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Od autora-

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodni-
cze przez zatruwanie powietrza, wody i globy spowodowało 
moc23xi spustoszenia w świecie owadów, a w tym również 
w faunie motyli. Gatunki rzadkie wyginały lub taż znalazły 
się na granicy wyginî -cia, gatunieł dawniej pospolito stały 
oî  rzadkimi, opustoszały lasy, łąki 1 pola. 

Ostatnie trzydzieotolecio charakteryzuje sic wy-
jątkowo szybką degradacją fauny noty li. o tan tej fauny 
z lat 1970-1976 Jest znacznie uszczuplony w stosunku do 
stanu z lat pięćdziesiątych obecnego wieku. Ostatnio lata 
do 1902 roku znacznie Jeszcze sytuację pogorszyły. 

Sytuacja ta skłoniła caiio do opracowania Fauny Mo-
tyli Folski z okresu pr2ed zachodzijcyni obocnie gwałtownymi, 
czysto nieodwracalnymi zmianari Jako rod2aJ "fotografii z 
ostatnioJ chwili". 

Praca niniejsza została utoiczona w 1976 roku. 
Jtorania o wydanie pracy nie dały rezultatu. Dlatego też 
zdocydowałen się przekazać gronu entomologów I olokicii 
omawianą prac,; w stanie przygotowanym do wydania. 

Wydaję prac, w 4 ogzonplarzach we własnym zakresie. 
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U s t ę p 

Rozwój piśmiennictwa dotyczącego fauny motyli %r Eblsce zapo-
czątkowali w polowie ubiegłego stulecia M. Siła-Kowicki 1 T. Że-
browski. W późniejszym okresie pojawiało się coraz więcej prac 
faunistycznych. Wyniki tych prac ujął /1929-1930/ J* Rotami szyn 
v syntetycznym opracowaniu* Fauna Motyli Polski /155/« 

Upłynęło prawie 50 lat» zaistniało w tym okresie wiole różno-
rodnych zmian. Zmieniły się granice naszego kraju» zaszły zmiany 
klimatyczne» działalność człowieka związana z rozbudową przemysłu 
1 rolnictwa wprowadziła do gospodarki przyrody daleko idące, 
często nieodwracalne zakłócenia. Wszystkie te elementy wpłynęły 
w istotny sposób na faunę motyli Polski. Dogłębniejsze badania 
ujawniły występowanie gatunków nie obserwowanych do czasów Romo— 
niszyna. Wyodrębniono szereg nowych gatunków» niektóre potraktowane 
jako podgatunki» Inne wykazano błędnie. Z różnych przyczyn na liś-
cie gatunków znanych obecnie w Polsce przybyło 17 gatunków» a 
ubyło 11 v stosunku do wykazanych przez Romaniozyna. 

Proces zmian trwa oczywiście 1 nadal. Główną cechą charaktery-
styczną dzisiejszej fauny motyli jest szybka regresja niektórych 
gatunków oraz ogólne zmniejszanie się ilościowe głównie wskutek 
redukcji środowisk występowania. ftroces ten jest obecnie szybszy 
niż był kiedykolwiek. Można przypuszczać» iż wpływ działalności 
człowieka będzie powodował coraz szybszo i coraz istotniejsze 
zmiany. 

Wymienione przyczyny skłoniły mnie do opracowania stanu fauny 
motyli dziennych w Polsce w chwili obecnej. Wydaje się» iż praca 
ta pozwoli na uchwycenie stanu fauny na pewnym» określonym etapie 
zmian» etapie początkowym okresu» w którym zmiany będą zachodzić 
szybko i gwałtownie. 

W pracy uwzględniono jodynie tzw. motyle dzienne» byłoby wska-
zane opracowanie również Innych grup motyli. 

Chciałbym podziękować prof. Stanisławowi Adamczewskiemu oraz 
prof. Józefowi Razowskicmu za przejrzenie pracy oraz udzielenie 
rad i wskazówek. Pragnąłbym również podziękować tym wszystkim, 
którzy s dużym nakładem pracy przekazali mi Informacje faunisty-
czne z wielu rejonów kraju» a głównie prof. A. Lewandowskiemu 
z Poznania» p. Z. Śliwińskiemu z Lodzi oraz p. R. Szporowl z 
Dzierżoniowa. Serdeczne podziękowania składam również p. M. Biele-
wiczowi z Bytomia, p. J. Buszko z Torunia» p. M. Chrostowskienu 
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z Biecza» p. A. Kochanowskie oi z Poznania, p. A. Kokot owi z Wro-
cławia, p. Z. Michałowskiemu z Poznania, ę. E. Palikowi z Krakowa, 
p. K. Sławińskiemu z Poznania oraz p. K. Śliwie z Poznania. 

1. Układ treści. 

Całokształt zagadnień poruszanych w pracy ujęty został w o-
parclu o publikacje /7.1./» Informacje pisemne współczesnych en-
tomologów /7*2./ oraz dane ze zbiorów: Instytutu Zoologii PAN 
w Warszawie» Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu» Edwarda Palika z 
Krakowa oraz zbioru 1 notatek autora. Informacje faunistyczne 
autora zestawiono w tabeli 3. 

Czasokres badań fauny motyli został podzielony na dwa etapy. 
Pierwszy od połowy ubiegłego stulecia do 1930» w którym ukazała 
się monografia J. Romanlszyna 1 F. Schillego /153/ oraz drugi od 
1930 do 1976* Podział ten zachowano w całej pracyt w tabelach» 
na mapach i w tekście. Pozwala to niejednokrotnie na prześledze-
nie zaistniałych zmian fauny. 

W roz. 2 omówiono krótko zagadnienia ogólne» w roz. 3 podano 
wykaz gatunków i podgatunków omawianych w roz. 4. Uwzględniono 
nazwy łacińskie i nazwy polskie» stosowane częściej synonimy i 
homonlmy nieważne. 

W części systematycznej /roz. 4/ omówiono wszystkie gatunki» 
o których znajdują się jakiekolwiek wzmianki w literaturze doty-
czącej obszaru Polski. Układ i nomenklaturę przyjęto w oparciu 
o nowocześnie ujętą pracę Die Tagfalter Euro pas und Nordwestaf-
rikas, L.G. IIlggins'a i N.D. Riley'a /1971/ /56/ z małymi zmia-
nami. 

Syntetyczne ujęcie rozsiedlenia gatunków motyli podano w ta-
beli 2. Wyodrębniono 61 rejonów /rubryki 1-61/ na obszarze 
Fblski oraz 11 /rubryki 64-74/ w krajach sąsiadujących. Do ta-
beli dołączono opisy poszczególnych rejonów /5.2/. 

W tabeli 3 podano wyniki badań autora z okresu 1930-1976. 
Do tabeli dołączono objaśnienia z podaniem obszaru 1 okresu badań. 
Tabelę 3 potraktowano jako dokumentację Zbioru autora» dane zo-
stały włączone do tabeli rozsiedlenia 2. 

Rozsiedlenie w Polsce podano na mapach jedynie dla wybranych 
gatunków, głównie dla zanikających i rzadkich. Dane dawniejsze 
/przed 1930/ zaznaczono kółkiem, zaś dane nowsze /po 1930/ kropką. 
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Na mapce 122/123 dla Fhilotes baton /Bgstr,/ 1 P. vlcrama 
/Moore/ oznaczono kółkiem lub kropką miejsca znalezienia wymie-
nionych gatunków bez sprecyzowania którego z nich dotyczą. 
Dodatkowym dużym kółkiem zaznaczono stanowiska P, vicrama /Moore/t 
zaś dużym kółkiem przerywanym - stanowiska P. baton /Bgstr*/* 

Ha osobnych mapach podano rozsiedlenie na obszarze Europy 
wszystkich gatunków omówionych w roz. 4* Dla Europy zachodniej 
uwzględniono dane Hłg. i Ril. /56/ z pevaayni zmianami» zaś dla 
obszaru Europy do około 'jCP dług, vsch. - dane z prac: B./11/, 
Bur,/31/, Cat. UF./32/» For./46/, F./47/, Quld./51/, H./59/, 
Ka./62/, Kr./78, 02/, Kw./zbiór/, Kudr./o6/, :!erż./97/, I'e,/104, 
105, 106/, Nord,/l22/, Pet./127/, Pr./135, Slab,/169/, 
5t./ia0/, Sz./lQQ/, V1./198, 200/, W.R.J./211/, 
Oznaczenia. Obszary występowania gatunku zostały za czernione lub 
gęsto zakro3kowane, zaś obszary pojawów sporadycznych, pojawów 
gatunków zalatujących i pojawów niepewnych - zakres kowano rzadko, 

V roz. 6 zamieszczano uwagi ogólne 1 szczegółowe dotyczące 
danych niepewnych lub błędnych. Uwagi są uszeregowane według ko-
lejności gatunków, Wszystkie uwagi są zasygnalizowane w tab. 2 
oraz w roz, 3 literą B. 

2, Zagadnienia ogólna. 
2,1, Stan badań fauny motyli w Polsce. 

Badania famy motyli, a w tym motyli dziennych, prowadzone 
były w sposób niejednolity, Niektóre tereny są zbadane dokładnie 
przez wielu entomologów i w ciągu dłuższego okresu czasu Jak 
np. Tatry, okolice Krakowa, Na tych terenach prześledzenie zmian 
fauny jest łatwiejsze. Są to Jednak na ogół tereny niewielkie i 
jest ich mało. Większość obszarów' była badana dorywczo, fragmen-
tarycznie, zwykle przez krótki okres czasu. Zmiany fauny motyli 
na tych obszarach są trudno do uchwycenia lub wogóle niemożliwe. 
Badania prowadzano zwykle w zależności od przypadkowego pobytu 
lub też osobistych zainteresowań badacza. Jedynie wieloletnie 
spostrzeżenia, czynione z roku na rok umożliwiają dokładniejsze 
ustalenie istniejącej feuny jak i zachodzących w niej zmian. 
Znaczne obszary kraju nie były wogóle badane. Wydaje się, iż z 
wielu obszarów można by uzyskać sporo wiadomości, ale brak publi-
kacji, a nawet niejednokrotnie "nie ujawnianie® się zbieracza 
zmniejsza znacznie ilość informacji o faunie motyli. 
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Kapa 1, Uproszczony podział geobotanlczny Polski według 
Szafera i Zarzyckiego /1972/. Uwzględniano jedy-
nie „Działy0 i „Pasy*. 

A - Dział Północny. B - Dział Bałtycki, B1 - Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, B2- 'Pas Wielkich Dolin, B, - Pas Wyżyn Środkowych, B» - Pas Kotlin Bodgór-
skich, ; C - Dział Stepowo-Leśny, D - Dział Sudetów, 
E - Dział Karpat Zachodnich, F - Dział Karpat Wschodnich. 

Stan udokumentowanych badań zobrazowano na mapie 2. Kolorem nie-
bieskim ząynaczono obszary badane przed 1930, a czerwonym po 
1930, Podziału na obszary dokonano w oparciu o "geobotanlczny 
podział Fblski" według Szafera i Zarzyckiego /109/. Uproszczony 
podział podano na mapie 1. Należy zdać sobie sprawę, iż do-
kładność przeprowadzonych badań zawiera często wiele luk tereno-
wych wewnątrz zaznaczonych na mapie obszarów. Dlatego obszary te 
nałoży traktować jako przybliżone, gdyż niektóre gatunki mogły 
być przeoczone. 

Okres badań podzielono, jak była mowa, na dwa etapyj do 
1930 roku i po 1930, Etap pierwszy został opracowany przez 
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J. Romaniazyna /153/ z uwzględnianiem publikacji jakie ukazały 
się do 1930 w odniesieniu do przedwojennych granic Po leki. Te* 
reny północne dawnych "Prus Wschodnich 1 Zachodnich1* opracował 
P. Speiser, 1903/173/» zaś obszar Pomorza E. Urbahn» 1939 /196/. 
Dla obszaru Dolnego i Górnego Śląska oraz Sudetów syntetyczną 
pracę opublikował P. Wolf* 1927/212/. Wszyscy wymienieni autorzy 
podają nazwiska badaczy oraz tereny, na których działali. Ebłny 
wykaz piśmiennictwa znajduje się w pracy J. Razowsklego /142/. 

Nie będę tu powtarzał tych Informacji» chciałbym natomiast 
omówić działalność badawczą w mniej znanym, drugim etapie /po 
1930 r./ uwzględniając nowoczesny, gebbotaniczny podział Polski 
/mapa 1/. 

ria obszarze Działu Północnego /A/ W rejonie Pusz. Boreckiej" 
/2/x badania prowadził w ciągu kilku lat J. Buszko /1975/. 
Autor badał rejon Flisz. Piskiej /3/, /1949-1973/» Pusz. Augustow-
ską i okol. Suwałk /4/» 1962-1973; rejon Supraśli w Pusz. Kny-
szyńskiej /5/ dorywczo /1967-1972/ oraz Pusz. Białowieską /6/ 
w latach 1938, 1939 i 1949-1976. Na obszarze Działu Północnego 
dokładniej zbadane są jedynie Ftisz. Augustowska 1 FUsz. Biało-
wieska. Pozostały teren jest słabo posmany. 

Dział Bałtycki. Pas Równin Przymorskich 1 Wysoczyzn Pomor-
skich /B^/. Wyniki badan z obszaru Niziny Szczecińskiej /7/ 
opublikowali E. Urbahn /1939/ oraz R.W. Meyer 1 inni /1925-
-1933/» a na Pojezierzu Pomorskim /0/ E. Urbahn /1939/. Obszar 
Wysoczyzny Dobrzyńskiej /11/ opracowali J. ftriiffer i 2. Soł-
tys /1974/. 

» 

Na Etobrzeżu Kaszubskim /9/ dorywczo zbierali motyle E. Swi-
derski /1948/ oraz autor /1937» 1938/, w rejonie dolnej Wisły 
/10/ w okol. Nakła n. Notecią 1 Ślesina - W. Mościcki oraz autor 
/1935-1937/. Na Pojezierzu Iławsko-Olsztyńskim w rejonie Morąg-
-Blskupiec-Olsztyn /l2a/ /1972-1976/ badania prowadził autor. 
Jak widać w całym omawianym "Pasie" nowsze badania prowadzono 
lokalnie. Z Pojezierza Pomorskiego i Niziny Szczecińskiej brak 
danych po 1939* V rejonie dolnej Wisły 1 Pojezierza Iławsko-
-Olsztyńsklego zbadana została jedynie Wysoczyzną Dobrzyńska 
oraz rejon Morąg - Biskupiec. Poza tym brak danych po 1903. 
x liczba w nawiasie po miejscowości oznacza numer obszaru 
na mapie 2. 
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W Pasie Wielkich Dolin /B2/ badano kilka rejonów w Wielko-
polsce» w okol. Warszawy, na Podlasiu i Polesiu Lubelskim. Oko-
lice Poznania /l4a/ badali J. Klonowski /1975/» A. Lewandowski 
/1975/. A. Kochanowski /1975/, Z. Michałowski /1975/ i W. Śliwa 
/1975/. Jest to obszar poznany dokładniej. W rejonie Fhiawy-Mie-
rzyn /l4b/ pracowali A. Lewandowski i W. Śliwa /1975/, w re-
jonie Chodzieży /13/ - J. Klonowski, A. Lewandowski i K. Sławiń-
ski /1975/» w okol. Leszna i Brenna /16/ - J. Klonowski i A. Ko-
kot /1975/. Na Mazowszu autor badał Pusz. Kampinoską /19/ /1934-
-1939/ oraz okol. Warszawy /20b/ /1934-1956/, a na Podlasiu 
okol. Siemiatycz n. Bugiem /21/ /1963-1976/ oraz dokładnie rejon 
Lubartowa /22b/ /19252-1974/. Fragmentarycznie badany był przez 
autora rejon Włodawy /23b/ /1959-1970/ na Polesiu Lubelskim. 
W Pasie Wielkich Dolin jest jeszcze wiele nie zbadanych obszarów. # 

Pas Wyżyn Środkowych /B^/ od Wzgórz Trzebnickich przez Wyżynę 
Śląską do Wyżyny Lubelskiej zbadany Jest stosunkowo dokładniej. 
Na tym terenie pracowało wielu entomologów w okresie dawnym Jak 
i nowszym przez dłuższy okres czasu. Z Rejonu Wzgórz Trzebnickich 
/24/ nieco Informacji podają R. Szpor /1975/ i A. Kokot /1975/. 
M. Bielewicz opracował /1966/ faunę motyli Kamiennej Góry /26/ 
na zach. krańcu Wyżyny Śląskiej» A. Drozda - faunę okol. Raci-
borza /27/ /1962/. Wyżynę Krakowsko-Wieluńską opracowano wyczer-
pująco. Terenowi temu poświęcono wielo uwagi dawniej i współcześ-
nie. Okolice Częstochowy /28/ badali J. Pruffer, J. Markiewicz 
/1966/. A. Skalski /1969/. Rejon Zawiercia /29/ zbadali dokładnie 
L. i M. Masłowscy /1936/. A. Skalski /1969/ podał wykaz motyli 
z rejonu Częstochowy /28/, Zawiercia /29/, Chrzanowa /30/, Ojco-
wa /31/ i Krakowa /32/. Okolice Krakowa /32/ badane były wszech-
stronnie przez wielu entomologów tak dawniej Jak i w okresie póź-
niejszym. Po 1930 ukazały się prace: J. Razowski i E. Palik 
/1969/» S. Błeszyński /1950/» T. Miodoński /1953/, A. Starcze*/-
8ki /1938/. Rejon Sulejowa i Inowłodza nad środ. Pilicą /33/ ba-
dał Z. Śliwiński /1975/» okolico Zagnańska /34/ - J. Sokołow-
ski /1945/» rejon Miechowa i Klonowa /35/ - autor /1952-1957/, 
wzgórza koerotermlczne nad Nidą /36/ - A. Kostrowlcki /1953/» 
okol. Pińczowa /37/ - autor /1951-1957/» okolice Dębna n. Wisłą 
k. Ożarowa /38b/ - autor /1968-1975/. Z rejonu Sandomierza 
istnieją jedynie dawniejsze, niepewne dane. Na Wyżynie Lubelskiej 
autor badał: rejon Puław i Kazimierza n. Wisłą /40/ /1947-1976/ 
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oraz okol, Lublina /41/ /Nałęczów, Nieace, Zenborzyce, Łopien-
nik Górny* Kraśnik, Lublin/ /1932-1976/. W rejonie Roztocza 
/42/ badania prowadzili A. Xlężopolskl /1935/ oraz autor 
/1957-1976/. 

V Pasie Kotlin Podgórskich /B^/ badania prowadzili i w okol. 
Szprotawy /43/ fragmentarycznie R. Szpor /1975/, w rejonie nad-
odrzańsklm 4/ - R. Szpor /1975/ i A. Kokot /1975/. Sobótko 
/45/ na terenie Kotliny Śląskiej zbadał T. Riedl /1960/. 
Rejon od Cieszyna do Mysłowic /46/ opracował Z. Stugllk /1939/, 
faunę ftjsz. Niepołoralckiej opracowali K, Strzałka i J, Woj-
tuś i ak /47/ /1974/. Kotlina Sandomierska nie była badana tali 
dawniej Jak i obecnie. Istnieją Jedynie fragmentaryczne dane 
z okolicy Tarnobrzegu /48b/ - A. Bryja, z okol. Rudnika n. Sa-
nem /40c/ A. Skalski i Z. Śliwiński /1975/ - Ilusowa k, Łaiicuta 
/48a/ /dane ze zbioru autora/. 

W Dziale Sudety /D/ wyodrębniono 3 rejony: Pogórze Zgorze-
leckie /49/, Karkonosze /50/, Góry Wałbrzyskie z Kotliną Kło-
dzką /51/. Z terenów tych podają Informacje II. Ilarscbner/1932/, 
J. Soffher /1960/ i R. Szpor /1975/. 

Dział Karpat Zachodnich /E/ zbadany Jest w sposób niejedno-
lity. Zachodnia część tego obszaru opracowana Jest szczegółowo, 
natomiast niemal całkowicie brak danych z części wschodniej. 
Zbadana została wsch. część Gorców /52/ przez autora /1953-1955/« 
Z Kotliny Podhalańskiej /53/ istnieją dane fragmentaryczne* 
Wzniesienie Gubałowskie /54/ opracował J. Wojtusiak /19G6/, 
Beskid.Sądecki /57/ badał autor /1953-1956/, okol. Krynicy 
J. Lewacki /194^, a okol, Ciężkowic W. Tomek /1939-1955/. 
V rejonie St, Sącza, Ciężkowic, Gorlic, żmigrodu, Dukli oraz 
Bieszczadów badania prowadził K, Chrostowski. Dokładnie zosta-
ły zbadane Pieniny oraz Tatry zarówno w okz*esie dawniejszym 
jak i obecnie, Pieniny /56/ współcześnie badali: S. Błeszyński, 
J. Razowski i R. żukowski /1965/ oraz autor /1953-1961/. Tatry 
/55/ dokładnie opracował W. Niesiołowski /1929-1932/ oraz 
autor /1962/. 

Niewielki obszar Działu Karpat Wschodnich /F/ - Pogórze 
Przemyskie /59/ i Bieszczady Zachodnie /61/ opracowany został 
przez M. Bielewicza /1973/. 

Z przytoczonych Informacji wynikają wnioski dotyczące 
braków w badaniach fauny motyli Polski. 
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1/ Z Niziny Szczecińskiej i zachodniej części Pojezierza 
Pomorskiego całkowicie brak danych po 1939. 

2/ W rejonie dolnej Wisły i Pojezierza Iłas/sko-Olsztyńskie-
go znaczne obszary nie badane po 1903, 

3/ W Pasie Wielkich Dolin wiele nie zbadanych terenów, 
V W Pasie Wyżyn Środkowych brak danych z rejonu Łodzi 

i Radomia, 
5/ Nie był badany cały Dział Stepowo-Leśny /C/ w rejonie 

Hrubieszowa na terenie Wołynia Zachodniego, 
6/ W Pasie Kotlin Podgórskich niedostatecznie poznana jest 

współczesna fauna Kotliny Śląskiej i niemal nieznana w Kotlinie 
Sandomierskiej. 

7/ Wiele nie zbadanych obszarów w Dziale Karpat Zachodnich. 

2.2, Ogólna charakterystyka fauny motyli dziennych w Polecę, 
W końcowym okresie zlodowacenia zaczęła się kształtować 

współczesna fauna motyli. Kolejne ocieplenia 1 oziębienia kli-
matu powodowały przesuwanie się gatunków roślin 1 zwierząt, a 
więc 1 motyli w kierunku południkowym jak i równoleżnikowym. 
Tworzyły się ostojo wielu gatunków i stanowiska reliktowe istnie-
jące do chwili obecnej. Wskutek wędrówek następowało wymiesza-
nie się różnych elementów fauny, jedne gatunki wycofywały się 
z terenu kraju, inne przesiedlały się na teren Polski, Pojawia-
ły się nowe gatunki i podgatunkl, Proces ten trwa i obecnie, 

W ostatnia okresie czasu wkroczył ze swoją działalnością 
człowiek powodując istotne i stosunkowo bardzo szybkie zmiany 
polegające głównie na regresji znacznej liczby gatunków, 

Polska znajduje się w tym obszarze Europy, na którym ście-
rają się wpływy klimatu kontynentalnego-wschodniego 1 oce anie z-
nego-zachodnlego. W poszczególnych latach przeważają wpływy jed-
nego lub drugiego klimatu, co może powodować i obecnie migracje, 
zalany w zasięgu rozsiedlenia, regresje lub progresje posz-
czególnych gatunków. 

Gatunki występujące w FOlsce obejrują bądź obszar całej 
Polski, bądź wkraczają jodynie na jej skrawek, lub też tworzą 
niewielkie wyspy poza obszarem zasięgu zwartego. 
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Przez teren Polaki przechodzą granice zasięgu 32 gatunków 
/20 %J * Północną granicę osiąga 15 gat. /9»5ft /: Iphiclides 
podaliriua /!*•/« Zerynthia polyxena /Schiff./ /prawdopodobnie 
wyginął/» Colias oustralis Vrty., Melitaea didyna /Esp./, 
Hipparchia fagi /scop./, Chazara briseia /L./, Drintesla circe 
/F./f Nordmannia ocaciae /F./, Maculinea alcon /Schlff./» H. te-
leius /Bgstr./, M. nauslthous /Bgstr./, Plobicula thersites 
/Cant* /, Heleagerla daphnis /Schiff./, Roverdinus flocciferus 
/Ze 11./, Thymelicus acteon /Rott./. Północno-zachoctalą granicę 
osiąga 2 gat. /1,5# /s Neptis sappho /Pall./, N. rivularis 
/Scop./, północno-wschodnią również 2 gat. /1»5& /» Pyronia 
tithonus /L./ i Spialia eertorius /Hffmgg./. Fołudniową gra-
nicę zasięgu uzysl-uje 5 gat. /!&/« Boloria aquilocaris /Stlch./» 
Froc los siana eunomia /Esp./, Oeneis jutta /Hbn./» Lycaena helia 
/Schiff./, Cartcrocephalus silvicolus /Moig./, przy czym B. 
aquilonaris /Stich./, P. eunomia /£sp./ i L. helia /Schiff./ 
występują dalej ku południowi na nielicznych stanowiskach dys-
junktywnych. Przez Polskę przebiega zachodnia granica zasięgu 
7 gat. /4,5$/ s Colias myrmidone /Esp./, Nymphalis xanthomelas 
/Schiff./, N. vau-album /Schiff./,. Argyronoae laodice /Pall./, 
Fhilotes vlcrama /ttoore/. Ariela artaxerxes lnhonora Jach. 
oraz Polyommatus eroides /Friv./. Wschodnią granicę zasięgu 
uzyskuje w z ach. Polsce jedyny subatlantyckl gatunek - Fhilotes 
baton /Bgstr./. 

W miarę trzebienia lasów 1 puszcz, a zastępowania tych obsza-
rów przez kultury rolne krajobraz Polski ulegał coraz rozleglej-
szeau stepowieniu. Zanikały głównie środowiska błotne 1 torfo-
wiskowe z fauną reliktów polodowcowych. Sieć tych stanowisk sta-
wała się coraz rzadsza, ginęła wyspecjalizowana, charakterystycz-
na dla tych środowisk fauna. Resztki tej fauny występują dziś 
na dysjunktywnych stanowiskach na terenie Polski. Do gatunków 
tych należą t Boloria aquilonarls /Stlch./, Proc los siana eunomia 
/Esp./» Closslana titania /Esp./, Eupbydryas maturna /L./ 1 
Coenonympha oedippus /F./. Na dysjunktywnych stanowiskach typu 
stepowego występująi Kelltaea pboebe /Schiff./, Scolltantides 
orion /Pall./, Agrodlaetus damon /Schiff./, A. rlpartii /Frr./ 
i Reverdlnus flocciferus /Ze 11./. 

Niektóre południowa gatunki pojawiają się w Polsce sporadycz-
nie w latach o sprzyjających warunkach klimatycznych, zwykle po— 
Jedyńczo 1 b. rzadko. Należą do nlchs Pandoriana pandora /Schiff./ 
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/kilka przypadków/» Syntarucus plrithous /L./ /dwa przypadki/» 
Eweres decoloratus Stgr. i E. ale et as /Hffmgg./ /po jednym przy-
padku/. Być noże do tej grupy należy również Hipparchia fagi 
/Scop./. 

W Polsce występują też gatunki wyłącznie górskie /alpejskie/, 
głównie w Tatrach Wysokich oraz gatunki borealno-alpejskie zna-
ne u nas z południowego pasma górskiego oraz z nizinnych obsza-
rów na północy kraju. Gatunki górskie* Parnassius apolio /L./, 
Pleris bryoniae /Hbn./» Boloria pales /Schiff./» Erebia euryale 
/Esp./» E. manto /Schiff./» E. epiphron /Khoch/» E. pharte /Hbn./ 
E. sudetlca Stgr., E. gorge /Hbn./» E. pronoe /Esp./ i E. pan-
drose /Bkh./. W górach 1 na północy kraju pojawiają się * Par-
nas sius mnemosyne /L./, Erebia ligea /L./ i Laslonanata petro-
politana /F./. 

Specjalną grupę tworzą gatunki wędrowne. Są to gatunki migru-
jące zwykle corocznie, a w latach o sprzyjających warunkach 
klimatycznych nawet masot̂ o z południa na teren Polski i dalej 
na północ» lub też z południowych do północnych obszarów kraju. 
LicznoścS pojawu tych gatunków u nas zależy zwykle od napływu 
osobników z południa. Są to: Pontla daplldlce /L./, Colias cro-
cea /Fourc./, C. hyale /L./, C. australis Vrty» Vanessa atalanta 
/L./» V. cardui /L./ i Everes argiades /Pall./. 
Pewne gatunki przylatują ze wschodb; Nymphalis xanthomelas 
/Schiff./ 1 N. vau-album /Schiff./. 

Do reliktów polodowcowych należy w Polsce: Colias palaeno 
/L./, Boloria aqullonarls /Stich./» Proclossiana eunomia /Esp./» 
Oeneis Jutta /Hbn./. 

2.3. Zmiany zachodzące w faunie motyli dziennych Polski. 
Zmiany w faunie motyli zachodziły zawsze równolegle ze zmia-

nami klimatu. Odbywało się to jednak Wolno, na przestrzeni stu-
leci było ledwie zauważalne. Działalność człowieka, szczególnie 
w ostatniej dobie» przyśpieszyła proces zmian. Wpływ ten dla 
większości gatunków jest zgubny. W miarę wzrostu ludności 1 roz-
woju cywilizacji technicznej wzrasta również Intensywność wpły-
wu człowieka na przyrodę. Dlatego też w ostatnich kilkudziesięciu 
latach obserwuje się coraz szybszy ubytek liczebności wielu ga-
tunków motyli aż do całkowitego ich zaniku. 
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Dla bliższego zorientowania się w tym problemie podano w 
tabeli 1 zestawienie zanikających gatunków* Podzielono wszyst-
kie występujące w Polsce gatunki motyli dziennych na kilka 
charakterystycznych grup według zajmowanych ekosystemów. 

Z zestawienia w tab. 1 wynika, iż największe ubytki lepi-
dopterofanny występują w grupie gatunków higrofilnych /bory 
bagienne, torfowiska, mokre 1 wilgotne łąki/. Na 22 gatunki 
tych ekosystemów zanikają wszystkie /100%/. Wśród gatunków hi-
grofilnych znajduje się kilka gatmków bardzo rzadkich, występu-
jących na Jednym stanowisku w Polsce: Coenonyapha oedlppus 
magnocollata Kw., Ocneis jutta /lłbn./ 1 Proclossiana eunomia 
gleyszterl Kw. Drugi podgatunek P. eunoaia helmina Pruhst. 
przypuszczalnie wyginął w Pusz. Białowieskiej, rzadko można go 
jeszcze spotkać w Pusz. Augustowskiej. Wiele innych gatunków 
tej grupy jest poważnie zagrożonych wyginięciem. 

Również bardzo zagrożona jest grupa gatunków stepowych /za-
nika 1009J /. Być może niektóre gatunki już wyginęły. Zagrożone 
są głównie gatunki: Kelitaea phoebe /Schiff./ /prawdopodobnie 
wyginął/» Chazara briseis /L./, Agrodiaetus daciaai /Schiff./, 
A. ripartii /Frr./, Plebicula thersites /Cant./. 
Obie grupy gatunków /hlgrofilne 1 stepowe/ należą do bardzo wy-
specjalizowanych, wrażliwych na zmiany zachodzące w ekosystemach. 
Zbyt duże zmiany, a przede wszystkim niszczenie środowisk powoduje 
prawie zawsze wyginięcie gatunku na danym stanowisku. 

Liczną grupę tworzą gatunki "leśne". Zanika 16 gafc. /215$/» 
Główną przyczyną zanikania motyli tej grupy jest niszczenie la-
sów przez zubożenie składu gatunkowego drzew, niszczenie polan, 
osuszanie, rabunkowe wyręby, turystyka, zakładanie monokultur 
leśnych; ogólnie biorąc niszczenie naturalnych środowisk leś-
nych. Prawdopodobnie wyginął na jedynym stanowisku w Polsce 
/w Pusz. Białowieskiej/ Cios siana titania /iisp./. 
Zanikają Apetura irls /L./, A. iii a /Schiff./, Limenitls po puli, 
L. camlUa /L./, Euphydryas maturna /L./ /dwa stanowiska w Pol-
sce/ i wiele innych. Charakterystycznym gatunkiem, który zanika 
głównie z przyczyn klimatycznych jest Pyrania tithonus /L./. 
Wycofuje się on z obszaru Polski w kierunku płd.~zach. Współ-
cześnie znany jeszcze z okolic Chrzanowa 1 Zielonej Góry. 

Spośród gatunków górskich zanika 6 /40^/. Szczególnie zagro-
żony jest Parnasslus a polio /L./ w Tatrach i Pieninach wskutek 
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-BfAGZÔ --outeaapm 
xo?ouuxx?oa Aioq.s/so>ia 

aucexXzad 
•ounoT /u 

-vsxod' 4AĜ X 
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zalesiania* Mniej zagrożony jest ?« anemosyne /L./. Niebezpie-
czeństwo wyginięcia grozi również Erebia sudetica Stgr. /w Pol-
sce jedyne stanowisko w Córach Bialskich/ oraz E. pronoe /Esp./ 
/jedyne stanowisko w Tatrach/. Bardzo zagrożony jest, występu-
jący w niższych górach, Scolitantides orlon /Pall./. Utrzymuje 
się jeszcze w Kazimierzu n. Wisłą. 

Na 27 gatunków z ekosystemów o roślinności ruderalno-krze-
wlastej zanika 14 /52#/. Jeszczo przed 1914 wymarł południowy 
gatunek Zerynthia polyxena /Schiff./. Bardzo zagrożone są: 
Neptis sappfco /Pall./ znany z Jednego stanowiska /możliwe*, że 
wyginął prze2 wyłapywanie/ oraz N. rivularls /Scop./ występu-
jący Jeszczo na kilku stancn/iskach. 

Na obszarach rolniczych występuje 12 gatunków, przeważnie 
synantropijnych, z których zanikają 4, a w tym Papilio machaon 
/L./ oraz Iphiclides podalirlus /L./. Szczególnie ten ostatni 
wyginął na większości stanowisk w centralnej Polsce, utrzymując 
się jeszcze na południowym pograniczu. 

Nie ulegają zanikowi gatunki synantropijne Jak P. rapae /L./, 
P. napi /L./ 1 inne. Częstość pojawu gatunków wędrownych Jak 
Vanessa cardul /L./ lub Colias crocea /Fourc./ zależy od dwóch 
czynników: od warunków klimatycznych w okresie nalotu z południa 
oraz od warunków pc godowych w Polsce w czasie rozwoju następnego 
pokolenia. 

Ogólnie biorąc na 160 gatunków omawianych nadrodzin Papilio-
noldea i Hesperioidea zanika 71 gatunlców /44%/. Być może pięć 
gatunków już wyginęło, a mianowicie: Zerynthia polyxena /Schiff./ 
/po 1914/, Neptis sappho /Pall./ /po 1967/, Clossiana titania 
/Esp./ /po 1939/• Kelitaea phoebe /Schiff./ /po 1934/, Cocnonym-
pha oedippus /F./ /po 1971/. 16 gatunków najrzadszych, naukowo 
najciekawszych jest w dużym stopniu zagrożonych wyginięciem. 

Oprócz zjawisk regresyvaaych występują też przypadki progresji 
pewnych gatunków. Melanargia galathea /L./ według danych Frie-
sego /47/ oraz Urbahna /196/ rozszerzył zasięg występowania w 
kierunku płn.-zach. na Pojezierze Fooorskie, Nizinę Szczecińską 
i do płn. Meklemburgii w końcu ubiegłego 1 początku obecnego 
stulecia. Brak danych po 1939. Erebia pharte /Hbn./ od 1958 
/pierwszy okaz/ rozprzestrzeniania się na polską stronę Tatr 
przez przełęcz Toaanową /Dąbrowski, 1963/ /37/. Plebicula amaada 
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/Sohm./ rozszerzył na początku obecnego stulocia swój zasięg w 
kierunku zachodnim na teren Pojezierza Pomorskiego 1 dalej na 
zachód do Mekleotourgli /Urbahn, 196/. Według współczesnych obser-
wacji wydaje się być coraz liczniejszy w płru-wsch. Polsce. 
Heteropterus morpheus /Pall./ według Friesego /47/ rozszerza 
swój zasięg w ostatnich dziesiątkach lat na zachód w północnej 
części NRD i na północ od płd. Szwecji 1 płd. Finlandii. Na te-
renie płn. Polski wydaje się być coraz liczniejszy. Z drugiej 
strony należy zdać sobie sprawę, Iż wskutek osuszania szereg 
jego stanowisk zasika. Cartorocephalus sllvicolus /Melgen/ roz-
szerzył swój zasięg w okresie ostatnich kilLaidziesięclu lat na 
północ 1 zachód na teren płn. Niemiec i Niziny Szczecińskiej 
/Urbahn, 196/ /Friese, 47/. 

3. Wykaz gatunków i podgatunków. 
W wykazie umieszczono wszystkie gatunki i podgatunkl wystę-

pujące w Polsce oraz. te, o których, znajdują się jakiekolwiek 
wzmianki w literaturze, a także występujące w bezpośrednim są-
siedztwie. Podano nazwę łacińską, nazwę polską oraz najczęściej 
używane synonimy. Gatunki występujące w Polsce są wyróżnione 
kolejnymi liczbami od 1 do 160. Podgatunki występujące w Polsce 
oznaczono podkreśleniem. Synonimy wyróżniono czarną kropką. 
Litera B oznacza, iż gatunek Jest omówiony w roz. 6 /Informacje 
błędne i niepewne/. 

Papillonidae Motylowce 
Papilio 
- machaon /L./ 
-*8phyrus Hbn., syn. 
- — gorganus Fruhst. 
Iphiclides 
- podalirlus /L./ 
-*sinon /Poda/, syn. 
- - podalirlus L. 
Zerynthia 
- polyxena /Schiff./ /B/ 
-"hypaipyle /Schulze/, syn. 
-*hypermcostra /Scop./, bon.nuż. 

Motyl 
- paź królowej 

- żeglarz /żeglarek/ 

Zygzakowiec 
- kokornakowlec 



Farnarsius 
4 - a polio /L./ /B/ 
- - nleslołowskll Kw» 
• • frankenbergeri Slaby 

5 - imenosyne /L./ /B/ 
- - boruaslanua Fruhąt. 
• - slleslacus Fruhst. 
- — sltowskll Chrost. 
- -"sandecensis Chroat.,syn. 
• - duklensls Chro3t. 
- livocensls Chrost.,syn. 
- ~*kormrfcsnsi3 Chrost.,syn, 
- - shlllel Bryk 
- -*resoviensis Chrost.,syn. 

Pieridaa 

Aparla 
6 - cratzegl /L./ 
- * crataegl L* 
PI er la 

7 - brasslcae /L./ 
- - brasslcae L. 

8 - rapae /L./ 
- - rapae L. 

9 - napi /L./ 
- - napl Lg 

10 - bryonlae /Hba./ 
- - yihorlatensls Moucha 
Pontla 

11 - daplldlce /L./ 
- - daplldlce L. 

/B/ 

Anthocharls 
12 - cardanlnea /L./ 

- - cardamlnes Ł. 
Collas 
- phicomone /Esp./ 

13 - palaeno /L./ 
- — europone Esp. 
- - pruefferi Kw. 

/B/ 
/B/ 

Niepylak 
- apollo 

— •pemozyna 

Bielinki 

Nlestrzęp 
- głogowiec 

Bielinek 
- kapustnik 

- rzepnik 

- bytomkowiec 

- górski 

- ruklewnlk 

Zorzynek 
- rzożuchowlec 

Szlaczkod 

- torfowiec 

- chrysctbewe /Esp./ /B/ 
14 » oyrmidone /Esp./ /B/ 

• - gyrnidone Esp. 
15 - crocea /Fourc./ 

-'edusa /F./. syn. 
• - crocea Fourc. 

16 - byale /L./ 
• • hyale L. 

17 - anstralia Vrty. 
• - calida Vrty. 
Gonepteryx 

18 - rhamni /L./ 
- - rhamni L. 
Lopfcidea 

19 - slnapis /L./ 
- - alnapls L» 
• norsel Fent. 
• - major Grund 

Nymphalidae 

Apatura 
20 - Iris /L./ 

• - Iris L. 
21 - Ilia /Schiff./ 

- - Ilia Schiff. 
Lioenltls 

22 - populi /L./ 
- « populi L. 

23 - canilla /L./ 
-'slbilla /L./, syn. 
• - caallla L. 
Septis 

24 - sappbo /Pall./ 
- - aceris Esp. 

25 - rivularis /Scop./ /B/ 
-'lucilla /Schiff./, syn. 
•'coenobita /Stoll./,syn. • 'caallla /Esp./, syn. 
- - rlvularls Scop. 
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- szafraniec 

- sylwetnik 

- siarecznik 

- południowy 

Listkowiec 
• cytrynek 

Ulotek 
- gorczyczalk 

Południce 

Mieniak 
- tęczowiec 

- strużnik 

Pokłonnlk 
- oslnlec 

- wró* 

żałobnikowioc 
- dwuprzepaskowy 

- Jednoprzepaskowy 
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Od autora-

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodni-
cze przez zatruwanie powietrza, wody i globy opowodowało 
moc23xi spustoszenia w świecie owadów, a w tym również 
w faunie motyli. Gatunki rzadkie wyginały lub taż znalazły 
się na granicy wygini^-cla, gatunieł dawniej pospolito stały 
oi^ rzadkimi, opustoszały lasy, łąki 1 pola. 

Ostatnie trzydzieotolecio charakteryzuje sic wy-
jątkowo szybką degradacją fauny noty li. o tan tej fauny 
z lat 1970-1976 Jest znacznie uszczuplony w stosunku do 
stanu z lat pięćdziesiątych obecnego wieku. Ostatnio lata 
do 1902 roku znacznie Jeszcze sytuację pogorszyły. 

Sytuacja ta skłoniła caiio do opracowania Fauny Mo-
tyli Folski z okresu pr2ed zachodzijcyni obocnie gwałtownymi, 
czysto nieodwracalnymi zmianari Jako rod2aJ "fotografii z 
ostatnioJ chwili". 

Praca niniejsza została utoiczona w 1976 roku. 
Jtorania o wydanie pracy nie dały rezultatu. Dlatego też 
zdocydowałen się przekazać gronu entomologów I olokicii 
omawianą prac,; w stanie przygotowanym do wydania. 

Wydaję prac, w 4 ogzeuplarzach we własnym zakresie. 
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U s t ę p 

Rozwój piśmiennictwa dotyczącego fauny motyli %r Polsce zapo-
czątkowali w polowie ubiegłego stulecia M* Siła-Nowickl 1 T. Że-
browski. W późniejszym okresie pojawiało się coraz więcej prac 
faunistycznych. Wyniki tych prac ujął /1929-1930/ J* Rotami szyn 
v syntetycznym opracowaniu* Fauna Motyli Polski /153/. 

Upłynęło prawie 50 lat, zaistniało w tym okresie wiele różno-
rodnych zmian. Zmieniły się granico naszego kraju, zaszły zmiany 
klimatyczne, działalność człowieka związana z rozbudową przemysłu 
1 rolnictwa wprowadziła do gospodarki przyrody daleko idące, 
często nieodwracalne zakłócenia. Wszystkie te elementy wpłynęły 
w istotny sposób na faunę motyli Polski. DogłębnieJsze badania 
ujawniły występowanie gatunków nie obserwowanych do czasów Roma-
niszyna. Wyodrębniono szereg nowych gatunków, niektóre potraktowane 
Jako podgatunkl, inne wykazano błędnie. Z różnych przyczyn na liś-
cie gatunków znanych obecnie w Polsce przybyło 17 gatunków, a 
ubyło 11 v stosunku do wykazanych przez Romaniszyna. 

Proces zmian trwa oczywiście 1 nadal. Główną cechą charaktery 
styczną dzisiejszej fauny motyli Jest szybka regresja niektórych 
gatunków oraz ogólne zmniejszanie się ilościowe głównie wskutek 
redukcji środowisk występowania, FJroces ten Jest obecnie szybszy 
niż był kiedykolwiek. Kożna przypuszczać, iż wpływ działalności 
człowieka będzie powodował coraz szybszo i coraz istotniejsze 
zmiany. 

Wymienione przyczyny skłoniły mnie do opracowania stanu fauny 
motyli dziennych w Polsce w chwili obecnej. Wydaje się, iż praca 
ta pozwoli na uchwycenie stanu fauny na pewnym, określonym etapie 
zmian, etapie początkowym okresu, w którym zmiany będą zachodzić 
szybko i gwałtownie. 

W pracy uwzględniono Jodynie tzw. motyle dzienne, byłoby wska-
zane opracowanie również innych grup motyli. 

Chciałbym podziękować prof. Stanisławowi Adamczewskiemu oraz 
prof. Józefowi Razowskicmu za przejrzenie pracy oraz udzielenie 
rad i wskazówek. Pragnąłbym również podziękować tym wszystkim, 
którzy z dużym nakładem pracy przekazali mi informacje faunisty-
czne z wielu rejonów kraju* a głównie prof. A. Lewandowskiemu 
z Poznania, p. Z. Śliwińskiemu z Lodzi oraz p. R. Szporowi z 
Dzierżoniowa. Serdeczne podziękowania składam również p. M. Biele-
wiczowi z Bytomia, p. J. Buszko z Torunia, p. M. Chrostowskienu 
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z Biecza» p. A. Kochanowskie oi z Poznania, p. A. Kokot owi z Wro-
cławia, p. Z. Michałowskiemu z Poznania, ę. E. Palikowi z Krakowa, 
p. K. Sławińskiemu z Poznania oraz p. K. Śliwie z FOznania. 

1. Układ treści. 

Całokształt zagadnień poruszanych w pracy ujęty został w o-
parclu o publikacje /7.1./» informacje pisemne współczesnych en-
tomologów /7*2./ oraz dane ze zbiorów: Instytutu Zoologii PAN 
w Warszawie, tfuzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Edwarda Palika z 
Krakowa oraz zbioru i notatek autora. Informacje faunistyczne 
autora zestawiono w tabeli 3. 

Czasokres badań fauny motyli został podzielony na dwa etapy. 
Pierwszy od połowy ubiegłego stulecia do 1930, w którym ukazała 
się monografia J. Romaniszyna i F. Schillego /153/ oraz drugi od 
1930 do 1976* Podział ten zachowano w całej pracy t w tabelach, 
na mapach i w tekście. Pozwala to niejednokrotnie na prześledze-
nie zaistniałych zmian fauny. 

W roz. 2 omówiono krótko zagadnienia ogólne, w roz. 3 podano 
wykaz gatunków i podgatunków omawianych w roz. 4. Uwzględniono 
nazwy łacińskie i nazwy polskie, stosowane częściej synonimy i 
hononlmy nieważne. 

W części systematycznej /roz. 4/ omówiono wszystkie gatunki, 
o których znajdują się Jakiekolwiek wzmianki w literaturze doty-
czącej obszaru Polski. Układ i nomenklaturę przyjęto w oparciu 
o nowocześnie ujętą pracę Die Tagfalter Euro pas und Nordwestaf-
rikas, L.G. IIlggins'a i N.D. Riley'a /1971/ /56/ z małymi zmia-
nami. 

Syntetyczne ujęcie rozsiedlenia gatunków motyli podano w ta-
beli 2. Wyodrębniono 61 rejonów /rubryki 1-61/ na obszarze 
Fblaki oraz 11 /rubryki 64-74/ w krajach sąsiadujących. Do ta-
beli dołączono opisy poszczególnych rejonów /5.2/. 

W tabeli 3 podano wyniki badań autora z okresu 1930-1976. 
Do tabeli dołączono objaśnienia z podaniem obszaru i okresu badań. 
Tabelę 3 potraktowano Jako dokumentację Zbioru autora, dane zo-
stały włączone do tabeli rozsiedlenia 2. 

Rozsiedlenie w Polsce podano na mapach Jedynie dla wybranych 
gatunków, głównie dla zanikających i rzadkich. Dane dawniejsze 
/przed 1930/ zaznaczono kółkiem, zaś dane nowsze /po 1930/ kropką. 
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Na mapce 122/123 dla Fhilotea baton /Bgstr./ 1 P. vicrama 
/Moore/ oznaczono kółkiem lub kropką miejsca znalezienia wymie-
nionych gatunków bez sprecyzowania którego z nich dotyczą. 
Dodatkowym dużym kółkiem zaznaczono stanowiska P. vicrama /Moore/, 
zaś dużym kółkiem przerywanym - stanowiska P. baton /Bgstr./. 

Ha osobnych mapach podano rozsiedlenie na obszarze Europy 
wszystkich gatunków omówionych w roz. Dla Europy zachodniej 
uwzględniono dane Hig. i Ril. /36/ z pewnymi zmiana»!, zaś dla 
obszaru Europy do około 'jCP dług, vsch. - dane z prac: B./11/, 
Bur,/31/» Cat. UF./32/» For./46/, F./47/, Guld./51/, H./59/, 
Ka./62/, Kr./78, 02/, Kw./zbiór/, Kudr./06/, I!erż./97/, I'e./104, 
105, 106/, Nord./l22/, Pet./127/, Pr./135, 156/. Slab./169/, 
5t./ia0/, Sz./lQQ/, V1./198, 200/, W.R.J./211/. 
Oznaczenia. Obszary występowania gatunku zostały za czernione lub 
gęsto zakroskowane, zaś obszary pojawów sporadycznych, pojawów 
gatunków zalatujących i pojawów niepewnych - zakres kowane rzadko. 

V roz. 6 zamieszczano uwagi ogólne 1 szczegółowe dotyczące 
danych niepewnych lub błędnych. Uwagi są uszeregowane według ko-
lejności gatunków. Wszystkie uwagi są zasygnalizowane w tab. 2 
oraz w roz. 3 literą B. 

2. Zagadnienia ogólne. 
2.1« Stan badań fauny motyli w Polsce. 

Badania famy motyli, a w tym motyli dziennych, prowadzone 
były w sposób niejednolity. Niektóre tereny są zbadane dokładnie 
przez wielu entomologów i w ciągu dłuższego okresu czasu Jak 
np. Tatry, okolice Krakowa. Na tych terenach prześledzenie zmian 
fauny Jest łatwiejsze. Są to Jednak na ogół tereny niewielkie i 
Jest ich mało. Większość obszarów' była badana dorywczo, fragmen-
tarycznie, zwykle przez krótki okres czasu. Zmiany fauny motyli 
na tych obszarach są trudno do uchwycenia lub wogóle niemożliwe. 
Badania prowadzano zwykle w zależności od przypadkowego pobytu 
lub też osobistych zainteresowań badacza. Jedynie wieloletnie 
spostrzeżenia, czynione z roku na rok umożliwiają dokładniejsze 
ustalenie istniejącej feuny Jak i zachodzących w niej zmian. 
Znaczne obszary kraju nie były wogóle badane. Wydaje się, iż z 
wielu obszarów można by uzyskać sporo wiadomości, ale brak publi-
kacji, a nawet niejednokrotnie "nie ujawnianie® się zbieracza 
zmniejsza znacznie ilość informacji o faunie motyli. 
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Kapa 1. Uproszczony podział geobotaniczny Polski według 
Szafera i Zarzyckiego /1972/. Uwzględniano Jedy-
nie „Działy0 1 „Pasy*. 

A - Dział Północny. B - Dział Bałtycki, B1 - Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, B2- 'Pas Wielkich Dolin, B, - Pas Wyżyn Środkowych, B» - Pas Kotlin Podgór-
skich, ; C - Dział Stepowo-Leśny, D - Dział Sudetów, 
E - Dział Karpat Zachodnich, F - Dział Karpat Wschodnich. 

Stan udokumentowanych badań zobrazowano na mapie 2. Kolorem nie-
bieskim ząynaczono obszary badane przed 1930, a czerwonym po 
1930. Podziału na obszary dokonano w oparciu o "geobotaniczny 
podział Polski" według Szafera i Zarzyckiego /109/. Uproszczony 
podział podano na mapie 1. Należy zdać sobie sprawę, iż do-
kładność przeprowadzonych badań zawiera często wiele luk tereno-
wych wewnątrz zaznaczonych na mapie obszarów. Dlatego obszary te 
nałoży traktować Jako przybliżone, gdyż niektóre gatunki mogły 
być przeoczone. 

