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Abstract: New data on the occurrence of 68 species of longhorn beetles from the Strachociński
Forest in Wrocław are presented, including Akimerus schaefferi, Cortodera humeralis,
Phymatodes pusillus, Exocentrus punctipennis, Aegomorphus clavipes and Tetrops starkii.
Nineteen of these species are new to the research area and six have been recorded in Wrocław
for the first time. Hence, eighty-eight species are currently known from the Wrocław area.
Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Poland, Lower Silesia, Wrocław, Strachociński
Forest, new records.

WSTĘP
Las Strachociński we Wrocławiu, ze względu na bogactwo swojej entomofauny,
jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez wielu badaczy miejsc w Polsce. Wyniki
podsumowujące badania nad kózkowatymi, przeprowadzone na terenie tego obszaru
w latach 1991-2003, zostały opublikowane przez Kruszelnickiego & Szczepańskiego
(2003). Wykazano wówczas 53 gatunki, w tym również wiele rzadkich przedstawicieli tej
rodziny chrząszczy. Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie dotychczasowej listy gatunków
tego obszaru, jak również przeanalizowanie zmian jakie zaszły od tamtego czasu w składzie
gatunkowym Cerambycidae.
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OBSZAR BADAŃ
Teren objęty badaniami położony jest między miejscowością Łany, wrocławskimi
osiedlami Strachocin i Wojnów a rzeką Odrą. Składa się on z dwóch kompleksów leśnych
– północnego o historycznej nazwie Las Strachoty i południowego o nazwie Smoczy
Las – o łącznej powierzchni ok. 140 ha, administracyjnie należących do Nadleśnictwa
Oława (Leśnictwo Dziuplina). Oba kompleksy leśne rozdziela rzeka Piskorna
i łąki o powierzchni ok. 56 ha. Las pod względem fitosocjologicznym jest grądowo
zniekształconą postacią zespołu łęgu wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum minoris
Knapp 1942 em. J. Mat. 1976. Drzewostany tworzy 14 gatunków drzew, głównie dąb
szypułkowy Quercus robur L. (69% zapasu), grab zwyczajny Carpinus betulus L. (13%
zapasu), jesion wyniosły Fraxinus excelsior L. (8,5% zapasu) i lipa drobnolistna Tilia
cordata Mill. (6,5% zapasu).
Las Strachociński, pomimo gospodarczego wykorzystania oraz przystosowania go
do celów turystycznych, posiada nadal wiele cech lasu naturalnego, łączącego cechy
lasu łęgowego i grądu niskiego, stąd włączony został w granice siedliskowego obszaru
Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry”. Obszar ten odgraniczony jest od zabudowy
osiedlowej wałem przeciwpowodziowym, zwanym Groblą Janowicko-Swojczycką
i stanowi naturalny polder zalewowy (Ryc. 1).
Obszar ten według podziału zoogeograficznego Polski przedstawionego w Katalogu
Fauny Polski (Burakowski et al. 1990) położony jest w krainie Śląska Dolnego, gdzie
znajduje się w obrębie dwóch kwadratów siatki UTM: XS56 i częściowo XS46.

Ryc. 1. Odbudowany wał przeciwpowodziowy, opasujący od wschodu Las Strachociński (fot. W.T. Szczepański).
Fig. 1. The rebuilt flood embankment surrounding the Strachociński Frorest from the east (photo W.T. Szczepański).
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METODYKA BADAŃ
Badania były prowadzone nieregularnie w latach 2003-2016, w okresie od kwietnia
do sierpnia. Starano się szczególnie zaobserwować pojaw gatunków wczesnowiosennych
i letnich. Poszukiwania kózkowatych odbywały się głównie przy użyciu metody „na
upatrzonego”, poprzez otrząsanie osobników na parasol entomologiczny z gałęzi
i kwitnących krzewów oraz poprzez czerpakowanie roślinności zielnej. Tam gdzie było
to zasadne, pozyskano również zasiedlony przez kózkowate materiał lęgowy celem
wyhodowania gatunków o bardziej skrytym trybie życia. W przypadku gatunków
pospolitych odnotowywano zazwyczaj tylko ich obecność.
Przy ocenie częstości występowania gatunków wykorzystano uproszczoną metodę
Strojnego (1974), zastosowaną w poprzednim okresie badań (1991-2003), tj.:
• gatunki pospolite i dość pospolite – [P],
• gatunki nieczęste i dość rzadkie – [N],
• gatunki rzadkie oraz bardzo rzadkie – [R],
• gatunki o dużych fluktuacjach liczebności rok do roku – [N/P] lub [N/R].
Oprócz obserwacji własnych, autorzy: W.T. Szczepański (WTS), W. Szczepański
(WS), S. Czerwiński (SC) i A. Woźniak (AW) wykorzystali w pracy informacje uzyskane
dzięki uprzejmości kolegów: Marcina Jakubowskiego (MJ), Janusza Mendzikowskiego
(JM) i Marka Wełnickiego (MW). Powyższe skróty używane są w wykazie gatunków.
Okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach wyżej wymienionych osób oraz
w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nazewnictwo Cerambycidae przyjęto
za Katalogiem Chrząszczy Palearktyki (Löbl & Smetana 2010) wraz z późniejszymi
poprawkami (Danilevsky 2016), natomiast podział systematyczny za Bense (1995).

WYNIKI
Poniżej przedstawiono wykaz 68 stwierdzonych gatunków, gwiazdką (*) oznaczono
gatunki nowe dla Lasu Strachocińskiego, natomiast gatunki oznaczone dwiema
gwiazdkami (**) są również nowe dla Wrocławia.

WYKAZ GATUNKÓW
Prioninae Latreille, 1802
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, liczne żerowiska i pojedyncze larwy w korzeniach kilku wywrotów
Quercus robur i Carpinus betulus, leg. WTS. [N/R]
Lepturinae Latreille, 1802
*Rhagium (Rhagium) inquisitor (Linnaeus, 1758)
13.05.2012, 1 ex., leg. SC; 11.04.2015, liczne żerowiska i otwory wylotowe w kilku
wywrotach i stojącym posuszu Pinus sylvestris L., 1 ex. ex cult. 28.04.2015, leg. WTS.
