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231. Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z Obniżenia Ścinawskiego
(Dolina Odry)
Interesting butterflies (Lepidoptera) of the Obniżenie Ścinawskie (Odra Valley)

KEY WORDS: Lepidoptera, new records, Odra Valley, Poland.

Podczas badań prowadzonych w latach 1996 – 1998 w Dolinie Środkowej Odry stwierdzo-
no występowanie szeregu interesujących gatunków motyli, z których kilka zasługuje na od-
dzielne odnotowanie.

Anticlea derivata (DEN. et SCHIFF.) (Geometridae)
– Tarchalice (UTM: XS09), 1 ex., 3 V 1997, M. LISIECKA (obecnie MARZEC) leg.

Gatunek znany z nielicznych stanowisk w środkowej i południowej Polsce, głównie z po-
górza i gór. Dotychczas nie wykazywany z Doliny Środkowej Odry.

Hyphoraia aulica (L.) (Arctiidae)
– Wodnica (XS09), 1 ex., 1 V 1997, dorosła wędrująca gąsienica, M. LISIECKA (obecnie MA-

RZEC) leg.
Gatunek obecnie bardzo rzadko notowany, dawniej lokalny w całym kraju. Ostatnia in-

formacja o jego występowaniu na pobliskich Wzgórzach Trzebnickich pochodzi z 1855 roku.

Boloria dia (L.) (Nymphalidae)
– Śleszów (XT01), 1 ex., 20 VII 1996, A. MALKIEWICZ leg.

Gatunek w ostatnich dziesięcioleciach nie wykazywany z części nizinnej Dolnego Śląska,
mimo występowania wielu populacji w pozostałych regionach Polski.

Erebia medusa (DEN. et SCHIFF.) (Satyridae)
– Dębno (XS08), 1 ex., 29 V 1997, A. MALKIEWICZ leg.
– Śleszów (XT01), liczny, 14  VI  1997, 30 V 1998, A. MALKIEWICZ leg.

W Polsce poza górami i pogórzem gdzie jest liczny, występuje lokalnie na nizinach. Po-
wyższe stanowiska są nowymi na granicy zasięgu tego gatunku.
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232. Eucarta virgo (TREIT.) (Lepidoptera: Noctuidae) na Ziemi Chełmiń-
skiej (północno-wschodnia Polska)
Eucarta virgo (TREIT.) (Lepidoptera: Noctuidae) in Ziemia Chełmińska (NE Poland)

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Eucarta virgo, record, NE Poland.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych nad motylami okolic Wąbrzeźna na Ziemi Chełmiń-
skiej stwierdzone zostało występowanie tam Eucarta virgo (TREIT.).
– ad Wąbrzeźno (UTM: CE60), 11 IX 1998, 1&, leg. Sz. KRAWCZYK.

Jest to najdalej na północ wysunięte, znane stanowisko tego motyla w Polsce. Do niedaw-
na omawiany gatunek znany był w naszym kraju tylko z Bieszczadów. W ostatnich latach ob-
serwuje się jego ekspansję w kierunku północnym i zachodnim, gdyż znaleziony był w okoli-
cach Dwikoz (Wyżyna Małopolska) oraz koło Kępna w Wielkopolsce.
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