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Rola kózkowatych (Coleoptera: 

Cerambycidae) w ekosystemach leśnych 

oraz ich znaczenie gospodarcze 

The role of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) 
in forest ecosystems and their economic importance 

Kr (Cerambycidae) są jedną z najliczniejszych rodzin w rzędzie chrząszczy. 

Dotychczas opisano około 26 tys. gatunków, z których większość żyje w regionach 
tropikalnych i subtropikalnych. Liczba gatunków zmniejsza się prawie regularnie idąc z 

południa na północ. W Europie występuje około 550, a w Polsce 191 gatunków. Ze względu 
na trwający proces migracji gatunków z terenów południowych, można spodziewać się w 
przyszłości wzbogacenia krajowej fauny Cerambycidae [7]. 

Większość kózkowatych (około 90%) związana jest troficznie, biologicznie i ekologicznie 

z roślinami drzewiastymi (ksylobionty) i ekosystemami leśnymi. Znacznie mniej gatun- 

ków, głównie występujących w tropikach i subtropikach rozwija się natomiast w roślinach 

, W tym również uprawianych przez człowieka (np. bawełnie, buraku, karczochu, konopi, 
kukurydzy, lucernie, słoneczniku, bakłażanie, dyni, fasoli, kapuście, marchwi, melonie, 

ziemniaku, jęczmieniu, pszenicy, życie). Wiele gatunków powoduje również znaczne 
szkody o znaczeniu ekonomicznym w sadach owocowych oraz na płantacjach np. kawy, 

fig, daktyli lub winorośli [14]. 

Ze względu na stosunkowo duże zróżnicowanie gatunkowe, różnorodne powiązania trofi- 

czne, szerokie rozprzestrzenienie, a niekiedy też wysoką frekwencję i abundancję oraz 

dynamizm zmian jakościowo-ilościowych w krótkich odstępach czasu, kózkowate odgry- 
wają istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, przede wszystkim jako fitofagi 

i saprofagi zarówno w stadium larwalnym jak i imaginalnym. 

Pobieranie pokarmu w stadium imaginalnym stwierdzono dotychczas u około 70% środ- 

kowo-europejskich gatunków Cerambycidae, przy czym występuje tutaj bardzo szeroka 
specjalizacja pokarmowa, która rozciąga się na prawie wszystkie części żywych i martwych 
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roślin. Według zmodyfikowanego podziału Butovitscha [1] można zaliczyć je do 7 grup 

troficznych: 

C] konsumenci pyłku i nektaru, a niekiedy też pylników, części zalążni i płatków 

korony kwiatów roślin zielnych i drzewiastych, 

konsumenci zielonych części roślin zielnych i drzewiastych (igieł, liści i pędów), 

konsumenci kory, łyka, miazgi i wierzchnich warstw drewna na gałęziach i pędach 

drzew i krzewów, 

konsumenci szyszek i owoców, 

konsumenci korzeni, 

konsumenci soku wyciekającego z drzew, 

a
a
O
 

O
O
 

konsumenci grzybów (grzybni, zarodników i owocników). 

Najliczniejszą grupę w faunie krajowej (około 49%) stanowią gatunki antofilne, odżywia- 

jące się różnymi częściami kwiatów, pyłkiem i nektarem (94 gat., w tym 10 okazjonalnie) 

(tab.). Należą tutaj prawie wszystkie gatunki z podrodziny Lepturinae (około 92%) i 

niektóre z Cerambycinae. Większość gatunków odżywiających się kwiatami ma odpowie- 

dnio zmodyfikowane narządy gębowe, umożliwiające im pobieranie tego rodzaju pokarmu 

np. Pachytodes spp., Stenurella spp., Strangalia attenuata, Leptura spp., Corymbia spp.[5, 

17]. Najczęściej odwiedzanymi roślinami przez krajowe kózkowate sq gatunki z rodziny 

baldaszkowatych (Umbelliferae), złożonych (Compositae) i różowatych (Rosaceae), a w 

dalszej kolejności: krzyżowych (Cruciferae), motylkowatych (Papilionaceae), szczecio- 
watych (Dipsacaceae), jaskrowatych (Ranunculaceae), kozłkowatych (Valerianaceae), 

przewiertniowatych (Caprifoliaceae), dzwonkowatych (Campanulaceae), babkowatych 

(Plantaginaceae), marzankowatych (Rubiaceae) i in. Należy również zaznaczyć, że poja- 
wianie się imagines poszczególnych gatunków Cerambycidae jest często ściśle związane 

z porą kwitnienia ich roślin pokarmowych. Jednak niektóre z nich, w miarę przekwitania 
jednego gatunku rośliny mogą przenosić swoje żerowanie na gatunek później kwitnący. 

Druga grupa kózkowatych to konsumenci w stadium imago zielonych części roślin zielnych 

i drzewiastych, a mianowicie liści, igieł, pędów i łodyg. Należy tutaj niewiele gatunków 

Cerambycidae (37 gat., tj. 19,4% fauny krajowej), głównie z podrodziny Lamiinae oraz 

nieliczne z Lepturinae (tab.). Sposób żerowania imagines niektórych gatunków na liściach 

jest bardzo charakterystyczny (z zewnątrz blaszki liściowej, od środka, wzdłuż żyłek) i 

umożliwia ich identyfikację np. Saperda carcharias, S. populnea, Stenostola dubia, Tetrops 
starki [5, 21, 23, 24]. Czasem żer niektórych gatunków (np. S. carcharias, S$. populnea na 

plantacjach topolowych) jest tak intensywny, że uszkodzenia mają znaczenie gospodarcze 
[20, 24]. 

Do grupy konsumentów kory, łyka, miazgi i wierzchnich warstw drewna na gałęziach i 

pędach drzew i krzewów należą niektóre gatunki z podrodziny Lamiinae (23 gat. fauny 

krajowej, tj. około 12%) (tab.). Jedne z nich, jak np. należące do rodzaju Monochamus Dej. 

ogryzają płatowato korę na młodych gałęziach i pędach drzew iglastych (sosny, świerka, 
jodły), natomiast inne jak Łamia textor, Saperda carcharias, S. populneai Oberea oculata, 
żerują w podobny sposób, ale na gatunkach liściastych (wierzby, topole). Ich narządy



TABELA 

Powiązania troficzne imagines (a-g) oraz rośliny żywicielskie (1-46) i materiał lęgowy larw (1-19) 

  

  

  

kózkowatych 

Gatunek Grupy Rośliny żywicielskie Materiał lęgowy 

troficzne _ larw (1-46) larw (1-19) 

imagines 

(a-g) 