[N/R]
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Rhagium (Megarhagium) mordax (De Geer, 1775)
24-26.05.2003, 10 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na leżących pniach Quercus
robur, leg. WS; 29-30.05.2004, 6 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 5 exx. na kwiatach
Cornus sanguinea L., leg. WS; 28-29.05.2005, 5 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg.
WS; 16.05.2006, 5 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WS; 18.06.2006, 5 exx. na
kwiatach Chaerophyllum temulum L., leg. WS; 19-20.05.2011, 2 exx., na kwiatach
C. sanguinea, leg. AW; 13.05.2012, 2 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. SC.;
9.05.2015, 3 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS; 7.05.2016, 1 ex. na gałęziach
Q. robur, leg. WTS; 22.05.2016, 1 ex. na gałęziach Q. robur, leg. WTS. [N/P]
Rhagium (Megarhagium) sycophanta (Schrank, 1781)
24-26.05.2003, 30 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na leżących pniach Quercus
robur, leg. WS; 27-29.05.2003, 10 exx. na pniakach po świeżo ściętych dębach, na
pniach leżących dębów i na kwitnącym C. sanguinea (1 imago), leg. MW; 2930.05.2004, 20 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 5 exx. na kwiatach Cornus sanguinea, leg.
WS; 23-25.05.2005, 15 exx. u podstawy pni oraz przy pniakach Q. robur, leg. MW;
28-29.05.2005, 5 exx. na pniakach Q. robur, leg. WS; 16.05.2006, 5 exx. na pniakach
Q. robur, leg. WS; 18.06.2006, 5 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS;
31.05.2008, 5 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 19-20.05.2011, 6 exx. w locie
i na pniakach Q. robur, leg. AW; 13-27.05.2012, 5 exx., leg. SC; 9.05.2015, 10 exx. na
pniach i pniakach Q. robur, leg. WTS; 12.05.2015, 3 exx. w locie, leg. SC; 23.05.2015,
4 exx. na posuszu Q. robur, leg. JM; 7.05.2016, 5 exx., leg. WTS; 22.05.2016, 2 exx. na
kłodzie Q. robur i w locie, leg. WTS. [N/P]
Stenocorus (Stenocorus) meridianus (Linnaeus, 1758) (Ryc. 2)
24-26.05.2003, 8 exx. w locie, 2 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. AW;
25.05.2003, ok. 10 exx. na kwiatach Cornus sanguinea, leg. WS; 28.05.2003, 5♂♂
w locie na zarastającym zrębie, leg. MW; 29-30.05.2004, 20 exx., leg. AW; 6-7.06.2004,
5 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 23-25.05.2005, 5♂♂ w locie na zrębie oraz
przy drodze leśnej, leg. MW; 28-29.05.2005, 5♂♂ na kwiatach C. sanguinea, leg. WS;
18.06.2006, 1 ex. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS; 31.05.2008, 5♂♂ na
kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 19-20.05.2011, 6 exx. w locie, leg. AW; 29.05.2011,
5♂♂ na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 13.05.2012, 4 exx., leg. SC; 18.05.2014,
9 exx., leg. SC; 24.05.2014, 12 exx. w locie i na roślinności zielnej, leg. SC; 22.05.2016,
1 ex. w locie, 3 exx. na roślinności zielnej, 1 ex. na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS;
29.05.2016, 6♀♀ i 10♂♂ na kwiatach C. sanguinea, leg. JM. [N/P]
Chrząszcze roją się na nasłonecznionych skrajach lasu, okazy odławiano na
kwitnących głogach, dereniach i świerząbkach, zaobserwowano również pojedyncze
samice składające jaja w nabiegach korzeniowych pniaków Quercus robur.
Stenocorus (Anisorus) quercus (Goeze, 1783) (Ryc. 3)
24-26.05.2003, 20 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na liściach drzew i krzewów,
leg. WS; 28-29.05.2003, 10 exx. w locie oraz na kwitnących C. sanguinea, leg. MW;
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29-30.05.2004, 3 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 3 exx. w locie, leg. WS; 23-25.05.2005, 20
exx. w locie lub siedzące na młodych drzewkach na zarastającym zrębie; 1♀ u podstawy
pnia martwego, stojącego, uszkodzonego przez ogień Quercus robur, leg. MW; 2829.05.2005, 2♀♀ w locie, leg. WS; 31.05.2008, 2♀♀ w locie, leg. WS; 25.05.2009,
1♀ na roślinności zielnej, leg. WS; 19-20.05.2011, 38 exx. (!) w locie i na liściach
drzew, leg. AW; 29.05.2011, 1♀ na źdźble zboża, leg. WS; 23.05.2013, 1 ex., leg. SC;
9.05.2015, 3 exx. na Crataegus sp., leg. WTS; 15.05.2016, 1♂ na kwiatach Crataegus
sp., leg. SC; 22.05.2016, 12 exx. na liściach roślin zielnych w godzinach porannych,
leg. WTS. [N/P]
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, iż na początku pojawu tego gatunku
w populacji zdecydowanie dominują samce, które latają najchętniej wokół koron
grabów, lip, dębów i jesionów, gdzie siadają na liściach (Ryc. 4). W odróżnieniu od
samic, samce rzadko odwiedzają kwiaty, obserwowano tylko pojedyncze osobniki na
kwiatach głogów. Takie zwyczaje pokarmowe są odmienne od tych, które obserwowano
u południowo-wschodnich populacji tego gatunku, gdzie imagines S. (A.) quercus
chętnie odwiedzają kwiaty głogów (Walczak et al. 2014).

Ryc. 2. Samiec Stenocorus meridianus na liściu Carpinus betulus (fot. A. Woźniak).
Fig. 2. Male of Stenocorus meridianus on a leaf of Carpinus betulus (photo A. Woźniak).
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Ryc. 3. Samiec i samica Stenocorus quercus na liściu Rubus idaeus (fot. W.T. Szczepański).
Fig. 3. Male and female of Stenocorus quercus on a leaf of Rubus idaeus (photo W.T. Szczepański).

Ryc. 4. Typowy habitat Stenocorus meridianus i Stenocorus quercus (fot. A. Woźniak).
Fig. 4. Typical habitat of Stenocorus meridianus and Stenocorus quercus (photo A. Woźniak).
