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Syrphidae Aquatica - wodne bzygowate
(Syrphidae: Diptera) Polski
Bogusław Soszyńskl, Terenowy Ośrodek

Edukacji i Kultury Ekologicznej
91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 75
odne bzygowate w opracowaniach hydrobiologicznych traktowane są marginalnie, lub pomijane całkowicie. Uważane są za grupę lądową i z tego powodu nie
uwzględnia się ich w badaniach hydrobiologicznych. Tymczasem Syrphidae są jedną z najwięk
szych rodzin wodnych muchówek. Zdecydowanie
ustępują tylko ochotkowatym (Chironomidae), któ~• rych jest znanych z Polski ponad 450 gatunków.
Larwy 63 gatunków Syrphidae zamieszkują zamuErlstal/s twJax L (wg Stac:kelberga, 1156)
, lone zbiomiki wodne, rowy melioracyjne, słabe cieki wodne oraz zalewane łąki i torfowiska. Stąd
muchówki te obok Umoniidae i Ceratopogonidae, plasują się na samym szczycie tej klasyfikacji.
Wodne formy bzygowatych stanowią 18% całej liczby gatunków tej rodziny. Larwy pozostałych gatunków są zoofagami, fitofagami lub saprofagami lądowymi. Wszystkie formy wodne są również saprofagiczne. Granica między saprofagami wodnymi i lądowymi w opracowaniach dotyczą
cych tej rodziny nigdy nie była wyraźnie określona. Np. w Limnofauna Europaea (Ventuń, 1967) do
tej grupy zalicza się tylko podrodzinę Eristalinae i rodzaj Sericomyia z Sericomyiinae. Natomiast
Rozkosny (1980) oprócz wyżej wymienionych, do wodnych bzygowatych zalicza rodzaje Chrysogaster, Orthonevra i Lejogaster z CheiJosiinae, Neoascia ze Sphegininae, ale także MyoIepta z Milesii-

nae.
Larwy rodzaju MyoIepta wyposaźone są w długie syfony (prawie polowy długości ciała) i żyją
w wilgotnych dziuplach drzew liściastych. Rodzaj ten podobnie jak Tropidia, którego larwy zamieszkują drewno leżące w wodzie, w związku z przynależnością do podrodziny Milesiinae, zalicza się do
saprofagów lądowych. R6wnież gatunki, których larwy żyją w wyciekającym soku drzew liŚCiastych
(rodzaje Brachyopa, FercJinandea czy Ceriana) oraz koprofagi (Syritta czy Rhingia) zaliczają się do
tej samej grupy troficznej. Jednocześnie rodzaje Mallota I Myathropa z podrodziny Eristalinae, także
żyją w dziuplach lub gnijących mokrych liściach, jednak całość Eristalinae zwyczajowo zalicza się do
fcnn wodnych.
Żyjące w wodzie larwy Syrphidae są zazwyczaj typu amfipneustycznego, to znaczy posiadają
po parze przetchlinek na pierwszym i ostatnim segmencie ciała. Przednie przetchlinki umieszczone
są na stosunkowo kr6tkich wyrostkach, natomiast tylna para przetchlinek ulega dalszemu przekształceniu. Łączą się one ze sobą i kończą rurką, nazywaną syfonem. Szczególne wydłużenie syfonu występuje u Eristalinae, a częściowo także u Sericomyiinae. U tych muchówek obserwuje się
zdolność do jego wciągania i rozciągania. Dzięki temu larwy zanurzone nawet do 10 cm w głąb
silnie zanieczyszczonej wody, mają stały dopływ tlenu. Ich całkowity rozwój może skracać się w
warunkach optymalnych nawet do 10 dni.
Opracował

I wydal dla potytku
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Redakcyjny.

Syrphidae Aqualica

Natomiast larwy bzygowatych z podrodziny Cheilosiinae są typu metapneustycznego
(posiadają tylko jedną parę przetchlinek na ostatnim segmencie). Szczególnie interesującą biologię
mają niektóre gatunki z rodzaju Chrysogaster, np. Ch. vicfuata. Koniec ciała larw jest uzbrojony w
ostry kolec, którym nakłuwają korzenie roślin rosnących w wodzie i oddychają powietrzem zawartym
w miękiszu powietrznym.
Oprócz klucza do oznaczania larw wodnych Syrphidae do podrodzin i rodzajów, załączono
wykaz systematyczny gatunków aktualnie występujących na obszarze Polski. Przy każdym gatunku
zosłało podane rozmieszczenie w Polsce, przy czym zostały uwzględnione wszelkie dostępne autorowi informacje, tak opublikowane, jak i dotychczas niepublikowane. Podano określenie elementu
zoogeograficznego. Cechy umożliwiające oznaczenie postaci dorosłych do gatunku zawarte są w
wielu kluczach i monografiach, zarówno zagranicznych jak I krajowych, dotyczących Syrphidae.
Przegląd

