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Phorbia haberlandti (SCHINER, 1865) (Diptera: Anthomyiidae)
– nowy dla fauny Polski przedstawiciel śmietkowatych
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Przez wiele lat muchówki z rodziny śmietkowatych (Anthomyiidae) trak-
towane były jako podrodzina w obrębie rodziny Muscidae (HUCKET 1965).
Obecnie Anthomyiidae wraz z Muscidae, Fannidae i Scatophagidae  klasyfi-
kowane są w obrębie nadrodziny Muscoidea (YEATES i in. 2007). Dotych-
czas na świecie opisano ponad 1500 przedstawicieli Anthomyiidae. Najwięk-
sza różnorodność gatunkowa śmietkowatych związana jest ze strefą klimatu
umiarkowanego półkuli północnej. W samej Palearktyce wykazano około
900 gatunków należących do 39 rodzajów (SUWA, DARVAS 1998). W Polsce
stwierdzono występowanie 219 gatunków (KACZOROWSKA 2007). Z uwagi
na zasięgi rozmieszczenia gatunków europejskich (ACKLAND 1993; MI-
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CHELSEN 2004) i niski stan poznania krajowej fauny Anthomyiidae możliwe
jest występowanie na terenie Polski kolejnych, do tej pory nie stwierdzonych
gatunków.

Rodzinę tę reprezentują muchówki o smukłej budowie ciała, wielkości od
4,0 do 13,5 mm. Najczęściej brązowo, szaro lub czarno ubarwione, nigdy me-
talicznie błyszczące. Żyłka skrzydłowa M1 biegnie prosto ku krawędzi. Cha-
rakterystyczną cechą jest brak szczecin meralnych na hypopleuronie oraz
długa żyłka skrzydłowa A1 często dochodząca do brzegu skrzydła (OOESTER-
BROEK 2006).

Larwy Anthomyiidae są w większości fitofagami. Rozwijają się w korze-
niach, łodygach, kwiatach i liściach roślin rosnących oraz jako saprofagi na
roślinach podlegających rozkładowi (OOESTERBROEK 2006). Ze złożonych
jaj najczęściej wylęgają się larwy pierwszego stadium. Wyjątkowo spotykane
są gatunki larworodne (Emmesomyia MALLOCH) lub wylęgające się
z jaj jako larwy drugiego stadium (Emmesomyia, Hylemya ROBINEAU-DE-
SVOID, Strobilomyia MICHELSEN). Przepoczwarczenie następuje w glebie.
Wiele gatunków Anthomyiidae to szkodniki upraw. Żerują zarówno na ro-
ślinach nasiennych jak i paprociach, spotykane są także w grzybach. Przed-
stawiciele rodzajów Acridomyia STACKELBERG, Acyglossa RONDANI oraz
Tettigoniomyia HENNIG, są parazytoidami prostoskrzydłych (Orthoptera)
(FERRAR 1987).

Rodzaj Phorbia ROBINEU-DESVOID, 1830 obejmuje ogółem około 50 ga-
tunków (SUWA 1994). W Polsce stwierdzono do tej pory występowanie 9 ga-
tunków. Cechy wyróżniające ten takson w obrębie rodziny według Henniga
(1976) to: stożkowaty, maczugowaty kształt odwłoka, obwódka z krótkich
szczecin wzdłuż wewnętrznego brzegu sternitu 5. U samców prosty distifal-
lus z prostym akrofallusem. Pokładełko samicy ma kształt pochewkowaty,
zakończenia cerci są zagięte do tyłu.

Biologia muchówek należących do rodzaju Phorbia jest nadal słabo po-
znana. Podobna budowa pokładełka u samic w obrębie całej grupy świadczyć
może o biologii zbliżonej do P. fumigata (MEIGEN) i P. haberlandti (SCHI-
NER), których larwy żerują na pędach traw, szczególnie zbóż ozimych, do-
prowadzając do strat w uprawach (HENNIG 1976; FERRAR 1987).

Phorbia haberlandti [syn. P. penicillifera JERMY, 1953] jest gatunkiem wy-
stępującym wyłącznie w Europie, gdzie znany jest z Austrii, Bułgarii, Czech,
Słowacji, Rumunii, Ukrainy i Węgier (MAKHOTKIN 1983; ACKLAND 1993;
MALSCHI 1998; MICHELSEN 2004).

Przedszwowe szczeciny środkowe grzbietu – ac osiągające najwyżej poło-
wę długości szczecin śródplecowych – dc, śródplecze z wyraźnym podłużnym
pasem, cerci z kępką długich włosów (Fot. 1–2) pozwalają na odróżnienie
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samców P. haberlandti od P. penicillaris (STEIN, 1916). Cerci samic nie są wy-
raźnie długie, czoło trójkątne. Tułów i odwłok są barwy czarnej, zakończenia
przezmianek koloru brązowego, wielkość ciała muchówek osiąga od 4,5 do
5,3 mm (HENNIG 1976).

Masowy rozwój P. haberlandti jako szkodnika zbóż przyczynić się może do
znacznych strat w uprawach. Formy dorosłe pojawiają się po pierwszym
dłużej trwającym ociepleniu w połowie marca, aktywne są do końca maja
(MAKHOTKIN 1983). W niekorzystnych warunkach latem larwy zapadają
w diapauzę, po zakończeniu której w połowie października następuje prze-
poczwarczenie i zimowanie imago w bobówce w glebie. Gatunek ten w ciągu

Fot. 1, 2. Phorbia haberlandti (SCHINER, 1865) z Polski (%): 1 – widok z boku, 2 – wierz-
chołek odwłoka samca

Phot. 1, 2. Phorbia haberlandti (SCHINER, 1865) specimen from Poland (%): 1 – side view, 2
– apex of male abdomen
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roku wytwarza jedno lub dwa pokolenia (MAKHOTKIN 1983). Opóźniony
rozwój zbóż ozimych w listopadzie zwiększa ryzyko porażenia roślin przez
P. haberlandti wiosną (MALSCHI 1998).

W Polsce Phorbia haberlandti stwierdzony został w południowej części Wy-
żyny Małopolskiej:

– Wyżyna Miechowska: Racławice vic. (UTM: DA47) N ad rezerwat „Wały”,
30 IV 2003 - 1%, leg. et coll. C. BYSTROWSKI.

Rezerwat florystyczny „Wały” o powierzchni 5,82 ha, zlokalizowany na
zboczu wzgórza, otoczony jest polami uprawnymi. Wśród rzadkich i chronio-
nych roślin na szczególną uwagę zasługuje jedno z czterech krajowych stano-
wisk Carlina onopordifolia BESSER.  Pojawienie się P. haberlandti w połu-
dniowej części kraju związane jest prawdopodobnie z rozprzestrzenianiem
się gatunku w wyniku zmian klimatycznych i powstawaniem korzystnych dla
rozwoju, łagodnych warunków na coraz większym obszarze Europy. Wystę-
powanie tego gatunku w Czechach, Ukrainie i Słowacji oraz potwierdzenie
obecności w Polsce sugerować może jego teoretyczne rozprzestrzenienie
w południowej części kraju. Ze względu na znaczenie gospodarcze, niezbęd-
ne są dalsze badania dotyczące ekspansywności gatunku oraz monitoring
jego występowania w celu uniknięcia strat w uprawach zbóż.

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji pierwszego autora.

SUMMARY

The Anthomyiid fly Phorbia haberlandti (SCHINER, 1865) was found for the first time in
Poland. One male was recorded from Wał Sanctuary near Racławice. Information about the
biology of root-maggot flies and P. haberlandti is given, with a note of economic importance
of the black fly as a crop pest.
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