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*Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
28.06.2006, rozdeptany 1 ex., obs. MJ. [R]
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
24-26.05.2003, 10 exx., leg. AW; 25.05.2003, 6 exx. na kwiatach Cornus sanguinea,
4 exx. na Viburnum opulus L., leg. WS; 27.05.2003, 10 exx. na kwitnących C. sanguinea,
leg. MW; 6-7.06.2003, ok. 10 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 29-30.05.2004,
4 exx., leg. AW; 28-29.05.2005, ok. 10 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg.
WS; 16.05.2006, ok. 10 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WS; 18.06.2006, 5 exx.
na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 07.06.2007, 3 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg.
WS; 31.05.2008, 3 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 19-20.05.2011, 2 exx. na
kwiatach C. sanguinea, leg. AW; 29.05.2011, 3 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS;
13.05.2012, 1 ex., leg. SC; 09.05.2015, 1 ex. na Crataegus sp., leg. WTS; 15.05.2016,
1 ex. na kwiatach Crataegus sp., leg. SC. [N/P]
*Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
16.05.2006, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi kwitnącego Quercus robur, leg. WS;
15.05.2016, 2 exx. z kwitnącego głogu Crataegus sp., leg. SC. [R]
Grammoptera (Grammoptera) abdominalis (Stephens, 1831)
24-26.05.2003, 5 exx. z roślinności zielnej obok kwitnącego Quercus robur, leg.
AW; 12.05.2015, 5 exx. z kwiatów Crataegus sp., leg. SC; 22.05.2016, 2 exx. w porze
rannej na roślinności zielnej obok kwitnącego Q. robur, leg. WTS. [R]
Grammoptera (Grammoptera) ruficornis (Fabricius, 1781)
24-26.05.2003, 5 exx., leg. AW; 25.05.2003, ok. 25 exx. na kwiatach Cornus
sanguinea, 5 exx. na kwiatach Viburnum opulus, leg. WS; 6-7.06.2003, ok. 40 exx. na
kwiatach C. sanguinea, ok. 20 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS; 2930.05.2004, 5 exx., leg. AW; 28-29.05.2005, ok. 30 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg.
WS; 16.05.2006, ok. 30 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 07.06.2007, ok. 10 exx.
na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 31.05.2008, ok. 10 exx. na kwiatach C. sanguinea,
leg. WS; 19-20.05.2011, 2 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. AW; 29.05.2011, ok. 10
exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 09.05.2015, ok. 80 exx. na kwiatach Crataegus
sp., leg. WTS; 15.05.2016, 5 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. SC; 22.05.2016,
5 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS. [P]
Grammoptera (Grammoptera) ustulata (Schaller, 1783)
25.05.2003, 4 exx. na kwiatach Cornus sanguinea, 1 ex. na Viburnum opulus, leg.
WS; 6-7.06.2003, 5 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 16.05.2006, 3 exx. na
kwiatach Crataegus sp., leg. WS; 09.05.2015, ok. 50 exx., leg. WTS; 12.05.2015, 3 exx.
na kwiatach Crataegus sp., leg. SC; 23.05.2015, 2 exx. na kwiatach Chaerophyllum
temulum, leg. JM; 22.05.2016, 5 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS. [N/P]
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Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
24-26.05.2003, 4 exx., leg. AW; 29-30.05.2004, 6 exx. na kwiatach Ch. temulum,
leg. AW; 6-07.06.2004, ok. 30 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS; 2829.05.2005, ok. 30 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 18.06.2006, ok. 30 exx. na
kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 31.05.2008, ok. 10 exx. na kwiatach Cornus sanguinea,
leg. WS; 29.05.2011, ok. 10 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 09.05.2015, 2 exx.
na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS; 22.05.2016, 1 ex. na kwiatach Crataegus sp., leg.
WTS. [P]
Anoplodera (Anoplodera) rufipes (Schaller, 1783)
24-26.05.2003, 6 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na kwiatach Viburnum opulus,
leg. WS; 29-30.05.2004, 2 exx. na kwiatach V. opulus, leg. AW; 28.05.2005, 1 ex.
na kwiatach V. opulus, leg. WS; 16.05.2006, 2 exx. na kwiatach V. opulus, leg. WS;
9.05.2015, 2 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WS; 22.05.2016, 1 ex. na roślinności
zielnej, leg. WTS. [N/R]
Gatunek wiosenny, o dość krótkim okresie występowania; osobniki są rzadko
odnajdywane, zazwyczaj na kwiatach Crataegus spp. i Viburnum opulus. W poprzednim
okresie badań obserwowano je również na kwiatach Rosa canina i Chaerophyllum
temulum.
Anoplodera (Anoplodera) sexguttata (Fabricius, 1775)
24-26.05.2003, 4 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na kwiatach Cornus sanguinea,
leg. WS; 28-29.05.2003, 5 exx. na kwitnących C. sanguinea, leg. MW; 29-30.05.2004,
5 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 5 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS;
28-29.05.2005, 2 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 19-20.05.2011, 3 exx. na
kwiatach C. sanguinea, leg. AW; 29.05.2011, 5 exx. na kwiatach C. sanguinea, leg. WS;
27.05.2012, 12 exx., leg. SC. [N/P]
Gatunek najliczniej spotykany na przełomie maja i czerwca na kwiatach
Chaerophyllum temulum i Cornus sanguinea.
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)
29.05.2011, 3 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS. [R]
*Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, 1 martwy ex. w żerowisku oraz liczne otwory wylotowe i larwy
w pniakach, wywrotach i odziomkach kilku uschniętych Pinus sylvestris, leg. WTS.
[N/R]
Leptura (Leptura) aethiops Poda von Neuhaus, 1761
28-29.05.2003, 5 exx. na kwitnących Cornus sanguinea, MW; 29-30.05.2004,
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4 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 5 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS;
28-29.05.2005, 2 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 19-20.05.2011, 6 exx. na
kwiatach Ch. temulum, leg. AW; 29.05.2011, 3 exx. na kwiatach Rubus fruticosa, leg.