1 2 3 4 

Ergates faber (L.) 1,3-6,9(w),28(w) 2-4,6,8,9,11-13,18 

Tragosoma depsarium (L.) 1,3-6,11 3-6,8,11,12,18 

Prionus coriarius (L.) f 1,3-5,7-9,11,12,15,19,21,24,26, 

28-30,35,40,41,44 2,4,6,8,9,11,13,18 

Oxymirus cursor (L.) a 1,3-5,9,11,15,19,30,35,38 3,4,6,8,11,18 

Rhagium bifasciatum Fabr. 1,3-5,9,11,12,15,16,19,21,24,27-30, 
35-38,40,44 2-6,9,11 

— mordax (Deg.) a(rz),f 1,4,7,9,11,12,16,19,21,24,26-28,30,35, 
38,40,41,44 2-6,8(rz),9,10 

— sycophanta (Schrank) a(rz),f 3,7,9,11,12,19,21,30,40,41,44 2-6,8(rz) 

— inquisitor (L.) a(rz) 1,3-6,11,19,30 2-6,8(1z),9-10, 11(rz) 

Rhamnusium bicolor (Schrank) 7-9,19,24,28-30,35,40,41,44 2,3,7 

Stenocorus quercus (G6tz) a 7,30 2,3,6,8,18 

— meridianus (L.) a,f 7,9,11,19,21,26,28-30,35,41,44 2-3,5,6,8,18 

Akimerus schaefferi (Laich.) a 30 3,6,18 

Pachyta lamed (L.) a,b 1,4,5 3,8,18 

— quadrimaculata (L.) a 1,4,5,11(rz) 3,18 

Brachyta interrogationis (L.) a,b 5,11,16,17,22,29,37,45 19 

Evodinus borealis (Gytl.) a 1,3-6 3,4,7 

— clathratus (Fabr.) a 4,9,19,24,35,38 3,7 

Gaurotes virginea (L.) a 1,3-5 2-5,7 

Pseudogaurotina excellens (Brancs.) 25 2 

Acmaeops angusticollis (Gebl.) a 4,5 2,5,7 

— marginatus (Fabr.) 1,4,5,30,40 2-4,7 

— septentrionis (C.G. Thoms.) a 3-5,30,40 2-5 

Gnathacmaeops pratensis (Laich.) a 1,3-5,30,40 3,4,11 

Dinoptera collaris (L.) a 4,5,7,14,18,20,21,26-30,41,44 7,8,18 

Pidonia lurida (Fabr.) a 4,6,19,44 4,18 

Pedostrangalia revestita (L.) a 7,8,11,12,19,24,28-30,40,41,44 2,3,6-8 

— pubescens (Fabr.) a 5,19,28,30 4,6,8 

Nivellia sanguinosa (Gyll.) a 1,4,5,7,9,12,35,38,44 2-4,7 

Cornumutila quadrivittata (Gebl.) a(rz) 1,3,4 2,3,4(rz),18(rz) 

cd. tabeli na następnej stronie



TABELA cd. 
  

  

1 2 3 4 

Grammoptera abdominalis (Steph.) a 30,40,44 3,7,grzybnia 
| Vuilleminia comedens 

— ustulata (Schall.) a 7,9,16,24,29,30,40,44 8,7 
— ruficornis (Fabr.) a 7-10,12,14-16,18-24,26,28-32,35-37, 

40,41,44 3,7 

Cortodera humeralis (Schall.) a 5,29-30 6,18 

— femorata (Fabr.) a 1,3-5 szyszki Picea Dietr. 
— holosericea (Fabr.) a 45 19 

Pseudovadonia livida (Fabr.) ag 46 | grzybnia Marasmius 
' oreades 

Alosterna tabacicolor (Deg.) a 4,5,7-9,11,12,15,20,21,28,30,35,40,41 2,3,7,8 
— erythropus ingrica (Baeckm.) a 30(7), 40(?) (7)? 
Judolia sexmaculata (L.) a 1,4-5,9,28,40 3,6,18 

Pachytodes cerambyciformis(Schr.) а 1,3-5,8,9,11,12,30,44 18 
— erraticus (Dalm.) a 7,11,15,16,29,30 18 

Stenurella melanura (L.) a 1,2,4,5,7,11,16,17,19,22,28-30,35 2,3,6,8,18 
— bifasciata (O.F. Miill.) a 1,4,5,11,19,30,33,37,41,44 3,6,7 
— septempunctata (Fabr.) a 12,15,30 8 
— nigra (L.) a 11,12,15,20,30,41,44 3,7 
Strangalia attenuata (L.) a 5(rz),8,9,11,15,28,30,40,41,44 2,3,5-7,11 
Leptura thoracica Creutz. a(rz) 7,9,11,19,28,30,35,36,40,41 3,4 
— aurulenta Fabr. a 8,9,11-13,19,24,28-30,41,44 2-4,6,8-10,18 
— quadrifasciata L. af 4,5,8,9,11,13,15,19,20,26,28-30,35, 

36,38,40,41 2-10 
— maculata Poda a 1(rz),4-5(rz),9-12,15,16,18,20,21,28, 

30,35-37,41,44 3-6,8-10,18 
— mimica Bates a 1,4,5,7,9,11,12,15,19,28-30,35,38, 

40,44 2-4,6,8,9 
— aethiops Poda a 5(rz),7,9,11,12,15,30,35,36,40 3,8 
Lepturalia nigripes (Deg.) a 11,28 2-6 
Anastrangalia dubia (Scop.) a 1,4,5 2-6,8 
— sanguinolenta (L.) a 1,4,5,12 2-6,8 
— reyi (Heyd.) a 4-6 2,3,5,6 
Anoplodera rufipes (Schall.) a 11,19,28,30 7 
— sexguttata (Fabr.) a 4,9,12,19,30 3,6 
Brachyleptura fulva (Deg.) a 5,7,19,28,30,35 6,8 
— tesserula (Charp.) a 19,30 ? 
— maculicornis (Deg.) a 1,4,5,11,19,30,34,38 3,8,18 
Corymbia variicornis (Dalm.) a 1,3-5,11,28 3,4,8 

cd. tabeli na następnej stronie



TABELA cd. 
  