systematyczny

Syrphldae
SerlcomyflnlJe
Sericomyia Melgen. 1803
•
- lappona (Umaeus, 1758) - nieUczny w całej Polsce (P)
•
- si/enils (Hani!. 1n6) - pospolity w całej Polsce (P)
Eristaffnae
Erista/Is Latrellle, 1804
•
•
abusiva ColUn. 1931 - 5,6, 7a,", 11a, 19 (P)
•
alpina (Panzer. 1798) - nieliczny w całej Polsce (P)
rysA -larwa Erlstaffs ap. (wg Hennlga 1968)
anthophorina (Fallen, 1917) - 3,6, 78 (8-H)
•
/JIbustorum (Umaeus. 1758) - bardzo pospolity w całej Polsce (H)
•
cryptarvm (Fabl1cius, 1794) - 3,4,6,7a,".2' (S-P)
•
hOttlcola (Oe Geer, 1n6) - pospolity w całej Polsce (P)
•
Intrlcarta (Umaeus. 1758) - pospolity w całej Polsce (P)
jugorom (Egger. 1858) • 15,17,19,20.21 (G-E)
•
nemorum (Umaeus. 1758) - pospolity w całej Polsce (H)
•
08stracea (Umaeus. 1758) - 2,3,4.5,6.11.12 (B-H)
•
pertlnlJ}( (SCopoli, 1763) - bardzo pospolity w całej Polsce (E)
•
pratorum Meigen. 1822 - nieliczny w całej Polsce (E)
•
rupium Fabl1cius, 1805 - znany z całej Polski. ale pospolity tyłko w górach
I na p6mcy kraju (H)
•
tenlJ}( (Umaeus, 1758) - bardzo pospolity w całej Polsce (K)
•
II1\'ripenn/sStrobl.'893-5,6.",'9(S-P)
Lathyrophthalmus Mik, 1897
•
aeneus (SCopolI, 1763) - pospolity w caIej nitowej części Polski, w górach nie występuje (H)
Erista/inus RondanI. 1845
•
sepulchralis (Umaeus, 1758) - znany z całej Polski (P)
Malfota Melgen, 1822
cimblclformis (Fa/len. 1817) - 3,6,11 (E)
rys.B - larwa E. seputchraffs (wg Rouoinego, 11180)
fuclformls (Fabl1cius, 1794) - 2.8 (5-A)
•
megilliformis (Fa/len. 1817) - 3.4,6.11.13,17, (ES)
•
tricołor Loew. 1871 - 6.7a, 10.11 (P)
Lejops RondanI, 1857
vittatus (Mejgen. 1822) - 3 (5-A)
Myathropa Rondani. 1845
•
fIorea (Umaeus, 1758) - bardzo pospolity w całej Polsce (P)
Mesembrius Rondanl. 1857
•
per~us (loew, 1846) • 4,8 (5-A)
Helophilus Mejgen. 1822
ry•. C -poczwarka L ",,8US (wg Sacka, 1932)
•
aHinis Wahlberg. 1844 - 3, 4.6.7a,"."a.2' (B-P)

•
•
•

"'( 2

bottnlcus Wahlberg, 1844 - 4 (B·P)
hybridus Loew, 1846 - w Polsce P6mcnej I środkowej pospolity, w górach j terenach podgórskich bardzo rzadki (H)
paralfe/us (Hanis, 1n6) - pospolity w całej Polsce. w górach dość rzadki (P)
pendulus (Umaeus. 1758) - bardzo pospolity w całej Polsce, w górach nie tak liczny (P)
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Pllltlelophilus Girschner. 1897
consimilis (Malm, 1863) - 3.4 (B-P)
•
!nJetorvm (Fabficius. 1775) • pospolity w calej nitowej części Polski (ES)
•
verslcolor (Fabficius. 1794) • pospolity w calej nitowej części Polski (ES)
Anasimyja SChiner. 1864
•
coriracta (Clausen et Trop. 1980) • 5,6,9.11 (E)
•
inerpuncta (Harrls. 1776)· 5,6,11 (E)
lineata (Fabficius, 1787) • pospolity na nitu (P)
•
•
lunulate (Meigen. 1822) • niełiczny na nitu (H)
•
lransfuge (Umaeus. 1758) - nieliczny na nitu (E)
Chelloslln..
Orthonevra Mac:quart, 1829
•
bravicomis (loew, 1843)· rieliczny w caIej Pdsc:e, w gćradl rzadki (ES)
•
elef1ans (Meigen. 1822) • 3,4.5.6.7a (P)
•
ery//1tof1Ona (Malm, 1863) • 4,11 (B-P)
~.D -larwa M.

norea (wg Rozkoinego, 1980)

frontafis (loew. 1843) • 3,5,7a,11 ($oA)
•
geniculate (Meigen. 1830) - nieliczny w calej nitowaj części Polski (P)
incisa (Loew, 1843) • 5. 7a ($oP)
•
inennecfa Lundbeck, 1916 - dość rzadko w calej nitowej części Polski (B-P)
•
nobt7is (Falhln, 1817) • nielIczny w calej Polsce (P)
plumbago (loew. 1840) - 3,4.5.7a,11,12 (P)
splendens (Melgen. 1822) - 3.5 (E)
Lejogaster Rondani. 1857
•
metellina (Fabficius. 1781) • znany z calej Polski (P)
nigricans (Stackelberg. 1922) - 4.20 ($oP)
•
splendida (Meigen. 1822) • z wyjątkiem wysokich gÓl', wykazany z calej Polski
I tyłko lokalnie liczny (P)
CllIysogaster Meigen. 1803
chalybeata Melgen, 1822 - nielIczny w calej Polsce (P)
•
macquarli Loew, 1843· znany z calej Polski (P)
I •
,.
solstlia/is (Fallen, 1817) - pospolity w calej Polsce (E)
•
vicfua/a (Unnaeus, 1758) - lokalnie nawet bardzo pospolity w calej Polsce (E)

•

Spheglnln..
Ne08scla WiIlis1on, 1886
aenea (Melgen, 1822)· znany z calej Polski. lokalnie dość liczny (P)
rJispar (Melgen, 1822) • lokalnie bardzo pospolity w calej Polsce (P)
floralis (Melgen, 1822) - dość liczny w górach. na nitu wymaga potwierdzenia (~E)
geniculata (Meigen. 1822)· 3.4.5,7a.11 (ES)
irierrupta (Meigen, 1822) - 3.5,6,12 (ES)
obliqua Coe. 1940· 8,10,15.19 (~
pocJagrica (Fabficius, 1775) - pospolity w calej Polsce (P)

