
Mesosa myops
(Dalman, 1817)

Âredzinka
Mesosa myops (Dalman, 1817)
Syn.: Lamia (=Aphelocnemia, =Haplocne-
mia) myops Dalman

stawonogi, owady, chrzàszcze,
kózkowate 

Opis gatunku

Chrzàszcz masywny, szeroki, z czterema du˝ymi, czarnymi
pod∏u˝nymi plamami na przedpleczu, cz´Êciowo okolony-
mi (z boków) ˝ó∏tawymi paskami drobnych w∏osków. D∏u-
goÊç 8–16 mm; samce sà zazwyczaj nieco wi´ksze ni˝ sa-
mice. Cia∏o pokryte szarym i szarobrunatnym, bardzo
krótkim i g´stym ow∏osieniem, z ma∏ymi, nieregularnymi,
˝ó∏tawymi i czarnymi plamkami. G∏owa szeroka, wycià-
gni´ta w dó∏. Przedplecze szersze od swej d∏ugoÊci, bez
wyrostków po bokach. Pokrywy szersze od przedplecza,
z czterema wi´kszymi, niewyraênymi, ciemnymi plamami

usytuowanymi przed i za ich Êrodkiem; na koƒcu zaokrà-
glone. Nogi szare z ˝ó∏tymi i czarnymi plamkami. Czu∏ki
d∏ugie, si´gajàce pi´cioma ostatnimi segmentami poza
koniec pokryw u samca i dwoma u samic; przewa˝nie
czerwonawo-brunatne; pierwszy segment ciemniejszy
z ˝ó∏tymi plamkami; nasady segmentów 3. do 11. z ja-
snoszarym ow∏osieniem.
Jajo bia∏e, wyd∏u˝one, ku koƒcom zw´˝one, nieco wygi´-
te. Powierzchnia jaja matowa, g∏adka, bez regularnej mi-
krorzeêby. D∏ugoÊç 2,5–2,8 mm, szerokoÊç 0,5–0,8 mm.
Larwa bia∏okremowa, beznoga, nieco sp∏aszczona grzbie-
to-brzusznie, z jasnymi, rzadkimi w∏oskami; d∏ugoÊç
23–28 mm, szerokoÊç do 5 mm. G∏owa ciemno˝ó∏ta,
z pojedynczym oczkiem po ka˝dej stronie. Przednia cz´Êç
z rzadkimi i s∏abymi pod∏u˝nymi bruzdkami, dolna cz´Êç
g∏owy – hipostom – nierówny, z wyraênymi z´bami w jego
tylnej po∏owie. Przedtu∏ów z ˝ó∏tà przepaskà z przodu.
Przedplecze w jego tylnej po∏owie prawie go∏e, b∏yszczàce,
pokryte pod∏u˝nymi bruzdami. Poduszki ruchowe na zatu-
∏owiu i siedmiu segmentach odw∏oka granulowane. Na
koƒcu 9. segmentu znajduje si´ maleƒki, schitinizowany,
sterczàcy wyrostek.
Poczwarka ˝ó∏tawo-bia∏a, kszta∏tem przypominajàca nieco
doros∏ego owada, charakteryzuje si´ kr´pà budowà
i obecnoÊcià licznych schitinizowanych wyrostków na
wierzchniej stronie cia∏a, zw∏aszcza na odw∏oku. D∏ugoÊç
cia∏a 10–18 mm, szerokoÊç 4–5 mm.
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Dok∏adne opisy wszystkich stadiów rozwojowych podajà Sa-
alas (1949) i Cherepanov (1983). Budow´ narzàdów kopu-
lacyjnych samca (podgatunku M. myops japonica), majàcych
u wielu owadów znaczenie diagnostyczne w odniesieniu do
rozpoznawania gatunków, przedstawia Ehara (1954).