Okres badań podzielono, Jak była mowa, na dwa etapy: do 
1930 roku i po 1930. Etap pierwszy został opracowany przez 
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J. Romaniazyna /153/ z uwzględnianiem publikacji jakie ukazały 
się do 1930 w odniesieniu do przedwojennych sranie Polaki. Te* 
reny północne dawnych "Prus Wschodnich i Zachodnich" opracował 
P. Speiser, 1903/173/» zad obszar Pomorza E. Urbahn, 1939 /196/. 
Dla obszaru Dolnego i Górnego Śląska oraz Sudetów syntetyczną 
pracę opublikował P. Wolf* 1927/212/. Wszyscy wymienieni autorzy 
podają nazwiska badaczy oraz tereny, na których działali. Efcłny 
wykaz piśmiennictwa znajduje się w pracy J. Razowsklego /142/. 

Nie będę tu powtarzał tych informacji, chciałbym natomiast 
omówić działalność badawczą w mniej znanym, drugim etapie /po 
1930 r./ uwzględniając nowoczesny, geobotaniczny podział Polski 
/mapa 1/. 

Na obszarze Działu Północnego /A/ W rejonie Pusz. Boreckiej-
/2/x badania prowadził w ciągu kilku lat J. Buszko /1975/. 
Autor badał rejon Pasz. Piskiej /3/, /1949-1973/» Pusz. Augustow-
ską i okol. Suwałk /4/, 1962-1973; rejon Supraśli w Pusz. Kny-
szyńskiej /5/ dorywczo /1967-1972/ oraz Pusz. Białowieską /6/ 
w latach 1938, 1939 i 1949-1976. Na obszarze Działu Północnego 
dokładniej zbadane są Jedynie Pisz. Augustowska 1 Pasz. Biało-
wieska. Pozostały teren Jest słabo posmany. 

Dział Bałtycki. Pas Równin f̂ zymorskich 1 Wysoczyzn Pomor-
skich /B^/. Wyniki badan z obszaru Niziny Szczecińskiej /7/ 
opublikowali E. Urbahn /1939/ oraz R.W. Meyer 1 inni /1925-
-1933/, a na Pojezierzu Pomorskim /0/ E. Urbahn /1939/. Obszar 
Wysoczyzny Dobrzyńskiej /11/ opracowali J. Priiffer i E. Soł-
tys /1974/. 

» 

Na Etobrzeżu Kaszubskim /9/ dorywczo zbierali motyle E. Swi-
derski /1948/ oraz autor /1937, 1938/, w rejonie dolnej Wisły 
/10/ w okol. Nakła n. Notecią 1 Ślesina - W. Mościcki oraz autor 
/1935-1937/. Na Pojezierzu Iławsko-Olsztyńskim w rejonie Morąg-
-Biskupiec-Olsztyn /l2a/ /1972-1976/ badania prowadził autor. 
Jak widać w całym omawianym "Pasie" nowsze badania prowadzono 
lokalnie. Z Pojezierza Pomorskiego i Niziny Szczecińskiej brak 
danych po 1939* V rejonie dolnej Wisły 1 Pojezierza Iławsko-
-Olsztyńskiego zbadana została Jedynie Wysoczyzną Dobrzyńska 
oraz rejon Morąg - Biskupiec. Poza tym brak danych po 1903. 
x llcżba w nawiasie po miejscowości oznacza numer obszaru na mapie 2. 
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W Pasie Wielkich Dolin /B2/ badano kilka rejonów w Wielko-
polsce, w okol. Warszawy, na Podlasiu i Polesiu Lubelskim. Oko-
lice Poznania /l4a/ badali J. Klonowski /1975/, A. Lewandowski 
/1975/, A. Kochanowski /1975/, Z. Michałowski /1975/ i W. Śliwa 
/1975/. Jest to obszar poznany dokładniej. W rejonie Fhiewy-Mie-
rzyn /l4b/ pracowali A. Lewandowski i V. Śliwa /1975/, w re-
jonie Chodzieży /13/ - J. Klonowski, A. Lewandowski i K. Sławiń-
ski /1975/, w okol. Leszna i Brenna /16/ - J. Klonowski i A. Ko-
kot /1975/. Na Mazowszu autor badał Pisz. Kampinoską /19/ /1934-
-1939/ oraz okol. Warszawy /20b/ /1934-1956/, a na Podlasiu 
okol. Siemiatycz n. Bugiem /21/ /1963-1976/ oraz dokładnie rejon 
Lubartowa /22b/ /19252-1974/. Fragmentarycznie badany był przez 
autora rejon Włodawy /23b/ /1959-1970/ na Polesiu Lubelskim. 
W Pasie Wielkich Dolin Jest jeszcze wiele nie zbadanych obszarów. # 

Pas Wyżyn Środkowych /Bj/ od Wzgórz Trzebnickich przez Wyżynę 
Śląską do Wyżyny Lubelskiej zbadany jest stosunkowo dokładniej. 
Na tym terenie pracowało wielu entomologów w okresie dawnym Jak 
i nowszym przez dłuższy okres czasu. Z Rejonu Wzgórz Trzebnickich 
/24/ nieco Informacji podają R. Szpor /1975/ i A. Kokot /1975/. 
M. Bielewicz opracował /1966/ faunę motyli Kamiennej Góry /26/ 
na zach. krańcu Wyżyny Śląskiej, A. Drozda - faunę okol. Raci-
borza /27/ /1962/. Wyżynę Krakowsko-Wieluńską opracowano wyczer-
pująco. Terenowi temu poświęcono wielo uwagi dawniej 1 współcześ-
nie. Okolice Częstochowy /28/ badali J. Pruffer, J. Markiewicz 
/1966/, A. Skalski /1969/. Rejon Zawiercia /29/ zbadali dokładnie 
L. i M. Masłowscy /1936/. A. Skalski /1969/ podał wykaz motyli 
z rejonu Częstochowy /28/, Zawiercia /29/, Chrzanowa /30/, Ojco-
wa /31/ i Krakowa /32/. Okolice Krakowa /32/ badane były wszech-
stronnie przeż wielu entomologów tak dawniej Jak i w okresie póź-
niejszym. Po 1930 ukazały się prace: J. Razowski i E. Palik 
/1969/, S. Błeszyński /1950/, T. Miodoński /1953/, A. Starcze*/-
8ki /1938/. Rejon Sulejowa i Inowłodza nad środ. Pilicą /33/ ba-
dał Z. Śliwiński /1975/, okolico Zagnańska /34/ - J. Sokołow-
ski /1945/, rejon Miechowa i Klonowa /35/ - autor /1952-1957/, 
wzgórza kserotermiczne nad Nidą /36/ - A. Kostrowicki /1953/, 
okol. Pińczowa /37/ - autor /1951-1957/, okolice Dębna n. Wisłą 
k. Ożarowa /38b/ - autor /1968-1975/. Z rejonu Sandomierza 
istnieją jedynie dawniejsze, niepewne dane. Na Wyżynie Lubelskiej 
autor badał: rejon Puław i Kazimierza n. Wisłą /40/ /1947-1976/ 
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oraz okol, Lublina /41/ /Nałęczów, Nieace, Zenborzyce, Łopien-
nik Górny, Kraśnik, Lublin/ /1932-1976/. W rejonie Roztocza 
/42/ badania prowadzili A. Xlężopolski /1935/ oraz autor 
/1957-1976/. 

V Pasie Kotlin Podgórskich /B^/ badania prowadzili 1 w okol. 
Szprotawy /43/ fragmentarycznie R. Szpor /1975/. w rejonie nad-
odrzańskln /uh/ - R. Szpor /1975/ i A. Kokot /1975/. Sobótko 
/45/ na terenie Kotliny Śląskiej zbadał T. Riedl /1960/. 
Rejon od Cieszyna do Mysłowic /46/ opracował Z. Stuglik /1939/, 
faunę ft:sz. Niepołoraickiej opracowali K. Strzałka i J. Woj-
tusiak /47/ /1974/. Kotlina Sandomierska nie była badana tali 
dawniej Jak i obecnie. Istnieją Jedynie fragmentaryczne dane 
z okolicy Tarnobrzegu /48b/ - A. Dryja, z okol. Rudnika n. Sa-
nem /40c/ A. Skalski i Z. Śliwiński /1975/ - Ilusowa k. łańcuta 
/48a/ /dane ze zbioru autora/. 

W Dziale Sudety /D/ wyodrębniono 3 rejony: Pogórze Zgorze-
leckie /49/, Karkonosze /50/, Góry Wałbrzyskie z Kotliną Kło~ 
dzką /51/. Z terenów tych podają informacje II. Marschner/1932/, 
J. Soffher /1960/ i R. Szpor /1975/. 

Dział Karpat Zachodnich /E/ zbadany Jest w sposób niejedno-
lity. Zachodnia część tego obszaru opracowana Jest szczegółowo, 
natomiast niemal całkowicie brak danych z części wschodniej. 
Zbadana została wsch. część Gorców /52/ przez autora /1953-1955/« 
Z Kotliny Podhalańskiej /53/ istnieją dane fragmentaryczne* 
Wzniesienie Gubałowskie /54/ opracował J. Wojtusiak /1966/. 
Beskid.Sądecki /57/ badał autor /1953-1956/, okol. Krynicy 
J. Lewacki /194^, a okol. Ciężkowic W. Tomek /1939-1955/. 
V rejonie St. Sącza, Ciężkowic, Gorlic, żmigrodu, Dukli oraz 
Bieszczadów badania prowadził M. Chrostowski. Dokładnie zosta-
ły zbadane Pieniny oraz Tatry zarówno w okz*esie dawniejszym 
Jak i obecnie. Pieniny /56/ współcześnie badali: S. Błeszyński, 
J. Razowski 1 R. żukowski /1965/ oraz autor /1953-1961/. Tatry 
/55/ dokładnie opracował W. Niesiołowski /1929-1932/ oraz 
autor /1962/. 

Niewielki obszar Działu Karpat Wschodnich /F/ - Pogórze 
Przemyskie /59/ i Bieszczady Zachodnie /61/ opracowany został 
przez M. Bielewicza /1973/. 

Z przytoczonych Informacji wynikają wnioski dotyczące 
braków w badaniach fauny motyli Polski. 
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1/ Z Niziny Szczecińskiej i zachodniej części Pojezierza 
Pomorskiego całkowicie brak danych po 1939. 

2/ W rejonie dolnej Wisły i Pojezierza Iłasreko-Olsztyńakie-
go znaczne obszary nie badane po 1903* 

3/ W Pasie Wielkich Dolin wiele nie zbadanych terenów. 
Uj w Pasie Wyżyn Środkowych brak danych z rejonu Łodzi 

i Radomia. 
5/ Nie był badany cały Dział Stepowo-Lośny /C/ w rejonie 

Hrubieszowa na terenie Wołynia Zachodniego. 
6/ W Pasie Kotlin Podgórskich niedostatecznie poznana jest 

współczesna fauna Kotliny Śląskiej i niemal nieznana w Kotlinie 
Sandomierskiej. 

7/ Wiele nie zbadanych obszarów w Dziale Karpat Zachodnich. 

2.2. Ogólna charakterystyka fauny motyli dziennych w Polsce. 
W końcowym okresie zlodowacenia zaczęła się kształtować 

współczesna fauna motyli. Kolejne ocieplenia 1 oziębienia kli-
matu powodowały przesuwanie się gatunków roślin 1 zwierząt, a 
więc 1 motyli w kierunku południkowym jak i równoleżnikowym. 
Tworzyły się ostojo wielu gatunków i stanowiska reliktowe istnie-
jące do chwili obecnej. Wskutek wędrówek następowało wymiesza-
nie się różnych elementów fauny, jedno gatunki wycofywały się 
z terenu kraju, inne przesiedlały się na teren Polski. Pojawia-
ły się nowe gatunki i podgatunkl. Proces ten trwa i obecnie. 

W ostatnim okresie czasu wkroczył ze swoją działalnością 
człowiek powodując istotne i stosunkowo bardzo szybkie zmiany 
polegające głównie na regresji znacznej liczby gatunków. 

Polska znajduje się w tym obszarze Europy, na którym ście-
rają się wpływy klimatu kontyneotalnego-wschodniego 1 oce anie z-
nago-zachodnlego. W poszczególnych latach przeważają wpływy jed-
nego lub drugiego klimatu, co może powodować i obecnie migracje, 
zmiany w zasięgu rozsiedlenia, regresje lub progresje posz-
czególnych gatunków. 

Gatunki występujące w Polsce obejrują bądź obszar całej 
Polski, bądź wkraczają jodynie na jej skrawek, lub też tworzą 
niewielkie wyspy poza obszarem zasięgu zwartego. 
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Przez teren Polaki przechodzą granice zasięgu 32 gatunków 
/20 %J * Północną granicę osiąga 15 gat. /9,5^ /: Iphiclides 
podalirius /!*•/« Zerynthia polyxena /Schiff./ /prawdopodobnie 
wyginął/» Colias australls Vrty., Malltaea didyma /Esp./, 
Hipparchia fagi /scop./, Chazara briseia /L./, Drlntasla circe 
/F./, Nordmannia acaclae /F./, Maculinea alcon /Schiff./, H* te-
leius /Bgstr./, M. nauslthous /Bgstr./, Plehicula thersites 
/Cant* /, Heleagerla daphnis /Schiff./, Roverdinus flocciferus 
/Ze 11./, Thymelicus acteon /Rott./* Północno-zachoctalą granicę 
osiąga 2 gat. /s Neptis sappho /Pall./, N. rivularis 
/Scop./, północno-wschodnią również 2 gat. /1,5& /» Pyronia 
tithonus /L./ i Spialia sertorius /Hffmgg./. fOłudniową gra-
nicę zasięgu uzysl uje 5 gat. /!&/« Boloria aquilonaris /Stlch./, 
Froc los siana eunomia /Esp./, Oeneis jutta /Hbn./, Lycaena helle 
/Schiff./, Carterocephalus silvicolus /Meig./, przy czym B. 
aquilonaris /Stich./, P. eunomia /£sp*/ 1 L. halle /Schiff./ 
występują dalej kii południowi na nielicznych stanowiskach dys-
junktywnych. Przez Polskę przebiega zachodnia granica zasięgu 
7 gat. /4,5$/ s Colias myrmidone /Esp./, Nymphalis xanthomelas 
/Schiff./, N. vau-album /Schiff.Argyronome laodice /Pall./, 
Fhilotea vlcrama /ttoore/, Ariela artaxerxes lnhonora Jach. 
oraz Polyommatus eroides /Friv./. Wschodnią granicę zasięgu 
uzyskuje w z ach. Polsce jedyny subatlantycki gatunek - Fhllotes 
baton /Bgstr./. 

W miarę trzebienia lasów 1 puszcz, a zastępowania tych obsza-
rów przez kultury rolne krajobraz Polski ulegał coraz rozleglej-
szeau stepowieniu. Zanikały głównie środowiska błotne 1 torfo-
wiskowa z fauną reliktów polodowcowych. Sieć tych stanowisk sta-
wała się coraz rzadsza, ginęła wyspecjalizowana, charakterystycz-
na dla tych środowisk fauna. Resztki tej fauny występują dziś 
na dysjunktywnych stanowiskach na terenie Polski. Do gatunków 
tych należą t Boloria aquilonarls /Stlch./, Proclosslana eunomia 
/Esp./, Closslana titania /Esp./, Eupbydryas maturna /L./ 1 
Coenonympha oedippus /F./. Na dys junktywnych stanowiskach typu 
stepowego występująi Kelitaea pboebe /Schiff./, Scolltantides 
orian /Pall*/, Agrodlaetus damon /Schiff./, A. rlpartii /Frr./ 
i Reverdlnus flocciferus /Ze 11./. 

niektóre południowa gatunki pojawiają się w Polsce sporadycz-
nie w latach o sprzyjających warunkach klimatycznych, zwykle po— 
jedyńczo 1 b. rzadko. Należą do nlchs Pandoriana pandora /Schiff./ 
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/kilka przypadków/, Syntarucua pirithous /L./ /dwa przypadki/, 
Eweres decoloratus Stgr, i E. ale et as /Hffmgg./ /po jednym przy-
padku/. Być noże do tej grupy należy również Hipparchia fagi 
/Scop./. 

W Polsce występują też gatunki wyłącznie górskie /alpejskie/, 
głównie w Tatrach Wysokich oraz gatunki borealno-alpejskie zna-
ne u nas z południowego pasma górskiego oraz z nizinnych obsza-
rów na północy kraju. Gatunki górskiej Parnassius apolio /L./, 
Pieris bryoniae /Hbn./, Boloria pales /Schiff./, Erebia euryale 
/Esp./, E. manto /Schiff./, E. epiphron /Knoch/, E. pharte /Hbn./ 
E. sudetlca Stgr., E. gorge /Hbn./, E. pronoe /Esp./ i E. pan-
drose /Bkh./. W górach 1 na północy kraju pojawiają się : Par-
nas sius mnemosyne /L./, Erebia ligea /L./ i Laslommata petro-
politana /F./. 

Specjalną grupę tworzą gatunki wędrowne. Są to gatunki migru-
jące zwykle corocznie, a w latach o sprzyjających warunkach 
klimatycznych nawet masowo z południa na teren Polski i dalej 
na północ, lub też z południowych do północnych obszarów kraju. 
Liczność pojawu tych gatunków u nas zależy zwykle od napływu 
osobników z południa. Są to: Pontla daplidice /L./, Colias cro-
cea /Fourc./, C. hyale /L./, C. australis Vrty, Vanessa atalanta 
/L./, V. cardui /L./ i Everes argiades /Pall./. 
Pewne gatunki przylatują ze wschodu: Nymphalis xanthomelas 
/Schiff./ 1 N. vau-album /Schiff./. 

Do reliktów polodowcowych należy w Folsce: Colias palaeno 
/L./, Boloria aqullonarla /Stich./, Proclosslana eunomia /Esp./, 
Oeneis jutta /Hbn./. 

2.3. Zmiany zachodzące w faunie motyli dziennych Polski. 
Zmiany w faunie motyli zachodziły zawsze równolegle ze zmia-

nami klimatu. Odbywało się to jednak Wolno, na przestrzeni stu-
leci było ledwie zauważalne. Działalność człowieka, szczególnie 
w ostatniej dobie, przyśpieszyła proces zmian. Wpływ ten dla 
większości gatunków jest zgubny. W miarę wzrostu ludności 1 roz-
woju cywilizacji technicznej wzrasta również intensywność wpły-
wu człowieka na przyrodę. Dlatego też w ostatnich kilkudziesięciu 
latach obserwuje się coraz szybszy ubytek liczebności wielu ga-
tunków motyli aż do całkowitego ich zaniku. 
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zalesiania* Mniej zagrożony jast P« anemosyne /L./. Niebezpie-
czeństwo wyginięcia grozi również Erebia sudetlca Stgr. /w Pol* 
ace jedyne stanowisko w Córach Bialskich/ oraz E* pronoe /Esp*/ 
/Jedyne stanowisko w Tatrach/. Bardzo zagrożony Jest, występu* 
Jący w niższych górach, Scolitantides orlon /Pall./. Utrzymuje 
się Jeszcze w Kazimierzu n. Wisłą. 

Na 27 gatunków z ekosystemów o roślinności ruderalno-krze-
wiastej zanika 14 /52#/. Jeszczo przed 1914 wymarł południowy 
gatunek Zerynthia polyxena /Schiff./. Bardzo zagrożone są: 
Neptis sappho /Pall./ znany z Jednego stanowiska /możliwe*, że 
wyginął prze2 wyłapywanie/ oraz N. rivularis /Scop./ występu-
jący jeszczo na kilku stanowiskach. 

Na obszarach rolniczych występuje 12 gatunków, przeważnie 
synantropijnych, z których zanikają 4, a w tym Papilio machaon 
/L*/ oraz Iphiclides podalirius /L./. Szczególnie ten ostatni 
wyginął na większości stanowisk w centralnej Polsce, utrzymując 
się jeszcze na południowym pograniczu. 

Nie ulegają zanikowi gatunki synantropijne Jak P. rapae /L./, 
P. napi /L./ 1 inne. Częstośó pojawu gatunków wędrownych Jak 
Vanessa cardul /L./ lub Colias crocea /Fourc./ zależy od dwóch 
czynników: od warunków klimatycznych w okresie nalotu z południa 
oraz od warunków pc godowych w Polsce w czasie rozwoju następnego 
pokolenia. 

Ogólnie biorąc na 160 gatunków omawianych nadrodzln Papilio-
noidea i Hesperioidea zanika 71 gatunlców /44%/. Być może pięć 
gatunków już wyginęło, a mianowicie: Zerynthia polyxcna /Schiff./ 
/po 1914/, Neptis sappho /Pall*/ /po 1967/, Clossiana titania 
/Esp*/ /po 1939/, Melitaea phoebe /Schiff./ /po 1934/, Cocnonym-
pha oedippus /F./ /po 1971/. 16 gatunków najrzadszych, naukowo 
najciekawszych jest w dużym stopniu zagrożonych wyginięciem. 

Oprócz zjawisk regresywaych występują też przypadki progresji 
pewnych gatunków* Melanargia galathea /L./ według danych Frie-
sego /47/ oraz Urbahaa /196/ rozszerzył zasięg występowania w 
kierunku płn.-zach. na Pojezierze Fooorskle, Nizinę Szczecińską 
i do płn. Meklemburgii w końcu ubiegłego 1 początku obecnego 
stulecia. Brak danych po 1939. Erebia pharte /I!bn./ od 1958 
/pierwszy okaz/ rozprzestrzeniania się na polską stronę Tatr 
ptfzez przełęcz Toaanową /Dąbrowski, 1963/ /37/. Plebicula amaada 
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/Sohm./ rozszerzył na początku obecnego stulocia swój zasięg w 
kierunku zachodnim na teren Pojezierza Pomorskiego 1 dalej na 
zachód do Mekleotourgii /Urbahn, 196/. Według współczesnych obser-
wacji wydaje się być coraz liczniejszy w płru-wsch. Polsce. 
Hateropterus morpheus /Pall./ według Friasego /47/ rozszerza 
swój zasięg w ostatnich dziesiątkach lat na zachód w północnej 
części NRD 1 na północ od płd. Szwecji 1 płd. Finlandii. Na te-
renie pin. Polski wydaje się być coraz liczniejszy. Z drugiej 
strony należy zdać sobie sprawę, iż wskutek osuszania szereg 
jego stanowisk zasika. Carterocephalus sllvlcolus /Melgan/ roz-
szerzył swój zasięg w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat na 
północ 1 zachód na teren płn. Niemiec i Niziny Szczecińskiej 
/Urbahn, 196/ /Friese, 47/. 

3. Wykaz gatunków i podgactunków. 
W wykazie umieszczono wszystkie gatunki i podgatunkl wystę-

pujące w Polsce oraz. te, o których, znajdują się jakiekolwiek 
wzmianki w literaturze, a także występujące w bezpośrednim są-
siedztwie. Podano nazwę łacińską, nazwę polską oraz najczęściej 
używane synonimy. Gatunki występujące w Polsce są wyróżnione 
kolejnymi liczbami od 1 do 160. Podgatunki występujące w Polsce 
oznaczono podkreśleniem. Synonimy wyróżniono czarną kropką. 
Litera B oznacza, iż gatunek Jest omówiony w roz. 6 /Informacje 
błędne i niepewne/. 

Papillonldae Kotylowce 
Papilio 
- machaon /L./ 
-*8phyrus Hbn., syn. 
- — gorgągua Fruhst. 
Iphiclides 
- podalirius /L./ 
-*sinon /Poda/, syn. 
• - podalirius L. 
Zerynthia 
• polyxena /Schiff./ /B/ 
-'bypaipyle /Schulze/, syn. 
-*hypermcostra /Scop./, hom.nwż. 

Motyl 
- paź królowej 

- paź żeglarz /żeglarok/ 

Zygzakowiec 
— kokornakowiec 



Farnaraius 
4 - a polio /L./ /B/ 
- - nleslołowskll Rw» 
• • frankenbergeri Slaby 

5 - nnenosyne /L./ /3/ 
- - boruaslanua Fruhąt. 
• - slleslacus Fruhst. 
- - sltowskll Chrost. 
- -"sandecensis Chroat.,syn. 
• - duklensls Chro3t. 
• livoceasis Chrost.,syn. 
- ~*karmrtsnsis Chrost.,syn. 
- - shlllftl Bryk 
- -*resoviensis Chrost.,syn. 

Pieridaa 

Aparla 
6 - cratsegi /L./ 
- * crataegl L* 
PI er i a 

7 - brasslcae /L./ 
- - brasslcao L. 

8 - rapao /L./ 
- - rapao L. 

9 - napi /L./ 
- - aapl Lg 

10 - bryonlae /Hbn./ 
- - yihorlatenala Moucha 
Pontia 

11 - daplidlce /L./ 
- - daplidico L. 

/B/ 

Anthocharis 
12 - cardanlnes /L./ 

- - cardamlnes Ł. 
Colias 
- phicoaone /Esp./ 

13 - palaeno /L./ 
- — europone Esp. 
- - pruef feri Kw. 

/B/ 
/B/ 

Niepylak 
- apollo 

— Bpotaozyna 

Bielinki 
Nie strzęp 
- głogowiec 

Bielinek 
- kapusta!k 

- rzepnik 

- bytookowiec 

- górski 

- rukiewnlk 

Zorzynek 
- rzeżuchowlec 

Szlaczkod 

- torfowiec 

- ctvrysotbawe /Esp./ /B/ 
14 » oyrmidcne /Esp./ /B/ 

• - gyrnidone Esp. 
13 • crocea /Fourc./ 

-'edusa /F./. syn. 
• - crocea Fourc. 

16 - byale /L./ 
• • hyale L. 

17 - aostralia Vrty. 
• - calida Vrty. 
Goneptaryx 

18 - rhamul /L./ 
- - rhamnl Ł. 
Lopfcidea 

19 - slnapis /L./ 
- - ainapis L» 
• norsei Fent. 
• - major Grund 

Nymphalidae 
Apatura 

20 - Iris /L./ 
• - Iris L. 

21 - ilia /Schiff./ 
- - Ilia Schiff. 
Linanitl8 

22 - populi / W 
- « populi L. 

23 - canilla /L./ 
-'sibilla /L./, syn. 
• - caallla L. 
Neptis 

24 - sappbo /Pall./ 
- - aceria Esp. 

25 - rivularis /Scop./ /B/ 
-'lucilla /Schiff./, syn. 
•'coenobita /Stoll./,syn. 
«'canilla /Esp./, syn. 
- - rlvularls Scop. 
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- szafraniec 

- sylwetnik 

- siarecznik 

- południowy 

Łistkowiec 
• cytrynek 

tfiotak 
- gcrczycmik 

Południce 
Mleniak 
- tęczowiec 

- Btrużnik 

Pokłonnik 
- osiniec 

- wróż 

żałobnikowioc 
- dwuprzepaskowy 

- Jednoprzepaskowy 



Nymphalis 
26 - antiopa /L./ 

• • antlopa !»• 
27 - polychloros /L./ 

• - polychloroa L. 
23 - xanthnnwlen /Schiff./ 

• - xanthomelas Schiff. 
• - anaa Kw. 

29 - vau-album /Schiff./ 
-*L-album /Eap./, eyn. 
- - Vcju-albura Schiff. 
Inachis 

30 - io /L./ 
- - ioL. 
Vanessa 

31 - atalanta /L./ 
atalanta L. 

32 - cardui /L./ 
- - cardui L. 
Aglais 

33 - urtlcae /L./ 
- - urtlcae L. 
Folygonia 

34 - c--album /L./ 
- — c-album L. 
Araschnia 

35 - lovana /L./ 
- - levana L. 
Pandoriana 

36 - pandora /Schiff./ 
-*maja /Cr./, syn. 
- - pandora Schiff. 
Argynnls 

37 - paphia / W 
• - paphia L. 
Argyronoae 

38 - laodica /Pall./ 
• - laodice Pall. 

Rusałka 
- żałobnik 

- wierxbowiec 

• ksaotcawlas 

• L-białe 

- pawik 

- a<fcairał 

- osotnik 

- pokrzywnik 

- ceik /c-białe/ 

- kratkowiec 

Perłowiec 
• pandora 

- malinowiec 

- wschodni 

Hesoecidalia 
39 - aglaja /L*/ - większy 

-charlotta /Haw./, syn. 
• - agloja L. 
Fabriciana 

40 - adippo /Schiff./ - leśny 
-*phryxa /Bgstr./, syn. 
-"cydippe /L./, hocuzwż. 
- - adippe Schiff. 

41 - niobe /L./ • niobe 
- - niobe L. 
Issoria 

42 - lathonia /L./ - mniejszy 
- - lathonia L. 
Brenthis 
• hocate /Schiff./ 

43 - daphne /Schiff./ /B/ — dafne 
- - daphne Schiff. 

44 «• ino /Rott./ - ino 
-"parthenie /Bgstr./, syn. 
- - ino Rott. 
Boloria 

45 - pales /Schiff./ /W — górski 
— — tatranols Crooson 
- -'ignita Kw., syn. 

46 - aquilonaris /Stich./ - błotny 
-"arsilache /Knoch/, hem.nuż. 
- - alothea Remra. 
- - nigrofaociata Kw. 
- - podhalensis Cross, et Cusr. 
Proclosslana 

47 - eunomia /Esp./ /B/ — tundrowy 
-'aphirapae /Hfcn./, syn. 
- — eunomia Esp. 
- - hel ml na Fruhst. 
• - gleysztori Kw. 
dossisna 

48 - selene /Schiff./ - selene 
- - selene Schiff. 



49 - etrphrosyne /L,/ 
- - euphrosyne L, 

50 - titania /Eap,/ 
-'amathusla /Eap,/t hom.nwż, 
- —blalcrlezensis Gley, 

51 - dla /L,/ 
- - dla L. 
Melitaea 

52 - cinxia /L./ 
- - dalia Schiff, 

55 - phoabe /Schiff,/ /B/ 
- - phoebe Schiff» 

54 - didyma /Esp,/ 
- - didyma Esp. 
- - subrubida Vrty. 
- trivia /Schiff./ 
-*fascelis /Esp,/, syn, 

55 - diamlna /Lang/ 
-'dictynna /Esp,/, hom.nwż, 
- - dlamina Lang 
Mellicta 

56 - athalia /Rott./ 
- - athalia Rott. 
- parthenoides /Kef./ /B/ 
-'parthenie /Godt./,hom.nwż. 

57 - aurelia /Nick,/ 
-'parthanio - /Bkh. / , hom.nwż , 
- - aurelia Nick. 

58 - britomartis /Assm,/ 
- - britgmartla Assm. 
Euphydryas 

59 - maturna /L./ 
- — maturna L. 
- - adamczewskii Kw. 
- cynthia /Schiff./ /B/ 
-'triyia Esp. ncc Schiff.,syn. 

60 - aurinia /Rott./ /B/ 
- v aurinia Rott. 
- - celina Kw. 

* eufrozyna 

- białowieski 

- najmie Jazy 

Przeplatka 

- łąkowa 

- olbrzymia 

- czerwona 

- torfowa 

. - Jasna 

- aurelia 

- ciemna 

- Jeaianówka 

- różnobarwna 

Satyridae 
nelanargia 

61 - galathea /L-/ 
- - galathea L. 
Hipparchia 

62 - fagi /Scop./ /B/ 
-'hermicne /L./, syn. 
- - fagi Scop. 

63 - hermiono /L./ 
aella /Hffmgg./, syn. 

-"alcycne /Schiff./, syn. 
- - hermiono L. 

64 - semele /L./ 
- — semele L. 

65 - statilinus /Hufn./ 
- - statilinus Hufn. 
Chazara 

66 - briseis /L./ /B/ 
Oeneis 

67 - Jutta /Hbn./ 
- — Jutta Hbn. 
Hinois 

68 - dryas /Scop./ 
-'phaedra /L./, syn. 
- - dryas Scop. 
Brintesia 

69 * circe /F./ 
-•proserpina /Schiff./, syn. 
- - ciarce F. 
Arethusana 
- arethusa /Schiff./ 
Ilanlola 

70 - Jurt Ina /L./ 
- - Jurt Ina L. 
Hypousphele 

71 - lycaon /Kuhn/ 
- - lycaon Kubn 
Pyronia 

72 - tlthonua /L./ 
- - tithonus L. 
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Oczennlce 
Polowiec 
• szachownica 

Skalnik 
- Olbrzymi 

• aleJena 

- semela 

- czarny 

- stepowy 

- arktyczny 

- dryjada 

- prozerpina 

Frzestrojnlk 

- wielki 

- likaon 

- tltonua 



Apharctopus 
73 - hyperantus /L./ 

- - hyperantus L. 
Erebia 

74 - ligea /L./ /B/ 
- - merldlonalis Coltz, 
- - subeuryale Strd. 
- - llvonlca Telch 

75 - ruryale /Esp./ /B/ 
- - euryale Esp. 
- - tatrica Strd. 

76 - manto /Schiff./ 
- - praeclara Nles. 

77 - epiphron /Knoch/ 
- - transsylvanlca Rbl. 
- - slleslana M.-Dur. 
- -"ssdetica Petry, syn. 

78 - pharte /Hbn./ 
- - cttpompa Fruhst. 
- aelaapus /Fuessl./ /B/ 

79 - sudetioa Stgr. 
- - sudetica Stgr. 

80 - aethiops /Esp./ /B/ 
- - aethiops Esp. 

81 - modusa /Schiff./ 
- - brlgobanna Fruhst. 

82 - gorge /Hbn./ 
- - rudkovskil O.3.H. 
- mnestra /Hbn./ /B/ 

83 - p*onoe /Esp./ /B/ 
- - pronoe Esp. 
- montanus /Prun./ /B/ 
-'goante /Esp./, syn. 
-"homole /Fruhst./, syn. 
- oeme /Hbn./ /B/ 
- meolans /Prun./ /B/ 
-'stygnę /0©hs./, syn. 

QU - pandrose /Bkh./ 
-'lappona /Thnbg./, syn. 
- - sobor Posche 
- -'roberti Peschke, syn. 

- trawnik 

Kniejowiec 
- boruta 

- podgórski 

- tatrzański 

- wysokogórski 

- bezplamkowy 

- sudecki 

- medea 

- meduza 

- barwny mniejszy 

- barwny większy 

- siwy 

Coenenympha 
85 - tu Ilia /Muli./ 

—*phllaxenus /Esp./, syn. 
- - tlphon Rott. 
- - denophile Frr. 
- -*sueęlca Heasu, syn. 
- -*lsis Thnbg., syn. 

86 - pemphilus /L./ 
- - pemphilus Ł. 

87 - arcania /L./ 
- — arcania L. 

88 - glycerion /Bkh./ 
-'iphls /Schiff./, hom.nwż. 
- - glycerlcn Bkh. 

89 - hero /L./ 
- - hero L. 

90 - oedippus /F./ 
- - magnocellata Rw. 
Pararge 

91 - aegeria L. /B/ 
- - tirels Dtlr. 
- -'egerides Stgr., syn. 
Laslommata 

92 - megera /L./ 
- - megera L. 

93 - maera /L./ 
- hiera /F»/, syn. 
- - maera L. 

94 - petropolltana /F./ 
—"hiera auct., syn. 
• - petropolltana F. 
- - bialovlezensls Kw. 
Łopinga 

95 - achlne /Scop./ /B/ 
-'deianira /L./, syn. 
- - achlne Scop. 
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Strzępotek 
- większy 

- ruczajnlk 

- wielkoplamkowy 

- leśny 

- brunatny 

- czarny 

Osadnik 
- leśny 

- megera 

- brunatny 

- górski 

- achlne 



Notaeobiidao 
Ilamearls 

96 - ludna /L./ 
- - lucina L. 

Lycaenldae 
Thecla 

97 - betulae /L./ 
- -» betulae L.  
Quercusia 

98 - quercu3 /L./ 
- - guercus L. 
Nordmannia 

99 - acaciao /?./ /B/ 
• - acaclae F. 

100 - lllcls /Esp./ 
- - lllcls Esp. 
Strymcnidia 

101 - splnl /Schiff./ 
- - splnl Schiff. 

102 - v-album /Knoch/ 
- - valbum Knoch 

103 - prunl /L./ 
- — prunl L. 
Callophrys 

104 - rubl /L./ 
- - rubl L. 
Lycaena 

105 - helle /Schiff./ 
-'amphidanas /Espw/, syn. 

helle Schiff. 
106 • phlaeas /L./ 

- - phlaeas L. 
107 - dispar /Haw./ /D/ 

- - rut Hus Wernb. 
Heodes 

108 - vlrgaureae /L./ 
- - vlrgaureae L. 

109 - tltyrus /Poda/ 

17 

tfieleny 
Wielena 
- lucyna 

Hodraszkowate 
Ogończyk 

- brzozowiec 

- dębowioc 

• akacjowy - stepowy 

- tarnin owiec 

- w-białe 

- aliwowiec 

- zielony 

Cze rvod.cz yk 
- najcniejszy 

- Żarek 

- plomienlec 

• dukatek 

- brunatek 

-'dorills /llufn./, syn. 
- - tltyrus Poda 

110 - alciphron /Rott./ 
- - alciphron Rott. 
Thersamonia 
- thersamon /Esp./ 
Palaeochrysophanus 

111 - hippothoe /L./ 
- - hippothoe L. 
Lampidea 
- boeticus /L./ 
Syntarucus 

112 - pirithous /L./ 
-'telicanus /Lang/, syn. 
Everes 

113 - argiades /PalW 
- - argiades Pall. 

114 - decoleratus Stgr. 
-'sebrus /Ilbn./, hocwnwż. 
- - decoloratus Stgr. 

115 - alcetas /Hlfmgg./ 
-'coretas /Ochs./, syn. 
- - alcetas Hfjfagg.-
Cupido 

116 - mini ais /Fuessl»/ 
minlous Fuessl. 

- osiris /Meig./ 
-'sebrus /Bolsd./, syn. 
Glaucopsyche 

117 - alexis /Poda/ 
-'cyllarus /Rott./, syn. 
- - alexls Poda 
ttaculinea 

118 - aleon /Schiff./ 
- - alcon Schiff. 
- rebeli /Hlrsch./ 

119 - arion fLj 
- - arion L. 

120 - teleiua /Bgstr./ 
-"euphemus /Hbn./, syn. 
- - teleius Bgstr. 

/B/ 

/B/ 

/B/ 

- zaoglenlec 

- łąkowy 

Eodra3zok 
- kooonicowy 

- najmniejszy 

- leśny 

• gorycznlk 

- arion 

- łąkowy Jasny 
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121 - naoslthous /Bgatr./ /B/ 
—* arcaa /Rott*/, hom.nwż. 
- - nauslthoua Bgstr»  
Jolana 
- jolas /Ochs./ /B/ 
Philotes 

122 - baton /Bgstr./ 
- - baton Bgstr. 

123 - vicrama /Moore/ 
- - schlffermuellerl Hema. 
Scolitantldea ~ 

124 - orion /Pall./ /B/ 
- - orlon Pall.  
Plebejus 

125 - argus /L./ /B/ 
- - aegon Schiff. 
Lycaeidoa 

126 - idas / W /B/ 
- - pseudartaorlcana Beuret  

127 - argyrognomon /Bgstr./ /B/ 
• lsaanlas /Meig./, syn. 
- -» dubla Herlng 
- - danaprlensis Stempf.et Schm. 

- łąkowy ciemny 

- szarawy zachodni 

- szarawy wschodni 

- orion 

- argus 

- szafirowy tmiejszy 
- szafirowy większy 

Yacciniina 
128 - optilete /Knoch/ 

- - optlleto Knoch 
Eumedonla 

129 - euaedon /Esp./ 
-'chircn /Rott./, hom.nwż. 
• - eunedon Esp. 
Ariela 

130 - ageatis /Schiff./ /B/ 
-'astrarche /Bgstr./, syn. 
-'medon /Hufn./, syn. 
- - agestls Schiff. 

/B/ 131 artazerzas /P«/ 
- — inhonora Jach. 

- torfowiec 

• czarny 

- brunatny 

- wschodni 

Cyaniris 
132 - semlargua /Rott./ 

-'aois /Schiff./, syn. 
- - samiargus Rott. 
Agrodlaetus 

133 • danon /Schiff./ /B/ 
- - danon Schiff. 
- admetus /Esp./ /B/ 

134 - ripartil /Frr./ /B/ 
-"rippertii /B./, syn. 
- - ripartil Frr. 
Plebicula 
- escherl /Rhn«/ /B/ 

135 - dorylas /Schiff./ 
-'hylas /Esp./, syn. 
-'argester /Bgstr./, syn. 
- - dorylas Schiff. 

136 - amanda /Seto./ 
-'icarius /Esp./, syn. 
- - amanda Schn. 

137 - thersites /Cant./ 
- - thersites Cant. 
Meleageria 

138 - daphnis /Schiff./ 
-'meleager /Esp./, syn. 
- - daphnis Schiff. 
Lysandra 

139 - coridon /Poda/ 
- - coridon Poda 
- - borussla Dadd 

140 - bellargus /Rott./ 
-'adonis /Schiff./, syn. 
- - bellargus Rott. 
Polyommatus 

141 - learus /Rott./ 
- - learus Rott. 

142 - eroidos /Friv./ /B/ 
- - orlentalls Kw. 
Celastrlna 

143 - arglołus /L./ 
• - arglołus 1>. 

17 

floletek 

gnlady 

błękitny 

chabrowy 

pseudolkar 

meleagar 

korydon 

1ażurek 

Ikar 

eroides 

wieszczek 
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Hesperiidae 

Pyrgus 
144 - malvae /L./ 

- - malvae L. 
145 - alveus /Hbn./ 

- - alveus Hbn. 
146 - armoricanus /Oberth./ /B/ 

- - dlsjunctus Alberti 
147 - serratulae /Rbr./ 

- - serratulae Rbr. 
- cirsil /Rbr./ /B/ 
-'fritillum /Schiff./,hom.nwż." 

148 - frittilarius /Poda/ /B/ 
-'carthami /Hbn./, syn. 

frittilarius Poda 
- - septentrlonalls Albertl 
Spialia 

149 - sertorius /Hffmgg./ /B/ 
-*hibiscae Hemm., syn. 
-*sao /Hbn./, hom.nwż. 
- - sertorlus Hffmgg. 
Carcharodus 

150 - alceae /Esp./ 
- - alceae Esp. 
Reverdinus 

151 - flocciferus /Zell./ 
-"altheae /Hbn./, hom.nwż. 
- - alchymlllae Hemm. 
Lavatheria 
- lavatherae /Esp./ 
Erynnis 

152 - tages /L./ 
- - tages L. 
Heteropterus 

153 - morpheus /Pall./ 
morpheusPall. 

Powszelatki 

Warcabnik 

- wczelak 

- większy 

- mniejszy 

- pięciornikowiec 

- stepowy 

- czerwony 

- ślazowiec 

- malwowy 

Powszelatek 
- brunatek 

Trzcinnik 
- błotny 

Carterocephalus 
154 - palaemon /Pall./ /B/ 

- - palaemon Pall. 
- - tolll Kw. 

155 - silvicolus /Heig./ 
-'aylviua /Kaoch/, bom. nwż. 
- - sllvlcolus Helg. 
Thymelicus 

156 - acteon /Rott./ 
- - acteon Rott. 

157 - lineola /Ochs./ 
- - lineola Ochs. 

158 - sylvestris /Poda/ 
-"flava /Brunn./f syn. 
-'thaumas /Hufn./, syn. 
- - sylvestrls Poda 
Hesperia 

159 - comma /L./ 
- — comma L. 
Ochlodes 

160 - venatus /Brem.et Grey/ 
-"sylvanus /Ksp./, hom.nwż. 
— f a u n u s Turatl 
- -'esperi Vrty., syn. 
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Ko3ternik 
- palemon 

- leśny 

Karłątek 

- akteon 

- ryska 

- kresa 

- klinek 

- kniejnik 

4# Część systematyczna 
4.1. Objaśnienia wstępne. 

W części systematycznej omówiono gatunki motyli dziennych 
występujących aktualnie w iolsce oraz te, któro były kiedykol-
wiek wymieniane z terenu naszego kraju, a także gatunki, których 
występowania nie stwierdzono, ale istnieje znaczne prawdopodo-
bieństwo znalezienia ich w Polsce. 

V/ tekście podano ogólną charakterystykę nadrodzin, rodzin, 
po dr od z In i rodzajów. V/ opisach gatunków podano: nazwv łacińską 
i pol3ką, częściej stosowane synonimy, homoniny nieważne, miej-
sce typowo, okres pojawu, biotop, niektóre dane bionomiczne, 
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zmienność gatunku oraz formy i podgatunki występujące u loloco. 
Rozsiedlenie w Europie podano jedynie orientacyjnie, zaś roz-
siedlenie w Iolsce dokładnie, ale ty lico dla gatunków rzadszych 
i ciekawszych w oparciu o dano w literaturze oraz osobiste 
spostrzeżenia. W przypadkach wątpliwych lub też informacji wy-
raźnie błędnych omówiono je w roz. 6 /Informacje błędne i nie-
pewne/. irzypuszczalnie nie wszystkie błędne informacje zostały 
uwzględnione. Istnieje \JXC1C i-ródoi błędów, których sprawdzenie 
jest bardzo trudno, szczególnie w sytuacji, gdy wiolo dawnych 
zbiorów zostało w okresie wojny zniszczonych. Tolułt dotyczący 
gatunków nie występujących w iolsce zaznaczono czarną pionową 
linią. Gatunki występujące w Polsce są oznaczone liczbami od 
1 do 150. Numeracja gatunków jest zachowana w całoj pracy. Ha 
kaicu roz. 4 zamieszczono tabel',; średnich okresów pojawu 
/tab. 4/. 

Gatunki r»tyli dziennych występujące w Polsce należą do 
dwóch nadrodzin: iapilionoidea i Hesperioidea. Pierwsza liczy 
143 gatunki, druga 17. 

4.2. Papilionoidoa 
Uadrodzina obejuuje znaczną większość motyli dziennych w 

skali świat owej. Szacunkowo liczy ona około 9000 gat. Aktualna 
liczba stale ulega wzrostowi. literaturze często można spot-
kać dla tej nadrodziny nazw»- Rhopalocera. 2 nartrodzlny Papilio-
noidea występują_w iolsce przedstawiciele następujących rodzin* 
Papilionidae, Pieridao, Kymphalidae, Satyridae, Heoeoblldao i 
Lycaenidae, tf Palearktyce występuje ok. 1500 gat., w Europie 
ok. 340 gat., w Polsce 143 gat. Motyle posiadają duże, szero-
kie skrzydła, stosunkowo niewielką głowę, nogi przednio często 
^karłowaciało, czulili rnaezugowate. Różnorodność barw, kształtu 
skrzydeł i wielkości bardzo duża /rozpiętość skrzydeł od ok. 15 
do 170 mra/. ''otyłe latają przy słonecznej pogodzie /niektóre 
tropikalne gatunki rodziny Satyridae latają o zmierzchu/, wy-
sysają kwiaty, dojrzałe owoce, sek skaleczonych pni drzewnych, 
ekskrementy i wilgotne miejsca na ziemi. Gąsienice nagie, krótko 
owłosione lub opatrzone kolcami żerują na liściach drzew lub na 
roślinach zielnych. loczwarki leżą luźno na ziemi lub też są 
unocowane w pozycji pionowej głową do góry lub w dół. 
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4.2.1. Papilionidae Leach, 1819. - totylowce 

Rodzina Papllicnidae obejmuje w Palearktyce 3 podrodzlny: 
Papilicninae, Zerynthiinae i Parnasslnae. V literaturze nożna 
się spotkać z podziałem tej rodęiny na dwie: Papilionidae 
& Parnas3idae. 

Do rodziny należą motylo duże 1 bardzo duże aż do najwięk-
szych /tropikalny rodzaj Ornithoptera Boisd. o rozpiętości 
skrzydeł do 170 mm/. Motyle mają charakterystyczny wklęsły tylny 
brzeg skrzydeł tylnych oraz drugą żyłkę aksylamą na skrzydłach 
przednich. Nogi przednie całkowicie wykształcone, czułki ca 
Ogół krótkie, zakończone buławką. Gatunki tropikalne wykazują 
olbrzymią rożnorodr.ość kształtów i barw. Lot przeważnie bystry 
lub szybujący. Niektóre gatunki są trujące dla ptaków. Gąsie-
nice nagie lub porosłe rzadkimi włoskami żerują pojedynczo. 
Poczwar ki umocowane głową do góry lub leżą luźno na ziemi. 
Do rodziny należy w skali światowej ok. 550 gat., w Palearkty-
ce ok. 100 gat., w Europie 12 gat., w Polsce 5 gat. 

Papilioninae 
Motyle duże i bardzo duże o różnorodnym kształcie, ubarwie-

niu 1 deseniu skrzydeł. Skrzydła tylne opatrzone najczęściej 
krótszym lub dłuższym ogonkiem. U niektórych gatunków całe skrzy-
dło tylne wydłużone Jest w kształcie szerokiego ogonka. Motyle 
mają lot lekki, szybki, niekiedy szybują nie poruszając skrzy-
dłami. Gąsienice wielu gatunków posiadają z tyłu głowy gruczo-
ły wciągalne /osmeteria/, które przy r*>drażnleniu wysuwają wy-
dzielając silny zapach. Gatunki tej podrodziny /w liczbie ok. 
500/ zamieszkują wszystkie kontynenty. W Palearktyce występuje 
ok» 60 gat. należących do kilku rodzajów. W Europie i w Polsce 
>/ystępuJą przedstawiciele dwóch rodzajów: Papilio Latr. oraz 
Iphiclides Hbn. 

papilio Latreille, 1005 - Motyl 
Rodzaj obejmuje w Palearktyce ok. połowy /30/gat. podro-

dziny, w Europie 4, w Polsce 1. 
1. Papilio macham /Linneeus, 1758/.- Motyl paź królowej. 
Kiejsco typ. - Szweoja. m.str. 44 
Syn. - Papilio spfayrus /Hubner, 1823/. 
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Rozsiedlenie. Niemal cala Paloarktyka. U Afryce sięga na 
południu do oaz Sahary, w Azji od Himalajów do Kamczatki, a 
na wschód do Japonii. Znany z pin. Indii, płn. Kaszmiru 1 
śr. Chin. Występuje w płn.-zach. części Ameryki Płn. Cała Eu-
ropa oprócz Anglii, gdzie pojawia się jedynie na kilku stano-
wiskach. W I olsce wszędzie dość pospolity oprócz Tatr, dokąd 
zalatują jedynie przypadkowe okazy. 

Okres pojawu. występuje w dwóch pokoleniach: gen. vern. 
od p. V do pol. VI, gen. aest. aestivalis Shelj. od p.VII 
do poi. VIII. W sprzyjających warunkach pogodowych mogą poja-
wiać się pojedyncze okazy trzeciego pokoi, w VIII i IX. 

Biotop. I"otyl lata na nasłonecznionych miejscach, na więk-
szych polanach leśnych, brzegach lasów,wzgórzach, torowiskach, 
polach koniczynowych, rzadziej na łąkach. V/ górach na polanach, 
zboczach, wzgórzach. Lubi przebywać.dłuższy czas na jednym miej-
scu /szczyty wzgórz, polany leśne/. 

Bionomla. Motyl lata ezybko zygzakami, lub wolno przenosząc 
się z lwi atu na kwiat, lub też szybuje na ulubionych miejscach. 
Hoże pokonywać znaczne odległości. Gąsienice żerują na roślinach 
baldaszkowatych /Umbellif erae/. Pierwsze pokoi, gąsienic żeruje 
w czerwcu najczęściej na marchwi zwyczajnej /Daucus carota L./, 
drugie pokoi, w sierpniu 1 wrześniu przede wszystkim na bie-
drreńcu nniejszym /Pimpinella sazifTaga L./. Gąsienice podraż-
nione jakimś bodźcem zewnętrznym wysuwają /umieszczone tuż za 
głową/ dwa długie, pomarańczowe gruczoły wciągalne wydzielając 
silny, charakterystyczny zapach. Poczv/arki umocowane do traw 
bywają Jasnozielone, żółto-brązowe lub jasnoszaro* Poczwarki 
zimują raz, niekiedy dwa, a nawet trzykrotnie. Gąsienice i pocz-
warki bywają niszczone przez znaczną liczbę /ok. 20/ różnych 
gatunków pasożytów. Samice składają jaja pojedynczo na spodzie 
liścia. 

