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Polysarcus denticauda jest dużym pasikonikiem o szczątkowych skrzydłach, tylko nie-
znacznie wystających poza tylną krawędź przedplecza (nieco bardziej u samca). Długość cia-
ła wszystkich obserwowanych przez nas okazów zbliżona była do maksymalnych wymiarów
podawanych dla tego gatunku (samiec 35 mm, samica 40 mm, nie licząc przydatków odwło-
kowych), a ich ubarwienie było jednolicie żywozielone. Pokrojem i ubarwieniem gatunek ten
przypomina występujące w naszych górach zrówieńki z rodzaju Isophya, jest jednak od nich
prawie dwukrotnie większy i łatwy do odróżnienia dzięki bardzo szerokiemu wierzchołkowi
ciemienia (2.2–3.0 x szerszy od pierwszego członu czułków) bez śladu bruzdy środkowej,
oraz budowie zewnętrznych narządów płciowych. Pokładełko samicy ma długość równą co
najmniej połowie długości odwłoka, jego dolna krawędź jest na dłuższej przestrzeni niemal
prosta, szczytowa część pokładełka jest wyraźnie zakrzywiona ku górze i piłkowana. Równie
jednoznaczną cechą diagnostyczną samca jest wydłużona, zwężająca się nieco ku szczytowi i
wycięta na końcu płytka genitalna, dorównująca lub przewyższająca długość przysadek
odwłokowych (cerci). W porównaniu z okazami z innych rejonów zasięgu P. denticauda, okazy
z Bolestraszyc odznaczają się bardzo krótkimi skrzydłami, zarówno u samca jak i u sami-
cy, oraz wyjątkowo krótkim pokładełkiem (u zakonserwowanej samicy 16 mm, przy około 40
mm długości ciała) i delikatną budową cerci u samca (A. LIANA, inf. ustna).

Dziękujemy doc. dr hab. Annie LIANIE (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
za potwierdzenie oznaczenia oraz uwagi o zmienności, nomenklaturze i rozsiedleniu P. den-
ticauda wykorzystane w tej notatce.
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183. Długoskrzydła forma Metrioptera roeseli var. diluta (CHARPENTIER,
1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku
A long-winged form of Metrioptera roeseli var. diluta (CHARPENTIER, 1825)
(Orthoptera: Tettigoniidae) in organic infux at the southern part of Baltic Sea
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Podłatczyn Roesela Metrioptera roeseli (HAGENBACH, 1822) spotykany jest powszechnie
w całej Polsce. Zwykle występuje w formie o skróconych pokrywach. Forma długoskrzydła
tego gatunku obserwowana jest znacznie rzadziej.
–  8 i 9 VIII 1996, na plażach w miejscowościach: Ustka (UTM:  XA25), Rowy (XA36)

i Łeba (XA67), w materiałach organicznych wyrzuconych przez morze, znaleziono kilka-
dziesiąt jeszcze żywych osobników formy długoskrzydłej.
Ze Słowińskiego Wybrzeża Bałtyku ta forma dotychczas nie była wykazywana. Najbliższe

znane stanowiska znajdują się na wyspie Wolin (GROBELNY, dane niepublikowane). W in-
nych rejonach Polski formę tę spotykano przede wszystkim w środowiskach łąkowych, naj-
częściej mezohigrofilnych. Na niektórych stanowiskach w górach (Tatry, Bieszczady) forma
długoskrzydła stanowiła do 50% złowionych egzemplarzy tego gatunku (BAZYLUK,1978:
Fragm. faun.,  22 (1): 7-50.).
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