckianus (Schulthes), do którego jest bardzo podobny. Odróżnia je budowa propodeum, 

które u S. steckianus za zatarczką stromo opada, u S. blüthgeni natomiast jest wyraźnie 

wydłużone. 

Rozmieszczenie: poł. i środk. Europa po Belgię i poł. Niemcy, Ural, poł regiony wsch. i zach. 

Syberii, Krym, Kaukaz, Turcja, Iran, Turkmenistan, Kazachstan, płn.-wsch. Chiny 

(Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: brak danych z Polski. Na Białorusi: lasy – wilgotne dąbrowy i bory świeże, 

opuszczone osady, torfowiska wysokie (Shljachtenok 2013), w Niemczech: winnice  

i ciepłe, ekstensywnie uprawiane ubogie łąki (Schmid-Egger 2010) 

Gniazdowanie: w łodygach roślin, czasem w martwym drewnie (Smit i in. 2004) 

Odwiedzane kwiaty: brak danych 

Pokarm larw: larwy Microlepidoptera (Smit i in. 2004) 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych 

Okres pojawu: od V do VIII (Smit i in. 2004). 
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Ryc. 101. Aktywność sezonowa Stenodynerus bluethgeni Van der Vecht w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Błędnie podany w Wykazie Zwierząt Polski (Razowski 1997)  i Faunie Polski (Skibińska 2004).  

 

Ryc. 102. Rozmieszczenie Stenodynerus bluethgeni Van der Vecht w Polsce.  – nowe dane. 
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Zbadany materiał: 1 okaz (1♀), opublikowany jako M. exilis (Stępkowska-Barańska 1963): 

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] 24.07.1956 – 1♀ leg. WBa (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Węgry – 1♀, Niemcy – 1♀, 1♂, Francja – 2♂♂, Włochy – 1♂ 

(MGB). 

 

Stenodynerus chevrieranus (Saussure, 1855) 

– Odynerus (Lionotus) Chevrieranus Sauss. (Dittrich 1921) 

– Stenodynerus chevrieranus (Saussure, 1856) (Kowalczyk 1991a, 1996a), (Abraszewska – 

Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Olszewski 2010) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, rudo rozjaśnione na szczycie z żółtą plamą u nasady. Nadustek 

czarny, błyszczący, gęsto i grubo punktowany (podobnie jak czoło). Wycięcie nadustka na 

szczycie szerokości równej odległości pomiędzy nasadą czułków. Warga górna 

ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków czarny, od dołu z żółtym paskiem na całej 

długości (może mieć formę plamy nie sięgającej nasady). Biczyk czarny. Żółta, okrągła plama 

u nasady czułków i małe, owalne plamki na szczycie policzków. Przedplecze z parą żółtych 

plam lub czarne. Kąty przedplecza w postaci zaostrzonych, skierowanych na boki ząbków. 

Tarczka czarna, zatarczka z żółtą przepaską lub czarna. Poniżej zatarczki propodeum lekko 

wydłużone, dalej opadające pionowo. Mezopleury grubo i głęboko punktowane (odległości 

pomiędzy punktami większe od ich średnicy). Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe 

żółte, zaczernione u nasady z centralnie położoną transparentną rudą plamą. U niektórych 

osobników pokrywki prawie całkowicie czarne z żółtymi plamami na końcach. Parategule  

z żółtymi plamami lub czarne. Stopy ciemnobrązowe, golenie żółte z czarnymi plamami  

w części tylnej, uda rozjaśnione przy szczycie, w okolicy stawów. Biodra i krętarze czarne. 

Tergity I z bardzo gęstym, głębokim punktowaniem, szczególnie w miejscy zgięcia tergitu 

(przestrzenie pomiędzy punktami w postaci wąskich listewek). Tylko tergit I i II oraz II 

sternit z żółtymi przepaskami. Część sternitu II za bruzdą bazalną bardzo silnie wypukła 

(tworzy wyraźny próg), za załamaniem powierzchnia sternitu lekko wklęsła, z grubym 

punktowaniem podobnym jak na II tergicie. Długość ciała: 6,5 – 8,5 mm. 

Samiec: głowa z odstającym owłosieniem długości zbliżonej do średnicy przyoczka. 

Żuwaczki żółte z czarną wąską obwódką. Nadustek żółty z czarną obwódką nie obejmującą 

wycięcia na szczycie lub tylko z wąskim czarnym paskiem u nasady, na szczycie  

z półokrągłym wycięciem i ostrymi ząbkami po bokach, wewnątrz z transparentną listewką. 
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Warga górna żółta. Trzonek czułków u dołu z żółtym, podłużnym paskiem. Człon XI biczyka 

bardzo wąski, zaostrzony. Biczyk czarny, najwyżej człon XI oraz IX i X delikatnie od spodu 

brązowo rozjaśnione. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe lub czarne, błyszczące, z wąską 

żółtą przepaska na zewnętrznej krawędzi, najczęściej zredukowaną do plamy w części 

przedniej. Parategule czarne. Stopy i golenie i końce ud żółte (u niektórych osobników plamy 

na udach większe, sięgać mogą ponad połowy długości szczególnie ud II pary). Stopy II i III 

pary na szczycie brązowo przydymione. Biodra II pary sporadycznie z żółtymi plamami. 

Długość ciała: 7,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa (bez półn.), Rosja po Ural, Kaukaz, Turcja, Iran, Centralna Azja, 

Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki? 

Siedliska: brak danych z Polski. Na Białorusi stwierdzony w otoczeniu ludzkich osad na 

piaszczystych brzegach rzek i jezior, na Morawach podawany z suchych i ciepłych łąk 

(Schljachtenok, Gusenleitner 1996; Dvořák i in. 2008). 

Gniazdowanie: w starych galasach Andricus kollari (Hartig) na dębie oraz galasach Lipara 

sp. na trzcinie (Blüthgen 1961; Astapenková i in. 2017). 

Odwiedzane kwiaty: Bupleurum fruticosum L., Foeniculum piperitum (Ucria) (Apiaceae), 

Centaurea jacea L. (Asteraceae) (Fateryga 2010, 2012b; Gereys 2016); Symphoricarpos 

albus (L.) S. F. Blake (Caprifoliaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: Tortricidae (Lepidoptera) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Trichrysis cyanea (L.) (Hymenoptera: 

Chrysididae), (Martynova 2016). 

Okres pojawu: od połowy VI do połowy VIII (mała liczba danych z Polski). We Francji od 

końca IV do początku X (Gereys 2016). 
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Ryc. 103. Aktywność sezonowa Stenodynerus chevrieranus (Saussure) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Mazurskie: Kowalewo Pomorskie [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Mazowiecka: Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002); 

Śląsk Dolny: Legnica [WS87] (Dittrich 1921);  

Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Woźniki [CB86] (Kowalczyk 1996a); Zalesiczki 

[CB86] (Kowalczyk, Szczepko 2008b);  

Sudety Zachodnie: Długopole Zdrój [XR16] (Dittrich 1921). 

Zbadany materiał: 16 okazów (13♀♀, 3♂♂), w tym 10 okazów (7♀♀, 3♂♂) wcześniej niepublikowanych:  

Pobrzeże Bałtyku: PK Mierzeja Wiślana: rez. Mewia Łacha [CF62] 2.08.2009 – 1♀ leg. MS (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Szczytna [DE93] 01.07.2016 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Pleszew [XT95] 11.09.2012 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Sowia Góra [WU53] 

01.07.2017 – 1♂ leg. JW (cJW); 

Podlasie: Białystok - Pietrasze [FD49] 20.10.2008 – 1♀ leg. JSa (MIZ); 

Śląsk Dolny: Głogówek [YR08] 30.06.1995 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Śląsk Górny: Połomia [CA39] 3.08.2011 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Nizina Sandomierska: Zaborczyny k. Jeżowej [EA87] 20.06.2000 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kopcie Żarkowina 

[EA67] 2.08.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Cmolas [EA57] 31.07.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 7♀♀, 16♂♂; Grecja – 3♀♀, 1♂; Niemcy – 2♀♀, 1♂; 

Turcja – 8♀♀, 5♂♂; Węgry – 1♀ (MGB). 
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Ryc. 104. Rozmieszczenie Stenodynerus chevrieranus (Saussure) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940) 

– Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940) (Żyła, Posłowska 2018) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie i żółtą plamą u nasady. 

Nadustek słabo wypukły, w części środkowej z grubymi punktami (odległość pomiędzy 

punktami wyraźnie większa od ich średnicy), błyszczący, czarny lub z żółtą plamą u nasady,  

z krótkim, jasnym skierowanym w stroną szczytu owłosieniem. Warga górna ciemnobrązowa 

lub czarna. Trzonek czułków czarny od dołu, na szczycie rozjaśniony lub z wąską żółtą 

plamą. Biczyk czarny. Żółta, okrągła plama u nasady czułków i drobne plamki na szczycie 

policzków. Listwa poprzeczna przedplecza wykształcona, w części środkowej zanika, kąty 

przedplecza zaokrąglone. Przedplecze z parą żółtych małych plam. Tarczka czarna, zatarczka 

z żółtą przepaską. Poniżej zatarczki propodeum wydłużone i załamane na styku ze ścianą 

tylną tworzy krótki schodek. Mesepimerum z żółtą plamą. Epiknemium pozbawione grubego 

punktowania, matowe. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe lub czarne z przodu na 

zewnętrznej krawędzi z żółtą plamą. Parategule czarne. Odnóża w kolorze czarnym, golenie  
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i końce ud I i II pary żółte. Po wewnętrznej stronie goleni (bliżej ich końca) czarne plamy 

(cecha osobników z Polski). Stopy ciemnobrązowe lub czarne. Biodra i krętarze czarne. 

Tergity I z gęstym, bardzo grubym punktowaniem szczególnie w miejscu wygięcia tergitu  

i po bokach (punkty oddzielone wąskimi listewkami). Część sternitu za bruzdą bazalną silnie, 

równomiernie wypukła, z grubym punktowaniem (jak na II tergicie). Tylko I i II tergit oraz II 

sternit z żółtymi przepaskami, w części środkowej delikatnie zwężonymi. Długość ciała: 7,5 – 

8 mm. 

Samiec: głowa grubo i gęsto punktowana, błyszcząca, z krótkim odstającym owłosieniem 

(długości zbliżonej do średnicy przyoczka). Żuwaczki żółte z czarną wąską otoczką. Nadustek 

słabo wypukły, na końcu w wycięciu z transparentną listewką, z rozproszonym grubym 

punktowaniem, żółty. Warga górna żółta. Trzonek czułków u dołu żółty, IX człon biczyka od 

środka wklęsły, na szczycie wycięty, X silnie skrócony, XI nieznacznie rozszerzony na 

końcu, lekko spłaszczony i tępo zakończony. Wewnętrzna część członów IX-XI oraz szczyt 

XI żółto rozjaśnione. Żółte wąskie paski w dolnej części wycięć oczu. Pokrywki skrzydłowe 

ciemnobrązowe z żółtą plamą na zewnętrznej krawędzi z przodu. Stopy, golenie oraz 

zakończenia ud żółte. Stopy II i III pary na końcu ciemnobrązowo przyciemnione. Biodra I-III 

z żółtymi plamami. Długość ciała: 6 mm  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja (Primorski Kraj), Kaukaz, Turcja, Kirgistan, Kazachstan, 

Mongolia, Chiny, Płw. Koreański, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki 

element zasięgowy. 

Siedliska: łąki zmiennowilgotne (Molinietalia) (Żyła, Posłowska 2017). W Niemczech - 

duże, podmokłe tereny (Schmid-Egger 2002). 

Gniazdowanie: w gallasach Lipara sp na trzcinie (Astapenková i in. 2017). 

Odwiedzane kwiaty: brak danych. 

Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych. 

Okres pojawu: od połowy VI do końca VIII (mała liczba danych).  
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Ryc. 105. Aktywność sezonowa Stenodynerus clypeopictus (Kostylev) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Wyżyna Małopolska: Zwierzyniec [DA79], Potrkowice [DB71] (Żyła, Posłowska 2018).  

 

Ryc. 106. Rozmieszczenie Stenodynerus clypeopictus (Kostylev) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa.   
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Zbadany materiał: 5 okazów (4♀♀, 1♂), dane opublikowane. 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Węgry – 1♀ (MGB). 

 

Stenodynerus dentisquama (Thomson, 1780) 

– Odynerus (Leionotus) minutus Lep. (Wierzejski 1874) 

– Leionotus minutus F. (Brischke 1888) 

– Odynerus (Lionotus) minutus F. (Meyer 1919),  

– Nannodynerus dentisquama (Thoms.) (Paul 1943) 

– Stenodynerus dentisquama (Thomson, 1870) (Kowalczyk 1991b), (Żyła 2007)  

– jako Leptochilus (Stenodynerus) picticrus Thoms. w (Meyer 1919) [błędne oznaczenie, 

patrz Puławski 1967], 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie, rzadko z żółtym 

rozjaśnieniem u nasady. Nadustek czarny, słabo wypukły, z grubymi podłużnymi 

nieregularnymi zmarszczkami, błyszczący, z krótkim, jasnym skierowanym w stroną szczytu 

owłosieniem. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków od dołu z wąską 

podłużną plamą zmiennej wielkości. Biczyk czarny. Żółta plama u nasady czułków owalna. 

Plamki na szczycie policzków w postaci małych kropek. Przedplecze z parą kremowych 

małych plam. Kąty przedplecza łagodnie zaokrąglone. Tarczka czarna, zatarczka z kremową 

przepaską. Poniżej zatarczki propodeum lekko wydłużone i łagodnie załamane na styku ze 

ścianą tylną. Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe kremowobiałe z centralnie 

położoną transparentną rudawą plamą i jasną wąską obwódką, u nasady z czarnym wąskim 

paskiem. Parategule czarne. Stopy, golenie i końce ud rude. Biodra i krętarze czarne. Tergit  

I z płytkim, rozmytym punktowaniem. Część sternitu za bruzdą bazalną silnie, równomiernie 

wypukła, z grubym rzadkim punktowaniem (odległości pomiędzy punktami wielokrotnie 

większe od ich średnicy). Tylko tergit I i II oraz II sternit z kremowobiałymi przepaskami. 

Długość ciała: 8 - 9 mm. 

Samiec: żuwaczki jasnożółte, z czarną wąską obwódką. Nadustek jasnożółty, rzadko 

punktowany, na końcu w półokrągłym wycięciu z wąską transparentną listewką. Warga górna 

jasnożółta. Trzonek czułków czarny, z przodu żółty. Tylko wewnętrzna część 5 (6) ostatnich 

członów biczyka rudo rozjaśniona. Człon XI silnie zwężony i ostro zakończony. Katy 

przedplecza załamane pod kątem zbliżonym do prostego, na końcu łagodnie zaokrąglone. 

Pokrywki skrzydłowe jasnożółte, z czarną, wąską plamą u nasady oraz rudą transparentną 
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plamą w środku i rudą wąską obwódką. Stopy, golenie i końce ud w kolorze jasnożółtym,  

z rudymi przebarwieniami. Długość ciała: 7,5 mm. 

Rozmieszczenie: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Holandia, Polska, Słowenia (?) (Gusenleitner 

2000a; 2013). Gatunek bałtycki. 

Siedliska: pastwiska, tereny piaszczyste (Kowalczyk 1991a, Żyła 2007). Wydmy (Holandia) 

(Smit i in. 2004), tereny piaszczyste, rzadkie lasy sosnowe (Szwecja) (Hedlund 2017). 

Gniazdowanie: w pędach roślin (np. Phragmites sp., Rubus sp., Sambucus sp.), w drewnie 

(pień świerka) (Blüthgen 1961; Haeseler 1978). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica sylvestris L., Heracleum sp.(Apiaceae), Potentilla argentea 

L., Padus avium Mill. (Rosaceae) (Blüthgen 1961). 

Pokarm larw: gąsienice Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: 

Gelechiidae) (Blüthgen 1961). 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych. 

Okres pojawu: od poł. VI do poł. VIII (Witt 1998). 

Ryc. 107. Aktywność sezonowa Stenodynerus dentisquama (Thomson) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 
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Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: ok. wsi Rubcowo [FE56] (Kowalczyk 1991b);  

Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko - Kujawska: Czersko Polskie [CD09], Bydgoszcz – oś. Czyżkówko [XU99] (Meyer 

1919);  

Wyżyna Krakowsko - Wieluńska: Olkusz [CA97], Pustynia Błędowska, k. Chechła [CA98] (Żyła 2007). 

Zbadany materiał: 5 okazów (3♀♀, 2♂♂), w tym 2 okazy (2♀♀) wcześniej niepublikowane. 

Pojezierze Mazurskie: Ndl. Pisz – L. Wilczy Dół – oddz. 106 [EE53] 23.04-21.05.2009 – 1♀ leg. JMG (MGB); 

Wyżyna Krakowsko - Wieluńska: Pustynia Błędowska [CA97] 17.07.1992 – 1♀ leg. AP (cAP). 

 

Ryc. 108. Rozmieszczenie Stenodynerus dentisquama (Thomson) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Stenodynerus orenburgensis (Andre, 1884) 

– Odynerus (Lionotus) orbitalis Thoms. (Scholz 1913), (Dittrich 1921), (Drogoszewski 1934), 

(Szulczewski 1950) 

– Nannodynerus orenburgensis (André) (Paul 1943)  

– Nannodynerus orbitalis (Thoms.) (Blüthgen 1961) 

– Leptochilus (Stenodynerus) orenburgensis (Ed. André) (Puławski 1967)  
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– Stenodynerus orenburgensis (André, 1884) (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002) 

(Wiśniowski 2002), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowlczyk, Kurzac 2007), (Żyła 2007), 

(Kowalczyk, Twerd 2011), (Twerd 2011), (Olszewski i in. 2013)  

– jako Odynerus (Lionotus) minutus F. w (Dittrich 1921) [błędne oznaczenie, patrz Puławski 

1967], 

– jako Odynerus (Lionotus) punctifrons Thoms. w (Bischoff 1925) [błędne oznaczenie, patrz 

Blüthgen 1961], 

– jako Odynerus (Lionotus) punctifrons Thms. w (Meyer 1919) [błędne oznaczenie, patrz 

Blüthgen 1961], 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, brązowo lekko rozjaśnione na szczycie, z żółtą plamą u nasady. 

Nadustek czarny, gęsto punktowany z gęstymi podłużnymi zmarszczkami. Wycięcie nadustka 

na szczycie szerokości równej odległości pomiędzy nasadą czułków. Warga górna 

ciemnobrązowa. Trzonek czułków u dołu przy szczycie delikatnie rozjaśniony i z wąskim 

kremowożółtym paskiem z tyłu. Biczyk u nasady delikatnie rozjaśniony. Żółta okrągła plama 

u nasady czułków i małe, owalne plamki na szczycie policzków. Przedplecze z parą 

kremowych plam. Kąty przedplecza łagodnie zaokrąglone. Tarczka czarna, zatarczka  

z kremową przepaską. Poniżej zatarczki propodeum lekko wydłużone, za załamaniem opada 

w dół. Mezopleury głęboko punktowane (odległości pomiędzy punktami równe lub mniejsze 

od ich średnicy). Mesepimerum z kremową plamą. Pokrywki skrzydłowe rude, słabo 

zaczernione u nasady z centralnie położoną transparentną plamą. Parategule czarne. Odnóża 

rude, uda do ok. ¼ od nasady, krętarze i biodra czarne. Tergity I z punktowaniem podobnym 

jak na śródpleczu, na załamaniu w różnym stopniu rozmytym. Część sternitu za bruzdą silnie 

równomiernie wypukła. Tylko tergit I i II oraz II sternit z kremowymi przepaskami (na 

sternicie przeważnie zwężona i/lub przerwana w środku. Długość ciała: 7 – 9 mm. 

Samiec: głowa z owłosieniem długości mniejszej od średnicy przyoczka. Żuwaczki 

kremowożółte z czarną wąską obwódką. Nadustek kremowożółty, poniżej oczu z czarną 

bardzo cienką obwódką, z punktowaniem mniejszym i rzadszym niż na czole. Na szczycie 

półokrągłe wycięcie szerokością zbliżone do rozstawu czułków i długimi ostrymi ząbkami po 

bokach, wewnątrz z transparentną listewką. Warga górna żółta. Trzonek czułków u dołu  

z kremowym, podłużnym paskiem. Biczyk na całej długości silnie żółto rozjaśniony, człon XI 

bardzo wąski, zaostrzony. Kremowe plamy w wycięciach oczu. Kąty przedplecza (patrz  

z góry) załamane pod katem zbliżonym do prostego, na końcu przytępione. Mesepimerum  

z kremową plamą lub czarne. Pokrywki skrzydłowe rude (przeważnie jasne) z transparentną 

plamą pośrodku i wąską obwódką. Rudy kolor odnóży w różnym stopniu kremowo 
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rozjaśniony. Stopy II i III pary na szczycie brązowo przydymione. Biodra II pary 

sporadycznie z żółtymi plamami. Długość ciała: 7 - 8 mm.  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu po wsch. Syberię, Turcja, Kirgistan, Kazachstan, 

Mongolia, płn.-wsch. Chiny (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element 

zasięgowy. 

Siedliska: wydmy {śródlądowe} (dane autora) , 1 okaz podany z kamieniołomów wapien-

nych (Twerd 2011).  

Gniazdowanie: w pędach roślin (np. Phragmites sp., Rubus sp., Sambucus sp.) (Haeseler 

1978). 

Odwiedzane kwiaty: Cirsium arvense (L.) (Asteraceae), Butomus umbellatus L. 

(Butomaceae), Melilotus dentatus (Waldst& Kit), M. albus Medik (Fabaceae), Thymus 

serpyllum L. (Lamiaceae), Limonium platyphyllum Lincz. (Plumbaginaceae), (Möschler 1939; 

Paul 1943; Blüthgen 1961; Fateryga 2010); Achillea millefolium L. (Asteraceae) (dane 

niepublikowane). 

Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych. 

Okres pojawu: od połowy V do końca VIII.  

Ryc. 109. Aktywność sezonowa Stenodynerus orenburgensis (Andre) w Polsce.  
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Kategoria zagrożenia: brak danych. 

 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Darłówko [WA83] (Paul 1943; Blüthgen 1961); Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 

Pojezierze Pomorskie: Pilchowo [VV62], Słupsk [XA33], Stare Leśno [VV63] (Paul 1943); Różyny [CF40], 

Słupsk [XA33] (Blüthgen 1961); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Smukała [XU99] (Meyer 1919); Wielkopolski PN: Leśn. Górka [XT29] 

(Szulczewski 1950); Bielawy [BD95] (Twerd 2011); Toruń – Bielany [CD37], Glinki [CD37] (Olszewski i in. 

2013); 

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1934); Brudzeński PK: rez. Brwilno [DD02] 

(Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); 

Podlasie: ogólnie (Puławski 1967);  

Śląsk Dolny: Mirków [XS57], Wrocław {– Karłowice} [XS46], Szewce [XS37] (Dittrich 1921); Wińsko 

(Młoty) k. Wołowa [XT10] (Scholz 1913); Krzelów [XS09], Legnica [WS87] (Blüthgen 1961); 

Śląsk Górny: Kochłowice [CA56], Łabędy [CA37] (Żyła 2007); 

 

Ryc. 110. Rozmieszczenie Stenodynerus orenburgensis (Andre) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 
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Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Ojców [DA16] (Wiśniowski 2002; Dylewska, Wiśniowski 

2003); 

Wyżyna Małopolska: PK Wzniesień Łódzkich: Stare Skoszewy [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); 

Sudety Wschodnie: Bardo [XR29] (Dittrich 1921).  

Zbadany materiał: 25 okazów (18♀♀, 7♂♂), w tym 9 okazów (7♀♀, 2♂) wcześniej niepublikowanych:  

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia – uż. ekol. Dąbrowa [CF33] 10.08.2010 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: PN Bory Tucholskie: II Wydma [XV66] 05.08.2013 – 1♂ leg. KL (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Biskupice [DD02] 12.06.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Michrów [DC85] 23.07.2016 – 1♀ 

leg. JW (cJW); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 20.07.1918 – 1♀ leg. PŁ (ISEZ); Bolesław [CA97] 

15.08.1986 – 1♀ leg. WC (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] 13.07.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Czekarzewice k. Tarłowa 

[EB45] 22.05.2005 – 1♂ leg. ALi (MIZ); 

Nizina Sandomierska: Wola Baranowska [EA48] 25.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ). 

 

Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874) 

– Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874), (Żyła i in. 2018) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z kremową plamą u nasady. Nadustek czarny, drobno, gęsto 

punktowany, z krótkim, jasnym przyległym owłosieniem. Wycięcie nadustka wąskie (węższe 

niż rozstaw czułków) i płytkie. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków i biczyk 

czarne. Jasna owalna plama u nasady czułków, drobne plamki na szczycie policzków. 

Przedplecze czarne, listwa poprzeczna w części środkowej częściowo zanika. Kąty przed-

plecza łagodnie zaokrąglone. Tarczka czarna, zatarczka z przepaską, przerwaną w środku. 

Poniżej zatarczki propodeum lekko wydłużone tworzy wąski pochylony występ, za którym 

tylna ściana opada pionowo w dół. Mezopleury grubo i rzadko punktowane (odległości 

pomiędzy punktami dużo większe od ich średnicy). Mesepimerum czarne. Pokrywki 

skrzydłowe w kolorze rudym, zaczernione u nasady, z centralnie położoną transparentną 

plamą. Parategule czarne. Stopy i golenie wszystkich nóg oraz końce ud I pary rude. 

Wewnętrzna część goleni I i II z czarnymi plamami. Uda II i III pary czarne, jedynie okolice 

stawów mogą być lekko rozjaśnione. Biodra i krętarze czarne. Tergit I z grubym i gęstym, ale 

bardzo płytkim punktowaniem (odległość pomiędzy punktami równa w przybliżeniu ich 

średnicy). Część sternitu za bruzdą bazalną silnie, równomiernie wypukła, z drobnym i 
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rzadkim punktowaniem. Tylko tergit I i II oraz II sternit z kremowymi przepaskami. Długość 

ciała: 8,5 mm. 

Samiec: Owłosienie czoła odstające, długością zbliżone do średnicy przyoczka. Żuwaczki  

z żółtą plamą u nasady. Nadustek czarny lub z żółtą plamą w części centralnej (plama może 

być w różnym stopniu zredukowana), gęsto punktowany, na końcu z półokrągłym wycięciem 

i ostrymi ząbkami po bokach. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków z przodu  

z żółtą, podłużną plamą zmiennej wielkości. XI człon biczyka bardzo wąski. Człony XI-XI 

biczyka z dołu rudo rozjaśnione, kolejne 3 z rudą poświatą. U osobników z Europy północnej 

biczyk może być cały silnie przyciemniony. Kąty przedplecza (patrz z góry) krótkie, 

zaokrąglone na szczycie i skierowane na boki. Mesepimerum czarne. Stopy, golenie 

wszystkich nóg oraz końce ud I pary w kolorze żółtym, z rudymi przebarwieniami. 