  

1 2 3 4 

— rubra (L.) ag 1,3-5,19,30 3,4,6,8,9,11-13,18 

— cordigera (Fuesslin) a 19,30,44 3 

— scutellata (Fabr.) a 9,11,12,15,19,21,24,30,41,44 2-8,10 

Lepturobosca virens (L.) a 1,4,5,11 3,4,6 

Necydalis ulmi Chevr. a(rz) 11,12,19,30,40,41,44 2-7 

— major L. a(rz) 7-9,11-13,19,21,26-30,35,38,40,41,44 2-5,7,10 

Saphanus piceus (Laich.) 1(rz),4(rz),9,11,12,15,16,19,21,26,29, 

30,35,40,41 3,6,18 

Anisarthron barbipes (Schrank) a(rz) 7-9,11,12,19,21,24,26,28,38,40,41,44 2,3,7 

Nothorhina punctata (Fabr.) 5 2 

Asemum striatum (L.) 1,3-6,30 2-4,6 

Arhopalus rusticus (L.) 1,3-5 2-4,6,9,18 

— ferus (Muls.) 1,3-5,29 2-4,6,18 

Tetropium castaneum (L.) 1,3-5,24,30 2-4,6,9, 10, 18(rz) 

— gabrieli J. Weise 1,3-4,5(rz) 2-4,6,7,9,10 

— fuscum (Fabr.) 1,3-5 2-4,6,9,10,18(rz) 

Spondylis buprestoides (L.) 1,3-5 2-4,6,8,10,11,18(rz) 

Trichoferus pallidus (Oliv.) 20(rz),30,40(rz),44 3,7 

Cerambyx cerdo L. f 30 1,2,6,7 

— scopolli Fuesslin a,d,f 7,9, 11-13,15,19,21,24,26-31,35, 

38,40,41,44 2-7 

Rosalia alpina (L.) 19 2-6,10 

Purpuricenus koehleri (L.) a,d 7,8,13,16,19,27-30,32,35,41,44 2,3,7 

Aromia moschafa (L.) a,f 7(rz),9(rz),28(rz),35 1,2,7 

Axinopalpis gracilis (Kryn.) a(rz) 7,8,18,24,29,30,33,34,39-41,44 7,16 

Gracilia minuta (Fabr.) 7,8,11,12,15,16,18-20,24,26,29,30, 

. 33-35,38,41,44 7,15 

Obrium cantharinum (L.) a 11,26-28,30,33,35 2,3,7 

— brunneum (Fabr.) a 1,3-6 2,3,7 

Nathrius brevipennis (Muls.) 5-6(rz),9, 14-16, 19,21,23,24,26,27,30, 

32,33,35,44 7.16 

Molorchus minor (L.) a 1,3-6,11(rz) 2-5,6(rz),7-12,14,18 

— umbellatarum (Schreb.) a 3-5,14,16,18,26,27,29,30,32-34, 

38,42,44 3,7 

— kiesenwetteri Muls. a 4,16,20,26,28-30,33,35,44 7 

— marmottani Bris. 4,5,28, 7 

Stenopterus rufus (L.) a 12,24,29,30,32,35,41,44 7 

Callimus angulatus (Schrank) a 12,16,17,19,21,24,30,32,37,44 7 

Deilus fugax (Oliv.) a 16,17,37,44,45 2 

cd. tabeli na następnej stronie



TABELA cd. 
  

  

1 2 3 4 

Hylotrupes bajulus (L.) 1,3-6,9,15,22,28,44 5-6(12),11-15 

Ropalopus ungaricus (Herbst) a 1,7,9,21,28,35,44 2-4,7,10 

— spinicornis (Abeille) a 24,30 7 

— clavipes (Fabr.) a 4(rz),7,9,12,13,15,16,19,20,24,26-30, 

35,40,41,44 2,3,7,10 

— macropus (Germ.) a 1,5,7,11-16,19,24,27-30,33,35, 

40,41,44 2,3,7 

— femoratus (L.) . a 7,9,11,15,16,19,24,26-30,33,44 2,3,7,10 

Pronocera angusta (Kriechb.) 1,3-5 2,3,7,10 

Leioderus kollari L. Redtb. a(rz) 7,12,15,30,35,41,44 3(1z),7 | 

Semanotus undatus (L.) 1,3-5 2-4,6,7 

Callidium coriaceum (Payk.) 1,3-5 2-4,6,8 

— violaceum (L.) 1,3-5,9(rz),12,13,19(rz),30(rz), 

35,41,44 2-4,7,8,11,12,14, 

| korowina Picea (rz) 

— aeneum (Deg.) 1-5,7(rz), 19(rz),30(rz) 2-4,7,8 

Pyrrhidium sanguineum 5(rz),8,11,12,13,19,26,30.41,44 2-4,6-8,10 

Phymatodes glabratus (Charp.) 2-5,6(rz),30(rz) 3,7 

— festaceus (L.) 7,9,12,15,16,19,21,27,29,30,35, 

38,41,44 2-7,9-11,13 

— pusillus (Fabr.) 30 7 

— rufipes (Fabr.) a 15,16,24,27,29,30,34 7 

—alni (L.) 7,9,12,15,21,30,33,40,41 ,44 7-9,11 

Anaglyptus mysticus (L.) a 7,9,11,12,14-16,18,19,21,24,26,27, 

29,30,33,34,36-38,40,41,44 2,3,5-7 

Plagionotus detritus (L.) 8,11,12,19,30,44, 2-7 

— arcuatus (L.) 8,11,12,19,21,27-30,32,35,38,40,41,44 2-5,7-11 

Echinocerus floralis (Pall.) a 45 19 

lsotomus speciosus (Schneid.) 7,8,12,15,16,19,26,30,41,44 3,7,8,10-13 

Chlorophorus varius (O.F.Miill.) a 2,7,9,12,13,16,17,21,22,24,26-30,32, 

35,38,40,41,44 2,3,7,11 

— gracilipes (Fald.) a 1-3,5,7,9,11-13,15-18,21,22,26-31, 

35,36,39-42 ? 

— herbsti (Brahm) a 9,11,12,15,16,29,30,32,35,38,40,41,44 2,3,7,11 

—figuratus (Scop.) a 11,12,16,19,26-28,30,32,35,41,42,44 2,3,7,8 

— sartor (O.F.Miill.) a 8,16,17,19,30,32,35,41,44 2,3,7 

Xylotrechus antilope (Schénh.) a 11(rz),19(rz),30 2,4,7,8,11 
— arvicoła (Oliv.) a 7,11-13,15,16,19,20,26-30,35,38, 

40,41,44 2-4,7 
— ibex (Gebl.) 9,11,12,19,30,41 2-4,7 
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1 2 3 4 