Formy. machaan /L./ nie ma tendencji do tworzenia odręb-
nych form geofxaficznych. Z obszaru Azji, Europy i Afryki opi-
sano niewielką liczbę form geograficznych. Zmienność Indywidu-
alna nieznaczna. Zmiany zachodzą w układzie ciemnego desenia 
oraz intensywności barwy tła skrzydeł /ochrowo-żółte lub blade/. 
Niekiedy czarna przepaska na wierz. skł. tyl. sięga niemal ko* 
nórki środkowej. Sporadycznie pojawiają się okazy o różnorodnych 
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zmianach czarnego deseniu, w krańcowych przypadkach bywają 
nawet całkowicie czarne. 

Podgatunek nomlnatywny występuje w Skandynawii. W Europie 
środkowej i w Polsce - P. machacn gerganus Fruhst orf er, 1922, 
większy oraz intensywniej żółty niż pgat. nomlnatywny* 

Iphiclides Hubner, 1823 - Motyl 
Do rodzaju należą dwa gat. Jeden występuje w Europie 1 w 

Polsce, drugi we wsch. Azji. 

2, Iphiclides podalirius /Llnnaeus, 1738/.- Motyl paź żeglarz 
/taglmrak/. " ^ 
Miejsca typ. - Liworno /Italia/. a. str* 62 
Syn.- Papilio slaon /Poda» 1761/. 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Europa, Azja Mniejsza, zach. 1 
śr. Azja do Ałtaju. Pospolity w oazach Sahary. Częsty w płd. i 
śr. Europie, sięga na północ do ok. 93° sz. płn. Brak go w 
V. Brytanii i Femmskandll. V Danii, płn. części NRD i RFN, Kra«= 
jach Przy bałtyckich, a nawet w płd. Szwecji znane są sporadyczna 
przypadki pojawienia się pojedynczych zalatujących z południa 
okazów. 

V Polsce występuje lokalnie częściej w górzystym południowym 
pograniczu. Dalej ku północy na ogół rzadszy, a na północ od 
Warszawy spotykany bywa sporadycznie. V niższych górach do wy-» 
sokości ok. 1000 m, w Tatrach brak. 

Okras pojawu. Pojawia się w jednym pok. w drugiej dekadzie 
V I lata do k. VI. Niekiedy w słoneczne, upalne lata pojawiają 
się okazy drugiego pok. w VIII. W płd. Europie występują nor-
malnie dwa pokolenia. 

Biotop. Występuje na otwartych, nasłonecznionych, stepowych 
terenach, na polach* obszernych polanach leśnych, brzegach lasów, 
krzewiastych nieużytkach wśród pól. Lubi okolice pagórkowate, 
łąki górskie. Pojedyncza okazy przebywają często przez dłuższy 
czas na jednym mlajscu, na polanach 1 szczytach wzgórz. 

Bionomia* Motyl lata szybko, lubi siadać na wysokich kwiatach, 
ale potrafi taż szybować w powietrzu często przez dłuższy czas 
nie poruszając skrzydłami i krążąc nad jednym miejscem. Od czasu 
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do czasu a lada na krzewach grzejąc się na słońcu. Samica skła-
da jaja pojedynczo najchętniej na małych, niskich, oddzielnie 
rosnących krzewach tarniny. Gąsienice, przypominające do złu* 
dzenia liść tarniny, pokrywają przy pełzaniu gałązki i listki 
delikatną przędzą, której się mocno trzymają. Gąsienica posia-
dają gruczoły wciągalne. Przepoczwarczenie odbywa się na źdźbłach 
traw nisko przy ziemi w bezpośrednia sąsiedztwie krzewu. Gąsie-
nica przed przepoczwarzeniem się zmieniają barwę z zielonej na 
żółto-brązową. Taką samą barwę posiada poczwąrka, upodobniając 
się w jesieni i w zimie do opadłych, zwiędłych liści tarniny. 
Jeśli gąsienica ma wydać imago Jeszcze w tym samym roku /drugie 
pokolenie/, nie zmienia barwy, pozostaje zielona, poczwarka jest 
wtedy również zielona. Gąsienice żerują najchętniej na tarninie 
Prunus spinosa L./, ale również na śliwach /Prunus L./, gruszach 
/Pirus W , głogu /Crataegus L./ 1 innych. Charakterystycznym 
jest, iż bardzo rzadko spotyka się w hodowli gąsienica lub pocz-
war ki zniszczone przez pasożyty. Ponieważ gąsienice 1« poda-
lirius /l./ żerują głównie na tarninie, a w ostatnich czasach 
rolnicy niszczą masowo tarninę walcząc ze szkodnikiem drzew owo-
cowych Aparia crotaegi /L«/, którego gąsienice żerują również na 
tarninie, żeglarek znajduje coraz mniej roślin żywicielskich. 
Zmniejsza się liczebność populacji Jak i ilość stanowisk. Gatun-
kowi tern grozi wyginięcie. 0 zanikaniu żeglarka w Sudetach pisza 
Wolf /1927/ /212/. Frlese /47/ i Bergmann /11/ wspominają o po-
dobnej sytuacji w NRD. Bielewicz /14/ pisze o zanikaniu żeglar-
ka w Polsce. W ostatnich latach liczba tych motyli w Polsce 
szybko maleje. 

Formy. Żeglarek ni® wykazuje tendencji do tworzenia form 
lokalnych. Nieco odrębna forma występuje w płd. Europie. Liczniej-
sze są f. indywidualne. Drobne różnice występują w barwie tła 
skrzydeł. Zmianom ulega też Ilość 1 szerokość czarnych przepasek 
poprzecznych na w. skł. przed. Na w. skł. tyl. występuje czasem 
pomarańczowa przepaska. Trafiają się okazy ściemnione, a nawet 
niemal całkowicie czarne. 

V Europie śr. i w Polsce występują podgatunek nomlnatywny 
X. p* podalirius L. 
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Zerynthllnae 
Podrodzina nieliczna /ok. 10 gat./, motyle przeważnie 

średniej wielkości, występują prawie wyłącznie w Palearktyce. 
W Europie występują trzy gatunki. 

Zerynthia Ochsenhelmer, 1816. - Zygzakowiec 
Do rodzaju należą dwa gatunki europejskie. 

3. Zerynthia polyxena /Denis et Schiffermuller, 1775/.- Zygza-
kowlec kokornakowiec. 
Miejsce typ. - Wiedeń m. str. 44 
Syn. - Zerynthia hypsipyłe /Schulze, 1776/, hom.nwż. - Z. hyper-

mneatra /Scopoli, 1763/. 
Rozsiedlenie. Płd. Europa» Azja Mniejsza. Północna granica 

pojawu w Europie przebiega od płd. Francji, przez Dolną Austrię, 
Czechosłowację /Morawy/, Podole, płd. Rosję. Znany z zach. części 
Azji Mniejszej. Z terenu Polski Jedną wzmiankę przytacza Xięż. 
/213/ o rzekomym złowieniu Jednego okazu kokornakowca w Biłgo-
raju /Pusz. Solska/. Informacja wątpliwa /roz. 6x1 /. Sttfglik 
/187/ podaje, iż Geyer łowił kokoraakowca w Wapienicy k. St. Biel-
ska na Śląsku. Pojaw ten przed 1914 potwierdził L. Springer. 
Ze Śląska wymieniają ten gatunek również Mańkowscy /Roou, 153/. 
Brak danych po 1914. Najbliższe stanowiska znajdują się na płd. 
Morawach /Mikulov/ i w płd. Słowacji /Sturovo/ /Kudr., 86/ oraz 
na Podolu /Sinków, Dźwinogród/ /Kr., 82/. Istnieje możliwość 
pojawu tego gat. w płd. Polsce. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. IV do k. V. 
Biotop. Silnie nasłonecznione miejsca, zbocza wzgórz o ekspo-

zycji południowej, gdzie rośnie roślina żywicielska. 
Bionomla. Motyle latają wolno, nisko, siadając na kwiatach. 

Przy końcu okresu pojawu można równocześnie spotkać motyle, jaja 
1 gąsienice, któro żerują na kdkarnakach /Arlstolochia eleaati-
tis L., A. rotunda L., A. sicula W od V do VII. Boczwarka 
dobrze ukryta zimuje raz, a niekiedy dwa i trzy razy. Podrażnio-
na gąsienica wysuwa z tyłu głowy gruczoły wciągali» wydzielając 
silny zapach. 
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Formy* Zmienność gatunku niewielka, przejawia się w inten-
sywności barwy żółtego tła skrzydeł, rozbudowie czarnego 
oraz liczbie 1 wielkości czerwonych plan na sp. i na w* skł* 

Parnasslaae 
Do podrodziny należą gatunki prawie wyłącznie górskie, doża 

i średniej wielkości. Ubarwienie charakterystyczne» tło biała 
c czarnymi, przeważnie też i z Czerwonymi, niekiedy niebieskimi 
plamami. U pylenie bardzo słabe- V czasie kopulacji na końcu od-
włoka samicy pozostaje pochewkowata okrywa /sphragia/* Kształt 
okrywy różny, bywa przeważnie cechą gatunkową. Większość gat. 
występuje w Azji środkowej /ok. 40/, w Ameryce Północnej 3 gat. 
Z Europy znane są 3 gat., z Polski 2 należące do rodzaju Par-
nassius Latr. Jeden endemiczny gat. występuje w górach Kaukazu. 

Parnassius Latreille, 1805 - Niepylak 
Rodzaj liczy ok. 20 gat. występujących głównie w centralnej 

Azji. Z Europy znane są 3 gat., z Polski 2. Gatunki rodzaju 
Parnassius Latr. przebywają zwykle na pewnym, określonym terenia 
niechętnie przenosząc się do innych środowisk. Wytwarzająca się 
tą drogą izolacja prowadzi z jednej strony do tworzenia się od-
rębnych fora, a z drugiej do zmniejszania się liczby stanowisk 
w przypadku, gdy zachodzą w nich niesprzyjające zmiany bloceno-
tyczne. Szczególnie istotną rolę odgrywa tu gospodarka człowieka, 
która ingerując w warunki środowiska w sposób bezkompromisowy i 
gwałtowny powoduje zniszczenie właściwych biotopów, a często wy-
ginięcie gatunku na danym terenie. Ujemne skutki gospodarki ludz-
kiej są wyraźne w odniesieniu do obu polskich gatunków. Na wielu 
stanowiskach gatunki te wyginęły. Obecnie nadal szybko zanikają. 
W całej Europie sytuacja wygląda podobnie. 

4. Parnassius apollo /Linnaeus, 1758/. - Niepylak apollo. 

Miejsca typ. • Szwecja «.str. 44 

Rozsiedlanie. Rajony górskie Europy, Azji Mniejszej, Azji 
centralnej* Armenia, Kaukaz, Tianszsń, Ałtaj, Sajany aż poza 
Bajkał do płn* Mongolii. Spotykany również na równinach zach. 
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Syberii 1 stepowych terenach nad Wołgą i Dnieprem /leg. Sbel-
jużko, 1910/ /153/. W Europie znany z płd. i śród. Skandynawii, 
płd. Finlandii oraz z wielu miejsc w europejskiej części ZSRR 
do Uralu. Według Vildalepp /193/ w Krajach Przybałtyckich nie 
występują. Występowania w Danii wątpliwe /przypuszczalnie wy-
ginął/. Znany ze wszystkich gór śr. 1 płd. Europy. 

W Polsce znany z Tatr 1 z Pienin. Jeszcze w końcu ubiegłego 
i na początku Obecnego stulecia rejony występowania P. apollo /L./ 
były znacznie większe. Z Sudetów znany był P. a. silesianus 
Marschner. który wyginął ostatecznie w r. 1892* Jeszcze wcześ-
niej wyginął P* a. friburgonsis Niopelt oraz P* a. isarlcus 
Rbl. z doliny Izery. Ten sam los spotkał P* a* vistulicus Rbl* 
z doliny górnej Wisły. W rejonie Śnieżnika Kłodzkiego występo-
wał niegdyś P. a. albus Rbl. et Rghf., w okol. Cieszyna - P. a* 
eicinius Fruhst. Na terenie Czech i Moraw wyginęły również nie-
które podgatunki. Mar./93/ oraz Wolf /212/ podają, iż Kuhnau 
usiłował zadomowić w Karkonoszach P* a* melllculus Stlch. pocho-> 
dzącego z Bawarii. Utrzymywał się tam od 1917 do 1926 r* Po-
tem wyginął. W Pieninach P. apollo /L»/ Jeszcze w pierwszym 
dwudziestoleciu obecnego wieku był bardzo rozpowszechniony nawet 
v samym Krościenku /Sltowski, 162/. Obecnie stał się motylem 
rzadkim. Znany był w Beskidach z Wielkiego Rogacza, Radziejowej, 
Magurzycy, Jaworzyny, Szczawnicy /Schli*, 157/. Dziś go tao 
brak. Występowanie w Bieszczadach pozostaje nadal sprawą niepewną. 
Bielewicz /15/ podaje, Iż motyl ten do niedawna był liczny w Bie-
szczadach. Od wielu lat brak pewnych danych. Istnieją jedynie 
ustna informacje o spotkaniu pojedynczych okazów. W literaturze 
spotkałem kilka mylnych wzmianek o P. apollo /L./ z terenu 
Polski /roz. 6*2 /.Na terenie Tatr po stronie polskiej P* apol-
lo /L./ występuje w zach. części na kilku stanowiskach. Zalesia-
nie zboczy o ekspozycji południowej /Zar/ spowodowało znaczne 
zmniejszenie liczebności populacji tego motyla. Trzeba niestety 
stwierdzić, iż w obecnej chwili zarówno w Tatrach jak 1 Piani-
nach grozi temu pięknemu i coraz rzadszemu gatunkowi całkowite 
wyginięcie* Najgroźniejszą przyczyną jest zalesiania jego bioto-
pów* Po stronia słowackiej Tatr jest jeszcze liczny, występuje 
w wielu podgatunkach od Białych Karpat przez Tatry Niżne do 
Preser. 
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Okres pojawu. W Tatrach pojawia się apollo nieregularnie 
w zależności od warunków klimatycznych. Przeciętnie okres pojawu 
przypada na k. VII do k. VIII. Początek pojawu w poszczególnych 
latach waha się od 15.VII do 10. VIII /Kw., 83/. W końcowym 
okresie pojawu widziano apolla jeszcze 12.X.1893 r. /Schil.,157/. 
V Pieninach pojawia się wcześniej o ok. trzy tygodnia, a bywają 
przypadki pojawu nawet ok. pol. VI. 

Biotop. P. apollo /L./ występuje w Tatrach na wysokości 
1250 - 1500 m, ale pojedyncze okazy można spotkać Już na wyso-
kości ok. 1000 m /Doi. Kościeliska, Doi. Chochołowska/. 
V Pieninach lata niżej na wysokości 600 - 950 m. Motyle prze-
bywają w kserctermicznych siedliskach roślinności naskalno-tra-
wiastej na nie porośniętych lasem nasłonecznionych zboczach i po* 
łanach przeważnie o ekspozycji południowej, gdzie znajduje się 
roślina żywicielska. Lubi tereny o podłożu wapiennym. 

Blanomia. Gatunek mało ruchliwy, przywiązany do swyoh aiejsc 
lęgowych, które niechętnie opuszcza. W gorące lata rozprzeStraifr 
nia się bardziej 1 wtedy można go spotkać w sąsiedztwie miejsc 
lęgowych w otaczających dolinach. Niechęć motyli do opuszczania 
miejsc lęgowych przyczynia się do powstawania odrębnych form, 
gdyż wymieszanie się poszczególnych populacji jest utrudnione. 
Prowadzi to również do zaniku tego motyla, gdyż zasiedlenie no-
wych stanowisk, w przypadku nieprzychylnych zmian w środowisku 
dawnym. Jest również utrudnione. W dni ciepłe, słoneczne motyl 
lata szybko, gwałtowanie lub szybuje wysoko nad zboczami. Gdy 
słońce skryje się za chmury, lot staje się ociężały, motyle sia-
dają na kwiatach lub w trawie nastawiając całą powierzchnię skrzy-
deł ku słońcu. Motyle siedzące na kwiatach przy zbliżaniu ręki 
rozkładają szeroko skrzydła 1 pocierając środkową parą nóg o spód 
skrzydeł wydają delikatny szelest. Motyle siedzące na kwiatach 
podczas zachmurzenia są tak ociężałe, iż dają się brać ręką. 
Stają się wtedy łatwą zdobyczą przygodnych osób /byłem świadkiem 
zbierania motyli przez pasących owco chłopców/. Zimę przeżywa 
apollo w stadium jaja Z dojrzałą Już do wylęgu gąsienicą. Bywają 
przypadki wylęgu gąsienic nawet w ciągu zimy, jeśli jest dosta-
tecznie ciepło. Gąsienice żerują na roślinach z rodzaju Sedum L. 
/rorchodnlk/ przy czym poszczególne podgatunki P. apollo /L./ 
żywią się tylko sobie właściwymi gatunkami rozchodnika. P. apollo 
/L./ jest w Polsce gatunkiem chronionym. 

17 

Formy. Kała ruchliwość aotyli I przywiązanie do miejsc 
ligowych sprzyja powstawaniu odrębnych form. Opisano Już prze-
szło 200 podgatunków. Pekarsky /125/ uważa, iż Tatry Wysokie i 
Tatry Niżne tworzą granicę dwóch podstawowych grup P. apollo 
/L./ pochodzących od apolla azjatyckiego od wschodu oraz apolla 
alpejskiego od zachodu. Podgatunki grupy wschodniej /Azja, Azja 
Mniejsza, Kaukaz/ są nieco większe, posiadają duże czerwone oczka, 
rośliną żywicielską gąsienic Jest rozchodnik z grupy Sedum tele-
phium L. l)o grupy tej należą: P. a. candidus Verity i P. a. 
nieslołowskii Krzywicki z Tatr Wysokich, F. a. frankenbergari 
Slaby z Pienin oraz P. a. carpathicus Rebel et Rogenhofer z 
Gór Sovar, Poprad, Lewocza. Podgatunki grupy zachodniej /alpej-
skiej/ są nieco mniejsze, mają mniejsze oczka, rośliną żywiciel-
ską jest Sedum album L. Należą tu: P.a. interversus Bryk z Bia-
łych Karpat, P.a. sztrecsnoonsis Pax z Małej Fatry, P.a. ni-
triensis Issekutz z okolic Krzemnicy, P.a. djumbirensis Bryk 
et Elsner z Niżnich Tatr, P.a. roznaviensis Issekutz z Rudaw Słowa-
ckich i okol. Kożnawy, P.a. liptauensls Peschke et Elsner ze 
słowacldej części Tatr Wysokich. Pekarsky /125/ oraz Slaby /168, 
169/ omawiają dokładniej rozsiedlenie poszczególnych podgatunków 
P. apollo /L./ w rejonie Tatr. 

Zmienność indywidualna również znaczna, opisano ponad 150 
aberacji. Zmiany dotyczą ilości i wielkości czarnych i czerwonych 
plam na skrzydłach oraz nieznacznych różnic w zasadniczo białej 
barwie tła skrzydeł. Spotyka się okazy silnie ściemnione /ab. 
nox Bryk/, a nawet całkowicie czarne /ab. bergeri Otto/. 

Podgatunek nomlnatywny występuje w Szwecji. W zachodniej 
części Tatr polskich występuje P. a. nieslołowskii Krzyw., w 
Pieninach P.a. frankenbergeri Slaby. 

5. Parnassius mnemosyne /Linnaeus, 1758/ - Niepylak imemozyna. 
Miejsce typ. - Finlandia. m. str. 44 , 62 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Kaukaz do centr. Azji. 
W Europie znany z Pirenejów, śr. Francji, Alp, Italii, gór Euro-
py śr., Karpat, Bałkanów, Krajów Przybałtyckich, płd. Finlandii, 
płd. i śr. Szwecji oraz śr. Norwegii. Z Niziny Pruskiej znanych 
jest kilka stanowisk /Sp., 173 i Vi., 198/: KI ai po da, Taurage, 
Polessk; Na Wyżynie Nowogrodzkiej k. Stołpców /Białoruś/ występo-
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wal licznie w 1937-1939 /leg. i:oś., ex coli. Kw./, /Ir.,139/. 
Wykazany z okol. Lwowa i Stanisławowa /V/crch., 203/, stryja 
/Brun., 27/, iodola /Kr., 02/. Z płn. iolskl Elbląg i Rominty 
/na granicy polsko-litowstjlej/ podaje Sp./173/. W Córach 
Świętokrzyskich /Łysica, Sw. Krzyż, Góra Chełmowa/ leg. Zajączko-
wska /1950-1961/ /ex coli. Kw./. iojodynczy okaz w mieście Lub-
linie /1931 / leg. Hoś. i ivw. /ex coli. Ku./. lrzegorzały k. 
Krakowa podajo ?obr./l43/ /1057/. lotem nie spotykany. 
v7 zeszłym stuleciu występował w całym paśmie gór śląskich 
/ " • ' . , 2 1 2 / . ICKI koniec stulecia wyginął na wielu stanowiskach 
w Górach Wałbrzyskich, Sowich, u robótce, na Snieżniku Kłodzkim. 
Obecnie utrzymuje się Jeszcze k. Sokołowslca /G. Wałbrzyskie/ -
- Szp./224/. Grozi mu całkowito wyginięcio. Garb. /116/ ix>daje 
z Tatr Jako gatunek posjpolity. Informacja błędna /roz. 6:3/. 
locząwozy od Pienin, przez Beskid Sądecki, Beskid Miski, lo-
górze Ciężkowickie, Dynowskio do Bieszczadów gatunek ten Jest 
znacznie częstszy. Z iienin wykazują: Slt./122/, 3ł*, Raz., 
2uk. /23/ oraz leg. Kw., z Beskidu Sądeckiego - Schli. /157/, 
Lew./90/, Chr./34/, z Beskidu ilisiiiego i Pogórza Ciężkowicklego 
- Chr./3V, z togórza trzeayskiego i Bieszczadów - BI./15/, z 
Borku k. Rzeszowa - Werch./203/. liusów k. iańcuta /1944/ i Za-
łęże k. Rzeszowa /1959/ - leg. T. Woźniak /ex coli. Kw./, Szkło 
k. Jaworowa /Ukraińska ~.h.ii./, log. ...S. /ex coli. Kw./. 
Zarzecze, v;ola Różwieńska k. Jarosławia, leg. i».S. /ex coli. 
Szp./, Węgierka k. Jarosłav/ia /1975/ oraz Błażowa Jolina, leg. 
T. .,'oźniak /ex coli. Chr./. Werhlaty k. Lubaczowa, 1962 «/in-
formacja ustna, niepewna/, uiejoca występowania cnemozyny na te-
renie Pogórza Karpackiego zostały podane na mapie 3./str. 43/. 

Okres pojawu. lojawia się od ok. poł. V do p. VII, ale na 
ogół nieregularnie. W zależności od warunków atmosferycznych 
pojaw może być znacznie przyspieszony lub opóźniony. Niekiedy 
można spotkać okazy mnemozyny Już w początkowych dniach maja, 
ale również w końcu lipca i w sierpniu. 

Biotop. Występuje w górach i na pogórzach do wysokości ok. 
1200, a najczęściej 500-900 m. U nas spotykany w siedliskach 
trawiastych łąk górskich, na polonach 1 brzegach lasów, wzdłuż 
potoków, a niekiedy na mokrych łąkach. JoleJ lau północy pojawia 
się na pagórkowatym terenie na łąkach śródleśnych i brzegach 

lasów, a w Cstonii i Finlandii występuje nisko nawet na po-
ziomie morza w terenie falistym na st;arpach i w dolinach rzo-
czek. 

Blonomia. Fotylo latają wolno, ociężale, przebywając zwykle 
w miejscach lęgowych. Występują lokalnie, ale w miejscach po-
jawu często licznie, lubią Iruieclste łąki, chętnie odwiedzają 
kwiaty, nieliiody na nich nocując. Samice są raniej ruchliwe, 
często siedzą nisko w trawie. Zimowanie odbywa się w stadium 
jaja, przy czyn po przezimowaniu gąsienico są Już w pełni doj-
rzałe. Opuszczają one jaja na wiosnę i żerują do IV, V jody-
nie przy słonecznej pogodzie, w nocy ukrywają się wśród podłoża, 
przepoczuorczają się na ziemi. Gąsienice żerują na różnych ga-
tunkach kolsoryczy jak: Corydalis cava Schw., C. solida Sm., 
C. intermedia Gand. i C. fabacoa Pers. Gatunek podlega ochronie. 

Formy. Todobnie jak u apolla tak i auemozyny opisano znaczną 
liczbę podgatunków /ponad 130/. Foroy występujące na terenie 
Polski, a ta :że w jej sąsiedztwie są słabo uplamlone, jasne, 
na ogół Jaśniejszo od alpejskich. Wyjątek stanowią silnie za-
ciemnione samico formy sudeckiej występującej jako I. a. sile-
siacu3 Frułistorfer. najjaśniejszych należy opisana przez 
Bryka z okolic Stryja i Lwowa /U 'Tin/, a sikająca na zaciiód 
do pogórza irzemyskiogo i i}ynow3kiego i . tn. schillei Bryk. 
Hieco dalej na wschód z doliny Złotej Lipy na Iodolu /Ubierzoua, 
->obro\;lany, .'oszczeloul̂ a/ opisał Bryk również jasny, bardzo 
podobny pgat. P. m. gros cci Bryk. Ze względu na znaczno podo-
bieństwo do i. u. schillei Sryk odr^bnoń*- tego pgat. jest nio-
pe\/na. I . Chrostowski opisał w 1964 /34/ z Pogórza P-arpocklogo 
na przestrzeni od Pienin do Bieszczadów 6 nowych pgat. I . cno-
mosyne /L./: 

1. I. u. sitowsuii Clirost. z Iienin /Trzy i'orony/. 
2. I . m. sandecenais Ciurost. z Jaworzyny k. Krynicy. 
3. P. m. leornutensis Chrost. z Komut u paśmie l-agury uątkou-

skiej. 
4. P. n. duklensis Chrost. z Góry Cergowej k. IXikli. 
5. P. m. livocensis Chrost. z góry Llwocz na Pogórzu Ciężko-

wic kim. 
6. P. o. resoviensis Chroet. z Załęża k. Rzeszowa. 
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Na podstawie analizy posiadanego materiału oraz fotografii 1 
opisów Chrost owo kiego doszedłem do przekonania, 11 odrębność 
wymienionych podgatunków nie jest wystarczająco uzasadniona. 
Opisane podgatunki wydają się wykazywać «byt nikła różnice. 
Niektóre podana cechy podgatunków gubią się wśród znacznej zmien-
ności indywidualnej. 

Odległości między rejonami występowania poszczególnych pod-
gatunków są nieznaczne, brak wyraźniejszych barier ekologicznych. 
Trudno przypuścić, iż rejony zamieszkane przez opisane formy 
są tak dalece izolowane, iż wymieszanie się poszczególnych po-
pulacji zostało uniemożliwione. Mimo małej ruchliwości P. mnemo-
syne /L./ wymiana, szczególnie samców, na tak małych odległościach 
musi występować. Przykładem nawet dalszych wędrówek może być 
okaz złowiony w Lublinie. Szczególnie niewielkie różnice wystę-
pują u P. m. sandecensis Chroet* w stosunku do P. n. sltowskil 
Chrost. oraz P. m. livoconsis Chrost. 1 P. m. kornutensis Chrost. 
v stosunku do P. m. duklensis Chrost. Największą odrębność wy-
kazuje P. a. resovlensls Chrost. jednak winien on być zaliczony 
do opisanego z okolic Stryja /USRR/ P. m. schillei Bryk, do 
którego Jest całkowicie podobny. Dlatego też uważam, iż należy: 
1/ podgatunki 1 1 2 potraktować jako jeden. pgat. P. m. sl-

towskil Chrost.; 2/ podgatunki 3, 4, 5 potraktować jako 
jeden pgat. P. m. duklensis Chrost.; 3/ włączyć P. o. reso-
viensis Chrost. do pgat. P. m. schillei Bryk /mapa 3/. 
Do pgat. F. m. duklensis Chrost. zaliczam również formę z Biesz-
czadów zachodnich oraz z okol. Przemyśla /Krasiczyn, Bircza, Ry-
botycze/. 

V północnych rejonach kraju na Poj. Mazurskim, a także w 
płd. Litwie 1 na Wyż. Nowogródzkiej występuje duży, jasny P. m. 
boru os lamia Fruhst. Vildalepp /199/ traktuje ten pgat. Jako 
przejściowy od form północnych do południowych. 

0 

Formę z Gór Świętokrzyskich zaliczam do P. m. borussianus 
Fruhst. Porównanie okazów pochodzących z Muzeum Śląskiego w 
Bytomiu 1 a mojego zbioru z okazami P. a. borussianus Fruhst. 
pozwala zaliczyć okazy świętokrzyskie do tego podgatunku. 

W Słowacji P. mnemosyne /L./ występują licznie w wielu pod-
gatunkach. Podgatunek nomlnatywny pochodzący z płd.-zach. Fin-
landii wymarł w ostatnich dziesiątkach lat. 
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Liczba form Indywidualnych znaczna. Różnice występują w sze-
rokości, długości i kształcie nie opylonej przepaski brzegowej 
na skł. przed., wielkości oraz ilości czarnych plam na wierz, 
skł., intensywności czarnego przyprószenia wierz. skł. /od 
czysto białych aż do całkowitego zaczernienia/, wielkości a na-
wet w kształcie skł. U niektórych form występuje słabe zażółce-
nie białej barwy tła skł. Czasem pojawiają się na przepasce 
brzegowej białe plamy. 

Podgatunki występujące w Iolsce: 
P. ta .borussianus Fruhst. - Poj. Mazurskie, Gćry Świętokrzyskie, 
P. m. silesiacus Fruhst. - Sudety, 
P. m. sltowskil Chrost. - Pieniny, Beskid Sądecki, 

syn. - P. m. sandecensis Chrost. 
P. m, duklensis Chrocrt. - Od Liwoczy i Magury Wątkows!:ieJ 

przez Beskid Niski i Bieszczady, a na Pogórzu Dynowskim 
do Krasiczyna i Rybotycz, 
syn. - P. m. livocensis Chrost., P. m. kornutensis Chrost. 

P. b. schillei Bryk - od Rzeszowa przez Husów, Jarosław do 
Lwowa 1 Stryja oraz okolice na wschód od Leska /Olszanica/, 
syn. - P. m. resoviensis Chrost. 

Mapa 3. Rozsiedlenie Parnassius memosyne /L./ w płd.-wsch. 
Polsce. Obszary występowania: 1 - P. mnemosyne 
sltowskil Chrost., 2 - P. m. duklensis Chrost., 
3 - P. b. schillei Bryk. 
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4,2.2. Fieridae Duponchel, 1823. - Bielinki 

Motyle na ogół średniej wielkości. W Palearktyce występują 
niemal wyłącznie gatunki o barwie białej, żółtej lub pomatańczo-
wej z czarnym deseniem. Gatunki tropikalne posiadają bardzo 
rozległą skalę barw. Skrzydła przednie trójkątne, tylne zao-
krąglone. Czułki maczugowate, nogi przednie całkowicie wykształ-
cone, oczy nagie. Niektóro gatunki występują w pewne lata ma-
sowo, wiele odbywa dalekie wędrówki bądź masowo, bądź pojedynczo. 
Wśród bielinków znajduje się kilka gatunków /w Europie/ szkod-
ników sadów owocowych i ogrodów warzywnych. Bielinki występują 
u nas na ogół w dwóch lub trzech pokoleniach, w strefach cie-
plejszych liczba pokoleń sięga 7. Gatunld występujące w Polsce 
należą do trzech podrodzin: Fierinae, Coliadinae i Dismorphi-
nae. Gąsienice walcowate, zwężone na obu krańcach żerują na 
roślinach zielnych, niektóre są trującp dla ptaków. Poczwarki 
umocowane pionowo głową do góry. Bielinki zamieszkują wszystkie 
obszary zoogeograficzne, liczą w skali światowej ok. 1000 gat., 
w Palearktyce ok. 150, w Europie ok. 37, w Polsce 14. 

Fierinae 
Podrodzina liczna, motylo przeważnie o barwie białej z 

czarnym deseniem /w Europie/. Należą tu wszystkie szkodliwe ga-
tunki polskie. Sporo pojawia się masowo, wiele jest wędrownych, 
a niektóre są najpospolitszymi gatunkami polskimi. 

Aporia l&bner, 1023. - Uiestrzęp 

Motyle białe z czarnym wyraźnym użyłkowaniem, skąpo pokryte 
łuskami. W Europie i Polsce występuje tylko jeden przedstawiciel 
rodzaju, reszta /ok. 20 gat./ zamieszkuje wsch. Azję. Rodzaj 
niemal wyłącznie palearktyczny. 

6. Aporia crataegi /Linnaeus, 1758/. - Niestrzęp głogowiec. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 44 

Rozsiedlenie, Niemal cała Europa oprócz Anglii oraz śr. i 
płn. Skandynawii. Płn.-zach. Afryka oraz Azja do Japonii. 
Znany z całej Polski, pojawy bardzo nieregularne. U pewne lata 
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występuje nosowo, a potem przez szereg lat brak go niemal całko-
wicie. W Tatrach do wysokości 1000 a. Charakterystyczny jest 
pojaw A. crataegi /L./ w FUsz. Białowieskiej. Stale występują 
niewielka liczba okazów, brak po jawów masowych. 

Okres pojawu. Od ok. 10-VI. do k. drugiej dekady VII, w 
jednym pokoleniu. 

Biotop. Pojawia się w środowiskach roślinności ruderalno-
-ogrodowej, w siedliskach kultur rolnych i roślinności zaroślo-
wo-łąkowaj, na polanach leśnych, na otwartych polach. 

Blonomia. Gatunek synantrepljny. Na terenach uprawnych po-
jawia się masowo, bądź nielicznie, bądź niknie całkowicie. 
W środowiskach o charakterze pierwotnym, o mało naruszonej równo-
wadze blocenotycznej np. w Pusz. Białowieskiej wahań takich się 
nie obserwuje. V latach masowego pojawu głogowiec oożo wyrządzać 
w sadach owocowych poważne szkody. Dlatego też w całej Europie 
prowadzi się walkę ze szkodnikiem przez niszczenie gniazd gąsie-
nic oraz jednej z roślin żywicielskich - tarniny, co wpływa na 
ograniczenie masowych pojawów. Nie wyniszczy się jednak drzew 
owocowych, na których żerują gąsienice głogowca, a z druglój 
strony należy się liczyć z nalotem okazów z południa. Udało 
się wyniszczyć głogowca w V. Brytanii, gdzie nalot z południa 
jest utrudniony. 

Motyle latają wolno, siadając na kwiatach. Przy licznym po-
jawię całe pola wyglądają biało od siedzących i latających mo-
tyli. Gąsienice żerują na tarninie /Prunus spinosa "L./, głogu 
/Crataeguc L./, śliwach /Prunus L./, gruszach /Pirus L./ 1 in-
nych drzewach owocowych, lęgną się w lecie 1 jako niedoroeła 
zimują w uprzędzonych na drzewach 1 krzewach gniazdach. Dlatego 
też największe efekty uzyskuje się przez niszczenie gniazd zimą 
i wczesną wiosną. Na wiosnę gąsienice rozpraszają się, w maju 
następuje przepoczwarzania. Motyl po opuszczeniu poczwar ki wy-
puszcza czerwoną ciecz barwiąc nią otoczenie. Gdy w latach ma-
sowego pojawu lęgnie się na jednym drzewie tysiące motyli, cała 
otoczenie drzewa upstrzona jest czerwonymi plamami. Stąd powsta-
ła legenda a "krwawym deszczu". 

Formy. Gatunek prawie niezmienny. U okazów pochodzących a 
różnych stron Europy trudno doszukać się jakiejś odrębności. 
Opisano zaledwie kilka podgatunków prawie wyłącznie z Azji. 
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Nieco więcej jest form indywidualnych. Od czysto białych do 
okazów o nieznacznym wzbogaceniu ciemnego desenia, pogrubieniu 
ciemnych żyłek i powiększeniu plam na brzegu zewnętrznym skł. 
Niekiedy występuje czarne przyprószenie tła skł. o różnym stop-
niu nasilenia, U samic zmienia się stppień zagęszczenia łusek 
aż do niemal całkowicie przezroczystych skrzydeł. Na spodzie 
akł, występuje czasem barwa żółta. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. c. crfcta-
egi L. 

Pieris Schranck, 1801. - Bielinek 
Motyle białe z czarnymi plamami. W Palearktyce występuje 

ok, 20 gat,, w Europie 8, w Polsce 4. Spośród gatunków pol-
skich 2 należą do szkodników, 2 są synantropijne, 3 wędro«-
wne, 1 typowo górski, a 3 gat. należą do najpospolitszych w 
Europie i w Polsce, 

7. Pieris brassicae /Linnaeus, 1758/. - Bielinek kaixistnik. 
Miejsce typ, - Szwecja. m. str, 44 

Rozsiedlenie. Płn.-zach. Afryka, Europa, zach. i śr. Azja. 
Występuje w całej Europie, w płn. Skandynawii spotykane są tyl-
ko okazy przylotne. W całej Polsce pospolity. W Tatrach spotyka-
ny do ok.. 1500 m, rzadziej aż do szczytów. 

Okres pojawu. Ewa a niekiedy trzy pokolenia. Pierwsze pok. 
/gen. vem. chariclea Stephens/ od k, IV do poł. VI. Naj-
wcześniejszy znany mi początek pojawu 12.IV. Drugie pok. 
/gen. aest. lepidii Rober/ od poł. VII do poł. IX. Przy k. IX 
w pogodne, ciepłe jesienie może pojawiać się niepełne pok. trze-
cie* 

Biotop. Łąki, pola uprawne, brzegi lasów, polany leśne, 
liczny blisko zabudowań wiejskich. 

Bionomia. Gatunek synantropijny, należy do szkodliwych. 
Gąsienice pochodzące z pokolenia wiosennego żerują na roślinach 
krzyżowych /Cruclferae/ jak: gorczyca polna /Sinapis arvensis L./, 
rzodkiew zwyczajna /Raphanus sativus L./, lewkonii /Matthiola 
annua Sweet/ i innych. Są one zwykle nieliczne. Gąsienice pocho-
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dzące z letniego pokolenia żerują towarzysko głównio na kapus-
tach /Brassica L./, często na kapuście ogrodowej /Brasslca ole-
raoea L./, której w tym czasie nie brak i ona właśnie powodują 
znaczne szkody w ogrodach warzywnych, szczególnie w latach 
licznego pojawu. P. hrasslcae /L./ rozprzestrzeniał się na 
całą Europę 1 Azję równolegle z rozpowszechnienie» upraw kapusty 
1 dlatego liczny jest przy zabudowaniach 1 na polach* Bardzo 
często obserwuje się w pobliżu zabudowań wiejskich olbrzymia 
ilości gąsienic na kapuście* Gąsienice przepoczwarczają się 
chętnie na ścianach zabudowań i płotach. Znaczną liczbę gąsie-
nic niszczy baryłkarz /Apanteles glooeratus L./. Składa on 
jaja w ciele gąsienicy. Larwy baryłkarza żywią się jej clałeś, 
a gdy dorosną przebijają skórę i przepoczwarczają się tworząc 
na ciele gąsienicy żółto kokony. Inny» wrogiem kapustnika jest 
błonkówka Pterooalus puparum /L./r która niszczy znaczną liczbę 
poczwarek. Ptaki nie należą do wrogów gąsienic kapustni ka, gdyż 
są one dla nich trujące. 

P* hrasslcae /L./ należy do gatunków wędrownych. Zagadnie-
nie wędrówek tego gatunku omawia dokładnie Blunck /20/. Licze-
bność wędrujących motyli bywa różna: od pojedynczych okazów i 
małych grup do masowych przelotów liczących miliony osobników. 
Szybkość przelotu jest oceniana na 15-20 km/godz. Motyle prze-
latują dzienni o odległości 70 - 150 km. Pokonane odległości 
sięgają 400 km. Kierunki wędrówek bywają różne. Motyle pok. 
let. wędrują najczęściej w kierunku południowym, a pok. wios. 
także ku północy. W wędrówkach biorą udział zarówno d d jak 
i 9 9 . Przyczyny wędrówek są dyskusyjne. Adamczewski /6/ wy-
raża pogląd, iż owady ulegają wewnętrznemu Instynktowi mlgra-
tyzmu wynikającemu z dynamicznych zmian środowiska. 

Formy. Zmienność geograficzna niewielka. Zmienność indywi-
dualna również nieznaczna. Zmianom ulega czarny deseń skł. oraz 
barwa: od białej do żółtawej /ab. lutea Rob./. Okazy pok. wios. 
są nieco miejsze oraz intensywniej czarno przyprószone na sp. 
skł. tyl. Pok. jesienna jest zbliżone wyglądem do pok. wiosen-
nego. V Polsce występuje podgatuusk nomlnatywny P. b. hrassl-
cae L. 
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8. Pieris rapae /Linnaeus, 1758/. - Bielinek rzepnik. 

Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 44 
Rozsiedlenie. Od płn. Afryki przez Europę i Azję palearkty-

czną do Pacyfiku. Zawleczony do Ameryki Północnej, gdzie Jest 
dziś szeroko rozpowszechniony oraz do Australii, Nowej Zelandii, 
na Hawaje /F., 47/. W Europie poza płn. skrawkiem Skandynawii. 
Od śr. Fennoskandii na północ okazy zalatujące. W całej Polsce 
bardzo pospolity, w Tatrach do samych szczytów. 

Okres pojawu. Dwa a nawet trzy pokolenia. Pierwsze /gen. 
vern. metra Stph./ od k. IV do p. VI, drugie /gen. aest. ra-
pae L./ od p. VII do poł. IX, trzecie /gen. aut. leucosoma 
Schaw./ /nie zawsze/ w k. IX, niekiedy do k. X /Huhlln , 29.X. 
1944, 24.X.1953/. W górach można spotkać równocześnie okazy pok. 
wiosennego i letniego. 

Biotop. Występuje prawie wszędzie: na polach, w lasach, na 
łąkach, w górach i na nizinach, w ogrodach, lubi przestrzenie 
otwarte. 

Bionomia. Gatunek synantropijny, pospolity koło ogrodów 
i upraw warzywnych. Jeden z najpospolitszych i najbardziej roz-
powszechnionych gatunków, szczególnie w lecie. Pok. wios. jest 
znacznie rzadsze. Motyle latają wolno, nisko, stale siadają na 
kwiatach, lubią gromadzić się licznie na wilgotnych miejscach 
często razem z Pieris napi /L./. Podobnie jak kapustnik P, ra-
pae /L./ jest gatunkiem wędrownym, niekiedy odbywa wędrówki ra-
zem z kapustnikiem w podobnych warunkach. Gąsienice pochodzące 
z pok, wios, żerują zwykle na dziko rosnących roślinach krzyżo-
wych /Cruciferae/ i rezedach /Resedaceae/. Gąsienice pok» let-
niego żerują towarzysko przeważnie na kapustach /Brassica L./ 
powodując niejednokrotnie znaczne szkody w ogrodach warzywnych. 
Gąsienice i poczwarki są niszczone głównie przez baryłkarza 
/Apanteias glomeratus L,/ oraz błonkówkę /Pteromalus puparum L./. 

Formy, W dość znacznych granicach zmienia się wielkość oka-
zów, czarny deseń na skrzydłach oraz stopień ciemnego przyprósze-
nia na sp, skł. tyl* U samic zmianom ulega barwa wierz, i sp. 
skł* od białej do żółtej* Ze względu na ruchliwość i wędrówki 
gatunek nie przejawia tendencji do tworzenia form lokalnych. 
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Odmian osobniczych opisana wiele» Różnice występują u poszcze-
gólnych pokoleń» Pok. wios. jest drobniejsze, o bledszym den-
ny» deseniu i silniejszym czarnym przyprószeniu na sp. skł» 
tyl. niż pok. let. V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 
P. r. rapae L. 

9« Pieris napl /Litmaaus, 1756/. - Bielinek bytookowlec. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 44 

Rozsiedlenie. Od Hiszpanii przez Europę i część palearkty-
csną Azji do Japonii. Znany z Ameryki Północnej. W Europie za 
wyjątkiem pin. Fennoskandli. W całej Polsce bardzo poepallty. 
V wysokich górach nieco rzadszy, zalatuje jednał; aż na szczyty 
Tatr. 

Okres pojawu Owa pokolenia, trzecia nlezwsze. Pok. wios. 
/gen. vern. napl W pojawia się od tu IV do poł. VI /najwcześ-
niejszy znany ni pojaw - 10.IV/, pok. lat. /gen. aest. napaeae 
Esp./ od p. VII do poł. IX. Ewentualna pok. jea. /gen. aut. 
aestivooutumnalls Muller/ może wystąpić przy k. IX i w X. 

Biotop. Motyle występują prawie wszędzies na otwartych po-
lach, w lasach, na łąkach, e ttaotot spotkać je można na torfo-
wiskach luto zupełnie zacienionych partiach losu. Najczęstszy 
jest na polach, łąkach i polanach leśnych. 

Blonoala. Motyl bardzo ruchliwy* spotykany as wszystkich 
biotopach, bardziej jednak lubi tereny nieco wilgotne. Jest toż 
pospolitszy w wilgotne lata. Lata wolno, stale siadając na 
kwiatach. Często nożna spotkać całe roje tego motyla na wilgot-
nych miejscach na ziemi. Gatunek wędrowny. R. J. Vojtusiak /210/ 
podaje przykład wędrówki P. rrapi /L./ od Warszawy aż do Austrii 
i Karyntii /ok* 900 km/ w lipcu 1937. Gąsienice żerują zwykle 
pojedynczo na dziko rosnących roślinach krzyżowych /Cruciferae/ 
1 na wielu innych roślinach zielnych. Zimuje w stadium poczwarkl 
umocowanej do roślin głową do góry. 

Formy. Bielinek ten prowadzący bardzo ruchliwy tryb życia 
nie posiada wielu odrębnych form geograficznych na skutek 
ciągłego wymieszania się populacji. Z Europy opisano kilka pgat., 
z których jedan uzyskał ostatnio rangę gatunku P. moura Vyty./56/. 

Zmienność indywidualna znaczna. Zmiany dotyczą ilości i wielkości 
czarnych plam na wierz. skł. Niektóre okazy samic ulegają tak 
silnemu ściemnieniu, iż przybierają wygląd samic P. bryoniae 
/Hbn./. Barwa skrzydeł od białej do żółtej. Wyraźne różnice 
istnieją między pok. wios. i let. U pok. wios. żyłki na sp, 
skł. tyl. są szeroko, czarno przyprószone, ciemny deseń wierz, 
skł, bledszy ale bogatszy. U pok. let. żyłki na sp. skł. tyl, 
znacznie słabiej przyprószone, ciemny deseń intensywnie czarny, 
na ogół uboższy. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P. n. napi L. 

10. Pieris bryoniae /Hubner, 1806/.- Bielinek górski. 

Miejsce typ. - Alpy niemieckie. m. str, 44 
Do dziś pozostaje aktualny problem traktowania P, bryoniae 

/Hbn./ Jako gatunku, czy też podgatunku P. napi /L./. Ostatnio 
prowadzili badania w tym zakresie-Peterśen /126, 127/ oraz Lor-
kovic /91/. Badania te pozwoliły na ustalenie pewnego, określo-
nego poglądu. Petersen /127/ biorąc pod uwagę różnego rodzaju 
izolacje /ekologiczną, seksualną, genetyczną/ obu omawianych 
form P, napi /L./ i P. bryoniae /Hbn./ dochodzi do przekonania, 
iż w poszczególnych ośrodkach pojawu rodzaj izolacji jak i jej 
znaczenie może być różne. W związku z tym nie można ogólnie 
traktować.populacji obu form jako dwóch gatunków, ani też jako 
dwóch podgatunków. Przy znacznej izolacji, jak np. w północnych 
Alpach /Allgau/, obie formy zachowują się jak dwa gatunki. Przy 
słabszej izolacji, Jak np. w rejonie Lago Maggiore lub Modling 
koło Wiednia, hybrydyzacja jest znaczna a obie formy zachowują 
się jak dwa podgatunki. Dlatego też formy te mogą być taksono-
micznie traktowane różnie w zależności od nakładania się na 
siebie podobieństw, okresu istnienia populacji w danych warun-
kach klimatycznych i wreszcie od osobistej oceny badacza. 
Petersen "woli" traktować obie formy Jako dwa gatunki ze względu 
na to, iż w rejonie arktycznym w Europie, Azji i Ameryce Pół-
nocnej w warunkach istnienia obu form różnice będą się utrwalać 
i powodować coraz większą ich odrębność. 

Lorkovic /91 / uważa, iż obie omawiane formy są klasycznym 
przykładem stadium przejściowego między podgatunkiem i gatunkiem. 
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Wszelkie próby potraktowania obu fora jak dwóch gatunków lub 
dwóch podgatunków nia odpowiadają rzeczywistości* Ni* nożna 
uaieścić różnych etapów rozwoju w sztywnym, nienaturalnym syste-
ale taksonomicznym, który nie noża pasować do różnorodnych 
problemów ewolucji* Dlatego Lorkowic uważa, ża najbardziej pasu-
jącym określaniem byłoby "semispedea*. Stwierdzania czy formy 
polskie P* bryoniae /Hbn./ są bardziej Zbliżona do stopnia 
gatunku czy podgatunku wymaga długich wyczerpujących badań* 
V niniejszej pracy traktuję P* bryoniae /Hbn./ jako gatunek* 

Rozsiedlenia* Góry płn* 1 śr* Europy, centr* Azji oraz 
Alaska, Labrador, Colorado w Ameryce PółnocnaJ. V Azji występu-
je od Sajanów do Kamczatki. Podawany z Kaukazu* 
V Europie znany ze Szkocji, Alp, Karpat i płn. Femosksndll* 
V Polsce występuje na kilku stanowiskach w paśmie Karpat} w Ta-
trach rzadki, pojawia się tylko w części zachodniej /Kw*, 83, 

119/» Licznie występuje w Bieszczadach /Bl*# 15/» 2 terenu 
Sudetów Wolf /212/ podaje Masyw Pradziada. Moucha /105/ uważa 
występowanie w Sudetach za mało prawdopodobne. Sterba /180/, 
Moucha /1(5/ waz Ze lny /215/ podają wiele miejscowości z gór 
po stronie słowackie j od Małych Karpat na zachodzie do gór 
Ylhorlat na wschodzie* Zeluy podaje również miejscowość Kor-
nuty /na zachód od Dukli/* Dalej na wschód wzdłuż łuku Karpat 
P* bryoniae /Hbn*/ występuje w Czarnohorze /Hoverla, Rahonieska/ 
/N., 119/ oraz w Karpatach południowych* 

Okres pojawu* Występuje w Jednym lub dwóch pokoleniach za-
leżnie od wysokości* W Tatrach pojawia się na wysokości 1000 -
-1400 a w jednym lub dwóch pokoleniach od poł* V do poł* VIII* 
W Bieszczadach występują w dwóch pokoleniach na wysokości 
750 - 1200 m od k* V do k* VI «raz od k* VII do k* VIII. 
W Czarnohorze pojawia się na większych wysokościach /ok. 1800 m/ 
w jednym pokoleniu,- wyjątkowo w dwóch /N., 119/. 

Biotop. Polany 1 łąki górskie wśród lasu, połoniny, często 
parzy górnej granicy lasu. 

