
 WIAD. ENTOMOL., 32 (3): POZNAŃ 2013 239 

630 Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.) jako roślina pokarmowa 
pazia królowej (Papilio machaon LINNAEUS, 1758) w Polsce 
White dittany (Dictamnus albus L.) as a food plant of Swallowtail (Papilio 
machaon LINNAEUS, 1758) in Poland 
KEY WORDS: Papilio machaon, Dictamus albus, food plant, Poland. 

Paź królowej – Papilio machaon Linnaeus, 1758, jest w naszym kraju jednym  
z nielicznych reprezentantów rodziny paziowatych (Papilionidae). Gatunek ten występuje 
w całym kraju (BUSZKO 1997, Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-
1995. Toruń, 170 ss.) jednak zwykle obserwuje się pojedyncze osobniki. Łatwiejsze do 
znalezienia są gąsienice tego gatunku, żerujące najczęściej na różnych roślinach z rodziny 
selerowatych (Apiaceae) w tym uprawnych, takich jak marchew zwyczajna (Daucus 
carota L.) czy koper ogrodowy (Anethum graveolens L.). Gąsienice mogą także żerować 
na roślinach z rodziny rutowatych (Rutaceae) takich jak ruta zwyczajna (Ruta 
graveolens L.) i dyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.). Druga z tych roślin jest  
w naszym kraju na stanowiskach naturalnych skrajnie rzadka, jednak od wielu lat jest 
uprawiana jako roślina ozdobna. W polskiej literaturze nie odnotowano faktu żerowania 
gąsienic pazia królowej na dyptamie. 

Obserwacje przeprowadzono podczas prac pielęgnacyjnych prowadzonych latem 
2012 roku, w czasie których stwierdzono żerowanie gąsienic pazia królowej na dyptamie 
jesionolistnym rosnącym w ogródku działkowym Poznań-Zieliniec (UTM: XU31). 
Roślina ta była posadzona w tym miejscu wiele lat temu, jednak żerowanie na niej 
gąsienic stwierdzono po raz pierwszy. Łącznie w okresie 20 VI – 1 VII 2012 obserwo-
wano żerowanie 6 larw ostatniego stadium, które szczególnie chętnie zjadały twarde 
torebki nasienne tej rośliny. Z zebranych 5 gąsienic wyhodowano po ok. 2 tygodniach  
5 imagines Papilio machaon. 
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631 Uwagi o zimowaniu imago Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758) 
(Lepidoptera: Noctuidae) w wybranych bunkrach w Beskidzie 
Śląskim i Beskidzie Żywieckim  
Remarks on the overwintering of adults of Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 
1758) (Lepidoptera: Noctuidae) in selected bunkers in the Beskid Śląski 
Mountains and the Beskid Żywiecki Mountains 
KEY WORDS: Scoliopteryx libatrix, Noctuidae, overwintering, the Beskid Śląski, the Beskid Żywiecki. 

Scoliopteryx libatrix (L.) to motyl z rodziny sówkowatych. W Polsce jego imago 
zimuje licznie w naturalnych schronieniach takich jak jaskinie, dziuple starych drzew, 
szczeliny skalne. Wykazywany jest również z wielu piwnic, bunkrów i sztolni. Jak dotąd 
brak danych w literaturze na temat zimowisk tego motyla w bunkrach w Beskidzie 
Śląskim i w Beskidzie Żywieckim. 

Podczas kontroli chiropterologicznej bunkrów w Krzyżowej (UTM: CV79), Przybo-
rowie (UTM: CV89) i w Węgierskiej Górce (UTM: CV69) w dniu 4 stycznia 2012 roku 