•
•

•
•
•

rya.E -larwa Ch. vidulIta
(wg Rozkoinego, 1980)

Opla uatoaowanych symboli
Rozmieszczenie przedstawiono za pomocą liczb określających
krainy, zgodnie z numeracją podziału obszaN Polski na krainy używanego
w Katalogach Fauny Polski:

~.F

11 - Wytyna Małopolska
- Pobrzete Ba"yku
- Pojezierze Pomorskie
11a • Góry Świętokrzyskie
- Pojezierze Maztnkle
12 - Wyiyna Lubelska
• Nizina WielkopolskcH<ujawska
13 - Roztocze
• Nizina Mazowiecka
15 - Sudety Z8ch0dnle
- Puszcza Blalowieska
17 - Beskid Zachodni
• Śląsk Dolny
19 - Bieszczady
- Śląsk Górny
20 • Pieniny
- Wyiyna Krakowsko-WielLW'lska
21 - Tatry
W nawiasach zamieszczono określenie elementu zoogeograficznego:
K
• kosmopolityczny
B-H - borealny - hol arktyczny
H - arborealny holarktyczny
B-P - borealny· palearlItyczny
P
- arborealny palearktyczny
~E - górski· europejski
ES • arborealny eurosyberyjskl
S-A • stepowy· środkowoazjatyckl
E
• arborealny europejski
$oP - stepowy· pontyjski

- poczwarka N. podagrlca
(wg Rozkoinego, 1980)

2
3
4
5
6
7a
8
9
10

•• gatunki wykazane dotychczas z Wyżyny Łódzki ej.
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rya.G -larwa S. lappOntł
(wg Rozkoinego, 1980)
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Klucz do oznaczania larw wodnych Syrphldae
Rodzjna Syrphld.e • bzygowate
Klucz do om.cunl. podrodzin
1.
-.
2.

Syfon oddechowy na końcu ciała dłuższy niż ciało larwy (w pozycji wysuniętej)
.
...........••.•................•.......•..•••.•..•.....••...............•.......•.••............••.•.......... ~",~tłłlllJłI.. - 5ł1l()jl<()~~
Syfon oddechowy na końcu ciała krótszy od długości ciała. bardzo rzadko tylko nieco dłuższy.
czasem długości zbliżonej do długości ciała
2
Dorosłe larwy małe. nie przekraczajądługości 10 mm. Przednie przetchlinki nie wykształcone.....
................•......•....•...•....•.••.......•.•.••••..•......................................•..... C::1Jł!ł/()!łIiIł4l4t - ~()\ĄIj(()~Cltet

-.
3.

-.

Dorosłe larwy zwykle większe. powyżej 10 mm. Przednie przetchlinki dobrze wykształcone ....... 3
Ciało spłaszczone grzbieto-brzusznie. Długość około 8 mm. Z przodu ciała (przedtułów) 1 para
.
chitynowych hakowatych wyrostków, które są skierowane do przodu
.............................................................................. S"II4ł!1I11/11.e - uliclgowate (rodl[. ~()a:ic:ia)
Ciało cylindryczne. dłuższe niż 14 mm. Z przodu ciała na przedtułowiu brak hakowatych
chitynowych wyrostków
Serlcomyllll.. - uałalinlcowate (rodl[. Serlcomyla)

PodrodlEina Eristallll.. - gnojkowate
Klucz do ozmlcunl. roduj6w
1. Ostatnie 6 segmentów ciała na stronie grzbietowej gładkie. Przetchlinki przednie umieszczone
na długich i cienkich wyrostkach. Ostatni segment o<fwlokowy z parą bocznych wyrostków po
bokach. Grupy szczecinek l[mysłowych ciała dobrze widoczne, każda z 10-15 promieniście
ułożonymi szczecinami (rys.1)
Itf.llot. - nitrzmiela
-. Wszystkie ałony tylne ciała na stronie grzbietowej pokryte włoskami, gUlEkami itp. Ostatni
segment o<fwloka z boku bez wyrostków. Jeżeli strona grzbietowa niektórych segmentów
odwłokowych gładka. wówczas przetchlinki przednie umieSlEczone na krótkich wyrostkach ........ 2
2. Główne pnie tchawkowe proste (rys.2). Górna część przedtułowia gładka. zaokrąglona (rys.7) .. 6
-. Główne pnie tchawkowe faliste (rys.3). Górna część przednia przedtułowia gUlEowata (rys.8).
jeżeli gładka. wówczas między nibynóżkami 6 segmentu odwłokowego rOl[ciągają się 2 rzędy
3,
-.
4.
-.
5.
-.
6.
-.
7.
-.
8.
-.