WS; 23.05.2015, 3 exx. z kwiatów Ch. temulum, leg. JM. [N/R]
Leptura (Leptura) quadrifasciata Linnaeus, 1758
11.05.2015, kilka larw w leżącym spróchniałym drewnie Populus tremula i Betula
pendula, leg. WTS; 2.07.2015, 1 ex. w locie; leg. WTS; 3.07.2015, 1 ex. ex cult. z larwy
pobranej 11.04.2015 ze złomu P. tremula, leg. WS; 20.07.2015, 2 exx. na kwiatach
Filipendula ulmaria L., leg. WTS. [N/R]
Stenurella (Stenurella) melanura (Linnaeus, 1758)
29-30.05.2004, 2 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS; 18.06.2006,
10 exx. na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 2.07.2015, na kwiatach, 2 exx. na Filipendula
ulmaria, 1 ex. na Rubus caesius L., 1 ex. na Melilotus albus Medik. i 1 ex. na Matricaria
maritima L., leg. WTS; 20.07.2015, 1 ex. na Daucus carota L., leg. WTS. [N]
Stenurella (Nigrostenurella) nigra (Linnaeus, 1758)
6-7.06.2004, 3 exx. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS. [N/R]
Spondylidinae Audinet-Serville, 1832
*Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, kilka larw w pniaku Pinus sylvestris, obs. WTS. [R]
*Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, liczne otwory wylotowe i larwy w pniakach i odziomkach kilku
uschniętych sosen Pinus sylvestris, 1 ex. ex cult. 9.07.2015, leg. WTS. [N/R]
**Tetropium fuscum (Fabricius, 1787)
3.04.2016, martwy 1 ex. w kolebce poczwarkowej w posuszu Pinus sylvestris, leg.
WS. [R]
Cerambycinae Latreille, 1802
Obrium brunneum (Fabricius, 1793)
11.04.2015, 1 martwy ex. w kolebce poczwarkowej, nieliczne żerowiska w cienkim
złomie sosnowym Pinus sylvestris, obs. WS. [R]
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Molorchus (Molorchus) umbellatarus (Schreber, 1759)
29-30.05.2004, 1 ex. na kwiatach Cornus sanguinea, leg. AW; 6-7.06.2004, 3 exx.
na kwiatach C. sanguinea, leg. WS; 28-29.05.2005, 3 exx. na kwiatach C. sanguinea,
leg. WS; 18.06.2006, 1 ex. na kwiatach Chaerophyllum temulum, leg. WS. [N]
Molorchus (Caenoptera) minor (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, żerowiska w cienkim złomie Pinus sylvestris, obs. WTS; 22.05.2016,
1 martwy ex. w kolebce poczwarkowej w szczapie Picea abies, leg. WS. [R]
Cerambyx (Cerambyx) cerdo Linnaeus, 1758
24-26.05.2003, rójka ok. 10 exx., obs. AW; 29-30.05.2004, rójka ok. 6 exx., obs.
AW; 6-7.06.2004, rójka ok. 5 exx., obs. WS; 25.05.2005, samiec w chodniku w pniu
starego Quercus robur na skraju lasu, obs. MW; 18.06.2006, rójka wieczorem ok. 10
exx. na starym Q. robur, obs. WS. [N]
Gatunek spotykany głównie na obrzeżach lasu i poza samym lasem na
pojedynczych, starych dębach; pojedynczo obserwowany również przez autorów
w dwóch starodrzewiach dębowych.
*Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
11.04.2015, 4 larwy w odziomku wierzby Salix sp., obs. WTS; 20.07.2015, 3 exx.
na kwiatach Filipendula ulmaria, leg. WTS. [R]
*Callidium (Callidostola) aeneum (De Geer, 1775)
24.05.2016, 1 ex. ex cult. ze szczapy Picea abies pobranej do hodowli 22.05.2016,
leg. WS. [R]
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
25.05.2003, 1 ex. na kłodzie Quercus robur, leg. WS; 29-30.05.2004, 3 exx., coll.
AW; 16.05.2006, 1 ex. na gałęzi Q. robur, leg. WS; 11.04.2015, bardzo liczne larwy
i poczwarki w leżących gałęziach i konarach Q. robur oraz zaobserwowano początek
rójki (3 exx.), leg. WTS; 3.04.2016, z pobranych gałęzi Q. robur 3 exx. ex pupa
16.04.2016, leg. WTS. [N/P]
Phymatodes (Phymatodes) testaceus (Linnaeus, 1758)
25.05.2003, 5 exx. wieczorem na leżących pniach Quercus robur, leg. WS; 2426.05.2003, 5 exx., leg. AW; 6-7.06.2003, 5 exx. wieczorem na wałkach Q. robur, leg.
WS; 29-30.05.2004, 3 exx., leg. AW; 11.04.2015, liczne larwy w grubych obłamanych
konarach i złomach Q. robur (2 exx. ex cult. 03.05.2015), leg. WTS; 3.04.2016,
z obłamanego konaru dębowego Q. robur 1 ex. ex cult. 28.04.2016, leg. WTS. [N/P]

10

**Phymatodes (Phymatoderus) pusillus (Fabricius, 1787)
9.04.2016, z pobranych gałęzi Quercus robur ponad 100 exx. ex cult. 16.043.05.2016, leg. JM; 10.05.2016, 2 exx. ex cult. z gałęzi Q. robur pobranych 3.04.2016,
leg. WTS. [N]
Phymatodes (Poecilium) alni (Linnaeus, 1767)
25.05.2003, ok. 10 exx. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 29-30.05.2004, 2 exx.,
leg. AW; 6-7.06.2004, ok. 10 exx. z gałęzi Q. robur, leg. WS; 28-29.05.2005, ok. 10
exx. z gałęzi Q. robur, leg. WS; 16.05.2006, ok. 30 exx. z gałęzi Q. robur, leg. WS;
9.05.2015, 1 ex. z gałęzi Q. robur, leg. WTS; 19.05.2015, 5 exx. ex cult. z gałęzi
Q. robur pobranych 11.04.2015, leg. WTS; 19.05.2016, 6 exx. ex cult. z gałęzi
Q. robur pobranych 3.04.2016, leg. WTS; 22.05.2016, 2 exx. na stosie gałęzi dębowograbowych, leg. WS. [N/P]
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
24-26.05.2003, ok. 10 exx., leg. AW; 25.05.2003, ok. 10 exx. na leżących pniach
Quercus robur, leg. WS; 29-30.05.2004, 5 exx., leg. AW; 06-07.06.2004, 5 exx. na
wałkach Q. robur, leg. WS; 28-29.05.2005, 5 exx. na wałkach Q. robur, leg. WS;
16.05.2006, 5 exx. na wałkach Q. robur, leg. WS. [N/P]
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
24-26.05.2003, 6 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na leżących pniach Quercus
robur, leg. WS; 10.06.2015, 3 exx. ex cult. z pobranego konaru Q. robur 11.04.2015,
leg. WTS. [N/R]
Xylotrechus (Xylotrechus) antilope (Schonherr, 1817)
25.05.2003, ok. 20 exx. na leżących pnaich Quercus robur, leg. WS; 28-29.05.2005,
ok. 30 exx. na opalonym Q. robur, leg. WS; 11.04.2015, liczne larwy i żerowiska
w leżących konarach Q. robur, 3 exx. ex cult. 1.06.2015, leg. WTS; 24.06.2016, 3 exx.
