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ABSTRACT. Two species of Aphelinus Dalman (Hymenoptera: Chalcidoidea, Aphelinidae) new to 
Poland.
Aphelinus tetrataenion (erdös & Novicky) and A. thomsoni Graham are recorded from Poland for the first 
time. Both species were collected in Lower Silesia, in or near the city of Wrocław.
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WSTĘP

Bleskotki z rodziny Aphelinidae są owadami o rozmiarach rzadko przekraczających 
1 mm, a wiele gatunków nie osiąga nawet 0,5 mm. Miniaturyzacja jest wynikiem 
adaptacji do rozwoju w drobnych pluskwiakach, głównie mszycach, czerwcach i innych 
Sternorrhyncha.

Z Polski wykazano dotychczas stosunkowo dużą liczbę 47 gatunków należących do 
11 rodzajów (wiśNiowski 1997). Najwięcej z nich należy do dużego rodzaju Aphelinus 
dalmaN, którego larwy są endoparazytoidami mszyc. Oznaczanie gatunków Aphelinus 
jest dość trudne; część z nich jest ciągle niejasno zdefiniowana, a w omalże każdej 
współczesnej rewizji odkrywa się kompleksy kryptycznych gatunków, wcześniej 
traktowanych jako jeden (np. shirley et al. 2016). Współcześnie znajduje się też nowe dla 
nauki gatunki nawet w stosunkowo ubogich w owady regionach Europy, np. w Norwegii 
(JaPoshvili & haNseN 2014, JaPoshvili et al. 2015), co pozwala przypuszczać, że  
i w Europie Środkowej można napotkać nieznane jeszcze taksony. W literaturze nierzadkie 
są też rozbieżności poglądów różnych autorów dotyczące synonimizacji lub odrębnego 
statusu pewnych nazw gatunkowych. Są jednak w tym rodzaju gatunki, których imagines 
można zidentyfikować na pierwszy rzut oka dzięki charakterystycznemu, unikalnemu 
ubarwieniu. Zalicza się do nich A. tetrataenion (erdös & Novicky, 1953) oraz  
A. thomsoni Graham, 1976, które dotychczas z Polski nie były znane. Polskie stanowiska 
tych dwóch gatunków podaję poniżej.

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały odłowione metodą czerpakowania roślinności; materiał 
pierwotnie został zakonserwowany w 75% etanolu i oznaczony w tymczasowych, 
alkoholowych preparatach mikroskopowych. Po oznaczeniu okazy zostały spreparowane 
na sucho (metodą chemiczną, np. Jałoszyński 2016) i zdeponowane w zbiorze autora 
(Wrocław). Fotografie wykonano kamerą KY-F75U (JVC) zamontowaną na binokularze 
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Leica M205 C; obrazy cząstkowe zostały złożone w programie Helicon Focus 7.5.8 
(Helicon Soft Ltd.). Dane na temat rozmieszczenia omawianych gatunków podano za 
Noyesem (2016).

WYNIKI

Aphelinus tetrataenion (erdös & Novicky, 1953) (Ryc. 1)
Dolny Śląsk: [XS37] Wrocław Świniary, łąki nad rz. Widawą, 10.07.2016, 1 ♀, leg.  

P. Jałoszyński.
Gatunek dotychczas znany z Czech i Słowacji, Węgier, europejskiej części Rosji, Ukrainy 

i Wielkiej Brytanii. Powiązania synekologiczne nieznane. Aphelinus tetrataenion jest 
bardzo charakterystycznie ubarwiony (Ryc. 1), żółty z czarnymi, poprzecznymi pasami 
na tergitach metasomy; również szwy tułowia są przyciemnione (ale patrz też uwagi dla 
następnego gatunku).

Aphelinus thomsoni Graham, 1976 (Ryc. 2)
Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Popowice, 04.06.2015, 1 ♀, leg. P. Jałoszyński.
Gatunek wcześniej znany z Czech i Słowacji, europejskiej części Rosji, Ukrainy, Mołdawii, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii. Rozwija się głównie w mszycach Drepanosiphum acerinum 
(walker) i D. platanoidis (schraNk) na jaworach Acer platanoides L. Podobnie jak 
poprzedni gatunek, Aphelinus thomsoni również jest charakterystycznie ubarwiony (Ryc. 
2); żywa samica jest siarkowożółta z zaczernionymi wierzchołkami środkowych goleni 
i pierwszym członem środkowych stóp, po śmierci żółty kolor ciemnieje, przechodząc 
w ochrowy lub pomarańczowy. W przypadku obu gatunków, nie należy jednak opierać 
oznaczenia wyłącznie na pigmentacji; należy również zbadać strukturę czułków oraz wzór 
oszczecenia skrzydeł (zilustrowane np. w pracy Grahama (1976)).

