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Krótkie doniesienie – Short communication

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae)
– drugie stanowisko w Polsce
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Abstract. [Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) – second record in Poland]. This note
presents the second record of Leptopus marmoratus in Poland after over an eighty-year break.
Key words: Hemiptera, Heteroptera, Leptopodidae, Leptopus marmoratus, faunistics, second record, Małopolska Upland, Poland.

Rodzina Leptopodidae, blisko spokrewniona z rodziną
nabrzeżkowatych (Saldidae), reprezentowana jest
przez kilkanaście gatunków skupionych w pięciu rodzajach. W Europie jedynie trzy rodzaje mają swoich
przedstawicieli, z czego tylko jeden, rodzaj Leptopus
(Latreille, 1809), występuje w Europie Środkowej
(Wróblewski 1968).
Gatunki z omawianej rodziny uważa się za owady
drapieżne, żyjące w środowiskach kamienistych. Od
przedstawicieli nabrzeżkowatych (Saldidae) odróżnia
je występowanie kolców na powierzchni ciała, półpokrywach i przednich odnóżach, ryjek jest krótki i gruby, natomiast tylny brzeg przedplecza nie jest wycięty
(Wróblewski 1968).
Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) znany jest
z krajów basenu Morza Śródziemnego i Czarnego,
między innymi Hiszpanii (Domingo 2010), Francji
(Dethier i Péricart 1990), Włoch (Cianferoni 2011),
Serbii (Protić 2000), Słowenii (Gogala 2003), Turcji,
Maroka, Algierii i Tunezji (Kment i in. 2011), Albanii,
Bułgarii oraz Rumunii (Baena i Vazquez 1985).
Stwierdzony został również w krajach Europy Środkowej. Wykazywany między innymi z Luksemburga
(Reichling 1997), Niemiec (Dress 2009), Austrii (Rabitsch 2001), Belgii (Baugnée i in. 2003), Szwajcarii
(Dethier i Péricart 1990) oraz Węgier (Baena i Vazquez 1985).
W Turyngii (Niemcy) gatunek ten znalazł się na
czerwonej liście gatunków zagrożonych (Küssner
2010).
L. marmoratus jest owadem niewielkich rozmiarów, osiąga wielkość od 3,75 do 4,5 mm. Wierzch
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owalnego w zarysie ciała jest pokryty kolcami, wystającymi również na zewnętrznym brzegu korium. Oczy
są stosunkowo duże w porównaniu do głowy wyraźnie oddzielonej od przedplecza głębokim wcięciem.
Czułki długie i cienkie, pierwszy człon najgrubszy,
jasnożółty, pozostałe człony cieńsze i ciemniejsze.
Przedplecze u tego gatunku jest czarne z jasnym zazwyczaj przednim oraz tylnym brzegiem. Tarczka
również czarna, zakończona jasną plamką na wierzchołku. Uda są bladożółte, ich wierzchołki oraz pierścienie mają barwę brunatną; golenie i stopy są od
pierścieni nieco jaśniejsze, jasnobrunatne (Wróblewski 1968).
Preferuje środowiska kamieniste, żwirowiska i
kamieniołomy (Dauphin 1990), gdzie poluje na drobniejsze owady, między innymi Psocoptera. Jaja L.
marmoratus są dość nietypowej budowy, jak na Heteroptera. Dzięki silnemu spłaszczeniu (grubość stanowi
tylko jedną trzecią długości jaja) są doskonale przystosowane do umieszczenia wśród suchych, nagich
kamieni. Ponadto embrion nie wypełnia w pełni wnętrza jajeczka, przez co jego boczne ścianki mogą być
dociskane do powierzchni wąskich szczelin (Cobben
1968). Zimuje w postaci dorosłej (Wróblewski 1968).
Gatunek ten został stwierdzony w naszym kraju
tylko raz, w Bielinku nad Odrą ponad osiemdziesiąt lat
temu (Hedicke i Michalk 1934). Z tego też powodu nie
został on uwzględniony w Katalogu Heteroptera Palearktyki (Aukema i Rieger 1995) jako gatunek występujący w Polsce. Jego obecność w naszym kraju wymagała zatem potwierdzenia, tym bardziej, że w trakcie niedawnych badań nad Heteroptera rezerwatu
“Bielinek nad Odrą” (Lis 2010) nie udało się odnaleźć
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tego gatunku w siedliskach podawanych w pracach
badaczy niemieckich.

royale belge d'Entomologie 139: 41–60.

Poniżej podano nowe stanowisko tego pluskwiaka
na terenie naszego kraju.

B a en a M., V a z q u ez M . A . 1985. Los leptopodidos de
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Nowe stanowisko: Wyżyna Małopolska: Łódź, Widzew (kwadrat UTM DC03), 02.10.2016, 1 ex., na elewacji supermarketu w centrum miasta (ryc. 1).
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Ryc. 1. Leptopus marmoratus (Goeze) zaobserwowany na
stanowisku w Łodzi (fot. autor strony www.insektarium.pl)
[Leptopus marmoratus (Goeze) observed in Łódź (photo by
author of website www.insektarium.pl)].
Podziękowania
Autor publikacji pragnie podziękować autorowi strony internetowej (www.insektarium.pl) poświęconej popularyzacji wiedzy o owadach za udostępnienie danych o obserwacji
gatunku i wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęcia zamieszczonego w pracy, a także prof. Jerzemu Lisowi (Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski) za
pomoc w weryfikacji danych literaturowych.
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