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ABSTRACT. Mallosia (Semnosia) galinae Danilevsky, 1990 (Coleoptera: Cerambycidae) - a new species 
for the Georgian fauna found on new host plant. 
Mallosia (Semnosia) galinae dAniLevsky, 1990 (Coleoptera: Cerambycidae) is reported for the first time 
from Georgia. The data of locality, short description and information about new host plant are given. 

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Mallosia Semnosia galinae, Prangos ferulacea, new record, new
host plant, Kakheti, Georgia.

Rodzaj Mallosia muLsAnt, 1862 ustanowiony pierwotnie dla gatunku Saperda 
graeca sturm, 1843 (type species) (Özdikmen & AytAr 2012), obejmuje 16 gatunków 
palearktycznych, rozprzestrzenionych od Grecji po Kaukaz i Iran (dAniLevsky 2014). 
Gatunek Mallosia (Semnosia) galinae dAniLevsky, 1990 znany był dotychczas 
wyłącznie z Azerbejdżanu (dAniLevsky 2014, LÖbL & smetAnA 2010), gdzie po raz 
pierwszy został wymieniony jako Mallosia (S.) angelicae reitter, 1890 – starszy 
synonim gatunku Mallosia tristis reitter, 1888 (dAniLevsky & miroshnikov 1985). 
Jako roślina żywicielska dla larw i imagines tego gatunku podawano Prangos alata 
Grossh. (dAniLevsky 1990).

W niniejszej publikacji oparto się na rozwiązaniu systematycznym zaproponowanym  
w pracy (Özdikmen & AytAr 2012). Klucz do rozróżniania gatunków w obrębie rodzaju 
Mallosia muLsAnt, 1862 użyty do oznaczenia okazu zawiera praca (dAniLevsky 1990).

Nowe stanowisko Mallosia (Semnosia) galinae dAniLevsky, 1990 stwierdzono 
podczas badań terenowych prowadzonych w Gruzji: Kakheti region, Dedoplistskaro 
distr., okolice Kasritskali, w pobliżu północno-wschodniej granicy rezerwatu Vashlovani, 
41°13’ N, 46°24’ E, 08.05.2014, 1 ex., leg. Adam Woźniak, det. Adam Woźniak & Jacek 
Mazepa. Stanowisko leży na Nizinie Eldari, gdzie krajobraz zdominowany jest przez 
stepy, miejscami o charakterze półpustynnym. W szacie roślinnej dominują trawy, 
wzbogacone płatami roślinności zielnej. W wyższym piętrze występują sucholubne 
krzewy oraz drzewa w luźnym poszyciu. Okaz samicy odłowiono na Prangos 
ferulacea (L.) Lind., det. D. Hofmański. Odosobnione skupisko roślin tego gatunku w 
towarzystwie niskich traw porastało szczytową, odsłoniętą część wzniesienia. W pobliżu 
nie odnotowano występowania innych roślin z rodzaju Prangos, jak też pokrewnego 
Ferula.
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Biorąc pod uwagę, że samice gatunków z rodzaju Mallosia są nielotne, i że dotychczas 
gatunek ten podawano jedynie z Prangos alata Grossh (dAniLeWsky 1990), można uznać 
Prangos ferulacea (L.) Lind. za nową roślinę żywicielską Mallosia (Semnosia) galinae.

W dostępnej literaturze brak jest szerszych informacji na temat biologii oraz 
morfologii niższych stadiów rozwojowych gatunków z rodzaju Mallosia. Na opisanym 
stanowisku złowiono jeden okaz chrząszcza na nowej roślinie żywicielskiej. Podczas 
wnikliwego studiowania morfologii gatunku z wykorzystaniem klucza do oznaczania  
(dAniLevsky 1990), zauważono, że istotna cecha diagnostyczna dotycząca dwóch 
małych, nagich przyśrodkowych plamek na przedpleczu przypisana M. (S.) galinae jako 
jedyna nie występuje u determinowanego okazu. Cechy tej brak jest również u innych 
okazów przyporządkowanych do tego gatunku (Paratypus, det. M. Danilevsky, 1987); 
zdjęcie zamieszczone na stronie internetowej www.cerambycidae.eu. 

Ponadto niestałość tej cechy potwierdzono oglądając trzynaście okazów 
odłowionych w Azerbejdżanie w miejscowości Maraza (locus typicus) przez Romana 
Królika. Występowanie bardziej lub mniej widocznych małych, nagich przyśrodkowych 
plamek stwierdzono u jedenastu z nich, przy całkowitym braku tej cechy u pozostałych 
dwóch okazów (Roman Królik – informacja ustna).

Ryc. 1. Mallosia (Semnosia) galinae (dAn.) na nowej roślinie żywicielskiej Prangos faerulacea (L.) - Gruzja, 
N 41° 13’ N, 46° 24’ E, leg. Adam Woźniak (fot. Adam Woźniak).

Fig.  1. Mallosia (Semnosia) galinae (dAn.) on new host plant Prangos faerulacea (L.) - Georgia, N 41° 13’N, 
46° 24’ E, leg. Adam Woźniak (photo by Adam Woźniak).
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W tej sytuacji, wobec faktu, że wszystkie inne cechy pokrywają się z morfologicznym 
opisem, uznano, że omawiany okaz należy do gatunku Mallosia (Semnosia) galinae 
dAniLevsky, 1990.

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji prywatnej Adama Woźniaka.
Autorzy dziękują Jackowi Mazepie za pomoc w oznaczeniu gatunku oraz Romanowi 

Królikowi za informacje pomocne w pisaniu niniejszej pracy.
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