— rusticus (L.) f 7,11,19,28,30,35,38,40,41,44 2-47 

— pantherinus (Sav.) 35 2,7 

— capricornis (Gebl.) 7,11,30 2,3 

Cyrtoclytus capra (Germ.) a 5,7,9,11,12,15,16,18,21,24,26,27,29, 

30,35,38,40-42,44, 2,3 

Clytus tropicus Panz. 13,26,27,29,30 2,3,7 

— lama Muls. a 1,3-5,11 2-5,9 

— arietis af 2(rz),4(rz),7,8,11-16,18,19,21,24, 

26-30,32-35,37,38,40,42,44 2-5,7,10,11 

Mesosa myops (Dalm.) c 7,9,11,12,15,16,18,21,24,26-31,35, 

38,40-42,44 3,4,7 

— curculionoides (L.) 7,9,12,15,19,21,23,24,26,28-30,32, 

35,40,41,44 2-4,7 

— nebulosa (Fabr.) 7,9,11,12,15,19,20,23,24,26-30,32, 

35,40,41,44 2-4,7,8 

Monochamus saltuarius Gebl. b,c 1,3,4,5(rz) 2-4,7,8 

— galloprovincialis pistor (Germ.) b,c 1,3-5 2-4,7-9 

— urussovi (Fisch.) b,c 1,3-5,11 2-4 

— sartor (Fabr.) b,c 1(rz),3,4,5(rz) 2-4 

— sutor (L.) b,c 1,3-5 2-4,9 

Lamia textor (L.) b,c 9,11,28,35,44 2,3,6,7(rz),18 

Dorcadion fulvum (Scop.) b,e 45 19 

— pedestre (Poda) b,e 45 19 

— scopolii (Herbst) b,e 45 19 

— holosericeum Kryn. b,e 45 19 

Oplosia fennica (Payk.) 9,15,19,21,24,28-30,35,38,40,41 8 

Anaesthetis testacea (Fabr.) c 8,9,11,15,16,19,24,26-30,34,35,40,44 2,3,7,8 

Pogonocherus hispidus JL.) g 1,4,5,7,9,12, 14-16, 18-39,33-36,38-44 2,7 

— hispidulus (Pill. et Mitt.) 3(1z),5(rz),4,9, 11,12, 15, 18-20,23,24, 

26-30,35,36,40,42-44 2,3,7,8 

— fasciculatus (Deg.) 1,3-5,44 2,3,7,8 

— decoratus (Fairm.) 1(rz),4(rz),5 7 

— ovatus (Goeze) 1,4-5(rz), 11,27,30,41(rz),44(rz) 7 

Acanthoderes clavipes (Schrank) b,c 7,9,11,13,14,19,21,24,26-30,35,40, 

41,43,44 2-4,6(rz),7 

Acanthocinus reticulatus (Razoum.) 1,4-5(rz) 2,3,10 

— griseus (Fabr.) c 1,4,5,30 2-4,7,8,10 

— aedilis (L.) c 1(rz),3-4(rz),5 2-4,6,7(rz),9,10,18 

Leiopus punctulatus (Payk.) 28 7 

cd. tabeli na następnej stronie 
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1 2 3 4 

— nebulosus (L.) b,c 1,3-5,7-9,11,12,14-16,19-21, 
24,26-30,32,33,35,36,38,40,41,44 2,5,6(1z),7-11 

Exocentrus lustitanus (L.) c 11,12,15(rz),40,41 7 

— adspersus Muls. 5(rz),9,11,12,15,16,19,23,24,29,30,32, 

40,41,44 7,8 

— stierlini Ganglb. 35 7 

— punctipennis Muls. 7,41 . 7 
Agapanthia cardui pannonica Krat. b 45 17 

— villosoviridescens (Deg.) b 45 17 

— violacea (Fabr.) b 45 17 

Tetrops praeusta (L.) b,c 11-13,15,16,18-21,24,26,27,29,30 

33,35,40,41,44 7 

— starki Chevr. b 7,15,21,24,30,35 7 

Saperda octopunctata (Scop.) b,c 9,28,40,41 2,3,7 

— punctata (L.) b,c 28,30(rz),40(rz),41 2-4,7 

— perforata (Pall.) b,c 7,11,27,28,35,38 2-4,7 

— scalaris (L.) b 1(rz),3(rz),7-9,11-13,15,19,20,24, 

26-30,34-36,38,40,41,44 2-5,6(rz),7-10,11(rz) 

— populnea (L.) b,c 15(rz),28,35 1 

— similis Laich. . b,c 28(rz),35 1,2,7 

— carcharas (L.) b,f 9,21,28,35(rz) 1,7(rz) 

Menesia bipunctata (Zoubk.) b,c 20,24,28,35 2-4,7 

Stenostola dubia (Laich.) b 9,12,15,20,24,28,30,33,35,40,41,44  2-4,7,8 
— ferrea (Schrank) b 11,12,15,19,20,24,26-28,30,33,35, 

38,40,41 2,3,7,8 
Oberea pupillata (Gyll.) b,c 25 1,7 
— oculata (L.) b,c 28,35 1,7 

— linearis (L.) b,c 9,12,15,19,24,40,41,44 1 

— erythrocephala (Schrank) b 45 17,19 
Phytoecia affinis (Harr.) b 45 17,19 
— nigricornis (Fabr.) b 45 17,19 
— cylindrica (L.) a 45 17,19 
— pustulata (Schrank) b 45 17,19 
— virgula (Charp.) 45 17,19 
— icterica (Schall.) 45 17,19 
— coerulescens (Scop.) b 45 17,19 

— uncinata (Redtb.) 45 17,19 
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TABELA — objaśnienia 

Objaśnienia: 
rz — rzadko, 
w — wyjątkowo 

Grupy troficzne imagines: 
a — konsumenci kwiatów, b — konsumenci igieł, liści i łodyg, c — konsumenci kory, łyka, miazgi 
i wierzchnich warstw łyka, d — konsumenci szyszek i owoców, e — konsumenci korzeni, 
f — konsumenci soku wyciekającego z drzew, g — konsumenci grzybów 

Rośliny żywicielskie larw: 
1 — Abies Mill. 2 — Juniperus L., 3 — Larix Mill., 4 - Picea Dietr., 5 — Pinus L., 6 — inne drzewa 
i/lub krzewy iglaste, 7 — Acer L., 8 — Aesculus L., 9 — Alnus Mill., O — Berberis L., 11 — Betuła L.., 
12 — Carpinus, 13 — Cerasus Mill, 14 — Cornus L., 15 — Corylus L., 16 — Crataegus L., 17 — Cytisus L., 
18 — Euonymus L., 19 — Fagus L., 20 — Frangula Mill., 21 — Fraxinus L., 22 — Genista L., 
23 — Hedera L., 24 — Juglans L., 25 — Lonicera L., 26 — Malus Mill., 27 — Pirus L., 28 — Populus L. 
29 — Prunus L., 30 — Quercus L., 31 — Ribes L., 32 — Robinia L., 33 — Rosa L., 34 — Rubus L., 
35 — Salix L., 36 — Sambucus L., 37 — Sarothamnus Wimm., 38 — Sorbus L., 39 — Staphylea L., 

40 — Tilia L., 41 — Ulmus L., 42 — Viburnum L., 43 — Viscum L., 44 — inne drzewa i/lub krzewy 

liściaste, 45 — rośliny zielne, 46 — grzybnia Marasmius oreades (Boitt.) Fr. 