Wewnętrzna część goleni I i II z czarnymi plamami. Część sternitu za bruzdą bazalną silnie, 

równomiernie wypukła, z głębokim punktowaniem (odległości pomiędzy punktami większe 

od ich średnicy). Kolejne sternity z zanikającymi grubymi punktami. Tylko tergit I i II oraz II 

sternit z kremowymi przepaskami. Długość ciała: 7,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa (głównie rejony górskie), Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki 

Wschód (po Kamczatkę i Primorski Kraj), Turcja, Kazachstan, Mongolia (Belokobylskij, 

Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: lasy świeże (Tilio-Carpinetum stachyetosum), bory mieszane (Calamagrostio-

Piceetum) (Żyła i in. 2018). Na Białorusi stwierdzony ponadto w opuszczonych osadach oraz 

różnych zbiorowiskach borowych (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w pniach drzew w opuszczonych chodnikach ksylofagów, galasach, pustych 

pędach roślin (Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Vaccinium vitis-idaea L. (Ericaceae) (Szwecja) (Bergsten i in. 2003). 

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera (Tortricidae, Psychidae, Blastobasidae, 

Eucosmidae, Gelechiidae, Gracillariidae i Pyralidae), larwy Chrysomelidae (Coleoptera) 

(Blüthgen 1961; Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych. 

Okres pojawu: we Francji od V do początku IX (Gereys 2016). 
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Ryc. 111. Aktywność sezonowa Stenodynerus picticrus (Thomson) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Puszcza Białowieska: BPN: oddz. 288C/318A, 399 [FD94] (Żyła i in. 2018). 

 

Ryc. 112. Rozmieszczenie Stenodynerus picticrus (Thomson) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa. 
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Zbadany materiał: 2 okazy (1♀, 1♂), dane opublikowane. 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♀; Szwecja – 1♀, 1♂ (MGB). 

 

Stenodynerus steckianus (von Schulthess, 1897) 

– Leptochilus (Stenodynerus) teutonicus (Bl.) (Puławski 1967) 

– Stenodynerus steckianus (Schulthess, 1897) (Olszewski i in. 2013)  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie, z jasnożółtą plamą  

u nasady. Nadustek czarny, gęsto punktowany, punkty bliżej szczytu przechodzą w podłużne 

zmarszczki, z krótkim, jasnym przyległym owłosieniem. Wycięcie na nadustku węższe niż 

rozstaw czułków. Warga górna ciemnobrązowa. Trzonek czułków czarny lub od dołu z deli-

katnym rozjaśnieniem (czasem wąskim, podłużnym paskiem). Biczyk czarny. Żółta plama  

u nasady czułków i drobne plamki na szczycie policzków. Przedplecze z parą kremowo-

żółtych plam. Kąty przedplecza łagodnie zaokrąglone. Tarczka czarna, zatarczka z przepaską. 

Poniżej zatarczki propodeum opada pionowo, bez schodka. Mesepimerum czarne. 

Mezopleury grubo i głęboko punktowane (odległości pomiędzy punktami mniejsze od ich 

średnicy). Pokrywki skrzydłowe, kremowobiałe lub żółtawe, u nasady z czarną plamą  

i z centralnie położoną transparentną rudawą plamą i jasną wąską obwódką,. Parategule 

czarne. Stopy, golenie i końce ud rude. Biodra i krętarze czarne. Tergity I z gęstym, głębokim 

punktowaniem, podobnie jak śródplecze. Część sternitu za bruzdą silnie, równomiernie 

wypukła, z grubym punktowaniem. Tylko tergit I i II oraz II sternit z kremowożółtymi 

przepaskami. Długość ciała: 8,5 mm. 

Samiec: głowa z krótkim odstającym owłosieniem (długości zbliżonej do średnicy 

przyoczka). Żuwaczki jasnożółte z czarną wąską obwódką. Nadustek jasnożółty, gęsto 

punktowany, na końcu w półokrągłym wycięciem i ostrymi ząbkami po bokach oraz 

transparentną, wąską listewką wewnątrz. Warga górna żółta. Trzonek czułków z żółtym 

paskiem. Biczyk od spodu rudo rozjaśniony, człon XI silnie zwężony. Przedplecze z góry  

z przerwaną w środku przepaską lub parą żółtych plam po bokach. Kąty przedplecza zbliżone 

do prostego, na końcu łagodnie zaokrąglone (patrz z góry). Pokrywki skrzydłowe jasnożółte, 

z czarną, wąską plamą u nasady, transparentną wąską obwódką i małą plamą z rudym 

przebarwieniem w środku. Stopy, golenie i końce ud żółte, z rudymi przebarwieniami na 

styku barw. Tylko tergit I i II oraz II sternit z jasnożółtymi przepaskami. Długość ciała:  

6 – 6,6 mm. 
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Rozmieszczenie: Europa (z wyjątkiem płn.), Rosja po Ural, płn. Kaukaz, Krym, Turcja, 

Azer-bejdżan, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki. 

Siedliska: brak danych z Polski. W Niemczech w siedliskach silnie nagrzanych (Schmid-

Egger 2002).  

Gniazdowanie: w suchych torebkach Melandrium album (Mill.) (Blüthgen 1961). 

Odwiedzane kwiaty: Achillea millefilium L., Erigeron canadensis L., (Asteraceae), Cornus 

sanquineum L. (Cornaceae), Hippocrepis sp. (Fabaceae), Geranium sanquineum L. 

(Geraniaceae), Veronica chamaedrys L., V. teucrium L. (Plantaginaceae), Fragaria sp. 

(Rosaceae) (Blüthgen 1961). 

Pokarm larw: brak danych. 

Pasożyty i parazytoidy: brak danych. 

Okres pojawu: mała liczba danych z Polski. W Niemczech od VI do VIII (Woydak 2006). 

Ryc. 113. Aktywność sezonowa Stenodynerus steckianus (von Schulthess) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Góry Świętokrzyskie: Chęcińsko- Kielecki PK, Góra Rzepka [FF20] (Olszewski i in. 2013); 

Śląsk Górny: Niegowonice [CA88] (Puławski 1967).  
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Zbadany materiał: 4 okazy (1♀, 3♂♂), dane niepublikowane. 

Nizina Sandomierska: Sandomierz [EB51] 14.06.1957 – 1♀ coll. JN (MPW); 

Pieniny: Pieniński PN: Zamczysko [DV57] 21.06.1961 – 3♂♂ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 1♂; Węgry – 1♀ (MGB). 

 

Ryc. 114. Rozmieszczenie Stenodynerus steckianus (von Schulthess) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane. 

 

Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839) 

– Leionotus xanthomelas H. – Sch., (Brischke 1862, 1888) 

– Odynerus xanthomelas H. Sch., (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Drogoszewski 1938),  

– Odynerus (Lionotus) xanthomelas H. S., (Dittrich 1921) 

– Odynerus (Leionotus) xanthomelas Herr.–Schäff. (Szulczewski 1950), (Stępkowska-

Barańska 1963)  

– Stenodynerus xanthomelas (Herrich – Shaeffer, 1839), (Kowalczyk 1990, 1991a, 1994, 

1996a), (Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 

2005a), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a), (Kowalczyk, 

Nadolski 2007), (Żyła 2007), (Wiśniowski 2008), (Szczepko, Wiśniowski 2009), (Żyła i in. 

2018)  
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Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z żółtą plamą u nasady. Nadustek czarny, błyszczący, gęsto i grubo 

punktowany (odległości pomiędzy punktami porównywalne z ich średnicą lub mniejsze). 

Wycięcie nadustka na szczycie szerokości równej odległości pomiędzy nasadą czułków. 

Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Trzonek czułków od dołu z delikatnym 

rozjaśnieniem na szczycie lub wąskim, podłużnym paskiem. Biczyk czarny. Żółta okrągła 

plama u nasady czułków, i małe, owalne plamki na szczycie policzków. Przedplecze czarne, 

poprzeczna listwa w części środkowej może zanikać. Kąty przedplecza w postaci 

zaostrzonych, skierowanych na boki ząbków. Tarczka czarna, zatarczka z dwoma żółtymi 

plamkami po bokach lub czarna. Poniżej zatarczki propodeum lekko wydłużone za tym opada 

pionowo. Mezopleury grubo i głęboko punktowane (odległości pomiędzy punktami równe lub 

większe od ich średnicy). Mesepimerum czarne. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe  

(u niektórych osobników prawie czarne) lub z żółtą małą plamką na przedniej zewnętrznej 

krawędzi. Parategule czarne. Odnóża czarne z żółtymi plamami na przedzie goleni 

(sporadycznie zażółcone również okolice stawów na końcu ud). Biodra i krętarze czarne. 

Tergit I z bardzo gęstym, głębokim, jamkowatym punktowaniem, szczególnie w miejscy 

zgięcia tergitu (przestrzenie pomiędzy punktami w postaci wąskich, ostrych listew). Część 

sternitu za bruzdą silnie, równomiernie wypukła, z punktowaniem podobnym jak na II 

tergicie. Na kolejnych sternitach punktowanie zanika. Tylko tergit I i II oraz II sternit  

z żółtymi przepaskami. Długość ciała: 7 – 9,5 mm. 

Samiec: czoło z odstającym owłosieniem długości zbliżonej do średnicy przyoczka. 

Żuwaczki żółte z czarną wąską obwódką. Nadustek żółty z czarną obwódką nie obejmującą 

wycięcia na szczycie, gęsto i grubo punktowany, (podobnie jak na czole), na końcu  

z półokrągłym wycięciem i ostrymi ząbkami po bokach, wewnątrz z transparentną listewką. 

Warga górna żółta. Trzonek czarny, u dołu z żółtym, podłużnym paskiem. XI człon biczyka 

bardzo wąski, zaostrzony. Biczyk czarny, najwyżej człony IX-XI delikatnie od spodu 

brązowo rozjaśnione. Zatarczka czarna. Stopy i golenie żółte, u części osobników stawy na 

końcach ud rozjaśnione. Stopy II i III pary na szczycie brązowo przydymione. Długość ciała: 

6,5 - 7 mm. 

Rozmieszczenie: Europa (bez płn.), Kaukaz, Krym, Turcja, Iran, płn.-wsch. Chiny 

(Belokobylskij, Lelej 2017) 

Siedliska: zarośla i murawy kserotermiczne, drewniane budynki, łąki zmiennowilgotne, 

skraje lasu i przesieki leśne, buczyna karpacka (Kowalczyk 1991a, 1994; Dylewska, 
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Wiśniowski 2003; Kowalczyk, Szczepko 2004). Na Białorusi także suche dąbrowy i olsy 

(Schljachtenok, Gusenleitner 1996). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Gniazdowanie: w łodygach jeżyn (Rubus sp.), w gallasach Andricus kollari (Hartig) na 

dębie, w gallasach Lipara lucens Meigen (Chloropidae), pustych pędach roślin, opuszczonych 

korytarzach chrząszczy w drewnie (Blüthgen 1961; Wickl 1995; Westrich 2008, Ruchin, 

Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Sanicula europaea L., Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.,Torilis sp. 

(Apiaceae), Achillea millefolium L., Erigeron annuus (L.) Pers. (Asteraceae), Astragalus sp., 

Lotus corniculatus L., (Fabaceae) (Blüthgen 1961; Larionov, Voblenko 2002). 

Pokarm larw: gąsienice Microlepidoptera (Tortricidae, Blastobasidae, Gracillariidae, 

Psychidae, Eucosmidae, Gelechiidae, Pyralidae), rzadziej larwy stonek (Coleoptera: 

Chrysomelidae) (Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. brevidens Tournier, (Hymenoptera: 

Chrysididae); Pseudoxenos heydeni (Saunders) (Strepsiptera: Xenidae) (Blüthgen 1961; Smit, 

Smit 2005; Martynova 2016). 

Okres pojawu: w Polsce od końca V do początku IX. 

Ryc. 115. Wykres dynamiki pojawu Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 
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Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pomorze: Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Wielkopolski PN: Zagajenie, Piskorzewo [XT28] (Szulczewski 1950) 

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski, 1938); Warszawa – Bielany [DC99] (Stępkowska-

Barańska 1963); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89], Zwierzyniec [DC35] 

(Kowalczyk 1996a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 

2001); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, 

Wiśniowski 2009);  

 

Ryc. 116. Rozmieszczenie Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer) w Polsce.  – dane 

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane. 

Puszcza Białowieska: Topiło [FD73], ogólnie Puszcza Białowieska [FD85], BPN: Reski, oddz. 398 [FD94] 

(Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Legnica [WS87], Cesarzowice [XS16] (Dittrich 1921);  

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38] (Dittrich 1921); 

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska, – Miechowice [CA48], rez. Segiet [CA48], Świerklaniec [CA58] 

(Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków: Wola [DA14] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: 

Ojców, Wąwóz Jamki [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN 

(Wiśniowski 2008); 
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Wyżyna Małopolska: Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); 

rez. Gałków [DC13] (Kowalczyk 1996a); PK Wzniesień Łódzkich [DC04] (Kowalczyk i in. 2002); Łódź – 

Widzew [CC93] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Stoki [CC93] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); 

Małopolska: ogólnie (Drogoszewski 1938); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: Cząstków – Zapusty [EB03] (Kowalczyk 1990). 

Zbadany materiał: 27 okazów (23♀♀, 4♂♂), w tym 15 okazów (14♀♀, 1♂) dotychczas niepublikowanych:  

Nizina Mazowiecka: Brwilno [DD02] 17.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Podlasie: Biebrzański PN - Grobla Honczarowska (Grądzik) [FE00] 22.06.2006 – 2♀♀ leg. AKA (MGB); 

Śląsk Dolny: Ligota {Wielka} [XR49] 15.08.1929 – 1♀ leg. FK (MGB); 

Śląsk Górny: rez. Segiet [CA48] 4.08.2011 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Częstochowa [CB63] 20.08.1982 – 1♀ leg. AP (cAP); 

Wyżyna Małopolska: Górnowola [DA87] 20.07.2016 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Nizina Sandomierska: Lasy Sieniawskie, Witoldówka [FA26] 10.08.1997 – 1♀ leg. TH (MIZ); Cierpisz 

[EA55] 3.08.2007 – 2♀♀ leg. TH (MIZ); Hadykówka [EA57] 25.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Majdan 

Królewski [EA57] 7.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); Okolice Niwisk [EA46] 14.08.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Nowa Grobla k. Oleszyc [FA45] 18.08.2009 – 1♂ leg. TH (MIZ); Cetula k. Wiązownicy [FA25] 30.06.2010 – 

1♀ leg. TH (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 1♀, 2♂♂ (MGB). 

 

7. 12.     Rodzaj Symmorphus Wesmael, 1836 

Gatunek typowy: Odynerus elegans Wesmael,1833, wyznaczony przez Richards’a, 1935. 

Diagnoza 

Żuwaczki wydłużone, zachodzą na siebie w stanie spoczynku. Nadustek wypukły o bocznych 

krawędziach zbiegających się w stronę szczytu, na końcu z wycięciem różnej głębokości. 

Głaszczki szczękowe 6- a wargowe 4- członowe. Język krótki. Biczyk czułków samic krótki, 

łagodnie zakończony. Ostatnie 2 segmenty biczyka samców stopniowo coraz węższe. Na 

segmentach IX-XIII lub X-XIII podłużne tyloidy. Jamki ciemieniowe samic dobrze 

rozwinięte. Listwa potyliczna wykształcona na całej długości. Tułów dłuższy niż szeroki  

(u gatunków europejskich ok. 4: 2,5-2,8). Listwa poprzeczna przedplecza dobrze 

wykształcona na całej szerokości. Kąty przedplecza ostre lub zaokrąglone, zależnie od 

gatunku lub płci. Góra, często i boki propodeum z grubym, jamkowatym punktowaniem. 

Pokrywki skrzydłowe półokrągłe, dłuższe niż szersze, z tyłu po wewnętrznej stronie wycięte, 

ostro zakończone. Listwy epiknemialne u większości gatunków dobrze wykształcone. Bruzdy 

parapsydialne na śródpleczu rozwinięte. Propodeum poniżej zatarczki lekko wydłużone i dalej 
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opada w ścianę tylną. Pterostigma ciemnobrązowa. Odnóża z pojedynczymi ostrogami na  

I i II parze oraz z dwiema na parze III. I tergit odwłoka nieco węższy od II, na granicy 

powierzchni poziomej i opadającej z poprzeczną listwą i w środku poziomej części 

grzbietowej z podłużną bruzdą. Przeważnie grubiej punktowany niż kolejne segmenty. 

Poprzeczna listwa bardzo słabo widoczna u S. murarius, u którego w tym miejscu występuje 

bardzo głębokie, jamkowate punktowanie. Sternit II w ok. 1/5 długości z szeroką poprzeczną 

bruzdą bazalną (najszerszą w środku), wypełnioną szeregiem podłużnych listewek na całej 

szerokości. Powierzchnia II sternitu za bruzdą równomiernie wypukła lub silnie załamana 

tworzy widoczny kąt (kątowe załamanie jest obecne u części gatunków nie występujących  

w Polsce).  

Na świecie jest znanych 50 gatunków w dwóch podrodzajach (Symmorphus Rohwer, 1917  

i Koptodynerus Blüthgen, 1943), zamieszkujących krainę: palearktyczną, nearktyczną  

z północną częścią neotropikalnej oraz orientalną (Kim 2017). W Europie wykazano 10 

gatunków (Gusenleitner 2013). W Polsce dotychczas stwierdzono 8 i wszystkie należą do 

podrodzaju Symmorphus. 

Klucz do gatunków rodzaju Symmorphus Wesmael, 1836 

1. Długość tylnej szerokiej części I tergitu odwłoka wyraźnie dłuższa od przedniej, wąskiej 

części (ryc. 117-1) (patrz z boku). ........................................................................................ 2 

– Długość tylnej szerokiej części I tergitu odwłoka nie dłuższa od przedniej, wąskiej części 

(ryc. 117-2). .......................................................................................................................... 3 

2. Boki śródpiersia błyszczące z grubymi, płytkimi (miejscami większymi niż średnica 

pomiędzy nimi) oraz drobnymi punktami. Boki szerokiej tylnej części I tergitu (patrz z 

góry) lekko wypukłe (ryc. 117-3). Zęby przedplecza zaostrzone (ryc. 117-5). U ♀ 

przedplecze, tarczka i boki śródpiersia (episternum) najczęściej z żółtymi plamami. Tergit 

III sporadycznie z żółtymi przepaskami. ...................................... S. bifasciatus (Linnaeus) 

– Boki śródpiersia matowe z rozproszonym drobnym punktowaniem. Boki szerokiej tylnej 

części 1 tergitu proste lub delikatnie wklęsłe (ryc. 117-4). Zęby przedplecza przytępione 

(kąt ok. 90
o
) (ryc. 117-6). Tułów całkowicie czarny. Tergit III czarny. 

 .................................................................................................. S. fuscipes (Herrich-Schäffer) 

3. Zęby przedplecza silnie wykształcone i zaostrzone (ryc. 117-7). ......................................... 4 

– Zęby przedplecza słabo wykształcone, przytępione (ryc. 117-8). ........................................ 6 
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Ryc. 117. Rodzaj Symmorphus Wesmael: 1- S. bifasciatus (L.) ♀, 2- S. gracilis (Brullé) ♂ I 

tergit odwłoka z boku; 3- S. bifasciatus (L.), 4- S. fuscipes (Herr.-Sch.) I tergit odwłoka ♂ z 

góry; 5- S. bifasciatus (L.), 6- S. fuscipes (Herr.-Sch.), 7- S. gracilis (Brullé), 8- S. murarius 

(L.) przednia krawędź przedplecza ♂; 9- S. debilitatus (Sauss.), 10- S. connexus (Curtis) 

poprzeczna listwa I tergitu odwłoka ♀ (widok z przodu); 11- S. debilitatus (Sauss.), 12- S. 

connexus (Curtis) śródplecze ♀ z góry; 13- S. allobrogus (Sauss.), 14- S. crassicornis (Panz.) 

głowa i śródplecze ♀ z boku; 15- S. allobrogus (Sauss.), 16- S. murarius (L.), 17- S. 

crassicornis (Panz.) czoło i ciemię ♀ (widok z góry); 18- S. murarius (L.), 19- S. crassicornis 

(Panz.) końcowe człony biczyka czułków ♂. 

4. Tergity II-IV odwłoka w części końcowej z gęstym, głębokim punktowaniem. Trzonek 

czułków u dołu żółto zabarwiony. .......................................................... S. gracilis (Brullé) 

– Tergity II-IV odwłoka w części końcowej z drobnym, płytkim punktowaniem lub bez. 

Trzonek czułków cały czarny. ............................................................................................. 5 
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5. Poprzeczna listwa 1 tergitu wyraźnie zbieżna ku górze (ryc. 117-9) (patrz z przodu). 

Głębokie punktowanie po bokach śródplecza sięga tarczki (ryc. 117-11). 

 ........................................................................................................ S. debilitatus (Saussure) 

– Poprzeczna listwa 1 tergitu regularnie łukowato wygięta (ryc. 117-10). Głębokie 

punktowanie po bokach śródplecza stopniowo zanika do połowy długości (ryc. 117-12). 

 ............................................................................................................. S. connexus (Curtis) 

6. Włosy na tułowiu krótkie, krótsze niż na głowie (ryc. 117-13). Długość tylnej szerokiej 

części I tergitu odwłoka porównywalnej długości jak przednia, wąska część. Jamki 

ciemieniowe ♀ okrągłe (ryc. 117-15). .......................................... S. allobrogus (Saussure) 

– Tułów poza krótkimi również z długimi jasnymi włoskami, podobnymi jak na głowie (ryc. 

117-14). Długość tylnej szerokiej części I tergitu odwłoka znacznie krótsza niż przednia, 

wąska część. Jamki ciemieniowe ♀ wydłużone skośnie ułożone (ryc. 117-16, 17). ........... 7 

7. Boki propodeum drobno i gęsto pomarszczone, matowe; punktowanie I tergitu odwłoka 

słabe, rzadkie i płytkie. Nogi prawie całkowicie czarne. ....................... S. angustatus Zett. 

– Boki propodeum z grubymi zmarszczkami przechodzącymi w listewki; punktowanie  

I tergitu odwłoka silne, gęste i głębokie. Golenie nóg żółte. .............................................. 8 

8. Poprzeczna listwa I tergitu odwłoka słabo wykształcona - ta część tergitu grubo i głęboko 

punktowana. Jamki ciemieniowe ♀ duże, oddzielone od siebie wąską linią (ryc. 117-16). 

Długość ostatniego członu czułków ♂ o połowę większa od szerokości nasady (ryc.  

117-18). .......................................................................................... S. murarius (Linnaeus) 

– Poprzeczna listwa I tergitu odwłoka dobrze wykształcona. Jamki ciemieniowe ♀ małe, 

oddalone od siebie, podobnie jak tylne przyoczka (ryc. 117-17). Długość ostatniego członu 

czułków ♂ zbliżona do szerokości jego nasady (ryc. 117-19). ...... S. crassicornis (Panzer) 

 

Symmorphus (Symmorphus) allobrogus (Saussure, 1855) 

– Vespa bifasciata Fabr., (Schilling 1850) 

– Symmorphus bifasciatus Fabr. (Brischke 1862) 

– Odynerus bifasciatus H. Sch. (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus (Symmorphus) bifasciatus (L. 1761) (Meyer 1919), (Blüthgen 1961),  

– Odynerus (Symmorphus) allobrogus Sauss. (Dittrich 1921), (Meyer 1919) 

– Odynerus bifasciatus (L.) (Möschler 1939), (Skibińska 1981, 1982) 

– Odynerus (Odynerus) bifasciatus L. (Stępkowska-Barańska 1963)  

– Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) (Brischke 1888, 1889, 1892), (Wójtowski, 

Szymaś 1973), (Skibińska 1986, 1989a, 1999), (Kowalczyk 1990), (Kowalczyk, Krzeptowski 
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1995), (Celary 1998), (Wiśniowski 2000, 2002), (Ciechanowski i in. 2001a), (Dylewska, 

Wiśniowski 2003)  

– Symmorphus allobrogus (Saussure, 1855) (Szczepko i in. 2009) 

– Symmorphus fasciatus L. (Wierzejski 1876) [błędna nazwa, patrz Niezabitowski-Lubicz 

1902] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie. Nadustek czarny, słabo 

wypukły, u nasady bardzo drobno i gęsto punktowany (odległości pomiędzy punktami 

mniejsze od średnicy), w stronę szczytu punktowanie coraz grubsze i rzadsze, silnie 

błyszczący, z długim odstającym owłosieniem skierowanym w stroną szczytu. Wycięcie na 

szczycie z ostrą krawędzią, szerokości mniejszej niż rozstaw czułków. Warga górna czarna. 

Jamki ciemieniowe okrągłe, mniejsze od przyoczek, oddalone od siebie podobnie jak tylne 

przyoczka, osadzone w delikatnym zagłębieniu i pokryte ciemnym, krótkim owłosieniem. 

Trzonek i biczyk czułków czarne. Żółta, owalna plama u nasady czułków lub jej brak. Plamki 

na szczycie policzków w postaci małych kropek. Owłosienie głowy jasne i proste, ok. 2x 

dłuższe niż na śródpleczu. Przedplecze czarne. Kąty przedplecza słabo wykształcone, 

łagodnie zaokrąglone. Tarczka z parą plam po bokach lub czarna, zatarczka czarna. Tylna 

ściana zatarczki u dołu bardziej wygładzona, błyszcząca. Tylna ściana propodeum, delikatnie 

pomarszczona lub gładka, błyszcząca, na styku z częścią górną i bokami tworzy ostre 

krawędzie. Mesepisternum z delikatną fakturą i pojedynczymi silnie rozproszonymi 

punktami, z małą żółtą plamą w okolicy guza barkowego lub czarne. Pokrywki skrzydłowe 

ciemnobrązowe, u nasady czarne z transparentną ciemną plamą w środku. Parategule czarne. 

Odnóża w kolorze czarnym, jedynie stopy i golenie u nasady oraz zakończenia ud w oto-

czeniu stawów żółtorudo rozjaśnione (golenie I pary z przodu na całej długości rozjaśnione). 

Biodra i krętarze czarne. Długość powierzchni poziomej I tergitu równa opadającej, na 

granicy załamania z widoczną listewką. Tergity I i II oraz II sternit z żółtymi przepaskami 

(przepaska na II sternicie może być silnie zredukowana). Odwłok pokryty bardzo krótkim 

przylegającym owłosieniem, jedynie sternity I i II oraz na końce pozostałych z pojedynczymi 

długimi włoskami, sporadycznie również na tergitach). Długość ciała: 9,5 – 12 mm.  

Samiec: żuwaczki z przodu z dużą żółtą plamą. Nadustek żółty z czarną obwódką nie 

sięgającą wycięcia na szczycie. Wycięcie na szczycie płytkie, z wąską, transparentną 

listewką. Ostatni człon czułków bardzo krótki guziczkowaty, na VIII-XI podłużne szerokie 

żółtorude tyloidy, dodatkowo ostatnie 3(4) człony od dołu rozjaśnione. Kąty przedplecza 

tworzą krótkie skierowane na boki ząbki. Cały tułów czarny, sporadycznie bardzo drobne 



317 
 

plamki na tarczce. Stopy, golenie I i II pary z przodu oraz nasada III, jak również szczytowa 

część ud w otoczeniu stawów żółte. Końce stóp II i III pary przyciemnione. Tylko tergit  

I grubo i głęboko punktowany. Pozostałe tergity i sternity z fakturą w postaci bardzo 

drobnego i gęstego punktowania. Długość: 8 – 10 mm.  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, 

Kirgistan, Kazachstan, płn.- wsch. Chiny (Belokobylskij, Lelej 2017). Pacyficzno-atlantycki 

element zasięgowy. 

