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– Euphydryas aurinia – z Wielkopolski podawany po raz ostatni w 1956 r.; stanowisko w Bie-
drusku to jedyne, znane obecnie miejsce jego występowania w tym regionie – motyl zagro-
żony wyginięciem w Polsce, prawnie chroniony.
Uwagę zwraca również bardzo liczne występowanie gatunków, które w dogodnych środo-

wiskach są częściej spotykane np. Lycaena dispar, L. vigaureae, Plebejus argyrognomon, Po-
lyommatus amandus,  P. coridon.

Badania wstępne sugerują, że poligon wojskowy w Biedrusku pełni rolę refugium dla ga-
tunków normalnie eliminowanych przez intensywną gospodarkę rolną i leśną oraz osadnic-
two.

Urszula WALCZAK, Poznań

Asymetria fluktuacyjna cech metrycznych w miejskich i pozamiejskich
populacjach dwóch gatunków os  Vespa germanica (F.) i V. vulgaris (L.)
(Hymenoptera: Vespidae)
Fluctuating asymmetry of metric characters in urban and suburban populations of
two wasps: Vespa germanica (F.) and V. vulgaris (L.) (Hymenoptera: Vespidae)

Asymetria fluktuacyjna (FA) cechuje się niekierunkowymi różnicami wartości cech mię-
dzy stronami ciała. Jej wymiar koreluje ujemnie z niektórymi parametrami charakteryzują-
cymi populację, takimi jak płodność i przeżywalność w określonych warunkach środowisko-
wych, a także ze stopniem heterozygotyczności białkowej, którego wysoki poziom jest wiąza-
ny z wyższą homeostazą oraz niższą FA. Reguły tej nie potwierdzają gatunki społecznych
błonkówek, a u źródeł takiej niespójności wydaje się leżeć odmienny u tych grup model
transmisji genowej (haplodiploidalność).

Badania przeprowadzono na robotnicach dwóch gatunków os społecznych Vespa germani-
ca i V. vulgaris, zbieranych na terenach miejskich oraz pozamiejskich. Z uwagi na niejedno-
rodność wariantów wzorów barwnych, w obrębie grup gatunkowych „germanica” i „vulgaris”
wyróżniono osobniki typowe i nietypowe. Do pomiarów wybrano 14 mierzonych obustron-
nie cech metrycznych dotyczących długości/szerokości fragmentów ciała, a także zaciemnie-
nia dwóch pierwszych tergitów odwłoka oraz nadustka.

Uzyskane wyniki wskazują, że na terenach zurbanizowanych zmienność wartości analizo-
wanych parametrów była wyższa. W zakresie cech pigmentacji tergitów i nadustka, tereny
zurbanizowane sprzyjają odstępstwom od typowej charakterystyki gatunkowej V. germanica i
V. vulgaris.  Najwyższe wartości wskaźnika asymetrii fluktuacyjnej obserwowano w przypad-
ku trzech cech barwnych: pigmentacji nadustka (%DCL) oraz pigmentacji tergitów (%D1T,
%D2T). Asymetria tych cech przyczyniała się w najbardziej istotny sposób do kształtowania
wymiaru całkowitej asymetrii, zarówno u jednego, jak i drugiego gatunku. Osobniki V. ger-
manica zbierane w miastach charakteryzowały się wyższą asymetrią %D1T (pTukey< 0.025)
oraz większą asymetrią długości policzków, ML (pTukey< 0.015). Podobnie, wśród osobników
V. vulgaris większą asymetrią %DCL oraz %D1T odznaczały się okazy zebrane na terenach
miejskich. Znacząco wyższy stopień asymetrii u „miejskich” okazów V. vulgaris odnotowano
także dla dwóch parametrów morfometrycznych: WEmin (minimalna szerokość oka)
(pTukey< 0.025) i LMsTa (długość 1. tarsomeru odnóży środkowych) (pTukey< 0.05). Plastycz-
ność fenotypów V. germanica i V. vulgaris jest więc zauważalna jedynie w zakresie cech pig-
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mentacyjnych, oraz bardzo słabo zaznaczona w zakresie cech morfometrycznych. Można za-
tem przypuszczać, że skanalizowanie genotypu w odniesieniu do cech pigmentacyjnych jest,
przeciwnie niż w przypadku cech morfometrycznych, stosunkowo niskie, a wariancja takich
cech nie miałaby istotnego wpływu na wariancję przystosowalności. W obrębie V. germanica
do podwyższania wielkości asymetrii „całkowitej” przyczyniają się osobniki typowe, podczas
gdy u V. vulgaris – osobniki nietypowe. Może to decydować o różnym udziale osobników ty-
powych i nietypowych obu gatunków na terenach miejskich i sugerować silniejsze działanie
„stresu środowiskowego” (miejskiego) na osobniki typowe V. germanica i nietypowe V. vulga-
ris.

