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214. Nowe dane o rozmieszczeniu Eucarte virgo (TREITSCHKE, 1835)
(Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce
New data on the distribution of Eucarte virgo (TREITSCHKE, 1835) (Lepidoptera:
Noctuidae) in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Eucarte virgo, new locality, W Poland.

W ostatnich latach odnotowuje się zwiększenie zasięgu występowania Eucarte virgo (TRE-
ITSCHKE) w Polsce. Nowe stanowisko tego gatunku stwierdzone zostało w środkowej części
Wielkopolski:
– Poznań - Jeżyce, UTM – XU20, 7 VII 1997, 1 ex., K. WOLFF leg.

Ze środkowej części Wielkopolski E. virgo nie był dotychczas wykazywany. Powyższe sta-
nowisko jest w Europie najbardziej wysuniętym w kierunku północno-zachodnim, stanowi-
skiem omawianego gatunku.

Krystian WOLFF, Poznań

215. Nowe stanowiska Synanthedon flaviventris (STAUDINGER, 1883)
(Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce
New records of Synanthedon flaviventris (STAUDINGER, 1883) (Lepidoptera: Sesiidae)
from Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, Synanthedon flaviventris, new localities, SE Poland.

Po ukazaniu sie pracy o Sesiidae południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego (BĄ-
KOWSKI, HOŁOWIŃSKI, 1997: Wiad. entomol., 16, 2: 107-114) stwierdzono z tej części kraju
kolejny gatunek przeziernika, Synanthedon flaviventris (STGR.), który jest 17 gatunkiem
Sesiidae wykazanym ze wspomnianego obszaru.
– Macoszyn ( UTM: FB79), 6 VI 1997, 1 żerowisko na Salix cinerea L. na skraju lasu przy

drodze, kilka dni póżniej gasienica się przepoczwarzyła ale niebawem poczwarka zamarła;
XI 1997 – I 1998, kilkanaście żerowisk na Salix sp. Jedno z żerowisk rozłupano i znalezio-
no w nim gąsienicę.

– Hańsk (FB69), XI 1997 – I 1998, kilka żerowisk na S. cinerea przy gminnym wysypisku
śmieci. W jednym żerowisku stwierdzono gąsienicę.

– Szczęśniki (FC60), kilka opuszczonych żerowisk, w jednym stwierdzono zmumifikowaną
gąsienicę przerośniętą grzybnią.
Wszystkie żerowiska S. flaviventris stwierdzano na Polesiu na wierzbach rosnących na

podłożu piaszczystym, w miejscach dobrze nasłonecznionych.
S. flaviventris był dotychczas notowany z Polski z pojedynczych stanowisk na zachodzie

i południu kraju. Większość dotychczasowych informacji o stwierdzeniu omawianego gatun-
ku w Polsce, pochodzi z początku XX wieku i opiera  się głównie na odłowionych imagines.

Tak jak w przypadku wszystkich Sesiidae, tak i w przypadku S. flaviventris, najlepszą meto-
dą stwierdzenia w terenie jego obecności, jest zbieranie żerowisk. Żerowanie S. flaviventris
w łodydze wierzb, w szczególności Salix cinerea, S. capreae L. oraz S. aurita L., powoduje po-
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wstanie w tym miejscu gruszkowatego zgrubienia. Wszelkie tego typu zgrubienia czy wyrośla
są widoczne zimą lub wczesną wiosną gdy wierzby są pozbawione liści. W tym czasie wyszu-
kujemy a następnie znakujemy wszystkie napotkane żerowiska i wycinamy je dopiero w
czerwcu.

Marek BĄKOWSKI, Poznań
Marek HOŁOWIŃSKI, Macoszyn

216. Interesujące gatunki miernikowców (Lepidoptera: Geometridae)
z południowej Polski
Interesting species of geometrid moths (Lepidoptera: Geometridae) from southern
Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, new records, S Poland.

Badania motyli ciepłych rejonów południowej Polski wykazały obecność trzech rzadko
spotykanych gatunków miernikowców (Geometridae) na nowych stanowiskach. Okazy dowo-
dowe znajdują się w zbiorach autorów, kolekcji Romualda SZPORA w Dzierżoniowie i Dzia-
łu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Isturgia limbaria (FABRICIUS, 1775)
– Zyndranowa, UTM: EV57, 26 V 1995, 1 ex., 12 VIII 1997, 2 exx. (leg. W. KUBASIK);
– Płaza ad Chrzanów, CA85, 7 VIII 1993, 1 ex. (leg. J. MASŁOWSKI);
– Książnica ad Dzierżoniów, XS13, 1 V 1961, 21 V 1966, 30 IV 1994, 9 V 1994, ok. 10 exx.

(leg. R. SZPOR)
Gatunek spotykany bardzo rzadko na kilku kserotermicznych stanowiskach w południo-

wej Polsce. Występuje tam w dwóch formach ubarwienia, uznawanych tradycyjnie przez nie-
których autorów za odrębne gatunki: I. limbaria (F.) oraz I. roraria (F.) (MÜLLER, 1996:
[W:] KARSHOLD, RAZOWSKI (ed.): The Lepidoptera of Europe. Apollo Books.). Terminy po-
łowu na powyższych stanowiskach wskazują na dwupokoleniowość gatunku w Polsce. W kra-
jach sąsiednich motyl ten zaliczany jest do wymierających.

Perizoma minorata TREITSCHKE, 1828
– Zyndranowa, EV57, 12–14 VIII 1997, 2 exx. (leg. W. KUBASIK)

Górski gatunek, znany w Polsce z Sudetów, Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochow-
skiej, Beskidu Śląskiego i Sądeckiego, Tatr, Pienin i Bieszczadów. Wszędzie spotykany lokal-
nie, w środowiskach kserotermicznych.

Crocallis tusciaria (BORKHAUSEN, 1793)
– Biecz, EA10, 20 VII 1961, 2 exx., (leg. anonim, coll. M. BIELEWICZ)

Ciepłolubny gatunek związany ze zbiorowiskami krzewiastymi, notowany dwukrotnie w
Wielkopolsce na początku XX w. Jego występowanie w Polsce ma prawdopodobnie charak-
ter periodycznych, nieregularnych pojawów.

Adam MALKIEWICZ, Wrocław
Wojciech KUBASIK, Poznań