Siedliska: skarpy lessowe i obrywy ziemne, drewniane budynki (Dylewska, Wiśniowski 

2003; Szczepko i in. 2009). Na Białorusi zamieszkuje także: łąki (głównie suche), lasy (bory  

i suche dąbrowy), piaszczyste brzegi rzek i jezior oraz osady (Schljachtenok, Gusenleitner 

1996). 

Gniazdowanie: w starym drewnie w opuszczonych chodnikach ksylofagów i trzcinie 

(strzechy) (Blüthgen 1961; Budrienė i in. 2004). 

Odwiedzane kwiaty: brak danych. 

Pokarm larw: larwy Agelastica alni (L.), Gastrophysa viridula (De Geer), Gonioctena 

quinquepunctata (Fabricius), Gonioctena viminalis (L.), Hydrothassa hannoverana (Fabr.), 

Linaeidea aenea (L.), Melasoma sp., Phratora laticollis (Suffrian), Ph. atrovirens (Corn.), 

Ph. vitellinae (L.), Phyllodecta vulgatissima (L.), Plagiodera versicolora (Laicharting), 

(Coleoptera: Chrysomelidae) (Blüthgen 1961; Budrienė 2003). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. brevidens Tournier, Ch. fulgida L., 

Ch. ignita (L.), Ch. iris Christ, Ch. obtusidens Dufour& Perris, Ch. splendidula Rossi, 

(Hymenoptera: Chrysididae), Melittobia acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulopidae) 

(Blüthgen 1961; Banaszak 1975, 1980a; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen 2015; Pärn  

i in. 2015; Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od początku V do końca VIII. 
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Ryc. 118. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus allobrogus (Saussure) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Stegna [CF72] (Brischke, 1889); ok. Raduni [CF52] (Brischke 1892); Trójmiejski PK: Dol. 

Cedronu [CF25], Końskie Łąki [CF33] (Ciechanowski i in. 2001a);  

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33] (Blüthgen 1961); 

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888) 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz [XU99], Czersko Polskie [CD09] (Meyer 1919); Poznań – Roln. 

Zakł. Dośw. Ogrody AR [XU30] (Wójtowski, Szymaś 1973);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów, Podkowa Leśna [DC87], Warszawa – Bielany, Młociny [DC99], Józefów k. 

Otwocka [EC17] (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa – Białołęka Dworska [DC99] (Skibińska 1981); 

Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Hamernia [DC66], Łomna [DD80], Warszawa [EC08], – Ursynów [EC07] 

(Skibińska 1986); Radziejowice [DC66], Białołęka Dworska [DC99], Kampinoski PN: rez. Cyganka [DC89] 

(Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Bieliny [DC69], Pindal [DC59] (Szczepko i in. 2009);  

Puszcza Białowieska: Ndl. Hajnówka – obręb Starzyna [FD73] (Skibińska 1999); 

Śląsk Dolny: Wrocław [XS 46], Krzelów [XS09], Mirków [XS57] (Dittrich 1921);  

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38] (Dittrich 1921); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Wierzejski 1874); Kraków [DA24], Witkowice [DA25] 

(Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Góra Moroń, Młynnik [DA16] (Wiśniowski 2002; Dylewska, 

Wiśniowski 2003);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Góra Chełmowa [EB03], (Kowalczyk 1990);  

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS85], Cieplice [WS43], Jagniątków [WS42], Góry Suche [WS91], Masyw 

Trójgarbu {Góry Wałbrzyskie} [WS83] (Dittrich 1921); Przesieka {Karkonosze} [WS42] (Blüthgen 1961); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); Bardo [XR29], Stronie Śląskie [XR37] (Dittrich 

1921); Bardo [XR29] (Blüthgen 1961); 
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Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32], Babia Góra [CV99] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Babiogórski PN: 

Hala Gubernasówka, Sulowa Cyrhel [CV99] (Celary 1998);  

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36] (Kowalczyk, Krzeptowski 1995); 

Bieszczady: Moczarne [FV14], Wetlina [FV04], Wołosate [FV23] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: Tatrzański PN: Wąwóz Kraków, Dol. Kościeliska [DV15] (Kowalczyk, Krzeptowski 1995).  

Zbadany materiał: 210 okazów (151♀♀, 59♂♂), w tym 125 okazów (105♀♀, 20♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Wyżyna Małopolska: Budziszewice [DC22]  *.07.1998 – 1♀ leg. MMa (MPŁ); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: Św. Krzyż [EB03] 1-3.06.1993 – 3♀♀, 3.07.1992 – 1♀ leg. JKK 

(MPŁ); 

Nizina Sandomierska: Kamionka Górna [EA98] 30.06.2015 – 2♀♀, 1-3.07.2015 – 2♀♀ leg. BW (cBW) 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 16.07.1882 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Beskid Zachodni: Zawoja [CA90] 5.07.1955 – 7♀♀ leg. AR (MIZ), 20.06.1989 – 1♀, 2.07.1989 – 1♀ leg. RD 

(MGB); Góra Pilsko [CV78] 6.07.1994 – 1♀, 4♂♂ leg. HS (MGB); Babia Góra [CV99] 6.07.1995 – 2♂♂ leg. 

HS (MGB), 28.07.1997 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Wisła [CA40] 29.07.1995 – 2♀♀ leg. WŻ (MGB); Babiogórski 

PN: Sulowy Potok [CV99] 12.07.1997 – 1♂ leg. AF; Ponice k. Rabki [DV29] 13.07.1997 – 1♀, 17.07.1997 – 

4♀♀, 1♂, 20.07.1997 – 1♀, 23.07.1997 – 1♀, 24.07.1997 – 2♀♀, 22.07.1998 – 1♀, 30.07.1998 – 1♀ leg. WŻ 

(MGB); Stecówka [CV59] 19.06.2004 7♀♀, – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Ochotnica Górna – Forendówki [DV48] 

5.08.2004 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); LZD Krynica – Kopciowa [DV97] 17.04.-20.08.2014 – 1♂, – Krynica [DV97] 

23.07.2013 – 1♀, 25.04.-8.07.2014 – 1♀, 4.05.-8.07.2014 – 1♀, 3.06.-4.07.2015 – 1♀, 26.05. – 20.06.2017– 1♀, 

– Mochnaczka Wyżna [DV97] 6.07.-15.10.2015 – 1♀, – Powroźnik [DV96] 19.06. – 19.07.2017 – 1♀, – Tylicz 

[EV07] 5-29.06.2015 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ); Kamionka Wielka [DV89] 5-8.05.2018 – 1♀, 20-21.05.2018 – 1♀, 

28-30.05.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] 10.07.1913 – 2♀♀ leg. * (ISEZ), 21.06.1995 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Jurgów [DV36] 23.07.1998 – 5♀♀, 18.07.1999 – 7♀♀, 2.08.2000 – 4♀♀, 9.07.2018 – 1♀, 12.07.2018 – 2♀ leg. 

WŻ (MGB); ok. wsi Jurgów [DV36] 29.07.1997 – 21♀ leg. WŻ (MGB); 

Bieszczady: Dolina Terebowca [FV24] 05.07.2004 – 1♀ leg. AK (MGB); Bystre k. Baligrodu [EV96] 

29.06.2008 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Pieniny: Pieniński PN: Ligarki [DV57] 12.06.1960 – 3♂♂ leg. KMa, Łąka pod Klejową [DV57] 30.06.1961 – 

1♀ leg. MD, Kosarzyska [DV57] 13.06.1960 – 1♀ leg. KMa, 18.07.1960 – 1♀ leg. MD (ISEZ), Zamczysko 

[DV57] 5.07.2014 – 1♀, Grabczychy [DV57] 29.05.2014 – 4♂♂ leg. BW (cBW); 

Tatry: Kopka, Pol. Upłaz [DV15] 9.07.1993 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Zakopane – Buńdówki [DV25] 29.06.1995 – 

1♀, – Księży Las [DV25] 21.06.1995 – 2♀♀, 29.06.1995 – 1♀, – Regle [DV25] 21.06.1995 – 3♀♀ leg. JKK 

(MPŁ); Grzybowiec [DV25] 8.07.1995 – 1♂ leg. MK (MPŁ); Dolina Rybiego Potoku [DV35] 20.06.2012 – 1♀ 

leg. AK (MGB); Dolina Jaworzynki [DV25] 20.06.2013 – 1♀ leg. AK (MGB). 
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Ryc. 119. Rozmieszczenie Symmorphus allobrogus (Saussure) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Symmorphus (Symmorphus) angustatus (Zetterstedt, 1838) 

– Odynerus angustatus Zett., (Möschler 1939), (Paul 1943), (Stępkowska-Barańska 1963), 

(Puławski 1967)  

– Odynerus (Symmorphus) alternans (Zett. 1838), (Blüthgen 1961) 

– Symmorphus angustatus (Zetterstedt, 1838) (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Abraszewska 

– Kowalczyk i in. 2002) (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Werstak, Żyła 2005), (Kowalczyk, 

Kurzac 2007), (Żyła i in. 2018) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne z brązowym rozjaśnieniem na szczycie, błyszczące. Nadustek słabo 

wypukły, czarny, po bokach i u nasady bardzo drobno i gęsto punktowany (odległości 

pomiędzy punktami mniejsze od ich średnicy), w części środkowej i na szczycie z grubymi 

punktami (odległość pomiędzy punktami wyraźnie większa od ich średnicy), błyszczący lub 

z delikatną fakturą, z długim odstającym owłosieniem skierowanym w stroną szczytu. 

Wycięcie na szczycie z ostrą listewką. Warga górna czarna. Jamki ciemieniowe okrągłe, 

mniejsze od przyoczek, oddalone od siebie podobnie jak tylne przyoczka, osadzone w deli-

katnym zagłębieniu i pokryte ciemnym, krótkim owłosieniem. Trzonek i biczyk czułków 
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czarne. Żółta plama u nasady czułków okrągła, bardzo mała (nie sięga nasady nadustka) lub 

jej brak. Plamki na szczycie policzków w postaci małych kropek. Głowa z jasnym, długim  

i wełnistym owłosieniem. Tułów błyszczący. Przedplecze z parą żółtych plam. Kąty 

przedplecza łagodnie zaokrąglone. Tarczka i zatarczka czarne. Tylna ściana zatarczki 

pomarszczona i matowa. Tylna ściana propodeum, nieregularnie pomarszczona. 

Mesepisternum z płytkim rozmytym punktowaniem z pojedynczymi głębokimi punktami,  

z małą żółtą plamą w okolicy guza barkowego lub czarne. Pokrywki skrzydłowe 

ciemnobrązowe , u nasady czarne z transparentna ciemną plamą w środku. Parategule czarne. 

Odnóża w kolorze czarnym, jedynie stopy, golenie (głównie u podstawy i na szczycie) oraz 

zakończenia ud w otoczeniu stawów żółtorudo rozjaśnione. Golenie I pary z przodu z żółtymi 

plamami. Biodra i krętarze czarne. Długość części opadającej odwłoka porównywalna  

z częścią poziomą. Tergity I, II i IV z żółtymi przepaskami (na IV może być silnie 

zredukowana). Sternity II i IV z żółtymi przepaskami (na II silnie zwężona w środku lub 

ograniczona do 2 plam po bokach, IV jedynie z plamami po bokach lub całkowicie czarny). 

Odwłok pokryty bardzo krótkim przylegającym owłosieniem, jedynie I tergit oraz sternity  

I i II z dłuższymi prostymi włosami. Długość ciała: 10 – 12,5 mm.  

Samiec: żuwaczki żółte lub z żółtą plamą w środku. Nadustek żółty z wąską czarną obwódką. 

Wycięcie na szczycie z ostrą brązową lub czarną krawędzią. Ostatni człon czułków prawie tak 

długi jak szeroki u nasady. Na dolnej stronie członów VII-XI podłużne tyloidy na całej 

długości. Kąty przedplecza tworzą krótkie skierowane na boki ząbki zaokrąglone na szczycie. 

Przedplecze z góry z parą małych żółtych plam lub czarne. Pozostała część tułowia czarna. 

Długość ciała: 9,5 – 11,5 mm.  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, Kaukaz, Kazach-

stan, Mongolia, płn.-wsch. Chiny, płw. Koreański, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: skarpy ziemne, ugory, zarośla kserotermiczne, reliktowe laski sosnowe (Pinus 

sylvestris - Carex alba) (Dylewska, Wiśniowski 2003; Werstak, Żyła 2005). Na Białorusi 

stwierdzony także w otoczeniu ludzkich osad, na wilgotnych i suchych łąkach, w pias-

kowniach, piaszczystych brzegach rzek i jezior i różnych typach lasów (bory, suche grądy, 

brzeziny, olszyny) (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w zmurszałym drewnie, w chodnikach ksylofagów, w trzcinie (na dachach), 

w pędach roślin (Rubus sp., Sambucus sp.) (Blüthgen 1961; Haeseler 1978). 
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Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Aegopodium podagraria L. (Apiaceae) (Paul 1943; Blüthgen 

1961). 

Pokarm larw: larwy Phratora vitellinae (L.), Phylodecta vulgatissima (L.) (Coleoptera: 

Chrysomelidae) (Blüthgen 1961; Puławski 1967). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis ignita (L.) (Hymenoptera: Chrysididae), Melittobia acasta 

Walk. (Hymenoptera: Eulophidae), Tachina sp. (Diptera: Tachinidae) (Blüthgen 1961; 

Martynova, Fateryga 2015). 

Okres pojawu: od końca V do połowy VIII. 

Ryc. 120. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus angustatus (Zetterstedt) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Słupsk [XA33] (Paul 1943; Blüthgen 1961); 

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); 

Nizina Mazowiecka: Brudzeński PK: rez. Brwilno [DD02] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); 

Puszcza Białowieska: Białowieża (Puławski 1967); Pogorzelce [FD84] (Żyła i in. 2018);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Zagórze [DA16] (Wiśniowski 2002, 2005a); Ojcowski PN: 

Peperówka, Zagórze [DA16] (Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Wyżyna Małopolska: PK Wzniesień Łódzkich: Poćwiardówka [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); 

Sudety Zachodnie: Karkonosze [WS42] (Blüthgen 1961); 

Bieszczady: Pszczeliny [FV24], Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Pieniny: Cisowiec, Macelowa [DV57] (Werstak, Żyła 2005). 
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Zbadany materiał: 19 okazów (14♀♀, 5♂♂), w tym 5♀ wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia – Polanka Redłowska [CF44] 6.06.2007 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nizina Sandomierska: Huta Przedborska [EA55] 7.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Beskid Zachodni: LZD Krynica, Mochnaczka Wyżna [DV97] 21.04.-15.10.2013 – 1♀, 20.07. – 25.10.2013 – 

1♀, 8.04.-28.07.2014 – 1♀ leg. MJŁ (MIZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Szwecja – 1♂ (MGB). 

 

Ryc. 121. Rozmieszczenie Symmorphus angustatus (Zetterstedt) w Polsce.  – dane  

z piśmiennictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane.  

 

Symmorphus (Symmorphus) bifasciatus (Linnaeus, 1761) 

– Odynerus (Symmorphus) sinuatus Fabr. (Wierzejski 1874), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Bischoff 1925), (Drogoszewski 1932), (Szulczewski 1950)  

– Odynerus sinuatus Spin., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus sinuatissimus Rich. (Paul 1943), (Stępkowska-Barańska 1963) 

– Symmorphus sinuatus F. (Niesiołowski 1949) 

– Odynerus mutinensis Bald. (Skibińska 1981, 1982), (Kowalczyk 1988b, 1988c)  

– Symmorphus mutinensis (Baldini, 1894) (Skibińska 1986, 1989a, 1999), (Kowalczyk 1990, 

1991a, b, 1994), (Kowalczyk, Krzeptowski 1995), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a, 2008), 

(Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a), (Kowalczyk, Kurzac 2002, 2005, 2007, 2009), 

(Dylewska, Wiśniowski 2003), (Ciechanowski i in. 2004), (Miszta i in. 2005), (Werstak, Żyła 
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2005), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk i in. 2008, 2009b), (Kowalczyk, Twerd 

2011) 

– Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761) (Cumming 1989), (Abraszewska-Kowalczyk i in. 

2002), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Szczepko i in. 2009), (Celary, 

Plewa 2014), (Król 2016); (Żyła i in. 2018) 

– Symmorphus mutinense (Baldini) (Zych 2007) [błędna nazwa, autor] 

– jako Odynerus (Odynerus) debilitatus Sauss. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, autor] 

– jako Odynerus (Odynerus) gracilis Brul. w (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo błędne 

oznaczenie, autor] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, brązowo rozjaśnione na szczycie. Nadustek wypukły, czarny lub  

z żółtą plamą zmiennej wielkości u nasady, gęsto i drobno punktowany u nasady, w stronę 

szczytu punktowanie sukcesywnie coraz grubsze i rzadsze, w ok. 1/3 od szczytu z grubymi 

nieregularnymi zmarszczkami, owłosienie nadustka długości podobnej jak na głowie, 

pochylone w stronę szczytu. Szerokość wycięcia na szczycie porównywalna z rozstawem 

czułków, z bardzo krótkimi ząbkami po bokach, w środku z listewką na zewnętrznej krawędzi 

z bardzo drobnymi zmarszczkami. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Jamki 

ciemieniowe okrągłe, mniejsze od przyoczek, oddalone od siebie podobnie jak tylne 

przyoczka, wewnątrz z ciemnymi, krótkimi włoskami. Trzonek i biczyk czułków czarne. 

Małe żółte plamy u nasady czułków i na szczytach policzków. Owłosienie głowy krótkie, 

zbliżone szerokością do średnicy przyoczka, proste, odstające, dłuższe niż na śródpleczu. 

Przedplecze z parą żółtych plam po bokach. Kąty przedplecza w postaci bardzo krótkich, 

skierowanych na boki ząbków. Tarczka z parą plam, zatarczka czarna. Tylna ściana 

propodeum, delikatnie pomarszczona, z dużymi gładkimi przestrzeniami, na krawędziach 

zewnętrznych tworzy ostre listwy. Pleuryty zaplecza w części dolnej gładsze, błyszczące, 

Mesepisternum w górnej część z żółtą plamą, gładkie lub z delikatną fakturą, z grubymi, 

okrągłymi i płytkimi punktami (odległość pomiędzy częścią punktów równa lub mniejsza od 

ich średnicy). Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe silnie zaczernione u nasady. Parategule 

czarne. Stopy, golenie I i II pary z przodu i nasada III oraz uda na szczycie w otoczeniu 

stawów żółto zabarwione, stopy na szczycie brązowo przyciemnione. Biodra i krętarze 

czarne. Długość powierzchni poziomej I tergitu dłuższa od przedniej, opadającej (5: 3), na ich 

styku wyraźna listwa. Tylna, szeroka część I tergitu po bokach delikatnie wypukła. Tergity  

I, II i IV oraz sternit II z żółtymi przepaskami, przepaska na sternicie węższa z wycięciami na 

bokach. Na IV sternicie plamy po bokach, sporadycznie na tergitach II i V mogą pojawić się 



325 
 

żółte plamki. Odwłok pokryty bardzo krótkim przylegającym owłosieniem. Długość ciała:  

8 – 10,5 mm. 

Samiec: żuwaczki na górnej powierzchni z żółtą plamą, która u części osobników może 

zanikać. Nadustek silnie wypukły, żółty z czarną otoczką zmiennej szerokości, otaczającą 

cały nadustek, od ok. 1/3 od szczytu silnie pomarszczony, z krótkim jasnym owłosieniem. 

Wycięcie na szczycie po bokach z ostrymi ząbkami, wewnątrz z cienką listewką. Ostatni 

człon czułków tak długi jak szeroki u podstawy, na VIII-XI szerokie, żółte tyloidy, ostatnie  

2 człony w otoczeniu tyloidów brązowożółto rozjaśnione. Żółta plamka u nasady czułków, 

plamki na szczycie policzków bardzo drobne, mogą zanikać. Pleuryty zaplecza i boki 

propodeum z silniejszymi niż u samic podłużnymi zmarszczkami. Przedplecze czarne. Kąty 

przedplecza w postaci ostrych, krótkich zębów, skierowanych lekko pod kątem do przodu. 

Mesepisternum i tarczka czarne, sporadycznie na tarczce małe plamki. Stopy, golenie I i II 

pary z przodu, nasada III oraz szczytowa część ud w otoczeniu stawów żółte. Końce stóp 

brązowo przyciemnione. Długość ciała: 7,5 – 8 mm  

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, Kaukaz, Turcja, 

Centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Korea, Japonia (Belokobylskij, Lelej 2017). 

Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i ziołorośla, grądy, zarośla i murawy 

kserotermiczne, lasy mieszane Pino-Quercetum, obrzeża lasów i polany, leśne drogi i zale-

sione nieużytki, drewniane budynki i konstrukcje, (Kowalczyk 1994; Dylewska, Wiśniowski 

2003; Kowalczyk i in. 2009; Szczepko i in. 2009). 

Gniazdowanie: w pustych pędach roślin, trzcinowych strzechach, w gallasach Liparia sp. na 

trzcinie, w opuszczonych chodnikach ksylogagów (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Budrienė i 

in. 2004; Nartshuk, Andersson 2013; Bogusch i in. 2015; Astapenková i in. 2017). 

Odwiedzane kwiaty: Aegopodium podagraria L., Angelica sylvestris L., Daucus carota L., 

Heracleum sphondylium L., Pastinaca sativa L., Sanicula europaea L., Silaum silaus 

(L.)Schinz & Thell. (Apiaceae), Achillea millefolium L., Erigeron annuus (L.) Pers., Inula 

oculus-christi L.,osty, Solidago canadensis L., Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. 

Nesom (Asteraceae), Butomus umbellatus L. (Butomaceae), Frangula alnus Mill. 

(Rhamnaceae), Origanum vulgare L. (Lamiaceae), na spadzi mszyc (Blüthgen 1961; Haeseler 

1978; Schneider, Feitz 2001; Kofler 2005; Woydak 2006; Larionov, Voblenko 2002). 
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Peucedanum oreoselinum (L.), (Apiaceae) Moench, Erigeron canadensis (L.) Cronquist, 

Solidago gigantea Aiton (Asteraceae), Rubus sp. (Rosaceae) (dane niepublikowane). 

Pokarm larw: larwy Linaeidea aenea (L.), Phratora laticollis (Suffrian), Ph. vitellinae 

(Linnaeus), Phyllodecta vulgatissima (L.), Plagiodera versicolora (Laicharting), Zeugophora 

subspinosa (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae), gąsienice Microlepidoptera 

(Lithocolletinae, Tischeriidae, Stigmellidae, Cosmopterygidae, Heliozelidae) (Blüthgen 1961; 

Budrienë 2003, Ruchin, Antropov 2019). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. brevidens Tourn., Ch. fulgida L., 

Ch. ignita (L.), Ch. iris Christ (możliwy), Ch. obtusidens Dufour&Perris, Ch. solida Haupt, 

Hedychridium ardens (Coquebert) (Hymenoptera: Chrysididae), Ephialtes spatulatus 

(Townes), Nematopodius formosus Gravenhorst, Hoplocryptus confector Gravenhorst, H. 

dubius Taschenberg. (Hymenoptera: Ichneumionidae), Tachinidae (Diptera) 

(prawdopodobny) (Berland, Bernard 1938; Blüthgen 1961; Banaszak 1975, 1980a; 

Tscharntke i in. 1998; Martynova, Fateryga 2015; Pärn i in. 2015; Paukkunen 2015; 

Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od początku V do końca IX. 

Ryc. 122. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus bifasciatus (Linnaeus) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF44] (Kowalczyk, Twerd 2011); 
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Pojezierze Pomorskie: rez. Biała Góra [CE67] (Ciechanowski i in. 2004); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); ok. wsi Rubcowo [FE56], rez. Mały 

Borek [FE57], rez. Starożyn [FE57] (Kowalczyk 1991b); Suwałki, Las Suwalski, Wigierski PN: Cimochowizna, 

Krzywe, L. Leszczewek, oddz. 109, Rosochaty Róg, Tartak [FE39], Słupie, Zatoka Słupiańska [FE38], 

Wiatrołuża [FF30], Suwalski PK: Bachanowo, Turtul [FF11], Łopuchowo, Wojdziłki [FF21] (Żyła 2006); 

Wigierski PN: ok. Krzywego [FE39] (Zych 2007);  

Pomorze: ogólnie (Paul 1943);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Czersko Polskie [CD09], Łopienno [XU64] (Meyer 1919); pow. wągro-

wiecki [XU45], Wielkopolski PN: Skrzynka [XT29] (Szulczewski 1950); Byszew [CC88], Uniejów [CC45] 

(Kowalczyk, Szczepko 2008b); uż. ekol. Góra Charlawa [CC50] (Kowalczyk i in. 2009b);  

Nizina Mazowiecka: Łowicz [DC27] (Drogoszewski 1932); Brwinów, Podkowa Leśna [DC87], Wyszogród 

[DD40], Józefów k. Otwocka [EC17] (Stępkowska-Barańska 1963), Warszawa – Białołęka Dworska [DC99, 

EC09] (Skibińska 1981); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Hamernia [DC66], Radziejowice [DC66], 

Warszawa – Białołęka Dworska [DC99, EC09] (Skibińska 1986); Radziejowice [DC66], Białołęka Dworska 

[DC99, EC09] (Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, 

Szczepko 2001); Brudzeński PK: rez. Sikórz, rez. Brudzeńskie Jary [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 

2002); rez. Babsk [DC54], Łowicz [DC27], Płyćwia [DC35] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Bolimowski PK: 

Polana Bielawy [DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59], Granica [DC69], 

Miszory [DC59] (Szczepko i in. 2009);  

Podlasie: Ruchenka k. Łochowa [ED70] (Celary, Plewa 2014);  

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Ndl. Hajnówka: obręb Starzyna [FD73] (Skibińska 

1999); Sacharewo k. Hajnówki [FD74] (Celary, Plewa 2014); Białowieża – ogród BSG, – Park Pałacowy, – 

Tropinka 59 [FD94], Topiło [FD73], ogólnie Puszcza Białowieska [FD85], Białowieski PN: oddz. 285A, 318B, 

342B, D [FD94], Ndl. Białowieża: oddz. 494c [FD84], oddz. 501c [FD94] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Górny: Dziećkowice [CA76], Katowice – Podlesie [CA55], Suszec [CA44] (Miszta i in. 2005); Będzin 

[CA78], Brynek [CA39], Brzeszcze Nazieleńce [CA63], Bytom, – Szombierki [CA57], – Dąbrowa Miejska, 

Ndl. Brynek: L. Stolarzowice, rez. Segiet [CA48], Chorzów – skansen [CA57], Katowice – Murcki [CA66], 

Kochłowice [CA56], Świerklaniec [CA58], Lubliniec i okolice [CB21], Racibórz [BA95], Rudziniec [CA18] 

(Żyła 2007);  

Ślask Dolny: Stolac {Stolec} k. Ząbkowic Śl. [XS30], Wrocław [XS46] (Cumming 1989); 

Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków: Sikornik [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: 

Cieślik, Czajowice, Dol. Sąspowska, Dol. Zachwytu, Góra Koronna, Grodzisko, Krakowska Brama, Ojców, 

Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Złota Góra [DA16], Iwiny [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 

Wiśniowski 2003); Załęczański PK: Bieniec [CB36], Przywóz [CB46], Uroczysko Mierzyce [CB37], Załęcze 

Wielkie – Piaski [CB36] (Kowalczyk, Kurzac 2002); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] (Stępkowska-Barańska 1963); Popień [DC23], Rogów [DC24] 

(Kowalczyk 1988b); Łódź [CC93], Dąbrowa k. Łodzi [CC83], Poddębina k. Łodzi [CC91], rez. Wolbórka 

[CC92] (Kowalczyk, 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 

1994); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Cesarka, Janinów, 
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Niesułków Kolonia, Dobieszków, Boginia [DC04], Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – 

Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Stoki [CC93], – Las Łagiewniki [CC94], – Nowosolna - 

Dol. Miazgi [DC03] (Kowalczyk, Szczepko 2008a); Brzeziny, rez. Gałków [DC13], Hulanka [DC93], Słotwiny 

[DC23], Smardzew [CC94] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Tomaszów Mazowiecki – Białobrzegi [DC30], 

Ludwików [DC30], Spalski PK: Grudzeń [DB39], Teofilów [DC40] (Kowalczyk i in. 2008);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Góra Chełmowa [EB03], Krajno Pogorzele 

[DB93], Cząstków – Zapusty [EB03] (Kowalczyk 1990); Ciosowa [DB64], Mąchocice [DB83] (Król 2016); 

Roztocze: Krasnobród [FB50], Guciów [FB40], Wieprzów, Wieprzowe Jezioro (okolice), ok. wsi Przecinka 

[FA79], Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Nizina Sandomierska: Lubasz k. Szczucina [EA07] (Niesiołowski 1949); 

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32], Rytro [DV78] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Nowy Sącz [DV79] 

(Cumming 1989); 

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36], Zakopane – Antałówka [DV25] (Kowalczyk, Krzeptowski 1995); 

Bieszczady: Hnatowe Berdo, Moczarne [FV14], Suche Rzeki [FV15], Wetlina [FV04], Wołosate [FV23] 

(Wiśniowski 2000); 

Pieniny: ogólnie (Cumming 1989); Facimiech [DV57] (Werstak, Żyła 2005); 

Tatry: ogólnie [DV25] (Wierzejski 1874); Tatrzański PN: Wąwóz Kraków [DV15], (Kowalczyk, Krzeptowski 

1995);  

Karpaty: ogólnie (Cumming 1989). 