Blonoala. Ogólnie P. bryoniae /Hbn./ występują w górach 
do wysokości 2000 a. Formy występujące wyżej są w zasadzie 
jednopokolenlowe, zaś formy zamieszkujące niższe rejony gór 
są dwu- lub nawst trżypokolenlowa. V sprzyjających warunkach 
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noża niekiedy u formy jednopokolenlowej pojawić się pokolenie 
drugie. Przypuszczalnie nie ze wszystkich poczwarek pochodzących 
od pokolenia wiosennego lęgnie się pokolenie drugie. Pewna część 
poczwarek wydaja motyla po przezimowaniu. W zależności od warun-
ków klimatycznych w danym roku pokolenie drugie może być wolej 
lub bardziej liczne, a w krańcowo nia sprzyjających warunkach może 
wogóle nia wystąpić. 

Samoa latają bystro siadając często, ale na krótko na kwia-
tach. Samice są powolniejsze, niejednokrotnie zrywają się do 
lotu po wypłoszeniu z trawy. Gąsienico żerują na roślinach krzy-
żowych z rodzajów* gęsiówka /Arabia/, tobołki /Thlaspi/ 1 in-
nych. Zimują w stadium poczwarki. 

Formy. Motyl o bardzo dużej zmienności, szczególnie wśród 
sarnie. U samców zmienność polega głównie na zróżnicowaniu zaczer-
nienia żyłek na w. skł* przy brzegu zewnętrznym oraz zaczernie-
niu żyłek na sp. skł. tyl. U samic różnice są maemfe wyraźniej-
sze a polegają głównie na stopniu zaciemnienia skł* oraz inten-
sywności barwy żółtej na wierzchu skł. Różnica ta występują nie 
tylko u okazów z różnych okolic, czy różnych populacji, ale 
również u okazów w ramach tej samej populacji. Między pokoleniem 
wiosennym 1 letnim widać również wyraźne zróżnicowanie. 

Ze względu na rnaczną różnorodność ubarwienia sanie powstało 
azereg nazw pewnych fora typowych. Intensywnie zaciemniona samice 
z Czarnohory należą do f. ccncolor Rober, samice tatrzańskie są 
przeważnie typu radiota Rober. Formy bieszczadzkie są najbardziej 
jasne 1 najintensywniej żółte. Ogólnie meżnaby stwierdzić, ża 
im wyżej dana forma występuje, tym silniej jest zaciemniona, 
im niżej - tym hardziej żółta, 

Podgatunek nomlnatywny P. b. bryoniae Hbn. występują w 
pin. Alpach. Płd.-wBCh* Alpy zamieszkuje P.b. neołaryonlae 
Shel. W Dolnej Austrii, Styrii, Karyntll występują P.b. bryo-
nides Verifcy. Z płn. Fennoskandli i Szkocji znany jest P.b. 
firyglda Scudder. Za Słowacji, z gór Vihcrlat Moucha /105/ opi-
sał podgatunek P.h* •ihorlatensia Moucha /1956/. Przypuszczal-
nie forma ta wykracza swym zasięgiem na północ 1 wschód. Góry 
Ylhorlat znajdują się po południowej stronia Karpat na przeciw 
Bieszczadów Zachodnich w odległości ok. 30 km. Przeprowadzone 
przez autora porównania fotografii /43, tab. IV/ P.h. rlhorla-
tenals Moucha s okazami zebranymi przez autora w Bieszczadach 
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/42 szt/ wykazało bardzo znaczne podobieństwo obu fora. Dlatego 
też zalicza* foraę bieszczadzką do podgatuoku P.b. vlborla-
-t̂ ryft̂  Moucha. 

Forsa tatrzańska różni się od t. bieszczadzkiej jak 1 od 
f. z Czarnohory. Być noża zbliżona jest do f. z Tatr Liptow-
skich po stronie słowackiej. Samice z Czarnohory są żbliżcne 
wyglądem do f. typowej z Alp płn., natomiast samca posiadają 
bodaj najwyraźniejsze ze wszystkich fora czarne, trójkątne za-
kończenia żyłek na wierz. skł. Forma z Czarnohory jest f. od-
rębną, a równocześnie wydaje się być formą "czystą* /nieshflrfcry-
dyzowaną/ , gdyż jak podaje Niesiołowski /119/ Jej izolacja w 
stosunku do P. capi /L./ jest bardzo znaczna. 

Podgatunki występujące w Polsce. V Bieszczadach Zachodnich 
występują P.h. vihorlatensis Moucha. Pgat. tatrzański nie 
został określony. 

Ha mapce 4 podano rozsiedlenia P. bryoniae /Hbn./ w 
płd. Polsce i płn. Słowacji. 

Mapa 4, 
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Pontia Fabricius, 1807. - Bielinek 

Rodzaj obejmuje kilka gat. palearktycznych, W Europie wy-
stępują 3 gat., w Polsce 1. 

11, Pontia daplidice /Linnaeus, 1758/. - Bielinek rukiewnik. 

Miejsce typ, - Afryka i płd. Europa, m. str. 44 

Rozsiedlenie. Gatunek znany niemal z całej Palearktyki: 
płn, Afryka, Europa, Azja Mniejsza, śr. i wsch, Azja do Japonii 
i Chin, W Azji sięg£ na południe do Kaszmiru i Tybetu. W Euro-
pie od Hiszpanii na całym kontynencie, sięga do Morza Północnego 
i Bałtyku /aż do Zat, Botnickiej/, W płd, Anglii, Danii i płd. 
FennoskandiiVpojawiają się okazy przylotne. Znany z całej Polski, 
W górach rzadki, w Tatrach przypadkowe okazy do 1200 m. 

Okres pojawu. Pojawia się w dwóch pokoleniach; pierwsze 
/gen, vern. bellidice P./ p, V do p. VI, drugie od p. VII do 
Pi IX, ¥ pogodne, ciepłe Jesienie mogą pojawiać się okazy trze-
ciego pokolenia. 

Biotop. Kserotermiczne siedliska roślinności kultur rolnych, 
otwarte pola, ścierniska. Lata w miejscach ciepłych, nasłonecznio-
nych, na brzegach lasów, przy torach, rzadziej na łąkach, 

Blonomia. Motyle latają nisko, niezbyt szybko, często siada-
jąc na krótko na kwiatach lub na ziemi. Pok. wiosenne jest 
znacznie rzadsze od letniego. W pewne lata bardzo trudno spot-
kać okazy pok. wiosennego. Pojaw nieregularny, liczebność po-
pulacji w p o s z c z e g ó l n y c h latach znacznie zróżnicowana. W pewne 
lata pospolity, w inne rzadki, przypuszczalnie w zależności od 
dopływu okazów przylatujących z południa. Motyl wędrowny. Co-
rocznie rozprzestrzenia się z bardziej południowych ośrodków 
występowania w kierunku północnym: do płd. Anglii, Danii, płd. 
Szwecji, płd. Finlandii i innych krajów. 

Gąsienice żerują w czerwcu 1 w jesieni głównie na roślinach 
krzyżowych /Cruciferae/ jak: gorczyca jasna /Slnapis alba L./, 
stulicha psia [/Descurainla sophia /L./ Web^ , rezeda żółta 
/Reseda lutea L,/ i innych. Niekiedy z gąsienic pok, wiosennego 
lęgną się okazy dopiero następnej wiosny. Zimowanie w stadium 
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poczwarki, 
Formy, Okazy pok, wiosennego różnią się znacznie od letniego, 

Pok, wiosennej dług, skł, przed, ok, 18 mm, tło sp, skł, tyl, 
Jaskrawo, trawiastozielone, Pok, letnie: dług, skł, przed, 
ok, 23 mm, tło sp, skł, tyl, żółto-zielonkawe, Zmienność indy-
widualna nieznaczna. Różnice występują w wielkości okazów oraz 
intensywności żółtawej i czarnej barwy, 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P,d, daplidice L, 

Anthocharis Boisduval, 1833, - Zorzynek 

Do rodzaju należy ok, 10 gat, palearktycznych, W Europie 
znane są 4 gat,, w Polsce 1, Motyle małe, U samców często wystę-
puje na zewnętrznej połowie skł, przed, pomarańczowa plama, 

12, Anthocharis cardamines /Linnaeus, 1758/. - Zorzynek rzeżuchowieo 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 44 

Rozsiedlenie, Niemal cała Europa, Azja I-Tniejsza, Azja Przed-
nia i środkowa do Tybetu i zach, Chin. Poprzez Sajany do Sacha-
linu i Japonii. Na terenie Europy brak w płn. Fennoskandii, płn. 
Anglii i płd. Hiszpanii. W całej Polsce gatunek ten jest szeroko 
rozprzestrzeniony, w dolinach tatrzańskich do 1300 m. 

0kre3 pojawu. Jedno pokolenie od k. IV do poł. VI. W Tatrach 
od poł. V do poł,, a nawet do k, VII. 

Biotop. Pojawia się w siedliskach roślinności zrębowo-łąko-
wej i leśno-zaroślowej, na wilgotnych polanach i drogach leśnych, 
na wilgotnych łąkach w miejscach nasłonecznionych. W górach 
wzdłuż potoków w dolinach* 

Bionomia. Motyle latają nisko szczególnie wzdłuż brzegów 
lasów liściastych nad łąkami siadając na kwiatach. Samice są o 
wiele rzadsze, w locie upodobniają się do bielinków: Pieris 
napi /L./ i P, rapae /L,/. Gąsienice lęgną się ze złożonych Ja-
jek w ciągu całego lata /od VI do VIII/. Zdarzają się przypadki 
pojawu pojedynczych okazów drugiego pokolenia. Poczwarka zimuje 
normalnie jeden raz, niekiedy dwukrotnie. Gąsienice żerują na 
liściach i kwiatach rzeżuchy łąkowej /Cardarninę pratensis L./, 
stulisza lekarskiego [sisymbrium officinale /L./ Scop!] , wie-
życzki gładkiej /Turritis glabra L,/ i wielu innych. 
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Formy» Gatunek ten posiada niewielką ilość form geograficz-
nych, znaczną natomiast liczbę form osobniczych» Najczęstszym 
zmianom ulega wielkość okazów /długość skł. przed, waha się w 
granicach 19-23 om/, a także wielkość 1 barwa pomarańczowej 
plamy u samców. Hoże być ona rozjaśniona aż do cytrynowo-żółtej, 
może być również znacznie Intensywniej pomarańczowa» Czarna 
plqmVn prsy końcu kooMcl Środkowej czasem zanika, czasem bywa 
znacznie większa. Różna bywa intensywność żółtego tła na sp» 
skł» tyl» u samicy» Wielkość i barwa zgniłozlelonych plan na 
sp» skł» tyl* zadenla się w niewielkich granicach» 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. c. carda-
mines L. 

CollaUnae 
Do podrodzlny należą gatunki średalej wielkości /rozpiętość 

skł» 50-70 ma/ o barwie od białej do ponHrHńczowo-czerwcnej. 
Danorflzm płciowy wyraźny» większość gat» występuje w Palearkty-
ce /ok. 50/. V Europie i w Polsce w ramach podrodzlny występują 
dwa rodzajes Colias Fabr. i Gcuepteryx Leoch, do których należy 
15 gat. europejskich, w tym 6 polskich. 

Colias Fabricius, 1807. - Szlaczka* 
Motyle o barwie od białej poprzez różne odcienie barwy 

żółtej 1 pomarańczowej, aż do pooarańczowo-czerwcoej. Ma śr. 
skł. tyl. na wierz. 1 od sp. znajduje się charakterystyczna 
duża, owalna piana, często ze srebrną źrenicą na sp. skł. 
Bardzo duża zmienność indywidualna. Wśród samie gatunków, u 
których typową formą jest pomarańczowa, pojawia się pewien odse-
tek samic białych. Odsetek ten bywa różny w poszczególnych latach 
i populacjach» Lot szybki, długotrwały. Wiele gatunków wędrow-
nych. Większość występuje w centralnej Azji, nieliczna w Afryce 
1 w obu Amerykach. Kilka gat. arktycznych. W Palearktyce występu-
je ok* 40 gat., w Europie 12, w Polsce 5. 

Coliae jMcawat /Esper, 1780/. 
Miejsce typ» - Austria /Steiermark/. u* str» 62 

Rozsiedlenie. Znany z gór Kaotahryjsklch * płn. Hiszpanii, 
Pirenejów 1 Alp. w Polsce jak 1 sąsiednich krajach nie występuje 
/roz» 6*5/. 
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13. Colias palaeno /Liimoeus, i7ói/.-Szlaczkcń torfowiec. 
Miejsce typ* - Szwecja. str. 62, 65 

Rozsiedlenie. Europo przez Syberię do Japonii. V Europie 
aa wschód od południka ok. 6° dl. W3ch* Brak jednak w Italii 
1 na Bałkanach. „W Meklemburgii b. rzadki, na Nizinie Pruskiej 
wiele stanowisk podaje Sp./173/. Na Litwie częsty - VJL./198/, 
na Białorusi nierzadki - Marż. 1 Inni /97/. V Czechosłowacji 
b. lokalny - Kudr./e6/. w Polsce charakter występowania wyspo-
wy we właściwych biotopach w płn. 1 płd. rejonie kraju. V esgścl 
centr. rzadki. Brak go w Tatrach, Pieninach, Beskidach 1 Biesz-
czadach. V płn.-zach. Polsce na Nizinie Szczecińskiej niegdyś 
rzadki, Urb./196/ 1 Mey. /90/ wymieniają jedynie Sternicę 1 
Świnoujście. Obecnie brak. We usch. części Pojez. Pcoorskiego 
częsty, wiele miejscowości podaje urb., 1939 /l96/t Słupsk, Sła-
wne, Darłowo, Rowy k. jez. Gardno, Jastrowie, St. Chwalim, Bytów, 
Miastko, Trzebielino, Wałdowo n. Wleprzą. F./47/ s tego rejonu 
wymienia kilka stanowisk. Z rejonu dolnej Wisły /Gdańsk, Bąkowo, 
Kartuzy, Grudziądz i Starogard Gdański/ oraz s Poj. Mazurskiego 
/Kętrzyn, Zalewo, Morąg, Ostróda, Dąbrówno, Olsztyn, Ełk, 
Orzysz, Szczytno i Wielbark/ podaje Sp., 1903/173/. Współcześ-
nie w Pusz. Augustowskiej leg. Kw. Z Wielkopolski istnieje je-
dyna wzmianka Schm., 1903/153/ z Mosiny k. Poznania. Prawdopo-
dobnie pomyłka /roz. 6«6/. Z Pusz. Białowieskiej podaje 
0., 1923, 1938 /48, 50/ oraz Kw. /84/. Z okol. Warszawy /Ząbki, 
Miłosna, Uwieliny, Brzostowiec, Struga/ podaje Słasz. /170/. 
Współcześnie w Ząbkach leg. Kw. Z rejonu Parczewa /Brzoetówka/ 
wymienia Kr., 1925 /76/. Z Dolnego Śląska znane są dawne 
/1840-1927/ stanowiska podane przez W. /212/8 Opole /Besch./, 
Kluczbork, Oleśno /Illgner/, Wykroty k. Zgorzelca t Zetorzydowo 
/Soou/, Zgorzelec /Mar./, okol. Szprotawy /Pf./, Snieżnlk Kło-
dzki /w. 1 Rbl./» Współcześnie /jedyne zaene Stanowisko/ podają 
szp. /224/ i Kok. /219/ * Kotliny Kłodzkiej /Duszniki Zdrój/, 
według danych Szp. /224/ wyginął na terenie Borów Dolnośląskich. 
Z Wyżyny Śląskiej W. 1 Rbl., 1927 /212/ wymieniają miejsco-
wości* Tarnowskie Góry, okol, Katowic, Herby SI. 1 Koszęcin. 
Z okol» Częstochowy - Pr., 1934/137/ i Siu, 1968/165/» z okol. 
Zawiercia - Kaał., 1928 /94/, Slu/165/ i Izaak, 1983 /115/, 
* Chrzanowa - Sk./165/. Według Skalskiego C. palaeno /L./ 
zanika obecnie w okol. Częstochowy, Zawiercia 1 Chrzanowa. 

Z okol. Krakowa podają Raz. i Pal.,/1969 /143/, Str., 1937/179/ 
i Sk./165/, z Sulejowa n. Pilicą - SU, 1975/226/, a okol. Kielc 
/Białogon, Nałęczów, Dąbrowa/ - Bż., 1923 /17,19/, a rejonu 
Rytwlany-Gandoalera podaje Karp.,1923 /66/. Natomiast Kr./79/ uwa 
iż wyatępowanie tego gatunku w okol. Sandomierza jest niemożli-
we. w okol. Zaklikowa na Lubelszczyźnle leg. Kw., na Roztoczu 
/Zwierzyniec/ - Xięż., 1935/213/ oraz leg. KW. Z FUsz. Niepoło-
nieklej wymienia Kul., 1910/88/ oraz PT./131/, » Sędziszowa 
k. Rzeszowa - Kul. /88/, a Podhala /Cz. Dunajec/ podaje Stch., 
1923 /176/, współcześnie leg. Szp. 1 Pal. Z okol* Oświęcimia 
- Stug., 1939/187/* Przypadkowy okaz na Hali Tooanouej w Ta-
trach leg. Bat./9/« 

Okres pojawu. Pojawia się w jednym pokoleniu od ek.lO.VI. 
/niekiedy już od k. V/ i lata do poł. VII. 

Biotop. Występuje na terenach torfiastych, bagiennych po-
lanach leśnych, gdzie rośnie borówka bagienna /Vacciaium uligi^ 
noBum L./, wśród niskich kraewów 1 małych brzózek* 

Blancala* Relikt epoki lodowej. Lot ma bystry, wytrwały. 
Siada na kwiatach, szczególnie żółtych 1 na krzewinach borówki 
bagiennej, siada też chętnie, szczególnie w godzinach popołudnio-
wych, na niskich brzózkach, gdzie jest niemal niewidoczny wśród 
liści, na nich też często nocuje. V początkowym okresie lotu 
nożna go spotkać jodynie w miejscach lęgowych, w późniejszym 
okresie rozprzestrzenia się na okoliczne kwieciste łąki 1 polany 
leśne. Gąsienice żerują na borówce bagiemej /Vacclnium uligino-
sum L./ przez lato do Jesieni, a po przezimowaniu w maju. Po-
czwar ki przeważnie na roślinie żywicielslciej. 

Formy. Zmienność geograficzna nieznaczna, indywidualna 
większa. Samce. Barwa tła w. skł. niekiedy bledsza lub Inten-
sywniej żółta. Czarna przepaska brzegowa o różnej szerokości-
/na skł. pr2ed. 3-6 nn/, niekiedy żółto przyprószona. Przy 
brzegu tylnym skł* przed* niekiedy czarny klin sięgający czasem 
do połowy długości skł. Czarna plamka przy końcu komórki środ-
kowej na w. skł. przed, wyraźna, czuaea z białą źrenicą lub 
ledwie zaznaczona, /podobnie u samic/. Spód skł. żółtawy luft» 
zielonkawy, na sp. skł. tyl* czarne przyprószanie o różnej in-
tensywności, srebrna piana różnej wielkości. Scnloe. Tło skł. 
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bywa lekko żółtawo lub żółte» a nawet ciemnożółte. Na czarnej 
przepasce brzegowej pojawiają się nlekeidy jaane plamy różnie 
rozwinięte* Spód skł* tyl* od szaro-zlelonkawego, poprzez żółty 
de ochrowo-żółtego* Stopień czarnego przyprószenia różny* 
Dość częste bywają połączenia kilku cech aberatyvmych w jednym 
okazie* 

Pgat* nomlnatywny C*p* palaeno L. występuje w Europie pół* 
nocnej» Szwecja* Norwegia» Finlandia* Europę środkową /oprócz 
Alp/, w tym 1 Polskę zamieszkuje C*p* europooe Es per. Jest to 
pgat* większy i bardziej żółty od C. p. palaeno L* V płn.-wach. 
Polsce pojawia się jako C.p* pruefferi Krzyw* opisany w 1967 r* 
z Puszczy Białowieskiej /Kw*, 84/* Do tego pgat* zaUcr^a rów 
nież populacje z Puszczy Augustowskiej i z okolic Wilna. Są to 
okazy bardzo duże /rozpiętość do 56 mc/ o szerokiej, czarnej, 
brzegowej przepasce z czarnym, długim klinem /u saeców/ przy 
brzegu tyl* skł* przed* Na spodzie skł* tyl* czarne przyprószanie 
bardziej Intensywne, srebrne plamy około dwukrotnie większe* 

Forma s Podhala a torfowisk Czarnego Dunajca jest drobniej-
sza od C*p* europooe Eap* 

V Polsce występują pgat.t C. palaeno pruefferi Krzyw* 
w pin.-wach. Polsce oraz C.p. europooe Esp* na pozostałym te-
renie kraju* Nie opracowana jest przynależność podgatunkowa 
formy podhalańskiej 1 sudeckiej* 

Colias chrysotheoe /Esper, 1781/. 
Miejsca typ* - Kreonica /Czechosłowacja/* m* str* 62 

Rozsiedlenie* Od Ałtaju na wschodzie poprzez Persję płd. 
Rosję 1 Azję Mniejszą wchodzi wąskim klinem do wsch. Europy* 
Rumunia, Czechosłowacja, Węgry, wsch* Austria* V Polsce nie 
występuje* Romaniszyn /155/ wymienia Małopolskę /Jarosław pod 
Przemyślem, 2 okazy, leg* Watzka/. Potwierdzenia brak /roz* 6s7/* 
Znany jednak z bezpośredniego sąsiedztwa) Bukowina, Słowacja. 

Okres pojawu* Pojawia się w dwóch, a nawet w trzech pokole-
niach od IY do X. 

Biotop* PatHish stepowy* Przebywa na nasłonecznionych, su-
chych tarasach ti — I—tych* 
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Bionomia. Lot motyla powolny, trzepotliwy, nietypowy dla 
gatmków z rodzaju Colias F. Zewnętrzny wygląd zbliżony do 
C. ayrmidone /Esp*/ 1 C* crocea Fourc*, powoAije wiele pomyłek 
w oznaczeniu* Gąsienice żerują na wyce /Vicia hirsuta Cray/, 
cieciorce /Coronilla varia L./, traganku /Astragalus austriacus 
Jacqu/. 

V Polsce C* chrysotheme /Esp./ nie występuje* 

14* Colias nyrmidone /Esper, 1781/. - Szlaczkcń szafraniec. 
Miejsce typ* - Turoau /Czechosłowacja/. m* str* 65» 73 

Rozsiedlenie* Europa, Azja Itolejsza, Azja Przednia* W Eu-
ropie sięga na zachód do ok. 14° dl. wsch*, na południe do 
ok* 44° sz. płn*, na północ do łotwy* Brak w całej zach*, płn. 
1 płd* Europie* Spotykany lokalnie na Litwie 1 Łotwie /71*,198/, 
w śr* 1 płd* części Białorusi /Marż*, 97/, na Ukrainie, lokal-
nie w Czechosłowacji* V Polsce nie wszędzie, brak w płn.-zach. 
części kraju /Nizina Szczecińska, Pojezierze Pomorskie, Wielko-
polska/» Na poj. Mazurskim b. mało dawnych danych* Ostróda 
/Yogel, 201/, Wielbark /Sp., 173/. Jedyna współczesna infor-
macja s Górzna k. Brodnicy /1 ? / /Pr., E*S*, 140/. Liczniej-
szy w centr. 1 wsch. Polsce. W górach b. rzadki lub brak. 
Z Pusz. Białowieskiej podają Rr./134/, 0*/48,50/, Kw./84/. 
Kleszczele 1 Siemiatycze na Podlasiu - leg. Kw* . Wiele stanowisk 
w okol* Warszawy wymienia Słasz./170/, a współcześnie leg* Kw., 
FUsz. Kampinoska /leg* Kw./, Zbuczyn /Kr*, 76/, okol. Lubartowa 
/leg. Kw./. W Kotlinie Śląskiej nieczęsty» Leśnica k* Wrocła-
wia, Brzeg, Milicz, Niemcza, Dzierżoniów, Strzelniki /Woc.,212/, 
w okol* Szprotawy brak /Pf., 212/, Kamienna Góra /wyginął po 
1911/ /For*, 212/* Rejon Wzgórz Trzebnickich» Trzebnica 1 Rzy-
mówka /Nohr, 212/. Okol* Zgorzelca /Mar*, 212/* Współcześnie 
Szp./224/ podaje Góry Stołowa 1 Dzierżoniów. Wyżyna Śląska» 
Tarnowskie Góry, Woźniki, Zbrosławice /w* i Rbl., 212/. 
Częstochowa /Pr*, 128 1 Sk*, 165/* Zawiercie /Masł., 94/, /Nies. 
115/, /Sk.,165/. Chrzanów /Sk., 165/* Ojców /Bież., 16 1 Sk., 
165/. Okol. Krakowa /Nies., 110, 114/, /Sk., 165/, /Raz., 
Pal., 143/. Z okol* Sulejowa n. Pilicą /Kul., 88/. Okol. Kielc» 
Słowik /Kr.,77/, Zagnańsk /Sok., 172/, Karczówka, Dymimy, Ka-
wecczyzna /Bież., 17/. Z okol. Opatowa /Nies., Pr., 120/. 
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Z okol. Sandomierza /Karp., 66/. Współcześnie z Sulejowe n. Pi-
licą podaje si./226/, z okol. Pińczowa /Krzyżanowice, Grabo-
wiec/ /Kos., 72/. Wyżyna Lubelska* Puławy, Kazimierz, Niemce, 
Ltfblln, Zeoborzyce, Łopiennik, Kraśnik /leg. Kw./. Roztocze* 
Zwierzyniec /Xięż., 213/,/leg. Kw./. Gorce A e g . Kw./. Gubałówka 
/S ekasy/ /W.J., 206^, Tatry /2 okazy 1912, Łysa Polana 1 Ły-
MBki/ /Kul., 80/ /roz. 6»8/. Gorlice 1 Rzeszów /Scbaltter, 1870/ 
podaje Rom./153/. Krzywcze na Poj. Przemyskim /leg. S.W./. 

Okres pojawu. Występuje w dwóch pokoleniach! pierwsze /gen. 
vern. verna Vrty/ od poł. V do k. VI, drugie /gen. aest. myrai-
done Esp./ od poł. VII do p. IX. 

Biotop. Gat. stepowy. Występuje na terenach suchych, ciep-
łych, nasłonecznionych. Brzegi suchych lasów, otwarto, duże po-
lany leśne, torowiska, siedliska roślinności ruderalno-krzewia-
stej. 

Bicoomia. Lot szybki, długotrwały, motyle przerywając lot 
nagle siadają na kwiatach zwykle na krótko. W miejscach pojawu 
zazwyczaj liczne. Gąsienice zimują. Do roślin żywicielskich na-
leżą głównie szczodrzeńcoj Cytisus rotlsbonensis Sch., C. labur-
num L«, C. nlgricans L., C. capltatus Scop. Gąsienice żerują 
jesienią, a po przezimowaniu w maju, potem w lipcu. 

Formy. Zmienność indywidualna b. duża, fora lokalnych nie-
wiele. Samce. Zmienia się głównie barwa w. skł. Od bardzo jas-
nych, lekko zaróżowionych /ab. griseomarglnata Berger/ poprzez 
żółte, pomarańczowe do ognlatoczerwono-pocaarańczowych /ab. ru-
broflamoea Zależny/. Na czarnym obrzeżeniu występują często 
żółte żyłki. Rzadko spotyka się saoce z odcieniom fioletowym. 
Samice występują w dwóch zasadniczych formach* pomarańczowe i 
białe /f. alba Stgr./. Na ogół f. biała jest znacznie rzadsza, 
jednak jej udział bywa różny w poszczególnych latach 1 na róż-
nych stanowiskach. Wiele form pośrednich pomiędzy f. białą i 
ognlstoczerwonawą* lekko żółtawe, żółto-różowaue, żółto-pomarań-
czowe, pomarańczowe. Jasne plamy na ciemnym obrzeżeniu skł. róż-
nej wielkości 1 barwy* od jasnych, ukształtowanych w przepaskę, 
aż do zupełnego zaniku /ab. inumbrata Schultz/. Wierzch skł. tyl. 
o różnorodnym deseniu, jaśniejszy lub silnie zacieśniony, z jas-
nymi, wyraźnymi lub zanikającymi plamami, z węższą lub szerszą 
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czarną, brzegową przepaską oraz plamą przy końou komórki środ-
kowej o barwie od białej do ognistoczerwonsJ. Dużo okazów 
łączących cechy poszczególnych odmian. Opisano ok. 80 aberacji. 
1 okolenie wiosenne jest na ogół jaśniejsze od letniego, 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C.m. nyrmi-
dcne Esp. 

15. Colias crocea /Fourcroy, 1705/. - Szlaczkoń sylwotnik. 
Miejsce typ. - Paryż. m. str. 65 
Syn. - C. edusa /Fabricius, 1787/. 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, śr. 1 płd. Europa, Azja Mniejsza, 
zach. Azja: Pars ja, Afganistan. Gatunek wędrowny. U płn. 1 w 
śr. Europie pojawiają się okazy przylatujące z południa. V/ Pol-
sce pojawiają się na wiosnę okazy przylotne, w lecie okazy przy— 
lotne 1 rodzime, w jesieni /przy sprzyjających warunkach/ okazy 
rodzime. Gatunek spotykany w całej Polsce. Im dalej ku północy, 
tyra mniej liczny. W Tatrach występuje na wszystkich wysokościach, 
aż do szczytów. Okazy zalatujące spotylcane są w płd. Anglii, 
Danii, płn. Niemczech, płd. Szwecji, płd. Norwegii, w Krajach 
Przybałtyckich i płd. Finlandii. 

Okres pojawu. Pojawia się w dwóch a czasem w trzech pokole-
niach. Pierwsze pok. /przylotne/ od k. V do k. VI, drugie pok. 
/rodzime i przylotne/ od poł. VII do poł. IX, trzecie pok. 
/tylko w ciepłe, pogodne jesienie/ /rodzime/ pojawia się w k.IX 
lub na p. X aż do ustania sprzyjającej pogody. Okazy trzeciego 
pokolenia spotykałem Yokolice Lublina/ jeszcze w ostatnich 
dniach października. 

Biotop. Gatunek ten lubi przestrzenie otwarte* pola koni-
czynowe, duże leśne polany, brzegi lasów, torowiska. Spotkać 
go można niemal wszędzie na otwartych przestrzeniach w czasie 
wędrówki na północ. 

Blonomla. W śr. Europie i w Polsce zimy są zbyt surowe, by 
gąsienice mogły ją przeżyć. Na wiosnę przylatują do nas wylęgłe 
na południu okazy i dają drugie pok. w lecie. Gatunek ten wędru-
je pojedynczo, szczególnie licznie w latach gorących, suchych, 
gdy rośliny żywiciele kie usychają w warunkach klimatycznych 
krajów południowych. W takie lata może dojść do wędrówek masowych. 
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V pokoleniu letnim latają u neta motyle pochodź ąpe od przylot-
nych okazów wiosennych i przeszły u nas cały cykl rozwojowy 
jak również okazy przylatująca latem z południa* Liczebność 
tych populacji bywa bardzo różna w zależności ód warunków kli-
matycznych. Lata wilgotne i chłodne nie sprzyjają migracji z 
południa jak 1 rozwojowi rodzimych okazów* Motyl noże być wte-
dy bardzo rzadki* V lotach sprzyjających, a więc suchych i cie-
płych, gatunek może pojawiać się licznie. Populacje przecho-
dzące u nas cykl rozwojowy wędrują w Jesieni na południe lub też 
/w ciepłe jesienie/ dają częściowo pokolenie trzecie, albo 
też giną w ciągu zisgr. Okazy trzeciego pokolenia w zimie giną. 
Lot noty li bardzo bystry, gwałtowny. Motyle zachowują się spo-
kojniej jedynie na polach koniczyny czy lucerny. 

Gąsienice żerują na roślinach motylkowych* esparceta siew-
na /Onobrychls viclaefdia scop,/, stezodrzeniec główkowaty 
/Cyt 1 sus capltatns Scop./, lucerna /Medlcago satira L*, H. 
falcata L./, koniczyna /Trifolium/, komonica /Lotus coroicu— 
latus L./, cieciorka /Coronilla marla L./ 1 innych przez całe 
lato. Dużo gąsienic ginie przy wykaszaniu pól koniczyny. 

Forty. Poobbnie jak C. nyrmidene /Esp./ omawiany gat. nie 
ma skłonności do tworzenia form lokalnych przypuszczalnie ze 
względu na maczną ruchliwość. Zmienność indywidualna duża. 
Charakter zmienności, podobnie jak u poprzedniego gatunku, do-
tyczy głównie barwy tła wierzchu skrzydeł, układu desenia na 
czarnej przepasce brzegowej oraz wielkości okazów. 
Zmienność samców. Barwa wierz. skł. od żółto-ziclonkawej /ab. 
bellcinoides Braun/ i_ ochrouo-żółte j poprzez żółto-poaarańczową 
do Intensywnie pomarańczowej /ab* flammea Kitt/. U niektórych 
okazów brak żółtych kresek na czarnej przepasce brzegowej, cza-
sem z czarnego obrzeżenia skł. przed, wychodzą czarne smugi w 
kierunku nasady skrzydeł. Niekiedy długość skł. przed, osiąga 
zaledwie 17 nu 
Zmienność sarnio. Barwa wierz. skł. zmienia się od czysto bia-
łej /f. helice Hbn./, lekko żółtawej /ab. bellcina Oberth./ 
przez bladopomanańczewą 1 żółto-pomorańczową do ognlstoponareń-
czowej. Brok żółtych plam na czarnym obrzeżeniu występuje u 
ab* pseudtaes Cook. Spotyka się też odmiany o różnym stopniu 
redukcji tych plam. Istnieją odmiany o dwóch lub więcej cechach 
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afcerotywnych. Trzecie pokolenie /gen. autumnalls Roccl/ wy-
różnia się nieco cieoaiejazya tłem skrzydeł. Podetnie jak u 
C. ąyrsldooe /Esp./ wśród samic występuje pewien ich odsetek 
• barwie wien. skł. białej a nie pomarańczowej jak u f. typo-
wsj. Odsetek tan mienia się w zależności od szer. geograficz-
nej, warunków klimatycznych 1 innych. Zwykle im dalej ku połud-
Howl, tya odsetek ten jest większy. 

V Polsce występuje podgatunek noalnatywny C.c. crocea 
fourc. 

16. Colias hyale /Lixmaeus, 1736/.- Szlaczkoń slarecznik. 
Mie jsce typ* - płd. Anglia. m* str. 65 

Rozsiedlenie* Ustalenie granic występowania napotyka na 
pewne trudności ze względu na znaczno podobieństwo omawianego 
gatunku do C* oustralls Vrty. na terenie Europy oraz do C* era-
te poliograpfaus Motsch. na terenie Azji. Do nledntna nie wyróż-
niano C* australis Vrty* jako odrębnego gatunku. Poważna część 
prac, szczególnie starszych, podaje rozsiedlenie łącznie dla 
obu gatunków. Spotyka się też niekiedy błędne oznaczenie, gdyż 
oba wymienione gatunki są zewnętrznie trudno do odróżnienia. 
Podobna sytuacja istnieje w Azji wsch., gdzie występuje zbliżona 
wyglądem do C* hyale A . / forma C* erate poliograpfaus Motsch* 
Wynikają stąd błędy dotyczące rozsiedlenia. 

C. hyale A*/ znany jest z zach*, śr. i wsch. Europy, a w 
Azji sięga przypuszczalnie do Ałtaju. W Europie płn* /płd* Skan-
dynawia, płd* Finlandia, płd. Anglia/ pojawiają się okazy przy-
lotne wędrujące z południa. Brak tego gatunku przypuszczalnie 
w zach. Hiszpanii, w Italii 1 na Bałkanach oraz w Azji Mniejszej. 
V całej Polsce 1 bezpośrednim sąaiedztwlo pospolity* 

Okres pojawu* Pojawia alę w dwóch, a niekiedy w trzech po-
koleniach. Pok* pierwsze /gen* wern. vernalia Vrty./ od poł* V 
do k* VI, pok. drugie /gen. aest. hyale L./ od poł. VII do 
poł* IX* Ewentualne trzecie pok* /gen* aut* aupwrwacanea Krul./ 
pojawia się w ciepłe, pogotee jesienie bezpośrednio po pok* let-
nia o$u poł* IX aż do utrzymania się sprzyjającej pogody, nawet 
do k. X. 
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Biotop. Otwarte przestrzenie kultur rolnych, łąk, polan 
leśnych, tarowlak 1 siedlisk roślinności rudoralno-trawiastej. 
Częsty na polach lucerny 1 koniczyny, rzadszy na polanach leś-
nych. V górach rzadszy nil na równinach, w Tatrach do ok* 1300 o, 
ale zalatuje 1 na szczyty. Spotykany właściwie wszędzie poza 
zwartymi przestrzeniami leśnymi. 

Blonomla. Gatunek związany z gospodarką człowieka, gdyż 
gąsienice żerują na roślinach uprawnych. Motyle przebywają na 
polach koniczyny 1 lucerny. Lot motyli szybki, gwałtowny. 
Szlaczkoń siareesnik jest gatunkiem bardzo ruchliwym, odbywa 
często wędrówki z południa ku północy. Zwykle na denym teranie 
latają okazy miejscowego pochodzenia oraz przylotne. Niekiedy 
widać to wyraźnie, gdy nagle wśród świeżych okazów miejscowych 
pojawiają się motyla wyraźnie zlatane. 
Gąsienice torują na roślinach uprawnych jak* lucerna /Medicago 
satlva L., H. falcata L.v M* lupulina L./, komonica /Lotus cor-
nlćulatus L./, koniczyna biała /Trifollua repena L./, wyka 
/Yicla augustlfolia L., V. cracca L./ i Inne. Gąsienice pocho-
dzące f letniego pokolenia bądź zimują, bądź wydają tarzacie po-
kolenie. Fo przezimowaniu, już w kwietniu, gąsienice dorastają 
wydając w połowie aaja pierwsze pokolenie. Populacje pierwszego 
1 trzeciego pokolenia są o wiele miej liczne od drugiego. 
Samice składają jaja często na karłowatych roślinach nisko przy 
zieai. 

Formy. C. hyale /L./ nie tworzy wielu fora lokalnych ze 
względu na my-^ą ruchliwość. Form indywidualnych istnieje, 
jak 1 u innych gatunków szlaczkonl, bardzo dużo /opisanych abe-
racjl ok. 90/. Zmienność dotyczy głównie Intensywności żółtej 
barwy dd /, barwy 9 9 /od białej do żółtej/ oraz układu jasnych 
1 ciemnych plam. Pokolenie wiosenne 1 jesienne są zbliżone do 
siebie wyglądam zewnętrznym, okazy są drobniejsze, bledsze, 
silniej czarno przyprószone na spodzie skrzydeł, niż okazy po-
kolenia letniego. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C. h. hyale L. 

17 

17* Colias australis Verlty, 1911. - Szlaczkoń południowy. 
Miejsce typ. - Andaluzja /Hiszpania/. a. str. 63, 73 

V roku 1951 Beuret /12/ wyodrębnił C. australis Yrty. jako 
gatunek z populacji C. hyale /L./• Na występowanie tego gat* 
w Polsce pierwszy zwrócił uwagę Tell /192/. Oba te gat. są 
bardzo podobno zewnętrznie* Szereg autorów podaje obszerna omó-
wienia cech charakterystycznych odróżniających oba gat.t Be-
uret /12/, ToU/192/, Reissinger /146/, Jarvls /60/, Krzywicki 
/£35* zeez. 66/* Różnice w wyglądzie nawnętrznya nie są wyraźne* 
Osobiście uważam, iż najpewniejszą cechą odróżniającą d d /* od-
niesieniu do form polskich / jest stopień zaczernienia nasady 
skrzydeł przednich. U C. australis Yrty. zaczernienie sięga 
od brzegu tylnego do żyłki a*, czasom nieco dalej, zaś u C. 
hyale /L./ aż do komórki środkowej* Różnice w budowie aparatu 
kopulacyjnego samców są nikłe 1 rozróżnienie na tej podstawie 
jest trudne* Najpewniejsze jest oznaczenie na podstawie wyglądu 
gąsienic 1 poczwarek. 

Rozsiedlenie. Ujmowanie do niedawna obu gatunków C. austra-
lis Vrty. 1 C. hyale /L./ łącznie oraz ich podobieństwo powo-
dują, iż rozsiedlenie obu gatunków nie jest dokładnie poznane* 
Hig. i Rll. /56/ oraz For./ 46/ podają. Iż* C. australis Vrty. 
występuje w płd* i śr. Europie, płd. Rosji, Azji Mniejszej i na 
Kaukazie, sięgając na północ do ok. 54° sz. płn. Wymienionym 
autorom wydaje się wątpliwe występowanie tego gatunku na dużych 
przestrzeniach Europy wsch., a mianowicie we wsch. Niemczech, 
Polsce, Słowacji 1 na Węgrzech. Według Rels* /146/ występuje 
w płn* Afryce, a w Europie sięga do 53° sz* płn. /las Bolimow 
położony o 100 km na płn. od Warszawy/* Przytacza on opinię 
Waraeck'a, iż w płn. Europie oraz w płn* części Europy środkowej 
brak rodzimych okazów zarówno C* australis Yrty. jak 1 C. hy-
ale /L,/« Oba te gatunki docierają tsea corocznie z południa. 
C. australis Yrty* zalatuje na północ aż do Anglii, Holandii, 
Niemiec /Berlin/, Polaki /Bollxaou/ oraz Wolska nad Wołgą* 
Wędrówka odbywa się z Hiszpanii, Italii, płd. Francji 1 płd. 
Niemiec. W płd. Europie C. hyale /L./ jest rzadki, natomiast 
C. australis Yrty. liczny. Osobiście spotykałem tan gatunek w 
płd. 1 śr. Polsce 1 Pieniny, Tatry, Szczawnica, Klonów 1 Jakslce 
k. Miechowa, Krzyżanowice k. Pińczowa,. Dębno k. Ożarowa, Kazi-
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mierz TU Wisłą oraz k. Lublina* Poza granicami Polaki spotyka-
łem licznie ten gatunek na Węgrzech i w Bułgarii. Raz*» Pal. 
/143/ podają go z okol. Krakowa, R1./150/ z okol. Wałbrzycha, 
Toll /192/ z Pienin, Śliw. /226/ mad środkowej Pilicy. 
B1./13/ z Kamiennej Góry na Sląpku /Ligota Dolna/, Sk. /1&5/ 
z Chrzanowa. Jeden okaz z Czarnego Dunajca -#leg. Stach /ex 
coli. Kw./. Kilka okazów z Zaleszczyk /leg. Św., ex coll.Kw./. 
Z moich obserwacji wynika, iż C. australis Yrty. występuj® w 
Polsce jako rodzizy gatunek do ok. 51°30' sz. płn. Najdalej na 
północ wysuniętym, znanym mi, stanowiskiem jest Kazimierz n. 
Wisłą 1 Puławy, gdzie spotykałem w k. V I na p. VI zupełnie e 
świeże okazy Samców 1 samic. W Bułgarii spotykałem .licznie 
C. australis Yrty., natomiast nie widziałem zupełnie C.hyale /L*/. 

Okres pojawu. Pojawia się w Polsce w dwóch lub, trzech poko-
leniach /w płd. Europie nawet w czterech/ zwykle o kilka dni 
później od C. hyale /L./. Pok. wios. od k* V do k. VI, pok. .let. 
od poł. VII do k. VIII, pok. jes. /nie zawsze/ przy k. IX. 

Biotop. Motyle przebywają w kserotermicznych siedliskach 
roślinności naskalno-trawiastej, na nagrzanych zboczach wzgórz, 
w siedliskach roślinności ruderalno-ogrodowej, lubią tereny 
o podłożu wapiennym, unikają otwartych, równinnych przestrzeni. 
Według Beureta /12/ motyle nie latają na polach koniczynowych. 

Blonomla. Zachowanie się motyli jak u Innych gatunków szla-
czkoń!. Lot bystry, długotrwały, od czasu do czasu motyle sia-
dają na krótko na kwiatach. Samice są mniej ruchliwe. W miej-
scach pojawu dośó liczne, często latają wspólnie z C. hyale/L./. 
Gąsienice żerują na Hippocrepis comoea L. i Coronilla varla L. 
/1W. 

Formy. Informacje w literaturze w odniesieniu do form indy-
widualnych są bardzo skromne. Według moich obserwacji zmienność 
ma ten sam charakter jak u C* hyale /L./• w zbiorze /ok. 220 
okazów/ posiadam niemal takie saoe formy aberatywne jak a C. hy-
ale /L./. Podgatunek nomlnatywny C.a. australis Yrty. występuje 
w Hiszpanii. W śr. Europie 1 w Polsce występuje podgatunek 
C. a. calida Yrty. 

Oonepteryz Leoch, 1815- - Listkowlec 

Do rodzaju należy 7 gat. palearktycznych. W Europie wystę-
pują dwa, w Polsce jeden gat. Motylo posiadają charakterystycz-
ny kształt skrzydeł} na skł. przed. 1 ty In. znajdują się na 
brzegu zewnętrznym spiczasto występy. 

18. Oonepteryz rhami /Llncaeus, 1758/. - Listkowioc cytrynek. 
Miejsce typ. - Szkocja. m.. str. 65 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki poprzez Europę, Azję Mniejszą, 
Azję śr. 1 Syberię do Japonii. Na południu sięga Himalajów 1 
płn. Indii. Brak go w płn. Anglii, płn. Skandynawii 1 płn. Azji. 
W całej Polsce pospolity. 

Okres pojawu. Pojawia się na wiosnę w pierwsze ciepłe dni, 
przeważnie na p. IV i lata do k. VI. W p. VII pojawiają się 
świeże okazy i latają do jesieni, a po przezimowaniu znowu na 
wiosnę. Niejednokrotnie spotyka się w VII równocześnie okazy 
świeże 1 zlatane okazy wiosenne. 

Biotop* Polany leśne, brzegi lasów, kwieciste łąki przy-
leśne, siedliska ruderalno-ogrodowe, rzadziej na polach* 

Blonomla. Motyle latają w ciepłe, słoneczne dni, ogranicza-
jąc lot w dni chłodniejsze o mniejszym nasłonecznieniu, chętnie 
siadają na kwiatach różnych gatunków ostów /Carduus, Ciralum, 
Onopordon/. Latają wolno przenosząc się z kwiatu na kwiat. 
Motyle zim ją pod wy scl miętymi liśćmi podłoża leśnego. Jest to 
wedłî g For./46/ jedyny europejski gatunek, który nie wyszukuje 
do zimowania jakichś specjalnych kryjówek. Zarówno kopulacja jak 
i składanie Jaj odbywa się po przezimowaniu na wiosnę. 

Wiele niejasności spotyka się w literaturze w odniesieniu 
do liczby pokoleń oraz okresu ich pojawu. Według Far./46/ po-
jawiające się w VII okazy po 8-10 dniach lotu przebywają dla-
pauzę letnią i dopiero w jesieni budzą się na krótki czas, po 
czym znowu zapadają w dlapauzę na okres zimy* Ber. /11 / podaje 
opinię J. Mlcbela, który twierdzi, 11 motyle pochodzące z wy-
lęga lipcowego giną w sierpniu po złożeniu jaj. Zimują dopiero 
okazy drugiego pokolenia. Według Lederem zimują oba pokolenia. 
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Ber./H/ podaj»» U drugie pokolenie pojawia się wyjątkowo /wy-
mienia IX 1 X 1947/. Jak wynika z przytoczonych opinii zagadnie-
nie jest niejasne* Gąsienice terują od TV do IX, a najliczniej 
« V do VII na kruszynach /Rhmnaa frangula L., R. cathartlca L., 
R. alaternus L./. 

Furtąy. Cytrynek tworzy niewiele fora lokalnych oraz indy-
widualnych. Zmienność bardzo sala. 

tf Polsce występuje podgatunek nomlnatywny G.r. rhasni L. 

Dj swarphlnae 
Do podrodziny należy jeden rodzaj o użylkowaniu daleko od-

biegającym od innych rodzajów rodziny Pierldae. Rodzaj ton wy-
kazuje bliższe pokrewieństwo z rodź. Dismcrphia Hbn. z Południo-
wej Ameryki. 

Leptidea Billberg, 1620. - Wletek 
Rodzaj ten wykazuje znaczną odrębność w stosunku do innych 

rodzajów rodziny Pierldae. Cuże różnice występują w użylkowaniu 
skrzydeł, w szczególności komórka środkowa jest około dwukrot-
nie krótsza niż u pozostałych gat. rodziny /ok. 1/4 długości skł. 
przed./. Budowa bardzo delikatna, odwłok długi i wąski, lot 
niezmiernie powolny, niepewny. Pięć gat. tego rodza$i występuje 
wyłącznie w Palearktyce, w Europie występują trzy gat., w Pol-
sce jeden. 

19. Leptidea slnapls /Linnoeus, 1750/. - Wietek gorczycznlk. 
Miejsce typ* — Szwecja. m. str. 65 

Rozsiedlenie. Omawiany gatunek oraz następny L. morsel 
Fest. były do niedawna ujmowane w literaturze jako jeden wspólny 
gatunek. Oba gatunki są bardzo podobne. Dlatego też mpgą się po-
jawiać błędy dotyczące rozsiedlenia obu gatunków, szczególnie 
w Azji. Według nowszych danych L. wtnapis /L./ występuje niemal 
w całej Europie, zach. Azji 1 Azji Mniejszej, W Europie brak 
tego gatunku w Śr. 1 płn. W* Brytanii oraz płn. Skandynawii. 
W Iolsce L. slnapis /L./ znany jest z całego terytorium kraju, 
w rejonach północnych rzadszy, w Tatrach bardzo rzadki. 

17 
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Okres po jawu. Występuje w dwóch pokoleniach, a wyjątkowo 
nawet w trzech* pok. wiosenne od p. Y do k. VI, pok. letnie od 
p. VII do pol. VIII, ewentualne pok. jeeleone w IX. 

Biotop. Siedliska roślinności laśno-zaroślowej oraz zaroś-
lowo-łąkowej, brzegi lasów, polany leśne, kwieciste łąki. 
W siedliskach kultur rolnych rzadki. 

Blonomla. Motyle latają bardzo wolno, nisko nad trawą, stale 
siadając na kwiatach, przeważnie niskich. Zimowanie w stadium 
poczwarkl. Gąsienico żerują w okresie wiosny 1 lata na komonicy 
zwyczajnej /Lotus comiculatus L./, groszku żółtym /Lathyrua 
pratensis L./, cieciorce /CoroniUa varia L./, wyra /Vicia/, 
koniczynie /Trifolium/ 1 innych. 

Formy. Zmienność bardzo nlOTnacpna zarówno osobnicza jak 
geograficzna. U pok. wiosennego /gen. vem. lathyri Hbn./ spód 
skł. tyl. jest ciemniejszy, o barwie od żółtawej do szarej. 
Samice pok. letniego /gen. aest. slnapis L./ bywają zarówno od 
spodu jak 1 z wierzchu całkowicie białe. Okazy ewentualnego pok. 
jesiennego /gen. aut. frogllle Etahl./ są drobniejsze. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L.s. slnapis L. 

Leptidea moreel Ftenton, 1881. 
Miejsce typ. — Japonia. m. str. 73, 75 

Rozsiedlenie. Gatunek azjatycki. Od Japonii przez centr. 
Azję 1 Syberię oraz płd.-wsch. Europę do Dolnej Austrii. V Euro-
pie płd.-wsch. obok L. moreel Fent. występuje L. slnapis /L./. 
Są to gatunki bardzo podotne 1 bardzo trudne do rozróżnienia. 
We wsch. Azji występuje L. morsel Fent. oraz L. aourensis Men. 
również bardzo podobne. Z sytuacji tej wynikają błędy dotyczące 
rozsiedlenia. J. Moucha /104/ /1993/ podaje rozsiedl sole tego 
gatunku w oparciu o wielu autorów w płd.-wsch. Europie* Jugo-
sławia, Austria, Rumunia, Węgry, Ukraińska SRR /Lwów, Chocim, 
Zaleszczyki, Ubierzowa, Krzywe, Doroszów, Wołczków, Kosów Po-
kucki, Dewinogród, Slaków, Woszczelówka/, Słowacja /Pleairec, 
Mi lica Mts., Cejkw, Presów/. Z Podola podają Kremky /82/1 Tell. 