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi 
gatunkami

Mo˝e byç pomylony z pokrewnym Mesosa curculionoides,
który wyst´puje w podobnych Êrodowiskach, rozwija si´
g∏ównie na d´bach, ale jest szerzej rozsiedlony w Polsce
i spotyka si´ go znacznie cz´Êciej. Ró˝ni si´ od niego ja-
snymi obwódkami czterech ciemnych plam na przedple-
czu, które u M. myops sà z przodu i z ty∏u otwarte, a u M.
curculionoides otaczajà plamy z ka˝dej strony (Bense
,1995). U tego drugiego gatunku podobne, ca∏kowicie
obwiedzione jasnymi w∏oskami ciemne plamy znajdujà si´
te˝ na pokrywach.
Ró˝nice mi´dzy larwami i poczwarkami tego i pokrewnych
gatunków podaje Cherepanov (1983).

W∏aÊciwoÊci biologiczne

Cykl rozwoju
Cykl rozwojowy trwa 2 lata. W cieplejszych regionach,
w po∏udniowej cz´Êci zasi´gu, rozwój mo˝e byç skróco-
ny do 1 roku. Rozwój jaj, w zale˝noÊci od temperatury,
trwa 10–18 dni. Larwy wyl´gajà si´ w czerwcu i natych-
miast przyst´pujà do drà˝enia chodników w korze,
a nast´pnie pod korà, zapychajàc je drobnymi, mocno
ubitymi szarymi trocinkami z kory. Chodniki larwalne,
zwykle nienaruszajàce drewna, przebiegajà wzd∏u˝ w∏ó-
kien drzewnych i kierujà si´ do góry. W przypadku ˝e-
rowania na cieƒszym materiale chodniki mogà wyraê-
nie naruszaç drewno. Na koƒcu chodnika, pod korà,
larwy wykonujà w drugiej po∏owie lata kolebk´ po-
czwarkowà usytuowanà wzd∏u˝ pnia. Kolebka nieznacz-
nie odciska si´ w bielu, rzadziej (na cieƒszym materia-
le) budowana jest w drewnie na g∏´bokoÊci do 12 mm;
bardzo rzadko kolebka znajduje si´ wewnàtrz kory. D∏u-
goÊç chodników larwalnych si´ga 20–30 (40) cm, sze-
rokoÊç – 7–15 mm. D∏ugoÊç kolebki poczwarkowej –
15–30 mm, szerokoÊç – 6–13 mm.
Przekszta∏canie si´ larw w poczwarki zaczyna si´ w koƒ-
cu czerwca i koƒczy na poczàtku sierpnia. Najwi´cej
poczwarek mo˝na obserwowaç w drugiej po∏owie lipca.
Poczwarka ustawiona jest w kolebce g∏owà do góry.
Rozwój poczwarek trwa od 14 do 20 dni. M∏ode
chrzàszcze zaczynajà przeobra˝aç si´ z poczwarek
w drugiej po∏owie lipca i w sierpniu. W kolebce przeby-
wajà oko∏o tygodnia, podczas którego wybarwiajà si´
i twardniejà. Nast´pnie wygryzajà w korze owalny (pra-
wie okràg∏y) otwór o wymiarach 5x6 mm i opuszczajà
przezeƒ kolebk´.

Wra˝liwoÊç
Brakuje informacji na ten temat. Wnioskujàc z informacji
poÊrednich – prawdopodobnie ma∏o p∏ochliwy.

AktywnoÊç
Chrzàszcze spotyka si´ od koƒca maja (czasem wczeÊniej)
do wrzeÊnia. M∏ode osobniki opuszczajà kolebki poczwar-
kowe od koƒca lipca a˝ po poczàtek wrzeÊnia i zaczynajà
od˝ywiaç si´ korà usychajàcych i martwych p´dów ró˝nych
gatunków drzew i krzewów (najcz´Êciej roÊlin ˝ywicielskich
larw tego gatunku, z preferencjà d´bu i wiàzu). Zjadajà
wierzchnià warstw´ kory, Êrednio jeden osobnik oko∏o
0,8 cm

