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Abstract. [New record of Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) (Hemip-

tera: Heteroptera: Pentatomidae) in south-eastern Poland]. A new locality of 

Pinthaeus sanguinipes in the East Beskidy Mts is presented. New data on its 

biology are also provided. 

 

Wstęp 

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781), należący do podrodziny Aso-
pinae w rodzinie Pentatomidae, był dotychczas wykazywany w Polsce z 
kilkunastu stanowisk, głównie w południowej części kraju (J.A. Lis 
1990). W ostatnich latach znajdowano go również na pojedynczych sta-
nowiskach w północnych i zachodnich regionach kraju (Hebda i Prze-
woźny 2009; Korcz 2010). 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników obserwacji tego 
gatunku dokonanych w 2010 r. na Pogórzu Dynowskim. Nazwy syste-
matyczne motyli podano za Fauna Europaea (Karsholt i van Nieuker-
ken 2011). 

 

Nowe stanowisko 

Beskid Wschodni: Pogórze Dynowskie: Tarnawka [EA93], 18 IX 
2010, kilkanaście osobników obserwowano podczas przelotów i żero-



 

Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica, vol. 3: 1-5. Opole, 31 XII 2011.                ISSN 2083-201X 

2  

wania - na niskiej roślinności drzewiastej pobrzeży dróg leśnych i na 
polanach leśnych. (Fot. 1, 2, 3, 4, 5). 

 

Uwagi 

Obserwacje prowadzono w obrębie następujących siedlisk: żyzne bu-
czyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) oraz 
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum), zlokalizowanych w obrębie obszaru SOO „Nad Husowem” 
ujętego w sieci Natura 2000. Owady obserwowano w ich naturalnym 
środowisku oraz dokumentowano fotograficznie. 

Fot. 1. Pinthaeus sanguinipes żerujący na gąsienicy Acronicta rumicis (Lepidoptera: 

Noctuidae) [fot. J. Bury]. 

Phot. 1. Pinthaeus sanguinipes preying on a catepillar of Acronicta rumicis (Lepidop-

tera: Noctuidae) [photo by J. Bury]. 

 

Podczas obserwacji stwierdzono kilkanaście osobników P. sanguini-
pes, większość podczas dokonywania krótkich lotów oraz podczas żero-
wania na gąsienicach motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae): Acro-
nocta rumicis (Linnaeus, 1758) i Subacronicta megacephala (Denis et 
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Schiffermüller, 1775) oraz na gąsienicach i poczwarkach bardzo licznie 
występującego na terenie badań chrząszcza z rodziny stonkowatych 
(Chrysomelidae), wstępnie zidentyfikowanego jako należącego do ro-
dzaju Chrysomela L. Wszystkie osobniki P. sanguinipes obserwowano 
na niskiej roślinności drzewiastej, głównie młodych olchach (Alnus L.) i 
topolach (Populus L.), na dobrze nasłonecznionych miejscach – wzdłuż 
dróg leśnych i na polanach leśnych. 
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Fot. 2-3. Pinthaeus sanguinipes żerujący na gąsienicy Subacronicta megacephala 

(Lepidoptera: Noctuidae) [fot. J. Bury]. 

Phot. 2-3. Pinthaeus sanguinipes preying on a catepillar of Subacronicta megacephala 

(Lepidoptera: Noctuidae) [photo by J. Bury]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4. Pinthaeus sanguinipes żerujący na gąsienicy cf. Chrysomela sp. (Coleoptera: 

Chrysomelidae) [fot. J. Bury]. 

Phot. 4. Pinthaeus sanguinipes preying on a catepillar of cf. Chrysomela sp. (Coleopte-

ra: Chrysomelidae) [photo by J. Bury]. 
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Fot. 5. Pinthaeus sanguinipes żerujący na poczwarce cf. Chrysomela sp. (Coleoptera: 

Chrysomelidae) [fot. J. Bury]. 

Phot. 5. Pinthaeus sanguinipes preying on a pupa of cf. Chrysomela sp. (Coleoptera: 

Chrysomelidae) [photo by J. Bury]. 

 

 

 

Obserwacje P. sanguinipes na stanowisku w Tarnawce, zlokalizowa-
nym w obrębie SOO „Nad Husowem” potwierdzają tezę o możliwości 
licznego wystąpienia tego gatunku w sprzyjających warunkach siedli-
skowych oraz korzystnych uwarunkowaniach pokarmowych. Obserwa-
cje dokonane na Pogórzu Dynowskim świadczą również o możliwości 
szerszego występowania tego rzadkiego gatunku na terenie Polski i 
skłaniają do podjęcia dalszych badań, w celu uściślenia jego rozmiesz-
czenia.  
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