ex cult. z gałęzi Q. robur pobranych 3.04.2016, leg. WTS. [N/P]
Xylotrechus (Rusticoclytus) rusticus (Linnaeus, 1758)
13.05.2012, 4 exx., leg. SC; 11.04.2015, liczne otwory wylotowe i żerowiska na
pniach trzech topól Populus sp., leg. WS & WTS. [N/R]
Clytus (Clytus) arietis (Linnaeus, 1758)
24-26.05.2003, 6 exx., leg. AW; 28-29.05.2003, 3 exx. na kwitnących Cornus
sanguinea, leg. MW; 29-30.05.2004, 10 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 5 exx. na kwiatach
Chaerophyllum temulum, leg. WS; 28-29.05.2005, 5 exx. na kwiatach Ch. temulum,
leg. WS; 16.05.2006, 5 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WS; 18.06.2006, 5 exx.
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na kwiatach Ch. temulum, leg. WS; 19-20.05.2011, 4 exx. na kwiatach C. sanguinea,
leg. AW; 12.05.2015, 1 ex. z Crataegus sp., leg. SC; 31.05.2016, 1 ex. ex cult. z gałęzi
Quercus robur pozyskanej 3.04.2016, leg. WTS. [N/P]
**Clytus (Clytus) lama Mulsant, 1847
3.04.2016, kilka otworów wylotowych i szczątki imago w posuszu Pinus sylvestris,
leg. WS. [R]
Anaglyptus (Anaglyptus) mysticus (Linnaeus, 1758)
25.05.2003, 1 ex. na wałkach Carpinus betulus, leg. WS; 29-30.05.2004, 5 exx., leg.
AW; 23-25.05.2005, 15 exx. na kwitnących Crataegus sp., leg. MW; 28-29.05.2005,
5 exx. na kwiatach Cornus sanguinea, leg. WS; 19-20.05.2011, 8 exx. na kwiatach
C. sanguinea, leg. AW; 9.05.2015, 12 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. WTS;
12.05.2015, 4 exx. na kwiatach Crataegus sp., leg. SC; 15.05.2016, 2 exx. na kwiatach
Crataegus sp., leg. SC; 29.05.2016, 1 ex. z kwiatów C. sanguinea, leg. JM. [N/P]
Lamiinae Latreille, 1825
Mesosa (Mesosa) curculionoides (Linnaeus, 1761)
24-26.05.2003, 2 exx., leg. AW; 25.05.2003, 1 ex. z gałęzi Quercus robur, leg.
WS; 29-30.05.2004, 1 ex., leg. AW; 16.05.2006, 1 ex. na złomie Q. robur, leg. WS;
18.06.2006, 1 ex. z gałęzi Q. robur, leg. WS; 25.06.2007, 1 ex. ex cult. z gałęzi Tilia
cordata (pobrano 7.06.2007), leg. WS; 13.05.2012, 2 exx., leg. SC; 16.06.2016, 4 larwy
w martwicy T. cordata, 1 ex. ex cult., leg. WTS; 23.08.2016, 1 ex. ex cult. z gałęzi
Q. robur pobranej 9.04.2016, leg. JM. [N/R]
Mesosa (Aplocnemia) nebulosa (Fabricius, 1781)
25.05.2003, 1 ex. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 03.10.2009, 5 exx. z kolebek
poczwarkowych w gałązkach (fi = 1-3 cm) Q. robur, leg. AW; 12.01.2013, 2 exx. ex
cult. z gałązek Q. robur, leg. SC; 11.04.2015, 4 exx. w kolebkach poczwarkowych
w opadłych gałęziach Q. robur, leg. WTS; 3.04.2016, 1 ex. w kolebce poczwarkowej
w złamanej, wiszącej gałązce Q. robur, leg. WTS. [N/P]
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
24.05.2003, 1 ex. na ścieżce, leg. AW. [R]
**Monochamus galloprovincialis pistor (Germar, 1818)
11.04.2015, 2 żerowiska z otworami wylotowymi w odłamanym, zawieszonym
nad ziemią wierzchołku sosny Pinus sylvestris, obs. WS & WTS; 3.04.2016, 3 otwory
wylotowe w konarze obłamanym z wywrotu P. sylvestris, obs. WTS. [R]
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Leiopus (Leiopus) nebulosus (Linnaeus, 1758)
30.05.2004, 1 ex., leg. AW; 28-29.05.2005, 1 ex. na wałkach Carpinus betulus, leg.
WS; 16.05.2006, 10 exx. na wałkach C. betulus, leg. WS; 1-15.01.2013, 2 exx. ex cult.
z gałęzi Quercus robur, leg. SC. [N]
Leiopus (Leiopus) linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009
25.05.2003, 5 exx. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 6-7.06.2004, 5 exx. z gałęzi
Q. robur, leg. WS; 11.04.2015, liczne larwy w kolebkach poczwarkowych na cienkim
posuszu Q. robur, 1 ex. ex cult. 9.05.2015, leg. WTS; 3.04.2016, larwy pod korą
cienkiego posuszu i obłamanej gałęzi Q. robur, 13 exx. ex cult. 20.05.2016, leg. WTS.