ł111~łt()~ (f)f!ł.4I)
Między nibynóżkami

~

6 segmentu odwłokowego pomost składający się z 4-6 rzędów haczyków
albo pomost przerywany bez haczyków po środku (rys.5.6)
Helo"IIlIus - gnlfun
Między nibynóżkami 6 segmentu odwłokowego występuje pomost składający się z 2 rzędów
łlilczyk()~ (t)(!ł.~)
:
..
Przetchlinki przednie na długich wyrostkach (rys.g}
An.slmyl. (partim - A. lIlIeata)
Przetchlinki przednie osadzone na krótkich wyrostkach (rys. 1O}
5
Długość nczecin zmysłowych na końcu odwłoka równa średnicy syfonu oddechowego u nasady

............................................................................................................................... JC'łłl1frłtł()"łJllłI~
Długość szczecin zmysłowych na końcu odwłoka mniejSlEa niż połowa średnicy syfonu
Anaslmyla (partim - pozostałe gatunki)
oddechowego u nasady
Analne papille z 14 gałązkami (rys.11)
ltfyatIJro".
Analne papille z 12. 20 albo 24 gałązkami
7
Analne papille z 20 lub 24 gałązkami (rys.12)
Erlst.lIs - gnojka
Analne papiIle z 12 gałązkami (rys, 13)
8
W tylnym rzędzie haczyków rozciągających się między nibynóżkami 6 segmentu o<fwlokowego
występuje 7-g większych kolców (rys, 14)
Erlstallllus
Tylny rząd haczyków rozciągających się między nibynóżkami 6 segmentu odwłokowego zawiera
LatIJyro"IItIJ.lmus .
tylko 5 większych kolców
•

Podrodl[lna ellellosllll" - wyrówkowate
Klucz do om.cunl. roduJ6w
1.

SIr d

Owłosienie grzbietowej strony ciała krótkie i rzadkie. poprzeczne
niż 8 włosków. Syfon oddechowy krótki. tępo zakończony

•

ich rzędy uwierają po mniej

Lejogaster

Biuletyn Entomologiczny 1(13)14
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-.

Owłosienie grzbietowej

strony ciała dłuższe i gęstsze, na 2-4 segmencie odwłokowym co
najmniej jeden rząd włosków. W poprzecznym rzędzie więcej niż 8 włosków. Syfon oddechowy
ł<rć)tłti, t~J))f IlJł) !;J)i~CI!)ł)r

2.
-.
3.
-.

Syfon oddechowy szpikulcowaty (ostro zakończony) (rys.15)
Syfon oddechowy tępo zakończony (rys.16)
Całe ciało gęsto owłosione, zwłaszcza na stronie grzbietowej
końcowych segmentów odwłokowych
Owłosienie ciała, zwłaszcza na stronie grzbietowej rzadkie

Chrysogaster (partim) -

~
złocin

3
między

wyrostkami bocznymi
Chrysogaster (partim)
Orthonevra

4

5
1

2

3

6
o
o

7

9

10
11

12
13

8

14
15

16

Rys. 1-16. larwy: 1 - szczecinkl zmysłowe u rodzaju Mallota; 2-3 - główny pleń tchawkowy: 2 - Efistalis sp.•
3 - He/oplJilus sp.; 4-S - pomost między nibyn6tkami 6 segmentu odwłoka: 4 - Anaslmyia transfuga, 5 - Hetophilus
parallelus, 6 • H. hybridus; 7-8 - górna część przedtulowta: 7 - Eristalis horticola. 8 - H. parallelus; 9-10 - przetchlinka
przednia: 9 - E. horticola. 10 - H. parallelus; 11-13 - analna papIlla: 11 - Myathropa fIorea. 12 - E. 8Itlustorum.
13 - Eristalinus sepulchralis; 14 - kolce na pomoście między nibyn6tkami 6 segmentu odwłoka u E. sepulchralis;
15-16· zakończenie syfonu oddechowego: 15 - Chtysogaster vlduata. 16 - Ch. soIstilalis
(rys. 1-14 I 16 wg Rozko§nego. 1980, rys. 15 wg Henniga, 1968).

LITERATURA:
Hennig,W. 1968. Dle Larvenformen der Dlpleren, 3, Ber1in. 628 str.
Rozkoiny,R. 1980. KJic vodnich larev hmyzu. Praha. 521 str.
Sack,P. 1932. Syrphidae. W: E.Undner, Dle F1iegen der palaearkllschen Region. 31. Stuttgart, 451 str.
Stackelberg,AA 1956. Sinantropnye dvukrytye fany SSSR. Moskva-Leningrad, 164 str.
Venturl,F. 1967. Syrphidae. W: LIlIies. Umnofauna Europaea. Stuttgart. ss. 412....14.
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•
•

Nowe dane o występowaniu kózkowalych ...

Nowe dane o występowaniu kózkowatych (Cerambycidae: Co/eoptera)
Szczecina I okolic
Rafał

Kondrat, 70-376 Szczecin, ul. 5-Lipca 13b' m.3

auna chrząszczy okolic Szczecina, a szczególnie Trzebieży Szczecińskiej, jest stosunkowo
słabo poznana w porównaniu z Innymi regionami kraju. W tym doniesieniu publikuję dane
dotyczące chrząszczy z rodziny kózkowatych, złapanych w tych okolicach w ciągu ostatnich
czterech lal Wymienione okazy łapałem sam i znajdują się one w mojej kolekcji:
Ergates faber (L)
-

• Police CVV73), 9.VII.1995, 1 ex. Złapany w tartaku, w deskach.
• Dobieszyn (Puszcza Wkrzańska),17.VIII.1995. 6 ex. (59, 10') z pniaków sosnowych.
• Brzózki (Puszcza Wkrzańska), 29.X.1995, bardzo liczne otwory wylotowe, zarówno świeże jak i
zeszłoroczne, a także liczne szczątki Imago.

Oxymlrus cursor (lo)
• Trzebież CVV74), 1992, 19. W lesie z

przewagą dębu

i sosny, wieczorem, podczas zlotu z koron

drzew na ziemię.
• Okolice Wielenia (WV33), 18.VII.1993. Szczątki 19 znalezione pod pniakiem świerkowym na
brzegu lasu świerkowego.
Na nizinach spotykany rzadko (Gutowski, 1993). Z Pojezierza Pomorskiego podany przez
Gutowskiego (schwytany w 1987, leg. M.Bunalski).