2
w ciàgu doby. Aktywne sà w ciàgu dnia – od go-

dziny 9. do zmroku; nocà wpadajà w odr´twienie. Zim´
sp´dzajà w Êció∏ce i w szczelinach kory w okolicach szyi ko-
rzeniowej drzew, nie w pe∏ni dojrza∏e (sà te˝ informacje, ˝e
niektóre chrzàszcze zimujà w kolebkach poczwarkowych).
Po przezimowaniu, w maju, ponownie zaczynajà ˝erowaç,
a nast´pnie odbywajà gody. Po kopulacji samice przyst´-
pujà do sk∏adania jaj na pniach i grubych ga∏´ziach. Za-
nim to nastàpi, samica biega po powierzchni kory, spraw-
dzajàc szczeliny, a znalaz∏szy odpowiednià wykonuje ˝u-
waczkami niedu˝e, do 2 mm d∏ugoÊci, 0,5 mm szerokoÊci
i 1,5 mm g∏´bokoÊci, naci´cie w wierzchniej warstwie ko-
ry. Nast´pnie ustawia si´ ty∏em do owego naci´cia, prosto-
padle do jego d∏u˝szej osi, wsuwa w nie pok∏ade∏ko i sk∏a-
da pod kor´ jajo. Sam proces sk∏adania jaja trwa doÊç
d∏ugo, samica cz´sto obraca si´ i gryzàc kor´, próbuje po-
szerzyç naci´cie. Zwykle naci´cie znajduje si´ w szczelinie
i usytuowane jest wzd∏u˝ osi pnia. Po zakoƒczeniu sk∏ada-
nia jaja w Êrodku naci´cia pozostaje widoczny otwór zro-
biony pok∏ade∏kiem, natomiast samo jajo nie jest widocz-
ne, gdy˝ znajduje si´ nieco w bok od Êrodka naci´cia
(1–2 mm), pod warstwà kory. W naci´cie sk∏adane jest jed-
no jajo, wyjàtkowo dwa. Nie do wszystkich wykonanych
naci´ç samica sk∏ada jaja. Jedna samica mo˝e w ciàgu
swojego ˝ycia z∏o˝yç od 15 do 40 jaj. Proces ten przebie-
ga tylko przy s∏onecznej pogodzie; przy zachmurzeniu
i deszczowej pogodzie samice wpadajà w odr´twienie. Sta-
re chrzàszcze zazwyczaj ginà z koƒcem czerwca, tak ˝e
w lipcu przewa˝nie nie obserwuje si´ w terenie doros∏ych
osobników tego gatunku. Trzeba jednak odnotowaç, ˝e
niektóre doniesienia wskazujà na nieco inne okresy aktyw-
noÊci imagines i terminy sk∏adania jaj. Wynikaç to mo˝e
z lokalnych uwarunkowaƒ klimatycznych w ró˝nych miej-
scach zasi´gu tego bardzo szeroko rozsiedlonego gatun-
ku. D∏ugoÊç ˝ycia doros∏ych owadów dochodzi do 345 dni.