Zbadany materiał: 1045 okazów (624♀♀, 421♂♂), w tym 636 okazów (362 ♀♀, 274 ♂♂) wcześniej 

niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Międzywodzie [VV88] 07.1906 – 1♂ leg. GS (coll. MIZ); Police [VV73] 23.06.1940 – 

2♂♂, 18.06.1943 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Mścięcino [VV73] 14.08.1932 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), 

Trzebież [VV64] 18.08.1941 – 1♀, 2.07.1940 – 1♂, 2.07.1943 – 1♀, 20.08.1931 – 1♀, 21.06.1941 – 1♂, 

21.06.1943 – 2♀ leg. ARP (coll. MIZ); W. Wolin [VV67] 13.07.1914 – 1♀, 15.07.1914 – 1♀ leg. EH (coll. 

MIZ); Cetniewo [CF37] 22.06.1993 – 1♂ leg. RD (MGB); Woliński PN - J. Turkusowe [VV67] 8.07.1993 – 1♂ 

leg. * (MGB); Wolin ok. Wisełki [VV67] 17-25.07.1997 – 2♂♂ leg. RD (MGB); Władysławowo [CF37] 

19.06.1998 – 1♂ leg. RD (MGB); Trójmiejski PK: Tasza [CF33] 25.07.2000 – 2♀♀, 1♂ leg. JKK (MGB); rez. 

Kacze Łęgi [CF34] 2.08.2001 – 1♂ leg. JKK (MGB); Sopot - Grodzisko [CF43] 24.07.2003 – 1♂, – Łysa Góra 

[CF43] 9.08.2004 – 1♀ leg. JKK (MGB); Łącko [XA04] 23.07.2004 – 3♀♀, 30.07.2004 – 1♂, 28.07.2005 – 1♀, 

2♂♂, 27.07.2006 – 2♀♀, 4.08.2006 – 4♀♀, 2♂♂ leg. WŻ (MGB); PK Mierzeja Wiślana: rez. Mewia Łacha 

[CF62] 5.08.2009 – 1♀, Kąty Rybackie [CF82] 14.08.2011 – 2♀♀, leg. MS (MGB); Gdynia – Dąbrowa [CF33] 

23.09.2010 – 1♀, – Klub Tenisowy Arka [CF44] 29.07.1999 – 1♂, 8.07.2012 – 1♂, 5.08.2012 – 1♂, 26.08.2012 

– 1♀, 21.07.2014 – 1♂, – Polanka Redłowska [CF44] 7.07.2009 – 1♂, 12.06.2011 – 1♀, 16.06.2011 – 2♂♂, 

22.06.2011 – 2♀♀, 30.06.2011 – 1♂ leg. JKK (MGB); Nadmorski PK: rez. Beka [CF35] 24.07.2012 – 2♀♀ leg. 

JKK (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Goleniów [VV83] 21.11.1892 – 1♀, 22.07.1893 – 1♂, 7.07.1896 – 1♀, 25.07.1897 – 1♀ 

leg. HL (coll. MIZ); Jedliny {nie istniejąca wieś} [VV73] 26.07.1921 – 1♀ leg. OR (coll. MIZ); Bartoszewo 

[VV63] 9.08.1935 – 1♀, 30.06.1938 – 1♂, 8.08.1941 – 1♀, 22.06.1942 – 3♂♂, 9.07.1942 – 1♀, 1♂, 5.06.1943 
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– 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Bytów [XA60] 4.08.1938 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Czaplinek [WV83] 

21.07.1931 – 1♀, 28.07.1932 – 1♀, 27.07.1933 – 1♀, 27.06.1934 – 1♀, 9.07.1935 – 2♀♀, 11.07.1935 – 1♀, 

6.08.1936 – 1♀, 14.07.1936 – 1♀, 10.08.1936 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Dziewoklicz [VV61] 17.06.1940 – 

2♂♂, 25.06.1940 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Kurów [VV61] 3.07.1942 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ); Lubczyna 

[VV82] 30.06.1936 – 2♀♀, 30.06.1940 – 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Miastko [XV28] 7.08.1938 – 2♀♀, 

8.08.1938 – 10♀♀ leg. ARP (coll. MIZ); Ostre Bardo [WV76] 13.08.1944 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Pilchowo 

[VV62] 31.08.1935 – 1♀, 23.08.1938 – 2♀♀ leg. ARP (coll. MIZ); Połczyn Zdrój [WV75] 7.07.1942 – 1♀ leg. 

ARP (coll. MIZ); Swobnica nad Banią [VU77] 6.07.1938 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ); Szczecin – oś. Pogodno, 

Wzgórze Napoleona [VV62] 19.06.1941 – 1♂ leg. ARP (coll. MIZ), – Osów [VV62] 31.07.1934 – 1♀ leg. ARP 

(coll. MIZ), – Ustowo [VV61] 27.08.1937 – 1♀ leg. ARP (coll. MIZ), – Zdroje [VV71] 18.06.1939 – 5♂♂, 

18.06.1940 – 1♀, 2.07.1942 – 1♂, 22.06.1939 – 1♂, 23.06.1941 – 1♀, 29.06.1940 – 3♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); 

Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70] 24.07.1936 – 1♀, 26.06.1936 – 2♂♂ leg. ARP (coll. MIZ); Mienia 

{ujście Regalicy} [VV71] 13.06.1930 – 1♀ leg. WB (coll. MIZ); Gruczno [CE21] 23.07.1997 – 1♂ leg. TP 

(MGB); Trójmiejski PK: L. Piekiełko [CF24] 22.07.2000 – 2♀♀ leg. JKK (MGB); Ińsko [WV32] 25.07.2004 – 

1♀, 12.07.2005 – 1♀ leg. GM (cGM); 

Pojezierze Mazurskie: Pawłówka [FF10] 23.08.1957 – 2♀ leg. EK (MIZ); Spychowo [EE23] 18.06.2017 – 1♀, 

1♂, 24.06.2017 – 1♀ leg. TH (MIZ); Stare Kiełbonki [EE24] 21.06.2017 – 3♂ leg. MJŁ (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Psary pow. górowski [XT01] *.07.1887 – 1♀ coll. RDi (MPW); Kłodawa 

[CC59] *.06.1915 – 2♀♀ leg. ES (MŚO); rez. Las Piwnicki [CD38] 27.06.1975 – 1♂ leg. TP (MGB); 

Murzynowo [CD92] 5.06.1988 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Uż. Ek. Charlawa [CC50] 18.08.2004 – 1♀ leg. JKK 

(MPŁ); Pleszew [XT95] 09.06.2012 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 11.06.2012 – 1♀ leg. 

JW (cJW); Pleszew [XT95] 11.07.2013 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Przybrodzin [XU91] 12.07.2014 – 1♀, 28.06.2017 

– 1♀ leg. PŻ (cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 08.2015 – 1♀ leg. TR (cJW); Gostyń [XT35] 15.07.2017 – 

1♀ leg. JW (cJW);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 29.06.1945 – 1♀ leg. JGł, 12.06.1957 – 1♂, 16.06.1957 – 1♀, 

21.06.1957 – 1♀ leg. JS, (MIZ); Podkowa Leśna [DC87] 24.06.1954 – 1♀ leg. JGł, 10.07.1955 – 1♂ leg. BP 

(MIZ); Józefów [EC17] 10.06.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Warszawa – Bielany [DC99] 2.07.1957 – 1♀ leg. JS 

(MIZ); Skierniewice [DC45] 24-30.05.1980  – 10♂♂ leg. * (MPŁ); Bolimowski PK: Budy Grabskie [DC46] 

8.08.1996 – 1♀, Grabie [DC46] 22.06.1993 – 1♀, 24.08.1994 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Srebrna [DD03] 4.07.1996 

– 1♀ leg. JKK (MGB); Biskupice [DD02] 13.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Noskowice [DD03] 18.08.1997 – 

1♀ leg. JKK (MGB); Bolimowski PK: L. Kaczew [DC46] 10.06.2010 – 1♀ leg. TK (MGB); Srebrna k. 

Naruszewa [DD51] 15.08.2006 – 1♀ leg. TH (MIZ); Holendry Kuźmińskie [EC32] 15.07.2008 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Wiskitki [DC56] 24.07.2016 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Podlasie: Narwiański PN - grobla na Kurówce [FD18] – 1♂ 26.06.2003 leg. AK (MGB); Biebrzański PN - 

Grobla Honczarowska (Grądzik) [FE00] 22.06.2006 – 2♀♀ leg. AKA (MGB); Mielnik k. Siemiatycz [FD30] 

5.06.2007 – 1♂ leg. MJŁ (MIZ); Białystok [FD48] 3.06.2018 – 1♀ leg. ALa (MGB); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] * – 1♀, *.07.1910 – 1♂, 4.07.1916 – 1♀, 24.07.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); Biała 

k. Prudnika [XR88] 6.07.1911 – 1♀ leg. ES (MŚO); Tarnów Śl. [XS20] 18.07.1955 – 1♀ leg. * (MIZ); 

Głogówek [YR08] 1.08.2003 31♀, 3♂♂ leg. WŻ (MGB);  
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Śląsk Górny: Bytom – Szombierki [CA47] 8.06.2011 – 6♀♀, 17.07.2011 – 1♀, 10-20.06.2016 – 7♀♀ leg. RD 

(MGB); rez. Segiet [CA48] 4.08.2011 6♀♀ leg. WŻ (MGB); Pszczyna [CA44] 5.08.2012 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Ndl. Brynek – L. Stolarzowice [CA48] 9.08.2014 – 1♀, 21.07.2018 – 3♀ leg. WŻ (MGB); Bytom – Szombierki 

[CA47] 31.07.2018 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Ojców [DA16] 30.07.1999 – 1♀ leg. WŻ, Skały Węzie 

[DA16] 22.08.2005 – 1♀ leg. BW (MGB); Dol. Będkowska – Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 3♀♀ leg. BW 

(cBW); Przybysławice k. Skały [DA26] 11.06.2003 – 1♀ leg. AK (MGB); Młodziejowice [DA25] 22.05.2005 – 

1♀ leg. ŁP (ISEZ); Góry Towarne [CB72] 11.07.2012 – 1♂ leg. BW (cBW); 

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68] 30.06.1956 – 1♂, 29.06.1957 – 1♀, 2.07.1957 – 2♀♀ leg. EIZP 

(MIZ); Mikołajów [DC23] 7-10.06.1992 – 1♀, 19-22.06.1992 – 1♀, 23-26.06 1992 – 1♀, 26-29.07.1992 – 2♀♀ 

leg. EA (MPŁ); rez. Grabowiec [DA79] 12.07.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Gaj k. Przedborza [DB25] 

09.08.1997 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Budziszewice [DC22] 20.07.1999 – 1♀ leg. MMa (MPŁ); Królowa Wola 

[DC41] 5-17.07.2001 – 1♀ leg. JKK (MPŁ);   

Góry Świętokrzyskie: Mąchocice [DB83] 17.08.2012 – 1♀ leg. GK (UJK); Ciosowa [DB64] 30.06-13.07.2013 

– 1♀ leg. GK (UJK); Świętokrzyski PN: Huta Szklana [EB03] 18.09.2010 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Wyżyna Lubelska: Puławy - Kępa [EB69] * – 1♀ leg. * (MIZ); Lublin (centrum) [FB07] 5-15 06 2010 – 1♀ 

leg. PZ (MGB); 

Nizina Sandomierska: Lubasz k. Szczucina [EA07] 4.09.1942 – 1♀, 19.06.1944 – 1♂ leg. WN (MIZ); Las 

Klasztorny k. Leżajska [EA97] 10.08.1997 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Buda Stalowska – L. Buda Tuszowska 

[EA48] 3.06.-3.07.1998 – 1♀, – 1♂ leg. TH (MIZ); Ndl. Rozwadów – L. Żupawa [EB60] 19.06.-11.07.1999 – 

1♀ leg. TH&AL (MIZ); Wólka Sokołowska [EA86] 5.07.2000 – 1♂ leg. ALi (MIZ); Cierpisz [EA55] 7.06.2002 

– 1♀ leg. TH (MIZ); Alfredówka k. Nowej Dęby [EA59] 18.06.2003 – 1♀ leg. TH (MIZ); Poręby Huciskie k. 

Niwisk [EA46] 8.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Nowa Wieś [EA56] 19.07.2007 – 1♂ leg. TH (MIZ); Huta 

Przedborska [EA55] 21.07.2007 – 2♂♂, 12.08.2009 – 1♀, – Ruda [EA55] 24.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Żdżary [EA45] 22.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Okolice Niwisk [EA46] 21.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. 

Tuszyma – L.Przecław [EA36] 27.07.2008 – 1♂ leg. TH (MIZ); Nowy Lubliniec [FA47] 30.07.2008 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); Dąbrówka gm. Ulanów [EA99] EA99 13.06.2010 – 1♀ leg. PZ (MGB); Uszkowice k. Oleszyc 

[EA46] 17.06.-3.07. 2010 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ndl. Niepołomice – L. Sitowiec [DA44] 12.06.2011 – 1♀ leg. 

TH (MIZ); Manasterz k. Wiązownicy [FA25] 03-17.06.2012 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 

30.06.2015 – 1♀ leg. BW (cBW); Wierzchosławice [DA84] 22.07.2016 – 1♀ leg. BW (cBW); Tarnów -Lipki 

[EA04] 30.07.2016 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 11.07.1882 – 1♂, 15.07.1882 – 1♀ coll. RDi (MPW); Myślibórz 

[WS75] *.1893 – 2♀♀ coll. RDi (MPW); Karpacz – Zarzecze [WS52] 13.07.1901 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Długopole Zdrój [XR16] *.07.1910 – 1♀ coll. RDi (MPW); Polanica Zdrój [XR08] 27.07.1916 – 1♀ coll. RDi 

(MPW); Szklarska Poręba [WS33] 07.1910 – 1♂ leg. GS (coll. MIZ); Spytków [WS05] 25.06.2016 – 2♂♂ leg. 

JW (cJW); 

Sudety Wschodnie: Lądek Zdrój [XR37] *.07.1881 – 1♀ coll. RDi (MPW); Bardo Śl. [XR29] 4.07.1884 – 1♂, 

10.07.1884 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Beskid Zachodni: Jordanów [DA10] 11.08.1921 – 1♂, 28.08.1921 – 1♀ leg. * (ISEZ); Maków [DA00] 

*.07.1924 – 1♀ leg. * (ISEZ); Rabka [DV29] 26.07.1930 – 1♀ leg. * (ISEZ); Rytro [DV78] 7.07.1976 – 1♂, 
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12.07.1976 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Ochotnica [DV58] 17.08.1988 – 2♂♂ leg. JKK (MPŁ); Gorcowe [DV48] 

19.08.1988 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Wisła [CA40] 01– 08.08.1994 11♀, 1♂, 27.07.1995 – 4♂♂, 29.07.1995 – 

4♂♂, 30.07.1995 – 1♂, – Malinka [CA59] 16.08.2000 – 1♀, 15.07.2003 – 4♀♀, 12♂♂, 15.08.2007 – 1♀, – 

Czarne [CV59] 26.07.1995 – 1♂, 02.08.1996 – 1♂, 4.08.1994 – 2♀♀, – 1♂, 6.08.1994 – 11♀, 2♂♂, 21.08.2006 

– 1♀ leg. WŻ (MGB); G. Maciejowa [DV38] 21.07.1998 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Rdzawka [DV29] 

22.07.1998 – 2♂♂ leg. WŻ (MGB); Zawoja [CA90] 2.07.1989 – 1♀ leg. RD (MGB); Ponice [DV29] 

17.07.1997 8♀♀, 7♂♂, 23.07.1997 – 2♀♀, 8♂♂, 27.07.1997 – 2♀♀, 29.07.1997 – 1♂, 30.07.1997 – 3♀♀, 

2♂♂, 31.07.1997 – 1♀, 13.07.1998 – 6♀♀, 11♂♂, 21.07.1998 – 2♀♀, 14♂♂, 22.07.1998 – 7♀♀, 15♂♂, 

23.07.1998 –9♀♀, 4♂♂, 24.07.1998 – 2♂♂, 27.07.1998 – 4♀♀, 4♂♂, 30.07.1998 – 1♀, 4♂♂, 2.08.1998 – 

5♀♀, 2♂♂, 3.08.1998 – 5♀♀, 12.07.1999 – 8♀♀, 4♂♂, 14.07.1999 – 5♂♂, 17.07.1999 – 7♀♀, 2♂♂, 

25.07.1999 – 1♂, 30.07.2000 – 1♀, 1.08.2000 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Ochotnica Górna – Forendówki 

[DV48] 5.08.2004 – 1♂, 15-17.08.2005 – 1♀, 18.06.2006 – 1♀, 17.07.20.6 – 1♂, 27.07.2006 – 1♀, 2.09.2006 – 

1♀ leg. ŁP (ISEZ); Ochotnica Dolna – Skrodne [DV48] 20.08.2005 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); Wojkowa [DV96] 

17.08.2007 – 1♂ leg. ŁP (ISEZ); LZD Krynica – Mochnaczka Wyżna [DV97] 21.04.-15.10.2013 – 1♀, 11.06. – 

28.07.2014 – 1♀, 20.07. – 25.10.2013 – 1♀ leg., – Kopciowa [DV97] 30.07.2014 – 1♀, – Krynica [DV97] 

30.06.2014 – 1♀, 20.06 – 7.09. 2017 – 1♀, – Krzyżówka [DV97] 12.06.-07.10.2014 – 1♀, – Mochnaczka Niżna 

[EV07] 9.07.2012 – 1♀, 1♂,10.07.2012 – 2♂, 18.08.2014 – 2♀♀, – Tylicz [EV07] 6.07.2012 – 1♂ leg. MJŁ 

(MIZ); Kamionka Wielka [DV89] 28-30.05.2018 – 1♀, 12.06.2018 – 2♀♀ leg. BW (cBW); 

 

 

Ryc. 123. Rozmieszczenie Symmorphus bifasciatus (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  
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Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] 13.08.1923 – 1♂ leg. WN (ISEZ); Zakopane – ul. Orkana [DV26] 

28.06.1995 – 1♀, 4♂♂ leg. JKK (MPŁ); Jurgów [DV36] 18.07.1999 – 5♀♀, 9M, 2.08.2000 – 3♀♀, 2♂♂, 

9.07.2018 – 2♀, 5♂♂, 12.07.2018 – 2♀, 21♂ leg. WŻ (MGB); ok. wsi Jurgów [DV36] 29.07.1997 – 2♀♀ leg. 

WŻ (MGB); Krauszów [DV27] 19.07.1999 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Rogoźnik Podh. [DV27] 22.07.1992 – 1♀ 

leg. WŻ (MGB); 

Bieszczady: Nadsiczański Potok [FV14] 7.07.1956 – 1♀ leg. JS (MIZ); Moczarne [FV14] 15-29.07.1985 – 1♀, 

3♂♂ leg. CW&AJ (MPŁ); Bieszczadzki PN - Moczarne [FV14] 26.06.2002 – 1♂ leg. AK (cBW); Wołosate 

[FV23] 3.07.2004 – 1♀ leg. AP (cAP); Cisna [EV95] 13-14.07.2010 – 1♂ leg. PZ (MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 10♀♀, 4♂♂ leg. S (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 15-30.06.1957 – 2♀♀ leg. 

SB (ISEZ); Pieniński PN: Wyżni Łazek {przełęcz} [DV57] 22.06.1961 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Trzy Korony 

[DV57] 21.07.1999 – 1♀ leg. WŻ (MGB), Grabczychy [DV57] 29.05.2014 – 2♂♂, Wąwóz Szopczański 

[DV57] 4.07.2014 – 1♀, 7♂♂ leg. BW (cBW); 

Tatry: Zakopane – Regle [DV25] 28.06.1995 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Pod Krokwią [DV25] 17.07.1995 – 1♂ leg. 

MK (MPŁ); Dol. Strążyska [DV25] 11.08.1995 – 1♀, 1♂ leg. MK (MPŁ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 61♀♀, 53♂♂; Turcja – 1♀ (MGB). 

 

Symmorphus (Symmorphus) connexus (Curtis, 1826) 

– Odynerus connexus Curt. (Möschler 1939), (Stępkowska-Barańska 1963), (Puławski 1967), 

(Kowalczyk 1988b), (Kowalczyk, Kurzac 2003) 

– Symmorphus connexus (Curtis, 1826) (Cumming 1989), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 

2002), (Wiśniowski 2002, 2005a, 2008), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 

2005), (Żyła 2006, 2007), (Szczepko i in. 2009), (Szczepko, Wiśniowski 2009), (Rzeźnicki  

i in. 2015) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, błyszczące, brązowo rozjaśnione na szczycie. Owłosienie głowy 

krótkie (ok. połowy średnicy przyoczka), proste, odstające, podobne jak na śródpleczu. 

Nadustek czarny, wypukłość nadustka wyraźnie przesunięta w stronę jego szczytu, gęsto  

i drobno punktowany u nasady, w stronę szczytu sukcesywnie grubsze i rzadsze, z krótkim, 

lekko odstającym owłosieniem. Wycięcie na szczycie płytkie i szerokie (porównywalne  

z rozstawem czułków), z bardzo krótkimi ząbkami po bokach i listewką w środku, która na 

zewnętrznej krawędzi pokryta jest bardzo drobnymi zmarszczkami. Warga górna 

ciemnobrązowa lub czarna. Jamki ciemieniowe okrągłe, mniejsze od przyoczek, oddalone od 

siebie podobnie jak tylne przyoczka, wewnątrz z ciemnymi, krótkimi włoskami. Trzonek  

i biczyk czułków czarne. Małe żółte plamy u nasady czułków i na szczytach policzków. 

Śródplecze z drobnym punktowaniem i grubymi punktami stopniowo od ok. 1/2 -1/3 długości 

zanikającymi w kierunku tarczki. Przedplecze czarne. Kąty przedplecza w postaci ostrych, 
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skierowanych lekko do przodu, zębów. Tarczka i zatarczka czarne. Tylna ściana propodeum 

lekko wklęsła, z delikatną fakturą, błyszcząca, na krawędziach zewnętrznych tworzy ostre 

listwy. Mesepisternum z bardzo delikatną fakturą lub gładkie, błyszczące z pojedynczymi 

grubymi punktami silnie od siebie oddalonymi, z żółtą plamą w górnej części. Parategule 

czarne. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe zaczernione u nasady, z transparentną plamą  

w środku. Pterostigma ciemnobrązowa. Odnóża czarne, stopy delikatnie brązowo rozjaśnione, 

golenie z przodu I pary oraz u nasady II i III pary brązowożółte (barwy na styku rozmyte). 

Biodra i krętarze czarne. Powierzchnia pozioma I tergitu podobnej długości jak przednia, 

opadająca, listwa na ich styku w części środkowej łagodnie i równomiernie zaokrąglona.  

II sternit za bruzdą poprzeczną gładki i błyszczący. Tergity I, II i IV oraz sternit II z żółtymi 

przepaskami (przepaska na IV tergicie i II sternicie może być silnie zredukowana). Odwłok 

pokryty bardzo krótkim przylegającym owłosieniem. Długość ciała: 8 – 9,5 mm  

Samiec: Żuwaczki żółte. Nadustek równomiernie wypukły, żółty z czarną, wąską obwódką 

mogącą sięgać wycięcia na szczycie. Wycięcie na szczycie płytkie, po bokach z ostrymi 

ząbkami, wewnątrz z ciemną listewką. Na trzonku czułków sporadycznie mogą u nasady 

występować małe jasne plamki. Ostatni człon biczyka tak długi jak szeroki u podstawy, na 

VII-XI szerokie, żółte tyloidy, ostatnie 4 człony w otoczeniu tyloidów brązowożółto 

rozjaśnione. Żółte plamki u nasady czułków i na szczycie policzków bardzo drobne, mogą 

zanikać. Mesepisternum czarne. Stopy, golenie I i II pary z przodu, nasada III oraz szczytowa 

część ud w otoczeniu stawów żółte. Tylna część goleni z ciemnymi plamami. Końce stóp 

brązowo przyciemnione. Długość ciała: 6 – 8 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja (część europejska, Ałtaj), Kaukaz, Turcja, Kazachstan 

(Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki? 

Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, skarpy lessowe i obrywy ziemne, lasy (bory 

mieszane, grądy) (Dylewska, Wiśniowski 2003; Szczepko i in. 2009). 

Gniazdowanie: w pędach roślin (Phragmites sp., Rubus sp., Sambucus sp.), słomiane 

strzechy, w drewnie w opuszczonych żerowiskach ksylofagów, opuszczonych gniazdach 

innych błonkówek w drewnie i ziemi (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Richards 1980; Ruchin, 

Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Apiaceae, Origanum sp. (Lamiaceae) (Blüthgen 1961; Schulz i in. 

1996). 
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Pokarm larw: larwy Zeugophora subspinosa (Fabr.) (Coleoptera: Chrysomelidae), gąsienice 

Catoptilia stigmatella (Fabr.) (Lepidoptera: Gracillariidae) (Blüthgen 1961; Richards 1980). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. mediata Linsenmaier (Hymeno-

ptera: Chrysididae) (Tscharntke i in. 1998; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od początku VI do początku IX. 