Materiał lęgowy larw: 
1 — drzewa lub krzewy żywe 
2 — drzewa lub krzewy osłabione lub zamierające 
3 — drzewa lub krzewy obumarłe na pniu 
4 — drzewa powalone, złamane lub ścięte 

5 — tylce złomów 
6 — pniaki 
7 — obumierające lub martwe gałęzie w koronie drzew 
8 — odłamane konary lub gałęzie 
9 — leżanina 
10 — drewno stosowe 
11 — słupki i żerdzie ogrodzeniowe 
12 — drewno budowlane w lesie 
13 — słupy lub podkłady kolejowe 
14 — drewno budowlane poza lasem 
15 — wyroby z drewna 
16 — wyroby koszykarskie 
17 — łodygi roślin zielnych 
18 — korzenie drzew lub krzewów 
19 — korzenie roślin zielnych 
  

gębowe są silniej zbudowane aniżeli u gatunków antofilnych i odpowiednio przystosowane 

do pobierania tego typu pokarmu [17]. 

Tylko nieliczne gatunki kózkowatych żerują w stadium imaginalnym na szyszkach 1 

owocach drzew. Znacznie więcej konsumentów owoców drzew jest reprezentowanych w 
faunie tropikalnej. Nagryzają one dojrzałe owoce, najczęściej opadłe na ziemię, które 
zawierają dużą ilość węglowodanów. Z krajowych gatunków odżywianie się owocami 

stwierdzono u Cerambyx scopolii i Purpuricenus kaehleri. Wykaz gatunków owocożer- 
nych ciągle powiększają natomiast hodowle laboratoryjne. Również nieliczne kózkowate 

mogą żerować jako imago na korzeniach roślin zielnych (np. niektóre gatunki z rodzaju 

Dorcadion Dalm. odżywiające się młodymi korzonkami traw). 
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Do grupy konsumentów soku wyciekającego ze zranionych drzew należy 11 gatunków, 

głównie z podrodziny Cerambycinae i Lepturinae. Pobierany pokarm dostarcza im nie tylko 

węglowodanów, ale również pewnych witamin i mikroelementów niezbędnych do życia, 
a być może również do osiągnięcia dojrzałości płciowej. 

Tylko nieliczne gatunki kózkowatych odżywiają się w stadium imaginalnym grzybami. 
Zarodniki grzybów stwierdzono m.in. w przewodzie pokarmowym Corymbia rubra. We- 
dług danych z piśmiennictwa [6] chrząszcze Pogonocherus hispidus odżywiają się owoc- 
nikami grzybów z rodzaju Nectria Fr., a wszystkie północno-amerykańskie gatunki z 
rodzaju Leiopus Serv. oraz rodzajów pokrewnych — owocnikami grzybów nadrzewnych 
[2]. Niektóre gatunki kózkowatych np. Monochamus urussovi przenoszą w swoim przewo- 
dzie pokarmowym zarodniki grzybów z rodzaju Ceratocystis H.Sydow et Sydow, powo- 
dujących sinienie drewna [11]. Według Gutowskiego [8] wylęgające się imago Pseudova- 
donia livida przegryzając się przez kokon i warstwę gleby obficie przerośniętej grzybnią 
Marasmius oreades (Bolt.) Fr. pobiera również ten pokarm. Imagines niektórych gatunków 
Cerambycidae mogą być też okolicznościowo zoofagami, o czym świadczy zjadanie mszyc 
przez Clytus arietis i Leptura quadrifasciata L. oraz młodych pająków przez Aromia 
moschata (za Gutowskim [8]). 

Żer owadów doskonałych u kózkowatych jest niezbędny do podtrzymania procesów 
energetycznych i podstawowych funkcji życiowych. Oprócz tego u niektórych gatunków, 
a być może u wszystkich, jest on nieodzowny do uzyskania dojrzałości płciowej. W tym 
przypadku można go określić podobnie jak u korników jako żer uzupełniający lub dojrze- 
wający (np. u Monochamus sutor). U niektórych gatunków Cerambycidae (59 gat. fauny 
krajowej, tj. 30,7%) nie zaobserwowano dotychczas pobierania pokarmu w stadium ima- 
ginalnym. Być może, że zużytkowują one substancje tłuszczowe nagromadzone w wystar- 
czającej ilości jeszcze w okresie życia larwy. 

Larwy kózkowatych są fitofagami (kortifagi, kambiofagi, floemofagi, ksylofagi) i saprofa- 
gami (saproksylofagi, ksylomycetofagi, mycetofagi), chociaż w niektórych okoliczno- 
ściach (znaczne przesuszenie materiału lęgowego, duże zagęszczenie kambio- i ksylofa- 
gów) może wystąpić okresowo zoofagia, w tym też kanibalizm. U larw podobnie jak u 
postaci imaginalnych występuje dość daleko posunięta specjalizacja pokarmowa. Larwy 
większości gatunków (około 90%) żerują i rozwijają się w drzewach i krzewach, przy czym 
niektóre z nich (monofagi) przywiązane są tylko do jednego rodzaju lub nawet gatunku 
drzewa lub krzewu. Z krajowych kózkowatych do tej grupy można zaliczyć m.in. Akimerus 
schaefferi, Phymatodes pusillus i Cerambyx cerdo - rozwijajace sie w Polsce w Quercus 
sp., Nothorhina punctata — w Pinus sp., Pseugogaurotina excellens — w Lonicera nigra, 
Oberea pupillata — w Lonicera sp., Rosalia alpina (w Polsce) — w Fagus sylvatica, 
Xylotrechus pantherinus i Exocentrus stierlini - w Salix sp. Wśród kózkowatych licznie 
są reprezentowane oligofagi, rozwijające się w kilku spokrewnionych rodzajach drzew (np. 
Tetropium castaneum i T. fuscum, Arhopalus spp., Acanthocinus aedilis, Saperda popul- 
nea) i polifagi żerujące w wielu roślinach żywicielskich (np. Pogonocherus hispidus - 33 
rodzaje drzew i krzewów, Leiopus nebulosus - 29, Grammoptera ruficornis i Chlorophorus 
gracilipes — po 27 rodzajów), przy czym u większości z nich niektóre drzewa i krzewy są preferowane (tab.). Przykładem skrajnego polifagizmu może być Stromatium barbatum (Fabr.), u którego stwierdzono ponad 300 roślin żywicielskich, w tym różne gatunki drzew 
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iglastych i liściastych oraz przeschnięte drewno budowlane, meble, itp. Bardziej prymityw- 
ne grupy kózkowatych (np. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae) charakteryzują się wię- 
kszym stopniem polifagiczności. Na ogół gatunki, których larwy rozwijają się w żywych 
drzewach (np. Saperda spp.) mają bardziej ograniczone spektrum pokarmowe. Najwięcej 
krajowych gatunków Cerambycidae może rozwijać się w dębie (106 gat.), sośnie (78), 
świerku (71), brzozie (70), buku i wierzbie (po 67 ), topoli (64), wiązie (63), jodle (62), 
olszy (59), lipie (57) i grabie (55 gat.). Należy również zaznaczyć, że wiele kózkowatych 
może żerować w obcych gatunkach drzew iglastych introdukowanych do naszego kraju, a 
mianowicie: Ergates faber, Prionus coriarius, Oxymirus cursor, Rhagium bifasciatum, Rh. 
inquisitor, Corymbia rubra, Asemum striatum, Arhopalus rusticus, Tetropium castaneum, 
T. fuscum, T. gabrieli, Spondylis buprestoides, Molorchus minor, Hylotrupes bajulus, 
Callidium aeneum, C. violaceum, Phymatodes glabratus, Monochamus galloprovincialis, 
Pogonocherus decoratus, P. fasciculatus, Acanthocinus aedilis [3]. Mogą one niekiedy 
powodować lokalnie znaczne szkody gospodarcze. Podobnie szereg krajowych Ceramby- 
cidae może rozwijać się w obcych gatunkach drzew liściastych, np. Stenurella melanura, 
Clytus arietis i L. nebulosus — na czeremsze amerykańskiej, C. arietis, L. nebulosus i 
Saperda scalaris — na kasztanowcu zwyczajnym, C. arietis — na śliwie wiśniowej [25]. 
Dotychczas nie stwierdzono natomiast, w jakich roślinach żywicielskich rozwija się Alo- 
sterna erythropus spp. ingrica. 