UWAGI NA TEMAT ZBIERANIA, KONSERWACJI I OZNACZANIA  
APHELINIDAE

W przypadku tej rodziny pozyskanie materiału sprawia pewne trudności. Przy 
czerpakowaniu roślinności, tak małe i często jasno ubarwione błonkówki są bardzo 
trudne do zauważenia w czerpaku, wśród setek innych owadów, nasion i fragmentów 
roślin. Należy pozbyć się większych fragmentów roślin (wytrzepując je do czerpaka), 
a pozostały materiał przesypać do pojemnika z 75% etanolem. Taka procedura 
wymaga późniejszego, bardzo żmudnego sortowania prób alkoholowych, które jednak 
dostarcza wielu interesujących błonkówek w inny sposób trudnych do odłowienia (np. 
Mymaridae, Trichogrammatidae, Aphelinidae, Signiphporidae, drobnych Eulophidae 
i Encyrtidae, Platygastroidea, Ceraphronoidea i in.). Najlepsze wyniki dają hodowle 
mszyc, czerwców i innych drobnych pluskwiaków z grupy Sternorrhyncha, można  
w ten sposób pozyskać długie serie Aphelinidae. W przypadku mszyc, osobniki z larwą 
parazytoida są ciemniejsze niż pozostałe, a w koloniach można często zauważyć liczne 
“mumie” z otworem wygryzionym przez wylęgające się imagines błonkówek.

Jeśli wybiera się Aphelinidae z czerpaka ekshaustorem, należy pamiętać, że są to 
nie tylko błonkówki drobne, ale również o stosunkowo słabo zesklerotyzowanym ciele. 
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Oznacza to, że po śmierci okazy bardzo szybko wysychają (już w ekshaustorze czy 
w zatruwaczce), kurczą się i zapadają, stając się trudnymi do oznaczenia. Zawartość 
ekshaustora należy więc jak najszybciej zatruć parami octanu etylu i po kilku minutach 
zalać etanolem, lub owady zabić poprzez umieszczenie w etanolu. Aphelinidae należy 
również przechowywać w 75% etanolu. Przy oznaczaniu uwzględnić trzeba zarówno 
ubarwienie ciała (blaknące lub zupełnie zanikające po sporządzeniu trwałego preparatu 
mikroskopowego) oraz strukturę czułków, wzór oszczecenia skrzydeł czy budowę aparatu 
kopulacyjnego (a więc cechy widoczne dobrze tylko w prześwietlonym preparacie). 
Należy więc oznaczać okazy w etanolu lub glicerynie, w tymczasowych preparatach 
mikroskopowych, bez macerowania ich w alkaliach (to ostatnie często jest jednak 
konieczne dla opisania nowych gatunków, inaczej nie wszystkie szczegóły budowy są 
widoczne). Część gatunków występujących w Polsce ma charakterystyczne ubarwienie 
i przy pewnym opatrzeniu można je oznaczyć na podstawie okazów wysuszonych  
i przyklejonych na trójkątne kartoniki. Oznaczanie “na mokro” wszystkich okazów jest 
jednak standardową procedurą dla początkujących.

Trudności pracy nad Aphelinidae wynikają też z braku rewizji niektórych 
rodzajów lub grup gatunków (opisy oryginalne bywają niedokładne lub wręcz mylące), 
konieczności korzystania z wielojęzycznych opisów rozsianych w światowej literaturze 
oraz możliwości napotkania w Europie Środkowej parazytoidów zawleczonych  
z krajów tropikalnych czy wręcz gatunków nowych dla nauki. Podobnie jak w przypadku 
większości słabo zbadanych, drobnych błonkówek, należy więc z dużą ostrożnością 
podchodzić do oznaczania, i jeśli istnieją klucze, to zawsze weryfikować oznaczenie 
przy ich pomocy z opisem oryginalnym czy późniejszymi rewizjami.
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Ryc. 1–2. Aphelinidae, samice: Aphelinus tetrataenion (1), Aphelinus thomsoni (2) (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 1–2. Aphelinidae, females: Aphelinus tetrataenion (1), Aphelinus thomsoni (2) (photo P. Jałoszyński).
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