Katarzyna WATAŁA, Łódź

Wartość determinacyjna cech kluczowych w oznaczaniu robotnic os
z rodzaju Vespula THOMS. (Hymenoptera: Vespidae)
Diagnostic value of taxonomic characters when idetifying workers of the genus
Vespula THOMS. (Hymenoptera: Vespidae)

Szeroki zakres zmienności wzorów barwnych (rysunków), jako cech kluczowych stosowa-
nych przy oznaczaniu robotnic dwóch gatunków os: Vespula germanica (F.) i Vespula vulga-
ris (L.), oraz duże podobieństwo fenotypowe tych dwóch blisko spokrewnionych gatunków,
mają istotne implikacje praktyczne. Uniemożliwiają one niekiedy poprawną i wiarygodną
klasyfikację robotnic, szczególnie gdy mamy do czynienia z osobnikami nietypowymi. Po-
prawność oznaczeń powinna być więc weryfikowana na podstawie jak największej liczby do-
stępnych cech, obejmujących oprócz cech kluczowych, również inne parametry pigmentacyj-
ne i morfometryczne.

W pracy zbadano wartość determinacyjną powszechnie stosowanych cech kluczowych
oraz ich znaczenie przy właściwej dyskryminacji robotnic V. germanica (F.) i V. vulgaris (L.).
Badaniom poddano 22 cechy metryczne dotyczące długości/szerokości fragmentów ciała, za-
ciemnienia powierzchni dwóch pierwszych tergitów odwłoka i nadustka oraz 5 niemetrycz-
nych cech barwnych o dużym i bardzo dużym znaczeniu kluczowym przy oznaczaniu robot-
nic obydwu gatunków. Cechy te poddano wielowymiarowej analizie statystycznej w celu do-
brania właściwych przedziałów dyskryminacyjnych, a także ustalenia, które z badanych cech
odznaczają się największą mocą dyskryminacyjną przy rozdziale gatunków V. germanica
i V. vulgaris. Stwierdzono, że spośród cech metrycznych największą mocą dyskryminacyjną
charakteryzują się: pigmentacja nadustka (%DCL, Fusuw> 39), długość policzka
(ML, Fusuw> 36), pigmentacja 1. tergitu (%D1T, Fusuw> 11) oraz wycięcie oka
(WEmax:WEmin, Fusuw> 12). Cechami niemetrycznymi (kluczowymi), które w sposób najistot-
niejszy decydują o znaczącej dyskryminacji między gatunkami są wzór barwny nadustka
(Fusuw> 72), plama policzka (Fusuw> 43) oraz wzór barwny przedplecza (Fusuw> 43).

Uzyskane wyniki wskazują, że największe znaczenie w poprawnej klasyfikacji robotnic
gatunków V. germanica i V. vulgaris należy przypisać cechom morfometrycznym. Stanowią
one najpewniejsze kryterium rozstrzygające o przynależności osobników o trudnym do usta-
lenia statusie gatunkowym (osobniki „wątpliwe”), a jednocześnie wydają się najbardziej uni-
wersalne. Na podstawie cech metrycznych osobniki „wątpliwe” są klasyfikowane jako gatu-
nek V. vulgaris, a na podstawie cech kluczowych jako „nietypowe” V. vulgaris. Klasyfikacja


