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Colostygia austriacaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)
(Lepidoptera: Geometridae) – nowy dla fauny Polski

gatunek motyla

Colostygia austriacaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1856) (Lepidoptera:
Geometridae) – new to the fauna of Poland
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ABSTRACT: Colostygia austriacaria (HERRICH-SCHÄFFER), new to the fauna of Poland,
was found in the Polish part of the Tatra Mts. A single specimen of this species was collected
on June 28th 1993, at an altitude of 1800 m a.s.l.
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Podczas obserwacji lepidopterologicznych prowadzonych w Tatrach,
w masywie Czerwonych Wierchów (rejon Przełęczy Chudej, około 1800 m
n.p.m., UTM: DV25), w dniu 28 VI 1993 zebrano 1 samca Colostygia austria-
caria (HERRICH-SCHÄFFER). Miało to miejsce około godz. 1400, a motyl spo-
czywał we wnęce skalnej. Przynależność gatunkowa motyla nie budzi wątpli-
wości, bowiem oznaczenia dokonano w oparciu o budowę aparatu kopula-
cyjnego.

Ten subalpejski gatunek do niedawna znany był tylko z Alp wschodnich,
gdzie na izolowanych stanowiskach wytwarza cztery lokalne podgatunki, wy-
rażnie różniące się pomiędzy sobą. Występuje już na wysokościach od 600 m
n.p.m. C. austriacaria był przedmiotem szczególnego zainteresowania lepi-
dopterologów, co znajduje odzwierciedlenie w publikacjach LICHTENBER-
GER’a i ORTNER’a (1994). Autorzy ci wykazują, że w Alpach posiada on
dwuletni cykl rozwojowy. Imagines, chętnie przylatujące do światła, spotyka-
ne były wyłącznie w latach parzystych. Okres lotu przypada na drugą połowę
maja i czerwiec, a motyle aktywne są po zmierzchu, już przy temperaturze



170 J. SOSIŃSKI

relatywnie niskiej, rzędu 6–10° C. Roślinami żywicielskimi są: Gallium luci-
dum ALL., G. helveticum WEIG. i Minautria austriacaria FRITSCH.W 1989
roku C. austriacaria stwierdzono w Słowacji – w Tatrach Bielańskich i opisa-
no jako podgatunek (ssp.) distans (KRAMPL, MAREK 1991), wyrażnie różnią-
cy się od podgatunków alepejskich. Pojedyńcze egzemplarze spotykano
w okresie 28 V – 2 VI, w dzień, podczas spoczynku na skałach, na wysokości
1800 – 2100 m n.p.m. Wówczas w dzień temperatura powietrza dochodziła
do 15° C, a nocą spadała do około 0° C. Stan okazu C. austriacaria, zebrane-
go w polskiej części Tatr w dniu 28 VI 1993 r., wskazuje na długi okres egzy-
stowania motyla (zniszczone strzępiny skrzydeł), co wynika z relatywnie póź-
nej daty tej obserwacji. Stan ten uniemożliwia określenie przynależności po-
gatunkowej zebranego okazu. Być może dalsze obserwacje pozwolą na wyja-
śnienie tego problemu.

C. austriacaria nie jest uwzględniony w wykazie Geometridae Polski
(MALKIEWICZ, SOSIŃSKI 1999). Wliczając go, ilość miernikowcowatych zna-
nych z Polski zwiększa się do 409.

Fotografie omawianego gatunku oraz dobrze wykonane rysunki narzą-
dów genitalnych znaleźć można we wcześniej wymienionej pracy KRAMPL’a
i MARK’a (1991), a także atlasie motyli środkowej Europy (FAJČIK, SLAMKA
1996).

SUMMARY

During observations on June 28th 1993, Colostygia autriacaria (HERRICH-SCHÄFFER,
1856), a geometrid new to the Polish fauna, was found in the Polish part of the Tatra Mts, in
the massif of Czerwone Wierchy, at an altitude of ca. 1800 m a.s.l. The moth, sitting on
a rock, was observed during daytime. The record increases the number of species of
Geometridae known from Poland to 409. C. austriacaria was originally known only from the
eastern Alps, then (1991) recorded also from Slovakia, Belanske Tatry.
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