Ryc. 124. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus connexus (Curtis) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Mazurskie: Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Wigierski PN: Okuniowiec [FE29] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: KWB Gubin [VT84] (Rzeźnicki i in. 2015); 

Nizina Mazowiecka: Brudzeński PK: rez. Brwilno [DD02] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); Kampinoski 

PN: Bromierzyk, Łazy (otulina KPN) [DC59] (Szczepko i in. 2009); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, 

Wiśniowski 2009); 

Śląsk Dolny: ok. Wrocławia (Puławski 1967); Chojnów [WS68] (Cumming 1989); 

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Bytom, – Szombierki, Chorzów – skansen [CA57], (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Cumming 1989); Ojcowski PN: Cieślik, Osicze, Prądnik 

Czajowski, Wąwóz Skałbania, Złota Góra [DA16] Maszyce [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 

Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 

2003, 2005); 

Roztocze: Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019). 



335 
 

 

 

 

Ryc. 125. Rozmieszczenie Symmorphus connexus (Curtis) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Zbadany materiał: 44 okazy (49♀♀, 5♂♂), w tym 31 okazów (30♀♀, 1♂) wcześniej niepublikowanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Miedzyzdroje [VV67] *.07.1907 – 1♀ coll. RDi (MPW); Gdynia [CF44] 12.08.2003 – 1♀ 

leg. JKK (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 27.06.1998 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Gorzewo [CD91] 2-9.07.1993 – 2♀♀ leg. JKK (MPŁ); Ostrów Wlkp. 

[XT92] 11.06.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Jałowice – Osiek, oddz. 214-235 [VT94] 11.06.2011 – 1♀ leg. JW 

(cJW);  

Nizina Mazowiecka: Bolimowski PK: Droga Łowicka [DC46] 5.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Biskupice 

[DD02] 4.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Bolimowski PK: L. Kaczew [DC46] 10.06.2010 – 1♀ leg. TK 

(MGB); 

Podlasie: Sobibór [FC80] 12.06-15.07.2014 – 1♀ leg. RP (UJK); 

Śląsk Dolny: Mirków [XS57] 29.08.1880 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Bytom – Szombierki [CA47] 8.06.2011 – 1♀, 1♂, 20.07.2014 – 4♀♀, 31.07.2018 – 1♀ leg. RD, 

[CA57] 22.07.2010 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 
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Wyżyna Małopolska: Mikołajów [DC23] 23-26.06.1992 – 1♀ leg. EA (MPŁ); Słotwiny [DC23] 5-8.07.1992 – 

1♀ leg. EA (MPŁ); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: G. Chełmowa [EB03] 7.08.1979 – 1♀, 15.08.1984 – 1♀ leg. JKK 

(MPŁ); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN - Złota Góra [DA16] 12.08.1996 – 1♀ leg. RD (MGB); Dol. 

Będkowska - Brzezinka [DA05] 18.06.2002 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Nizina Sandomierska: Przedbórz [EA55] 7.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Huta Przedborska [EA55] 09.06.2007 

– 1♀ leg. TH (MIZ); 

Sudety Wschodnie: Bardo Śl. [XR29] 12.07.1887 – 1♀ coll. RDi (MPW); 

Beskid Zachodni: Ponice k. Rabki [DV29] 2.08.2000 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Magurski PN - Przełęcz Hałbowska [EV38] 1.09.2005 – 1♀ leg. BW (MGB). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 23♀♀, 6♂♂ (MGB). 

 

Symmorphus (Symmorphus) crassicornis (Panzer, 1798) 

– Vespa crassicornis Panz., (Schilling 1850) 

– Odynerus (Symmorphus) crassicornis Pz. (Wierzejski 1874), (Meyer 1919), (Dittrich 1921), 

(Bischoff 1925) 

– Odynerus crassicornis Wesm., (Niezabitowski-Lubicz 1902) 

– Odynerus crassicornis (Panz.), (Möschler 1939), (Paul 1943), (Stępkowska-Barańska 

1963), (Skibińska 1981, 1982), (Kowalczyk, 1988c), (Pawlikowski 1990),  

– Symmorphus herrichianus Sauss., (Wójtowski, Szymaś 1973)  

– Symmorphus crassicornis (Panzer, 1798) (Brischke 1862, 1888), (Wierzejski 1868), (Müller 

1918), (Skibińska 1986, 1989a), (Cumming 1989), (Kowalczyk 1990, 1991a, b, 1994, 2006), 

(Wiśniowski 2000, 2002, 2005a, 2008), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008a, 2008b), 

(Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 

2003, 2005, 2007, 2009), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Kowalczyk i in. 

2008), (Szczepko, Wiśniowski 2009, 2010), (Olszewski 2010), (Wiśniowski, Piotrowski 

2013), (Rzeźnicki i in. 2015), (Kierat i in. 2017); (Zubek 2017), (Żyła i in. 2018)  

Diagnoza 

Samica: owłosienie głowy długie, wełniste, podobne jak na śródpleczu. Żuwaczki czarne. 

Nadustek czarny z żółtą plamą zmiennej wielkości, wypukły, u nasady bardzo drobno i gęsto 

punktowany (odległości pomiędzy punktami mniejsze od ich średnicy), w stronę szczytu 

punktowanie coraz grubsze i rzadsze, z długim odstającym owłosieniem skierowanym  

w stronę szczytu. Wycięcie na szczycie płytkie z ostrą listewką i ostrymi ząbkami po bokach. 

Warga górna czarna. Jamki ciemieniowe okrągłe, mniejsze od przyoczek, oddalone od siebie 

podobnie jak tylne przyoczka, osadzone w owalnych, skierowanych do środka zagłębieniach, 

pokryte wewnątrz ciemnym, krótkim owłosieniem. Trzonek czułków czarny lub z żółtą 
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przepaską. Biczyk czarny. Żółta pojedyncza plama u nasady czułków i małe na szczycie 

policzków. Przedplecze z dużymi żółtymi plamami. Kąty przedplecza bardzo krótkie, 

łagodnie zaokrąglone. Tarczka z parą plam lub czarna, zatarczka czarna. Tylna ściana 

zatarczki u dołu silnie pomarszczona. Tylna ściana propodeum pomarszczona, błyszcząca, na 

krawędziach bocznych łagodnie załamana. Górna część mesepisternum z delikatną fakturą lub 

gładka z pojedynczymi, silnie rozproszonymi punktami, z żółtą plamą (może zajmować do 

połowy jego powierzchni).Pokrywki skrzydłowe żółte, z czarną podłużną plamą u nasady  

i rudą, transparentną plamą w środku. Parategule czarne. Stopy, golenie oraz zakończenia ud 

żółte. Biodra II i III pary nóg z żółtymi plamami, krętarze czarne. Powierzchnia pozioma  

I tergitu krótsza od przedniej, opadającej. Tergity I-VI i sternity II-V z żółtymi przepaskami 

(przepaska na VI tergicie w postaci plamy, na sternitach w środku wycięte i po bokach lekko 

zwężone). Odwłok pokryty bardzo krótkim przylegającym owłosieniem, jedynie I tergit oraz 

sternity I i II z długimi włosami). Długość ciała: 12 – 15 mm.  

Samiec: żuwaczki z przodu żółte, z czarną obwódką i czarnymi bokami. Nadustek żółty  

z czarną obwódką mogącą sięgać wycięcia na szczycie. Wycięcie na szczycie płytkie,  

z wąską, transparentną lub czarną listewką. Ostatni człon czułków długości zbliżonej do 

największej szerokości u podstawy, na VII-XI podłużne żółtorude tyloidy (dwa pierwsze 

mogą nie być wybarwione). Przedplecze z parą żółtych plam lub czarne. Kąty przedplecza 

tworzą krótkie skierowane na boki tępe ząbki. Pokrywki skrzydłowe czarne u nasady,  

z ciemną transparentna plamą w środku i żółtą krawędzią zewnętrzną (u części osobników 

prawie całe czarne). Zdarzają się osobniki z całkowicie czarnym tułowiem. Na nogach tylna 

część goleni I i II z ciemnymi plamami. Końce stóp II i III pary przyciemnione. Żółte 

przepaski na tergitach I-VI i sternitach II-VI. Długość ciała: 8 – 12 mm.  

 Uwagi: Wśród samic zdarzają się osobniki z silnie zredukowanym żółtym 

zabarwieniem. Redukcji ulega wielkość plam, ilość przepasek (szczególnie na 2 ostatnich 

segmentach), zabarwienie pokrywek skrzydłowych (mogą być ciemnobrązowe z małą żółtą 

plamką), zanikają plamy na tarczce, wybarwienie odnóży jest ciemniejsze a biodra są czarne. 

U samców zdarzają się osobniki o silnie zredukowanym ubarwieniu odwłoka, włacznie  

z  całkowitym zanikiemu przepasek ostatnich segmentów. 

Rozmieszczenie: Europa, Rosja od Uralu po zach. i wsch. Syberię, Kaukaz, Turcja, Iran, 

Centralna Azja, Kazachstan, Mongolia, Chiny, Indie (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek 

sybero-atlantycki. 
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Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i zioło-

rośla, lasy (bory mieszane, grądy, olsy) oraz ich obrzeża, zbiorowiska kserotermiczne 

(Kowalczyk 1994; Kowalczyk Szczepko 2004; Dylewska, Wiśniowski 2003). 

Gniazdowanie: w pędach roslin (Phragmites sp, Rubus sp., Sambucus sp.), opuszczonych 

chodnikach ksylofagów i opuszczonych gniazdach innych błonkówek w drewnie lub ziemi 

(Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Budrienė i in. 2004; Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Angelica archangelica L., A. sylvestris L., Heracleum sphondylium L., 

Pastinaca sativa L. (Apiaceae), Scrophularia nodosa L. (Scrophulariaceae) (Paul 1943; 

Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Schneider, Feitz 2001); Carduus sp, Taraxacum officinale 

F.H. Wigg. (Asteraceae), Reseda lutea L. (Resedaceae), Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: larwy Phytonomus sp. (Coleoptera: Curculionidae), Chrysomela lapponica L., 

Ch. populi L., Ch. saliceti Suffrian, Linaeidea aenea (L.), (Coleoptera: Chrysomelidae), larwy 

Microlepidoptera (Lithocolletidae, Tischeriidae, Stigmellidae, Cosmopterygidae, 

Heliozelidae) (Blüthgen 1961; Budrienë 2003; Ruchin, Antropov 2019).  

Pasożyty i parazytoidy: Amobia distorta (Allen) (Diptera: Sarcophagidae), Chrysis fulgida 

Linnaeus, Ch. ignita (L.), Ch. iris Christ, Ch. longula Abeille de Perrin, Ch. mediata 

Linsenmaier, Ch. nitidula Fabr., Ch. violacea Rossi, Ch. viridula L., Chrysura austriaca 

(Fabricius) (prawdop.) (Hymenoptera: Chrysididae) (Berland 1928; Berland, Bernard 1938; 

Blüthgen 1961; Draber-Mońko 1964; Banaszak 1980a; Morgan 1984; Tscharntke i in. 1998; 

Paukkunen i in. 2015; Pärn i in. 2015; Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od początku V do końca VIII. 
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Ryc. 126. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus crassicornis (Panzer) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Szczecin – Dąbie [VV74], Wyspa Wolin (Paul 1943); Sopot – Łysa Polana [CF43] 

(Kowalczyk 2006); 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów, – Bezrzecze, – oś. Pogodno: Wzgórze Napoleona, Pilchowo [VV62], 

– Zdroje [VV71], – Gocław: Leśne Wzgórze [VV72], Bartoszewo [VV63], Szczeciński PK Puszcza Bukowa 

[VV70], Lubczyna [VV82], Czaplinek [WV83], Bytów [XA60] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); ok. wsi Rubcowo [FE56], rez. 

Mały Borek [FE57] (Kowalczyk 1991b); Suwałki – Las Suwalski [FE29], Wigierski PN: Cimochowizna, 

Krzywe, L. Krzywe, Leszczewo, oddz.390, Wasilczyki [FE39], Wiatrołuża [FF30], Gawrych Ruda, Zatoka 

Słupiańska [FE38], Suwalski PK: Smolniki [FF21] (Żyła 2006); Sierakowo [CD59] (Olszewski 2010);  

Prusy (hist.) (Brischke 1862); Prusy Zachodnie i Wschodnie (hist.) (Brischke 1888); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: ok. Rzepina [VU80] (Müller 1918); Strzelewo [XU89] (Meyer 1919); 

Poznań – Roln. Zakł. Dośw. Ogrody AR [XU30] (Wójtowski, Szymaś 1973); Koniczynka, Papowo Toruńskie 

[CD48] (Pawlikowski 1990); Byszew [CC88], Daszyna [CC78] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); KWB Gubin 

[VT84] (Rzeźnicki i in. 2015); 

Nizina Mazowiecka: ogólnie (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa – Białołęka Dworska [DC99] (Skibińska 

1981, 1989a); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982, Cumming 1989); Warszawa – Białołęka Dworska [DC99], – 

Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk, Szczepko 2001); 

Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); rez. Bażantarnia [DC35], Zwierzyniec 

Królewski [DC35] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Bolimowski PK: rez. Polana Siwica [DC36], Polana Bielawy 

[DC46] (Kowalczyk, Kurzac 2009); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); 

Podlasie: Poleski PN: „Dobry Las” k. Pieszowoli [FC50] (Wisniowski, Piotrowski 2013);  
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Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Białowieża – Park Pałacowy , – budynek BSG 

[FD94], ogólnie Puszcza Białowieska [FD85] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46], Niemcza [XS21], Podgórnik {cz. Jarzmanic Zdroju} [WS66] (Dittrich 1921);  

Śląsk Górny: Brynek [CA39], Bytom, – Szombierki, Chorzów – skansen [CA57], Gliwice [CA37], Konopiska 

[CB62], Ligota Tworkowska [CA04], Zabrze – Rokitnica [CA47] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] (Wierzejski 1874); Kraków [DA24], Krzeszowice [DA05] 

(Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: Bukówki, Cieślik, Czyżówki, Dąbrówka, Kaliski, Krakowska 

Brama, Młynnik, Ojców,– Park Zdrojowy, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Skała Jonaszówka, Skała 

Małesowa, Skały Węzie, Wola Kalinowska, Złota Góra [DA16], Iwiny, Maszyce,Prądnik Korzkiewski [DA15] 

(Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); Kraków 

[DA24] (Kierat i in. 2017); 

Wyżyna Małopolska: Nowosolna [DC03], Barycz [CC71] (Kowalczyk, 1988c); Sandomierz [EB51] (Cumming 

1989); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk 1994); Ogr. Bot. w Łodzi 

[CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2003, 2005); PK Wzniesień Łódzkich: Poćwiardówka [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 

2007); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); Łódź – Stoki [CC93] 

(Kowalczyk, Szczepko 2008a); Budziszewice [DC22], Zalesiczki [CB86] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); 

Spalski PK: rez. Jeleń [DC30], Teofilów [DC40] (Kowalczyk i in. 2008); Grabina, Kalonka [DC04] (Szczepko, 

Wiśniowski 2010); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Święty Krzyż, L. Góra Chełmowa, Cząstków–Zapusty [EB03] 

(Kowalczyk 1990); Słowik (Las) [DB63] (Zubek 2017); 

Roztocze: Krasnobród [FB50], Susiec [FA58], Guciów [FB40], Biała Góra k. Tomaszowa Lub., Przecinka, 

[FA79], Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Polanica Zdrój [XR08], Myślibórz [WS85], Wojków k. Kowar [WS52], Góry Suche 

[WS91] (Dittrich 1921); Szklarska Poręba [WS33] (Cumming 1989);  

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] (Schilling 1850); Bardo [XR29] (Dittrich 1921); 

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32], Sącz [DV79] (Niezabitowski-Lubicz 1902); 

Bieszczady: Pszczeliny [FV24], Wetlina [FV04], (Wiśniowski 2000); 

Tatry: ogólnie [DV25] (Wierzejski 1868, 1874). 

Zbadany materiał: 369 okazów (232♀♀, 137♂♂), w tym 226 okazów (144♀♀, 82♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF33] 5.08.2010 – 1♀, - Klub Tenisowy Arka [CF44] 18.07.1994 – 1♂, - Polanka 

Redłowska [CF44] 22.06.2011 – 1♀, 30.06.2011 – 1♂ leg. JKK (MGB); rez. Kacze Łęgi [CF34] 2.08.2001 – 1♀ 

leg. JKK (MGB); Darłówko [WA83] 25.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB);  

Pojezierze Pomorskie: Dębsko [WV50] 7.08.1991 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Garcz [CF12] 21.07.1997 – 1♀ leg. 

JKK (MGB); Ińsko [WV32] 8.06.2004 – 1♂, 13.06.2004 – 1♂, 28.06.2004 – 1♀, 12.07.2005 – 1♀ leg. GM 

(cGM); rez. Mechowiska Sulęczyńskie [XA81] 15.08.2015 – 1♀ leg. JW (cJW); 

Pojezierze Mazurskie: Spychowo [EE23] 21.06.2017 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1915 – 1♀ leg. ES (MŚO); Gorzewo [CD91] 2-

9.07.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); rez. Winnica [CC40] 26.07.2004 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Murzynowo [CD92] 
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2.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Osiek [VT94] 11.06.2011 – 1♀ leg. JW (cJW); Szklarka Przygodzicka [XT90] 

06.06.2015 – 1♀, 08.2015 – 1♀ leg. TR (cJW); Przybrodzin [XU91] 02.07.2016 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08] 14.07.1957 – 1♀, – Bielany [DC99] 2.07.1956 – 1♀, – Powsin [EC07] 

27.07.1956 – 2♀♀, – Ogród Botaniczny [EC08] 30.06.1957 – 1♀, – Radość [EC18] 11.07.1957 – 1♀, – Błonie 

[DC78] 15.07.1957 – 2♀♀ leg. JS (MIZ); Podkowa Leśna [DC87] 5.08.1948 – 1♀ leg. *, 17.06.1954 – 1♀ leg. 

JGł (MIZ); Brwinów [DC87] 21.06.1950 – 1♀ leg. BP, 23.06.1950 – 1♀ leg. AR, 2.07.1956 – 1♀ leg. JS, 

3.07.1956 – 1♀ leg. JGł (MIZ); Józefów [EC17] 2.06.1956 – 1♀, 12.07.1956 – 1♀, 6.06.1957 – 2♀♀, 2.07.1957 

– 1♀, 23.06.1957 – 2♀♀ leg. JS (MIZ); Wyszogród [DD40] 14.07.1956 – 2♀♀ leg. BP (MIZ); Łomianki 

[DC99] 5.06.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Sochaczew [DC48] 22.06.1957 – 1♀ leg. AMo (MIZ); Bolimowski PK: 

Suliszew [DC55] 15.06.1996 – 1♂, Droga Łowicka [DC46] 5.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MPŁ), L. Kaczew 

[DC46] 10.06.2010 – 1♀ leg. TK (MGB); Święte [DC35] 8.06.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Biskupice [DD02] 

12.06.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Parzeń [DD03] 29.07.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Puszcza Białowieska: Leśna {ul. w Białowieży} [FD94] 16.07.1984 – 1♀ leg. ZŚ (MPŁ); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] * – 1♀ leg. ES (MŚO); Ligota Wielka [XR49] 10.07.1920 – 1♀ leg. ED (MGB) 

Śląsk Górny: Bytom – Dąbrowa Miejska [CA48] 11.06.1948 – 1♀ leg. WN, 4.07.1949 – 1♀ leg. MB (MIZ); 

Błędów [CA87] 14.07.1994 – 1♀ leg. WC (ISEZ); Mysłowice Ćmok [CA66] 12.06.2011 – 1♀ leg. AL (MGB); 

rez. Segiet [CA48] 4.08.2011 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Bytom [CA57] 22.07.2015 – 1♀ leg. RD, – Szombierki 

[CA57] 12.06.2010 – 1♀, – Miechowice [CA48] 7.08.2011 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 12.06.1914 – 1♀ leg. *, – Ludwinów [DA24] 14.06.1918 – 

1♀ leg. *, – Ogród Bot. [DA24] 12.07.1918 – 1♂ leg. PŁ (ISEZ); Ojcowski PN: Ojców [DA16] 6.08.1954 – 1♀ 

leg. AR (MIZ), Złota Góra [DA16] 12.08.1996 – 1♂ leg. RD (MGB); Trzebniów [CB81] 8.05.1994 – 1♀ leg. 

WC (ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Marcule [EB16] *.1894 – 1♂, 9.07.1900 – 1♀ leg. * (MIZ); Białobrzegi [DC30] 

5.07.1936 – 1♀ leg. AS (MPŁ); rez. Grabowiec [DA79] 11.06.1953 – 1♀ leg. AR (MIZ); Sandomierz [EB51] 

8.07.1954 – 1♀, 12.07.1954 – 1♀ coll. JN (MPW); Krzyżanowice [DA68] 30.06.1955 – 2♀♀, 22.07.1956 – 1♀, 

28.06.1957 – 1♀, 29.06.1957 – 4♀♀, 1.07.1957 – 1♀, 2.07.1957 – 5♀♀ leg. EIZP (MIZ); rez. Jeleń [DC30] 

9.07.1984 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Janinów [DC04] 24.06.1994 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); rez. Grabowiec [DA79] 

13.07.1994 – 1♀ leg. RD (MGB); Kików [DA98] 19.06.1995 – 1♂ leg. WŻ (MGB); Andrzejów [DC03] 

19.06.1996 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); Gaj k. Przedborza [DB25] 09.08.1997 – 1♀, 06.07.2013 – 1♀ leg. WŻ 

(MGB); Królowa Wola [DC41] 12-22.06.2003 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); PK Wzniesień Łódzkich: Plichtów 

[DC04] 23.06.2004 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Góry Świętokrzyskie: rez. Grzegorzowice [EB13] 2.06.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Zachełmie [DB74] 

12.06.2014 – 1♀ leg. MP (UJK); Słowik (Las) [DB63] 10.07-24.07.2016 – 1♀ leg. KZ (UJK); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 5-06.1908 – 1♀ leg. *, 13.03.1956 – 1♀ leg. JL (MIZ); Olszanka Lubelska 

[FB25] 12.07.1918 – 1♂ leg. JF (ISEZ); Krasnystaw [FB55] 19.06.1919 – 1♀ coll. JN (MPW); Załucze Stare 

[FB49] 15.06.2011 – 1♀ leg. WP (cBW); 

Nizina Sandomierska: Latoszyn [EA24] 26.06.1921 – 4♀♀ leg. * (ISEZ); Przeworsk [FA04] 8.07.1995 – 1♀ 

leg. RD (MGB); Ndl. Kolbuszowa, L. Zapole [EA56] 10.06.2003 – 1♂ leg. TH (MIZ); Poręby Kamieńskie 

[EA45] 8.06.2007 – 3♀♀, 1♂ leg. TH (MIZ); Sadykierz- Łazy [EA45] 21.07.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Rogóżno k. Łańcuta [EA94] 26.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Ruda Kąty k. Rydzowa [EA26] 27.07.2008 – 1♀ 
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leg. TH (MIZ); Huta Przedborska [EA55] 15.06.-13.07.2010 – 1♀ leg. TH (MIZ); Korzenica k. Laszek [FA34] 

17.06.2010 – 1♀ leg. TH (MIZ); Dąbrowa Tarn. – Beleryt [DA95] 22.07.2016 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Wierzchosławice [DA84] 22.07.2016 – 1♂ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Kowary Wojków [WS52] *.07.1890 – 1♂ coll. RDi (MPW); Myślibórz [WS75] *.1894 – 

1♀, 1♂ coll. RDi (MPW); Polanica Zdrój [XR08] 24.07.1916 – 1♂, 10.08.1916 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Wolibórz [XS10] 4-5.07.1996 – 2♂♂ leg. HS (MGB);  

 

 

Ryc. 127. Rozmieszczenie Symmorphus crassicornis (Panzer) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Beskid Zachodni: Przydonica [DA80] 15.07.* – 1♀ leg. * (ISEZ); Maków [DA00] *.1927 – 1♀ leg. * (ISEZ); 

Węgierska Górka [CV69] *.1928 – 1♀ leg. * (ISEZ); Rytro [DV78] 15.07.* – 1♀ leg. * (MIZ); Myślenice 

[DA22] 3.07.1950 – 1♀ leg. WN (MIZ); ok. Rytra [DV78]  *.07.1957 – 1♀ leg. JD (MPŁ); Babia Góra [CV99] 

19.06.1969 – 1♀ leg. MB (MGB); Gorcowe [DV48] 19.08.1988 – 1♀ leg. JNd (MPŁ); Wisła [CA40] 1-

8.08.1994 – 4♀♀, 5♂♂, 27.07.1995 – 1♂, 29.07.1995 – 6♂♂, – Czarne [CV59] 4.08.1994 – 1♂, 1.08.1996 – 

1♂, 2.08.1996 – 1♀, 1♂ leg. WŻ (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 17.07.1997 – 4♀♀, 5♂♂, 23.07.1997 – 2♂♂, 

24.07.1997 – 2♂♂, 30.07.1997 – 1♂, 21.07.1998 – 2♂♂, 22.07.1998 – 2♂♂, 23.07.1998 – 1♂, 27.07.1998 – 

1♀, 3♂♂, 30.07.1998 – 2♂♂, 3.08.1998 – 1♂, 12.07.1999 – 2♀♀, 2♂♂, 13.07.1999 – 1♀, 4♂♂, 14.07.1999 – 

1♂, 17.07.1999 – 2♀♀, 5♂♂ leg. WŻ (MGB); Ochotnica Górna – Forendówki [DV48] 21-28.07.2005 – 1♀ leg. 

ŁP (ISEZ); Szlembark, droga na Studzionki [DV48] 26.08.2005 – 1♂ leg. ŁP (ISEZ); LZD Krynica – 

Krzyżówka [DV97] 13.06.-7.10.2014 – 1♀, – Mochnaczka Wyżna [DV97] 6.07.-15.10.2015 – 1♀ leg. MJŁ 

(MIZ); Kamionka Wielka [DV89] 1-4.06.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 
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Kotlina Nowotarska: Knurów – Szlembark [DV48] 19.08.2005 – 1♀ leg. ŁP (ISEZ); Jurgów [DV36] 9.07.2018 

– 1♂ leg. WŻ (MGB); 

Bieszczady: Moczarne [FV14] 15-29.07.1985 – 1♂ leg. CW&AJ (MPŁ); 

Pieniny: Pieniny [DV57] *– 6♀♀, 6♂♂ leg. S, *.04.1913 – 1♀ leg. * (ISEZ); Krościenko [DV57] 17.07.1925 – 

1♀ leg. * (MPŁ); Czorsztyn [DV57] 28.07.1998 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Tatry: Dol. Olczyska [DV25] 5.08.1923 – 1♂ leg. JF (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy 12♀♀, 13♂♂; Turcja 1♀,1♂ (MGB); Szwecja 1♀, 3♂♂ 

(MGB), 1♀ (MPŁ). 