Jak wynika a przytoczonych inforaaoji L. moreel Fant. wy-
stępuje w najbliższym sąsiedztwie Polski /Słowacja 1 Podole/. 
Możliwe jest zatem spotkanie tego gatunku 1 w naszym kraju, głów 
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nie w płd.-wech. Polsce i w okolicach Braay Morawskiej. 
Okres pojawu. występuje w dwóch pokoleniach* pok. wiosenne 

od k. IV do k. V, pok* letnie od k. VI do VIII. 
Biotop. Pojawia alę w kserotermicznych siedliskach roślin-

ności leśno-zarośiowej, na polanach 1 drogach leśnych, a nie 
jak L* slnapis /L./ na większych łąkach /For., 46/* 

Blonomla. Lot bardzo powolny, niepewny jak u L. slnapis /L./. 
Gąsienice żerują na groszku czerniejącym /Lethyrus nlger L./ 
oraz na L. rernus L. Niechętnie żerują na groezku żółtym /L. 
pratensls L./ coraz komonicy zwyczjnej /Lotus comiculatus L./ 
/For., 46/. Zimowanie w stadium poczwarkl. 

Fonsy* Podobnie jak u L. slnapis /L./ zmienność bardzo 
nieznaczna. Pokolenia wiosenne obu gatunków, jak 1 pokolenia 
letnie są do siebie bardzo podobne zewnętrznie. For./46/ podaje 
wyczerpująco różnico w wyglądzie zewnętrznym motyli, gytif?n1o 
1 poczwarek. V Europie płdU-wach. występuje L»m* major Lcrk* 
w Polsce dotąd nie stwierdzony. 

Na mapie 5 podano rozsiedlenie L. morsei Fent. w pobliżu 
płd.-wsch. granic Polski. 

Mapa 5 
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4.2«3. Nymphalidae Swainscn, 1829* - Południce 
Dc rodziny należy w Palearktyce 8 podrodzln. Europa 1 Polska 
posiada swych przedstawicieli w pięciu podrodzlnachs Apaturlttaa, 
Limenitlnae, Roptinao, Nymphallnae 1 Argynninae. Podrodzlna 
Apaturlnae bywa niekiedy traktowana jako odrębna rodzina Apaturl-
dae /Verity, 197/ » względu na oftnlnrmą budowę aparatu kopula* 
cyjoego sameów /bardzo długi saccus/. Do rodziny należy ok. 
2500 gat. zamieszkujących 5 kontynentów. V Palearktyce występuje 
ok. 270 gat., w Europie ok. 70, w Polsce 41. Poszczególne gat. 
zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne, od Nowej Ziemi 1 pin. Grw 
land 11 al do Patagonii. Większość gat. występuje na nizinach, ale 
niektóre sięgają w najwyższych górach granicy wiecznego śniegu. 
Poszczególne gat. mają olbrzymi zasięg występowania. Yanessa 
cardui /L»/ znany jest z 4 kontynentów oprócz Ameryki Południowej, 
sporo gatunków odbywa dalekie wędrówki, ale są 1 maiło ruchliwa, 
jak np. Eupfaydryaa amrinla /Rott./. Różnorodność środowisk wy-
stępowania bardzo duta. Wiele gatunków lata nisko, korzystając 
s nektaru kwiatów irme natomiast odżywiają się sokiem skaleczo-
nych drzew lub ekskrementami zwierzęcymi 1 nigdy nie siadają na 
kwiatach, a przebywają wysoka na drzewach lub na wilgotnych miej-
scach na drogach leśnych, jak np. Apatura irla /L*/. Ubarwienie 
różnorodne, spód często o barwie ochronnej. Kształt skrzydeł 
również różnorodny. Użyłkowanie u poszczególnych podrodzln różne. 
Komórka środkowa otwarta na obu parach skł., bądź tylko na tyl-
nych, bądź zamknięta na skł. przed. 1 tyl. Carułkl caczugowate o 
różnie ukształtowanych bu ławkach. Tułów szeroki, silnie zbudowany, 
odwłok wąski, nogi przednie skarłowoclałe. Dymorfizm sezonowy 
rzadki, dymorfizm płciowy przeważnie nieznaczny. Gąsienice walco-
wate, z wyraźnie odgraniczoną głową, często z kolcowatymi lub 
szczacinlastyml wyrostkami, żerują na niskich roślinach zielnych, 
krzewach 1 drzewach liściastych pojedynczo lub gromadnie. Pocz— 
worki prm*M»£niA zawieszone za kremaster głową na dół. 

Apaturlnae 
Metyle przeważnie średniej wielkości o różnorodnym kształcie 

skł. 1 ubarwieniu, na o#5ł jednak o tle cieanya z jasnym deseniem, 
niektóre posiadają metalicznie błyszczące skrzydła. Tułów krępy, 
silnie zbudowany, odwłok krótki. Komórka środkowa przeważnie 
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otwarta na wszystkich skrzydłach* Gąsienico posiadają na głowie 
dwa charakterystyczne wyrostki, żerują przeważnie na drzewach 
liściastych. lot szybki «gwałtowny. W Palearktyce do podrodz. 
Apaturlnae należy kilkanaście rodzajów obejmujących ok* 30 gat* 
W Europie i w Polsce występuje jeden rodzaj /2 gat*/* 

Apatura Fabricius, 180?, * Mieniak 
Motyle średniej wielkości, ciemno Ubarwione, niektóre z meta-

licznym połyskiem /należą tu oba gat* europejskie/* Komórka środ-
kowa otwarta na obu parach skrzydeł. Skł. przód, o kształcie 
niemal dokładnie trójkąta prostokątnego ze spiczastym wierzchoł-
kiem skł* przed* Zachowanie się motyli specyficzne. Przebywają 
wysoko na drzewach lub też na ziemi, na drogach w miejscach wil-
gotnych i na zwierzęcych ekskrementach* Nia siadają na kwiatach. 
Do rodzaju należy ok* 15 gat. głównie ze wsch. Azji* W Europie 
1 w Polsce występują 2 gatunki* 

20* Apatura Iris /Lionaeus, 1753/. - Mieniak tęczowiec. 
Miejsce typ* - Anglia i Niemcy* m. str. 82 

Rozsiedlenie* Od Europy zach. przez śr* i wsch. Azję do Pacy-
fiku* Brak w Japonii. Od Hiszpanii 1 Francji do Europy wsch* Na 
pÓłnoo do płd* Anglii, płn* Niemiec 1 Krajów Przybołtycklch. 
Z płd. Finlandii znane są jedynie okazy przylotne /Kai sil a, 1962/ 
/62/* Na południe sięga do ok. 45° sz. płn. W Hiszpanii lokalny. 
Brak tęczowca w Italii 1 płd* części Bałkanów. W całej Polsce wy-
stępuje lokalnie we właściwych sobie biotopach. W górach na ogół 
rzadszy, w Tatrach pojawia się jedynie u wylotu dolin do wyso-
kości ok. 950 BU Motyl ten staje się w Polsce coraz rzadszy, ma-
leje liczba osobników jak i liczba jego stanowisk. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do k* VIII. 
Biotop* Przebywa w siedliskach leśnych 1 leśno-zaroślowych 

losów liściastych i mieszanych, gdzie rosną lwy, osiki 1 Inne 
rośliny żywicielskie, pojawia alę na wilgotnych miejscach, na 
drogach lub wysoko na drzewach, występuje niejednokrotnie w 
większych ilościach razem z Apatura lila /Schiff*/. 
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Blonomla. Motyl lata ozybko, gwałtownie, a spłoszony wraca 
na dawna miejsca lub ulatuje w górę siadając na drzewach. 
W początkowym okresie pojawu mlenlakl przebywają przeważnie na 
nasłonecznionych leśnych drogach, na miejscach wilgotnych, na 
ekskrementach, zwykle w godzinach przedpołudniowych. Niekiedy 
na kortakln nawozie siedzi kilkanaście 1 więcej okazów 
tęczcwca 1 strażnika. Gdy brak słodca, motyle przebywają w koro-
nach drzew. Po pewnym okresie lotu /ok. 2-3 tygodnie/ motyle 
coraz częściej przebywają na drzewach, a pod koniec okresu po-
jawu wogóle nie spotyka się motyli nisko przy ziemi. Samice pro-
wadzą bardziej ukryty tryb życia. Od początkowego okresu pojawu 
przebywają na drzewach lub na pilach z wyciekającym sokiem. Nisk* 
na ziemi można je spotkać bardzo rzadko. Na kwiatach nie siadają 
ani samce ani samice. Gąsienice żerują od lata do jesieni na 
lwie /Salix caprea L., S. clnerea L./ oraz na osice /Fopulus 
tremula L./ 1 Innych. Po drugiej wylince zimują /stają się wte-
dy brążowe/, a na wiosną po trzeciej wylince /znowu zielone/, 
żerują od poł. VI. Poczwarka zielona zawieszona za kremaster. 
Gatunek ten, jak i następny, w wyniku wyrębu tych części lasu, 
w których posiada swoje stanowiska lęgowe, ulega szybkiemu zani-
kowi. Zimowanie odbywa się w stadium gąsienicy, a zatem wyręby 
zimowe powodują całkowite zniszczeni© gatunku na danym terenia. 
Z Lubelszczyzny znanych mi jest wielo stanowisk, na których 
M. tęczowiec i M. strażnik występowały dawniej bardzo licznie, 
a dziś brak ich zupełnie. Przyczyną były wyręby na stanowiskach 
lęgowych. Podobna sytuacja istnieje również w lanych krajach 
Europy /F., 47, 212, Ber., 11/. 

Formy. Zmienność lokalna bardzo mała. Zmienność Indywidu-
alna również nieznaczna. Dotyczy przeważnie redukcji białych 
plam na wierz. skł. aż do nimal całkowitego Ich zaniku /ab. 
jole Schiff./» Charakterystyczną odmianą jest ab. rcnaniszyni 
Schille. Jest to okaz samca, u którego skrzydła dają fiołkowo-
-niebieski połysk we wszystkich położeniach skrzydeł. 

V Polece 1 w Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
A* i. Iris L. 
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U . Apatura Ilia /Denis et Schiffermuller, 1775/-Mieniak strażnik. 
Miejsca typ. - Wiedeń. a. str. 82 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez Azję do Japonii. V Hisz-
panii lokalny. Znany z Francji 1 Niemiec. V Europie wsch. sięga 
M północ do Bałtyku /nawet do zatoki Fińskiej/, e na połufolu 
it Ir. Bułgarii. Brak tego gatunku w płd. Italii 1 w płd. części 
Bałkanów. Na północy Europy brak go w Anglii, płn. Niemczech, 
Danii 1 Fennoskandii. W Polsce, za wyjątkiem Tatr 1 wschodniej 
ezęścl Poj. Pomorskiego /na wschód od Maszewa i Dolic/ /Urb.,196/, 
lokalnie przeważnie częściej od A. Iris /L./. Podobnie jak 
M* tęczowiec staje się coraz rzadszy. 

Okres pojawu. Rozpoczyna lot o kilka dni wcześniej niż 
Am iris /L./ już w k. VI. Ostatnie okazy spotyka się w k. VIII. 
Jsfee pokolenie. 

Biotop. Motyl ten występuje w tych samych środowiskach, co 
M. tęczowiec, a więc w lasach liściastych, na, drogach, na miej-
scach wilgotnych, na pniach z wyciekającym sokiem, a przy gorszej 
pogodzie siada wysoko na drzewach. Samice przebywają zwykle na 
skaleczonych pniach lub w koronach drzew, rzadko zlatują niżej 
na drógi. 

Blonomla* Wszystko co powiedziano o sposobie zachowania się 
M. tęczowca odnosi się również do M. strażnika. De niedawna ga-
tunek tan był bardzo liczny w swoich biotopach. Obecnie, podetnie 
jak M. tęczowiec, szybko zanika. ZonieJsza się liczebność popu-
lacji jak 1 liczba stanowisk. Coraz rzadziej można spotkać stano-
wiska, na których do niedawna występował masowo. Obecnie widuje 
się tam pojedyncze okazy lub też brak całkowicie tego motyla. 
Jedną z przyczyn jest nieodpowiednia gospodarka leśna. Gąpienlce 
zachowują się podobnie jak gąsienice M. tęczowca, żerują na róż-
nych gat. topoli /Populus L./, a szczególnie na osice /Populus 
trawili n L./ oraz na iwie /Salix caprea L./ i innych. Ziirują gąsie-
nice. Poczwarkl zawieszone za kremaster. 

Formy. Zmienność większa niż u K» tęczowca. Pojawiają się 
dwie odrębna forsy: a białym deseniem - A. ilia /Schiff./ oraz 
z rdzawym fetftnlea - A. ilia /schiff./ U clytie Schiff. Liczeb-
ność tych team bardzo rćżna w poszczególnych latach jak 1 w róż-
nych rejonach geograficznych. W północnych rejonach występowania 
przeważa na ogół f. noodnatywna, w południowych - f. clytie 
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Schiff. /niekiedy występuje wyłącznie/» Zmienność u A. ilia 
/Schiff./, zarówno samców jak i samic, polega na różnicy w ber* 
wie skł, i ich deseniu. Biały deseń poprzez różne przejściowe 
fonsy zmienia się w rdzawy jak u f. clytie Schiffa czasem 
zostaje znacznie wzbogacony tak, iż tylko aa skł* przed, pozostaje 
resztka fioletowego tła /f. eos Roesi, f. budensis Fucha./. 
W Austrii, na Węgrzech, w Rumunii i na Bałkanach występuje pgat. 
o silnie wzbogaconym rdzawym deseniu * A.i. netis Freyer. 
Qajnewsze badania wskazują, iż jeat to prawdopodobnie gatunek 
odrębny. U sernic rdzawo-żółty deseń bywa bogatszy aż do całkowi* 
tego zaniku normalnego cieonego tła skł. Formy o bogatym rdzawym 
deseniu występują gł&mie w Europie południowej, jednak spotyka* 
ne są i w naszym kraju. Zmiany przebiegające w innym kierunku 
polegają na ograniczeniu białego desenia aż do całkowitego «rnlfrti 
/ab* lliades Mitis/. Fotrmy te są bardzo rzadkie u samców, a jesz* 
cza rzadsze -u samie. Wśród aamców /rzadziej wśród samic/ spoty* 
ka się okazy o szarawej, lekko marmurisowanej barwie skł. /ab. 
pallesoens Scbultz./* Odcień metalicznie błyszczącego tła'skł. 
u eaaców zmienia się od niebieskawego do fioletowego. Znaczną 
liczbę pgat. opisano ze wsch* Azji, a Europy kilka. 

W Polsce i śr* Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
A. i* lila Schiff* 

Łimenitinae 

Motyle przeważnie średniej wielkości lub duże, tło skrzydeł 
najczęściej czarne z białym deseniem* Fodrodzina liczy w Pale* 
arktyce ok* 40 gat., z których 3 znane są z Europy, a 2 z Polski. 
Należą one do rodzaju Łlmenitls F. Przedstawiciele podrodzlny 
występują również w obszarze Orientalnym oraz w Ameryce Północ-
nej * Obyczaje metyli podobne jak u alenlaków. 

Limanitia Fabricius, 1607. * Pokłounlk 
Motyle posiadają, niemal bez wyjątku, tło czarne z białym 

deseniem. Spód skł. przeważnie brązowy z białym deseniem. Komórka 
środkowa na skł. przed* otwarta lub zaataslęta cieniutką żyłką, 
na tyl. otwarta* Rodzaj obejmuje w Palearktyce ok. 20 gat*, kil* 
ka wystęjuje W Ameryce Północnej, ok* 25 w Obszarze Orientalnym* 
Brak' w Afryce* Z Europy znane są 3 gat*, z Polski 2* 
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22* Łlmenitls populi /Linnaeus, 1758/* * Pokłocnik osinlec. 
Miejsce typ. * Szwecja. m. str. 8 2 

Rozsiedlenie. Od Europy zach. przez Azję centralną do Japonii* 
V lach, Europie znany ze śr* 1 płn. Francji, brak w Hiszpanii, 
ptft* Francji 1 Anglii* W Etaropie centralnej od Adriatyku na pół* 
M O do śr* Szwecji i śr* Finlandii /ok* 64° oz* płn./. Brak 
V Italii 1 płd* Bałkanach. W płn. Niemczech, Danii 1 Holandii 
rzadki. Występuje lokalnie w całej Polsce, staje się coraz 
rzadszy, liczba stanowisk stale maleje. W górach rzadki. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od ok. 10.VI. do k* VII. 
Biotop* Pojawia się w siedliskach leśnych 1 leśno-zaroslowych 

lasów liściastych 1 mieszanych, gdzie rośnie Populus tremula L. 
Podobnie jak oba mlenlakl chętnie przebywa na drogach leśnych, 
na miejscach wilgotnych lub wysoko na drzewach* 

Blonomla* Motyl lata dość szybko wracając po spłoszeniu na 
dawne miejsce* Lot rozpoczyna wcześnie rano, wtedy najłatwiej 
można go spotkać w lesie na drogach, gdzie ssie wilgoć z ziemi 
1 ze zwierzęcych odchodów* w późniejszych godzinach dnia lub w 
okresie zachmurzenia siada na drzewach z rozpostartymi skrzydła» 
ml* Widuje się jednak okazy, która nawet po dłuższym okresie 
zachmurzania siedzą na drogach* Samice znacznie rzadziej przeby-
wają na drogach, trzymają się miejsc zacienionych 1 koron drzew* 
Niechęć samic do siadania na drogach potwierdza przytoczona ni-
żej obserwacja* W ciągu całego słonecznego dnia spotkałem na 
leśnej drodze bardzo wiele samców 1 tylko jedną samicę. Następ-
nego ranka w tym samym miejscu znalazłem na ziemi pod osikami 
szczątki aż 5 samic* Przypuszczalnie stały się one w ciągu nocy 
łupem jakichś drapieżców. Gatunek ten ginie w wyniku wycinania 
partii lasu, gdzie znajdują się stanowiska lęgowa oslńca. Ponie-
waż gatunek ten zimuje w stadium gąpienlcy, podobnie jak u nie* 
nlaków, wycięcie drzew w partiach zasiedlonych przez oslńca po-
woduje całkowite ml szczeni e całej populacji w danym środowiska* 
0 podobnej sytuacji w Turyngii mówi Bergman /11/. Gąsienice że* 
rują na osice /Populus tremula L./, topoli czarnej /V nlgra L./, 
a ezaeaa na lanych gatunkach topoli od VII do V następnego roku, 
zimują w aprzędzących w kształcie rurki liściach* Poczwarkl umo-
cowane są za kremaster na wierzchniej stronie liścia* 
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Fan^y. Oelniec nie występuje w Polsce w formie jednolitej. 
Okazy pochodzące z zachodnich rejonów kraju posiadają na ogól 
słabiej rozwinięto Małe uplamienie oraz węższą praeposkę środ-
kową na skł. tyl. nil okazy ze wech* 1 płd.-węch* Polski, Dolej 
hu zachodowi biały deseń bywa jeszcze bardziej ograniczony* 
Z Bukowiny 1 Rumunii Bomuzaki opisał pgat. e bogatszy» białym 
deseniu 1 szerszej białej przepasce na skł* tyl* - L* populi 
bucovinensis Henn* Formy polskie wydają się być przejściowymi 
między formami zachodnimi 1 pochodzącymi z Bukowiny. Podgatunek 
nomlnatymy opisany ze Szwecji jest pod względem rozwoju białego 
desenia również przejściowym między wymienionymi formami* Form 
geograficznych mało, liczniejsze są f* Indywidualno. Wśród okazów 
polskich spotyka się 3 zasadniczo odcienie tła wierz* skł.* 
czarno-brunatne, zlelcukawo-brunatne 1 nlebleskauo-brunatne* 
Deseń biały na wierz, skł* niekiedy zanika częściowo, a nawet 
w krańcowych przypadkach całkowicie /ab* monochroma riitis/. 
Zanikowi białego desenia towarzyszy zwykle wzbogacenie barwy 
brązowej na sp* skł. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L.p. populi L* 

23* Łlmenitls camilla /Llsaaeus, 1763/* - PolOonnlk wróż* 
Miejsce typ* - Niemcy* m* str* 82 
Syn. - Ł* sIM 11 a /Linnoeus, 1767/. 

Rozsiedlenie* Od zach* Europy przez centralną Azję do Japonii* 
V Europie od Francji 1 płd* Anglii do śr* 1 wsch* Europy* Na 
północy sięga płd* Szwecji 1 płd. Finlandii, w Krajach Przybał-
tyckich dość liczny, w Danii rzadki, w Norwegii brak. Brak rów-
nież w płd* Italii i w Grecji. Znany z całej Polski oprócz Tatr. 
Motyl lokalny 1 niezbyt częsty w miejscach pojawu. Na wielu sta-
nowiskach zanika. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. 71 do p. VIII* 
Biotop* Psychrotermiczne siedliska roślinności leśno-zoroślo-

wej, zacienione polany, drogi, brzegi lasów. Przebywa zwykle 
wśród krzewiastego podszycia w prześwietleniach 1 lukach drzewo-
stanu* Unika otwartych terenów. 
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Blonoada. Motyl lata wolno wśród krzewów i gałęzi odwiedza-
jąc kwiaty, wilgotne miejsca na drogach 1 zwierzęce ekskrementy» 
Spotyka się go zwykle w miejscach o rzadszym podszyciu, tale nie* 
kiedy lata wśród gęstych krzewów. Lubi siadać z roałożcnyml skrzy-
dłami na liściach wygrzewając się ca słońcu. Gąsienice żerują na 
różnych gatunkach suchodrzemt /Lonicera L./ od YIIX de poł. IX, 
po czym sporządzają oprzęd z liści, w którym zimują. Bo przezimo-
waniu żerują do k. V. Poczwarfca jest zawieszona na liściach lub 
gałązkach za kremaster. 

Formy. Zmienność geograficzna jak i indywidualna bardzo nie-
znaczna. Spotyka się okazy o zredukowanym białym doceni u aż do 
całkowitego zaczernienia. Zmianom ulega również szerokość biało j 
przepaski na skł. tyl. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L.c. canilla L. 

Neptinae 
Do podrodziny należy kilka rodzajów. Najliczniejszy jest 

rodzaj Neptis F. Większość gatunków zamieszkuje wschodnią Azję. 
Motyle średniej wielkości o wydłużonym kształcie skrzydeł. 

Neptis Fabricius, 1807. * ŹałOtnikowlec. 
Rodzaj bardzo bogaty w gatunki zamieszkujące głównie Pale-» 

arktykę, płd.-wsch. Azję i Indonezję. W Palearktyce znanych jest 
ok. 35 gat. ze wsch. Azji. i Chin. W Europie 1 w Polsce 2 gatunki. 
Niektórzy badacze /Moore/ dzielą rodzaj Neptis na wiele drobniej-
szych rodzajów. Kształt skrzydeł silnio wydłuż cny, komórka środ-
kowa na obu perech skrzydeł otwarta. Skrzydła o tle czarnym z 
białym lub żółtym deseniem, spód skł. nierzadko o różnobarwnym 
deseniu. Poszczególne gatunki często bardzo podobne. Dwa występu-
jące w Polsce gat. różnią się głównie tym, iż u jednego są dwie 
białe przepaski na skł. tyl», u drugiego jedna. 

24. Neptis sappbo /Pallas, 1771/. - Źałobnlkowiec dwuprzepaakowy. 
Miejsce typ» - nad Wołgą /ZSRR/» a. str. 82 
Syn. - N. aceris /Saper, 1763/. 

Dc niedawna gatunek ten był traktowany jako pgat. N. hylas / W . 
Obecnie został uznany jako gat. odrębny. N. hylaa /L./ w Europie 
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nie występuje, zamieszkuje wsch. Azję /Chiny/. 
Rozsiedlenie. Gatunek wschodni. Od Japonii przez Syberię, 

contr. Azję 1 płd. Rosję sięga klinem do wach. Austrii. Podawa-
ny z Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Jugosławii i Bułgarii. 
Znamy z wielu miejscowości na terenie USRRj Szkło /leg. E. 1 W. 
Sołtys, 193^ /eac coli. Kw./, Lwów, Stanisławów 1 Kołomyja 
/Werch*, 203/, Źnramno nad Itaiestram /Schli., 159/« Dówinogród, 
wełczków, Zaleszczyki 1 inna miejscowości Podola /Kr., 82/. 
Wolf /212/ na podstawie danych Woch»*a podaje tan gatunek z 
okolic Opawy /Csechłoełowac$a/. W Polsce znaxy jedynie z Węgier-
ki k. Jarosławia /Pogórze Frzemyskle/,/l«g. S.W., 1958-1967/ 
/Sk., S1», 167/* 

Okras pojawu. Pojawia się u nas przypuszczalnie w dwóch po-
koleniach od p. V do k. VI oraz od poł. VII do poł. VIII. 
Erenfcy /82/ podaje daty pojawu dla Podolax 29.IV - 23.VI oraz 
16.VH - 7.VHI. Daty połowu w Węgierce k» Jarosławiss 8.V. do 
16.VI oraz /jodan okaz/ 28.VII /Sk., Sl., 167/. 

Biotop. Przebywa w środowiskach roślinności leśno-zaroślowej 
i zrębowej w lukach 1 prześwitach leśnych. 

Blonomla. Motyle latają nisko siadając na kwiatach 1 krzewach 
lub ulatują wysoko na drzewa. Lot na ogół powolny, niekiedy bywa 
jednak bardzo szybki. Przy słonecznej pogodzie motyle lubią prze-
bywać wśród niskich krzewów na brzegach lasów. W okresach chwi-
lowego zachmurzania przebywają na drzewach. Gąsienice żerują na 
groszku wiosennym /Lathyrus veraua L./, zimują jako dorosłe 
prsepoozwarezając elę w IV lub V, lubią miejsca zacienione, wil-
gotnoMe. 

Formy* Ve wecbotfalm rejonie /wsch. Azja, Japonia/ występuje 
w kilku różnych fermach, w Europie /nad Wołgą/ spotyka się okazy 
o bogatszym Małym deseniu, w szczególności szerszej białej prze-
pasce środkowej na skł. tyl.- N.s. sappbo Pall. Okazy o uboż-
szym białym domenlu 1 węższej praapasce - N.s. aceris Esp. znane 
są z terenu Austrii, Węgier 1 Rumunii. Podgatunek z Podola Zbli-
żony jest bardziej do pgat. neadnatywnego /Kr., 82/. 

V Polsce występuje N.s. aceris Esp* o uboższym białym de-
aanln. 
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25* Neptis rlvularis /Scopoli, l763/.-2ałobnikowiec jedaoprze-
petakowy. 
Miejsce typ* - Graz /Austria/. a* str* 82, 89 
Synonloys N. lucllle /Donie et Schifiteroikllar, 1775/. N* coeno-
bita /Stoli, 1782/, N. eanUla /Psper, 1784, nec Denis et Schi-
fftwwilłer, 1775/. 

Rozsiedlanie. Gatunek wschodni. Od Japonii przez cęntr. 
Ar.ję* płd* Rosję, Azję Mniejszą sięga na zachód klinem, podob-
nie jak gat* poprzedni, aż do płd. Szwajcarii* Znany z płd* Ty-
rolu, wsch. Alp, Austrii, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, 
Rumunii 1 bułgsrll* Na północ sięga płd* Niemiec 1 płd* Polski* 
Brak go w zach., śr. i płn. Europie oraz w Italii i Grecji. 
Poza naszą granicą płd**woch* łowiony w Jaremczu /leg* Su., ex . 
coli* Kw*/, Worochcle /leg* Nieniewski, ex coli.' Kw./, a terem 
Polaki Rom./153/ wymienia Sandomierz i "całe Podkarpacie0. 
Wiadomość błędna /roz* 6k9/* Oart>. podaje ten gatunek-z Jaro-
sławia. W latach 1927*1929 w Żupawie p. Tarnobrzegiem leg* A* 
Qryja /ex coli'. Kw./* Trzy okazy podaje Xięż./213/ ze wsi Fa-
sieki k* Zamościa /17.VI.1930, 24.VI.1931/. Współcześnie N* rivu-
laris /Scop./ znany jost z Rudnika n* Sanom, FUaz. Solskiej 
n. Tanwią /Sk., Sl., 167/ oraz Borowca w Pusz. Solskiej /leg. 
Chmiel, ex coli. Kw./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do poł. VII. Znane 
daty złowienia w Polsce 17.VI do 16.VII. 

Biotop. Siedliska rzadkiej, drzewiastej roślinności leśno-
-parkowej. 

Blonomla. Motyle latają dość bystro, nisko nad krzewami 
siadając na kwiatach. Gąsienice żerują po przezimowaniu do maja 
na tatwule wierzbolistaej /Spiraea salicifolia L./ 1 innych gat. 
tawuły. Poczwarka zawieszona za kremaster na liściach rośliny 
żywiclelskiej. 

Formy. Zmienność polega jedynie na nieznacznym zubożeniu 
lub wzbogaceniu białego desenia. Form Indywidualnych opisano 
mało. Z obszaru Europy 1 Azji znanych jest kilka pgat. Okazy 
z Czarnohory /Jarmnczą/ o uboższym białym deseniu nałożą do 
pgat. N. r. luftnma Nordm. 

W Polsce występuje pgat. nominatytaxy o bogatszym białym 
deseniu - N* r. rivularls Scop. 
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Nyophallnae «- RusZlkl 
Oatmkl tej podrodzlny znane aą ze wszystkich pięciu konty-

nentów. W Palearktyce występuje ok. 40 gat., w Europie 12, w 
Polsce 10* De podrodzlny należy w Europie 6 rodzajów. Różnią 
się one niektórymi szczegółami budowy aparatu kopulacyjnego oraz 
żyłkowania skrzydeł. Obyczaje motyli europejskich i ich cechy 
zewnętrzne są podobne, wyróżniając je spośród innych gatunków 
rod2iny. Wierzch skrzydeł niezwykle barwny, spód ubarwiony och-
ronił®. Brzeg zewn. skł. charakterystycznie ukształtowany. Mo-
tyle średnie 1 duże, przeważnie pospolite, zimują najczęściej v 
stadium dojrzałym 1 latają od plarwszych <&i wiosny do późnej 
jesieni. Pojawiają się w Polsce w jednym, dwóch lub nawet w trzech 
pokoleniach* Należy tu kilka gacfcunków wędrownych 1 jodan kosmo-
polita. Gąsienice posiadają na ciele dli igło kolcouate wyrostki, 
żerują często gromadnie* Poczt/arki zawieszone za kremaster* 
Charakterystyczną właściwością rusałek jest ich wyjątkowo duża 
wrażliwość na dziafcnie podwyższonej lub obniżonej temperatury 
na odpowiednie stadium poczwarki* Działanie to powoduje daleko 
posunięta zmiany w układzie deoenlą skrzydeł. 

Nymphalis Kluk, 178O - Rusałka 
Do rodzaju należą w Palearktyce 4 gatunki, wszystkie znane 

są z Europy i z Polski* Motyle dość duże, od spodu ochronnie 
ubarwiane, zimują w stadium dojrzałym, występują w jednym poko-
leniu, odżywiają się sokiem wyciekającym z drzew lub odchodami 
zwierząt. Często siadają na wilgotnych miejscach na drogach. 
Skł. przed, z dwoma ostrymi występami na brzegu zewnętrznym, 
tylne z jednym. Komórka środkowa na skł* tyl. otwarta. Gąsienice 
żerują gromadnie* 

26. Nymphalis ańtiopa /Limaoua, 1750/. - Rusałka żałobnik. 
Miejsce typ* - Szwecja. a* str* 99 

Rozsiedlenie. Znany niemal z całej Furopy, centralnej Azji 
aż do Japonii oraz z Ameryki Północnej. Brak go w płd* Hiszpanii 
1 w Grecji, w Anglii 1 w płn. Europie rzadki* w całej Polsce 
rozpowszechniony, ale coraz cniej liczny. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie. Pojawia siu po przezimowaniu 
wczesną wiosną i lata do pol. VI. Około 20.VII pojawiają się 
święta okazy i latają do jesieni, a po przezimowaniu na wiosnę. 

Biotop, występuje w środowiskach leśnych, na polonach 1 dra-
gach w środowiskach ruderalno-ogrodouych, a także przy dresach 
polnych, przy których rosną brzozy lub inne drzewa liściaste 
2 wyciekający» sokiem, odwiedza ogrody i parki* 

Biaaaaitu Katyl lata wolno, ale jest płochliwy i przestra-
szony lata szybko. Żałobnik lubi siadać na wilgotnych miejscach 
na dragach, na drzewach, na płotach 1 ścianach zabutlcuau prsyleś-
nych, na ściętych drzewach i zmagazynowanym drawiie. Przezimowane 
okazy latają bardzo długo, prawdopodobnie najdłużej spośród zimu-
jących rusałek. Najpóźniejszy okaz obscrwouałoo 9 lipca. łi Euro-
pie śr. żałobnik staje się w ostatnich dziesiątkach lat coraz 
rzadszy. Przyczyny nie są znana /Hig. Ril., 56/. Podobne zja-
wlslco obserwuje się w Polne o. Gąsienice żerują gromadnie na brzo-
zach /Betula L./, topolach /Populus L./ 1 wierzbach /Salix L./ 
w VI i VII. Foczwarka zawieszona za kremaster. 

Formy. Na całym obszarze pojawu żałobnik występuje w niemal 
nie zmienionej postaci. Formy indywidualne bardzo rzadkie, lite-
ratura omawia głównie forsy sztuczne t.zw. "temperaturowe". 
Zmiany ubarwienia w wyniku działania obniżonej lub podwyższonej 
temperatury na poczwarkę polegają nat poszerzeniu lub zwężeniu 
żółtawo-białej przepaski brzegowej, powiększeniu lub zmniejsze-
niu niebieski chi plam oraz aciaonienlu lub rozjaśnieniu barwy 
tła skrzydeł. Fermy powyższe spotyka się bardzo rzadko w stanie 
naturalnym. 

V Polsce 1 w Europie występuje podgatunek ncmlnatywny 
K. a. antiopa L» 

27. Nymphalis połychloros /Linnaous, 1750/. - Rusałka wlerzbowlec. 
Miejsce typ» - Szwecja. m. str. 09 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki przez Europę, Azję Mniejszą 
do Azji centr. Cała płd., śr. 1 W3ch» Europa, na północ alęga 
płd. skrawka Anglii 1 płd. Fennoekandii. Rozpowszechniony w ca-
łej Polsce, miejscami pospolity, gdzie Indziej rzadszy. 
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Okres pojaMU Po przezimowaniu pojawia się w pierwsze ciepłe, 
wiosenne dni marca i lata do poł. VI. Swieże okazy pojawiają 
się przy k. VI i latają do k. VIII poczym wyszukują ochronienia 
na zimę. Jedno pokolenie. Ra południu Europy dwa pokolenia. 

Biotop. Łasy liściasta /drogi, polany/, siedliska roślinności 
rudaralno-ogrodowej, śródpolne drogi z chorymi drzewami z wycie* 
kająpym sokiem. 

Blonomla. Motyle latają pojedynczo, siadając na pniach, ca 
wilgotnych miejscach na ziemi, na starych drzewach, szczególnie 
wierzbach. Ha drzewach zranionych grooadzl się niekiedy po kil-
ka okazów razem z innymi rusałkami i mleniakaml. Często kręcą 
się przy zabudowaniach przy leśnych siadając na ścianach, pło-
tach i drzewach. W ostatnich latach motyle stają się coraz rzad-
sze podobnie jak żałobnik. Analogiczna sytuacja istnie je na zacho-
dzie /Ber., 11, For.,46/. Według dawniejszych danych gąsienice 
czyniły szkody w sadach owocowych. Od czasu zmniejszenia się 
liczebności pojawu szkody te nie mają żadnego znaczenia gospo-
darczego. Gąsienice żerują gromadnie w V i VI na iwie /Sallac 
caprea L./, topoli /Populua L./, wiązie pospolitym /Ulrnus cam-
pestris L./ oraz na wielu Innych drzewach liściastych 1 owoco-
wych. Dorosłe gąsienice rozłażą się szukając miejsc na przepocz-
warczenle. Foczwarka zwieszona za kremaster. 

Foruy. Form lokalnych jak 1 Indywidualnych niewiele. Różnice 
występują w barwie brązowawego tła skł. U nas okazy górskie są 
bledszo /ab. pallida Tutt./ od nizinnych. Spotyka się też formy 
o wyraźnie czerwonawym tle skrzydeł. Różnice występują również 
w wielkości 1 liczbie czarnych plam. Są to przeważnie f. sztucz-
ne, rzadko naturalne. Na południu Europy występują okazy większe, 
intensywniej czerucnawo-brązowe. Spód skrzydeł zmienny. Od nie-
mal jednolicie ciemnego, marmurkowego tła aż do wyraźnie rozjaś-
nionej zewnętrznej połowy skrzydeł. 

W Polsce 1 większej części Europy występuje podgatunek 
nomlnatywny N.p. połychloros L. 

28. Nymphalis xanthoaelaa /Denis et Schlffermuller, 1779/. -
Rusałka ksantomelas 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 89 

Rozsiedlenie. Gatunek azjatycki. Od Japonii 1 Chin przez 
centr. Azję 1 Azję Mniejszą sięga Europy wsch. do ok. 14° dl. 
wsch. Podawany jako rzalkl ze wsch. Niemiec, płd. Szwecji, 
Austrii, Węgier, Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii i Ifełgarll. 
W Krajach Przybałtyckich 1 płd. Finlandii bardzo rzadki. Z Bran-
denburgii 1 Meklemburgii wymienia F./47/, z Niziny Pruskiej 
Sp./173/, * okol. Wilna - Pr./138/. Poza granicą płd.-wsch. 
podają» z okol. Lwowa — Werch./203/, Klocu/153/, Stanisławowa 
Werch./203/» Stryja - Brun./27/. Spotykany na terenie całej 
Polski bardzo rzadko, w pojedynczych okazach. Liczniej ukazuje 
się w Pusz. Białowieskiej /nie w każdym roku/. Obserwuje się 
tan pojedyncze okazy lub też większe ilości motyli na wilgotnych 
miejscach. Pusz. Białowieska wydaje się być jedynym stanowiskiem 
w Polsce, gdzie gatunek ten pojawia się liczniej. 
Dane dawniejsze /pojedyncze okazy/. Pojezierze Pomorskie» Szcze-
cin /Rabbow, 196/, Rodło /Lenz, 196/, Maszewo /Jasch, 196/, 
Sławno /Marquardt, 196/. Toruń i Grudziądz /Sp.,173/. Wielkopol-
ska /Schuau, 153/* Świder i Miłosna k. Warszawy /słasz.r 170/. 
Trzebnica /Kobr. ,212/ 1 Oleśnica /Hensel, 212/ na obszarze 
WZgórz Trzebnickich. Wyżyna Śląska: Twaróg /W. i Rbl., 212/, 
Murcki /Grutzner, 141/, Łabędy /Kimtze, 141/, Racibórz /Kelch, 
212/. Kllmantów k. Sandomierza /Karp., 66/. Kotlina Śląska i 
Szprotawa /Pf., 212/, Źagad /Schulz, 212/, Wrocław /V., 212/, 
Brzeg /Hensel, 212/, Opole /Feschke, 212/. łysa Góra k. Rzeszo-
wa /Werch., 203/. Sudetys Zgorzelec Atoechler, 212/, Kłodzko 
/Schlott, 212/. Dano współczesne. Pusz. Białowieska /Kw., 
Osowa Góra k. Poznania, Bronno oraz Leszno /K1., 71/, Zielonka 
k. Warszawy /leg. Kw./, Kozłówka k. Lubartowa na Podlasiu /leg. 
Kw./. Okol. Krakowa /Raz.,^Pal., 143/, Zawiercie /Sk., 165/, 
Okol. SuLejowa n. Pilicy /31., 226/, Dębno k. Ożarowa oraz Niemce 
k. Lublina /leg. Kw./, Ślęża na Doi. Śląsku /Szp., 224/. Guba-
łówka k. Zakopanego /W.J., 206/. Bieszczady! Baligród, Jabłonki, 
Zatwamlca /B1., 13/. Wydaje się, iż ksantomelas staje się w 
Polsce coraz rzadszy. 

Okres pojawu. Pojawia się po przezimowaniu wczesną wiosną do 
P. VI, a potem od k. VI do jesieni. W Polsce jedno pokolenie, 
na południu Europy dwa. 

Biotop. Polany leśne, brzegi lasów liściastych 1 mieszanych, 
na drogach leśnych, na wilgotnych miejscach, lata przy sabudo-
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wanlach śródleśnych siadając na płotach, ścianach 1 drzewach* 
Blonomla* Zachowanie się motyli rbl1łono do zwyczajów wierz-

bewca, Metyle lubią wilgotna miejsca na drogach, przy studniach 
i kałużach* V okresie zachmurzania ulatują na drzewa, gdzie sie-
dzą z rozpostartymi skrzydłami. Lubią odsdedzać samotne drzewa 
na polanach leśnych 1 brzegach lasów, a szczególnie drzewa z wy-
ciekającym sokiem* Przebywają chętnie przy składach drewna* Li-
czebność w poszczególnych latach różna* Obserwowałem kssntcmelasa 
w Pusz* Białowieskiej, gdzie jest naogól znacznie liczniejszy* 
V pewne lata był pospolity, spotykało się stale pojedyncze okazy 
w całej Puszczy, a na miejscach wilgotnych na drogach nawet po 
kilka* kilkanaście okazów* V Inne lata widywałem jedynie poje-
dyncze okazy* Gąsienice żerują gromadnie w V i VI na różnych 
gat* wierzb /Salix alba L., S* caprea L./, szczególnie rosnących 
nad wodą* Foczwarka zawieszona za kremaster* 

Formy* Mało znanych fora geograficznych* We wsch* Azji /Ja-
ponia/ występuje pgat. znacznie większy od okazów europejskich 
o Intensywnie czerwonawo-brązowym tle skł* 1 szerokiej clennej 
przepasce brzegowej na skł. tyl* Inne pgat* opisano z Sachalluu, 
płn* Japonii /Hokkaido/ 1 Formozy* Podobnie jak u wierzbowe a 
znane są formy sztuczne o zwiększonych czarnych plamach. V na-
turze wyjątkowo rzadkie. Spód skł* różny* od jednolicie ciemnego, 
aż do silnie rozjaśnionego na zewnętrznej połowie skł. Ksanto-
melas jest zewnętrznie bardzo podobny do wlerZbowca. 

V Polsce, oprócz Puszczy Białowieskiej, występuje podgatunek 
nomlnatywny N*ae* xanthomelas Schiff. Z Pusz* Białowieskiej 
opisany jest pgat. N*x* anna Krzyw* o Intensywnie czerwonawym 
tle skł*, szerokiej ciernej przepasce brzegowej i większych czar-
nych plamach* 

29. Nymphalis van-album /Denis et Schiffermuller, 1775/. -
Rusałka L-białe. 

Miejsce typ. - Wiedeń. a. str* ę/j 
Syn. - Poły gonią L-album /Es por, 1781/* 

Do niedawna gatunek, ten należał do rodzaju Polygonia Hbn., 
Hig; i RH./56/ zaliczają go do rodz. Nympballa Kluk. 
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Rozsiedlenie. Gatunek azjatycki* Od Chin i Japonii przez 
centr. Azję sięga klinem (lo wsch* Europy. Podawany z Kanady 1 
płn. rejonów Stanów Zjednoczonych, W Europie znany z Polski, 
Czechosłowacji, Dolnej Austrii, Węgier, w Rumunii 1 Bułgarii 
częstszy. Okazy przylotne spotyka się w Krajach Przybałtyckich, 
płd. Finlandii 1 płd. Szwecji. «P./173/ podaje kilka stanowisk 
z Niziny Pruskiej. 

W Polsce bardzo rzadki, spotykany tylko w pojedynczych oka-
zach na całym terenie kraju. Dane dawne. Sp./173/ podaje Sopot 
oraz dwa stanowiska: Romlnten /Radużnoje/ i Theerbude. Obie miej-
scowości leżą tuż poza granicą północną na terenie ZSRR k* jez. 
Wisztynieckiego* Być może, iż miejsce złowienia znajduje się na 
terenie Polski. Pusz. Białowieska - G./48/, Fr./i34/. Okol. 
Warszawy /Miłosna, Świder, Żwir/ - Słacz./170/, Kręcz./75/. 
Dolny Śląsk: Legnica - Ress./2l2/, Bystrzykowlce k. Namysłowa 
- Skiba /212/, Bystrzyca Kłortrta, Międzylesia 1 Wielkanćw w Kot-
linie Kłodzkiej - WOC./212/. Wyżyna Śląska: Gliwice, Pokój-
-flbl*/i4l/. Pacanów k. Sandomierza - Karp*/66/* 
Dane nowsze: W Zbiorach Flen. Par. Nar. w Krościenku n. Dunajcom 
znajdują się trzy okazy z Krościenka ż 1938 /23/. Ochotnica 
Dolna w Gorcach, 1945 /23/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie. Pojawia się po przezimowaniu 
wczesną wiosną, a później od p. VII do jesieni. 

Biotop. Polany i brzegi jasnych, rzadkich lasów liściastych, 
drogi leśne. 

Blonomla. Motyl u nas wyjątkowo rzadki, spotykany pojedynczo, 
częściej na wiosnę. Wydaje się, iż w lecie przybywają do Polski 
okazy ze wschodu 1 z południa. Zachowanie się i obyczaje jak u 
M. zenthomelas /Schiff*/* Gąsienica żerują gromadnie w V i VI 
na wierzbach /Sallx L./, brzozach /Betuła L./, osikach 1 topo-
lach /Populus L./. Zdarzają się przypadki znajdowania gniazd 
gąsienic. Foczwarka zawieszona za kremaster. 

Formy* Okazy występujące w Polsce 1 w Europie należą do 
podgatunku nomlnatywnego N* vau-album vasu-album Schiff* 
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Inachis Hubner, 1816. - Rusałka 
Do rodzaju należy jeden gatunek. 

90. Inachis io /Linnaeus, 1738/» - Rusałka pawik. 
Miejsce typ. - Szwecja. a* str. 97 

Rozsiedlenie. Europa, contr. Azja do Japonii. V Europie 
do 64° 82» płn., w Polsce wszędzie pospolity. 

Okres pojawu. Pojawia się po przezimowaniu w pierwszych 
ciepłych, wiosennych dniach 1 lata do VI, a potem od poł. VII 
do jesieni. Już w sierpniu powoli zanika szukając kryjówek do 
przezimowania. W Polsce znane jest jodno pok., na południu dwa. 
Ber./11/ wykazuje dla Turyngii dwa pok.* k. VI do poł. VII oraz 
w VIII. 

Biotop. Występuje w środowiskach leśno-zareślowych, na 
kwiecistych łąkach przylepnych 1 śródleśnych, w siedliskach roś-
linności ruderalno-ogrodowej, rzadziej w siedliskach kultur 
gospodarczych. 

Blonomla. Motyl pospolity prawie wszędzie. Lubi miejsca 
kwieciste, chętnie siada na kwiatach ostów. Najczęściej można 
go spotkać w miejscach, gdzie rośnie pokrzywa, na której żeruje 
gąsienica pawika. Łata powoli. Zimuje w dziuplach drzew, piw-
nicach 1 zabudowaniach /nie ogrzewanych/. Gąsienice żerują gro-
madnie w VI i VII głównie na pokrzywie /Urtica diolca L./, ale 
1 na chmielu /Humulua lupulus L./ i innych. Poczwarka zawieszo-
na za kremaster. Sp./173/ podaje ciekawą informację. Iż pawik 
był bardzo rzadki do ok. 1890 r. na terenie dawnych Prus. 
Nagle w ciągu kilku lot stał się pospolity. 

Formy. Zmienność bardzo mała. Trafiają się okazy ok. dwu-
krotnie mniejsze /ab. ioides 0./. Okazy ze wzbogaconym czarnym 
deseniem i rani kłem oczek otrzymywano są sztucznie, w warunkach 
naturalnych wyjątkowo rzadkie. Zdarzają się również okazy o 
wyblakły» tle, niemal szarym /ab. fulva Oud./ /2 okazy, Hel, 
1932, leg. Moś./. Form geograficznych bardzo mało. 

V Polsce 1 w Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
I. LO LO L. 
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Vano3sa Fabricius, 1807, - Rusałka. 
Do rodzaju należy szereg gatunków o zasięgu światowym. Mo-

tyle średniej wielkości, barwne, komórka środkowa obu par skł. 
zamknięta. W Palearktyce należy do rodz. kilka gatunków, w Eu-
ropie i w Polsce dwa. Oba gatunki należą do wytrwałych wędrow-
ców, jeden zamioszkuje 4 kontynenty, brak go jedynie w Ameryce 
Południowej. 

31. Vanessa atalanta /Linnaeus, 1758/. - Rusałka admirał. 
Illejsce typ. - Szwecja. m. etr. 97 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Azja centr. do Ałtaju, 
płn. Afryka, Północna Ameryka. Europa za wyjątkiem płn. Fen-
noskandii /do 64° az.płn./. Znany z całej Polski. 

Okres pojawu. Pojawia się na wiosnę w k. V, w VI, a później 
od poł. VII do jesieni. 

Biotop. Spotykany w siedliskach roślinności ruderalno-ogro-
dowej i parkowej oraz leśno-zaroślowej. 

Blonomla. Motyle latają pojedynczo, szybko, siadając głów-
nie na kwiatach, ale i na opadłych, nadgniłych owocach oraz na 
drzewach z wyciekającym soldem. Jesienią we wrześniu a nawet 
w październiku odwiedzają kwiąty w parkach i ogrodach oraz opa-
dłe owoce. Najliczniejsze są w Jesieni. Gatunek wędrowny, coro-
cznie przylatujący z południa do Polski i dalej na północ do 
Szwecji, Finlandii i Anglii. Późną wiosną pojawiają się u nas 
motyle przylatujące z południa i wydają w lipcu okazy rodzime, 
z których lęgnie się następne Jesienne, liczniejsze pokolenie. 
Motyle wylęgnięte w Polsce, bądź wędrują Jesienią na południe, 
bądź giną w ciągu zimy, bądź też w wyjątkowych przypadkach udaje 
się im zimę przetrzymać. Wolf/212/ uważa, iż motyl ten częściowo 
zaaklimatyzował się na Śląsku. Ilotyle zimują w szparach drzew, 
stertach słomy, składach drzewa, szczelinach skalnych, rzadko 
w budynkach. Niekiedy zimują poczwarki /160/. 
Gąsienice żerują pojedynczo na pokrzywie /Urtica dioica L., U. 
urens L./ i innych. Poczwarka zawieszona za kremaster. 

Formy. Ten wędrowny gatunek nie przejawia tendencji do two-
rzenia form lokalnych. Więcej istnieje form indywidualnych. Zmianc m 
ulega barwa czerwonej przepaski na skł. przed, od żółtej do 
karminowej, dość często przepaska ta bywa w połowie przerwana 
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/ab. fracrta Tutti Czaaaa pojawiają się dodatkowe biała punkciki, 
letnie ją również fOrny sztuczne o znacznie zmienionym deseniu 
skrzydeł. 

V Polsce 1 w Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
V.a. atalsnte L. 

32. Venessa cardul /Lixmaeua, 1758/. - Rusałka oeetnlk. 
Miejsce typ. - Szwecja. n. str. 97 

Rozsiedlenie. Występuje na 4 kontynentach. Brak w Ameryce 
Południowej. Znany z całej Europy» W Polsce w pewne lata rzadki, 
w Inne pospolity. 