Sposób od˝ywiania
Larwy ˝yjà zarówno w le˝àcych, jak i w stojàcych, os∏abio-
nych fizjologicznie, zamierajàcych i martwych drzewach,
rzadziej krzewach, a nawet na obna˝onych korzeniach.
Zasiedlajà te˝ le˝àce na ziemi k∏ody, grube ga∏´zie oraz
z∏omy i pniaki. Wybierane sà przede wszystkim drzewa
z grubà korà (w przypadku wiàzów – powy˝ej 25 lat),
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a w przypadku drzew stojàcych jaja sà zwykle sk∏adane
w dolnej cz´Êci pnia. Czasem jednak drzewa sà zasiedla-
ne a˝ po wierzcho∏ek. JeÊli zasiedlane sà drzewa os∏abio-
ne, ale ˝ywe, to koncentracja ˝erowisk na ca∏ym obwodzie
pnia mo˝e doprowadziç dane drzewo do uschni´cia. Te
same drzewa mogà byç zasiedlane przez wi´cej ni˝ jedno
pokolenie. Larwy mogà si´ rozwijaç si´ na ró˝nych gatun-
kach (wg malejàcej cz´stoÊci): d´by – Quercus (m.in. dàb
szypu∏kowy – Q. robur, Q. glandulifera, Q. mongolica),
wiàzy – Ulmus (m.in. wiàz górski – U. glabra, w. pospolity
– U. minor, w. szypu∏kowy – U. laevis, U. pumila, U. ellipti-
ca, U. pinnato-ramosa), lipy – Tilia (m.in. lipa drobnolistna
– T. cordata), wierzby – Salix (m.in. wierzba bia∏a – S. al-
ba), topole – Populus (m. in. osika – P. tremula, topola
czarna – P. nigra), jesiony – Fraxinus (m.in. F. mandschuri-
ca, F. lanceolata), olchy – Alnus (m.in. A. hirsuta, A. japo-
nica, A. maximowiczii), klony – Acer (m.in. klon pospolity –
A. platanoides, k. jesionolistny – A. negundo, A. mand-
schuricum, A. mono), grab – Carpinus betulus, orzechy –
Juglans (m.in. J. manshurica), czeremchy – Padus (m.in. 
P. maackii), jab∏onie – Malus (m.in. jab∏oƒ domowa – M.
domestica), grusze – Pyrus, brzozy – Betula (m.in. B. dahu-
rica, B. mandshurica), oliwnik – Eleagnus angustifolia, ja-
rz´by – Sorbus, trzmieliny – Evonymus, g∏ogi – Crataegus,
karagana syberyjska – Caragana arborescens, kalina ko-
ralowa – Viburnum opulus, porzeczka czarna – Ribes ni-
grum, leszczyna – Corylus avellana, robinia akacjowa – Ro-
binia pseudacacia, morwa – Morus (m.in. morwa bia∏a –
M. alba), Êliwy – Prunus (m.in. Êliwa domowa – P. domesti-
ca, P. serica), bzy – Syringa, kasztanowiec bia∏y – Aesculus
hippocastanum, wiÊnia – Cerasus (m. in. wiÊnia pospolita
– C. vulgaris), morela zwyczajna – Armeniaca vulgaris,
Eleutherococcus senticosus, Aralia, Toxicodendron vernici-
fluum, Phellodendron amurense i in.

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Gatunek raczej cienio- i wilgociolubny. Bytuje w lasach li-
Êciastych i mieszanych. Preferuje przeÊwietlone lasy ∏´gowe.
Zasiedla te˝ drzewostany sztucznego pochodzenia, parki,
sady i zadrzewienia Êródpolne. We wschodniej cz´Êci zasi´-
gu (po∏udniowe rejony Syberii Zachodniej i Wschodniej) ga-
tunek nierzadki, o szerokiej tolerancji w stosunku do roÊlin
˝ywicielskich i stanu materia∏u l´gowego. Miejscami jest
tam uwa˝any nawet za szkodnika (w sadach i parkach).
W po∏udniowej Finlandii stwierdzony na d´bie i lipie. Na
tym pierwszym gatunku drzewa larwy ˝erowa∏y na grubych
ga∏´ziach (17–23 cm) i pniach o martwym drewnie i nieco
zagrzybionej korze wraz z larwami rzemlika plamistego
(Saperda scalaris). Na Syberii M. myops wspó∏wyst´puje na
tych samych drzewach ˝ywicielskich z innymi przedstawicie-
lami kózkowatych: Rhaphuma gracilipes (g∏ównie w obsza-
rze cienkiej kory), Xylotrechus rusticus (g∏ównie obszar gru-
bej kory, tam, gdzie M. myops), r´bacz szary Rhagium mor-
dax (przykorzeniowa cz´Êç pnia).