[P]
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
6-7.06.2004, 3 exx. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 28-29.05.2005, 3 exx. z gałęzi
Q. robur, leg. WS; 7.06.2007, 3 exx. z gałęzi Q. robur, leg. WS; 11.04.2015, z pobranych
gałęzi Q. robur 5 exx. ex cult. 10.06.2015, leg. WTS; 3.04.2016, z pobranych gałęzi
Q. robur 6 exx. ex cult. 20-24.06.2016, leg. WTS. [N/P]
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)
6-7.06.2004, 5 exx. z gałęzi Tilia cordata, leg. WS; 7.06.2007, 3 exx. z gałęzi
T. cordata, leg. WS; 1-15.01.2013, 5 exx. ex cult. z gałęzi T. cordata, leg. SC; 19.06.2015,
5 exx. ex cult. z gałęzi T. cordata pobranych 11.04.2015, leg. WTS. [N/P]
*Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
7.06.2007, z pobranej gałązki Ulmus laevis, 1 ex. ex cult. 25.06.2007, leg. WS;
11.04.2015, z pobranej gałązki U. laevis 2 exx. ex cult. 18.05.2015, leg. WTS. [N]
**Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
[R]

27.05.2012, 1 ex. ex cult. z konaru Quercus robur zebranego 13.05.2012, leg. SC.

Oplosia cinerea (Mulsant, 1839)
24-26.05.2003, 4 exx., leg. AW; 25.05.2003, 1 ex. z gałęzi Tilia cordata, leg.
WS; 29-30.05.2004, 2 exx., leg. AW; 28.05.2005, 1 ex. z gałęzi T. cordata, leg. WS;
16.05.2006, 2 exx. z gałęzi i złamanych cienkich pni T. cordata, leg. WS; 09.05.2015,
1 ex. z gałęzi T. cordata, leg. WTS; 20.05.2015, 4 exx. ex cult. z gałęzi pobranych
11.04.2015, leg. WTS. [N]
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Pogonocherus (Pogonocherus) hispidus (Linnaeus, 1758)
6-7.06.2004, 3 exx. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 28-29.05.2005, 3 exx. z gałęzi
Q. robur, leg. WS; 16.05.2006, 3 exx. z gałęzi Q. robur, leg. WS; 23.05.2015, 1 ex.
z gałęzi Q. robur, leg. JM. [N/P]
*Pogonocherus (Pityphylus) fasciculatus (De Geer, 1775)
11.04.2015, z zebranych żerowisk w opadłych gałęziach sosny Pinus sylvestris,
1 ex. ex cult. 11.05.2015, leg. WTS; 3.04.2016, z zebranych żerowisk w gałęziach
wywrotu P. sylvestris, 1 ex. ex cult. 16.05.2016, leg. WTS. [R]
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
6-7.06.2004, 3 exx. z gałęzi Quercus robur, leg. WS; 28-29.05.2005, otrząśnięto
2 exx. z cienkich gałęzi Q. robur, leg. WS; 2.07.2015, 1 ex. otrząśnięty z gałęzi
Q. robur, leg. WTS. [N/R]
*Saperda (Saperda) carcharias (Linnaeus, 1758)
[R]

11.04.2015, 1 larwa z odziomka młodej osiki Populus tremula, leg. et coll. WTS.

*Saperda (Lopezcolonia) perforata (Pallas, 1773)
11.04.2015, liczne rozdziobane przez dzięcioły żerowiska w pniach Populus
tremula, 2 exx. ex cult. – 10 i 26.05.2015, leg. WS & WTS; 7.05.2016, 1 ex. ex pupa
24.05.2016, leg. WS & WTS. [R]

Saperda (Lopezcolonia) scalaris (Linnaeus, 1758)
25.05.2003, 1 ex. na wałkach Quercus robur, leg. WS; 13.05.2012, 1 ex. na wałkach
Q. robur, leg. SC; 11.04.2015, z konaru Q. robur, 1 ex. ex cult. 10.06.2015, leg. WTS;
3.04.2016 pobrano kilka larw z leżących konarów Q. robur, 1 ex. ex larva 30.05.2016,
leg. WTS. [N/R]
Saperda (Compsidia) populnea (Linnaeus, 1758)
30.05.2004, 1 ex., leg. AW; 13.05.2012, 4 exx., leg. SC., stwierdzono ponadto
lokalnie kilka żerowisk na młodych osikach Populus tremula, obs. SC. [R]
*Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829)
30.05.2004, 1 ex., leg. AW. [R]
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Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
29-30.05.2004, 3 exx., leg. AW; 16.05.2006, 1 ex. z gałęzi Quercus robur, leg. WS;
19-20.05.2011, 2 exx., leg. AW; 10.01.2013, 2 exx. ex cult. z gałęzi Tilia cordata, leg.
SC; 11.04.2015, liczne żerowiska, larwy i poczwarki w cienkich złomach i gałęziach
T. cordata, 2 exx. ex cult. 19.05.2015, leg. WTS. [N/P]
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
25.05.2003, 1 ex. z gałęzi Prunus sp., leg. WS; 6-7.06.2004, 1 ex. z gałęzi Malus
sp., leg. WS; 16.05.2006, 1 ex. z gałęzi Crataegus sp., leg. WS; 13.05.2012, 2 exx., leg.
SC. [N/R]
**Tetrops starkii Chevrolat, 1859
29-30.05.2004, ok. 15 exx. otrząśniętych z ulistnionych gałęzi Fraxinus excelsior,
leg. AW. [N/R]
Oberea (Oberea) linearis (Linnaeus, 1761)
6.06.2004, 1 ex. z liści Corylus avellana, leg. WS; 19-20.05.2011, 5 exx., leg. AW;
13.05.2012, 1 ex., leg. SC. [R]
Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
24.05.2003, 1 ex., leg. AW; 29-30.05.2004, 5 exx., leg. AW; 23.05.2015, 3 exx., leg.
JM; 29.05.2016, 1 ex. na Euphorbia cyparissias, leg. JM. [R]
Phytoecia (Phytoecia) cylindrica (Linnaeus, 1758)
24-26.05.2003, 5 exx., leg. AW; 25.05.2003, 5 exx. na Chaerophyllum temulum,
leg. WS; 29-30.05.2004, 10 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 3 exx. na Ch. temulum, leg.
