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NOTATKA / NOTE

Nowe stanowisko Episernus tatarinovae TOSKINA & NIKITSKY, 2003 w Polsce
(Coleoptera: Ptinidae, Ernobiinae)
New locality of Episernus tatarinovae TOSKINA & NIKITSKY, 2003 in Poland
(Coleoptera: Ptinidae, Ernobiinae)
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Rodzaj Episernus THOMSON obejmuje 10 palearktycznych gatunków, z których 9 występuje
w Europie, a jeden gatunek znany jest z Japonii
(TOSKINA i NIKITSKY 2003; ZAHRADNÍK 2007;
DODELIN 2016; PLEWA i in. 2020). W ostatniej
z wymienionych prac, autorzy wykazują z Puszczy
Białowieskiej dwa nowe dla Polski gatunki kołatków
należących do rodzaju Episernus. Są to: Episernus
angulicollis THOMSON i E. tatarinovae TOSKINA &
NIKITSKY.
Poniżej przedstawimy kolejne miejsce, w którym
odłowiono samca E. tatarinovae:
– Podlasie, Puszcza Knyszyńska, FE50 Rezerwat
Budzisk, 1-30 VI 2019, 1♂, leg. D. MARCZAK
& A. KWIATKOWSKI, pułapka IBL-5 zawieszona
na martwym świerku.
Pułapka w którą odłowiono E. tatarinovae zawieszona była na grubym, martwym świerku, na wysokości ok. 2 m. od ziemi (Ryc. 3). Świerk ten rok
wcześniej opanowany był przez kornika drukarza (Ips
typographus L.) i częściowo posiadał przylegającą
korę. Drzewo na którym umieszczono pułapkę
znajdowało się na siedlisku lasu wilgotnego, gdzie
oprócz świerków występowały także brzozy, osiki
oraz pojedynczo sosny, olsze i dęby. Puszcza Knyszyńska jest drugim miejscem występowania tego
gatunku w Polsce, a jednocześnie trzecim miejscem
w całym dotychczasowym zasięgu E. tatarinovae.
Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Katedry
Ochrony Lasu SGGW w Rogowie.

Episernus tatarinovae został stosunkowo niedawno
opisany, bo w 2003 roku. Sam opis jest dość dokładny i bez większych przeszkód można ten gatunek
odróżnić od pokrewnych. Autorzy opisu zamieścili
odręczne ryciny elementów morfologicznych, w tym
mało precyzyjny rysunek samczego aparatu kopulacyjnego. W 2016 roku, DODELIN przy okazji rewizji
palearktycznych gatunków z rodzaju Episernus jedynie we wstępie wymienia E. tatarinovae. W pracy
PLEWA i in. (2020), której współautorem jest również
B. DODELIN, autorzy przedstawiają rycinę aparatu
kopulacyjnego E. tatarinovae. Jednakże, w dalszym
ciągu można uznać ten szkic za mało dokładny i nie
dający pewności oznaczenia gatunku. Dlatego poniżej
przedstawimy krótki opis samczego aparatu kopulacyjnego E. tatarinovae, wraz z dwoma rycinami
(Ryc. 1-2), które można będzie z powodzeniem
stosować do celów diagnostycznych.
Samcze aparaty kopulacyjne gatunków rodzaju
Episernus są silnie grzbietowo wygięte, niemal półkuliste. Wszystkie trzy zasadnicze elementy aparatu,
czyli penis oraz prawa i lewa paramera, są asymetryczne i częściowo zachodzą na siebie. Taka budowa
sprawia olbrzymie trudności w wykonaniu dokładnej
ryciny lub zdjęcia. Aparaty kopulacyjne innych
gatunków kołatków, w przeróżnych publikacjach są
przedstawiane od strony brzusznej i zwykle dotyczy
to przynajmniej częściowo spłaszczonych kopulatorów. W rodzaju Episernus dobrze jest przedstawić
oba widoki (brzuszny i grzbietowy) najbardziej
charakterystycznej, tj. górnej części aparatu kopula-
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cyjnego. Samo przedstawienie paramer (często ustawionych do rysowania czy zdjęcia skośnie) i penisa,
bez odpowiedniego opisu na niewiele się przydaje.
Poniżej przedstawiamy dwie ryciny samczego aparatu kopulacyjnego wraz z krótką charakterystyką
poszczególnych elementów.
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Ryc. 1-2. Aparat kopulacyjny samca Episernus tatarinovae
TOSKINA & NIKITSKY, odłowionego w Puszczy
Knyszyńskiej, w 2019 roku.
1 – widok brzuszny; 2 – widok grzbietowy górnej części
aparatu; a – prawa paramera; b – lewa paramera; c – penis.
Figs 1-2. Aedeagus of Episernus tatarinovae TOSKINA
& NIKITSKY, collected in Knyszyńska Forest, in 2019.
1 – ventral view; 2 – distal part of aedeagus, dorsal view;
a – right paramere; b – left paramere; c – penis.

Przy widoku brzusznym, prawa paramera (a) w nasadowej części jest o połowę węższa od paramery
lewej; jej zewnętrzny brzeg jest charakterystycznie
załamany i cała wierzchołkowa część jest wygięta
w kierunku penisa (c); wewnętrzna krawędź przed
wierzchołkiem jest silnie zwężona, ale sam wierzchołek szeroko zaokrąglony; krawędź wierzchołkowa
paramery jest słabo, niewyraźnie owłosiona.
Lewa paramera (b), w nasadowej części jest dwukrotnie szersza od paramery prawej; jej zewnętrzna
krawędź jest szpiczasto zakończona, a wierzchołek
skośnie ścięty; wewnętrzna krawędź jest początkowo
prosta, a przed szpiczastym wierzchołkiem zatokowato wycięta do środka; w wycięciu tym znajduje się
mały, słabo wyeksponowany wyrostek; zewnętrzna
krawędź paramery jest niewyraźnie, rzadko owłosiona.
Penis (c), w części nasadowej o równoległych
krawędziach bocznych jest silnie wydłużony, na
wierzchołku rozdwojony; lewa część wierzchołka jest
słabiej schitynizowana, na szczycie zakończona nitkowato postrzępioną błoną; prawa część jest normalnie schitynizowana, słabo zwężająca się ku
wierzchołkowi, a sam wierzchołek zaostrzony i silnie
zagięty do wnętrza.

Ryc. 3. Świerk na którym odłowiono Episernus
tatarinovae TOSKINA & NIKITSKY, w Puszczy
Knyszyńskiej, w 2019 roku.
Fig. 3. The Norway spruce on which Episernus tatarinovae
TOSKINA & NIKITSKY, was collected in Knyszyńska
Forest, in 2019.
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