 

Symmorphus (Symmorphus) debilitatus (Saussure, 1855) 

– Odynerus (Symmorphus) debilitatus L., (Meyer 1919) 

– Odynerus debilitatus (Sauss.) (Dittrich 1921), (Paul 1943), (Niezabitowski-Lubicz 1902), 

(Skibińska 1982), (Kowalczyk 1988b, 1988c) 

– Symmorphus debilitatus (Saussure, 1856), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk i in. 2008), 

(Olszewski 2010),  

– Symmorphus debilitatus (Saussure,1855) (Skibińska 1986, 1989a), (Cumming 1989), 

(Kowalczyk 1990, 1991a, 1994), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 

2005a, 2008), (Dylewska, Wiśniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2002), (Kowalczyk, 

Szczepko 2008b), (Żyła i in. 2018) 

– jako Odynerus (Odynerus) connexus Curt. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, patrz Puławski 1967] 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, brązowo rozjaśnione na szczycie. Nadustek wypukły, czarny 

sporadycznie z żółtą plamą u nasady, gęsto i drobno punktowany ( w 1/3 od szczytu 

punktowanie grube i głębokie), z krótkim i przylegającym owłosieniem. Wycięcie na szczycie 

płytkie, z bardzo krótkimi ząbkami po bokach i listewką w środku, na zewnętrznej krawędzi  

z bardzo drobnymi zmarszczkami. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Jamki 

ciemieniowe okrągłe, mniejsze od przyoczek, wewnątrz z ciemnymi, krótkimi włoskami, 

oddalone od siebie podobnie jak tylne przyoczka,. Trzonek i biczyk czułków czarne. Małe 

żółte plamy u nasady czułków i na szczytach policzków. Owłosienie głowy krótkie i proste 

(zbliżone do średnicy przyoczka), dłuższe niż na śródpleczu. Przedplecze czarne. Kąty 

przedplecza w postaci ostrych i długich, skierowanych pod kątem do przodu zębów. 

Śródplecze drobno punktowane, z grubymi  punktami na całej jego długości. Tarczka czarna, 

sporadycznie z małymi żółtymi plamkami. Zatarczka czarna. Tylna ściana propodeum, z silną 

fakturą, błyszcząca, na krawędziach zewnętrznych tworzy ostre listwy. Mesepisternum  

z bardzo delikatną fakturą, z pojedynczymi grubymi punktami, błyszczące, w górnej części  
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z żółtą plamą. Pokrywki skrzydłowe ciemnobrązowe zaczernione u nasady, z w różnym 

stopniu transparentną plamą w środku. Parategule czarne. Stopy, golenie I pary z przodu oraz 

II i III pary głównie u nasady oraz końce ud w okolicy stawów brązowożółte. Biodra  

i krętarze czarne. Powierzchnia pozioma I tergitu podobnej długości jak przednia, opadająca, 

na ich styku wyraźna listwa w środkowej części zbieżna ku górze. Tergity I, II i IV oraz 

sternit II z żółtymi przepaskami, przepaska na IV tergicie skrócona. Odwłok pokryty bardzo 

krótkim przylegającym owłosieniem. Długość ciała: 8 – 9 mm  

Samiec: żuwaczki na górnej powierzchni żółte. Nadustek żółty z czarną, szeroką obwódką 

mogącą sięgać wycięcia na szczycie. Wycięcie na szczycie półokrągłe, po bokach z ostrymi 

ząbkami, wewnątrz z transparentną listewką. Ostatni człon czułków tak długi jak szeroki  

u podstawy, na VIII-XI segmencie szerokie, brązowożółte tyloidy, w otoczeniu tyloidów 

segmenty mogą być rozjaśnione. Żółte plamki u nasady czułków i na szczycie policzków 

bardzo drobne, mogą zanikać. Mesepisternum, tarczka i zatarczka czarne. Odnóża 

ciemniejsze: tylna część goleni z ciemnymi plamami, końce stóp brązowo przyciemnione. 

Tergity I-II oraz sternit II z żółtymi przepaskami (przepaski na tergitach w środku z wycię-

ciem, mogą być przerwane, przepaska na sternicie wąska w środku przerwana). Długość: 7 – 

8,5 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, płn. Kaukaz, Krym, Turcja (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek 

ponto-atlantycki. 

Siedliska: łąki, pastwiska i ziołorośla, zbiorowiska kserotermiczne, skarpy lessowe i obrywy 

ziemne, środowiska ekotonowe, lasy (bory mieszane, grądy), parki, drewniane budynki  

i konstrukcje, składy drewna (Kowalczyk 1988c; 1991a,1994; Dylewska, Wiśniowski 2003). 

Z Białorusi wymienia się także sośniny na piaskach, suche dąbrowy jak również olsy, 

wilgotne bory, dąbrowy i łąki (Schljachtenok, Gusenleitner 1996). 

Gniazdowanie: w drewnie w opuszczonych chodnikach ksylofagów, w lessowych i glinia-

nych ścianach w opuszczonych gniazdach innych błonkówek (Odynerus sp.), w trzcinie 

(strzechy), pędach Rubus sp., Sambucus sp. (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Wickl 1995; 

Budrienė i in. 2004). 

Odwiedzane kwiaty: Laserpitium hispidum Bieb., Heracleum sibiricum L. (Apiaceae), 

Solidago sp. (Asteraceae), Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers., S. umbrosa Dumort. 
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(Scrophulariaceae) (Kofler 2005; Fateryga 2010, 2011); Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) 

(dane niepublikowane). 

Pokarm larw: gąsienice Tischeria complanella Hübner (Lepidoptera: Tischeriidae), 

Lithocolletinae, Gracillariinae (Lepidoptera: Glacillariidae), Nepticulidae, Incurvariidae 

(Lepidoptera) (Blüthgen 1961; Budrienė 2003). 

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis angustula Schenck, Ch. ignita (L.), Ch. leptomandibularis 

Niehuis (możliwy), Ch. solida Haupt (możliwy) (Hymenoptera: Chrysididae), Melittobia 

acasta (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), Nematopodius formosus Gravenhorst 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) (Blüthgen 1961; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 

2015; Wiśniowski 2015). 

Okres pojawu: od polowy V do końca IX. 

Ryc. 128. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus debilitatus (Saussure) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: DD (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów, – oś. Pogodno – Wzgórze Napoleona, Pilchowo [VV62], – Ustowo, 

Kurów [VV61], Słupsk, Kobylnica [XA33] (Paul 1943); Szczecin [VV72] (Cumming 1989); 

Pojezierze Mazurskie: Wigierski PN: Krzywe, L. Krzywe, Leszczewo, Rosochaty Róg, Tartak, Wigry [FE39], 

Wiatrołuża [FF30], Łopuchowo [FF21] (Żyła 2006); Sierakowo [CD59] (Olszewski 2010);  

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Strzelewo [XU89] (Meyer 1919); 
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Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna [DC87] (Stępkowska-Barańska 1963; ogólnie Mazowsze (Skibińska 

1982); Hamernia [DC66] (Skibińska 1986); Radziejowice [DC66], rez. im B. Hryniewieckiego [DC87] 

(Skibińska 1989a); Warszawa [EC08] (Cumming 1989); Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska-Kowalczyk i in. 

2002);  

Puszcza Białowieska: Białowieski PN: oddz. 288C/318A, 369, 342D, Białowieża [FD94] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46], (Dittrich 1921); Wrocław [XS46] (Cumming 1989); 

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38] (Dittrich 1921); 

Śląsk Górny: Bytom [CA57], – Dąbrowa Miejska, rez. Segiet [CA48], Chorzów – skansen [CA57], Kochłowice 

[CA56], Lubliniec [CB21], Pszczyna – skansen [CA53], Świerklaniec [CA58] (Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Olsza [DA24] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: 

Bukówki, Cieślik, Dol. Sąspowska, Drewniana Droga, Góra Koronna, Grodzisko, Kaliski, Krakowska Brama, 

Młynnik, Ojców, Pieskowa Skała, Prądnik Czajowski, Skała Jonaszówka, Skała Nad Trzaską, Wąwóz Jamki, 

Złota Góra [DA16], Iwiny, Maszyce, Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, 

Wiśniowski 2003); Załęczański PK: Bieniec [CB36], Dzietrzniki [CB36] (Kowalczyk, Kurzac 2002); ogólnie 

Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Przyłęk [DC24] (Kowalczyk 1988b); Wiączyń Górny [DC03], Rzgów [CC92] 

(Kowalczyk, 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – Las Łagiewniki[CC94] (Kowalczyk, 1994); 

Słotwiny [DC23], Zalesiczki [CB86] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Ludwików, Tomaszów Mazowiecki – 

Białobrzegi [DC30], Spalski PK: Inowłódz [DC40] (Kowalczyk i in. 2008);  

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: L. Góra Chełmowa, Cząstków – Zapusty [EB03], Krajno Pogorzele 

[DB93], Grzegorzowice [EB13] (Kowalczyk 1990); 

Tatry: ogólnie [DV25] (Niezabitowski-Lubicz 1902). 

Zbadany materiał: 233 okazy (206♀♀, 27♂♂), w tym 68 okazów (58♀♀, 10♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pojezierze Mazurskie: Spychowo [EE23] – 1♀ 18.06.2017 leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Zielona Góra [WT35] * – 1♀ coll. RDi (MPW); Murzynowo [CD92] 

12.08.1996 – 2♀♀ leg. JKK (MGB); Sierakowski PK: Chalin [WU72] 31.05.2011 – 1♀ leg. JW (cJW) 

Nizina Mazowiecka: Bolimowski PK: Grabie [DC46] 22.06.1993 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); Parzeń [DD03] 

19.08.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); 

Śląsk Dolny: Krzelów [XS09] * – 1♀ leg. ES (MŚO); Głogówek [YR08] 30.06.1995 – 1♀ leg. WŻ (MGB)  

Śląsk Górny: Bytom, przy MGB [CA57] 17.08.2009 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 21.07. * – 1♀ leg. JF, 16.06.1918 – 1♀ leg. PŁ (ISEZ); 

Ojcowski PN Bukówki 21.05.2012 [DA16] – 1♂ leg. BW (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Pińczów [DA69] 18.06.1956 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); Rogów [DC24] 12.07.1977 – 1♀ 

leg. MW (MPŁ); Inowłódz [DC40] 2.06.1983 – 3♀♀ leg. JKK (MPŁ)Gaj k. Przedborza [DB25] 09.08.1997 – 

1♀ leg. WŻ (MGB); Radomsko [CB95] 17.06.2007 – 1♀ leg. JBe (MGB);  

Góry Świętokrzyskie: Nowa Słupia [EB03] 25.05.1983 – 1♂ leg. MD (cBW); rez. Grzegorzowice [EB13] 

2.06.1993 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Wyżyna Lubelska: Puławy [EB69] 23.05.1910 – 1♂ leg. * (MIZ); 
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Nizina Sandomierska: Sandomierz [EB51] 21.07.1952 – 3♀♀ coll. JN (MPW); Wojnicz [DA83] 26.06.1989 – 

1♀ leg. BW (cBW); Kamionka Górna [EA98] 1-3.07.2015 – 2♀♀, 23-24.07.2015 – 4♀♀ leg. BW (cBW); 

Wierzchosławice [DA84] 6.08.1998 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Przeworsk [FA04] 8.07.1995 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Ndl. Rudnik – L. Groble [EA88] 18.06.2001 – 1♀ leg. TH (MIZ); Cierpisz [EA55] 22.07.2007 – 1♀ leg. TH 

(MIZ); Ndl. Leżajsk – L. Brzyska Wola [FA17] 30.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Podłuże k. Gorzyc [FA15] 

8.06.2009 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Beskid Zachodni: Żegiestów [DV86] 3.07.1965 – 1♀ leg. MD (ISEZ); Wisła [CA40] 1-8.08.1994 – 1♀, 

29.07.1996 – 2♀♀, – Malinka [CV59] 2.08.1996 – 1♀, – Czarne [CV59] 2.08.1996 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Ponice k. Rabki [DV29] 17.07.1997 – 2♂♂, 23.07.1997 – 1♀, 30.07.1997 – 1♀, 27.07.1998 – 1♀, 30.07.1998 – 

3♀♀, 13.07.1999 – 2♀♀, – 1♂, 30.07.2000 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Kamionka Wielka [DV89] 12.06.2018 – 1♀ 

leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36] 9.07.2018 – 1♂, 12.07.2018 – 2♀, 2♂♂ leg. WŻ (MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 2♀♀ leg. S (ISEZ); Przełom Dunajca, Klejowa G. [DV57] 16.06.1961 – 1♀ leg. 

MD (ISEZ); Sromowce Niżne [DV57] 9.07.2011 – 2♀♀, 4.07.2014 – 1♀ leg. BW (cBW). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 3♀♀; Szwecja – 1♀, 1♂ (MGB). 

 

Ryc. 129. Rozmieszczenie Symmorphus debilitatus (Saussure) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  

 

Symmorphus (Symmorphus) gracilis (Brulle, 1832) 

– Odynerus (Symmorphus) elegans H. Sch., (Wierzejski 1874) 

– Odynerus gracilis Brullé, (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Möschler 1939), (Paul 1943), 
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– Odynerus (Symmorphus) elegans Wesm., (Dittrich 1921), (Meyer 1919), (Bischoff 1925) 

– Odynerus (Symmorphus) gracilis Buck., (Szulczewski 1950) 

– Odynerus elegans Wesm. (Skibińska 1981, 1982), (Kowalczyk 1988b,1988c),  

– Symmorphus gracilis Brullé, 1832, (Cumming 1989), (Kowalczyk 1990, 1991a, 1994), 

(Celary 1998), (Skibińska 1986, 1989a), (Ciechanowski i in. 2001a), (Kowalczyk, Szczepko 

2001), (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002), (Wiśniowski 2002, 2005a), (Dylewska, 

Wisniowski 2003), (Kowalczyk, Kurzac 2005, 2007), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk i in. 

2008), (Kowalczyk, Szczepko 2008b), (Żyła i in. 2018)  

– Odynerus (Odynerus) gracilis Brul., (Stępkowska-Barańska 1963) [częściowo, autor] 

– jako Odynerus (Odynerus) angustatus Zett. w (Stępkowska-Barańska 1963) [błędne 

oznaczenie, patrz Puławski 1967]  

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, brązowo rozjaśnione na szczycie. Nadustek wypukły, czarny  

z żółtą poprzeczną plamą u nasady, gęsto i drobno punktowany u nasady, w stronę szczytu 

punktowanie coraz grubsze i rzadsze, silnie błyszczący, z długim odstającym owłosieniem 

skierowanym w stroną szczytu. Wycięcie na szczycie płytkie, z bardzo krótkimi ząbkami po 

bokach i ostrą, wewnętrzną listewką. Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Jamki 

ciemieniowe owalne, mniejsze od przyoczek, oddalone od siebie, po bokach nie wychodzą 

poza granicę tylnych przyoczek, wewnątrz pokryte ciemnym, krótkim owłosieniem. Trzonek 

czułków z żółtą przepaską z przodu. Końcowe segmenty biczyka z dołu lekko rozjaśnione. 

Żółta plama u nasady czułków i na szczytach policzków. Owłosienie głowy długie (ok. 1,4 

średnicy przyoczka), proste, odstające. dłuższe niż na śródpleczu. Przedplecze z dużymi 

żółtymi plamami po bokach. Kąty przedplecza w postaci ostrych i długich, skierowanych pod 

kątem do przodu zębów. Tarczka z przerwaną w środku przepaską lub parą plam, zatarczka  

z parą drobnych plam lub czarna. Tylna ściana propodeum ze zmarszczkami lub nieregularną 

fakturą, błyszcząca, na krawędziach tworzy ostre krawędzie. Górna część mesepisternum  

z bardzo drobnym punktowaniem, w części tylnej z kilkoma grubszymi rozproszonymi 

punktami, silnie błyszcząca, z żółtą plamą, która może zajmować ok. połowy jego 

powierzchni. Pokrywki skrzydłowe żółte, z rudawą, transparentną plamą w środku i wąską 

krawędzią na zewnątrz, lekko zaczernione u nasady. Parategule z żółtymi plamami. Stopy, 

golenie oraz zakończenia ud żółte, wewnętrzne powierzchnie goleni z ciemnymi plamami. 

Biodra i krętarze czarne. Końcowe części stóp w różnym stopniu brązowo przyciemnione. 

Powierzchnia pozioma I tergitu podobnej długości jak przednia, opadająca, na ich styku 

wyraźna listwa. II sternit za bruzdą poprzeczną gładki. Na tym tle rozproszone drobne punkty, 

na końcach tergitów II-IV (V) grube i płytkie punktowanie. Tergity i sternity I-V z żółtymi 
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przepaskami, na sternicie I i V przeważnie bardzo silnie zredukowana lub jej brak, na II i IV 

silnie zwężone i przerwane. Odwłok pokryty bardzo krótkim przylegającym owłosieniem, 

jedynie I i II sternit z dłuższymi włosami. Długość ciała: 10 – 12 mm.  

Samiec: Żuwaczki czarne lub, sporadycznie, na górnej powierzchni z żółtą plamą. Nadustek 

żółty z czarną obwódką sięgającą wycięcia na szczycie, z długim jasnym owłosieniem 

skierowanym w stroną szczytu. Wycięcie na szczycie półokrągłe, po bokach z ostrymi 

ząbkami, wewnątrz z ciemną listewką. Ostatni człon biczyka tak długi jak szeroki u podsta-

wy, na VIII-XI podłużne wąskie tyloidy (sukcesywnie coraz krótsze w kierunku nasady 

czułka). Żółta mała plama u nasady czułków i na szczycie policzków. Pokrywki skrzydłowe 

ciemnobrązowe, z jaśniejszą, transparentną plamą w środku i żółtymi plamami na 

krawędziach, zaczernione u nasady. Parategule czarne. Tarczka z parą żółtych plam lub 

czarna, zatarczka czarna. Tergity I-V (VI) oraz sternity II-V z żółtymi przepaskami 

(przepaski, szczególnie końcowych segmentów, mogą ulegać silnej redukcji, na sternitach 

mogą być ograniczone do żółtych plam po bokach). Długość: 7,5 – 10 mm. 

Rozmieszczenie: Europa, Kaukaz, Krym, Turcja, Syria, Liban, Izrael, Iran, Turkmenistan, 

Tadżykistan, Kazachstan (Belokobylskij, Lelej 2017). Gatunek kaspijsko-atlantycki. 

Siedliska: miedze śródpolne i ugory, środowiska ekotonowe, łąki, pastwiska i ziołorośla, 

skarpy lessowe i obrywy ziemne, bory mieszane, grądy, olsy i ich obrzeża, drewniane 

budynki i konstrukcje, (Kowalczyk 1988b,1994; Dylewska, Wiśniowski 2003). 

Gniazdowanie: otwory w drewnie (opuszczone chodniki ksylofagów), opuszczone gniazda 

innych błonkówek w drewnie i ziemi, w galasach i trzcinie (Blüthgen 1961; Haeseler 1978; 

Budrienė i in. 2004; Ruchin, Antropov 2019). 

Odwiedzane kwiaty: Aethusa cynapium L., Angelica sylvestris L., Apiaceae, Foeniculum 

vulgare Mill., Heracleum sphondylium L. (Apiaceae), Solidago canadensis L. (Asteraceae), 

Jasione montana L., Jasione sp. (Campanulaceae), Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae), Vicia 

cracca L. (Fabaceae), Origanum vulgare L. (Lamiaceae), Cotoneaster horizontalis Decaisne 

(Rosaceae), Scrophularia nodosa L., S. umbrosa Dumort., S. scopolii Hoppe, Verbascum 

roripifolium (Halácsy) I.K.Ferguson (Scrophulariaceae) (Paul 1943; Blüthgen 1961; Haeseler 

1978; Schedl 1997; Schneider, Feitz 2001; Larionov, Voblenko 2002; Fateryga 2011); Rubus 

idaeus L. (Rosaceae), Aegopodium podagraria L., Angelica sp. (Apiaceae), Carduus sp., 

Solidago gigantea Aiton (Asteraceae) (dane niepublikowane). 
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Pokarm larw: larwy Chrysomela populi L. (Coleoptera: Chrysomelidae), Cionus hortulanus 

(Geoffroy in Fourcroy), Cionus tuberculosus (Scocopoli) (Coleoptera: Curculionidae), 

gąsienice Microlepidoptera (Lithocolletinae, Tischeriidae, Stigmellidae, Cosmopterygidae, 

Heliozelidae) (Blüthgen 1961; Budrienė 2003; Ruchin, Antropov 2019).  

Pasożyty i parazytoidy: Chrysis corusca Valkeila, Ch. ignita (L.) (Hymenoptera: 

Chrysididae) (Martynova, Fateryga 2015; Pärn i in. 2015; Paukkunen i in. 2015; Wiśniowski 

2015). 

Okres pojawu: od końca V do końca VIII. 

Ryc. 130. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus gracilis (Brulle) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: brak danych. 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64], Charnowo [XA24] (Paul 1943); Trójmiejski PK: Końskie Łąki [CF33] 

(Ciechanowski i in. 2001a);  

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – oś. Pogodno – Wzgórze Napoleona, – Dol. Siedmiu Młynów [VV62], 

Bartoszewo [VV63], Goleniów [VV83], Czaplinek [WV83], Słupsk [XA33], Kobylnica [XA33] (Paul 1943);  

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94] (Bischoff 1925); Ołownik [EF51], Nowa Guja [EF31] 

(Möschler 1939); Wigierski PN: Gawarzec [FE28] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Bydgoszcz [XU99] (Meyer 1919); Wielkopolski PN: Jeziory [XT48], 

Puszczykowo [XT29] (Szulczewski 1950);  

Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87], Błonie [DC78] (Stępkowska-Barańska 1963); Warszawa – Białołęka 

Dworska [DC99] (Skibińska 1981); Warszawa [EC08] (Skibińska 1982); Hamernia [DC66], Łomna [DD80], 
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Warszawa – Białołęka Dworska [DC99], – Ursynów [EC07] (Skibińska 1986); Radziejowice [DC66], Białołęka 

Dworska [DC99] (Skibińska 1989a); Kampinoski PN: Izabelin Leśny [DC89] (Kowalczyk, Szczepko 2001); 

Brudzeński PK [DD03] (Abraszewska – Kowalczyk i in. 2002); 

Puszcza Białowieska: ok. Czerlonki [FD84], Białowieski PN: oddz. 285A [FD94], Ndl. Hajnówka: oddz. 442d 

[FD94] (Żyła i in. 2018);  

Śląsk Dolny: Skarszyn [WS57], Wrocław i ok., Legnica [WS87] (Dittrich 1921); Muszkowice k. Zabkowic Śl. 

[XS31] (Cumming 1989); 

Śląsk Górny: Bytom, – plac przy filii MGB, – Szombierki [CA57], – Miechowice, Repty, Ndl. Brynek: L. 

Stolarzowice, rez. Segiet [CA48], Chorzów – skansen [CA57], Gliwice [CA37], Katowice – Murcki [CA66] 

(Żyła 2007);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Ojcowski PN: Bukówki, Cieślik, Czajowice, Czyżówki, Dol. Sąspowska, 

Góra Zamkowa, Kolonia Łaziska, Lepianka Czajowska, Młynnik, Ojców, Ojców – Park Zdrojowy, Prądnik 

Czajowski, Skały Prałatki, Skały Wdowie, Wąwóz Pilny Dół, Wielmoża, Wola Kalinowska, Zagórze, Złota 

Góra [DA16], Iwiny, Prądnik Korzkiewski [DA15] (Wiśniowski 2002, 2005a; Dylewska, Wiśniowski 2003);  

Wyżyna Małopolska: rez. Doliska k. Rogowa [DC24], Popień [DC23], Rogów [DC24] (Kowalczyk 1988b); 

Poddębina k. Łodzi [CC91], Szczawin [CC95] (Kowalczyk 1988c); Łódź [CC93] (Kowalczyk 1991a); Łódź – 

Las Łagiewniki [CC94] (Kowalczyk, 1994); Ogr. Bot. w Łodzi [CC93] (Kowalczyk, Kurzac 2005); PK 

Wzniesień Łódzkich: Janinów [DC04], Niesułków Kolonia [DC04] (Kowalczyk, Kurzac 2007); rez. Gałków 

[DC13], rez. Lubiaszów [DC20] , Ręczno [DB17], Słotwiny [DC23] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Ludwików 

[DC30], Spalski PK: Inowłódz [DC40] (Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski PN: Krajno Pogorzele [DB93], Cząstków – Zapusty [EB03] (Kowalczyk 

1990); 

Roztocze: Krasnobród [FB50], Guciów [FB40], Majdan Kasztelański [FA49] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Sudety Zachodnie: Myślibórz [WS85], Cieplice – dolina [WS43] (Dittrich 1921);  

Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32] (Niezabitowski-Lubicz 1902); Babiogórski PN: Sulowy Potok [CV99] 

(Celary 1998). 

Zbadany materiał: 210 okazów (74♀♀, 136♂♂), w tym 90 okazów (33♀♀, 57♂♂) wcześniej niepubliko-

wanych: 

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia [CF44] 19.06.2004 – 1♂, - Klub Tenisowy Arka [CF44] 22.07.2012 – 1♂, 4.08.2014 

– 1♂, - Polanka Redłowska [CF44] 31.05.2009 – 2♂♂, 10.06.2009 – 1♀, 14.06.2009 – 1♂, 29.06.2009 – 3♀♀, 

– 2♂♂, 2.08.2009 – 1♂ 10.06.2014 – 1♂ leg. JKK (MGB); Trójmiejski PK: Tasza [CF33] 25.07.2000 – 1♀ leg. 

JKK (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Spychowo [EE23] 18.06.2017 – 5♂ leg. TH (MIZ); Stare Kiełbonki [EE24] 21.06.2017 

– 1♀ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Sierakowski PK: Chalin [WU72] 6.06.2011 – 1♀, 3.07.2011 – 1♂, 04-

05.2018 – 3♂♂ leg. JW (cJW); Przybrodzin [XU91] 5.07.2013 – 1♂, 6.07.2013 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Ławica 

[WU63] 19.06.2013 – 1♀ leg. JW (cJW); Gołuchów [YT04] 7.06.2016 – 1♂ leg. PŻ (cJW); Żegocin [XT96] 

8.06.2016 – 1♂ leg. PŻ (cJW); 
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Nizina Mazowiecka: Brwinów [DC87] 21.06.1957 – 1♀, 3♂♂ leg. JS (MIZ); Warszawa – Młociny [DC99] 

1.07.1957 – 1♂, – Błonie [DC78] 12.07.1957 – 1♀ leg. JS (MIZ); Święte [DC35] 8.06.1993 – 1♂ leg. JKK 

(MPŁ); Płock - ZOO [DD12] 4.07.1994 – 1♂ leg. JKK (MPŁ); 

Podlasie: Biebrzański PN - Grobla Honczarowska (Grądzik) [FE00] 22.06.2006 – 1♂ leg. AKA (MGB) 

Śląsk Górny: rez. Segiet [CA48] 19.07.2011 – 1♂ leg. RD, 9.08.2014 – 1♀ leg. WŻ (MGB); Bytom – 

Szombierki [CA47] 20.07.2014 – 1♀ leg. RD (MGB); 

Wyżyna Małopolska: Książ [DC30] 22.06-6.07 2001 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Dol. Będkowska [DA15] 23.06.1983 – 1♂ leg. WC (ISEZ); Ojcowski PN: 

Góra Koronna [DA16] 1.07.2004 – 2♂♂ leg. BW (MGB); Kraków [DA24] *.2013/14 – 1♀, 1♂ leg. JKi (UJK); 

Nizina Sandomierska: Ruda k. Rzemienia [EA46] 13.06.2003 – 1♂ leg. TH (MIZ); Huta Przedborska [EA55] 

9.06.2007 – 2♀♀, – Ruda [EA55] 24.07.2008 – 1♀ leg. TH (MIZ); Olchowa k. Iwierzyc [EA54] 18.06.2008 – 

1♂ leg. TH (MIZ); Bogumiłowice [DA93] 6.06.2011 – 1♂ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 30.06.2015 

– 1♀, 1-3.07.2015 – 2♀♀ leg. BW (cBW); 

Sudety Zachodnie: Szczawno Zdrój [WS82] *.06.1887 – 1♀ coll. RDi (MPW); Kowary Wojków [WS52] 

*.07.1890 – 1♂ coll. RDi (MPW); Kłodzko [XR18] *.07.1910 – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Sudety Wschodnie: Gajnik [XR26] 19.07.1882 – 1♂ coll. RDi (MPW); Bardo Śl. [XR29] 10.06.1918 – 1♀ coll. 