0kre3 pojawu* Pojawia się na wiosnę w k* V i w VI /okazy 
przylotne/, ok. poł* VII lęgną się okazy rodzime wydające dalsza 
populacje* Jaszcze w k* IX i w X latają zupełnie świeże okazy* 

Biotop* Spotykany głównie w siedliskach roślinności kultur 
rolnych, na polach koniczyny, gryki, rzepaku i innych kwitnących 
roślin uprawnych, również w ni od! Inkach ruderalno-ogrodowych i 
kwiecistych łąk przyleśnych. W górach dość częsty, w wysokich 
partiach Tatr rzadszy* 

Blonomla. Motyle latają szybko siadając na kwiatach, czasem 
na ziemi* Osetnik należy do najbardziej wytrwałych wędrowców. 
Corocznie z rejonów śródziemnomorskich przylatują w V i VI do Pol-
ski /a także dalej na północ do Skandynawii/ okazy, które dają 
u nas w VII pokolenie rodzime. Liczebność przylatujących z po-
łudnia okazów różna w zależności od warunków klimatycznych* W lip-
cu przylatują również okazy z południa* Około poł. VII pojawiają 
się zatem u nas okaz? rodzime i przylotne, z których pochodzi 
następne pokolenie rodzime. Zupełnie świeże okazy można u nas 
obserwować jeszcze przy końcu września i w październiku. Znany 
jest przypadek pojawienia się świeżego okazu na p* XI w Zakopanem 
/Kul*, 88/* Około połowy sierpnia motyle poczynają odlatywać na 
południe* Ciągi motyli z północy na południe pojedynczo lub nawet 
masowo były niejednokrotnie obserwowane /Ber., 11/. Ciąg taki 
obserwował S* Adamczewski /8/ na wybrzeżu Bałtyku* Ka terenie 
wyda nadmorskich oeetnlki pojawiły się nagle w znacznej liczbie* 
Wiele nieżywych okazów wyrzucały Tale na brzeg. Następnego dnia 
nie było już motyli nad brzegiem morza. Motyle, gąsienice lub 
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poczwarkl siay u nas nie przetrzymują* Volf /212/ podają kilka 
przykładów przezimowania ocatnika na Śląsku* Uważa on* iż motyl 
ten jest tan częściowo zaaklimatyzowany* 

Liczebność pojawu ooetnika w poszczególnych latach bywa 
bardzo różna* Od niemal całkowitego braku motyli al do pojawów 
bardzo licznych* Uzależnione'te Jest przypuszczalnie od warunków 
atmosferycznych w okresie wędrówek* Oaetnik lata nie tylko przy 
słońcu, ale również w okresie zachmurzenia» a także o zalerzchu 
po zachodzie słońca, gdy wszystkie inne gatunki motyli dziennych 
lot już dawne zakończyło* 

Gąsienice osetnlka żerują przeważnie na ostach /Carduus ocan— 
thoSdea L*, C* crispus L*/, na pokrzywie /Urtica dioica L*/ 1 
innych w VII 1 VIII najczęściej pojedynczo, niekiedy gromadnie» 
Poczwarka zawieszona za kremaster* 

Porny* Bardzo mało form lokalnych jak 1 Indywidualnych* 
Wyraźne różnice występują w wielkości okazów /rozpiętość 3Ó»7aaą/« 
Barwa tła w* sk£*s od'bladej, szsro-żółtawej. do krwlzto-czerwo-
nej /ab* corsem Fritsch/» Znane są również okazy posiadające do-
datkowe białe plamki /od jednej do kilku/ na V» skł* przed* 
Formy sztucznie otrzymane miewają silnie zaczernlone skrzydła* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny V*c* cardui L* 

Aglala Dalnwn, 1816. - Rusałka* 
Do rodzaju należy kilka gatunków holarktycznych* Z Europy 

i z Polski xneaiy jest jeden gatunek* Od rodzajów pokrewnych 
różni się budową aparatu kopulacyjnego* Komórka środkowa na skł* 
tyl* otwarta* 

33. Aglais urticae /Linnaeus, 1758/ * - Rusałka pokrzywaik. 
Miejsce typ* * Szwecja* m* str* 97 

Rozsiedlenie* Cała Europa, contr. Azja do Japonii* W całej 
Polsce pospolity* 

Okres pojawu* Występuje w dwóch lub trzech pokoleniach. 
Jeden z najwcześniej pojawiających się na wiosnę motyli* Lata po 
przezimowaniu od III dok*Viodk, Vldok* IX, a nawet do p«X* 
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Biotop* Spotykany niemal we wszystkich rodzajach siedlisk 
roślinnych* w łanach, na polach, w ogrodach, perkach, na łąkach* 

Blonomla* Motyl bardzo pospolity 1 rozpowszechniony* Lata 
dość wolno, stale siadałam kwiatach, czasem na wilgotnej ziemi* 
Gąplanlca żerują gromoikrio na pokrzywie /Urtica dlalca W przez 
całe lato. Okazy drugiego lub trzeciego pokolenia zimują w dziup-
lach, szczelinach, często w budynkach* Poczwarka zawieszona za 
kremaster. 

Parmy* Pokrzywnik wykazuje o wiele większą zmienność niż 
inne rusałki* Zalewom ulega układ czarnego desenia na w* skł*, 
niekiedy jest uboższy» niekiedy znacznie bogatszy, przy czym 
spotyka się dożą różnorodność układu desenia* Spośród fora geo-
graficznych najuboższy czarny deseń posiada A* urticae Ichmm 
Bon* z Korsyki i Sardynii, najbogatszy zaś, z podwójnie złamaną, 
szeroką, czarną przepaską środkową na w* skł* przed*, posiada 
japoński pgat* A* u* conneza Btlr* Barwa tła skł* zmienia alt 
ed bardzo jasnej, ałomkowożółtej do olanej czarwonawo*torązowej* 
Jasne plany przy brzegu przed* skł* przed, bywają białe, żółte 
łUb też zanikają, plamy niebieskie różnią się wielkością, -odcieniem 
niekiedy stają zlę żółte lub zanikają* Jeszcze bardziej krańcowo 
walenia się deseń fora otrzymywanych sztucznie* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A .u* urticae L* 

Polygonia Hubner, 1018 - Rusałka. 
Do rodzaju należy kilka gatunków palearktycznych i wiele 

nearktycznych. W Europie występują dwa gatunki, w Polsce jeden* 
Motyle wyróżniają eię kształtem skrzydeł* Zewnętrzny brzeg skrzy-
deł posiada wyraźne, ostre występy, brzeg tylny skł* przed* wy-
gięty w kształcie litery S. Spód o barwie ochronnej ze srebrną 
liib złotą charakterystyczną plamą* 

34* Polygonia c-albua /Linnaeus, 1738/» - Rusałka ceik /c-białe/* 
Miejsce typ. - Szwecja* a. str* 97 

Rozsiedlenie. Europa, płn* Afryka, Azja contr, do Japonii 
i Chin, a na południu do Indii* Ka terenie Europy brak tego ga-
tunku w śr. 1 płn* Anglii oraz płn* Fennoskandii* W całej Polsce 
pospolity* 
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Okres pojawu. Od wczesnej wiosny do k. VI. Na p. VII, a 
nawet przy k. VI pojawiają się świeża okazy, które bądź zlaują, 
bądź taż dają drugie pokolenie od pol. VIII do k* IX. Zlaują 
okazy z obu pokoleń. 

Biotop. Występuje w siedliskach roślinności leśno-zaroślo-
woj na polanach 1 drogach leśnych oraz brzegach lasów liściastych, 
w siedliskach ruderalao-ogrodowych, kolo zabudowań, na kwiecis-
tych łąkach. Przebywa w niejscach niezbyt suchych. W górach 
spotykany często nad potokami. 

Blonomla. Motyl lata bystro, siada na kwiatach, na wilgot-
nych ale js cech na drogach leśnych, na ekskrementach, na drze-
wach z wyciekającym sokiem lub też przy gorszej pogodzie prze-
bywa wysoko na drzewach i krzewach, gdzie lubi siedzieć z roz-
postartymi skrzydłami. Ze względu na ochronną barwę spodu skł. 
oraz silnie uzębiony brzeg zewnętrzny motyle siedzące na ziemi 
wśród opadłych liści są bardzo trudno zauważalne. 

Gąsienice żerują pojedynczo na pokrzywie /Urtica dlolca L./, 
agreście /Ribes grossularla L./, porzeczkach /Rlbes rubrum Ł. 
1 R. nlgrua L./, chmielu /Humulus/ i Innych. Poczwarka zawie-
szona za kremaster. 

Formy. Bardzo aało fora geograficznych, formy Indywidualne 
znacznie częstsze. Zalanom ulega barwa 1 deseń spodu skł., 
kształt srebrnej plamy na spodzie skł. tyl. oraz czarne uplamle-
nle na wierzchu skł. Stosunkowo częściej spotykana jest forma 
aalanotyczna o zlanych czarnych plamach na wierzchu skł. /ab. 
f-album Esp./. U okazów 'typowych srebrna plama na sp. skł. tyl. 
występuje w kształcie litery C. Plama ta przekształca się cza-
sem w literę 0 /ab. o-album Newh./, literę 1 /ab. lota-album 
Newh./, lub też ulega zanikowi /ab. o-extinctum Schultz/. 

W Polsce występują trzy zasadnicze formy tego motylat 
f. varlegata Tutt o barwnym zielcno-brązowym tle sp. skł., 
f. butchlnaoni Robo. o barwnym brązowo-żółtym tle ox*az f. typowa 
o jednostajnym, szaro-brązowawym tle. Te trzy formy posiadają 
specyficzny układ związany z okresem pojawu. Według Bergmana /11/ 
na wiosnę pojawiają się okaqr typowe. Okres składania jaj prze-
ciąga się aż do 6 tygodni* Z wcześniej złożonych jaj /30-40* / 
lęgnie alę pokolenie letnio w k* VI i na p* VII jako f. butchln-
sonl Roba. 1 f. warlegata Tutt. Od tych wczesnych okazów po-
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chodzi pokolenie drugie o ubarwieniu typowym, które lata od 
poł* sierpnia do k* września poczym zapada w sen zimowy. Z póź-
niej złożonych jaj lęgną się w poł* lipca okazy typowe, które 
po krótkim okresie lotu zapadają rómleż w sen zimowy* Stosu-
nek procentowy omówionych 3 form w poszczególnych rejonach 
kraju bywa różny* Ha podstawie ok* 250 okazów as Zbioru Kw*, 
łowionych w okresie letnim ustalono w poniższej tabeli udział 
procentowy poszczególnych form* 

Rejon Udział w procentach Rejon f.typowa f.variegata Tutt f «butchlnaoni Robs. 
Góry. Sudety, Ta-try, Beskidy 37 63 o 

Polska północna 25 54 21 
Polska centralna 36 33 31 
Siedliska ksero-
termiczne środ* 
i płd* Polski 

• ł 
6 o 94 

Jak widać w górach 1 w płn* Polsce przeważa f. wariegata Tutt, 
na terenach suchych, ciepłych przeważa zdecydowanie f. hutchir^ 
sani Roba. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P* c—album 
c-albua L* 

Araschnla Hubner, 1818. - Rusałka. 
Do rodzaju należy kilka wschodnio-azjatyckich gatunków. 

W Europie i w Polsce znany jeden gatunek* Charakterystyczną ce-
chą tego rodzaju jest wyraźnie występujący dymorfizm sezonowy. 
Motyle małe. 

35. Araschnla levana /Linnaeus, 1758/. - Rusałka kratkowlec. 
Miejsce typ. - Niemcy. m* str* 106 

Rozsiedlenie. Od zach* Europy przez śr* Azję do Japonii. 
Na północy Europy brak kratkowoa w Anglii 1 Fennoskandii, a na 
południu brak w Hiszpanii, w płd. Francji, Italii 1 płd* części 
Bałkanów. Znany z całej Polski za wyjątklea Tatr. Miejacaal pos-
polity, miejscami rzadki. 
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Okres pojawu. Pojawia się w dwóch, niekiedy w trzech poko-
leniach* Pierwsze /gen* warn* levama L*/ od p. V do p. VI, 
drugie /gan* aest. prorsa L./ od p* VII do k* VIII* Niekiedy 
pojawia się w pogodna, ciepłe jesienie częściowa pokolenie trze-
cie w k* VIII i w IX* 
V r* 1975 obserwowała» zupełnie świeże okazy kratkowca w okoli-
cach Lublina od 22.VIII do pol* IX* 

Biotop* Siedliska roślinności leśno-zaroślowe j, polany i 
brzegi kasów liściastych w nlejscach wilgotnieje zych, nie**, za-
cienionych, siedliska kwiecistych łąk 1 roślinności ruderalno-
•ogrodowoj, przy zabudowaniach leśnych* 

Blonomla. Motyle latają dość szybko, nisko, siadając często 
na kwiatach, na krzewinach. V górę ulatują przy niesłcnecznej 
pogodzie* Gąsienice terują gromadnie w VI, a potem w VIII na 
pokrzywie /Urtica dloiea L./. Zimowanie w stadium poczwar ki. 
Bardzo charakterystyczny jest sposób składania jaj* Samica ukła-
da je jedno na drugim w wysoki słupek prostopadle do powierzchni 
liścia, imitując w ten sposób podobieństwo do kwiatów pokrzywy. 
Foczwarka zawieszona za kremaster* 

Ferny* Zmienność geograficzna m1 korna, form Indywidualnych 
małe* Wyraźne różnice występują w Ubarwieniu obu pokolsń* Pier-
wsze posiada dominującą barwę żółto-rdzawą, drugie - czarną. 
Spotyka się szereg form przejściowych /ab* Intermedia Stlch*, 
ab* porlma 0./ w drugim 1 trzecim pokoleniu. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. 1. levana L. 

Argynnlnae — Perłowce 
Do podrodzlny należy w Palearktyce ok* 20 rodzajów różnią-

cych się głównie budową aparatu kopulacyjnego oraz użylicowaniem 
skrzydeł. Podrodzina liczy około 160 gatunków występujących na 
pięciu kontynentach, głównie w Ameryce 1 Azji* W Palearktyce zna-
nych jest ok* 50 gat*, w Europie 26, w Polsce 16* Niektóre gatun-
ki sięgają do najdalej na północ wysuniętych stanowisk motyli 
dziennych* Z płn* Kanady znanych jest B gat*, z płn* Skandynawii 
ok* 20. V płn* Grenlandii /82° sz* płn*/ spośród 4 gat* motyli 
dziennych 2 należą do podrodzlny Argynnlnaet Clossiana chari-
clea /Schn*/ i c* polarls /Boiad./. Ubarwienie charakterystyczna i 
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tło rdzawo-żółte z czarnymi plamami, na spodzie skł* prawie 
zawsze srebrne plamy. Duża skłonność do tworzenia form geogra-
ficznych i indywidualnych, szczególnie melanotycznych. Wiel-
kość motyli różna - od małych poprzez średnie do dużych. 
Komórka środkowa obu per akł. zamknięta. Budowa aparatu kopu-
lacyjnego samców różnych gatunków często bardzo podobna. Motyle 
żywią się nektarem kwiatów. Gąsienice wielu gatunków żerują na 
roślinach fiołkowatych /Violaceae/. 

Pendoriana Warren, 1942. - Perłowiec. 
Do rodzaju należy jeden gatunek* 

36* Pandor lana pandora /Denis et Schlffermuller, 1773/. -
Perłowiec pandora* 

Miejsce typ* - Wiedeń. m* str* 106 
Syn* - P* maja /Cramar, 1776/. 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, płd* Europa, Azja Mniejsza, zach* 
Azja do Ałtaju* Płn.-zach* India. W Europie od Morza Śródziem-
nego do ok* 47° sz. płn* W Europie środkowej sięga Dolnej 
Austrii, Węgier, Moraw* W Polsce znacie są b. rzadkie przypadki 
spotkania pojedynczych okazów* Dane dawniejsze! 1 okaz leg* 
E. Korb w okol* Łodzi /Kręcz., 153/, 1 okaz leg* 2ebrawski 
/1860/ k* Krakowa /Raz. i Pal., 143/. Dane nowszes 1 okaz leg. 
Kawalec /Kraków-Krowodrza, 1936/ /143/. Zakopane, 1933, 
1 samica leg. Ky./83/. M. Kotarbiński z Łodzi /informacja ustna/ 
złowił w tym samym czasie 1 w tym samym miejscu 1 samca 1 1 
samicę* Okazy zakopiańskie były zupełnie świeże. Złowienie w 
jednym miejscu w okresie dwóch, trzech dni 3 świeżych okazów 
mogłoby świadczyć o tym, iż okazy te przechodziły cały cykl 
rozwojowy w Zakopanem. Przypadki takie, zapewne bardzo rzadkie, 
nogą się zdarzyć i gdzie indziej* Być może, iż gatunek ten roz-
szerza km północy swój rejon pojawu* 

Okree pojawu* Pojawia się w VII do IX w jednym pokoleniu, 
a dalej na południe /Bułgaria/ w dwóch pokoleniach. 

Biotop. Występuje w siedliskach roślinności leśno-zarośle-
wej na polanach, brzegach lasów, siada niemal wyłącznie na kwia-
tach ostów* W górach do wysokości ok* 1200 n w siedliskach 
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naakalzio-zarośloyych /obserwacje w Bułgarii/. 
Bianomia. Lot szybki, gwałtowny. Występuje pojedynczo ale 

spotykał» również pojawy bardzo liczne. W powietrzu roiło sl? 
od latających okazów pandpry, a na jednym kwiecia ostu sie-
działo niejednokrotnie po kilka okazów. Motyle siadają też 
często na gałęziach krzewów i drzew /obserwacje w Bułgarii/. 
Gąsienice żerują na Ylola tricolor L. i Innych flołkowatych 
/Ylolaceae/. 

Farsy. Z terenu Europy opisane są 3 podgatunki /1O7/. Farm 
Indywidualnych mało. 

W Polsce pojawia się podgatunek nomlnatywuy P.p. pandora 
Schiff. 

Argynnis Fabricius, 1807. - Perłowiec. 
Do rodzaju należą dwa gatunki» Jeden wschodni ©azjatycki i 

jeden azjatyoko-europejski. Oba bardzo podobne. 

37. Argynnis paphla /Linnaeus, 1738/. - Perłowiec aallnowiec. 
Miejsce typ. - Szwecja. su str. 1O6 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Europa, Azja Itoiejsza. V Azji 
aż do Japonii, Chin 1 Sachał lnu. W Europie brak jedynie w płn. 
Fennoskandll, śr. 1 płn. Anglii oraz w płd. Hiszpanii. V całej 
Polsce bardzo pospolity. W Tatrach do ok. 1350 a. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie. Pojawia się w p. VII do 
k. VIII, rzadko w p. IX. 

Biotop. Siedliska leśno-zaroślowe, polany, brzegi lasów. 
Ha łąkach rzadki. Ha otwartych polach niemal nie spotykany. 

Blonomla. W miejscach pojawu występuje zazwyczaj licznie, 
lata wolno, lubi siadać na kwiatach ostu 1 macierzanki. Wyraźny 
dymorfizm płciowy. Samce posiadają na w. skł. przed, wyraźne, 
podługowate, czarne plamy zapachowe. Gąsienice żerują na rośli*» 
nach flołkowatych, szczególnie na Vlola sylvestris L., V. casnl-
na L., ale też na malinach 1 jeżynach /Rubus L./. Zimują całe 
gąsienice, żerują na wiosnę do VI. Poczwarka zawieszona za kre-
master. 
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Formy. Samice występują w dwóch odmianach! f. paphla L. o 
barwie zielonkawo-żółto-brązowej oraz f. valesina Esp. o ciemno-
brunatnej barwie. Wśród samców f. waleslna Esp. pojawia się 
niezmiernie rzadko. Obie foroqr występują obok siebie przy czym 
f* walealna Esp. bywa najczęściej rzadką. W różnych okolicach 1 
w różnych latach udział tej farmy bywa bardzo rozmaity* od 
do 4QK /w r. 1949 w Pusz. Piskiej/. Bergman /11/ obszernie omawia 
zjawisko istnienia dwu form samic. Zaleiztość geograficzna 1 In-
dywidualna znaczna. Zmlanon ulega u samców barwa skł. od żółto-
ceglastej do czerwonawej, czarne plamy u pewnych form bywają 
rnacznle większe, srebrne przepaski na sp. skł. tyl. ulegają 
zanikowi lub niekiedy zajmują znaczną powierzchnię skł. /ab. ma-
rillae Algn./. Udział barwy zielonej na sp. skł. tyl. zmienia 
się W szerokich granicach. Zalany Ubarwienia występują również 
u samio. W Polsce spotyka się samice o mniejszym lub większym 
/ab. Yirldescens Reusa./ udziale zielonej barwy na w. skł., 
szczególnie tyl. Wśród f. raleslna Esp. są również okazy Jaś-
niejsze, szarawe i zupełnie cienno-zielonkawo-brunatne /ab. va-
leslnamlgra Reuss./ lub ciemno-torązowo-brunatne. Jeden okaz 
f. walesina Esp. /Pusz. Piska, leg. Kw./ posiada Zlane czarne 
plamy na w. skł. Trafiają się też okazy drobne o rozpiętości 
skł. ok. 70* w stosunku do przeciętnej. Form indywidualnych 
opisano dużo, również znaczną ilość podgatunków. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A.p. paphla L. 

Argyronoms Hibner, 1818 - Perłowiec 
Do rodzaju należą trzy gatunki azjatyckie, z których jeden 

sięga wsch. Europy. 

38. Argyronome laodlce /Pallas, 1771/. - Perłowiec wschodni. 
Miejsce typ.- Płd. Rosja. a. str. 97,106 

Rozsiedlenie. Gatunek azjatycki. Od Japonii, Chin, Indii 
1 Kaszmiru przez centr. Azję sięga klinem w płzu-wsch. Europie 
do Krajów Przybałtyckich 1 Polski. Ra zach. od Polski podawany 
dawniej z Meklemburgii, obecnie nie obserwowany /F., 47/. Z Ni-
ziny Pruskiej wiele stanowisk podaje Sp./i73/ oraz du Bois-Rey-
mond /41/, s okol. Wilna - Pr./136, 138/. Licznie łowiony pod 
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Wilnem również przez Moś. i Kw. Z Wyżyny Nowogródzkiej wymienia 
Kr./78/# z Białorusi - Herż. i inni /97/. Z płd. Roztocza oraz 
Podola /USRR/ podawany z okolic Lwowa /Werch., 203» Hir. 1 Rom.» 
37» Schli., 139/» Stanisławowa /Werch., 203/ i 2ura«na n. Dnie-
atrea /Schli., 139/. Znany ze wsch. Słowacji /Kudr., 86/. 
Zwarty rejon występowania A. laodice /Pall./ znajduje się w 
płou-wsch. Polsce. Na pozostały» obszarze kraju spotykany rzadko, 
sporadycznie. Dane dawniejsze. Poj. Pomorskie* Koszalin, Biało-
gard /Urb., 196/. Z nad dolnej Wisły Sp./i73/ wymienia Elbląg 
1 Toruń. Poj. Mazurskie} Ostróda, Bartoszyce, Kętrzyn, Nakomia-
dy k. Kętrzyna, Sp./173/. Wielkopolska! Mosina, Owińaka /Schum., 
153/. Obecnie nie podawany /KL., 71, Lwd., 221, Mch., 222/. 
Dane współczesne. Wysoczyzną Dobrzyńska! Łąkorz, Ciche i Bisku-
piec k. Grudziądza /Pr. 1 E.S., 1A0, liczny/. Poj. Mazurskie! 
Pasłęk/Mch., 222/, Morąg, Olsztyn, Kleborg, Barczewo, Dobre 
Miasto, Biskupiec k. Olsztyna, Pusz. Piska /leg. Kw./ /liczny 
lub bardzo liczny/. Pusz. Borecka /Busz., 217/. Pusz. Augustowska 
1 okol. Suwałk /leg. KW./. Pusz. Blałowieaka /Kw., 84, «niej 
liczny/. Pojedyncze okazy wymieniają! Sk. 1 SI./167/ z Cykarzewa 
k. -Częstochowy, z Węgierki 1 Borowca k. Jarosławia. W.J./206/ 
-zOubałówkl /Zakopana/ oraz Lew. /90/ - z Tylicza k. Krynicy. 
Być może, iż rejon Jarosławia jest przedłużaniem na obszarze Pol-
ski rejonu płd. Roztocza. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII. 
Biotop. Środowiska leśno-łąkowe, polany i brzegi lasów, 

wilgotne, torflaste łąki śród- 1 przyleśne. W późniejszym okre-
sie lotu motyle przebywają również w większych odległościach od 
stanowisk lęgowych na ukwieconych, suchych polanach leśnych. 

Blonomla. Motyle, szczególnie świeżo wylęgnięte, siedzą 
często głęboko w trawie. Latają dość wolno siadając na wysoko 
wyrośniętych kwiatach /na ostach/» lub w trawie, na niskich krze-
wach lub też ulatują wysoko na drzewa, gdzie lubią siedzieć z roz-
łożonymi skrzydłami. W okresie niepogody przebywają wysoko na 
drzewach. Gąsienice żerują w nocy na flołkowatych /Vlolaceae/, 
a szczególnie na Ylola palustris 

L«, i1 imiją, a od wiosny żerują 
do VI. Poczwarka zawieszona za kremaster. 
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Formy* Znaczna liczba podgatunków została opisana ze wsch. 
i płd* Azji. V Europie i w Polsce pojawiają się okazy o rozbudo-
wanym czarnym deseniu /większe lub zlane czarne plamy/ oraz 
okazy posiadające nieregularne, znacznie wyjaśnione plaay al 
do barwy czysto białej. 

V Polsce 1 w Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
A* 1* laodlce Pall. 

Mesoacidalia Reuas, 1926 - Perłowiec 
Do rodzaju należy kilka gatunków. W Europie 1 w Polsce wy-

stępuje Jeden gatunek. Różnice w stoetmku do innych rodzajów wy-
nikają głównie z budowy aparatu kopulacyjnego* 

39. Mesoacidalia aglaja /Linnaeus, 1758/. - Perłowiec większy. 
Miejsce typ* - Szwecja. m* str* 106 
Syn* - M* char lott a /Raworth, 1802/* 

Rozsiedlenie* Europa, Azja Mniejsza, Azja centr* do Chin 
i Japonii, na południu do Kaszmiru 1 Indii* V płn. Afryce lokal-
nie. Znany z całej Europy. V całej Polsce pospolity* 

Okres pojawu* Jedno pokolenie od poł. VI do poł. VIII* 
Biotop. Tereny wilgotne, brzegi lasów, polany, drogi leśne, 

łąki. V górach do wysokości ok* 1400 m niekiedy aż do granicy 
lasu* 

Blonomla* Motyl lata szybko, przeważnie nisko-, siada na 
kwiatach, czasem w trawie, szczególnie przy zachmurzeniu, rzadko 
ulatuje wyżej na drzewa* Samice często wypłasza się z trawy. 
Motyl ten jest wszędzie w lasach pospolity, ale bardziej lubi 
wilgotne, lub nawet bagienne, bogato ukwiecone łąki* Gąsienice 
żerują na fiołkach jak Viola tricolor L* i V. canlna L*, zimują 
jako małe, dorastają w maju, za dnia są ukryte* 

Farmy* Gatunek dość saienoy* Znane są f* nieznacznie lub na-
wet bardzo silnie ściemnione /ab* suffUsa Tutt/ jak również blade 
/ab* pallida Tutt/. Niekiedy występuje zlanie się czarnych plam 
na w* skł* Nieznacznym zmianom ulega wielkość i kształt srebrnych 

plam na sp* skł* tyl. Ogólnie im bardziej ku północy tym okazy 
są ciemniejsze, ku południowi jaśniejsze* Z terenu wsch* Azji 
opisano szereg pgat* Są one większe od f. europejskich. Dużo 
również opisano f* indywidualnych zarówno z Europy jak i z Azji* 
V poszczególnych rejonach pojawu na terenie Europy okazy wykazują 
pewne stałe, odrębne cechy Ubarwienia 1 desenia skł* 

W Polsce występuje podgatunek noailnatywny 11.a. aglaja L* 

Fabriciana Reuss, 1920 - Perłowiec 
Rodzaj liczy kilka gatunków palearktycznych, z których w 

Europie występują 3, w Polsce 2. Różnice wynikają głównie z 
odrębnej budowy aparatu kopulacyjnego* U obu gat* polskich 
częste są formy o zanikających srebrnych plamach na sp* skł. tyl. 
Czasem zupełny brak tych plam* 

4O. Fabriciana adlppe /Dania et Schiffermuller, 1773/* - Perło-
wiec leśny. 

Miejsce typ. - Wiedeń. a. str* 106 
Syn. - Argynnis phryxa /Bergs tras ser, 1779/, boa. nwż* - A* cy-
dippe /Linnaeus, 1761/. 

Rozsiedlenie. Od płn* Afryki przez Europę, Azję Hniejszą, 
Syberię 1 Azję śr. do Amuru, Japonii 1 śr* Chin. Na północ do 
wysp Kury la kich. Występije niemal w całej Europie. Brak w płn. 
Anglii, Irlandii 1 płn. Fenooskandll. Rozpowszechniony w całej 
Polsce, jednak z wielu okolic nie wykazany, w Innych rzadki. 
W płn* Polsce częsty, a miejscami pospolity* Nie podany z Pole-
sia, na Doi* Śląsku pojedyncze okazy lub też nie wykazany /W., 
212/. Z Górnego Śląska nie wykazany przez Raebla /141/, w okol. 
Zawiercia b* rzadki, Masł./94/ podają* przez kilkanaście lat 
2 okazy* Z Częstochowy i Ojcowa nie wykazany /Sk., 165/, z rejo-
nu Kielc Bież./17/ powołuje się jedynie na dawniejsze dane Słasz. 
Z Zagnańska nie podaje Sok* /167/. Z Opatowa nie wykazują N* 1 
Pr*/12Q/. Z Pusz* Niepołomic klej nia wykazuje Stł* i W.J./184/* 
W okol* Krakowa nieliczny /Raz* 1 Pal*, 143/* Na Pogórzu Sudec-
kim i Karpackim, a także w Sudetach 1 Karpatach rzadki* W doli-
nach tatrzańskich nieczęsty /Kw., 83/. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do poł* VIII* 
Biotop. Środowiska leśno-zaroślowe, polany, brzegi lasów, 

kwieciste łąki przylepne, łąki górskie. Brak na otwartych prze* 
strzeniach pól. 

Blonomla. Lot szybki, motyle często odwiedzają wysokia kwia-
ty ostów, a szczególnie kwiaty driakwi /Scabioea/. Gatunek wy-
stępujący lokalnie. Gąsienice terują na fiołkach /Viola odorata 
L., V. tricolor L./. Jaja zimują z rozwiniętą gąsienicą. Okres 
żerowania W IV i V. W ciągu dnia gąsienica ukrywa się pod liśćmi, 
teruje wieczorami. 

Formy. Szerokie rozprzestrzenienie 1 znaczne różnice klina-
tyczne sprzyjają powstawaniu wielu f. geograficznych, szczegól-
nie we wsch. Azji. Duża liczba f. Indywidualnych. Zmienność do-
tyczy barwy tła w* 1 sp. skł., układa czarnych plam na w. skł. 
oraz układu srebrnych plan na sp. skł. Jak u wielu perłowców 
deseń czarny bywa często wzbogacony, plany bywają większe, zle-
wają się, a nawet tworzą jednolita czarne tło na całej powierz-
chni skł. /ab. nlgra Krzyw./. Tło w. ekł. bywa rozjaśnione lub 
ściemnione z czerwonym odcieniem. Jeden okaz samicy z Pusz»- Bia-
łowieskiej /leg. Kw./ posiada całą powierzchnię Bkł. srebrno-
-białą, sp. skł. znacznie rozjaśniony /ab. ergentea Krzyw./* 
Zarówno u samców jak 1 u samic srebrne plamy na sp. skł* często 
zanikają. Występują formy, u których brak srebrnych plam w prze-
pasce brzegowej, u innych plamy zanikają na całej powierzchni 
skł. /f. cleodooca Ochs./. Forma ta jest dominującą w płd. Euro-
pie, w Polsce występuje stosunkowo rzadziej. Istnieje również 
szereg f. przejściowych. Okrągłe plamki w przepasce zewn. na sp. 
skł. tyl. miewają barwę od jasnobrązowej do niemal czarnej. 
Tło sp. skł. tyl. bywa zwykle matowo-żółte, u niektórych pgat. 
bywa cieono-brązowe, lub jednolicie zgniłozielone. Formy WBchod-
nloazjatyckie są naogół znacznie większe. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny F.a. adippe Schiff. 

4i. Fabriciana niobe /Linnaeus, 1756/. - Perłowiec niobe. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 115 

Rozsiedlenie. Europa, Azja ttalejsza, Azja śr. do Amuru 1 
Japonii. Na terenie Europy brak tylko w Anglii, płn. Feunoekandll 
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i płd. Hiszpanii. Znany z całej Polski, w niektórych okolicach 
częstszy w innych rzadszy. V Tatrach w piętrze regla dolnego. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do p. VIII. 
Biotop. Kserotermlczne środowiska leśno-zaroślowe, suche, 

ciepłe polany leśne, szczególnie w lasach sosnowych, na terenach 
piaszczystych. 

Blonomla. Motyle latają szybko, lubią siadać na wysokich 
kwiatach driakwi /Scabiosa/, ale i na macierzance /Tbyxus/. 
Przebywają w ulejscach suchych, szczególnie na kwiecistych po-
lanach. Gąsienice żerują na fiołkach, głównie na Ylola odorata 
L. i V. tricolor L. Zimują Jaja z rozwiniętą wewnątrz gąsieni-
cą, na wiosnę gąsienice żerują do czerwca przeważnie w nocy. 

Formy. Gatunek zmienny, znaczna liczba podgatunków i f. in-
dywidualnych. Wyraźnie wyróżniają się f. dalekowschodnie. Jak 
gatunek poprzedni F* niobe /L./ występuje w dwóch podstawowych 
fOrmach! niobe L. ze srebrnymi plamami na sp. skł. tyl. oraz 
f. erls Meig. bez srebrnych plam. W płd. Europie dominuje f.eris 
Meig., ku północy staje się coraz częstsza f. typowa. W Polsce 
występują obie formy, jednak f. eris Meig. jest znacznie rzadsza. 
Zmienność gatunku wyraża się w rozwoju lub zaniku czarnego dese-
nia na w. skł* przy czym rzadko zdarzają się f* krańcowe o nie-
mal całkowitym zaczernieniu w. skł. /ab. pelopia Bkh., ab. obs-
cura Spul./ oraz f. blade /ab. palllda Gili»./. Ubarwienie sp. 
skł. tyl. od blado-żółtego do czerwonawo-brązowego lub brunatno— 
-brązowego. Duża różnorodność odcieni. Na północy okazy są bled-
sze, w kierunku południowym 1 wschodnia barwa skł. staja się 
bardziej ognista. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny F.n. niobe L. 

laseria Hubner, 1818 - Perłowiec 
Do rodzaju należy jeden gatunek wyróżniający się budową 

aparatu kopulacyjnego 1 kształtem skrzydeł. 

Issorla lathonia /Linnaeus, 1758/. — Perłowiec anie jazy. 
Miejsoe typ. - Szwecja. m* str. 115 
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Rozsiedlania. Płn. Afryka» Europa, Azja Itolejsza, Azja do 
Himalajów, płn. Indii i zach. Chin. Brak we wsch. Azji /Amur. 
Japonia, wsch. Chiny/. W Afryce sięga do oaz Sahary. Niemal całe 
Europa. Brak w Anglii 1 płn. Fennoskandll. V Polsce wszędzie 
bardzo pospolity. V Tatrach w piętrze regla dolnego, wyżej rzad-
ki. 

Okres pojawi, występuje w dwóch lub trzech pokoleniach! gen. 
vern. od k. IV do k. V., gen. aest. od k. VI do p. IX, gen. aut. 
/często, ale nie zawsze/ przy k. IX i w X do nastania chłodów. 

Biotop. Lubi tereny ksero termiczne, głównie otwarte pola, 
drogi polne, ugory, nieużytki, ale spotykany też w lasach na po-
lanach, drogach, a także na łąfrach. 

Blonomla. Motyle latają szybko, zygzakami, nisko przy ziemi, 
siadają często aa polnych drogach szczególnie w godzinach popo-
łudniowych przed znchedem słońca. Motyl spłoszony wraca prze-
ważnie na poprzednie miejsce. Siada na niskich, przy ziemi ros-
nących kwiatach, ale też 1 na ostach. Lata pojedynczo, ale nie-
mal wszędzie na polach można go spotkać. Jest jednym z najpospo-
litszych gatunków w Polsce. Najliczniejsze jest pokolenie letnie, 
wiosną 1 jesienią notyle są rzadsze. Należy do gatunków wędrow-
nych. Gąsienice terują na fiołkach /Vlolaceae/, esparcecie /Qno-
brychis viciaefalla Scop./, malinach /Rubus L./ 1 innych. Gatu-
nek zimuje w stadium imago, gąsienicy lub poczwarki /For.,46/. 

Formy. Bardzo mało f. geograficznych i indywidualnych. Zmia-
nom ulega układ czarnego desenia na w. 1 na sp. skł., spotyka 
Się niekiedy f. mełanotyczne o bogatszym czarnym deseniu aż do 
całkowitego zaczernienia skł. Czasem występują okazy o bardzo 
bladej barwie skł. Różnią się też poszczególne pokolenia. Okazy 
pok. wios. i jes. są drobniejsze, bledsze. W pok. let. występują 
okazy większe o Intensywniejszej Jaano-brązouej barwie. Formy 
południowe są jeszcze intensywniej ubarwia», mają znacznie zre-
dukowane zacieśnienie nasady skł. - I. lathonia florena Vrty. 

V Polsce występują podgatunek nomlnatywny I. 1. lathonia L. 

Brenthis Hubner, 1818 - Perłowiec 
Do rodzaju należy kilka palearktycznych gatunków, trzy wy-

stępują w Europie, dwa w Polsce. Gatunki wyróżniają się spośród 
innych perłowców brakiem srebrnych plam na sp. skł. tyl. coraz 
budową aparatu kopulacyjnego. 
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Brenthis hacate /Denis et Schiffersnuller, 1775/. 
Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. n<s 

Rozsiedlenie. Od płd.-zach. Europy przez Ukr. SRR, Azję 
Mniejszą i Kaukaz do Iranu i centr. Azji. w Europie znany lokal-
nie z Hiszpanii, płd. Francji 1 płn. Italii. Zwarty rejon pojawu 
ed Dolnej Austrii 1 Słowacji do płd. Bułgarii 1 Jugosławii. 
Rom. /153/ wspomina o jednym okazie złowionym przez Nowickiego 
pod Samborem /USRR/. Potwierdzenia brak. 

W Polsce nie występuje. 

43. Brenthis daptne /Denis et Schlffersuller, 1775/. - Perło-
wiec dafne. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m* str. 106, 115 
Rozsiedlenie. Od płd.-zach. Europy przez Azję Ifclejszą, 

Azję śr. do Korei, Japonii 1 Chin. W Europie znany z płn*-wsch. 
Hiszpanii, płd. Francji, płd. Niemiec, Szwajcarii, Italii, Pol-' 
ski, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, Rumunii, Bułgarii 1 
pin. Grecji. Z bezpośredniego sąsiedztwa Polski podawany jako 
bardzo rzadki z Brandenburgii /1931/. Spotykany tan na wielu 
stanowiskach w ubiegłym stuleciu, obecnie nie występuje lub jest 
bardzo rzadki /F., 47/. Z Niziny Pruskiej /Saabia/ wymienia kil-
ka stanowisk Sp./173/. Z Białorusi /nierzadki/ podaje .Merż. 1 
inni /97/, a okol. Lwowa - Hir. i Rom. /57/ oraz Stek. /183/. 
Ne teranie Polaki bardzo rzadki. Dane dawne. Hel 1 Grabie k. 
Torunia /Sp., 173/. Poj. Mazurskiej Dobre Miasto, Olsztyn 1 Nie-
dzica /Sp., 173/. Leszno /Vlerh., 153/. W okol. Warszawy /Miło-
sna, Wawer/ występował do 1893, potem wyginął /Kr., 79/. Okol. 
Sandomierza /Karp., 66/, infonaaoja niepewna /roz. 6tl0/. 
Dolny Śląski Brzeg /Dbring, 212/, Opole /Peschke, 212/. Górny 
Sląpk 1 Racibórz podaje Kelch /212/. Dane współ. Poj. Mazurskie» 
Morąg, łukta, Biskupiec, Dobre Miasto /leg. Kw., 1978, 1979/ 
/lokalnie liczny/, Pasłęk /Mch., 222/. Bieszczady! Wetlina-Ho-
czame /1 okaz, 1964/ /B1., 15/, Bereżkl /2 okazy, 1963//Sk.,l64/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do p. VIII. 
Biotop. Wilgotne 1 mokre terfiaste łąki 1 polany leśne, 

również miejsca bardziej suche, kwieciste w bezpośrednim są-
siedztwie stanowisk lęgowych. 
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Blonomla. Lot powolny, motyle przenoszą się z kwiatu na 
kwiat, siadają też w trawie i na niskich krzewinach brzóz, spło-
szone latają szybko, zygzakowato. Często spotkać nożna dafne w 
towarzystwie Brenthis ino /Rott»/ i Argyronome laodice /Pall./. 
Spotkałem też dalfce na wyschniętym torfowisku, na którym rosły 
Jedynie mała brzózki 1 nieco jeżyn. Latały tam wyłącznie dafne. 
Gąsienice żerują od sierpnia, a po przezimowaniu do maja na 
fiołkach /Vlola L./ 1 malinach /Rubus L./. 

Formy. Zmienność, jak u innych perłowców, polega głównie na 
wzbogaceniu, a czasem zubożeniu czarnego desenia na w. skł. 
Nieznacznym zmianom ulega też cierna, przepaska na sp. skł. tyl. 
Niekiedy upodabnia się ona do analogicznej przepaski u Brenthis 
ino /Rott./, co prowadzi do pomyłek w oznaczaniu. Patrz roz.6tl0. 
Większość pgat. opisano ze wsch. Azji. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny B.d. dapbńe Schiff. 

44. Brenthis ino /Rotteafcurg, 1775/. - Perłowiec ino. 
Miejsce typ. - Halle /NRp/. m. str. 115 
Syn. - Argynnis part benie /Berg stras ser, 1779/. 

Rozsiadanie. Europa, Azja Mniejsza, contr. Azja, Syberia 
/na płn* aż do rzeki Wit im/, Ałtaj, Sajany, Kentel do Kamczatki 
1 Japonii. W Europie od gór Kantabry Jakich w Hiszpanii przez płd. 
Francję, śr. Europę do płn. Norwegii, a na południu do Bułgarii. 
Brak w całej niemal Hiszpanii, płn. Francji, Anglii, Irlandii 
1 Gracji. W Italii tylko Kalabria. W całej Polsce lokalnie, w 
górach rzadki, w Tatrach brak. 

Okres pojawu. Jedno pókolenie od poł. VI do k. VII. 
Biotop. Występuje wyłącznie na wilgotnych lub mokrych łąkach 

leśnych i przyleśnych. W miejscach pojawu noogół liczny. 
Blonomla. Motyl przywiązany do swego środowiska lęgowego, 

niechętnie 1 rzadko oddala się na pobliskie suchsze, kwieciste 
tereny. Lata wolno, nisko siadając na kwiatach i krzewach. 
Gąsienice żerują nocą od VIII, a po przezimowaniu do V głównie 
na więzówce błotnej /Filipendula ulmarla L./» krwiściągu /San-
gulsorba offlciaolis L./ 1 malinach /Rubus L./. Poczwarka zowie-
siana za kremaster. 
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Focray» Ztaaczna liczba pgat., szczególnie z Azji. Zmienność 
Indywidualna stosunkowo niewielka. Czarny deseń bywa uboższy lub 
wzbogacony, tło skł. bledsze lub też Intensywniej ubarwione. 
Stosunkowo częściej spotyka się samice o przydymionym, fiole-
towo-ezarawym tlą w. skł. /ab. berollnensls Reuss/. Znaczniej-
szym tmlanoa ulega barwa przepaski środkowej na sp. skł. tyl.s 
od jasno-brązowej, słabo zaznaczonej do flołkowo-brunatnej, bar-
dzo wyraźnej. Niekiedy tworzy się na w. skł. przed, przepaska 
środkowa ze zlanych czarnych plam /ab. lnterligata Cab./, nasada 
skł. tyl. bywa niekiedy silnie zaczerniana. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny B.i. ino Rott. 

Boloria Moore, 1900.- Perłowiec 
Do niedawna 4 gatunki europejskie 1 wiele azjatyckich na-

leżało Jako pgat. do Argynnis pales /Schiff./ /Seitz., 161/. 
Wyodrębnienie nowych gatunków spowodowało szereg niejasności 1 
błędów odnośnie oznaczenia, rozsiedlenia, okresu pojawu 1 in-
nych danych dotyczących nowo wyodrębnionych gat. Patrz roz. 6*11. 
V większości są to gatunki górskie. Charakterystyczną cechą gat. 
rodzaju Boloria Moore jest wyraźne załamanie przed. 1 zewn. 
brzegu skł. tyl,, niemal pod kątem prostym. Drugie załamanie 
brzegu zewn. jest malej widoczne. V Polsce występują dwa gatun-
ki, jeden wysokogórski, jeden nizinny. 

45. Boloria pales /Denis et Schiffermuller, 1775/. Perłowiec 
górski. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 115 
Rozsiedlenie. Wyższe góry Europy, Azji Mniejszej i Azji do 

Chin. W Europie znany *z Cór Kantabryjskich w Hiszpanii, Pirene-
jów, Alp, Tatr, Karpat, Apeninów, gór bułgarskich 1 Kaukazu 
/Hig. i Ril. 56/. W Polsce występuje tylko w Tatrach. Jeden przy-
padkowy okaz podaje W.J. /206/ z Gubałówki. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII /niekiedy wcześ-
niej/ do k. VIII. 

Biotop. Występuje w Alpach na wysokości 1500-3000 m. W Tat-
rach nieco niżej /1400-1900 m/ w piętrze kosówki 1 halnym na 
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trawiastych, ukwieconych upłazach, zboczach i halach. Rzadziej 
pojawia się poniżej górnej granicy regla. 

Blonomla. Motyl lata szybko, gwałtownie, zygzakowato, nis-
ko, tuż nad trawą, niknąc ustawicznie z pola widzenia. Siada 
na ni sklch kwiatach górskich, na nagrzanych skałach lub w tra-
wie z rozpostartymi skrzydłami. Lot ustaje natychmiast po 
ukryciu się słońca za chmurami, przez pewien czas motyle sie-
dzą na trawie, po czym zapadają w nią głębiej. Gąsienice żerują 
ca wielu niskich roślinach górskich, a przeważnie na fiołkach 
/Vlolaceaa/, zimują dwukrotnie. 

Formy. Poszczególne tereny występowania B. pales /Schiff./ 
są od siebie znacznie oddalone 1 znajdują się na znacznej wyso-
kości. Są to czynniki izolujące, tworzące trudno przekraczałam 
bariery ekologiczne i sprzyjające tym samym powstawaniu od-
rębnych pgat. Istnieją one prawie w każdej grupie górskiej. 
Pgat. tatrzański opisał w 1961 r. Crosson, a w dwa lata później 
/1963/ Krzywicki. Formy indywidualne nieliczne. Nikłya zmianom 
ulega barwa tła oraz czarny deseń skł. U okazów tatrzańskich 
można zaobserwować znaczniejsze różnice w wielkości czarnych 
plamek w przepasce zewnętrznej, zlewających się niekiedy w 
nieprzerwany łańcuszek. Ha sp. skł. tyl. zmianom ulega intensyw-
ność brązowej barwy i wielkość srebrnych plam brzegowych. 

W Tatrach występuje podgatunek B.pales tatrensis Crosson, 
syn. - B. pales lgnita Krzywicki. 

46. Boloria aqullonaria /stlchel, 1908/. - Perłowiec błotny. 
Miejsce typ. - Cellivare, Szwecja. m. str. 113, 122. 
Syn. - B. aletbea /Hemming, 1934/, hom. nwż. - Argynnis arsi-

lache /Knoeh, 1781/. 
Rozsiedlenie. Płn.-wsch. Europa, Azja przez Syberię do Ja-

kucji i Kamczatki - Kureń. /89/. Występuje w całej Fennoskamdii, 
Karelii 1 Krajach Przybałtyckich, gdzie jest lokalnie liczny. 
Na południe sięga do ok. 48° sz. płn., na zachód do ok. 5° dł. 
wsch. We Francji odosobniona stanowisko w Masywie Centralnym. 
Podawany z wielu stanowisk Meklemburgii /Urb., 196/, z Niziny 
Pruskiej /Sp.,173/, z okol. Wilna /Pr., 138/ oraz Medyny 1 Jaszun 
k. Wilna /leg. Moś. 1 KW., liczny/. Z okol. Lwowa podają Hir. 
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i ROGU /57/» Klem. /68/, W płn. Polsce częstszy, w centr. i 
płd. rzadszy. Występuj© bardzo lokalnie tworząc sieć rozrzuco-
nych stanowisk zgodnie z charakterem jogo biotopów* Dane deso». 
Nizina Szczecińska* Stepnica, Dq>ie, Szczecin /Urb., 196/, 
Poj. Kaszubskie! Gdańsk, Bąkowo, Kartuzy, Pelplin, Chojnice 
/Sp., 177/* Pojezierze Mazurskie» Elbląg, Susz, Morąg, Dąbrów-
no k. Ostródy, Kętrzyn /Sp., 173/. Wolsztyn w Wielkopolsce 
/Schum., 153/, Leszno /Vierb., 153/ /roz. 6»12/. Rytwiany k. 
Sandomierza /Karp.^ 66/. Kamienica Polska k. Częstochowy /isa-
ak, 115/« Kotlina Śląskax Szprotawa /Pf., 212/. Pusz. Zgorze-
lecka /Mar,, 212/. Karkonosze /1000 «s/ /Pax, 212/. Czarny Du-
najec na Podhalu /Stth», 176/. Dane nowsze. Poj. Pomorskie* 
Kołobrzeg, Białogard, Koszalin, Drawsko Pen., Słupsk, Sławno, 
Wałdewo n. Wieprzą, Miastko, St. Chwalia, Szczecinek, Bobolice 
/Urb., 196/. Łąknrz k. Grudziądza /Pr., E.S., 140/. Poj. Ma-
zurski*» Morąg, Łukta /leg. Kw./. Pt?ez. Borecka /Busz.,217/. 
Pusz. Augustowska i Pusz. Białowieska /leg. Kw./. W Zemborzy-
eaeh k. Lublina wyginął od 1948 /Kw./. Okol. Częstochowy /Pr., 
137/» /Sk.,165/. Podhale» Czarny Dunajec /leg. Pal./. Góry 
Izerskie /Mar., 93/• Molkówka u podtapia Tatr /Bat.» Pal., 
Szp., 9/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do p. VIII. 
Biotop. Wysteruje wyłącznie na torfowiskach i torfiastych 

łąkach, na suchgzych miejscach spotykany w bezpośrednim sąsiedz-
twie torfowisk. 

Bionooia. Jest to relikt epoki lodowej, gatunek wyspecja-
lizowany, niechętnie opuszczający swoje stanowiska lęgowe. 
Motyl lata wolno odwiedzając zwykle kwiaty bagna /Ledum palu-
stre L./. Lata często w towarzystwie Colias palaeno /L./, 
Procloasiana eunoaia /Esp./ oraz Oeneis jutta /Hbn./. Niekiedy 
jego stanowiska lęgowe są niemal zupełnie pozbawione kwiatów 
i wtedy motyle szukają w otoczeniu bardziej kwiecistych taranów. 
Przywiązanie gatunku do specjalnego środowiska przyczynia się 
do zanikania tego gatunku, gdyż w przypadku niekorzystnych 
zmian zachodzących w jego biotopie nie potrafi już znaleźć no-
wych odpowiednich dla siebie stanowisk tym bardziej, że liczba 
tego typu środowisk na skutek osuszania szybko maleje. Gąsienice 
żerują na żurawinie /Qxycoccus Hi 11./ i fiołkach /VLola L./. 
Zimują nledorosle gąsienice. 

Formy. Zmienność okazów polskich dość znaczna. Okazy z 
poszczególnych stanowisk różnią się często układem czarnego de-
senia* Intensywnością barwy tła skł. oraz barwą desenia na sp. 
skł. tyl. Zalany te można również obserwować w ramach jednej 
populacji. Izolacja wyspowo rozmieszczonych stanowisk sprzyja 
utrwaleniu się pewnych charakterystycznych cech. Opisano dotąd 
wiele podgatunków w ramach dawnego gatunku B. poles /Schiff./. 
Ze względu na podniesienie niektórych, pgat. do rangi gat. na 
terenie Europy i Azji bardzo trudno jest ustalić przynależność 
różnych form do dziś aktualnych gat. 