Corymbia scutellata (FA8R.)
• okolice Wielenia (WV33), 17.VII.1995r., 1 ex. Przy nasypie, na sągach bukowych.
Pedostrangalla reves1/ta (L..)
- Trzebież CVV7 4), 12.VI.1995, 1ex. Schwytany na barszczu zwyczajnym (Heracleum sphondylium)
na podmokłej łące, blisko zabudowań.
Chrząszcz bardzo rzadki w Polsce. znany z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju.
Z Pojezierza Pomorskiego wykazany za Szczecina (Daniel, 1906) oraz Bielinka nad Odrą (Lipp,
1935,1937; Schmidt 1952).
Leptura maculata Poda.
• Szczecin CVV73), 5.VII.1995, 7 ex. Na Umbelliferae i in. schwytałem 7 ex., co stanowiło
niewielką część zaobserwowanych osobników w przeciągu kilku tygodni.
Uważany przez niektórych za gatunek górski lub preferujący góry (m.in. Svatopluk, 1992).
W Szczecinie liczny na odpowiednich stanowiskach (pagórki).
Anag/yptus mys1/cus (L.)
• Trzebież CVV74), 9.V.1994, 1 ex. (ab. hierog/yphicus Herbst). Schwytany na pniaku starej topoli.

Lamla texlor (L.)
• Trzebież CVV74), 12.V.1993. Tylko 1 ex. w ciągu 2 letnich poszukiwań. Owad kroczył po żwiro
wej drodze, w

pobliżu

krzaczastych wierzb.

Ponadto odłowiłem: P.coriańus (L.), S.buprestoides (L.). T.fuscum (L.), Arusticus (L.),
Astriatum (L.), R.mordax (De Geer), R.inquisitor (lo), G.ruficomis (Fabr.), Atabacico/or (De Geer),
P.livida (Fabr.), C.rubra (L.), C.sanguinolenta (L.), J.cerambyciformis Schrank., L.quadńfasciata L.,
S.me/anura (L.), S.n;gra (L.), M.minor(L.), Amoschata (L.), H.baju/us (L.), C.violaceum (L.),
P.testaceus (L.), C.ańetis (L.), Aaedilis (L.), Avillosovińdescens (De Geer).
UTfiAATURAj
Burakowskl.B.;Mroczkowskl.M.;Sterańska,J.

1990.

Chrząszcze.

Coleoptera • Cerambyddae I Bruchldae. W: _Katalog

Fauny Polskl-. WatSlBW8. XXIII. 15: 1 -312.
Gulowskl.J. 1993. Uwagi o kózkowatych Puszczy Bukowej kolo Szczecina, WIAO.ENTOM.•
Svatopluk.B. 1992: Chrząszcze. Delta W-Z. WBI'SlBW8: ss. 188-189
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Struktura myrmekofilności krajowych modraszkowatych
Barbara Marciniak, Muzeum Przyrodnicze Ut, Park Sienkiewicza 1, 90~11 Łódź
wiele prac omawiających biologię, ekologię, a także ewolucję
myrmekofilności motyli z rodziny modraszkowatych. Fiedler (1989/91) opracowując związki
europejskich i pólnocnoafrykańskich gatunków modraszków z mrówkami stwierdził, że
ponad 75% gatunków modraszków jest myrmekofilnych.
Fiedler zaproponował również klasyfikację myrmekofilności w zależności od nasilenia
związków poszczególnych gatunków z mrówkami.
O- myrmekoksyeny brak jakichkolwiek związków z mrówkami.
1 - gatunki słabo mrmekofilne • stabilne związki z mrówkami tworzą się jedynie przypadkowo,
2 - gatunki średnio myrmekofilne - pojedyncze larwy w różnym stopniu są dojone przez nvówki,
3 • gatunki rzeczywiście myrmekofilne - większość lub wszystkie dorosłe larwy żyją w
mrowisku w związkach z mrówkami,
4 • gatunki obligatoryjnie myrmekofilne - larwy są pasożytami (Maculinea).
Analiza tabel 1,2,3,4 stwarza możliwość oceny struktury myrmekofilności gatunków z rodziny
modraszkowatych występujących na obszarze Polski.
Jak wynika z tabeli 1 - 78% gatunków naszej fauny modraszkowatych związane jest z mrówkami. W tym u 50% gatunków związki te są bardzo silne, charakteryzuje je 3 lub 4 stopień myrmekofilności według klasyfikacji Fiedlera, co oznacza, że - większość lub wszystkie dorosłe larwy żyją
w mrowiskach lub jak u gatunków z rodzaju Maculinea larwy są pasożytami mrówek. W polskiej
faunie 21.73% gatunków nie wykazuje żadnych związków z mrówkami. W tej grupie znajdują się
prawie wszystkie gatunki z rodzaju Lycaena oraz Vacciniiana optilete.
ostatnich latach

ukazało się

Tab.1 SlNktlXll myrmekofllnośdgat~ków modraszkowatych tyJ~ w Polsce
stopień "!ęekofilnośd

liczba..llat~kÓW w Polsce
9110
3
10
17
8
48

O
1
2
3
4

~ udział
. 21.73
8.52
21.73

I

38.98
13.04
100

Tab.2 Rozkład cecł1y myrmekofllnośd w ukladzie systematycznym Lycaenidae
Theclini

I.gal.

2

Lycaenifli

Eumaeini

" udział

4.35

I.gat.

" udział

PoIyommatini

" udział

l.gal.