Żerowanie larw kózkowatych jest bardzo intensywne i trwa od roku do kilku lat, dlatego 
też wyrządzane szkody nieraz mają znaczenie gospodarcze przede wszystkim w leśnictwie 
i drzewnictwie, a w mniejszym stopniu w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie [4]. 

Biorąc pod uwagę miejsce i sposób żerowania larw dendrofilnych kózkowatych oraz 
rodzaj pobieranego pokarmu i miejsce przepoczwarczenia można zaliczyć je do następu- 
jących grup troficznych [18]: 

С] gatunki, których larwy rozwijają się pod korą żerując w jej wewnętrznych war- 
stwach, w łyku i miazdze, a przepoczwarczają się w korowinie lub pod korą (np. 

Rhagium inquisitor, Rh. mordax, samcze larwy Acanthocinus aedilis), albo w 
glebie (np. Gaurotes virginea, Acmaeops spp., Dinoptera collaris), 

0] gatunki, których larwy rozwijają się przez większość swojego życia pod korą, 

żerując w łyku, miazdze i powierzchniowych warstwach drewna, a przepoczwar- 

czają się w drewnie, np. Tetropium spp., Plagionotus arcuatus, P. detritus, 
Saperda scalaris, Leiopus nebulosus i Acanthocinus aedilis —- głównie larwy 
samcze, 

CJ gatunki, których larwy początkowo żerują w łyku i miazdze, a potem w drewnie, 
gdzie również odbywa się ich przepoczwarczenie, np. Asemum striatum, Arhopa- 
lus spp., Monochamus spp., Saperda carcharias, 

C] gatunki, których larwy rozwijają się i żerują wyłącznie w drewnie np. Corymbia 
rubra, Hylotrupes bajulus, 

С] gatunki, których larwy żerują w szyszkach drzew np. Cortodera femorata w 
szyszkach świerka [10]. 
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Biorąc pod uwagę rodzaj i stan opadanego materiału lęgowego, można wyróżnić następujące 

grupy gatunków [18, 19] (tab.): 

С] zasiedlające drzewa i krzewy (lub ich fragmenty) żywe, bez wyraźnie widocznych 

oznak osłabienia lub uszkodzenia, np. Cerambyx cerdo, Aromia moschata, Lamia 

textor, Saperda carcharias, S. populnea, Oberea oculata, 

©]  zasiedlajace drzewa i krzewy żywe, ale osłabione lub obumierające pod wpływem 
różnych czynników abiotycznych, biotycznych albo antropogenicznych (np. Ar- 
hopalus rusticus, Tetropium spp., Monochamus spp., Rhagium inquisitor, Rh. 
mordax), a także drzewa powalone, ale z korzeniami częściowo znajdującymi się 
w glebie i posiadające zredukowane listowie lub igliwie w koronie (np. Molorchus 
minor, Leiopus nebulosus, Saperda scalaris), 

С] zasiedlające drzewa obumarłe, powalone, złamane lub ścięte oraz świeżo wyro- 
biony surowiec (części strzał, kłód, wyrzynki, drewno stosowe, itp.) o stosunkowo 
świeżym łyku, znajdującym się w początkowej fazie rozkładu (np. Rhagium 
inquisitor, Callidium spp., Molorchus minor, Plagionotus arcuatus, P. detritus), 

(] zasiedlające materiał wyrobiony, użyty do celów konstrukcyjnych o drewnie 
wilgotnym, bezpośrednio kontaktującym się z glebą (np. Arhopalus rusticus, 
Corymbia rubra) lub o drewnie przesuszonym (np. Hylotrupes bajulus, Callidium 
violaceum), | 

С] zasiedlające świeże i starsze tylce złomów (np. Rhagium inquisitor, Arhopalus 
rusticus, Strangalia attenuata), pniaki (np. Arhopalus spp., Asemum striatum, 
Ergates faber) oraz odłamane konary i gałęzie leżące na ściółce (np. Callidium 
aeneum, Pyrrhidium sanguineum, Leiopus nebulosus). 

Wiele gatunków kózkowatych charakteryzuje się dużą plastycznością ekologiczną zasied- 
lając różne rodzaje materiału lęgowego (np. Molorchus minor, Prionus coriarius, Phyma- 
todes testaceus, Leiopus nebulosus, Saperda scalaris), natomiast niektóre z nich mają ściśle 
określone wymagania troficzne (np. Cortodera holosericea, Pachytodes erraticus, Deilus 
fugax, Phymatodes pusillus) (tab.). U wielu gatunków Cerambycidae występuje wyraźna 
preferencja odnośnie grubości zasiedlanego materiału lęgowego i warunków mikrosiedli- 
skowych (nasłonecznienie, temperatura, wilgotność). Odmienne zgrupowania kózkowa- 
tych występują również w poszczególnych piętrach lasu, różnych zbiorowiskach roślin- 
nych, siedliskowych typach lasu czy też typach gospodarczych drzewostanu. Szereg 
gatunków można uznać za stenotopowe (np. Clytus tropicus, Saperda similis), a inne za 
eurytopowe (np. Rhagium inquisitor, Leiopus nebulosus). Z dużym zróżnicowaniem wy- 
magań ekologicznych i troficznych kózkowatych w stadiach larwalnych i imaginalnych 
wiąże się ich rola w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Wśród 5 grup funkcjonalnych 
Świata zwierzęcego (zootonu) wyróżnionych przez Karpińskiego [12] w biocenozach 
Puszczy Białowieskiej określoną rolę odgrywają również kózkowate. 