Na terenie Polski występuje podgatunek B. aquilonarls ale-
tbea Hemming. Z terenu torfowisk podhalańskich opisano pgat. 
B.a. podhalensis Cross, et Guer., z Pusz. Białowieskiej - B.a. 
nlgrofasclota Krzyw, charakteryzujący się szeroką czarną prze-
paską na v. fekł. przed, oraz szerokim zaczernienie» nasady skł. 
tyl* Wśród pgat. podhalańskiego ęzęste są okazy o bardzo silnym 
zaczernieniu niemal całej powierzchni skł. /leg. Pal./. 

Proclosslana Reuss, 1921 - Perłowiec 
Znacraa podobieństw do następnego rodzaju Cloesiana Reuss. 

Główne różnice v budowie aparatu kopulacyjnego. Do rodzaju na-
leży jedsn gat. 

47. Procloeslana eunomla /Esper, 1799/ * Perłowiec tundrowy. 
Miejsce typ. - Pojezierze Pomorskie. ta. etr. 122 
Syn. - Argynnis aphirapae /Hibner, 1799/1800/. 

Rozsiedlenie. Od płn.«wscb. Europy przez Azję do Pacyfiku. 
Ameryka Północna. Zwarty areał pojawu w Europie rozciąga się od 
płn. Polski do Szwecji, Norwegii, Krajów Przybałtyckich, Fin-
landii 1 Karelii. Drugim, znacznie mniejszym ośrodkiem jest 
pin. przedgórze Alp. Poza tym znajduje się w Europie kilka od-
osobnionych stanowisk. Okol. Berlina oraz wach. Meklemburgia 
/Urb., 196/, /F., 47/. Nizina Pruskat Kłajpeda i bagna nad Pre-
gołą /Sp., 173/. Poj. Wileńskie» Hedyna k. Wilna /Pr., 138/, 
Antony k. Swięcian /okol. Wilna/ /leg. B. Kreczmer, 1937/ /coli. 
Kw./, Czarny Bór k. Wilna /leg. Koś., 1938, 1939//CO11. Kw./. 
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Na Białorusi dość częsty /Hart. i inni, 97/. Z Sara na Pole-
siu Wołyńskim podają Xlęż./153/. Okol. Lwowa /Janów, Rzęana 
Polska/ /Hir. i Rom., 57/» /Klem., 68/, okol. Stryja /Schil., 
153/. Z Czechosłowacji KUdr. /86/ podają Jedynie Las Czeski. 

V Polsce pojawia się niemal wyłączni* V części północnej 
na kilku stanowiskach. Dane dawniejsze. Poj. Pomorskie* Maszewo, 
Białogard, Lębork /Urb., 196/. Pogórze Kaszubskie» Wejherowo, 
Oliwa, Gdańsk /Sp., 173/. Leszno w Wielkopolsce /Vlerh.,153/ 
/niepewne, roz. 6»12/. Dane nowsze. Kwidzyn /F., 47/, Pusz. 
Augustowska /leg. Kw./, Pusz. Białowieska /Kw., 84/ oraz leg. 
Adam. Jeden okaz w Józefowie na Roztoczu /Xięż., 213/. 

Okres pojawu. Od k. V do p. VII. Jedno pokolenie. Bywają 
przypadki pojawienia alę świeżych okazów w VIII. Nie jest to 
drugie pokolenie. Samice pojawiają się o kilka dni później. 

Biotop. Gatimek ten występuje w dwóch odrębnych biotopach. 
Na torfowiskach i ms żarach porośniętych niskimi brzózkami 1 
sosnami, gdzie w runie rośnie obficie bagno zwyczajne /Ledun 
palustre L./ 1 borówka bagienna /Vaccinlum uliglnoeua L./. 
Lata tam razem z Colias palaeno /L./, Oeneis jutta /Hbn./ i 
Boloria aiuilonaris /Stlch./. Drugie środowisko tworzą mokre 
i bardzo mo&e, kwieciste łąki śródleśne o znacznym nasłonecz-
nieniu. /Patrz punkt - Formy/. 

Blonomla. Gatunek należy do reliktów epoki lodowej, jest 
bardzo wyspecjalizowany, zajmuje jedynie niewielkie wyspowe 
stanowiska, na których występuje zazwyczaj licznie. Środowiska 
te w Polsce są naogół odosobnione, co utrudnia lub nawet unie-
możliwia gatunkowi i zasiedlanie nowych stanowisk w przypadku 
zaistnienia niesprzyjających zmian klimatycznych na zajmowanym 
terenie. Sytuacja ta groęl wyginięciem P. eunomia /Esp./. 
Motyle latają dość szybko, nisko siadając na kwiatach lub na 
krzewinach zapadając głęboko w tSrawę w przypadku braku nasło-
necznienia. Gąsienice zimują w zasadzie dwukrotnie, a niekiedy 
przy sprzyjających warunkach klimatycznych, tylko raz i wydają 
motyle w sierpniu /Hucbet, 196/, /For., 46/* 
Gąsienica żerują nocą na fiołkbwatych /Viola palustrls L., 
V. odorata L./ i na rdeście /Folygonum bistorta L./» w ciągu 
dnia ukrywają się pod liśćni lub przy ziemi. 

Formy. Na podstawie obserwacji w terenie, posiadanego ma-
teriału oraz danych w literaturze doszedłem do przekonania, iż 
istnieją dwie grupy form P. eunomia /Esp./. Jedna /nazywam ją 
"północną"/ zamieszkuje płn. Europę I Kraje Przybałtyckie się*> 
gając płn. Polski. Druga /nazywam ją "alpejską"/ zajmuje zwarty 
rejon pojawu na płn. przedgórzu Alp, kilka wyspowych stanowisk 
w Europie środkowej /okolice Berlina I dolnej Odry/, a przez 
Poj. Pomorskie sięga obszarów grupy "północnej". Obie te grupy 
posiadają wyróżniające je cechy. Okazy grupy "północnej" są 
drobniejsze /rozpiętość skł. samców 32-36 «am/, posiadają ciem-
niejsze tło skł., bogatszy czarny deseń oraz srebrna plamy przy 
brzegu zewn. na sp. skł. tyl. Okazy "alpejskie" są większe 
/rozp. skł. samców 36-39 mm/, mają bledsze tło skł., znacznie 
uboższy czarny deseń oraz jasnożółta plamy przy brzegu zewn. na 
sp. skł. tyl. Grupa "północna" zamieszkuje «szary 1 torfowiska 
o charakterze tundrowym zaś grupa "alpejska" - mokre, kwieciste 
łąki. Być może, iż w okresach oziębiania się klimatu grupa "pół-
nocna przesuwała się ku południowi, a w okrasach cieple jozxste 
grupa "alpejska" obejmowała tereny na płn.-wschÓd od Alp aż do 
Poj. Wileńskiego. Jedyny pomost lądowy umożliwiający przenikanie 
obu grup istniał na terenach Krajów Przybałtyckich 1 Polski. 
Tu obie grupy spotykały się, a w okresach przemieszczeń tworzyły 
na terenach o sprzyjającym im mikroklimacie reliktowe stanowiska, 
na których przetrwały do czasów współczesnych zachowując swą 
odrębność. Być może, iż obecnie obie te grupy nie mogą się już 
wymieszać. Izolacja historyczna 1 ekologiczna prowadzi do osta-
tecznego wyodrębnienia się tych obu grup i utworzenia dwóch 
osobnych gatunków. Charakterystycznym jest, iż pod Wilnem zna-
leziono obie formy: B. Kreczmer, Anteny - f. "północną", oraz 
W. Koś., Czarny Bór - f. "alpejską". Podobnie w Pusz. Białowież 
sklej Kw. stwierdził występowanie obu form. Należy tu podkreślić, 
iż f. z Pusz. Białowieskiej /na ma żarach/, f. z Antony /na ceza-
rach/ oraz f. "północna" P. eunomia ossianus Hbst. są do siebie 
znaczcie bardziej podobne niż obie formy "alpejska" 1 "północna" 
z terenu Pusz. Białowieskiej. 

Zmienność indywidualna polega na różnicy w barwie tła skł., 
zubożeniu lub wzbogacaniu czarnego desenia oraz niewielkim zmia-
nom barwy i desenia na sp. skł. tyl. 
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V Polsce na Poj. Pomorskim występuje podgatunek nominatywny 
P.e. eunomla Esp. P.e. belmina Frubst., pgat. opisany x Prus 
Wschodnich, występuje na terenie Niziny Pruskiej, w okol. Wilna 
/Anteny/, w Pusz. Augustowskiej oraz w Pusz. Białowieskiej. 
Pgat. P.e. gieyeztori Krzyw., największy /rozpiętość samców 
38-41 taa/ i najciemniejszy spośród fora "alpejskich" znany 
jest tylko z Pusz. Białowieskiej. Dokładny opis - Kw./84/. 

Clossiana Reuss, 1920. - Perłowiec 
Do rodzaju należy wiole gatunków palearktycznych i nearkty-

cznych, a wśród nich 3zereg gatunków polarnych. Motyle przeważ-
nie całe, wierzch £kł. ceglastobrązowy z czarnym deseniem. 
Spód barwniejszy niż wiorzch, ze srebrnymi plamami» 
Gąsienice zimują niewyrośnięte, żerują najczęściej na fiołkach 
/Viola L./. Z Palearktyki znanych jest ok. 20 gat., z Europy 
10, z Polski 4. 

48. Clossiana selene /Denis et Schiffernuller, 1775/. -
Perłowiec selene. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 122 
Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez centr. Azję do Pacy-

fiku, Ameryka Północna. Na terenie Europy brak prawie w całej 
Hiszpanii, Italii, brak też lub bardzo rzadki na Bałkanach. 
Występuje w całej Polsce jako jeden z najpospolitszych gat., 
w Tatrach do ok. 1000 ta. 

Okres pojawu. W Polsce dwa pokolenia. Pok. wios. od k. V 
do pol. VII, pok. lat. /gen. aest. selenia Frr./ od k. VII do 
P. IX. 

Biotop. Środowiska leśno-zaroślowe, polony i brzegi lasów, 
śród- 1 przyleśne łąki. Motyl b. pospolity i spotkać go można 
niemal wszędzie oprócz otwartych pól. 

Bionomia. Motyle latają vrolno, nisko, stale siadając na 
kwiatach i krzewinach. Gąsienice żerują od VII na fiołkach 
/Viola L./, czicść ich dorasta szybciej dając drugie pokolenie 
w k. VII, reszta rośnie wolniej i zirauje razem z gąsienicami 
dxugiego pokolenia. Obie grupy gąsienic dorastają na wiosnę. 
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Pierwsze pokolenie Jest liczniejsze» drugie rzadsze, a nawet 
czasem b. rzadkie. /For., 46/. 

Fony. Zmienność niewielka. Okazy pierwszego pok. są wię-
ksze z nieco bogatszym czarny* deseniom. Samice są nieco ciem-
niej ubarwione niż samce. Stosunkowo częściej spotyka się formy 
melanotyczne o różnorodnych zmianach czarnego desenia aż de cał-
kowitego zaczernienia skł. Czasem zmianom ulega wielkość 1 układ 
srebrnych plam na spodzie skł. Zdarzają się okazy albinotyczne 
o symetrycznym lub nieregularnym układzie białych plam. 
Podgatunków opisano niewiele. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C.s. selene Schiff. 

49. Closslana eupbroayne /Linnaeus* 1758/•«• Perłowiec eufrozyna. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 122 

Rozsiedlanie. Europa» Azja Mniejsza» Azja śr. do Aauru 1 Kam-
czatki. Ma terenie Europy brak w płd. i śr. Hiszpanii oraz w 
płd. części Bałkanów. Występuje w całej Polsce dość lokalnie i 
niezbyt licznie. W Tatrach do wysokości regla dolnego. 

Okres pojawu. V płn. 1 centr. rejonach kraju w jednym poko-
leniu od poł. V do p. VII. W płd. Polsce spotyka się drugie pok. 
w VIII. W./212/ podaje dla Doln. Śląska dwa pok.» Rom./153/ -
dwa pok. dla całej Polski. V większości prac faunistycznych do-
tyczących terenu Polski brak wzmianek o drugim pok. Osobiście 
nie spotkałem nigdy okazów drugiego pok. w płn. 1 centr. Polsce. 

Biotop. Środowiska leśno-zaroślowe» polany, brzegi szczegól-
nie rzadszych» jasnych lasów. Na łąkach rzadszy, niekiedy na 
torfowiskach. V górach na polanach. 

Blonomla. Motyle latają szybko, nisko na prześwitach leśnych 
siadając na krótko na kwiatach 1 krzewach. Motyl rozpowszechnio-
ny ale lokalny» w miejscach pojawu zwykle liczny» w pewnych 
okolicach rzadki lub brak. Pojedyncze okazy spotyka się na me ża-
rach, torfowiskach 1 bagnach śródleśnych. Vydaje się, iż są to 
okazy miejscowe, a nie przelotne, gdyż zawsze są wyraźnie ściem-
nione o bogatszym czarnym deseniu. Gąsienice żerują na fiołkach 
/Viola L./ do jesieni, a po przezimowaniu na wiosnę. W./212/ po-
daje, iż drugi okres żerowania przypada na VI i p. VII. 
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Formy. Opisano znaczną ilość form geograficznych i osobni-
czych, szczególnie melanotycznych. Zmianom ulega głównie sto-
pień zaciemnienia oraz układ 1 wielkość czarnych plam. Im da-
lej na północ tym więcej bardziej ściemnionych form. Szereg 
takich f. opisano z płn. Europy. Foray południowe są jaśniejsza. 
V Polsce specjalne nasilenie ściemnionych okazów ma miejsce 
w Pusz. Białowieskiej. Silnemu ściemnieniu ulegają również 
okazy występująca na terenach bagiennych. Rzadko spotyka się 
okazy ze zredukowanymi srebrnymi plamami na sp. skł. tyl. 
Niekiedy tych plan brak. Niewielkim zmianom ulega też intensywność 
barwy tła skł. Formy albinotyczne rzadkie. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C.e. euphrosyne L. 

50. Closslana tltania /Esper, 1793/. - Perłowiec białowieski. 
Miejsce typ. - Sardinla /Piemont/. m. str. 122 
Hom. nwż. - Argynnis amathusla /Esper, 1784/. 

Rozsiedlenie. Od Alp przez Kraje Przy bałtyckie, Syberię do 
Ałtaju, Sachalinu 1 Korei. V Ameryce Północnej znany z Alaski, 
Kanady 1 Gór Skalistych do Nowego Meksyku. W Europie istnieją 
dwa zasadnicze ośrodki pojawu. Alpy 1 Kraje Przybałtyckie, poza 
tym kilka odosobnionych stanowisk we Francji, Jugosławii. 
W płn.-zach. Estonii pospolity /Viidalepp, 198/, z Niziny Prus-
kiej podaje Sp./173/ Czerniachowsk /2 okazy/. Pusz. Białowieska 
jest Jedynym terenem w Polsce, na którym gatunek ten był łowio-
ny/G., 50 i Kw., 84/. Gieysztor spotykał C. tltania /Esp./ 
w 7 oddziałach /okazy te widziałam w 1939 w Muzeum Zoologicznym 
w Warszawie/, osobiście łowiłem go tylko na jednym stanowiska 
w 1938 1 1939. Po wojnie mimo wieloletnich poszukiwań na wszy-
stkich znanych stanowiskach gatunku tego zile malazłem. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do k. VII. 
Biotop. Wilgotne łąki 1 polany śródleśne. 
Blonomla. Motyl lata wolno, nisko w towarzystwie Brenthis 

ino /Rott./ 1 Closslana selene /Schiff./, od których trudno go 
w locie odróżnić. Gąsienioe żerują na fiołkach /ViOla L./ i 
rdeścle wężowniku /Polygonum blstorta L./. Zimuje gąsienica. 
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Formy* Z terenu Europy opisano wiele podgatunków oraz 
nikłą Ilość form osobniczych. Różnice występują w wielkości, 
intensywności barwy tła skł., wielkości czarnych plam oraz 
zaciemnieniu sp* skł. tyl. Największe 1 najciemniejsze formy 
występują w Alpach 1 ich płn. przedgórzu /C. t. titania Esp. 
1 C. t. cypris Helg./. Podgatunki płn.-wschodnie są drobniej* 
sze i jaśniej ubarwione na sp. skł. tyl. V Krajach Przybałtyc-
klch, płd. Finlandii, na Nizinie Pruskiej i dalej na wschód 
występuje opisany z Leningradu C. t. roeslca Hemm. Gieysztor 
/48/ opisał w 1923 z Pusz. Białowieskiej ab. bialoriezensis. 
Kremky /60/ uzasadnił, iż opisaną przez Gieysztora formę należy 
traktować jako podgatunek. 

V Polsce /jedyne stanowisko w Pusz. Białowieskiej/ występuje 
C. titania blaloviezensis Gieysz. 

51. Clossiana dia /Linnaeus, 1767/• - Perłowiec najmniejszy. 
Miejsce typ. - Austria. m. str. 122 

Rozsiedlenie. Centr. Europa, przez Azję do Ałtaju, ttcngolil 
1 Chin. Na północy Europy brak w Anglii, Danii, Fenaoskandli, 
a na południu - w Hiszpanii, płd. Italii, Grecji. Występuje 
w całej Polsce z różną częstością. Na Poj. Pomorskim tylko lo-
kalnie częsty, dalej na wschód i południe bardziej rozpowszech-
niony, na Dolnym Śląsku lokalnie rzadki, na terenach podgór-
skich rzadki, w Tatrach brak. 

Okres pojawu. Pierwsze pok. od p. V do poł. VI, drugie 
/gen. aest. baldochnensis Teich/ od p. VII do poł. VIII. ¥ 
sprzyjających warunkach mogą pojawić się okazy trzeciego pok . 
w IX. 

Biotop. Środowiska leśno- zaroślowe, kwieciste polany, 
brzegi lasówr łąki przyleśne. Na miejscach suchych częstszy. 
Nie występuje na otwartych polach. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno, nisko siadając stale na 
kwiatach, przeważnie pojedynczo. Gąsienice żerują na. fiołkach 
/Viola L./ w lecie, a po przezlnowaniu do maja. Zimują gąsienice 
pierwszego pok., które rosną wolniej oraz gąsienice drugiego 
pok. na wpół wyrośnięte. 
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Formy. Zróżnicowaniu ulega głównie wielkość i liczba czar-
nych plam na w. skł. aż do zupełnego zaczernienia. Przy dro-
biazgowym rozpatrywaniu różnic można ustalić olbrzymią liczbę 
fora. Bergman /11/ wymienia liczbę tych f. na 29l6. Różni 
się też intensywność zaciemnienia sp. skł. tyl. Form geogra-
ficznych niewiele. 

¥ Polsce występuje podgatunek nooinatywny C. d. dia L. 

Melitaea Fahricius, 1807. - Przeplatka 
Do rodzaju należą motyle małe o brązowo-żółtej barwie z 

czarnymi plamami, ale bez srebrnych plam na sp. skł. Rodzaj 
liczny. ¥iękazość gatunków zamieszkuje Palearktykę, mniej Ame-
rykę Północną. ¥ Palearktyce występuje ok. 40 gat., w Europie 
8, w Polsce 4. 

52. Melitaea clnxia /Linnaeua, 1758/ . - Przeplatka łąkowa. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 129 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Azja centr. do Ałtaju 
i Amura. Płn. Afryka. Na terenie Europy brak w Anglii, śr. i 
płn. Fennoskandii 1 płd. Hiszpanii* Znaay z całej Polski, ale 
bardzo lokalnie, czasem na większych obszarach brak lub też 
rzadki. ¥ górach i na pogórzu brak, podany jedynie z Beskidu 
Sądeckiego! Rytro n. Popradem - Schli., 1895 /157/ oraz Kryni-
ca - Lew. 1948 /90/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. V do p. VII. Niekiedy 
pojawia się niepełne pok. drugie w VIII, /Kar., 65/. Na połud-
niu Europy dwa pokolenia. 

Biotop. Pojawia się na wilgotnych, trawiastych, kwiecistych 
łąkach. Na polanach leśnych i przybrzeżnych łąkach. 

Bionomia. Motyle latają szybko, zygzakowato, nisko tuż nad 
trawą, prty czym lubią miejsca o bardzo niskiej trawie. ¥ miej-
scach pojawu występują naogół nielicznie. Gąsienice żerują na 
wielu gatunkach babki /Plantago L./, jastrzębca /Hisraclum L./, 
fiołków /Vlola L./, przetacznika /Veronlca L./ i innych. Zimuje 
we wspólnym gnieździe nisko w trawie, na wloenę terują poje-
dynczo /Ber., 11/. 
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Formy. Gatunek aało zmienny. Występują niewielkie różnice 
w układzie czarnego desenia, ozasea spotyka się okazy silnie 
ściemnione* Tło wierzchu skł* bywa niekiedy rozjaśnione, czarny 
deseń ubogi. Podgatunek nomlnatywny występuje w Skandynawii, w 
Polsce zaś ciemniejszy o nieco bogatszym czarnym deseniu, cha-
rakterystyczny dla śr. Europy - M. c. delia Schiff. opisany z 
Wiednia /1775/. 

53. Melitaea pboebe /Denis et Schiffermuller, 1775/. - Prze-
platka olbrzymia. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 129 
Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Azja centr. do Amura, 

Japonii i Chin. Płn. Afryka. W płd. Europie do 50° sz. płn. 
Vlldalepp /200/ podaje z Estonii 1 Łotwy 3 stanowiska. Ba Biało* 
rusi rzadki /Marż. i inni, 97/. Ukraińska SRRs okol. Lwowa, 
Stryja, Drobobycza, Stanisławowa /Werch., 203, Br., 29» Hir. 
1 Rom., 57/, Zurawna /Schil., 159/. Z terenu Polski kilka daw-
nych danych» 'okol. Poznania /Zaniemyśl, Mosina/ /Schum., 153/, 
Miłosna k. Warszawy /Kręcz., 75/, okol. Sandomierza /Karpv,66/ 
/wiadomość wątpliwa, roz. 6x13/. Współcześnie złowiono 1 okaz 
w Pusz. Białowieskiej /7.VII.195V /Kw., 84/. Gatunek był bar-
dzo rzadki, obecnie przypuszczalnie wyginął. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie w VI i VII. V płd. Europie 
dwa pokolenia. 

« 
Biotop. Środowiska krzewiasto-zaroślowe, polany leśne, 

brzegi lasów, łąki. Środowiska kserotermiczne, ale również 
1 wilgotne. 

Blonomla. Motyle latają szybko siadając na kwiatach lub w 
trawie oraz na nagrzanych miejscach na ziemi. Gąsienice żerują 
na babce /Plantago L./, dziewannie /Verbascum L./, chabrze 
/Centaurea L./ 1 innych, zimują towarzysko w uprzędzonym gnieź-
dzie przy ziemi, na wiosnę żerują pojedynczo do maja /Ber., 11/. 

Formy. Gatunek bardzo zmienny. Opisano wiele pgat. i f.indy-
widualnych. Zalanom ulega układ czarnego desenia od b. Ubogiego 
do b. bogatego. Tło skł. o różnym odcienius od Jasnożółto-brązo-
wego do czerwono-brązowego, bywa jednolite lub różnobarwne. 
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Znacznym zmianom ulega deseń 1 barwa sp. skł. W wielkości 
zachodzą znaczne różnice /rozpiętość 27-53 mm/* 

V Polsce pojawia się podgatunek nomlnatywny M* p* pfaoebe 
Schiff. 

34» Mslltaea didyma /Eeper, 1777/» - Przoplatka czerwona* 
Miejsce typ* - Bawaria. m* str* 129 

Rozsiedlenie* Płd. 1 śr* Europa, Azja Mniejsza, Azja przed. 
1 centr., Syberia do Mandżurii 1 Chin* V Afryce do Sahary. 
Ustalenie rejonu rozsiedlenia w Azji 1 w Afryce niepewne. Brak 
v płn. Europiet Anglia, Dania, płn. Niemcy, Fennoaksndla, Kraje 
Przybałtyckie. V Polsce brak w płn. części Poj. Pomorskiego. 
Urb. /196/ wymienia najdalej na północ wysunięte miejscowości: 
Gertz n* Odrą /NRD/ oraz Jastrowie i Szczecinek, gdzie występu-
je licznie* Na Poj* Mazurskim spotykany na wielu stanowiskach* 
V górach brak, na pogórzu rzadki* Pojaw stwierdzony V Pieninach^ 
/rzadki/ /23/ oraz na Pogórzu Przemyskim /15/. Na zachód od 
Odry na Dolnym śląsku rzadki /212/. Na pozostałym terenie lokal-
nie częsty. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do k. VII. Na po-
łudniu dwa, a nawet trzy pok. V Polsce pojawiają się niekiedy 
pojedyncze okazy drugiego pok. w VIII. 

Biotop. Kserotermiczne środowiska leśno-zaroślowe, polany 
1 drogi leśne, szczególnie na terenach suchych, piaszczystych, 
nasłonecznionych. 

Bionomia. Motyle latają nisko, wolno, stale przelatując z 
kwiatu na kwiat, na kępach macierzanki siedzi niekiedy wiele 
okazów. Na terenach wilgotnych niemal nie spotykany. Gąsienice 
terują na wielu roślinach zielnych jaki dziewanna /Verbascum Ł./, 
babka /Plantago L./, fiołki /Viola W , przetacznlk /Veronlca 
L./, trędownlk /Scrotfbularia U/, kozłek /Valerlana L./ i inne. 
Gąplenlce terują do jesieni towarzysko, we wrześniu sporządza-
ją pojedyncze oprzędy do zimowania, na wiosnę terują do VI. 

Foorey. Przeplatka czerwona należy do najbardziej zmiennych 
gatunków motyli. Trudne znaleźć dwa jednakowo ubarwione okazy. 
Różnice występują zarówno Indywidualne jak 1 geografie23». 
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Zmianom ulega barwa skrzydeł /od słomkowożółtej do brunotno-
-c zerwanej/, układ 1 liczba czarnych plan na w. i na sp. skł., 
wielkość a nawet kształt skrzydeł. Samice aą bardziej zmienne. 
Okazy największe o najbogatszym czarnym deseniu 1 najciemniej-
szym tle skł. występują w płn. Polsce. KU południowi okazy sta-
ją się mniejsze, tło skł. rozjaśnia się, czarny deseń staje się 
uboższy. Poza obszarem Polski, la bardziej na południe tym 
różnice są wyraźniejszo. Prócz tych zasadniczych różnic wystę-
iwje olbrzymia ilość różnorodnych, nieregularnych zmian barwy 
1 desenia skrzydeł. Opisano rnacyną ilość ras, podgatunków 1 
odmian Indywidualnych. 

Na obszarze płn. Polski występuje podgatunek o ciernym tle 
1 bogatym czarnym deseniu - M. d. subrubida Vrty. V centr. i 
płd. Polsce - podgatunek nomlnatywxqr M. d. didyma Esp. 

Melltaea triwia /Denis et Schiff ermuller, 1775/. 
Miejsce typ. - Wiedeń. m* str. 129 
Syn. - M. fascells /Esper, 1784/« 

Rozsiedlenie. Płd. Europa, Azja Mniejsza, płd.-zach. Sy-
beria, Iran, Pakistan. V Europie podawany z płn. Hiszpanii, śr. 
Italii 1 Bałkanów do Słowacji na północ. Najbliżej Polski znaj-
dują się stanowiska w Słowacji 1 na Podolu USRR /Kr., 82/. 
V Polsce nie stwierdzony. 

Okres pojawu. Pierwsze pok. od poł. V do poł. VI, drugie 
od poł. VII do poł* VIII. 

Biotop. Kserotermiczne środowiska leśno-zaroślowe, w miej-
scach ciepłych, nasłonecznionych. 

Bionomia. Motyle latają szybko, nisko, sladająo na kwiatach* 
Gąsienice terują wyłącznie na Verbascum thapsus L« w VI 1 VIII, 
a po przezimowaniu na wiosnę* 

Fonqr. Gatunek podobny do poprzedniego 1 czasem z ntn mylony. 
Zmienność ranema, choć mniejsza nit u przeplatki czerwonej. 
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55« Melitaea dl amina /Lang» 1789/» - Przeplot ka torfowa* 
Miejsca typ* - Augsburg. m. s£r. 129 
Horn* nwż. - M. dictynna /Kaper, 1777/. 

Rozsiedlenia. Europa, Syberia, centr. Azja do Japonii. Od 
płn. Hiszpanii przez płd.-wsch. Francję do płd. Szwecji. Brak 
niemal w całej Hiszpanii, płn.-zach. Francji, Italii 1 Grecji* 
brak w Anglii, śr. 1 płn. Feonoekandll* V Meklemburgii 1 Bran-
denburgu częsty /F., 47/. Z niziny Pruskiej Sp*/173/ podają 
kilka miejscowości* z Białorusi /rzadki/ - Merż. 1 inni /97/. 
Z okol. Lwowa 1 Stanisławowa - Werch./2Q3/, Stryja - Brun./27/# 
Źurawna - Schll./l59/» z Podola - Kr./82/, w Czechosłowacji 
rzadki - Kadr./86/. V Polsce spotykany lokalnie na rzadko roz-
rzuconych stanowiskach, w miejscach pojawu na ogól liczny. Na 
Nizinie Szczecińskiej częsty - Mey. 1 inni /98/. Na całym tere-
nie Poj. Pomorskiego - Urb./196/. Z Poj. Kaszubskiego /Gdańsk, 
Oliwa* Wejherowo* St. Kiszewa/ podaje Sp./i73/« z Poj. Mazur-
skiego /Kętrzyn, Morąg* Ostróda, Dąbrówno* Pisz, Wielbark/ - Sp. 
/173/, Szczytno - Vogel /20l/. Z Wielkopolski - Schua./153/, z 
Rawicza - Ben./1Q/, z okol. Kielc i Ojcowa - Bież./i6, 17/* z 
okol. Sandomierza - Karp./66/. Z Dola. Śląska s Kertowlce k. Szpro-
tawy 1 Szprotaw» /Pf.,212/, Żagań /Creu», 212/, Leszno Górne 
/Ostw., 212/* Zima Woda k. Lubina /Ress.* 212/* Oborniki Sl. 1 
Strzelin /W.,. 212/* Zebrzydowa k. Bolesławca /Schum», 212/. 
Góry Wałbrzyskie 1 Kotlina Kłodzka /Woc., 212/, Wyżyna Sląpka 
/W. i Rbl,, 212/* Zawiercie /ttasł., 94/* Kraków /Nies.* 110/* 
Sędziszów k. Rzeszowa /Kul., 88/. Dane nowsze. Na Nizinie Szcze-
cińskiej 1 Poj. Pomorskim częsty na^wielu stanowiskach /Urb.,196/. 
Wejherowo /leg. Kw./* Karwia /leg. Sw./* Nakło n. Notecią /leg. 
Koś./, okol. Bydgoszczy 1 Tucholi /Pr. 1 E.S., 140/. Pusz. Bo-
recka /Busz., 217/, Pusz. Piska /leg. Kw./, Świebodzin w Wielko-
polsce /Kok., 220/, Gniezno /Wize, 207/, Chodzież /Sław., 223/* 
okol. Poznania /EL.* 71/* Zawiercie /sk., 165/, Tomaszów Lubel. 
/Xięż., 213/, Zwierzyniec Lubel./leg. Kw./, okol. Pińczowa /Kos., 
72/, /leg. Kw./, okol. Częstochowy /Kark., 92/, /Sk., 165/, 
Chrzanów, Ojców* Zawiercie /Sk., 169/, okol. Krakowa /Raz., Pal., 
143/. Sudety» Karkonosze, Córy Kaczawakie* O. Złote /Szp.»224/* 
Pieniny /1 okaz* leg. KW./* Pogórze Cieszyńskie /stug.# 185/, 
Bieszczady! Baligród, Jabłonki, Kalnica /Bl.,15/. Pogórza Prze-
myskie /leg. S.W./. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VI do k. VII. 
Biotop. Torfiaste, wilgotne łąki śródleśne, przyleśne 1 

otwarte. 
Blonomla. Motyle latają wolno, nisko nad trawą nie opusz-

czając na ogół swych miejsc lęgowych. Lubią łąki o niskiej tra-
wie, siadają często na kwiatach lub w trawie. W miejscach lęgo-
wych występują przeważnie licznie. Osuszanie mokradeł 1 zagospo-
darowanie łąk przyczynia się do zanlkanl a tego gattnku. Gąsie-
nice żerują towarzysko do jesieni, a po przezimowaniu pojedynczo 
do maja. /Lenz, 11/. Rośliny żywicielskiet babka /Plantago L./, 
kozłek /Valeriana L./, przetacznlk /Veronlca L«/, pszeniec ga-
jowy /Malampyrum nemorosum L./. 

Formy. Przeplatka torfowa należy do gatunków zmiennych. 
Różnice między poszczególnymi formami polegają głównie na zubo-
żeniu lub wzbogaceniu czarnego desenia na w. skł. Z tytułu tych 
różnic opisano wiele fora indywidualnych. Zasadnicza brązowa 
barwa tła skł. bywa rozjaśniona do słoadcowożółtej, a nawet bia-
ławej, lub też przybiera odcień czerwonawy. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny K* d. di amina Lang. 

Mellicta BiUberg, 1820 - Przeplatka 
Do rodzaju należy ponad 20 gat. palearktycznych, w tym 

7 z Europy, a 3 z Polski. Wszystkie gat. europejskie są do 
siebie b. podobne. Posiadają mianowicie czarną kratkę na żółto-
-rdzawym tle na w. skł., spód skł. również b. podobny. Rozróżnić 
je można na podstawie drobnych szczegółów w wyglądzie, a w przy-
padkach wątpliwych według różnic w budowie aparatu kopulacyjnego. 
Dwa gat.s M. athalia /Rott./ 1 M. britomartls Assm. posiadają 
głaszczki czarne lub czarno-białe, zaś M. aurelia /Nick./ - gła-
szcZki czarne z brązowo-pomarańczowym zakończeniem. M. brito-
martls /Assm./ i M. aurelia /Nick./ posiadają przy brzegu zewn. 
na sp. skł. tyl. cieaaay brązowy prążek /ciemniejszy od sąsiadu-
jących Jasnych plml zaś u M. athalia /Rott./ prążek ten posiada 
barwą białawą jak sąsiadujące białawe plamy. 
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36» Mellicta athalia /Rottemburg, 1773/* - Przeplot ka jasna. 
Miejsce typ* • Paryż. •» str. 129 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Ifeiejaza, Azja centr. do Ażuru, 
Koral 1 Japonii* Na terenia Europy tarek niemal v całej Anglii 
oraz v Qreoji. V całej Polsce pospolity, w Tatrach wyjątkowo* 

Okres pojawu* Jedno pokolenie od p. 71 do poł* VIII* Na po* 
łudnlu w dwóch pokoleniach. 

Biotop* Wszędzie w lasach, na drogach, polanach, rzadziej 
na łąkach* Lubi tereny ukwiecone, raczej suche lub niezbyt wil-
gotne* Brak na otwartych polach* 

Bionomia. Jeden z najpospolitszych motyli* Lata nisko, wolno, 
stale sloia na kwiatach, szczególnie w miejscach nasłonecznio-
nych* Gąsienice terują w końcu lata, zimują towarzysko w oprzę-
dach przy ziemi, na wiosnę terują pojedynczo do maja na rośli-
nach! babka /Plantago L./, przeniec /Melampyrum L./, przetacznlk 
/Veronlca L*/, 

Formy* Gatunek bardzo zmienny* Różnice występują w układzie 
czarnego desenia /duża różnorodność/, intensywności barwy tła 
skł* 1 wielkości* Opisano wiele form lokalnych 1 indywidualnych* 
Formy * płn* Polski są większe i ciemniejsze, w centr* 1 płd* -
mniejsze i jaśniejsze* w Pieninach występuje nieco odrębna format 
okazy drobne silniej zaczerni one, czasem niejednolite tło o róż-
nych odcieniach* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny H.a. athalia Rott* 

Mellicta partbenoides /Keferstein, 1851/. 
Miejsce typ. - Soucy /Francja/. m* str* 136 
Horn* nwż* - Melltaea parthenle /Godart, 1819/» 

Rozsiedlenie* Europa - Francja 1 Hiszpania /Ulg. i Ril.,56/* 
W literaturze dotyczącej terenów Polski znajduje się kilka wzmia-
nek o występowaniu tego gatunku w Polsce* Informacje te są naj-
prawdopodobniej błędne* Patrz roz* 6t15. 

V Polsce M* parthenoidas /Kat./ nie występuje* 

57* Mellicta aurelia /Nlckerl, 1650/* - Przoplatka aurelia* 
Miejsce typ* - Wrocław /Polska/* a* str* 136 
Ho*, nwż* - Melltaea parthenle /Borkhausen, 1788/* 

Rozsiedlenie* Europa, Azja Mniejsza, Azja Przednia 1 centr* 
do Ałtaju /przypuszczalnie do Amuru/* W Europie teren pojawu 
ograniczony do właściwego kontynentu* Brak w Hiszpanii, płd*, 
saoh. i płn* Francji, Anglii, Holandii, Belgii, Danii, Fesmoskan-
dil /znany tylko z okol* Sztokholau/* Na południu brak w Italii 
i Grecji* Z Brandenburgii 1 Meklemburgii podaje F./47/, z okol* 
Wilna - V.R.J* i W.H. /211/ oraz leg* Moś., z Podola - Kr./82/, 
z okol. Lwowa i Stanisławowa - Werch* /203/ oraz Hir* i Rom./57/. 
W Czechosłowacji rzadki /Kudr., 86/* W Polsce występuje lokalnie, 
w górach brak, a miejscami bardzo rzadki. Ze względu na podobień-
stwo do innych przeplatek może *»yć łatwo przeoczony, w związku 
z czyn rozsiedlenie niedokładnie poznano* 

Okres pojawu* Jedno pokolenie od poł* VI do k* VII* 
Biotop* Wilgotne łąki śród- 1 przyleśne o podłożu torflastym, 

rzadziej na suchszych polanach leśnych* 
Bionomia. Gatunek w Polsce najmniejszy z całej rodziny* Lata 

wolno, nisko nad trawą, stale siada na kwiatach* Spotykany poje-
dynczo, ale w miejscach lęgowych czasem b. liczny. Gąsienice te-
rują w lecie towarzysko, a po przezimowaniu pojedynczo do VI 
na przetaczniku /Vercnica L./, babce /Plantago L./, przeńcu /Me-
lampyrum L./, naparstnicy /Digitalis L./ i innych. 

Formy* Motyl zmienny* Jak u innych przeplatek różnice wyni-
kają głównie z układu czarnego desenia, który noże być ubogi lub 
też b. bogaty aż do zupexnego zaczernienia w. skł. Na sp. skł* 
deseń również dość zmienny* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny M.a. aurelia Nick* 

58* Mellicta britomartia /Aaamann, 1847/.- Przeplatka cle ma. 
Miejsce typ* - Wrocław /Polska/* a* str* 136 

Opisany przez Asmnanna gatunek Mellicta britomartia /Assm./ 
w 1847 był w późniejszym okresie traktowany jako pgat* M. atha-
lia /Rott./ lub M* aurelia /Nick./. Dopiero prace Suszklna /1913/, 
Hormuzakiego /1935/ 1 Verity'ego /1940/ przywróciły mu rangę ga-
tmku. 
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Rozsiedlenie* Ze względu na powyżej przytoczone zmiany, po-
dobieństwo do loiaych przeplatek 1 możliwe wskutek tego przeocze-
nia - rozsiedlanie niedokładnie poznane* Gatunek wschodni sięga-
jący od Korei przez Azję klinem do Europy środkowej. Ulg* 1 RU* 
/36/ podają* płiu-zach. Italię, od Alp do śr* Niemiec 1 Berlina, 
płd* Szwecję, Polskę, Ros.SRR, kraje naddunajskieg Węgry, Ru-
munię 1 Bułgarię* Z NRD podaje /F.,47/ - Berlin i Zehdenlck 
/liczny/, ze Szkła /USRR/ /Kr*,82/. W Polsce rozsiedlenie znane 
niedokładnie» Warszawa, Siedlce, Ostrów Łubsl. /Kr.,82/, okol. 
Torunia 1 Tucholi /Pr. i E.S., 140/, Pusz. Borecka /Busz.,217/. 
Suwałki, Pusz. Augustowska /liczny/, Pusz. Piska, Pusz. Knyszyń-
ska, Pusz* Białowieska /liczny/, Siemiatycze n. Bugiem, Niemce 
1 Łopiennik Górny w okol. Lublina, Kazimierz n. Wisłą, okol. 
Włodawy, Dębno n. Wisłą k. Ożarowa, Włochy i Zakamleń k. Piń-
czowa /leg. Kw./* Dolny Śląsk* Zgorzelec /Moschler, 212/, okol. 
Wrocławia /Assmann, 212/. Sulejów n. Pilicą /31., 226/, Rozto-
cze /XIęl., 213/, Chrzanów /Sk., 163/. Pogórze Frzear/skie /leg. 
S.W./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do k. VII. Na po-
łudniu dwa pokolenia. 

Biotop. Eserotarmiczne środowiska leśno-zaroślowe, polany, 
drogi o dużym nasłonecznieniu. Tereny o podłożu wapiennym. 

Blonomla. Motyle latają dość szybko, nisko wśród roślin 
zielnych na nasłonecznionych, kwiecistych terenach. Motyle spotykf 
się na ogół pojedynczo- ale czasem występują w dużych skupis-
kach w miejscach lęgowych. Gąsienice po przezimowaniu żerują na 
lnicy pospolitej /Linaria vulgaris L./, przeńcu /Kelampyrum L./, 
naparstnicy /Digitalis L./ i Innych. 

Formy. Zmienność typowa dla przeplatek. Czarny deseń bądź 
zredukowany /czasem nieoal całkowicie/, bądź wzbogacony /aż do 
zupełnego zaciemnienia w. skł./. Barwa tła zmienna v niewielkich 
granicach. Wielkość okazów również zmienna /rozpiętość 24-37 na/. 
U okazów białowieskich często występują srebrny nalot na jas-
nych plamach na sp. skł. tyl. Na sp. skł. tyl. czarny deseń 
niekiedy nllnle zredukowany. /Zmienność ustalona na podstawie 
okazów ex coli. Kw./. 

W Poleca występuje podgatunek nomlnatywny M.b. brltomartls 
Asem. 
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Euphydryas Scudder, 1872» - Przeplatka 
Rodzaj obejmuje gatunki o charakterystycznym kształcie skł. 

przed. Długość brzegu zewnętrznego skł. przed, niemal równa dłu-
gości brzegu tyl. Na sp. 1 w. skł. wyraźne przepaski. Gatunki 
tego rodzaju zamieszkują Europę, Azję 1 Amerykę Północną. W Pa-
learktyce występuje 11 gat.,w europie 6, w Polsce 2. 

59. Eupbydryas maturna /Linnaeus, 1758/. - Przeplatka jeslcnówka. 
Miejsce typ. - nieznane. o. str. ^ 

Rozsiedlenie. Od Europy śr. do Ałtaju, Sacliallnu i Wiadywo-
stoku. Yt Europie rozsiedlony wyspowo. Podawany z lokalnych sta-
nowisk w centr. Francji, z płd. Niemiec, Węgier, Austrii, Jugo-
sławii, Rumunii 1 Bułgarii /niepewny/. W pin. części Europy znany 
z Krajów Przybałtyckich /liczny/, płd. Finlandii i Karelii /11-
czny/, na lokalnych stanowiskach w Szwecji. Z sąsiadujących ob-
szarów F./47/ podaje Berlin /po 1920 nie znaleziony/. Urb./196/ 
wymienia kilka dawnych stanowisk z płn. Meklemburgii oraz jedno 
/1959 r./ z ZSRR tuż za naszą płn. granicą /Mehlauken/ /pojaw 
aetsowy/. Z Niziny Pruskiej podaje Sp»/173/ wiele stanowisk, 
szczególnie z Sambii. Na Białorusi nierzadki - Merż. 1 inni /97/» 
Równe - Xięż./153/. Z Truskawce /1937/ /ex coli. Kw./, z Sambora 
- Now./l53/, z Drobobycza i Stanisławowa - Werch./203/, ze Stry-
ja - Brua./27/, z Żurawna - Schil./159/. Na terenie Polski znany 
z kilku stanowisk. Dane dawniejsze. Poj. Mazurskiej Kętrzyn i 
Zalewo k. Morąga /Sp., 173/. Kotlina Sląskai okol. Szprotawy i 
-ogania /Pf., 212/, okol. Wrocławia A*., 212/, Strzelina /1914, 
ex coli. Kw./. Dane nowsze. ICołobrzeg /2 okazy, Urb., 196/. 
Chrośnica k. Jeleniej Góry i Złotoryja /Kar., 93/. «apółcześnie 
występuje w Pusz. Białowieskiej /Kw., 84/ oraz w okol. Wrocła-
wia /Szp., 224 i Kok., 220/. Węgierka k. Jarosławia /2 okazy, 
1959, leg. S.W./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do poł. VII. « 
Biotop. Środowiska leśno-zaroślowe. Jasne, kwieciste, tra-

wiaste, wilgotne polany leśne i drogi. Równie! zacienione drogi 
leśna, na prześwitach. 
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Bionomla. Obserwowałem taiejoca lęgowe w Pusz. Białowieskiej 
położone wzdłuż niewielkiego nasypu drogi prowadzące j przez sil-
nio portnofcłn olsy. Zaraz po wylęgu samce alnrtnly na wilgotnych 
miejscach na drodze z rozpostartymi skrzydłami lub ulatywały w 
cznale zachmurzenia wysoko na drzawa, zochowtgąc się jak mieni oki. 
Po tygodniu ukazywały się samice, które siadały wyłącznie na 
kwiatach. V późniejszym okresie lotu motylo pojawiały się na nie-
licznych kwiecistych polonach leśnych. Samce latają b. szybko 
zygzakowato podobnie do mieni altów, samice wolno. Motyl b. lokalny 
i ukazujący się nieregularnie, niekiedy bywa liczny na jakimś 
stanowisku, potem zanika, lub joct b. rzadki, by po kilku latach 
znowu wystąpić licznie, czy narot masowo w tym samym miejscu lub 
też w Innym, gdzie przedtem nie był obooruowony. 

W odniesieniu do gąsienic Selzer, 1918 /196/ podaje ciekawe 
spostrzeżenia. Młode gąsionico po wylęgu żyją towarzysko w gniaz-
dach, rosną z różną szybkością. Większe po jednym przezimowaniu 
wydają metyle w najbliższym roku, cniejsze gąsienice po krótkim 
żerowaniu na wiosnę zapodają w diapouzę letnią i w sierpniu szu-
kają gniazd młodszych gąsienio, z którymi zimują drugi roz. 
Takie gniazda-zlmooniki liczą do 1000 gąs., a nawat więcoj. Przed 
zimowaniem gąsienice żerują na małych jesionach /Frasdnis eaccol-
sler L./, pe przazlmowenlu żerują na jesionach, kalinie /Viburaum 
opulus L./, iwie /SelSx caprea L./, osice /Populus tresUla L./ 
i suchodrzewlu /Lonicera, sylocteua L./. 

Formy. Zalotność nieznaczna. Czerny deseń bywa zubożony lub 
wzbogacony, również białe plamy na w» skł. bywają silnie rozwi-
nięte lub też prawie całkowicie zanikają. Na sp. skł. zmiany by-
wają nieznaczne. Na Dolnym Śląsku /Wrocław/ występuje podgatunek 
nomlnatywny E. m. maturna L. w Pusz. Białowieskiej występuje 
wiacmle cierniejsza, o b. bogatym czarnym deseniu - E. a. adam-
czewskii Krzyw. W okolicach Truokawca /USRR/ występuje forma 
o bogatym białym deseniu. 

Eupfcydryas oynthia /Denis et Schiffermuller, 1775/. 
Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 141 

Rozsiedlanie. Alpy oram Rila, Pirin, Rodopy w Bułgarii. Po-
wyżej 2000 m. Kuren./09/ podaje z plru-wsch. Azji /Jakucje, Kam-
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czatka/* Jedna wzmianka o występowaniu tego gatunku na Śląsku 
pochodzi od Pieńkowskich /1892/, druga podana przez Rom./153/ 
dotyczy Podola. Obie te Informacje są błędne /roz. 6« 16/. 

60. Euphydryas aurinia /Rottemburg, 1775/. -Przoplatka różnobarwna 
Miejsce typ. - Paryż. a. *str. 141 

Rozsiedlenie. Od Atlantyku do Pacyfiku, przez Europę, Azję 
Mniejszą 1 pelearktyczną część Azji do Amuru 1 Korei. P3n. Afry-
ka. w całej niemal Europie. V Anglii lokalnie, w Italii lokalnie, 
w Fennoakandli - tylko na południu, w Grecji brak. Wiele stano-
wisk podaje Urb./196/ i F./47/ z Meklec&urgli, Sp./173/ - z Ni-
ziny Pruskiej. Liczny w Krajach Przybałtyckich - VI./198/. Na 
Poj. Wileńskim /okol. Wilna, liczny/ - leg. Moś. Za wsch. gra-
nicą: Sarny - Xięż./l53/# Lwów, Stanisławów - Werch./203/t Stryj 
- Br./27/. Lokalnie w Czechach 1 Słowacji - Kudr./86/. Na tere-
nie Polski gatunek ten tworzy stosunkowo gęstą sieć wysp pojawu. 
W miejscach występowania niekiedy liczny. Dane dawniejsze. Gdańsk, 
Toruń /Sp.,173/» Kętrzyn i Szczytno na poj. Mazurskim /Sp.,173/. 
Wielkopolska! Poznati, Nowy Tomyśl, Rawicz, Leszno /Schua., 153/. 
Ząbki 1 Miłosna k. Warszawy /Kręcz., 75/, /Słasz., 170/, okol. 
Sandomierza /Karp., 66/. Kotlina Śląska t Szprotawa,/liczny, 
Pf., 212/, Góra Śląska, Wołów, Zgorzelec /Ben., 212/, Rzymówka 
k. Obornik SI. 1 Trzebnica /Nohr., 212/, Legnica /Ress., 212/. 
Kopanina k. Tarnowskich Gór /W. 1 Rbl., 212/. Dane nowsze. Szcze-
cin, Wolin /Urb., 196/. Poj. Pomorskies Maszewo, Gryfice, Mrze-
żyno, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Słupsk /Urb., 196/. Karwia 
na Pobrzeżu Kaszubskim /leg. Sw./, Chodzież /Sław., 223/» w okol. 
Poznania» Darzybór /K1., 71/, Strzeszynek /Lwd., 221/. Pusz. 
Kampinoska /leg. Sw. 1 Kw./. Pusz. Białowieska /Ku., 84//rzadki 
od 1970/. Włodawa, WOłoskowola /Polesie Lubel./ /leg. Kw./. 
Częstochowa /Sk., 165/. Rezerwat Grabowiec k. Pińczowa omyłkowo 
podaje Kos./72/ /roz. 6:17/. Sulejów n. Pilicą /Śl., 226/. 
Sw. Krzyż w Górach Świętokrzyskich /1 okaz leg. BI./. Kotlina 
Śląska: Widawa k. Wrocławia, Środa SI. /Szp., 224/, Miękinia 
k. Środy SI., Górowo k. Trzebnicy i Milicz /Kok., 220/* 
Podgórzyn w Karkonoszach /leg. Bor./, Ślęża /leg. Rl./. Biesz-
czady) Baligród, Czarne /R1., 152» BI., 15 oraz leg. To11/. 
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Śląsk Cieszyński /Stug», 187/. Pogórze Przemyskie /leg. S.W./. 
Okres pojawi. Jedno pokolenie od k. V do p. VII. 
Biotop. Uteleeaas, wilgotne łąki śród- i przyleśne, szczegól-

nie łąki torfiaste. Rzadziej na łąkach otwartych. 
Bionocala. Motyle latają bardzo wolno, stale siadając na 

kwiatach lub w trawie. Są niezwykle przywiązane do swego miejsca 
lęgowego, które niechętnie opuszczają. Ta mała ruchliwość przy-
czynia się do zanikania poszczególnych stanowisk w miarę osu-
szania terenu lub innych zmian ekologicznych. Cecha ta jest 
właściwością równie! niektórych Innych gatunków z rodzaju Euphy-
dryas scudd. Gąsienice młode tyją towarzysko w sporządzonych 
oprzędach nisko w trawie, po przezimowaniu terują pojedynczo 
do maja na czarelkęsia /Succlsa pratensis Hncb./, na babce 
/Plantago L./, chabrze /Centaurea L./, driakwi /Scabiesa L./, 
naparstnicy /Digitalis L./, przetaczniku /Veronica L./ 1 in-
nych. 