" udział

l.gat
1

2.17

8

13.04

17

38.98

8

13.04

1

2.17

7

15.22

1

2.17

1

2.17

4

8.70

Dobrze widoczny jest rozkład tej cechy w układzie systematycznym. Wśród plemion Theclini i
Lycaenini nie są obserwowane żadne zwiazki z mrówkami lub są to jedynie związki przypadkowe.
Plemię Eumaeini można scharakteryzować jako gatunki słabo myrmekofilne według klasyfikacji
Fiedlera. Wśród gatunków plemienia PoIyommatini stanowiących 65% naszej fauny modraszkowatych 96.6% jest związane z mrówkami, a 50% to gatunki rzeczywiście myrmekofilne lub
obligatoryjnie myrmekofilne. Wszystkie polskie gatunki modraszków obligatoryjnie związane z
mrówkami należą do tego plemienia.
Biuletyn EntomologiCVlY 1(13)14
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Tab.3 Uczba gatunków modraszków znajdowanych w mrowiskach różnych rodzajów mrówek
Rodzai mrówki

Uczba..a.atunków modraszków
19
10
18
4
5
1
4

Lasius
Fcxmica
M
ica
P~f!.l!!!
T~

Telramorium
Camponotus

Tab.4 Klasyfikacja modraszków. stopria myrmekofilnoścli gatunków mrówek w związki
z którymi wchodzą poszczególne gatunki.

1. Thecla betulae IUnnaeus 1758
2. Quercusia ouercus~nnaeus 1758)

•

3. Nordmannla ilicis (Esper 1779)
4. Nordmannla~ni~nnaeus. 1758)
5. Nordmannia ~ en. el Schiff.1775
6. Nordmannia w - album IKnoch. 178~
7. Nordmannia acaclaelFabricius 178
8. CaJ~ rubl (Unnaeus. 1758)

l.ot1 D.3
I.otl p.2
2

Lasius~
Lasiusn' r ~
Camoonotus aeth~

O
2
2

O
l.ot1 p.2

9. Lvcaenaphlaeas(Unnaeus. 1761)
10. Lvcaena hel/e Den. et Schilr. 1775
11. ~ena di~ IHaworth 1803)
12.~ena~aureae(Unnaeus. 1758)
13. ~ena litYfUS (Poda 17611
14. Lvcaena alc!E!!..ron Rolte~ 1775
15. ~ena hiEP2!J.loe IUnnaeus. 1761)
16 ~ucus p/rithous (Unnaeus. 176n
17. CuDido~des Pallas. 1771
18. C~aJcetas
offmams~ 1804
19. Cu' decotoratus Staudi' er. 1886
20. Cupido minimus (Fuessly. 1775)

O
O
ot1?
O
O
O
O

21. Celastrina arpiolus (Unnaeus. 1758)

2

22. Pseudophilotes baton (Bergstrasser. 1779)

2

23. SCoIifant/des orion (Pallas. 1771)

3

2
2
2
2
3

nieoznaczone
nieozanczone

??
•

M.l!!!!...ica rubra
•
•
•
•

nleoznaczone
nieoznaczone

?
?
Lasius a/lenus
Fcxmica fusca
Fcxmica rufibarbls
M
ica rubra
Lasius niger
Lasius alienus
Lasius fullglnosu$
Fcxmica truncorum
M1!!!Jlca Sp.
Lasius alienus
Myrmica scabrinod/s
Camponotus vagus
Camponotus aethiops
Taplnoma erraticum
nieoznaczone

24. Glaucopsyche alex/s (poda. 1761)

3

25. Macu/lnea a/con Den. el Schlfr. 1775
26. Macu/lnea arion (Unnaeu$. 1758)
27. Maculinea nausithou$ (BergslrAsser. 1779)
28. Maculinea le/eius (Bergstn1sser. 1779)

SIr.8

96-03-07

.
.
.

Lasius alienus
Fcxmica pr8łens/s
Fcxmica fusca
Fcxmica cinerea
Camponotus aelhiops
Myrmica scabrinocis
TaTJinoma erraticum
Mi! Ica rubra
Myrmica sabuletl
Myrmica scabrinocis
Myrmica rubra
Myrmica scabrinodis
Myrmica rubra
Myrmica scabrinodis
Biuletyn Entomologiczny 1(13)14
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314

29. Plebejus argus (Umaeus. 1758)

30. Macu{lfl8a argyrc:ll1:

.. (Bergstrżser, 1779) 3

Mvrmica sabulel/
Lasius niger
Lasius alienus
Fotmica cinerea
Lasius alienus
Laslus niger
Myrmica scabrino<fs

~asabuleti
31. Macullnea ldas (Umaeus. 1761)

314

32. Vacciniina ootlJete O<noch, 1761)
33. Arie/a agestis (Den. et Schitf. 1nS)

O
3

34.
35.
36.
37.

3
3
3
2J3

Arieia arlaxences Fabridus. 1793)
Arieia eumedon~ 1780
Cyaniris sem~s otten....!1!!lL 1nJl,.
PoIyommatus icarus (Rottenbu'g, 1n5)

38. PoIyommatus thersites (C8ntener. 1834)

3

39. PoIYOfTIm8tus amandus (Schneider. 1792)
40. PoIYOfTImatus eroides (Fńvaldskv, 1835
41. PoIyommatus bel/argus (Rottenlug. 1nS)

3
3
3

42. PoIyommatus dofytas (Den. et Schitf. 1n5)

3

43. PoIyommatus damon (Den. et Schlff. 1nS)

3

«. PoIYOfTImaJus rf2!{!P

3
3

Frever, 1830
45. PoIyommatus coridon (poda, 1761)

46.