RDi (MPW); Bardo Śl. [XR29] 23.07.1927 – 1♂ leg. FK (MGB); 

 

 

Ryc. 131. Rozmieszczenie Symmorphus gracilis (Brulle) w Polsce.  – dane z piśmiennictwa, 

 – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + .  
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Beskid Zachodni: Koszarawa [CA80] 05.07.1994 – 1♂ leg. HS (MGB); Wisła Czarne [CV59] 02.08.1996 – 1♀ 

leg. WŻ (MGB); Ponice k. Rabki [DV29] 17.07.1997 – 1♀, 1♂, 23.07.1997 – 1♂, 31.07.1997 – 1♂, 21.07.1998 

– 2♀♀, 22.07.1998 – 1♂, 27.07.1998 – 1♂, 02.08.1998 – 1♂, 03.08.1998 – 1♂, 25.07.1999 – 1♂ leg. WŻ 

(MGB); Kamionka Wielka [DV89] 28-30.05.2018 – 2♀♀, 1-4.06.2018 – 1♀, 12.06.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36] 12.07.2018 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Beskid Wschodni: Suchy Obycz k. Arłamowa [FV19] 5.07.1993 – 1♂ leg. AP (cAP); Magurski PN: Żydowskie 

[EV37] 3.07.2002 – 2♂♂ leg. AP (cBW); 

Bieszczady: Cisna [EV95] 13-14.07.2010 – 1♀ leg. PZ (MGB); 

Pieniny: Pieniński PN: Pieniński Potok [DV57] 10.07.1960 – 1♂, Ostra Skała [DV57] 13.06.1961 – 1♂, 

Grabczychy [DV57] 20.06.1961 – 1♂, 6.07.1961 – 1♂ leg. MD (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Francja – 3♀♀, 3♂♂; Niemcy – 23♀♀, 49♂♂; Turcja – 8♂♂ 

(MGB). 

 

Symmorphus (Symmorphus) murarius (Linnaeus, 1758) 

– Odynerus (Symmorphus) nidulator Sauss. an var. crassicornis (Wierzejski 1874) 

– Odynerus nidulator Sauss. (Niezabitowski-Lubicz 1902), (Meyer 1919) 

– Odynerus murarius (L.) (Dittrich 1921), (Bischoff 1925), (Drogoszewski 1934), (Möschler 

1939), (Paul 1943), (Stępkowska-Barańska 1963), (Banaszak 1969), (Barczak 1981), 

(Pawlikowski, Barczak 1986), (Kowalczyk 1988c),  

– Odynerus (Symmorphus) murarius L. var. nidulator Sauss. (Bischoff 1925) 

– Symmorphus murarius (Linnaeus, 1758) (Cumming 1989), (Skibińska 1989a), (Celary 

1998), (Wiśniowski 2000, 2002, 2005a), (Kowalczyk, Szczepko 2001, 2008b), (Abraszewska 

– Kowalczyk i in. 2002), (Kowalczyk, Kurzac 2002, 2007), (Dylewska, Wiśniowski 2003), 

(Miszta i in. 2005), (Żyła 2006, 2007), (Kowalczyk, Nadolski 2007), (Wiśniowski 2008), 

(Kowalczyk i in. 2008, 2009b), (Szczepko i in. 2009), (Szczepko, Wiśniowski 2009), (Żyła i 

in. 2018) 

Diagnoza 

Samica: żuwaczki czarne, brązowo rozjaśnione na szczycie. Nadustek wypukły, czarny  

z żółtą plamą u nasady, mogącą sięgać połowy jego długości, gęsto punktowany, w stronę 

szczytu punktowanie coraz grubsze i rzadsze, silnie błyszczący, z długim odstającym 

owłosieniem skierowanym w stroną szczytu. Wycięcie na szczycie płytkie i szerokie,  

z bardzo krótkimi ząbkami po bokach i tępą wewnętrzną krawędzią (brak widocznej listewki). 

Warga górna ciemnobrązowa lub czarna. Jamki ciemieniowe owalne, większe od przyoczek, 

oddzielone od siebie wąską listewką, osadzone w szerokich zagłębieniach sięgających na boki 

poza granicę tylnych przyoczek, wewnątrz pokryte ciemnym, krótkim owłosieniem. Trzonek 

czarny lub z żółtą przepaską z przodu. Biczyk czarny. Żółta plama u nasady czułków i na 

szczytach policzków. Owłosienie głowy długie i wełniste, podobne jak na tułowiu. 
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Przedplecze u góry z dużymi żółtymi plamami. Kąty przedplecza słabo wykształcone, 

łagodnie zaokrąglone. Tarczka z przerwaną w środku przepaską lub parą plam, zatarczka 

czarna. Tylna ściana zatarczki u dołu silnie pomarszczona, matowa. Tylna ściana propodeum 

ze zmarszczkami, błyszcząca, na krawędziach bocznych łagodnie załamana. Górna część 

mesepisternum na błyszczącym tle z drobnymi punktami i z grubym, głębokim 

punktowaniem, w górnej części z żółtą plamą, która może zajmować do połowy jego 

powierzchni. Pleuryty zaplecza matowe z drobną fakturą. Pokrywki skrzydłowe żółte, z rudą, 

transparentną plamą w środku, rzadko zaczernione u nasady. Parategule czarne. Stopy, 

golenie oraz zakończenia ud żółte, wewnętrzne powierzchnie I i II pary goleni z ciemnymi 

plamami. Biodra z żółtymi plamami, krętarze czarne. Powierzchnia pozioma I tergitu krótsza 

od przedniej, opadającej (ok. 3: 3,5). Poprzeczna listwa I tergitu słabo widoczna spod grubego 

punktowania. Tergity I-V i sternity II-V z żółtymi przepaskami (na sternitach w środku 

wycięte i po bokach lekko zwężone). Odwłok pokryty bardzo krótkim przylegającym 

owłosieniem, jedynie I i II sternit oraz I i nasada II tergitu z długimi włosami. Długość ciała: 

12 – 17 mm.  

Samiec: Żuwaczki z przodu z żółtą dużą plamą, błyszczące. Nadustek żółty z czarną obwódką 

mogącą sięgać wycięcia na szczycie, silnie błyszczący, z długim, jasnym owłosieniem 

skierowanym w stroną szczytu. Warga górna żółta. Biczyk czułków czarny, ostatni człon 2x 

tak długi jak szeroki u podstawy, na VIII-XI podłużne żółtorude tyloidy (dwa pierwsze mogą 

być silnie skrócone lub niewybarwione). Żółte plamy: u nasady czułków i na szczycie 

policzków w postaci małych kropek. Przedplecze z parą żółtych plam. Pokrywki skrzydłowe 

żółte z wąskim czarnym paskiem u nasady i rudą transparentna plamą w środku. Końce stóp 

II i III pary u samców przyciemnione. Tergity I-VI oraz sternity II-VI z żółtymi przepaskami 

(przepaski, szczególnie końcowych segmentów, ulegają redukcji). Długość: 9,5 – 12 mm. 

 Uwagi: Wśród samic Zdarzają się osobniki z silnie zredukowanym żółtym 

zabarwieniem. Redukcji ulega wielkość plam, ilość przepasek (szczególnie na sternitach), 

zabarwienie pokrywek skrzydłowych (mogą być rude, bez żółtego zabarwienia), zanikają 

plamy na tarczce, biodra są czarne. Spotyka się również formy z ekstremalnie rozbudowanym 

żółtym ubarwieniem, u których szerokość przepasek na I i II tergicie może zajmować do 

połowy ich długości. U samców w Europie północnej zdarzają się osobniki z czarną tarczką  

i mesepisternum oraz ciemnobrązowymi pokrywkami skrzydłowymi. 
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Rozmieszczenie: Europa, płn. Afryka, Rosja od Uralu przez Syberię po Daleki Wschód, 

Kaukaz, Turcja, Iran, Centralna Azja, Kazachstan, Płw. Koreański (Belokobylskij, Lelej 

2017). Pacyficzno-atlantycki element zasięgowy. 

Siedliska: drewniane budynki i konstrukcje, zarośla i murawy kserotermiczne, skarpy 

lessowe i obrywy ziemne, środowiska ekotonowe, bory mieszane, grądy (Dylewska, 

Wiśniowski 2003; Kowalczyk Szczepko 2004; Kowalczyk i in. 2009; Szczepko i in. 2009). 

Gniazdowanie: w opuszczonych żerowiskach ksylofagów, pędach trzciny (strzechy na 

dachach), w glinianych lub lessowych ścianach w opuszczonych gniazdach innych 

Hymenoptera (np. Colletes daviesanus Smith), w ceglanych ścianach starych bydunków 

(Blüthgen 1961; Haeseler 1978; Budrienė i in. 2004; Woydak 2006). 

Odwiedzane kwiaty: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (Apiaceae), Solidago canadensis L., 

Symphyotrichum × salignum (Willd.) G.L. Nesom (Asteraceae), Sambucus nigra L. 

(Caprifoliaceae), Origanum vulgare L. (Lamiaceae), Syringa vulgaris L. (Oleaceae), 

Frangula alnus Mill. (Rhamnaceae), (Haeseler 1978; Larionov, Voblenko 2002). 

Pokarm larw: larwy Chrysomela lapponicum L., Ch. populi L., Ch. saliceti Suffrian, Ch. 

tremulae Fabricius, Ch. vigintipunctata (Scopoli), Linaeidea aenea (L.) (Coleoptera: 

Chrysomelidae), larwy Curculionidae (Coleoptera), gąsienice Microlepidoptera 

(Lithocolletinae, Tischeriidae, Stigmellidae, Cosmopterygidae, Heliozelidae) (Blüthgen 1961; 

Puławski 1967; Budrienė 2003; Ruchin, Antropov 2019).  

Pasożyty i parazytoidy: Anthrax sinuata Meig. (Diptera: Bombyliidae), Amobia signata 

(Meigen) (Diptera: Sarcophagidae), Chrysis fulgida L., Ch. ignita (L.), Ch. iris Christ, Ch. 

longula Abeille de Perrin, Ch. mediata Linsenmaier, Ch. nitidula Fabr., Trichrysis cyanea 

(Linnaeus) (Hymenoptera: Chrysididae), Macrosiagon ferrugineum (Fabricius) (SW Europa) 

(Coleoptera: Ripiphoridae) (Berland 1928; Berland, Bernard 1938; Blüthgen 1961; Banaszak 

1980a; Barczak 1981; Tscharntke i in. 1998; Martynova, Fateryga 2015; Paukkunen i in. 

2015; Wiśniowski 2015; Martynova 2016). 

Omalus aeneus (Fabricius) wymieniony przez Tscharntke i in. (1998) jest prawdopodobnie 

błędną informacja, ponieważ gatunek jest parazytoidem grzebaczowatych (Crabronidae) 

(Wisniowski 2015). 

Okres pojawu: od połowy V do połowy VIII (końca IX?). 
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Ryc. 132. Wykres dynamiki pojawu Symmorphus murarius (Linnaeus) w Polsce.  

Kategoria zagrożenia: VU (Głowaciński 2002). 

Występowanie w Polsce 

Dane z piśmiennictwa: 

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież [VV64] (Paul 1943);  

Pojezierze Pomorskie: Szczecin – Osów, – Dol. Siedmiu Młynów, Pilchowo [VV62], Bartoszewo [VV63], 

Kurów [VV61], Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70], Goleniów [VV83], Czaplinek [WV83], Słupsk 

[XA33] (Paul 1943); Bory Tucholskie: osada Laska [XV67] (Barczak 1981); Bory Tucholskie [XV67] 

(Pawlikowski, Barczak 1986); Goleniów [VV83] (Cumming 1989); 

Pojezierze Mazurskie: Lenkowo {Łękowo} [EE94], Weseoloko [UTM*] (Bischoff 1925); Ołownik [EF51], 

Nowa Guja [EF31] (Möschler 1939); Puszcza Augustowska, Wigierski PN: Czerwony Krzyż, Zatoka 

Krzyżańska [FE48], Kamionka, Krzywe, L. Krzywe, Tartak, Wasiliczki [FE39], Wiatrołuża [FF30], Zatoka 

Słupiańska [FE38], Suwalski PK: Łopuchowo [FF21, Smolniki [FF21] (Żyła 2006); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Brzoza [CD07], Brudzyń [XU65] (Meyer 1919); Krzyżowniki [XT49] 

(Banaszak 1969); rez. Winnica [CC40] (Kowalczyk i in. 2009b);  

Nizina Mazowiecka: ogólnie (Stępkowska-Barańska 1963); Kampinoski PN: rez. Cyganka [DC89] (Skibińska 

1989a); Kampinoski PN: Bromierzyk [DC59] (Kowalczyk, Szczepko 2001); Brudzeński PK [DD03] 

(Abraszewska-Kowalczyk i in. 2002); Kampinoski PN, ogólnie (Szczepko, Wiśniowski 2009); Kampinoski PN: 

Granica [DC69] (Szczepko i in. 2009);  

Puszcza Białowieska: Białowieża [FD94] (Bischoff 1925); Ndl. Białowieża – rez. Wysokie Bagno [FD94] 

(Żyła i in. 2018);  

Śląsk Górny: Dziećkowice [CA76], Katowice – Podlesie [CA55] (Miszta i in. 2005); Brynek [CA39], Bytom, 

Chorzów – skansen [CA57] (Żyła 2007);  

Śląsk: ogólnie (Dittrich 1921);  

Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków – Sikornik [DA24], (Niezabitowski-Lubicz 1902); Ojcowski PN: 

Cieślik, Góra Chelmowa, Góra Rusztowa, Grodzisko, Kaliski, Młynnik, Ojców, Osicze, Prądnik Czajowski, 
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Skała Bystra, Złota Góra [DA16], Iwiny, Maszyce [DA15] (Wiśniowski 2002; Dylewska, Wiśniowski 2003); 

Załęczański PK: Bieniec, Dzietrzniki, Madeły, Załęcze Wielkie – Piaski [CB36] Bukowce [CB46], (Kowalczyk, 

Kurzac 2002, 2005a); ogólnie Ojcowski PN (Wiśniowski 2008); 

Wyżyna Małopolska: Barycz [CC71] (Kowalczyk 1988c); PK Wzniesień Łódzkich: Plichtów [DC04] 

(Kowalczyk, Kurzac 2007); Łódź – Widzew [CC93], – Olechów [DC03] (Kowalczyk, Nadolski 2007); rez. 

Lubiaszów [DC20] (Kowalczyk, Szczepko 2008b); Spalski PK: Inowłódz [DC40], Teofilów [DC40] 

(Kowalczyk i in. 2008); 

Góry Świętokrzyskie: Opatów [EB22] (Drogoszewski 1934);  

Roztocze: Krasnobród [FB50], Guciów [FB40], Przecinka [FA79] (Żyła, Wiśniowski 2019); 

Beskid Zachodni: Wadowice [CA92] (Wierzejski 1874); Bieńkowice [DA32], Wadowice [CA92], Jeleśna 

{Jeleśnia} [CA70], Babia Góra [CV99], Przydonica [DA80], Rytro [DV78] (Niezabitowski-Lubicz 1902); 

Szczawa [DV49] (Cumming 1989); Babiogórski PN: Hala Gubernasówka [CV99] (Celary 1998);  

Bieszczady: Wetlina [FV04] (Wiśniowski 2000); 

Tatry: Tatry [DV25] (Wierzejski 1874; Niezabitowski-Lubicz 1902).  

Zbadany materiał: 253 okazy (172♀♀, 81♂♂), w tym 141 okazów (105♀♀, 36♂♂) wcześniej niepublikowa-

nych: 

Pobrzeże Bałtyku: Władysławowo [CF37] 11.06.1993 – 2♂♂ leg. RD (MGB); Łącko [XA04] 19.07.2004 – 1♀ 

leg. WŻ (MGB); Wicie [WA94] 28.07.2004 – 1♀ leg. WŻ (MGB); 

Pojezierze Pomorskie: Garcz [CF12] 21.06.1997 – 1♀ leg. JKK (MGB); Borne Sulinowo [XV03] 2.07.2010 – 

1♀ leg. JR (MGB); 

Pojezierze Mazurskie: Spychowo [EE23] 18.06.2017 – 1♀, 19.06.2017 – 1♀ leg. TH (MIZ); 

Nizina Wielkopolsko – Kujawska: Kłodawa [CC59] *.06.1916 – 1♀ leg. ES (MŚO); Murzynowo [CD92] 

2.07.1996 – 1♀ leg. JKK (MGB); Szymankowo [XU23] 10.06.2012 – 1♀ leg. JW (cJW); Sierakowski PK: 

Chalin [WU72] 12.06.2013 – 1♀, Ławica [WU63] 6.03.2013 – 1♂leg. JW (cJW); Kwileń [XT96] 04.06.2011 – 

1♀, 26.05.2014 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Studzianka [XT97] 7.06.2014 – 1♀ leg. PŻ (cJW); Szklarka Przygodzicka 

[XT90] 08.2015 – 2♀ leg. TR (cJW); Krośnice [XT60] 27.06.2017 – 1♀ leg. PCi (MGB); Przybrodzin [XU91] 

29.06.2017 – 1♀ leg. PŻ (cJW); 

Nizina Mazowiecka: Sulejówek - Ratajewo [EC18] 14.06.1951 – 1♀ leg. BK (MIZ); Kampinos [DC69] 

*.06.1965 – 1♀ leg. EIZP (MIZ); Bolimowski PK: L. Kaczew [DC46] 10.06.2010 – 1♀ leg. TK (MGB) 

Podlasie: Poleski PN - Załucze Stare [FB49] 29.09.2004 – 1♀ leg. WP (MGB); 

Śląsk Dolny: Lasów [WS07] 13.06.1880 – 1♀ coll. RDi (MPW); Leśny Młyn [XS66] 20.06.1880 – 1♀ coll. 

RDi (MPW); Henryków [XS41] *.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Jerzmanice Zdrój [WS66] 9.07.1887 – 1♀ coll. 

RDi (MPW); Wrocław – Karłowice [XS46] 24.06.1888 – 1♀, – Rędzin [XS37] 27.06.1886 – 1♀, – Sołtysowice 

[XS46] 25.06.1882 – 2♀♀ coll. RDi (MPW); 

Wzgórza Trzebnickie: Skarszyn [XS58] 23.05.1893 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Śląsk Górny: Koźle [BA98] 16.07.1886 – 1♀ coll. RDi (MPW); Widów [CA18] 22.05.2009 – 1♀ leg. RD 

(MGB); Borki Wielkie [CB23] 4.06.2011 – 1♀ leg. SŻ (MGB); Ruda Śl. – Wirek [CA47] 10.06.2014 – 1♀ leg. 

JG (cAG); Brynek [CA39] 29.05.2017 – 1♀ leg. HS (MGB); 
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Wyżyna Krakowsko – Wieluńska: Kraków [DA24] 26.06.1900 – 1♀, – Las Wolski [DA14] 27.06.1918 – 1♀ 

leg. PŁ (ISEZ), – Krzemionki [DA24] 10.07.1918 – 1♀ leg. JF (ISEZ); Ojców [DA16] 24.05.1920 – 1♀ leg. JF 

(ISEZ); 

Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe [EB51] 11.06.1953 – 1♀ coll. JN (MPW); Sandomierz [EB51] 

14.06.1957 – 1♀ coll. JN (MPW); Krzyżanowice [DA68] 30.06.1957 – 1♀ leg. WN (MIZ); Białobrzegi [DC30] 

6.07.1936 – 1♀ leg. AS (MPŁ);  

Wyżyna Lubelska: Uher [FB66] 2 06 1915 – 1♀, 12.06.1915 – 4♀♀, *.06.1914 – 1♀ leg. * (ISEZ); 

Nizina Sandomierska: Latoszyn [EA24] 19.05.1921 – 1♂, 26.06.1921 – 2♀♀ leg. * (ISEZ); Lubasz k. 

Szczucina [EA07] 16.07.1943 – 1♀, 14.06.1944 – 1♀, 23.06.1944 – 1♀ leg. WN (MIZ); Wólka k. Czarnej 

Sędziszowskiej [EA55] 12.06.2007 – 1♀ leg. TH (MIZ); Kamionka Górna [EA98] 23– 24.07.2015 – 1♀ leg. 

BW (cBW); 

 

 

Ryc. 133. Rozmieszczenie Symmorphus murarius (Linnaeus) w Polsce.  – dane z piśmien-

nictwa,  – dane nowe lub wcześniej niepublikowane,  –  + . 

 

Roztocze: Józefów [FA49] 31.07.1978 – 1♀ leg. JKK (MPŁ); 

Sudety Zachodnie: Jagniątków [WS42] 16.07.1882 – 1♀, 18.07.1882 – 2♀♀ coll. RDi (MPW); Kowary 

Wojków [WS52] *.07.1890 – 1♂ coll. RDi (MPW); 

Sudety Wschodnie: pow. kłodzki [XR18] * – 1♀ leg. ES (MŚO); 

Beskid Zachodni: Rytro [DV78] 13.7.* – 1♀ leg. * (MIZ); Przyborów [CV89] 19.07.1955 – 1♀ leg. MB 

(MPW); Paleśnica k. Zakliczyna [DA81] *.1987 – 1♀ leg. KM (cAP); Przydonica [DA80] 17.07.* – 1♀ leg. * 

(ISEZ); Wisła [CA40] 29.07.1996 – 1♀, 30.07.1996 – 2♀♀, – Malinka [CV59] 2.08.1996 – 1♀leg. WŻ (MGB); 
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Ponice k. Rabki [DV29] 17.07.1997 – 4♀♀, 2♂♂, 24.07.1997 – 4♀♀, 30.07.1997 – 1♀, 21.07.1998 – 4♀♀, 1♂, 

22.07.1998 – 8♀♀, 23.07.1998 – 1♀, 27.07.1998 – 2♀♀ leg. DŻ, 27.07.1998 – 1♂, 2.08.1998 – 1♀, 13.07.1999 

– 2♀♀, 17.07.1999 – 2♀♀ leg. WŻ (MGB); Kamionka Wielka [DV89] 5-16.05.2016 – 3♀♀, 26♂♂, 28-

30.05.2018 – 1♀, 12.06.2018 – 1♀ leg. BW (cBW); 

Kotlina Nowotarska: Czarny Dunajec [DV17] *.09.1917 – 1♀ leg. SSt (ISEZ); Jurgów [DV36] 7.07.1994 – 1♀ 

leg. MK (MPŁ); ok. wsi Jurgów [DV36] – 1♀ 29.07.1997 leg. WŻ (MGB);  

Bieszczady: Jabłonki [EV95] 20-30.07.1965 – 1♀ leg. MB (MGB); 

Pieniny: Pieniny [DV57] * – 2♀♀ leg. S (ISEZ). 

Zbadany materiał spoza obszaru Polski: Niemcy – 1♀; Szwecja – 1♀, 2♂♂ (MGB). 

 

7. 13.     Gatunki błędnie wykazane z Polski 

Microdynerus (Microdynerus) nugdunensis (Saussure, 1856) 

Od innych gatunków z rodz. Microdynerus odróżnia się błyszczącym, bardzo delikatnym 

punktowaniem I tergitu odwłoka oraz tułowia, w czym przypomina M. parvulus. U samców 

golenie i nadstopia I pary nóg całkowicie żółte a nadustek silnie U-kształtnie wycięty. 

Kolorystycznie podobny jest do M. exilis (Herrich-Schäffer).  

Rozmieszczenie: poł. i środk. Europa, na płn. po centralne Niemcy i Holandię, na wschodzie 

płn. Kaukaz, Krym, Turcja i Azerbejdżan (Gusenleitner 1997b; Belokobylskij, Lelej 2017). 

Preferuje ciepłe stanowiska. W Europie rzadki. 

 Uwagi: z Polski błędnie wykazany z Brwinowa k. Warszawy przez Stępkowską-

Barańską (1963), w rzeczywistości okaz należał do M. parvulus Herrich-Schaeffer (Puławski 

1967). 

Stenodynerus punctifrons (Thomson, 1874) 

Gatunek większy od pozostałych występujących w Polsce przedstawicieli rodz. Stenodynerus, 

mierzący 8-10 mm. W przypadku obydwu płci z wyraźnym, dłuższym owłosieniem.  

Rozmieszczenie: w Europie Alpy (Francja, Szwajcaria, Włochy, Austria, Słowenia), Pireneje 

i wyższe góry w Grecji, Kaukaz, Rosja (poł. Ural, Syberia, Jakucja, Obwód Amurski, 

Primorski Kraj), płn. i wsch. Kazachstan, Mongolia (Gusenleitner J. 2000; Abasheev, Dabaev 

2014). 

 Uwagi: błędnie wymieniany był z terenu Polski dwukrotnie, jako Odynerus (Lionotus) 

punctifrons Thoms. Podał go Meyer (1919) z miejscowości Mühltal b. Bromberg {Smukała 

[XU99]} i Bischoff (1925) ze wsi Lenkowo {Łękowo[EE94]} na płn.- zach. od Białegostoku. 
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Według Blüthgena (1961) w obydwy przypadkach był to Nannodynerus orbitalis (Thoms.) 

{Stenodynerus orenburgensis (André)}. 

Symmorphus fuscipes Herrich–Schaeffer, 1838 

Gatunek bardzo podobny do S. bifasciatus (L.). Różni się od niego całkowicie czarnym 

ubarwieniem tułowia oraz fakturą na mesepisternum, które jest prawie matowe, z delikatną 

fakturą i pojedynczymi rozproszonymi punktami. 

Rozmieszczenie: Austria, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Białoruś, 

Rosja, Mongolia, płn. Chiny (Li, Chen 2014; Orlovskytė, Budrys 2015). 

 Uwagi: doniesienie z terenu Polski o Odynerus (Symmorphus) fuscipes H. S. pochodzi 

z Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu {XS46} (Dittrich 1921) i wynika z błędnego 

oznaczenia Microdynerus exilis (Herrich-Schäffer) (Blüthgen 1961). 

 

8. Wykaz gatunków Eumeninae znanych z Polski. 

W wykazie przedstawiono wszystkie gatunki wykazane z Polski, asteryskiem zaznaczono 

gatunki podane błędnie. Rodzaje i gatunki zestawiono w układzie alfabetycznym.  