Grupa zwierząt biorących udział w kształtowaniu struktury gleby 

Zaliczamy tutaj gatunki: 
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zagrzebujące się do gleby w celu złożenia jaj na korzeniach drzew i pniaków np. 

Spondylis buprestoides, 

odbywające w stadium larwalnym podziemne wędrówki w poszukiwaniu odpo- 

wiedniego materiału lęgowego np. Prionus coriarius, 

przepoczwarczające się w glebie np. Gaurotes virginea, Gnathacmaeops praten- 

sis, Acmaeops spp., Dinoptera collaris, 

O 
QO 

O 
U 

przeciskające się przez glebę po przepoczwarczeniu w korzeniach np. Prionits 

coriarius, Spondylis buprestoides. 

Grupa zwierząt likwidująca mało odporne bądź też niezdolne do normalnego 

funkcjonowania lub życia organizmy roślinne i zwierzęce 

Do grupy tej zaliczamy w części dotyczącej roślin wiele gatunków kózkowatych, jak np. 

Tetropium spp., Cerambyx cerdo, Rhagium spp., Molorchus minor, Monochamus spp. 1 in. 

Grupa zwierząt biorąca udział w procesie rozkładu 
martwej substancji roślinnej i zwierzęcej 

Zaliczamy tutaj większość gatunków Cerambycidae, które w stadium larwalnym odżywiają 

się martwą substancją roślinną np. Ergates faber, Prionus coriarius, Spondylis buprestoi- 

des, Arhopalus spp., Corymbia rubra, Leptura quadrifasciata i wiele innych. 

Grupa zwierząt, które biorą udział w procesach permanentnych zmian 

zachodzących w stosunkach ilościowych żywej substancji roślinnej i zwierzęcej 
w lesie 

Zaliczamy tutaj bardzo dużo gatunków kózkowatych, które w stadium imaginalnym lub 

larwalnym odżywiają się żywymi roślinami lub ich fragmentami np. 7etropium зрр.. 

Arhopalus spp., Cerambyx cerdo, Aromia moschata, Saperda populnea i bardzo wiele 

innych. 

Grupa zwierząt biorących udział w rozradzaniu i rozprzestrzenianiu się roślin 

Należą tutaj gatunki antofilne, które odżywiając się pyłkiem, nektarem bądź też częściami 

kwiatów powodują ich zapylanie. Zaliczamy tutaj większość gatunków z podrodziny 

Lepturinae oraz niektóre z podrodziny Cerambycinae. Ponadto gatunki te biorąc udział w 

rozprzestrzenianiu się niektórych roślin, np. z rodziny Umbelliferae 1 Compositae przyczy- 

niają się pośrednio do wzbogacenia bazy pokarmowej dla wielu melitofagicznych pasożyt- 

niczych i drapieżnych błonkówek i muchówek ograniczających również liczebność nad- 

miernie rozmnożonych fitofagów [20]. 

Rola kózkowatych w ekosystemach leśnych wiąże się również z ich usytuowaniem w 

kolejnych ogniwach różnych łańcuchów troficznych jako ofiar i żywicieli dla licznych 

drapieżców, pasożytów i parazytoidów. Lista gatunków zwierząt zjadających jaja, larwy, 

poczwarki lub postacie imaginalne kózkowatych jest bardzo obszerna i obejmuje następu- 

jące grupy taksonomiczne: 

— pająki: Dysderidae, Theridiidae, Aranaeidae, Agelenidae, Thomisidae 
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— zaleszczotki (Pseudoscorpiones) 

— roztocze (Acarina) 

— wije (Myriapoda) 

— skorki: Forficulidae 

— przylzerice (Thysanoptera) 

— pluskwiaki r6znoskrzydie: Reduviidae, Pentatomidae 

— chrząszcze: Histeridae, Staphylinidae, Cantharidae, Elateridae, Cleridae, Mely- 
ridae, Silvanidae, Trogossitidae, Lathridiidae, Salpingidae, Pyrochroidae, Pythi- 

dae 

—  wielbłądki (Raphidioptera) 
—  błonkówki: Oryssidae, Ichneumonidae, Stephanidae, Aulacidae, Braconidae, 

Chalcididae, Torymidae, Eurytomidae, Perilampidae, Cleonymidae, Pteromali- 

dae, Microgasteridae, Eulophidae, Encyrtidae, Eupelmidae, Platygastridae, Bet- 
hylidae, Formicidae, Vespidae, Sphecidae 

— muchówki: Xylophagidae, Striatomyidae, Asilidae, Dasypogonidae, Dolichopo- 
didae, Phoridae, Lonchaeidae, Milichidae, Chloropidae, Drosophilidae, Musci- 
dae, Rhinophoridae, Larvaevoridae 

— płazy: Pelobatidae 

— gady: Lacertidae 
— ptaki: Falconidae, Gallidae, Cuculidae, Strigidae, Caprimulgidae, Coraciidae, 

Meropidae, Picidae, Jyngidae, Fringillidae, Motacillidae, Sturnidae, Laniidae, 
Corvidae 

— ssaki: Soricidae, Vespertilionidae, Mustelidae, Suidae, Muridae. 

Kózkowate są również środowiskiem życia dla wielu pasożytów i symbiontów zarówno 
zwierzęcych jak i roślinnych (bakterie, grzyby, pierwotniaki, nicienie) oraz substratem jaki 
uczestniczy w obiegu materii i energii w ekosystemie leśnym. 

Omawiając rolę kózkowatych w funkcjonowaniu biocenoz leśnych nie można pominąć ich 
znaczenia w gospodarce człowieka. Są one bowiem często naszymi konkurentami jeśli 
chodzi o korzystanie z wypracowanych przez nas zasobów drewna i żywności. Według 
Hellrigla [9] około 20% europejskich gatunków Cerambycidae ma znaczenie gospodarcze 
w leśnictwie lub przemyśle drzewnym. Shiraki [16] wymienia około 50 gatunków, które 
są uznawane za groźne szkodniki lasów w Japonii. W Ameryce Północnej liczba szkodni- 
ków leśnych z tej rodziny sięga ponad 130 gat. [2, 13], w a Ameryce Południowej — ponad 
100 gat. (za Linsleyem [14]). Znaczna część kózkowatych zaliczana jest do grupy szkod- 
ników wtórnych, które zasiedlając drzewa żywe, osłabione lub obumierające powodują 
uszkodzenia fizjologiczne łyka i miazgi, a w konsekwencji ich zamieranie, często jeszcze 
przed osiągnięciem wieku rębności. Atakując drzewa bliskorębne obniżają natomiast ich 
wartość ekonomiczną poprzez rozległe uszkodzenia drewna. Znaczenie gospodarcze nie- 
których gatunków Cerambycidae ze względu na rodzaj, charakter i rozmiar wyrządzanych 
szkód może być okresowo bardzo duże, zwłaszcza w drzewostanach osłabionych przez 
pierwotne czynniki szkodotwórcze. Niejednokrotnie były i nadal są obserwowane w 
naszym kraju masowe wystąpienia kózkowatych w drzewostanach uszkodzonych przez 
wiatr, okiść lub pożary. Do takich gatunków zaliczyć można m.in. Monochamus gallopro- 
vincialis pistor, M. sutor, Tetropium spp., Acanthocinus aedilis, Arhopalus rusticus, Ase- 
mum striatum, Phymatodes testaceus, Plagionotus arcuatus, P. detritus, Leiopus nebulosus 
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i Saperda scalaris. W ubiegłych latach często były obserwowane gradacyjne wystąpienia 