Połyommatus

daphnis (Den. et Schitf. 1n5)

3

Formica cinerea
Formica exsecta
Formica leman/
Formica lugubris
Formica (usca?

-

Lasius a/ienus
Las/us IIavus
Myrmica sabulet/
Laslus SD.
~

mtea~

Lasius~

Lasius alienus
Lasius IIavus
Lasius niger
Formica cinerea ?
IMvrmica sabuleł/
Las/us alienus
Myrmica scabrlnodis
T~a erraticum
Las/us '1!1ł!!..
?
Las/us a/ifmus
Lasius niger
Myrmica sabulełi
Myrmica scabrino<fs
Ta
aerraticum
Fotmica cinerea
Lasius aJlfmus
~a scabrlnodis
Las/us niger
Formica oraIensis
nieoznaczona
Las/us niger
Las/us alienus
Las/us IIavus
Las/us fu/iginosus(??)
Formica rufa
Myrmica scabrinocis
MyrmIca sabuleł/
MyrmIca schenclci
Tetramorfum caesDitum
Lasius allenus
Fotmica pratensis
TaDinoma erraiicum

Najwięcej gatunków modraszków występujących na terenie Polski wchodzi w związki z mrów-

kami z rodzajów Lasius sp.• Formiea sp., Myrmiea sp.
Wniosek: Istnieje korelacja pomiędzy pozycjąsystematyczną,a stopniem

myrmekofilnoścl.

,l!TEAATUAAj

Fiedler, K. 1989(91). El.f'OPl!an and North We!#. Atrlcan Lycaenidae (Lepkątera) and their associations with lWU.
J.Res.Lep. 28 (4): 239-257.
Pisarski, B. (1975). Mrówki Formicoidea. W: .Katalog t8U'lY Polski·: 1-64.
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Admirał.

osetnik. pokrzywnik ...

Admirał,

osetnik, pokrzywnik...

Wygasła

z wolna dyskusja, prowadzona przez kilka miesięcy na łamach Biuletynu, o biologii
rusałki admirała. Przy okazji przewinęło się sporo uwag o osetniku i pokrzywniku. Do redakcji
wpłynęły jeszcze trzy listy z ciekawymi obserwacjami dotyczącymi tych motyli. Nie chcąc aby utonęły
one w redakcyjnym archiwum, udostępniamy Czytelnikom zawarte w nich informacje.
Kol. Konrad Kata (Werynia
481, 36-100 Kolbuszowa), potwierdza bardzo liczne występowanie
admirała w 1994 roku, na terenie
Płaskowyżu
Kolbuszowskiego.
Równie licznie pojawił się osetnik.
Jest to o tyle ciekawe, że osetnik w
1993r. nie był notowany na tym terenie. W 1994r. pierwsze osobniki
rusałki osetnika kol. Kata zaobserwował 14, 15 i 21 czerwca. Były
bardzo zlatane.
Skrzydła
miały
mocno postrzępione, blade i czę
ściowo
prześwitujące.
Kol. Kata
pisze: "Wygląd tych pierwszych
osetników umocnił mnie w przekonaniu, że gatunek ten odbywa długi I
męczący lot z południa Europy. Nie
byłbym pewien słuszności tego twierdzenia na podstawie jednego zniszczonego motyla, ale w
czerwcu 1994r. odnotowałem 6 osobników, wszystkie o podobnym stanie skrzydeł." Kol. Kata
stwierdza również, że osetniki te były znacznie bardziej zniszczone, niż inne, zimujące u nas jako
imago gatunki rusałek. Pierwsze okazy admirała kol. Kata obserwował 18 i 20 maja 1994r. Nie były
one tak zniszczone jak osetniki. List kończy się uwagą o pokrzywniku. W 1994r. na Płaskowyżu
Kolbuszowskim był on rzadszy niż w poprzednich latach, mimo to należał do licznych motyli.
A oto fragment listu kol. Arkadiusza Sudy (ul. Żółkiewskiego 36, 43-300 Bielsko Biała): "Na
południu Polski (moje spostrzeżenia dotyczą Bielska-Białej i okolic) również dało się zauważyć prawie całkowity zanik populacji tego gatunku (rusałki pokrzywnika - przyp. red.) Ja sam zaobserwowałem tylko jeden okaz pierwszego pokolenia, drugie nie pojawiło się w ogóle. Podobna sytuacja zaistniała z dostojką latonią. W 1993 roku był to motyl bardzo pospolity i wszędzie spotykany. Zupełnie
inaczej było w roku następnym. Ja zaobserwowałem dwa okazy pierwszego pokolenia w Starym
Bielsku (dzielnica Bielska-Białej) i tylko w tym jednym miejscu. Natomiast bardzo liczną populację
dostojki latoni obserwowałem w lipcu 1994r. w Namysłowie (woj. opolskie)"
Bardzo ciekawą informację nadesłał
kol. Tomasz Świderski (ul. Jana Matejki
11/1, 41-701 Ruda Śląska 1), który 11
października 1993r. zaobserwował wiszącą
gąsienicę rusałki admirała, gotową do
przeobraźenia. Następnego dnia wisiała już
poczwarka. Niestety, nic więcej na ten
temat nie wiemy. Jeżeli kol. Świderski
poczynił
jeszcze
dalsze
obserwacje,
uprzejmie prosimy o krótkie doniesienie.
Namawiamy kolegów entomologów
do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi biologi owadów w BE.
Opracował
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Wydawnictwa ...
Poniżej sygnalizujemy ukazanie się kilku wydawnictw, które ostatnio przekazano redakcji:
OJCOWSKI
PARK
NARODOWY
MUUUM IM. PROF. Wl.ADY$ł.AWA SZAFERA

Insetti detla fauna Europea
CoJeotteri Cerambicidi
•

.n:ltZY PAWI.OWSICt, MrI!CZYSI.AW tuUR.
JA,. KAJr:TAJ( MI.Y!'IAIISIU, WUSł.AWA 5TEBMC1CA,
AI'lDItUJ SZUTYCICl. WACLAW SZVMCl.AICOWSKI
"",171

?,""·VI

'U"I'I:s1.an

CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA)

OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
l TERENÓW OŚCIENNYCH

II $ '
M-. a

_a

t', .. a

'r'

. . ftll:Włla

~o.nt

....' .