Rodzina: Vespidae Latreille, 1802 

Podrodzina: Eumeninae Leach, 1815 

Rodzaj: Allodynerus Blüthgen, 1938 

Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866)  

Allodynerus rossii (Lepeletier, 1841 )  

Rodzaj: Ancistrocerus Wesmael, 1836 

Ancistrocerus antilope (Panzer, 17100)  

Ancistrocerus auctus (Fabricius, 1793)  

Ancistrocerus claripennis Thomson,1874  

Ancistrocerus dusmetiolus (Strand, 1914)  

Ancistrocerus gazella (Panzer, 17100)  

Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg,1844)  

Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)  

Ancistrocerus oviventris (Wesmael, 1836)  

Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)  

Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758)  

Ancistrocerus renimacula (Lepeletier, 1841)  
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Ancistrocerus scoticus (Curtis, 1826)  

Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776)  

Rodzaj: Discoelius Latreille, 1809 

Discoelius dufourii Lepeletier, 1841  

Discoelius zonalis (Panzer, 1801)  

Rodzaj: Eumenes Latreille, 1802 

Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758)  

Eumenes coronatus (Panzer, 1799)  

Eumenes papillarius (Christ, 1791)  

Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)  

Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781)  

Eumenes sareptanus insolatus Müller, 1923  

Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938  

Rodzaj: Euodynerus Dalla Torre, 1904 

Euodynerus (Euodynerus) dantici (Rossi, 1790)  

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus (Jurine, 1807)  

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus (Fabricius, 1793)  

Rodzaj: Gymnomerus Blüthgen, 1938 

Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)  

Rodzaj: Microdynerus Thomson, 1874  

Microdynerus (Microdynerus) exilis (Herrich-Schaeffer, 1839)  

Microdynerus (Microdynerus) longicollis F. Morawitz, 1895 

* Microdynerus (Microdynerus) nugdunensis (Saussure, 1856) 

Microdynerus (Microdynerus) timidus (Saussure, 1856 )  

Microdynerus (Pseudomicrodynerus) parvulus (Herrich-Schaeffer, 1838)  

Rodzaj: Odynerus Latreille, 1802  

Odynerus (Odynerus) melanocephalus (Gmelin, l790)  

Odynerus (Odynerus) spinipes (Linnaeus, 1758)  

Odynerus (Spinicoxa) reniformis (Gmelin, 1790)  

Odynerus (Spinicoxa) simillimus (F. Morawitz, 1867) 

Rodzaj: Pterocheilus Klug, 1805 

Pterocheilus phaleratus (Panzer, 1797)  

Rodzaj: Stenodynerus Saussure, 1863  

Stenodynerus bluethgeni van der Vecht, 1971 
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Stenodynerus chevrieranus (Saussure, 1855)  

Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940)  

Stenodynerus dentisquama (Thomson, 1780) 

Stenodynerus orenburgensis (André, 1884)  

Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874)  

* Stenodynerus punctifrons (Thomson, 1874) 

Stenodynerus steckianus (Schulthess, 1897)  

Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839)  

Rodzaj: Symmorphus Wesmael, 1836 

Symmorphus allobrogus (Saussure, 1855)  

Symmorphus angustatus (Zetterstedt, 1838)  

Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)  

Symmorphus connexus (Curtis, 1826)  

Symmorphus crassicornis (Panzer, 17100)  

Symmorphus debilitatus (Saussure, 1855)  

* Symmorphus fuscipes (Herrich-Schaeffer, 1838)  

Symmorphus gracilis (Brullé, 1832)   

Symmorphus murarius (Linnaeus, 1758)  

 

9. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie powyżej przedstawionych badań na obszarze Polski stwierdzono w sumie 

występowanie 53 gatunków należących do podrodziny Eumeninae (pkt. 8). Obecność dwóch 

z nich (A. auctus, E. pomi-formis) została podana jedynie na podstawie danych z 

piśmiennictwa. W trakcie badań wykazano 4 gatunki dotychczas nie wykazane z Polski: 

Microdynerus longicollis (Żyła, Larysz 2017), S. clypeopictus (Żyła, Posłowska 2018), S. 

picticrus (Żyła i in. 2018) i Stenodynerus bluethgeni. Potwierdzono występowanie na terenie 

kraju nie podawanych od ponad pół wieku Allodynerus rossi (Żyła i in. 2018) i Odynerus 

simillimus.  

W oparciu o przeprowadzoną analizę pojawu stwierdzono, że największa liczba gatunków 

(20) należy do grupy wczesnoletnich jednopokoleniowych. Do późnoletnich jedno-

pokoleniowych należy 8 gatunków. Do gatunków wiosenno-letnich z potwierdzonymi dwoma 

pokoleniami w roku należy 7 a do wiosenno-letnich jednopokoleniowych – 1. 17 gatunków, 

ze względu na brak danych, nie zostało sklasyfikowanych (pkt. 5. 1. 1.) 
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Opierając się na danych z piśmiennictwa, stwierdzono w Polsce kopułki reprezentujące 10 

elementów zasięgowych, wśród których najliczniejsze to pacyficzno-atlantycki (27 

gatunków) i kaspijsko-atlantycki (12 gatunków) (tab. 3).  

Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz badań własnych oszacowano, że 23 gatunki 

należą do skrajnie i bardzo rzadkich (tab. 4).  

Wnioski  

1. Stan poznania Eumeninae Polski ocenić można jako średni. Chociaż wykazano 53 

gatunki, stwierdzić trzeba, że fauna poznana jest w stopniu nierównomiernym  

a większość danych z wielu regionów pochodzi z ubiegłego wieku.  

2. Konieczne jest pojęcie badań w regionach najsłabiej poznanych, do których należą: 

Beskid Wschodni, Podlasie, Wzgórza Trzebnickie, Wyżyna Lubelska, Roztocze, 

Kotlina Nowotarska, Bieszczady, Pieniny i Tatry. 

3. Potwierdzenia wymaga obecność w Polsce Ancistrocerus auctus i Eumenes pomi-

formis, których poza danymi z piśmiennictwa, nie udało się odnaleźć w dostępnych 

kolekcjach historycznych. 

4. Uzupełnienia wymagają dane dotyczące biologii Allodynerus rossi, Ancistrocerus 

auctus, A. dusmetiolus, A. ichneumonideus, A. renimacula, Eumenes pomiformis, E. 

sareptanus insolatys, E. subpomiformis, Microdynerus longicollis, Odynerus 

simillimus, Stenodynerus bluethgeni, S. clypeopictus, S, dentisquama,  

S. orenburgensis, S. picticrus, S. steckianus). 

5. Należy podjąć obserwacje gatunków obecnie uznanych za skrajnie i bardzo rzadkie  

w Polsce. Badania te pozwolą na szczegółowe rozpoznanie ich zasięgu w kraju jak  

i na podjęcie odpowiednio wcześnie działań ochronnych. 

6. Podjęcie badań w celu odszukania kolejnych gatunków w naszej faunie, których, ze 

względu na obecność w krajach ościennych, prawdopodobieństwo występowania jest 

bardzo duże (np. Symmorphus fuscipes). 

7. Powinno się rozważyć przeprowadzenie szczegółowych badań taksonomicznych, 

genetycznych i biologicznych w celu doprecyzowania różnic pomiędzy Ancistrocerus 

auctus i A. renimacula. 
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12. Indeks nazw historycznych miejscowości 

Indeks zawiera wykaz nazw miejscowości i ich historycznych odpowiedników użytych  

w piśmiennictwie i na metrykach. Pierwsza jest nazwą obowiązującą, druga jej historycznym 

odpowiednikiem. W nawiasach zwykłych zamieszczono źródło, skąd pochodzi nazwa (publi-

kacja lub kolekcja), w kwadratowych numer kwadratu UTM, w klamrowych uwagi autora. 

Babidół, dol. Raduni, [CF31] – Babentahl, Radaunethal (Brischke 1892) 

Bardo Śląskie [XR29] – Wartha (Dittrich 1911), (Blüthgen 1961)  

Bartoszewo {jezioro w} [VV63] – Stettin: Barmsee (Paul 1943) 

Barycz [WS86] – Baritsch (MPŁ) 

Biała k. Prudnika [XR88] - Zülz (Dittrich 1921), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Bielinek n. Odrą [VU46] – Bellinchen a. d. Oder (Hedicke 1927), (Blüthgen 1961) 

Bierzwnica [WV65] – Reinfeld (Paul 1943)  

Bobolice [XV08] – Bublitz (Paul 1943) 

Borów [XS29] – Krumpach (Dittrich 1921)  

Breń [WU57] – Bernsee (Blüthgen 1961)  

Brudzyń [XU65] – Brudzyn (Meyer 1919) 

Brzeźno Gdańskie [CF43] – Brösen (Brischke 1894) 

Brzoza [CD07] – Hopfengarten (Meyer 1919) 

Bukowa Knieja [VV71] – Buchheide bei Stettin (Schröder 1921)  

Bydgoszcz – oś. Czyżkówko [XU99] – Jägerhof (Meyer 1919) 

Bydgoszcz [BD99] – Bromberg (Meyer 1919), (Blüthgen 1961)  

Bytów [XA60] – Bütow (Paul 1943) 

Cesarzowice [XS06] – Zieserwitz (Dittrich 1921)  

Charnowo k. Słupska [XA24] – Arnshagen (Paul 1943) 

Chojnów [WS68] – Haynau i. Schl. (Cumming 1989)  

Chrząstowice [BB91] – Kranst (Dittrich 1911)  

Cieńcisko [CD03] – Deutschrode (Meyer 1919) 

Cieplice Zdrój [WS43] – Warmbrunner (Warmbrunn) (Dittrich 1921)  

Czaplinek [WV83] – Tempelburg (Paul 1943), (Blüthgen 1961) 

Czarna Woda {Wrocław} [XS46] – Schwarzwasser bei Breslau (Dittrich 1921) 

Czarne Górne [CE74] Hochzehren (Blüthgen 1961)  

Czarny Młyn [XA45] – Stolp: Schwarzmühle (Paul 1943) 

Czepino [VV60] – Wintersfelde (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Czersko Polskie [CD08] – Brachnau {Brahnau} (Meyer 1919), (Blüthgen 1961) 

Darłówko [WA83] – Rügenwaldemünde (Paul 1943), (Blüthgen 1961)  

Dąbie {Szczecin} [VV71] – Altdamm (Schröder 1921)  

Dębki [CF17] – Dembec (Enderlein 1908)  

Dębnica Kaszubska [XA42] – Stolp: Rathsdamnitz (Paul 1943) 

Dębostrów [VV62] – Stettin: Damuster (Paul 1943) 

Długopole Zdrój [XR16] – Langenau (Dittrich 1911), (Schmiedeknecht 1930)  

Duszniki Zdrój [WR98] – Reinerz (Dittrich 1921)  

Dzierzążno k. Kartuz [CF22] – Seeresen (Brischke 1887)  

Dziewoklicz {plaża} [VV61] – Stettin: Jungfernberg (Jungfernbank) (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Gajnik [XR26] – Hain (MPW, coll. R. Dittricha) 

Giżycko [EE58] – Lötzen (Alfken 1909)  

Głuszyca [WS91] – Wüstergiersdorf (Blüthgen 1961)  
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Goleniów [VV83] – Gollnow (Lüderwaldt 1897), (Paul 1943) 

Gołaszewo [XU64] – Gr. Golle (Meyer 1919) 

Gorzewo [XU64] (Meyer 1919) 

Gościkowo [WU30] – Paradies Kr. Meseritz (Torka 1910), (Meyer 1919) 

Górny Śląsk – Oberschlesien (Dittrich 1921) 

Góry Suche {część Gór Kamiennych} [WS81/WS91] – Heidelgebirge (Scholz 1911), (Dittrich 1911, 

1921)  

Góry Wałbrzyskie (Masyw Trójgarbu) [WS83] – Waldenburger Gebirge (Sattelwald) (Blüthgen 1961)  

Henryków [XS41] – Heinrichau (Dittrich 1921)  

Jabłonna, pow. leszczyński [XT13] – Gabel (MPW, coll. R. Dittricha) 

Jagniątków [WS42] – Agnetendorf (Dittrich 1911)  

Jaksice [XU99] – Jagdschütz (Meyer 1919) 

Janowiec Wlkp. [XU64] – Janowitz (Meyer 1919) 

Jasiniec Nowy [CE01] – Jaschnitz (Meyer 1919) 

Jedlina Zdrój [WS91] – Charlottenbrunn (Dittrich 1921) 

Jedliny {nieistniejąca wieś} [VV73] – Stettin: Wolfhorst (Paul 1943) 

Jerzmanice Zdrój [WS66] Hermsdorf u. K. (Dittrich 1911, 1921)  

Kapuściska D. [CD09] – Karlsdorf (Meyer 1919) 

Karkonosze – Riesengebirge (Dittrich 1911) [ 

Karlino[WV58] – Körlin (Paul 1943) 

Karłowice [XS46] – Karlowitz (Breslau: Carlowitz) (Dittrich 1911, 1921), (Blüthgen 1961)  

Karpacz Zarzecze [WS52] – Querseiffen (MPW, coll. R. Dittricha) 

Katowice – Ligota [CA56] – Idaweiche (Scholz 1913)  

Katowice – Piotrowice [CA56] – Petrowitz O/S (Dittrich 1911)  

Kłodawa [CC59] – Klodawa (MŚO, coll. E. Scholza) 

Kłodzko [XR18] – Glatz (MŚO, coll. E. Scholza) 

Kobylnica k. Słupska [XA33] – Stolp: Kublitz (Paul 1943) 

Kolibki [CF43] – Koliebken (Blüthgen 1961)  

Koszalin [WA70] – Köslin (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Kraj Warty, okolice Łodzi, Modlica [CC92] –Warthegau, Litzmannstadt Umg., Modlica (MPŁ) 

Krzeczyn [XS66] – Kritschen (Dittrich 1911)  

Krzelów [XS09] – Krechlau (Dittrich 1911), (Blüthgen 1961), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Kurów [VV61] – Stettin: Kurow (Paul 1943) 

Laskowice [XS65] – Laskowitz (Dittrich 1911)  

Lądek Zdrój [XR37] – Landeck (Dittrich 1911)  

Legnica [WS87] – Liegnitz (Dittrich 1911), (Schmiedeknecht 1930), (Blüthgen 1961)  

Leśny Młyn [XS66] – Waldmühle (Dittrich 1911)  

Lubczyna [VV82] – Stettin: Lübzin (Paul 1943) 

Łęczyca [CC76] – Leczyca (MŚO, coll. E. Scholza) 

Łękowo [EE94] – Lenkowo (Bischoff 1925) 

Łomża [ED79] – Lomza (MŚO, coll. E. Scholza) 

Łopienno [XU64] – Lopienno (Meyer 1919) 

Łośnica [WV76] {Bad} – Polzin: Lasbeck (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Maksymilianowo [CE00] – Maxtal (Meyer 1919) 

Masyw Trójgarbu, Góry Wałbrzyskie [WS83] – Sattelwald (Dittrich 1921) 

Miastko [XV28] – Rummelsburg (Paul 1943) 

Miedzyń [XU99] – Schleusendorf (Meyer 1919) 

Mienia {ujście Regalicy} [VV71] – Stettin: Mönne (MIZ, coll. A. R. Paula) 
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Mienice [XS38] – Mühnitz (Dittrich 1921)  

Międzywodzie [VV88] – Heidebrink (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Międzyzdroje [VV67] – Misdroy (Dittrich 1908), (Blüthgen 1961), (Paul 1943) 

Miękinia [XS27] – Nimkau (Blüthgen 1961) (MPW, coll. R. Dittricha) 

Mirków [XS57] – Mirkau (Dittrich 1911), (Blüthgen 1961)  

Moczyły [VV60] – Stettin: Schillersdorf (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Motarzyno k. Słupska [XA52] – Stolp: Muttrin (Paul 1943) 

Myślibórz [WS75] – Moisdorf (Dittrich 1911)  

Nakło nad Notecią [XU79] – Nakel (Torka 1910), (Meyer 1919) 

Namysłów [XS96] – Namslau (MPW, coll. R. Dittricha) 

Nędza pow. Racibórz [CA05] – Nensa (MŚO, coll. E. Scholza) 

Niemcza [XS22] – Nimptsch (Dittrich 1911)  

Nowa Guja [EF31] – Klein Guja (Möschler 1939), (Blüthgen 1961) 

Nowa Sokołówka [XR08] – Neu – Falkenhain (Dittrich 1921)  

Oborniki Śl. [XS38] – Obernigk (Dittrich 1911, 1921)  

Okrajnik k. Kaczorowa [WS64] – Rodeland (Tschl.) (Dittrich 1911)  

Oleśnica [XS67] – Oels (Dittrich 1911)  

Oława [XS64] – Ohlau (Dittrich 1911)  

Ołownik [EF51] – Launingken (Möschler 1939), (Blüthgen 1961)  

Ołownik [EF51] – Sanden (Möschler 1939)  

Orzeszków [XS09] – Pronzendorf  (Dittrich 1911)  

Pilchowo [VV62] – Stettin: Polchow (Paul 1943) 

Podgórnik [WS66] – Seiffenau (Dittrich 1911) 

Podgórzyn [WS43] – Giersdorf (Dittrich 1921) 

Polanica Zdrój [XR08] – Altheide (Dittrich 1921), (Blüthgen 1961)  

Polanowice [XS46] – Polanowitz (MPW, coll. R. Dittricha) 

Police [VV73] – Stettin: Pölitz (Paul 1943) 

Police Mścięcino [VV73] – Stettin: Messenthin (Paul 1943) 

Połczyn Zdrój [WV75] – Bad Polzin (Paul 1943) 

Połczyn Zdrój: Ostre Bardo [WV76] – Bad Polzin: Wusterbarth (Paul 1943) 

Ponikwa [XR16] – Verlorenwasser (Scholz 1911), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Popowice  [XS36] – Breslau: Pöpelwitz (Dittrich 1911) 

Posługowo [XU74] – Poslau (Meyer 1919) 

powiat kłodzki [XR18] – Grafschaft Glatz (Schilling 1850), (Dittrich 1921), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Poznań [XU30] – Posen (Schmiedeknecht 1930) 

Proboszczów pow. Złotoryja [WS55] – Probsthain (MPW, coll. R. Dittricha) 

Proszków [XS06] – Proskau (Dittrich 1911), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Prowincja Poznańska {obecnie tereny woj. wielkopolskiego i zach. część woj. kujawsko- 

pomorskiego} – Provinz Posen (Meyer 1919) 

Prusy Zachodnie i Wschodnie – Provinzen West– und Ostpreussen (Brischke 1888) 

Prusy – Provinz Preussen (Brischke 1865) 

Przyjezierze [CD02] – Jesuitersee (Meyer 1919) 

Psary pow. górowski [XT01] – Hünern (MPW, coll. R. Dittricha) 

Puck – Rozgard [CF36] – Seefeld (Enderlein 1908)  

Puck [CF36] – Putzig (Enderlein 1908)  

Puławy [EB69] – Nowa Aleksandria (Gubernia Lubelska) {ros.} (MIZ) 

Puszcza Białowieska [FD94] – Bialowieser Wald (Blüthgen 1961) 

Racibórz [CA05] – Ratibor (MŚO, coll. E. Scholza) 
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Różyny [CF40] – Rosenberg, Westpr. (Blüthgen 1961), (MPW, coll. R. Dittricha) 

Rynkowo {osiedle w Bydgoszczy} [YU09] – Rinkau (Merer 1919) 

rz. Wisła – Weichsel (Blüthgen 1961) 

Rzepin okolice {były powiat} [VT89] – Neumark, Westernberger Kreis (Müller 1918)  

Sieniawka [XS22] – Lauterbach (Dittrich 1921)  

Skarszyn [XS58] – Skarsine (Dittrich 1921) 

Skrzetusko [CD09] – Schröttersdorf (Meyer 1919) 

Sławoszewo [VV63] – Stettin: Neuhaus (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Słup [WS76] – Schlaupp (Dittrich 1911) 

Słupsk – Zalesiczki [XA33] – Stolp: Waldkatze (Paul 1943) 

Słupsk [XA33] – Stolp (Paul 1943), (Blüthgen 1961)  

Słupsk – „Leśny Kot“ {obecnie część Słupska} [XA33] – Stolp: Waldkater (Paul 1943) 

Słupsk – Ryczewo [XA33] – Stolp: Ritzow (Paul 1943) 

Słupsk – kaplica Św. Jerzego [XA33] – St. Georg {Stolp} (Paul 1943) 

Smolec [XS35] – Schmolz (Dittrich 1911)  

Smukała [XU99] – Mühltal b. Bromberg (Meyer 1919), (Blüthgen 1961)  

Sobiech {nieistniejący obszar dworski k. Jaruszyna} [XU78] – (Torka 1910)  

Sobótka – Górka [XS23] – Gorkau (MPW, coll. R. Dittricha) 

Sobótka [XS24] – Zopten (Dittrich 1911)  

Sopot – park zdrojowy [CF43] – Zoppot: Kurgarten (coll. A. R. Paula, MIZ) 

Sopot [CF43] – Zoppot (Blüthgen 1961)  

Stare Leśno [VV63] – Stettin: Altleese (Paul 1943) 

Stegna [CF72] – Steegen (Brischke 1889, 1891)  

Stronie Śląskie [XR37] – Seitenberg (Dittrich 1921) 

Strzegom [WS94] – Striegau (Dittrich 1911) 

Strzelewo [XU89] – Strelau (Meyer 1919) 

Strzelinko k. Słupska [XA24] – Stolp: Klein Strellin (Paul 1943) 

Swobnica nad Banią [VU77] – Bahn: Wildenbruch (Paul 1943) 

Syców [XS88] – Groß Wartenberg (Dittrich 1921)  

Szadółki [CF42] – Schüddelkau (Blüthgen 1961) 

Szczecin – Bezrzecze [VV62] – Stettin: Brunn (Paul 1943) 

Szczecin – Dąbie [VV71] – Stettin: Altdamm (Paul 1943) 

Szczecin – Dolina Siedmiu Młynów [VV62] – Stettin: Bachmühlen (Paul 1943) 

Szczecin – Gocław [VV72] – Stettin: Gotzlow (Paul 1943) 

Szczecin – Gocław: Leśne Wzgórze [VV72] – Stettin: Julo (Paul 1943) 

Szczecin – J. Głębokie [VV62] – Stettin: Glambecksee (Paul 1943) 

Szczecin – Klęskowo [VV71] – Stettin: Pulwermühle {Hökendorf} (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Szczecin – Klucz [VV71] – Stettin: Klütz (Paul 1943) 

Szczecin – Kraśnica [VV72] – Stettin: Kratzwiek (Paul 1943) 

Szczecin – Krzekowo [VV62] – Stettin: Kreckow {-er Platz} (Paul 1943) 

Szczecin – Łękno {jezioro w}[VV62] – Stettin: Westendsee (Paul 1943) 

Szczecin – Niemierzyn [VV62] – Stettin: Nemitz (Talgrund) (Paul 1943) 

Szczecin – Osów [VV62] – Stettin: Eckerberg {-er Wald} (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Szczecin – Podjuchy [VV71] – Stettin: Podejuch (Paul 1943) 

Szczecin – Pogodno [VV62] – Stettin: Ackermannshöhe, Braunsfelde, Neuwestend (Paul 1943) 

Szczecin – Pogodno: Wzgórze Napoleona [VV62] – Stettin: Deutscher Berg (Paul 1943) 

Szczecin – Pomorzany {byłe zoo} [VV61] – Stettin: Tiergartenanlage (Paul 1943) 

Szczecin – Skolwin [VV73] – Stettin: Scholwin, Odermünde (Paul 1943) 
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Szczecin – Turzyn [VV62] – Stettin: Neutorney (Paul 1943) 

Szczecin – Warszewo [VV72] – Stettin: Warsow (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Szczecin – Wzgórze Hetmańskie [VV61] – Stettin: Kosakenberg (Paul 1943) 

Szczecin – Zdroje [VV71] – Stettin: Finkenwalde (Paul 1943) 

Szczecin – Żydowce [VV71] – Stettin: Sydowsaue (Paul 1943) 

Szczeciński PK Puszcza Bukowa [VV70] – Stettin: Buchheide (Paul 1943) 

Szczodre [XS57] – Sibyllenort (Dittrich 1911) 

Szewce [XS37] – Schebitz (Dittrich 1921) 

Ślesin [XU89] – Slesin (Torka 1910)  

Śnieżnik [XR36] – Schneeberg (Dittrich 1911) 

Świątkowo [XU75] – Gofslerhof {Gosslerhof} (Meyer 1919) 

Świdwin [WV55] – Schivelbein (Paul 1943) 

Świeradów Zdrój [WS23] – Flinsberg (Dittrich 1921)  

Tanowo [VV63] – Stettin: Falkenwalde (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Tąpadła [XS13] – Tampadel (Dittrich 1911) 

Trzebież [VV64] – Stettin: Ziegenort a. Haff (Paul 1943); – Ziegenort bei Stettin (Blüthgen 1944)  

Uniemyśl [VV64] – Wilhelmsdorf (Paul 1943) 

Ustowo [VV61] – Stettin: Güstow (Paul 1943) 

Wałbrzych [WS92] – Waldenburg (Dittrich 1921)  

Wejcherowo [CF25] – Provinz Preussen: Neustadt (Brischke 1865)  

Widzino k. Słupska [XA23] – Stolp: Veddin {– er Moor} (Paul 1943) 

Wielkie Bartodzieje [CD09] – Gr. Bartelsee (Meyer 1919) 

Wilczyce [WS76] – Wildschütz (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wińsko [XT10] – Winzig (Dittrich 1911)  

Wińsko-Młoty k. Wołowa [XT10] – Hammer Kr. Wohlau (Scholz 1913)  

Wirów [VU79] – Wierow (MIZ, coll. A. R. Paula) 

Wojków [WS52] – Hoenweise (Dittrich 1921) 

Wojnarowice – Wernersdorf [XS24] (Dittrich 1921)  

Wołów [XS18] – Wohlau (Letzner 1884), (MŚO, coll. E. Scholza) 

Wrocław [XS46] – Breslau (Dittrich 1911, 1921), (Schmiedeknecht 1930)   

Wrocław – Leśnica [XS36] – Lissa (Dittrich 1911)  

Wrocław – Rędzin [XS37] – Ransern (Dittrich 1911)  

Wrocław – Dąbie [XS46] – Grüneiche (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wrocław – Fabryczna (Maślice) [XS36] – Masselwitz (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wrocław – Pilczyce [XS36] – Pilsnitz (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wrocław – Sołtysowice [XS46] – Schottwitz (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wrocław – Zalesie [XS46] – Leerbeutel (MPW, coll. R. Dittricha) 

Wrocław: Ogród Botaniczny [XS46] – Breslau: Botanischer Garten (Dittrich 1921)  

Wrocław – Zacisze – Wilhelmsruh [XS46] (Dittrich 1921)  

Wyrzysk [XU59] – Wirsitz (Torka 1910), (Meyer 1919) 

Wyspa Wolin [VV67] – Wollin (Insel) (Paul 1943) 

Zachełmie [WS43] – Saalberg (Blüthgen 1961)  

Zaleskie Bagna k. Słupska [XA14] – Stolp: Salesker Moor (Paul 1943) 

Ząbkowice Śl. [XS20] – Frankenstein (MŚO, coll. E. Scholza) 

Zielona Góra [WT35] – Grünberg (Dittrich 1921)  

Żelice [XA20] – Rummelsburg: Seedlitz (Paul 1943) 

Żerniki k. Janowca [XU75] – Zerniki (Meyer 1919) 

Żurawina [XS44] – Rotsürben {Rothsürben} (Dittrich 1921)  