Zimowanie imagines poza miejscem wyl´gu i przyst´po-
wanie do rozrodu dopiero w nast´pnym sezonie jest wÊród
kózkowatych czymÊ wyjàtkowym.
˚erowiska tego gatunku na drzewach os∏abionych, ale
jeszcze ˝ywych, mogà staç si´ miejscem wnikania niektó-
rych grzybów rozwijajàcych si´ w drewnie, np. ˝ó∏ciaka
siarkowego Laetiporus sulphureus. W Rosji stwierdzono, ˝e
m. in. chrzàszcze tego gatunku mogà przenosiç aktywnie
zarodniki grzybów z rodzaju Ophiostoma.

Siedliska z Za∏àcznika I mogàce
wp∏ywaç na dzia∏ania ochronne

9170 – Lasy d´bowo-grabowe Galio-Carpinetum (gràdy)
(poszerzone o propozycj´ Mixed lime-oak-hornbe-
am forest (Tilio-Carpinetum), PHYSIS: 41.262)

9180 – Lasy Tilio-Acerion na stokach, piargach i zboczach
wàwozów

9190 – Stare acidofilne dàbrowy z Quercus robur na piasz-
czystych równinach

91DO – Lasy bagienne
91EO – Lasy nadrzeczne z olszà czarnà Alnus glutinosa

i jesionem wynios∏ym Fraxinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Salicion albae)

91FO – Nadrzeczne lasy mieszane z d´bem Quercus ro-
bur, Ulmus laevis i U. minor, jesionem Fraxinus
excelsior lub F. angustifolia, wyst´pujàce wzd∏u˝ du-
˝ych rzek (Ulmenion minoris)

91I0 – Eurosyberyjskie dàbrowy stepowe (w ramach interpre-
tacji tego siedliska wprowadzono Êwietliste dàbrowy)

Rozmieszczenie geograficzne

Rozprzestrzeniony (podgatunek typowy) od wschodnich ru-
bie˝y Polski (Puszcza Bia∏owieska), poprzez Bia∏oruÊ, Ukra-
in´, europejskà cz´Êç Rosji, Syberi´ a˝ do Oceanu Spokoj-
nego i Sachalinu – od Êrodkowych po∏aci strefy tajgowej a˝
po Ural Po∏udniowy i pó∏nocne rejony Kazachstanu, Mon-
golii, Chin i Korei. Znany te˝ z pojedynczych stanowisk
z po∏udnia Finlandii oraz z ¸otwy. Stare doniesienie (XIX w.)
z po∏udnia Szwecji (Blekinge) opiera si´ byç mo˝e na ma-
teriale zawleczonym. Na pó∏noc nie przekracza zasadniczo
60 równole˝nika.
W po∏udniowej cz´Êci Sachalinu, na wyspie Kunashir, w Ja-
ponii i na Tajwanie wyst´puje podgatunek M. myops japo-
nica Bates, 1873. 
W Polsce znany jedynie z Puszczy Bia∏owieskiej, ale wyst´-
powanie na innych stanowiskach we wschodniej cz´Êci
kraju nie jest wykluczone.

Status gatunku

Gatunek eurosyberyjski. W Polsce nie by∏ dotàd obj´ty
ochronà prawnà od 2004 r. W Finlandii znajduje si´ na
czerwonej liÊcie, zaliczony do kategorii V – vulnerable.
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Umieszczony na „Czerwonej LiÊcie Zwierzàt Ginàcych i Za-
gro˝onych w Polsce” w kategorii gatunków o niepe∏nych
danych (DD).
Dyrektywa Siedliskowa: za∏àcznik II.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