.
t•
.•

POUlIUIl TOWARZYlITWO BNTOMOLOGICZNB

Nr
4

BIULETYN
SUClI HYMRNOPTllROLOOIc::zNRJ

1995r

m Sympozjum
Sekcji Hymenopterologicznej
Poleldego 1i
Entomologicznego
Ojolw. 2l'r.a4 Wftdaia 19915 r.

MAKÓW - OJCÓW
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Spotk8nla Łódzkiego Środowilka Entomologicznego

Tll....aay'lwo

/iuku... o.n.briick
['uoka Fundacji Ocluony Przyrudy
MI'RO NATUR -. Krak6,.

Grudniowe spotkanie wyp6liła relacja kol. Bogusława $oszyń
ski ego z wakacyjnej wyprrJWy entomologicznej w góry Harzu.
Wspaniałe barwne pejzaże na przeźroczach, niebywale kompetentny komentarz I osobowość prelegenta, który sam nie potrafiąc
być chlodnym w stosunku do niczego co związane jest z entomologią. nie pozostawił również obojętnymi swoich sluchaczy· oto
najkr6tsza recenzja. Był to jeden z piękniejszych wieczorów jakle
ostatnio mieliśmy okazję przeżyć. Na obszarze Gór Harzu utw0rzono Par1t Narodowy. W związku z tym nie wolno tam nie tytko
łapać owadów, ale również poruszać się poza wyznaczonymi
szIakeml, śmiecić. zrywać roślin I awoców ltd. Wolno tytko patrzeć
I fotografować. Przez cenniejsze fragmenty Par1tu wiodą drewniane kładki umocowane na palach, aby turyści nie rozdeptywali
roślinności. Wszystkie te zabiegi poIączone z dyscypliną i wysoką
. kultlXll niemieckiego społeczeństwa powodują. że można być
spokojnym o przyszlość przyrody Gór Harzu. Troskliwą opieką
otoczone są nie tytko Par1d Narodowe. Do chorujących I osłabi onychlas6w, a takich w Niemczech jest sporo. nie wolno wcłlodzJć.
Niektóre z nich są ogrodzone. Nie zdarza się by ktoś łamał takie
zakazy. W miarę jak prelegent opIsywal rożne formy ochrony
przyrody stosowane u naszych zachodnich sąsiadÓW, na jego
twarzy zamiast satysfakcji I zadowolenia zaczął pojawiać się
smutek, a I nas ogarnął niepokój. Z jego s!ów wynikało, że w ludnym, technicznie rozwiniętym społeczeństwie, z rozbudowaną
Infrastrukturą. jedyną szansą na przetrwanie enklaw nieprzekształconej przyrody, jest Izolowanie ludzJ od tych obszarów. Dla
tych z nas którzy byti w Białowieży lub Bieszczadach, którzy maszerowałl wiele godzJn niekończącym się lasem, którzy poznali
duszę prawdzJwej puszczy. bagien, pustkowi, perspektywa take
jest tragiczna. Tragizm sytuacji pogłębia zrozumienie, że przy
wyborach jakle dzisiaj dokonuje nasze społeczeństwo. będzie to
jedyna droga ratowania resztek polskiej przyrody.

Muzeum Przyrodnicze
lnstytu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN
Kraków, ul. Sebastiana 9

W marcu spotykemy się 22, w piątek, o godzinie 17.00,
jak zwykle w Muzeum Przyrodniczym. Dr Janusz Majecki przedstawi "Wybrane aspekty zachowania larw I postaci doskonalych
chruścików."
19.04.1996r prelekcja Kol. Jacka Kurzawy
"Rozsiedlenie Cerambycld8e w Polsce I metody Ich połowu."

20 luh' - 30 marzec 1996

-

ll,,,l:llny >;wkd'il'um
c".17~....1 9.oo..15.OU. ruda: 1I.(,'O-J8.00
.. __....

' ł '

.-..... _. ... .......__ _ _

___

zapraszamy.
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związku

z pisaniem pracy magisterskiej
ooszukuję materiałów Olst faunistycznych) motyti z
okolic Lasów Łocłlowsklch: ED32; 42; 52: 31; 41; 51.
Grzegorz Bistula-Pr6szyńskl, tel. (0-22) 610-51-60,
ul. Obarowske 5, 04-322 Warszawa
W

okazu Colias aocea W zamian
oferuję: Colias hyale, Melanargia galathea Ilme.
Hubert Adamek, Łaski 3 , 64-730 Wieleń, woi.pllskle
Poszukuję
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W zamian za każdy egzemplarz archiwalny
pobieramy dwa znaczki pocztowe. Redakcja

Biuletyn Entomologiczny w roku 1996 będą otrzymywali wszyscy,
którzy prześlą do redakcji 12 znaczków pocztowych po 60 gr
Powielono przy utydu sprzętu Polikiego Biura Regionalnego
Centrum Ekologicznego na Europę Środkow~ I Wlchodni~ w Warluwle
dzJękl uprzejmości Fundacji Ekologicznej ,.zIelona Szkoła"
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