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537. Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae)
– nowe stanowisko w zachodniej Polsce
Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) – a new locality in
western Poland
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Postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina (PALLAS) jest gatunkiem stosunkowo
rzadko notowanym w Polsce. Większość współcześnie znanych stanowisk znajduje się w po-
łudniowo-wschodniej części kraju. W ostatnich latach notowany był również na kilku stano-
wiskach w zachodniej Polsce (BUSZKO 2004: [W:] GŁOWACIŃSKI, NOWACKI (red.): Polska
czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce. IOP PAN Kraków, AR, Poznań: 232-233). Gatu-
nek prawnie chroniony i umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii
LR (gatunki niższego ryzyka). Objęty także Konwencją Berneńską i Dyrektywą Siedliskową
(program Natura 2000).

Gąsienice tego gatunku spotykane są w różnorodnych środowiskach, zarówno natural-
nych czy półnaturalnych, jak i antropogenicznych. Motyle aktywne są głównie o zmierzchu
i w nocy, choć latające osobniki obserwowano także w ciągu dnia.

Nowe stanowisko tego gatunku odkryto w Wielkopolsce, w okolicach Poznania:
– Rokietnica (UTM: XU11), 30 VII 2009, ogród przydomowy, 1 gąsienica na trawniku.

Na podanym stanowisku rośnie jedna z roślin pokarmowych – wiesiołek, na której praw-
dopodobnie żerowała larwa. Gąsienice obserwowano również w roku 2008.

Stwierdzenie P. proserpina w ogrodzie przydomowym świadczy o tym, że gatunek ten
może rozwijać się również w środowisku zurbanizowanym, jeśli tylko występują tam odpo-
wiednie warunki.

Dokumentacja fotograficzna znajduje się w zbiorach Darii BAJERLEIN.
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CHIMABACHIDAE
– Dasytroma [= Dasystoma] salicella (HBN.)*: Truskaw (DC89), 3 IV 2003 – 1% , odłowiony

w ciągu dnia na śródleśnej łące, leg. C. BYSTROWSKI.

MOMPHIDAE
– Mompha divisella  H.–S.*: Warszawa - Ursynów (EC07), 8 V 2008 – 1&; Sękocin (DC97),

15 X 2008 – 1%; Falenty (DC97), 17 X 2008 – 1%, leg. J. HILSZCZAŃSKI, odłowione na
ścianach budynków, wewnątrz pomieszczeń.

GELECHIIDAE
– Caryocolum alsinella (ZELL.)*:  Warszawa - Ursynów (EC07), 9 VII 2008 – 1&, zwabiona

do światła lampy.

Za nowe dla województwa mazowieckiego uznano gatunki niewymienione z tego woje-
wództwa w opracowaniu pod redakcją BUSZKO i NOWACKIEGO (2000: Pol. entomol. Mo-
nogr., 1: 1-178). Gatunki te wyróżniono gwiazdką [*].
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