WS; 23-25.05.2005, liczne (ok. 30) imagines (także pary kopulujące) na liściach Ch.
temulum, leg. MW; 28-29.05.2005, 6 exx. na Ch. temulum, leg. WS; 19-20.05.2011,
3 exx., leg. AW; 23.05.2015, 2 exx., leg. JM; 22.05.2016, 1 ex. na Ch. temulum, leg.
WTS; 29.05.2016, 5 exx. na Ch. temulum, leg. JM. [N]
Phytoecia (Phytoecia) nigricornis (Fabricius, 1781)
29-30.05.2004, 3 exx., leg. AW. [R]
Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (De Geer, 1775)
24-26.05.2003, 2 exx., leg. AW; 25.05.2003, 1 ex. na Urtica dioica, leg. WS; 2930.05.2004, 6 exx., leg. AW; 6-7.06.2004, 1 ex. na U. dioica, leg. WS; 19-20.05.2011,
2 exx., leg. AW; 13.05.2012, 4 exx., leg. SC. [N]
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Fenologicznie pierwsze imagines kózkowatych aktywne w naturze można już było
stwierdzić w 2. dekadzie kwietnia, np. Pyrrhidium sanguineum. Największą liczbę
gatunków stwierdzono w 3. dekadzie maja – 48, dalej kolejno w 2. dekadzie maja
– 33 gatunki oraz w 1. dekadzie czerwca – 27 gatunków. Na przełomie czerwca
i lipca pojawiają się mało liczebne w osobniki populacje gatunków letnich, takich jak
Akimerus schaefferi, Leptura quadrifasciata i Stenurella melanura, a w drugiej dekadzie
lipca Aromia moschata, Saperda carcharias, Arhopalus rusticus i Prionus coriarius
– 3 ostatnie gatunki stwierdzono w trakcie badań jedynie w stadium larwalnym, a
okres ich pojawu podany został na podstawie obserwacji w sąsiednim obszarze leśnym
o nazwie Las Odrzański, leżącym na wschód od Oławy.
Z 68 stwierdzonych gatunków tylko 21 odżywiało się pyłkiem kwiatów, głównie
Crataegus spp., Cornus sanguinea i Chaerophyllum temulum. Spośród odnotowanych na
kwiatach 915 osobników blisko 95% odwiedzało kwiatostany tych roślin. Sporadycznie
odwiedzanymi przez antofilne kózkowate roślinami były: Daucus carota, Filipendula
ulmaria, Melilotus albus, Quercus robur, Rubus caesius, Matricaria maritima oraz
Viburnum opulus.
Pod względem liczebności dominowały: Grammoptera ruficornis i Alosterna
tabacicolor. Również dość liczne były gatunki o krótkim okresie pojawu, rzadko
odwiedzające kwiaty – Rhagium sycophanta, Stenocorus quercus i S. meridianus.
Prawdopodobnie do gatunków liczniejszych należy również nowy dla Lasu
Strachocińskiego Phymatodes pusillus, którego w wyniku hodowli uzyskano ponad 100
osobników.
Z pobranego materiału żywicielskiego wyhodowano ca 200 osobników należących
do 41 gatunków. W sumie wyłącznie w wyniku hodowli lub analizy żerowisk stwierdzono
14 gatunków, np. Aegomorphus clavipes czy wspomniany wyżej Phymatodes pusillus.
W analizie zoogeograficznej uwzględniono wszystkie dotychczas stwierdzone
gatunki (77) w Lesie Strachocińskim. Na terenie tego kompleksu leśnego zdecydowanie
dominują elementy: palearktyczny – 29,8% i eurokaukaski – 22,1%, nieco mniej
liczne są elementy: subponto-mediterrański – 13%, europejski – 7,8%, eurosyberyjski
– 6,5%, holarktyczny –5,2%, submediterrański – 5,2%, południowoeuropejski – 3,9%
oraz subpontyjski – 2,6%, tylko znikomy udział mają jeszcze elementy: subatlantycki,
borealno-górski oraz górski i podgórski – po 1,3%.

DYSKUSJA
Podczas badań nad kózkowatymi Lasu Strachocińskiego w latach 2003-2016
stwierdzono aż 19 gatunków nie notowanych wcześniej na terenie tego kompleksu
leśnego. W porównaniu z poprzednim okresem badawczym (Kruszelnicki & Szczepański
2003), stwierdzono ponownie obecność 47 gatunków.
Po uwzględnieniu dwóch gatunków ujętych w pracy Strojnego (1974) i później nie
notowanych – Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) i Strangalia attenuata (Linnaeus,
1758), jednego wykazanego tylko w KFP (Burakowski et al. 1990) – Pogonocherus
hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783), 6 gatunków wykazanych w latach 19912003 (Kruszelnicki & Szczepański 2003), a nie potwierdzonych w ostatnim okresie
badań – Clytus tropicus (Panzer, 1795), Leptura annularis Fabricius, 1801, Pachytodes
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cerambyciformis (Schrank, 1781), Phytoecia pustulata (Schrank, 1776), Stictoleptura
maculicornis (De Geer, 1775) oraz Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758), a także
2 gatunków wykazanych przez innych badaczy i potwierdzonych w ostatnich badaniach,
tj. Leiopus linnei (Gutowski et al. 2010) i Saperda populnea (Strojny 1974), można
stwierdzić, że Las Strachociński jest miejscem występowania, jeżeli nie stałego to
okresowego, 77 gatunków kózkowatych.
Od zakończenia poprzednich badań odnotowano kilka istotnych zmian w składzie
gatunkowym Cerambycidae. Stwierdzono trzy nowe gatunki charakterystyczne dla
miejsc z sukcesją osiki, tj. Menesia bipunctata, Saperda carcharias i S. perforata.
Ponadto pojawiło się wiele nowych gatunków charakterystycznych dla sosny i świerka
(9): Arhopalus rusticus, Callidium aeneum, Clytus lama, Monochamus galloprovincialis,
Pogonocherus fasciculatus, Rhagium inquisitor, Spondylis buprestoides, Stictoleptura
rubra i Tetropium fuscum; dla dęba (5): Leiopus linnei, Aegomorphus clavipes, Akimerus
schaefferi, Phymatodes pusillus i Cortodera humeralis oraz po 1 gatunku dla wiąza
– Exocentrus punctipennis, jesiona – Tetrops starkii i wierzby – Aromia moschata.