Saperda carcharias (L.) i S. populnea (L.) na plantacjach topolowych, a Lamia textor (L.) 

na plantacjach wierzbowych. Niektóre gatunki Cerambycidae pośredniczą również w 

przenoszeniu chorób drzew leśnych, np. holenderskiej choroby wiązów lub zarazy kaszta- 

nowej, a także patogenicznych nicieni. 

Również ważną z ekonomicznego punktu widzenia grupą kózkowatych są gatunki uszka- 

dzające drewno zarówno drzew stojących jak i leżących, a także składowany surowiec, 

podkłady kolejowe, słupy teletechniczne, ogrodzenia, meble, stolarkę okienną i drewno 

budowlane. Niekiedy uszkodzenia drewna są bardzo rozległe i głębokie obejmując zarówno 
biel jak i twardziel, a nawet sięgają do rdzenia. Na skutek tego silnie opanowany surowiec 

drzewny często całkowicie traci swoją wartość użyteczną [4]. Zaliczamy tutaj m.in. takie 

gatunki jak: Hylotrupes bajulus, Arhopalus rusticus, Asemum striatum, Monochamus Spp., 

Saperda carcharias, Tetropium spp., Phymatodes testaceus i in. 

Najwięcej gatunków Cerambycidae opanowuje drzewa lub krzewy obumarłe na pniu (121 

gat.), obumierające lub martwe konary w koronie drzew lub krzewów (102), drzewa lub 

krzewy osłabione i zamierające (100) oraz drzewa powalone, złamane, ścięte (72) (tab.). 

Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na dużą plastyczność ekologiczną i troficzną 

niektórych gatunków ich znaczenie gospodarcze może się zmieniać w zależności od 

różnych czynników i warunków występowania. Decydują o tym przede wszystkim takie 

czynniki jak: rodzaj, stan i ilość zasiedlanego materiału lęgowego, charakter wyrządzanych 

uszkodzeń oraz częstość, nasilenie i warunki występowania szkodnika. Wśród kózkowa- 

tych jest też wiele gatunków, które biorą czynny udział w rozkładzie i mineralizacji starych 

obumarłych drzew i krzewów oraz ich fragmentów (saproksylofagi, ksylomycetofagi), w 

tym też pniaków [22], stanowiąc istotne ogniwo w procesie mikrosukcesji oraz obiegu 

materii i przepływie energii przez ekosystem leśny [8, 15]. Ponadto larwy i poczwarki 

kózkowatych stanowią źródło pokarmu dla wielu gatunków entomofagów i nekrofagów. 

Z Katedry Entomologii Leśnej 
Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 
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Summary 

The role of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) 

in forest ecosystems and their economic importance 

Majority of species of the longhorn beetles (90%) are tropically, biologically and ecologi- 

cally associated with arborescent plants and forest ecosystems. Considering their relatively 

large species variability (about 26 thousand species), various trophic connections, wide 

distribution, sometimes high frequency and abundance, and dynamic qualitative and 

quantitative changes taking place in short periods of time, they play a significant role in 

functioning of forest ecosytems. Larvae of the longhorn beetles are phytophagous, saprop- 

hagous or mycetophagous, while about 70% of Central European species also feed on plants 

in adult stage. Taking into account the kind of food consumed by the adults 7 trophic groups 

have been distinguished: 

— consumers of flowers and their parts (about 49% of Polish longhorn fauna), 

— consumers of needles, leaves and shoots (19,4%), 

— consumers of bark, phloem, cambium and outer layers of wood on branches and 

shoots of trees and shrubs (12%), 

— consumers of cones and fruits, 

— consumers of roots, 

— consumers of tree sap, 

— consumers of mycelium, spores and fruitbodies of fung!. 
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Feeding of the adults is necessary to support energetic processes and basic life functions, 

and in some species to attain sexual maturity (it is so-called maturation feeding). 

The larvae of the longhorn beetles, similarly as their adults, are quite far advanced in food 

specialization. Among dendrophagous species there occur monophages, oligophages, and 

polyphages, and the more primitive groups (Parandrinae, Prioninae, and Lepturinae) are 

polyphages to a higher degree. The largest number of Cerambycidae species occurring in 

Poland may feed and develop on oak (106 species), pine (78), spruce (71), birch (70), beech 

and willow (67 each), poplar (64), fir (62), alder (59), lime (57), and hornbeam (55). Many 

native species of the longhorn beetles may also inhabit coniferous as will as broadleaf trees 
introduces to our country. 

Taking into account the kind and condition of breeding material colonized by the longhorn 

beetles the following groups of dendrophagous species may be distinguished: 

— species infesting living trees and shrubs (or their fragments) without any visible 
symptoms of weakness or damage, 

— infesting living trees and shrubs but weakned or dying, 

— infesting dead, fallen, broken and felled trees or fresh raw wood, 

— infesting moist or dry construction wood, 

— infesting fresh or older standing broken tree trunks, stumps or snaped off branches 
laying on the ground. 

However, it should be pointed out that many species are characterized by a great ecological 
plasticity infesting different kind of breeding material. 

Among 5 functional groups of animal world (zooton) distinguished in forest biocoenosis 
by Karpiński [12], a certain but significant role is played by the longhorn beetles. Their role 
in functioning of forest ecosystem is also connected with their position in succeeding links 
of various trophic chains as preys or hosts for many predators, parasites, parasitoids or 
necrophages. 

Some species of the longhorn beetles are our competitors in utilization of wood (about 20% 
of European species) and food. Periodically, their economic importance may be very large, 
especially in forests weakened by primary damage factors, e.g. wind, snow, fire, air 
pollution etc. Also important group from the economic point of view is composed of species 
damaging wood of standing or laying trees, construction wood and wood products. 
However, it should be stated that because of large trophic and ecological plasticity of some 
species their economic importance in forest biocoenosis may be subjected to changes 
depending on various factors and conditions of their occurrence. 
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