W Polsce na swym jedynym znanym stanowisku w Puszczy
Bia∏owieskiej znaleziony poza terenami obj´tymi ochronà
obszarowà.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Przemiany i stan populacji 
Na zachodnich kraƒcach swojego zasi´gu (Szwecja, Fin-
landia, ¸otwa, Bia∏oruÊ, Polska, Ukraina) gatunek bardzo
rzadki, znany z pojedynczych stanowisk i osobników. Z Pol-
ski znany tylko na podstawie 2 osobników z∏owionych
w 1976 roku. Trudno oceniç. jak liczna jest jego populacja
w naszym kraju i czy wyst´puje jeszcze gdzieÊ poza Pusz-
czà Bia∏owieskà. Osobniki doros∏e ze swym maskujàcym
ubarwieniem sà bardzo trudne do zauwa˝enia na tle kory
drzew, zw∏aszcza gdy si´ nie poruszajà. Ponadto wi´kszoÊç
˝ycia sp´dzajà, niedost´pne, w koronach drzew. Jedynie
samice mogà byç ∏atwiej dostrze˝one, gdy przemieszczajà
si´ w dó∏ pnia w celu z∏o˝enia jaj. 
We wschodniej cz´Êci zasi´gu populacja tego gatunku nie
wykazuje regresu, a lokalnie wyst´puje w takich iloÊciach,
˝e uwa˝any jest za szkodnika. 

Potencjalne zagro˝enia
Kurczenie si´ zasobów martwego drewna w lesie; post´pu-
jàca industrializacja Êrodowiska – rozrost miast, terenów
wiejskich, wypoczynkowych, sieci dróg i autostrad oraz in-
nych terenów otwartych kosztem terenów leÊnych; nieko-
rzystne proporcje w udziale gatunków iglastych (znaczna
przewaga) i liÊciastych w krajobrazie; wylesianie brzegów
rzek – niszczenie lasów ∏´gowych.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Chroniç istniejàce i odtwarzaç lasy ∏´gowe oraz inne
wilgotne lasy liÊciaste, zw∏aszcza w pó∏nocno-wschod-
niej Polsce – potencjalnym miejscu bytowania tego ga-
tunku. W takich lasach, szczególnie lasach ochronnych,
pozostawiaç wi´cej martwych drzew, zarówno stojàcych,
jak i le˝àcych.

Popozycje dotyczàce gatunku
Rozpoczàç badania dotyczàce tego gatunku oraz upo-
wszechniaç wiedz´ o nim wÊród spo∏eczeƒstwa, a zw∏asz-
cza wÊród s∏u˝b, które zajmujà si´ ochronà przyrody.

Ewntualny wp∏yw dzia∏aƒ 
ochronnych na inne gatunki

Pozostawianie wi´kszej iloÊci martwego drewna sprzyjaç
b´dzie innym ginàcym i zagro˝onym gatunkom saproksy-
licznym, np. zag∏´bowi bruzdkowanwemu – Rhysodes sul-
catus, zgniotkowi cynobrowemu – Cucujus cinnaberinus,
pachnicy d´bowej – Osmoderma eremita.

Pzyk∏ady obszarów obj´tych 
dzia∏aniami ochronnymi

W Polsce brakuje takich obszarów. 

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Rozpoczàç badania zmierzajàce do wykrycia wyst´po-
wania i poznania rozmieszczenia tego gatunku w Polsce
oraz w krajach sàsiadujàcych (Ukraina, Bia∏oruÊ, Litwa,
¸otwa). Rozpoznaç szczegó∏y biologii tego gatunku
w naszych warunkach, a zw∏aszcza preferencje co do
roÊlin ˝ywicielskich i Êrodowiska bytowania. Na podsta-
wie wyników tych badaƒ udoskonaliç wskazówki doty-
czàce dzia∏aƒ ochronnych.

Monitoring naukowy

Co 10 lat nale˝a∏oby sprawdzaç stan lokalnych populacji
oraz oceniaç mo˝liwoÊci ich utrzymania, a tak˝e wskazy-
waç na niezb´dne dzia∏ania protegujàce. Sposób przepro-
wadzania monitoringu zostanie ustalony na podstawie
proponowanych wy˝ej badaƒ.
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