Sześć gatunków, tj. Aegomorphus clavipes, Clytus lama, Monochamus
galloprovincialis, Phymatodes pusillus, Tetropium fuscum i Tetrops starkii, nie było
dotychczas znanych z Wrocławia. Natomiast o występowaniu we Wrocławiu (Las
Pilczycki) rzadkiego i chronionego gatunku, jakim jest Akimerus schaefferi, informowali
niedawno Smolis et al. (2016). Dodatkowo, po uwzględnieniu informacji o występowaniu
we Wrocławiu Phymatodes fasciatus (Villers, 1789) (Królik & Szypuła 2011), liczba
gatunków kózkowatych tego miasta wzrosła już do 88. Spośród gatunków znanych
z terenu Wrocławia nie stwierdzono w Lesie Strachocińskim dotąd 11 gatunków:
Asemum striatum, Rhamnusium bicolor, Necydalis major, Gracilia minuta, Nathrius
brevipennis, Hylotrupes bajulus, Callidium violaceum, Oberea oculata, Phytoecia
coerulescens, Stenostola dubia i Phymatodes fasciatus.
Dla porównania z innymi dotychczas przebadanymi pod kątem kózkowatych
dużymi miastami naszego kraju, tj. z Warszawą – 79 gatunków (Górski 2004) czy
Rzeszowem – ponad 50 gatunków (Olbrycht 2004a, b), różnorodność gatunkowa
kózkowatych Wrocławia jest wysoka. Warszawę wyróżniają: Acmaeops septentrionis,
Phytoecia virgula, Agapanthia intermedia, Acanthocinus griseus, Pogonocherus
punctulatus i Pogonocherus decoratus; z kolei Rzeszów wyróżniają głównie gatunki
liczniej spotykane w górach: Rutpela maculata, Anastrangalia dubia, Chlorophorus
herbstii i Phytoecia affinis. We Wrocławiu brak takich gatunków jak Ropalopus
clavipes i Ropalopus macropus, znanych zarówno z Rzeszowa jak i z Warszawy.
Wrocław natomiast wyróżnia obecność Phytoecia cylindrica, Gaurotes virginea oraz
2 gatunków o charakterze kosmopolitycznym: Gracilia minuta i Nathrius brevipennis.
Przede wszystkim jednak zwracają tu uwagę gatunki związane ekologicznie z grądami
i łęgami, takie jak: Stenocorus quercus, Rhagium sycophanta, Akimerus schaefferi,
Pedostrangalia revestita, Anoplodera sexguttata, Pyrrhidium sanguineum i Phymatodes
pusillus – gatunki typowe dla ciepłych dąbrów, a takich drzewostanów we Wrocławiu
nie brakuje.
Porównanie obu okresów badawczych wskazuje na dużą fluktuację liczebności
wielu gatunków – pozorne zanikanie i ponowny pojaw po kilku latach braku obserwacji.
Pełne rozpoznanie składu gatunkowego kózkowatych danego obszaru wymaga zatem
dłuższego okresu badań.
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Oceniając aktualną różnorodność gatunkową kózkowatych lasu Strachocińskiego
można stwierdzić, iż stan poznania obszaru pod tym kątem jest już zadowalający.
W poprzednich okresach badawczych stwierdzono odpowiednio: 26 gatunków do
1990 roku (Strojny 1974, Burakowski et al. 1990), 53 gatunki w latach 1991-2003
(Kruszelnicki & Szczepański 2003) i 68 gatunków w latach 2003-2016. Należy
jednocześnie zasygnalizować możliwe niekorzystne zmiany w przyszłym składzie
gatunkowym tej rodziny. Przede wszystkim, obserwowany obecnie pojaw gatunków
związanych z sosną wkrótce może się skończyć za sprawą niewielkiej liczby drzew tego
gatunku, jak również obecnie obserwowanego wzmożonego wydzielania się posuszu.
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SUMMARY
Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Strachociński Forest in
Wrocław collected in 2003-2016
This study of longhorn beetles (Cerambycidae) in the Strachociński Forest was
carried out in 2003-2016. The research plot was a relatively small area of woodland
(ca 140 ha) situated between the River Oder and two of the south-eastern districts
of Wroclaw – Strachocin and Wojnów. The standard methods of beetle collection
(collection on sight, shaking into a beating net and sweep-netting) were used in the
field; in addition, immature stages were reared.
More than 1700 specimens of Cerambycidae were collected or sighted. Sixty-eight
species from five subfamilies – Prioninae (1 species), Lepturinae (20), Spondylidinae
(3), Cerambycinae (17) and Lamiinae (27) – were recorded. Summarizing these and
literature data (observations from 1991-2003), the Strachociński Forest is the site of the
intermittent if not permanent occurrence of 77 species of Cerambycidae. The presence
of 47 species recorded earlier in this area was confirmed, and 19 species were recorded
for the first time. The latter include six species – Aegomorphus clavipes, Clytus lama,
Monochamus galloprovincialis, Phymatodes pusillus, Tetropium fuscum and Tetrops
starkii – for which there are as yet no records in this city. To date, 88 species of longhorn
beetles have been found within the Wrocław city limits, including some that are rare in
the whole of Poland, e.g. Akimerus schaefferi, Stenocorus quercus or Clytus tropicus.
The first active imagines were observed in the field in mid-April, but the largest
numbers of species were recorded in late May (48 species), mid-May (33) and early
June (27). Grammoptera ruficornis and Alosterna tabacicolor were dominant species.
Also quite numerous were species with a short flight period, which rarely visit flowers,
like Rhagium sycophanta, Stenocorus quercus and S. meridianus. Only 21 species were
found feeding on the pollen of flowers, mainly of Crataegus spp., Cornus sanguinea
and Chaerophyllum temulum. Daucus carota, Filipendula ulmaria, Melilotus albus,
Quercus robur, Rubus caesius, Matricaria maritima and Viburnum opulus were also
visited on occasion.
The zoogeographical analysis took into account all the species (77) recorded
earlier in the Strachociński Forest. Twelve zoogeographical elements were represented:
Palearctic (29.8%) and Eurocaucasian species (22.1%) were prevalent, whereas
Subatlantic, Boreomontane, Montane and Submontane species were present in the
smallest numbers (1.5% each).
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