Forsy. Gatunek b. zmienny. Niezwykła różnorodność form 
lokalnych i osobniczych. Znacznym zmianom ulega układ desenia. 
Barwa tła skrzydeł nie jest na ogół jednolita, poszczególne 
fragmenty tła mogą być rozjaśnione et do prawie białawej barwy, 
lub ściemnione, słomkowożółt* lub csarwonawe. Czarny deseń może 
być Ubogi lub nawet bardzo bogaty. Wielkość zmienna w granicach 
od 80# do 118$ wielkości przeciętnej /okazy polskie/. Opisano 
znaczną ilość odalm i podgatunków. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny /oprócz Pusz. 
Białowieskiej/ E. a. aurinia Rott. W Pusz. Białowieskiej wy-
stępuje podgatunek większy o wiele ciemniejszy - E. a. celina 
Krzyw. /Kw., 84/. 
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4.2.4. Satyridao Bolsduval, 1833 - Oczermico. 
Rodzina licząca ponad 1600 gatunków, z których w Palearktyce 

występuje około 400 gat., w Europie prawie 100, w Polsce 33. 
Motyle zamieszkują równiny 1 góry, szereg gatunków /rodzaj Erebla 
Dało./ występuje niemal wyłącznie w górach. Barwa ootyli strefy 
palearktycznej brunatna, brązowa lub żółta, z charakterystycznymi 
dla tej rodziny oczkami. Jeden tylko rodzaj Melanargla Helg. 
charakteryzuje biała barwa tła. Na skrzydłach często przepaska 
jaśniejsza od tła. Spód skł. bardziej urozmaicony często o ubar-
wieniu ochronnym. Cliaraktoryotyczną cechą rodziny są rozdęto 
żyłki u nasady skł. przed, t eubkootalna kubitalna 1 aksylarna. 
U poszczególnych rodzajów bywają rozdęte 3 żyłki, lub 2, lub 1. 
Nogi przednie skarłowaciale. Do rodziny nałożą motylo całe lub 
średnie, rzadziej duże. Większość gatunków występuje w cieplej-
szych strefach. Niektóro tylko gatunki z rodzaju Erebla Dało. 1 
Oenels Hbn. zamieszkują strefę arfetyczną. Pewne gatunki latają 
o zmierzchu, a nawet rozpoczynają lot dopiero po zachodzie słońca, 
a krajach tropikalnych zjawisko to występuje wyraźnie. U nas 
obserwuje się niekiedy przylot do światła pojedynczych okazów. 
Samice ukazują się na ogół 2, a nauot 3 tygodnio później niż ęooce. 
Gatunki polskie należą do 3 podrodziw rielanargllnae, Satyrinao, 
Erebiinae, Ypthimlnae 1 Lethinae. Gąslonico żerują głównie na 
trawach, przeważnie nocą, w ciągu dnia ukryto przy zieui, nie-
które zimują dwukrotnie. Poczwarka zawieszona za kreraastor, lub 
luźno na ziemi. 

I-felanargiinae 
Do podrodzlny należy jeden rodzaj. 

Helanargia tfeigon, 1028 - Polowioc. 
Motyle wyróżniają się z całej rodziny białym tłem skrzydeł 

z czarnym deseniem. Rozdęta tylko nasada żyłki subkostalnej. 
Do rodzaju nałoży około 20 gat. występujących niooal wyłącznie w 
Palearktyce, 6 w Europie, 1 w Polsce. 

61. Helanargia galatbea /Linnaous, 1758/. - Polowioc szachownica. 
Miejsce typ. - Niemcy. o. str. 14B 

Rozsiedlenie. Europa, płn. Afryka, Azja Itoiejsza, Azja Przód-
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nia do Ironu. Ha toronie Europy od Hiszpanii, zach Francji i 
płd. Anglii przez Europę ćrod. 1 wsch. sięga na północ do 54°, 
a nawet 58° sz.płn. Brak w Belgii, Holandii 1 Danii oraz płn. 
Niemczech 1 Fennoskondil, rzadki w Krajach Przybałtyckich /VI. v 
200/. Z bezpośredniego sąsiodztua znany z Brandenburgii i Meklem-
burgii /F., 147/. Według Wan»ck'a /Urb.. 196/ i /P», 47/ I-I. ga-
lathea /L./ ok. 1860 przekroczył w Europie śr.-wsch. 52° sz.płn. 
Na początku obecnego wieku opanował płn.-wsch. Niemcy 1 płn. Pol-
skę. IJa terenie Niziny Pruskiej bardzo rzadki. Znany z okol. 
Lwowa 1 z Podola. Na terenie płn. Polaki dość rzadki. Poj. Po-
morskie: Szczecin, Wolin, Uzna©, Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, 
Drawsko Pom. 1 Słupek /Urb.$l96/. Z rejonu dolnej Wisły Sp./173/ 
wymienia Grudziądz 1 okol. Świecia, a z Poj. Mazurskiego - Lidz-
bark Warmiński 1 Orzysz. Koło Morąga leg. Kw. Pr. 1 E.S./140/ 
podają wielo miejscowości z okolic Torunia, Świecia, Tucholi i 
Che łuna. W Wielkopolsce dość liczny. Okol. Warszawy* Brzost owiec 
/Słasz., 170/, Wola Grzybowska /leg. Adam./. W Pasie Wyżyn Środ-
kowych lokalnie liczny lub b. liczny. Na terenie Kotliny Śląskiej, 
w Sudetach i Karpatach liczny. Jedynie w Tatrach spotykany wy-
jątkowo. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do k. VIII. 
Biotop. Występuje głównie na terenach wapiennych, pagórko-

watych, suchych 1 nasłonecznianych. Na kwiecistych polanach 1 
drogach leśnych, na trawiastych terenach stopowych, u niższych 
górach i na pogórzu. 

Blonomla. Motyle latają wolno, nisko, stale siadając na 
kwiatach. Występują lokalnie, na ogół licznie, lubią wzgórza wa-
pienne. Przed wieczorom wypoczywają na kwiatach. Ĝ łsienlce żeru-
ją pojedynczo o zmierzchu i nocą na trawach: tymotka łąkowa 
/Fhleum pratense L./, wiechlina /Poa L./, kupkówka /Dactylis L./ 
i innych. W dzień ukryte, zimują. 

Forny. Zmienność dotyczy główiie układu czarnego desenia, 
liczby i wielkości oczek oraz barwy tła skrzydeł. Występują trzy 
zasadnicze odcienie białego tłai czysto białe, białe z odcieniem 
cytrynowym i białe z odcieniem żółtawo-octarowym. Trzy te forny 
latają obok siebie, liczba okazów poszczególnych fora zależy 
według Ber./11/ od warunków Idlmatycznych w danym roku. Ua w.skł. 
czarny deseń bywa niekiedy ograniczony. Okazy górskie są nieco 

nnlejsze. W Luropie płd. występują formy znacznie ścieśnione. 
Opisano wiole form indywidualnych i ras. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny M. g. galathea L. 

Satyrlnao 
W Palearktyce występuje ok. 120 gat., w Europie 31, w Polsce 

12 z 9 rodzajów. Gatunki o ochronnej barwie sp. skł., na ogół 
średnio i duże o brunatnym w. skł., zazwyczaj z jasną przepaską 
sewnętraią i wyraźnymi oczkami. 

Hipparchia Fabricius, 1007 - Skalnik 
Rodzaje* Hipparchia F., Chazara Moore, Mlnols łlbn. i Brin-

tesia Fruhst. zostały niedawno wyodrębnione z rodzaju Satyrus 
Latr. na podstawie budowy aparatu kopulacyjnego. Wyglądem 1 oby-
czajami gatunki to są do siebie bardzo zbliżone. Spód skł. o 
urozmaiconym deseniu ochronnym zwykle z jaśniejszym sp. skł. przed. 
Gdy motyl siada ze złożonymi skrzydłami, nie chowa całkowicie skł. 
przed., pozostaje widoczne jasne tło. Dopiero po chwili wciąga 
głębiej skł. przed, między tylne, chowając Jasną plamę. Okaz zni-
ka z oczu obserwatora. Ochronna barwa skrzydeł zlewa się całkowi-
cie z podłożem. Motyle lubią siadać na pniach drzew 1 na ziemi, 
latają b. bystro. Rozdęciu ulegają żyłki i subkostalna i kubltalna, 
analna rozdęta nieznacznie. Do rodzaju należy 6 gat. europejskich, 
4 polskie. 

62. Hipparchia fagi /Scopoli, 1763/.- Skalnik olbrzymi. 
Miejsce typ. - Karyntia. m. str. 148 
Syn. - Satyrus hermiane /Linnaeus, 1764/. 

Rozsiedlenie. Europa do Kaukazu. Od płn. Hiszpanii przez 
śr. i płd. Francję sięga w śr.-wsch. Ijuropie do ok. 51° sz. płn. 
Południowe tereny europejskiej części ZSRR. Z Polski kilka danych. 
Grudziądz /Sp., 173/» okol. Gniezna 1 Jeżewa /VIze, 205, 207/, 
Bogoria k. Sandomierza /Karp., 66/. Dar» powyższe uważam za wąt-
pliwe /roz. 6*18/, wynikające z pomylenia omawianego gatunku z 
następnym - H. hermione /L./, syn. H. alcyone /Schiff./. Wyżyna 
Śląska: okol. Rybnika podaje Hoy /212/, Fosowskle - feaaze /212/, 
Herby Sl. k. Lublińca - Schum. i Rbl. /212/. Z okol. Krynicy 1 
okaz podaje Lew./89/. W./212/ uważa, iż Herby-leżą na płn. gra-
nicy występowania H. fagi /Scop./. Przypuszczam, iż gatunek ten 
stale w Polsce nie występuje, a pojawia się co pewien czas przy 
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bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych. 
Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do poł. VIII. 
Biotop. Ma polanach, drogach, brzegach rzadkich lasów liś-

ciastych /dąbrowach/ 1 mieszanych w miejscach zacienionych. Ma 
terenach pagórkowatych. 

Bionomia. Motyle latają bystro, gwałtownie, siadając nagle 
na palach, lub ulatują wysoko w korony drzew. Lubią miejsca za-
cienione z przeświatmi, gdzie siadają na nagich, wilgotnych miej-
scach na drogach. Ule spotykane na kwiatach. U dojscach w y 
stępowania zazwyczaj liczne /na podstawie obserwacji w Bułgarii/. 
Gąsienice żerują głównie na kłooówce /Holcus/ nocą, za dnia ukryte 
głęboko w trawie^ ęlmują. Foczwarka luźno na ziemi. 

Foroy. Zmienność nieznaczna. Samce /rozpiętość 48-60 cm/. 
Jasna przepaska zewnętrzna na w. skł. miej lub bardziej zaciem-
niona. Biała przepaska zown. na sp. skł. z różną domieszką barwy 
żółtawej. Biały punkcik na w. 1 od sp. na skł. tyl. przy brzegu 
zewn. niekiedy zanika upodobniając okazy H. flagi /Scop./ do oka-
zów H. hermione /L./. Flanka ta występuje niemal zawsze u II. fagi 
/Scop./, a tylko rzadko pojawia się u H. hermicne /L./. Niekiedy 
autorzy prac traktują obecność planfel jako cechę taksonomiczną. 
Samice. Rozpiętość 52 de 66 aa. Biała przepaska zewn. różnej 
szerokości, w różnym stopniu zaclecnlcna. Oczka na w. skł. przed. 
2 lub 1. Jasna przepaska na skł. przed, od białej do żółtawej, 
a na sp. skł. tyl. słabiej lub silniej marmurkowana aż do zupeł-
nego zlania się z tłem skrzydeł. 

Okazy pojawiające się w Polsce należą do podgatunku nomlnatyw-
nego H. f. fagi Scop. 

63. Hipperchia hermione /Linnaeus, 1764/. - Skalnik ale jona. 
Miejsce typ. - Wiedau. m. str. 148 
Syn. - H. aelia /Hoffmennsegg, 1804/, K. aleyone /Denis et 
Schlffermuller, 1773/. 

Rozsiedlenie. Europo, płn. Afryka, Azja Mniejsza do Kaukazu 
1 Syrii. Nikitin 1 Mori Cho /Kureń., 89/ podają ten gat. ze środ. 
Mongolii 1 Wielkiego Chingenu. W Europie lokalnie w Hiszpanii, 
płd. Francji oraz Italii. Zwarty rejon pojawu od płd. Alp do 
Bqltyku 1 Zatoki Ryskiej, a na południu do Rumunii. Loginie w 
płd. Norwegii. W płn. i contr. Polsce lokalnie dość częsty, w 
Kotlinie Śląskiej nierzadki. W Sudetach 1 Karpatach brak. 
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Okres pojawu. Jodno pokolenie od p. VII do k. VIII, 

Biotop. Suche, piaszczysto lasy Iglaste 1 mieszane, pobrze-
ża, polany, drogi leśne w miejscach suchych, nagrzanych. 

Bionomia. Motyle latają szybko, zygzakami, siadają na rnflfirh 
drzew /szczególnie sosen/, na których są trudno dostrzegalne 
ze względu na barwę ochronną. Siadają na stronia pola przeciw-
nej do kiermku, a którego nadlatują. Często siedzą też na plasku 
w miejscach nagrzanych, lub na kwiatach /szczególnie macierzanki/. 
H. hermione /L./ występuje lokalnie, na dużych obszarach brak 
tego gatunku, v miejscach pojawu bywa cznaora l iczny. Gąsienice 
żerują nocą pojedynczo na kłosownicy pierzastej /Brachypodium 
pinnatun P.B./. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Barwa przepaski zewnętrznej na 
w. skł . od białej do żółtawej, w różnym stopniu zaciemniona o 
nieco różnej szerokości. V przepasce 1 lub 2 oczka różnej wlał» 
kości. Na sp. skł . przed, przepaska biała lub częściej Aółtawa 
różnie saclemnlona, na skł . t y l . prwpaska M a ł a o różnej szero-
kości, różnie zacieśniona. Ocsfca 2 lub 1 różnej wielkości. Na 
wierzchu przy brzegu zewn. skł . t y l . występuje rzadko czarny 
punkcik z białą źrenicą łub bez /patrz "formy0 u gat. poprzednie-
go/. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny H. h. hermione L. 

64. Hipperchia eemele /Liimaeua, 1758/. - Skalnik 

Miejsce typ. - Szwecja. m. s t r . 148 

Rozsiedlenie. Niemal cała Europa. Na północy w Fonnookawlil 
sięga 61° są. płn. Brak w płd. I t a l i i 1 płd. Bałkanach. V ca-
łe j nlenal Polsce lokalnie dość częsty, w górach rzadki, w Ta-
trach brak. 

Okres pojawu. Jedno pokolenia od k. VI do poł. VIII. 

Biotop. Sucha, piaszczyste lasy Iglaste /bory sosnowe/ 1 
mieszane, na pril snach 1 brzegach lasów, na drogach, lubi okolice 
pagórkowate. Na terenach stepowych. 

Bionomia* . Jak inoe skalnik! posiada ubarwienie ochronne. 
Łata bystro, siada na pniach sosen lub Innych drzew w rzadkich 
drzewostanach, na kwiatach /szczególnie macierzanki/ 1 na nagiej 
ziemi grzejąc się w słońcu, spija sok xo skaleczonych drzew. 
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W aiojocach pojawu zazwyczaj doćć liczny. Gqsicnice żarują po-
jedynczo o zmierzchu 1 w nocy na trawach* śoiołok darniowy /Aira 
caespitosa L./, kostrzoua owcza /Festuca ovina L./, perz /Agro-
pyrco repene L./ i inne. Gąsienice zimują. 

Formy, Saoco. Szerokość ochrowo-żółtej przepaski na w* skł. 
zmienna w znacznych granicach* od wyraźnych, podługowatych plam 
przez całą szerokość skł. do ledwie zaznaczonych żółtych plam 
dookoła oczek, podobnie zmienia się szerokość żółto-brązowej prze* 
paski na skł. tylnych. Na skł. przód. 2 oczka, niokiody 3 z 
białą źrenicą lub bez. Na sp. znlenla się nieco barwa tła skł. 
przed, oraz w znacznych granicach szerokość białej przepaski na 
skł. tyl. Samico. Barwa przopokl na w. skł. od bladożółtawej do 
żółto-brązo«3j, szerokość nieznacznie znienna, stopień zaciemnie-
nia różny. W przepasce 2, niekiedy 3» a nauot 4 czarne oczka 
różnoj wielkości. Czarno, owalna plamica przy brzegu zewn. skł. 
tyl. duża z białą źrenicą lub bez, lub też jej brak. Na spodzie 
skł. przed, zmienia się barwa tła 1 przepaski od blsdożółtej do 
żółto-brązowej oraz wyrazistość marmurkcuonogo desenia na skł. 
tyl. Fruhst orf er opisał z °Prus Wschodnich0 - podgatunek II. se-
mele Jubario Fruhst. o jasno ochrouo-żółtych przepaskach na obu 
skrzydłach. Analiza okazów z płn. 1 centr. Polski nie upoważnia 
według cnie do wyodrębnienia na toronio płn. Polski tego podga-
tunku. Podano cechy mieszczą się całkowicie w racach zmienności 
indywidualnej okazów z całej Polski. 

Uwożan, iż w Polsco występuje podcatunok noninatywhy H. o. 
SGGJOlo L. 

65. Hipparchia statilinus /Huihagel, 1766/.- Skalnik czarny. 
Iliejsce typ. - Berlin. m. str. 148 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Azja Mniejsza, płd. i centr. 
Europa.. Sięga płn. Francji* płn. Nieoiec i Bałtyku, na Nizinie 
Prusldej do Pregoły. Ukraińska SRii. V/ Polsce bardzo lokalny. 
Na Poj. Pomorskim częsty, w dolinie dolnej tfisły i na Poj. Mazur-
skim rzadki, w Pasło Wielkich Dolin 1 Wyżyn Środkowych lokalny, 
rzadki. U Kotlinie Śląskiej liczniejszy. W górach niemal całko-
wicie brak. Dane dawniejsze. Wolin, Uznać /Hoy. i inni, 98/. 
Poj. Mazurskie 1 Kętrzyn, Szczytno, Wlelborg /Sp., 173/. Koua-
nówko n. Wartą /Kar.. 65/. Okol. Warszawy* Ząbki, Wawer, Świder 
Hlłoena /Słasz., 170/. Okol. Zawiercia AJ.J 115/. Chęciny 
Słowik z okol. Kielc /Bież., 17/. Kotlina Śląsko* Oborniki 31. 



150 

/U.,212/, Wołów I Bolesławiec /Ben., 212/, Namysłów /Hens.,212/, 
Casrwleńak k. Zielonej Córy i Szprotawa /Pf.,212/, Podła /Ostw., 
212/, 2agań /Crou.,212/. Tarnowskie Góry /Rbl.,l4l/. St. Sącz 
/Schli., 157/. Dane nowsze. Poj. Pooorslcioi Wysoka Kamionna i 
Dargoozewo k. Szczecina, nleoal całe wybrzeże oorskle od Uznam 
do Łeby, Białogard, Sławno, Słupek, Miastko, Szczecinek, dolina 
rzeki Gwdy, St. Chwalin n. Parsętą /Urb., 196/. Chodzież /Sław., 
22J/. Pusz. Białowieska /leg. Pal./. Okol. Poznania /Lwd.,221/, 
/Klon., 71/. Okol. Torunia, Świecia i Zawiazyna /Pr. i E.S.,140/ 
Wieleń k. Leszna /Kok., 220/. Zielonka k. Warszawy /leg. Kw./. 
Sulejów n. Pilicą /31., 226/. Okol. Olkusza /Raz. i Pal., 142/. 
Okol. Krakowa /Sk., 165/. Sława SI. /Kole.,220/, Wołów /Szp.,224/ 
Pusz. Solska /leg. Chmiel, coli. Palik/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VIII do p. IX. 
Biotop. Piaszczyste, cuchę, rzadkie lasy sosnowe, otwarte 

pleozczysto tereny ze skąpą roślinnością. 
Biononia. Motyle latają nici co, dość wolno, stało siadając 

na ciepłym piasku, chowając głęboko slorzydła przednie między 
tylne. Czasem widuje się motyle na kwiatach. Gąsienico żerują w 
jesieni, a po przezimowaniu do czerwca na trawach* kostrzewa 
owcza /Festuca owiną L./, wiechlina /Poa anma L./ i Inne. 

Formy. Samce. Tło w. skł. nieco ciemniejszo łub jaśniejsze. 
Czarno pianki rzadłco posiadają białą aronlcę, białe pianki 2 lub 
1, lub też ich brak. Cła sp. skł. barwa tła nieco zmienna, białe 
płacili w liczbie 2 lub 1, wielkość czarnych oczek nieco różna. 
U samic zmiany w barwie tła nieco większe, w miejscu przepaski 
zettiętrznoj pojawiają się czasom żółtawo, nniojsze lub większe 
plamy. Tło sp. skł. tyl. od szaro-brunatnego do brunatnego. 
U krajach śródzioattoeaarslcięh występują okazy znacznie większe, 
bardziej kontrastowe. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny II. o. statili-
nus Hufh. 

Chezara Hoore, 1895 Skalnik 
Należy jeden gatunek europejski. W stosunku do rodzaju 

Hipperchia F. występują różnice anatomiczne. Rozdęta jost żyłka 
subkootalna i kubltalna, natomiast analna słabo. 
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Chaznra tarlsels /Ltanaeus. 1764/— Skalnik stopowy. 
Miejsce typ. - Niemcy. n. str. 140,153. 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, płd. 1 śr. Europa, Azja Irzednla 
do Ałtaju 1 Pamiru. U uiropie sięga do ok. 48° a z. płn. na za-
chodzie I do 51°30'SZ. płn. w Polsce. Najdalej na północ wysu-
nięte stonowial» w okol. Poznania, podane przez Schumanna /Rom., 
153/, wydaje się wątpliwe /roz. 6«19/. W Polsce wykazany z kil-
ku stanowisk z togórza Sudeckiego, z YJyżyny Małopolskiej oraz 
Wyżyny Lubelskiej. VI Pasie Kotlin Podgórskich, na Pogórzu Kar-
packim 1 w Karpatach brak. Dano dawniejsze. Szczekociny k. Za-
wiercia /Masł., 94/, okol. Kralaowa /2obr., 131» 142/, Ar., 131/» 
/Nies., 114/, Chęciny i Brzezinki w okol. Kielc /Bież., 17/# 
Opatów /Nieś. i Pr., 120/, Rytwiany w okol. Sandomierza /Karp., 
66/. Pogórze Sudeckie: Icbranowice k. Świdnicy /Woc.,212/, 
Węgliniec k. Zgorzelca /W.,212/. Dane nowsze. Sulejów n.PUlcą 
/31., 226/, Kazimierz n. Wisłą /zanika/» Dębno k. Ożarowa /za-
nika/, Lublin /1 okaz/ /log. Ew./. Rejon środ. Nidy /Krzyżano-
wice, Grabowiec, SkowrcnnO 1 Skcrocico/ /Kos., 72 oraz leg. Kw./. 
Kilkanaście stanowisk k. Krakowa /leg. Pal., leg. Chmiel/ po-
dają Raz. i Pal. /142/. Zasfiercie, Ojców i Kraków /Sk.,165/. 
Według Skalskiego /165/ gatunek w podanych przez niego miejsco-
wościach zanika. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII. 
Biotop. Występuje na kseroterolcznych, wapiennych, pagórko-

watych terenach z roślinnością o charakterze stepowym, na mura-
wach naskalnych. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno, stale siadając na kwia-
tach, na skałach, na ziemi. W miejscach pojawu zwykle liczne, 
trzymają się ograniczonych terenów. Gąsienice żerują nocą na 
kostrzewie owczej /Festuca ovlna L./, ostnicy włosowatej /Stipa 
capillata L./ i na różnych gatunkach soslerii /Seslcria/, w 
dzień ykryte głęboko w trawie, zicują. Poczwarka zagrzebana 
między korzeniami traw. 

Formy. Znaczna zmienność geograficzna, wyraźne różnice wiel-
kości /rozpiętość samców 40-62 mm, aaolc 45-60 mm/, barwy w. 
skł., szerokości białej przepaski, układu desenia na sp. skł. 
U okazów polskich rozpiętość cniejsza /samce 40-48, samico 51-
59 m/* Samce. Biała przepaska na w. skł. od wyraźnej, utworze-
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nej z dużych, oddzielnych, białych plam do niemal całkowicie 
zanikającej. Ha skł. tyl. przepaska ciągła od szerokiej do le-
dwie zaznaczonej. Spód skł. tyl. od słabo do silnie marmurkowa-
nego. U samic biała przepaska zawsze występuje lecz o różnej 
szerokości zarówno na skł. przed, jak 1 tyl. Ha skł. przed, 
występuje niekiedy trzecie oczko na białej przepasce. Spód skł. 
o jaśniejszej lub ciemniejszej przepasce środkowej. 

Fodgatunek nomlnatywny występuje w płd. Niemczech, Szwaj-
carii i Austrii. W środk. Niemczech 1 płn. Czechach - osp. ba-
taia Fruhst. /For., 46/. w płd. 1 wsch. Słowacji oraz na płd. 
Morawach - ssp. pennonica Moucha et Yarin /1959/. Przynależność 
podgatunkowa fomy polskloj nie jest określona. 

Oeneis Hubner, 1818 - Skalnik 
Rodzaj wyróżniający się słabym upyleniem skrzydeł. Na skł. 

przed, rozdęta jedynie żyłka sUbkootalna. Do rodzaju należy 
wiele gatunków występujących prawie wyłącznie w rojenie arkty-
czno-górskim EUropy, Azji 1 Ameryki Północnej. Z samej wschód-* 
niej Syberii Kureń. /89/ uyoienia 22 gat. /w tym 5 nowe. dla na-
uki/. Ogółom w Palearktyce występuje 32 gat., w Europie 4* 
w Polsce 1. Gatunki zamieszkują przeważnie lasctundrę i tundry 
górskie. Ubarwienie gatunków charakterystyczno. Wierach na 
ogół utrzymany w tonie szarawo-brązouya z ciemnymi oczkami. Na 
terenie Europy jeden gat. występuje tylko w Alpach, 3 w płn. 
Skandynawii, 1 sięga do płn. Polski. 

67. Oeneis Jutta /Hubner, 1006/i - Skalnik arktyczny. 
Miejsce typ. - Laponia. m. str. 153. 

Rozsiedlenie. Rejon arktyczny od Skandynawii przez Syberię 
do Północnej Ameryki. W Europie od Skandynawii do Krajów Przy-
bałtyckich. Na południe sięga Hzszczy Augustowskiej, jedynego 
stanowiska w Polsce. Jeden okaz zcctał złowiony k. Grodna /Bia-
łoruska SRR/ /leg. Mościcki/. 

Okres pojaaai. Jedno pokolenie od k. V do poł. VI. 
Biotop. Mszary, torfowiska porośnięte karłowatą sosną z 

bagnem zwyczajnym /Ledum palustro L./ 1 borówką bagienną /Vacd-
nium uliglnosum L./ w runie. 
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Blonoola. Motyle latają szybko, zygzakowato, przopoaząe się 
z sosny na aoonę, rzadko siadają na ziemi łub na borówce, mają 
zwyczaj "biegania" wrrihł? pola w górę lub w dół, czynią to szybko 
nie otwierając skrzydeł. Gadce siedzą przeważnie na kępach bo-
rówki, rzadko widać je w locie. 

Formy. U okazów augustowskich, zczlcnia się na w. skł. szero-
kość żółtawej przepaski złożonej z oddzielnych piata oraz liczba 
/1-5/ i wielko;!ć czarnych plan w przepasce. Spód skł. tyl. o 
barwie ochronnej jednolity, lub miejscami nieco rozjaśniony, 
wielkość i liczba czarnych plam znlannn w gra .Icach 1 do 4. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 0. j. jutta Hbn« 

Hlnol? Hubner, 1616 - Skalnik 
Do rodzaju należy w Europie jodan gatunek. Na skł. przed, 

rozdęta jodynie żyłka subkostalna. Rodzaj blisko c pokrewni cny 
z rodz. Satyn» Latr. 

68. Mlnola dryas /Scopoli, 1765/.- Skalnik dryjada. 
Miejsce typ. - Koryntia* BU str. 153 
Syn. - Satyrus phaodra /Linnasus, 1764/. 

Rozsiedlenie. Od płn. Hiszpanii przez Europę i Azję do Ja-
ponii. Występuj© w Europie centr., brak w Anglii, Belgii, Ho-
landii, Danii, Fcmoskandli 1 Krajach Przybałtydiich oraz w płd. 
1 śr. Hiszpanii, w Italii 1 płd. części Bałkanów. W Branden-
burgii i Meklemburgii dość liczny /F., 47/, na Nizinie Pruskiej 
brak /Sp., 173/» z okol. Nowogródka /&SRR/ /Kr., 70/, na Biało-
rusi b. rzadki /Marż. 1 inni, 97/. Okol. Lwowa ,/Hlr. 1, Rom*, 57/» 
okol. Stanisławowa /liczny, Werch., 203/, Stryj /Brun., 27/» Po-
dole /Kr.» 32/. W Czechosłowacji nierzadki /Kudr», 80/. 
W Polsce liczny na Nizinie Szczecińskiej i na Poj. Pomorskim aż 
do Sławna i łeby /Urb., 196/, Hey i inni /90/. W rejonie dolnej 
Wisły brak, na Poj. Iławsko-Olsztyńskim tylKo w okol. Braniewa, 
dalej na wschód brak /Sp., 173/. Z centr. Polski kilka danych 
dawnych 1 kilka nowszych. Na Pogórzu Sudeckim 1 Karpackim brak, 
w górach brak. Podawany współcześnie z Chodzieży n. Notecią /Lwd., 
221, KI., 71, Sław., 223/» w Ślesinie k. Nakła n. Notecią -leg. 
Hoś. i Kw., w Wielkopolsce według Schum./153/ występował licznie 
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do r. 1880, potem wyginął. Z Gniezna uyalonla Wizę /207/, z 
Milanówka 1 Józefowa p. Warszawą podaje Roa./l53/ powołując się 
na Kreoky'ogo. Z Sulejowa n. Pilicą - S1./226/, z okol. Kielc 
/Sitkówka, Słowik, Czerwona Góro/ - Bież./17/, w Puławach n.Wl-
•łą leg. Dryja /coli. Kw./, w okol. Krakowa zanika - Raz. 1 Pal. 
/142/ /dawniej wymieniał Żebrowski/. Z Sobótki na Doi. Śląsku 
wypleniał Woc., potom gat. wyginął /W., 212/, z Raciborza -Kelch 
/212/, z Mokroj k. JarosłoBtfia /leg. S.U./ podaje Mch./222/. 

Okres pojauu. Jedno pokolenie od k. VII do k. VIII. 
Biotop. Gatunek występuje w dwóch różnych biotopach! wilgo-

tne, chłodna łąki torfiasto z trzęślicą modrą /Molinia oaerulea 
L./ oraz suche, nagrzano tereny o charakterze stopowym w rzad-
kich lasach liściastych, na brzegach lasów, w zaroślach z trscln-
nikiom piaskowym /Calomagroetis eplgelos L./. 

Bionomia. Motyle latają dość ociężale na łące lub wśród za-
rośli, siadając na trawie, na kwiataoh, na krzewinach. W miej-
scach pojauu bywają liczne, są przywiązane do swych biotopów. 
Rozwój kultury rolnej przyczynia się do zanikania stanowisk tego 
motyla. Staje się on coraz rzadszy. Gąsienico żerują pojedynczo 
na trzęśłicy modrej /Mollnia caeruloa L./ 1 trzclnniku piasko-
wym /Całaoagrostls eplgelos L./, zimują. Poczuorka luźno na 
ziemi. 

Formy. Farma łąkowa jest nioco większa o tnie jszych oczkach 
niż f. z terenów suchych. U samców w. skł. od cicano-brunatnoco 
do niemal czarnego, wiolkość oczek nieznacznie zmienna, biaława 
przepaska na sp. skł. tyl. wyraźna lub w zaniku. 3 ani co nioco 
bardzioj zmienne. Tło w. skł. od jasno- de ciemo-brunatnego, 
oczka zmienne. pod względem wlolkoścl bardziej niż u sauców, 
czasem występuje oczko dodatkowe. Spód skł. tyl. z jedną lub dwie-
ma białawymi przepaskami lub bez, czasom o jednolitej barwie 
jasno- lub ciemnobrunatnej. Czarno, mało plamki lub oczka przy 
wierz. skł. tyl., zarówno na sp. jak 1 na w. skł. u obu płci, 
występują lub nie. 

W Polsce występuje podgatunek nooinatyuny M.d. dryas Scop. 

Barlntasia Fruhstorfer, 1911 - Skalnik 
Motyle duża, większość azjatyckich, w Europie 1 w Polsce 

jeden gatunek. Barwa na ogół ciemnobrunatna z szeroką białą 
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przopapką, spód o deseniu ochronaya. żyłka subkostalna silnia 
rozdęta* kubltalna słabo. 

69» Brlntooia elroo /Fabricius, 1773/.- Skalnik proaarplna. 
Miejsce typ* - Niemcy. m* str. 153 
Syn* - Sotyrus prooerplaa /Derda et Schlfffcrcullor, 1775/* 

Rozsiodłonio. Europo, Azja Przednia* Płd* 1 dr* Europo* 
V/ Polsce b* rzadki na płd* krańcach* Jodan okaz «/ Clsounlcy 
k* Ustronia w rejonie Cieszyna 1936, leg. 01* W./212/ podaje 
kilka miejscowości z okolic Opawy /Morawy/ tuż za naszą płd* 
granicą* Z Beskidu Niskiego podaje /listownie/ Ii. Chrostowskit 
B* Swieykowski łowił w 1916 w Kobylance, Dpolnikowlcach, Męci-
nie /k* Gorlic/ /jeden okaz ox coli. llizeum Górnośląskie/, 
S* Kodyi obserwował w Krępnio /1953/, P* Dobrzański posiada 3 
okazy z Regleloua /na granicy słowackiej/ /16.VII. 1973/. Jeden 
okaz widziałem osobiście* Z relacji tej wynika, iż B. drco /F./ 
pojawia się stale, ale nielicznie, w Beskidzie Niskim w rejonie 
Bcrlle 1 Jasła, a także w rejonie Cieszyna* 

Okres pojawu* Lipiec, siorpień* 
Biotop* Rzadkie lasy dębowe, szczególnie z pojedynczymi 

dębami, skaliste, rzadko zalesione Zbocza. /Na podstawia obser-
wacji w Bułgarii/. 

Blonomla* Lot szybki, nieregularny, aotylo siadają chętnie 
na pniach dębów, na wilgotnych miejscach na drogach oraz na ska-
łach* Gąsienice żerują na trawach! życica /Loliuq/ i stokłosa 
/Bromus/. 

Formy. Różnice przejawiają się głównie u wielkości okazów i 
szerokości białej przepaski na w* 1 sp* skł* 

Okazy pojauiająoo się w Polsco należą do podgatunlai nomina-
tywnego B* c* clrce F* 

Aretbusona de Losse, 1951. 
Od poprzednich rodzajów różni się budową aparatu kopulacyj-

nego* Do rodzaju należy jeden gatunek* 
Aretbussnu arathuca /Denis et Schiffenailler, 1775/* 
Miejsce typ* - Wiodoń. m* str* 160 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka /lokalnie/, od zach. Europy do 
oentr. Azji* Na zachodzie Europy od płd* Hiszpanii do płn* Fran-
cji a na wschód - płd* Niemcy, Morawy 1 Słowacja, Austria, Węgry, 
Rumunia, Bułgaria* Brak w centr* Alpach, w Italii 1 Grecji lo-
kalnie* Rom* /153/ przytacza b* ogólną inforoację Gorzowskiego 
• /b* rzadki w jećfaya egzemplarzu/ bez bliższych danych* Naj-
bliższe stanowiska w płd* Słowacji* 

V Polsco nie występuje. 

Maniola Schranck, 1001 - Przostrojnlk 
Damy rodzaj Eplnephele Hbn. został podzielony na 3 rodzajet 

Maniola Schrk., Hypcnephele Iłooch* 1 Pyronia Hbn. Różnice wy-
nikają z budowy anatomicznej. Cechy zewnętrzne są Zbliżone* 
Żyłka subkostalna silnie rozdęta, kubitalna słabiej* Skrzydła 
przed* szerokie, brzeg tylny skł* tylnych wklęsły* Do rodzaju 
Maniola Schrk, należy w Palearktyce ok* 10 gat*, w Europie 2, 
w Polsce 1* 

70* Maniola jurtlna /Linnaeus, 1750/»- Ffzestrojnlk wielki. 
Miejsce typ* - Szwecja* m. str* 160 

Rozsiedlenie* Od płn* Afryki przez Europę, Azję Mniejszą 
do Iranu. Na terenie Europy brak w śr. 1 płn* Fennoakandii. 
W Polsce b. pospolity prócz Tatr, gdzie jest rzadki* 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k* VI do p. LI. 
Biotop* Polanŷ  brzegi lasów, łąki, zarośla śródpolne a na-

wet otwarte pola* Środowiska wilgotne 1 suche. 
Blonomla* Lot powolny, ciężki, ootyle stale siadają na kwia-

tach, rzadziej w trawie lub na ziemi* Wszędzie liczne lub b* 
liczne należą do najpospolitszych noczych motyli. Gąslcnlce że-
rują od VIII 1 po przezimowaniu do V na trawach z rodź* Wiech-
lina /Poa snnua L*, P. pratensls L* 1 Inne/. 

Formy* Gatunek zmienny. Samce. Barwa w* skł. od jasno- do 
clesnobrunatnoj /jeden okaz o barwie b* jasnej mlocznej kawy/* 
Oczka na skł. przed, duże, wyraźne, z białą źrenicą lub bez, 
lub całkowity brak oczka* Niekiedy na w* skł* przed* pojawiają 
się rdzawe plamy tworzące słabiej lub wyraźniej zaznaczoną prze-
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paskę. Trafiają się okazy b. drobne. Iia sp. skł. przed, oczko 
z białą źrenicą różnej wielkości, na sp. skł. tyl. barwa tła 
ulega nleznacaayo zalanon* czarne plaraki zwykle dwie, ozonem 
trzy lub nawet cztery, a niekiedy brak ich całkowicie. Samice 
bardziej zmienne* Tło w. skł. jaśniejsze lub clecnlojsze, 
żółto-rdzawa przepaska wąska, poszerza się niekiedy a± do nasa-
dy skł., banm przepaski od niemal czysto białej do rdzawej. 
Oczko przy wierzchołku skł. przed, niekiedy poduś jno z białą 
źrenicą lub bez. Na w. skł. tyl. pojawia się niekiedy słabiej 
lub wyraźniej zaznaczona rdzawa przepaska. Spód skł. tyl. o 
różnej intensywności barwy, słasiej lub silalej marraurkowany, 
czarne plmtkl 2 lub 1, lub brak. Stosunkowo częste nieregularne 
zmiany albinotyczne. 

"i Polsce występuje podgatunek noalnatywny II. j. jurt Ina L. 

Hyponopbele I-luschamp, 1915 - Przestrojnik 
Cechy zewnętrzne jak u rodz. Manlola Schrk. Do rodzaju na-

leży ok. 10 gat. pale3rktyc23yeb, 2 europejskie, 1 polski. 

71. Hyponeptoel» lycaon /Kuba, 177Virzestrojnik llkaon. 
Iliejsce typ. - Berlin. m. str. 160 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy do centr. Azji* Centr. 1 płd. 
Europa. Drak w Anglii, śr. 1 płn. Francji, Belgii, Holandii, 
Danii, Skandynawii. Ma południku 10° dł. wach. osiąga Bałtyk 1 
wzdłuż jego brzoGów sięga płd. Finloadii. Występuje pospolicie 
w całej niemal Polsce, w Tatrach 1 Bieszczadach rzadki. 

Okres pojawu. Jedno pokolonio od p. VII do k. VIII. 
Biotop. Suche, nagrzane polany 1 brzegi lasów, tereny 

piaszczyste 1 stepowe. 
Bionomia. Motyla latają wolno, stale siadają na kwiatach 

i na nagrzanymi plasku, występują zazwyczaj licznie. Gąsienice 
żerują od jesieni, a po przezimowaniu do oaeruca na różnych 
gatunkach wiechliny /Boa L./. 

Farmy. Samce. Wierzch skł. mało zmienny, barwa bywa nieco 
jaśniejsza lub ciernie ja za. niekiedy występuje dodatkowa czarna 
plamka, wielkość plamek nieco różna. Spód skł* tyl. o miej lub 
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więcej kontrastowym deseniu. Samico. Na w. skł. przed, żółto-
-rdzawa przepaska o różnej szerokości i zmiennej barwie sięga 
czasem do nasady skł., a niekiedy prawie całkiem zanika. Czarne 
oczka różnią się znacznie wielkością, na w. skł. tyl. pojawiają 
się czasem rozjaśnienia w formie słabo zaznaczonej praepaeki. 
Tło sp. skł. przed, od bladożółtego do rdzawo-£ółtego, czasem 
zaciemnione, czarne plamki różnej wielkości, niekiedy obie s 
białą źrenicą. Deoed na sp. skł. tyl. o różnej koatrastoaoćci. 

W Polsce występuje podgoćunek nordnatywny U. 1. lycaon 
Kftbn. 

Fyronia Hubner, 1818 - Przostrójnik 
Rodzaj zbliżony z punktu widzenia coch zewnętrznych do po-

przedniego. Do rodzaju należy ok. 10 gat. poloerktycznych, 3 
europejskie, 1 polski. 

72. Pyronla tlthonus /Linnaeuo, 1767/. - Erzestrójnik titonus. 
Miejsce typ. - Niemcy. m. str. 160 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza. Europa płd. 1 śr. 
/prócz Alp/, płd. Irlandia, płd. 1 śr. Anglia. Brak w Danii, 
Fonnoskandli. Krajach Przybałtycklch, pJn.-wsch. Niemczech 1 
niemal w całej Polsce. Brak również w^płd. Italii i płd. Grecji. 
Podawany z Brandenburgii. Na Dolnym Sitaku wykonywany dawniej 
z wielu stanowisk. Od kaica zeszłego stulocia obserwuje się 
stałe wycofywanie si<< ta,o gatunląi w kierunku płd.-zacłu z tere-
nu Polski jak 1 NRD. 0 podobnej sytuacji w Turyngii pisze Ber. 
/11/. Obecnie przed kilku jeszcze laty /1967/ występował poje-
dynczo w Kępnicy, Porębisku i Pietrusouej w okol. Chrzanom 
/Sk. 166/. Do dziś utrzymał się tr rejonie Szprotawy, gdzie był 
b. liczny. V innych taiejocowośclach poniżej podanych już wygi-
nął. Done dawne /przed 1927/. Na wielu stanowiskach w rejonie 
Szprotawy b. liczny /Pf., 212/, Głogów podaje Zell./212/, Rawicz 
Ben. /10/, Wołów, Lwówek SI. i Grodziec - Ben./212/, Węgrzynów 
k. Trzebnicy i Oborniki Śl.~ Nohr /212/, Legnicę - Lln./212/, 
Zgorzelec - Kar./212/, Leśnicę k. Wrocławia - Woc. /212/, So-
bótkę - W./212/, Kluczbork /b.liczny/ - fteach./2i2/. Z Wyżyny 
Śląskiej wymieniają - Tarnowskie Góry, Tarnów Opolski, Borową 
Wieś, Tworóg 1 okol. Katowic W./212/ 1 Rbl./l4l/. 
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Okres pojawu* Jedno pokolenio w VII 1 VIII. 
Biotop* Nasłonecznione, kwiecistepolony w lasach liścias-

tych, brzegi lasów, suche, trawiasto przestrzenie, wzgórza* 
Blonomla* Motylo latają nisko, wolno, stale siadając na 

kwiatach, lubią macierzankę* V miejscach pojawu zuylxlo Ilcarta* 
Gąsienico zlitują, tarują do czerwca na trawachs wiechlina /Poa 
gnltt L*/ i prosounica /1111 lun effUaun W -

Foray* Hieznaczno różnioe wielkości* Tło w* oki* od jasno-
ochrouego do rdzawego, ozerokość oieanoj przepaski brzegowej 
nieco różna* przy wierzchołku skł, tyl* pojawia się doóć często 
czarna plarfta, czasem z białą źrenicą* Sp* skł* trochę Jaśniej-
szy lub cierniejozy, 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P*t* tithonus L* 

Aptantopus Wallsngren, 1053 - Przostrójnik 
Do rodzaju należy kilka gatunków o podobnym ubarwianiu i 

deseniu, jeden z nich występuje w Europie 1 w Polsce, Na skł* 
przed* rozdęto żyłki subkostalna i kubltalna. 

73* Aptantopus hyperuntus /Linnaaus, 1730/»- Irzestrójnik trawnik. 
Miejsce typ. - Szwecja. o* str. 160 

Rozsiedlenie* Europa, Azja do Amuru 1 Korei. Ma torosiło 
Europy brak w krajach śródzlemoaorskich, w płn. Anglii, śr* 
1 płn* Fennoakandii. U Polsco uszędzio b. pospolity, jedynie 
w Tatrach rzadki. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k* VI do k* VII. 
Biotop* W lasach na polanach, na drogach, na brzegach losów, 

na łąkach* Kie lubi terenów zbyt suchych. 
Blcnocda* Motyl lata wolno, ociężale, stale siada na trawie 

lub na kwiatach* Stosunkowo mało wrażliwy na brak słońca* Gdy 
wszystkie Ime motyle w okresie znphnirzonla przestają latań, 
A* hyperuntus /L*/ porusza się jeszese długo wśród traw* 

Formy* Zmienność nieznaczna* niewielkim zmianom ulega barwa 
tła w* skł* Czarne pianki w żółtej otoczce lub bez różne pod 
względem wielkości 1 liczby* Tło sp* skł* od jasnego, żółto-
-ezarego me słabym zielonkawym odcieniem do cloanobrązouego* 
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Czarne oczka z białą źrenicą lub bez, zmienne co do liczby, 
kształtu 1 wielkości. Częste formy o nieregularnych białych rozjaś-
nieniach skrzydeł. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. h* lyporantus L. 

Ereblinae 
Do podrodziny nałoży kilka rodzajów obejmujących ponad 100 

gat., w tym najliczniejszy rodzaj Erebia liczący ok. 00 gat. 

Erebia Dolman, 1616 - Kniejowioc 
Gatunki rodzaju ̂  robią występują głównie w strofie palearktycz-

nej, liczniej w Europie /46 gat./ aniej licznie w Azji. Zamiesz-
kują przede wszystkim góry aż do granicy wiecznego śniegu, na 
nizinach występuje niewiele gatunków. Jako mieszkańcy gór, a 
szczególnie gór wysokich, tworzą szereg gatunków 1 podgatunków 
endsoicznych* Bariery ekologiczne powodujące trwałe rozdzielenie 
poszczególnych populacji stwarzają warunki do powstawania od-
rębnych form. Rejon pojawu wielu gatunków ogranicza się niejedno-
krotnie do b. szczupłych, górskich obszarów. Barwa w. skł. 
czarao-brunatna przystosowana do absorbowania możliwie dużej 
ilości ciepła* Motyle występują w jednym pokoleniu, a niektóre 
co dwa lata. Motyle średnioj wielkości, rozdęta jedynie żyłka 
subkostalna. Lot na ogół powolny, ustaje natyclimiast, gdy chmury 
zakryją słońce, i etyle zapadają wtedy głęboko w trawę, niektóre 
gatunki kniejowców mają zwyczaj zbierania się o zachodzie słońca 
gromadnie na wyższych trawach. Przy jakimś zaniepokojeniu odska-
kują daleko /bez otwierania skł./ i zapadają głęboko w trawę. 
Okres pojawu poszczególnych gatunków zależny jest od wysolsości 
występowania. W niższych partiach gór pojaw może być wcześniej-
szy nawet o 2-3 tygodnie. Rozpiętość pionowa pojauu poszczegól-
nych gatunków różna, wynosi od 200 do 1000 m. Ubarwienie charakte-
rystycznej w. skł. czarno-brunatny z rdzawą przepraką zewnętrzną 
1 oczkami na przepasce. Spód bardziej urozmaicany, ochronnie 
ubarwloqy. Samice składają jaja opuszczając jo w trawę. 

V Polsce występuje 11 gatunków, z których 10 w Tatrach 
/3 wyłącznie w Tatrach/, 5 w Sudetach /jodan tylko w Sudetach/, 
4 w Beskidach 1 Bieszczadach, 3 na nizinach. Ze względu na duże 
niejednokrotnie podobieństwo różnych gatunków zdarzają się po-
syłki v omaczanln /roz. 6»20SB/. Zmiany norwnTrlatoryczne 1 
zmiany stopni taksonomicznych spowodowały niekiedy zagubienie 
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rzeczywistych rejonów występowania 1 popełnienie wielu błędów. 
Dla przykładu z Istniejącego do niedawna jednego gat. E. tyndarus 
/Esp./ utworzone zostały 4* gat. niektóre dotychczasowe gatunki 
zostały potraktowane jako podgatunki. Rozsiedlenie naszych rodzi-
mych gatunków przedstawiono w poniższej tabeli. 

Terytorium 

Tatry slow. 
Tatry pol, 
Sudety 
Beskidy 
Bieszczady 
Niziny 
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Zmienność kniejowców polega głównie na różnicach w barwie i szero-
kości rdzawej przepaski oraz liczby 1 wielkości oczek, a także 
układzie desenia na sp. skł. 

74. Erebia llgea /Lionaeua, 1756/. - Knio.1 owiec boruta. 
Miejsce typ. • Szwecja. m. str. 160 

Rozsiedlenie. Europa, Azja do Sacbalinu, Kamczatki, Mongolii 
1 Japonii. U Europie istnieją dwa główne rejony pojawus płn.-wach. 
Europa oraz płd.«vsch. Europa. Rejon północny - Fennoskandia i 
Kraje Przybałtyckie, rejon południowy - od zacb. Francji wzdłuż 
50° sz. płn. sięga Adriatyku 1 Bułgarii. V Polsce pojawia się 
na górskim pograniczu prócz Sudetów do wysokości ok* 1000, rzadko 
do 1400 m. Na północy spotykany jest na nizinach. Sp./i73/ podaje 
Nizinę FTuską, a na obszarze Polski - Gołdap, Ełk 1 Pusz. Ro-
mincką. Na Białorusi nierzadki /Merż. 1 Inni, 97/. Pusz. Borecka 
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/Busz., 217/, Hisz* Augustowska /leg. Kw./, Drezdenko Jl okaz, 
SUw., 225/. Wielkopolska /Krotoszyn, Sroca, Ratfzewioe/ /Schua., 
153/* Okol* Saadooiorza /Karp*, 66/, wladooość wątpliwa /roz* 
6*20/* Okol* Krakowa /Żebr*. 131/, wiadomość również wątpliwa 
/roz. 6*20/* 

Okroa pojawu* Jedno pokolenie, w górach VII 1 VIII, na pół-
nocy od k* VI do k. VII* 

Biotop* Duże, jasne poimy leśno w rzadkich lasach sosnowych 
1 na brzegach lasów* Polany górskie do 1000 a, rzadko wyżej* 

Blonomla* Hotyl w miejscach pojawu na ogół liczny, miejscami 
b. liczny* Lata dość szybko, przenosząc clę z kul atu na kwiat, 
niekiedy siada na wilgotnych miejscach* Gąsienice żerują nocą, 
za dnia ukryte głęboko przy zieai, na trawach* prosounica rozpie-
rzchła /1111 ltm offUsuo L./* palusznlk krwawy /Digitarla sangulna-
lis Scop*/, śmiałek darniowy /Aira caeapitosa L./* Gąsienice zi-
mują zwykle dwukrotnie, czasem również jaja* 

Formy* Formy nizinne są ciemniejsze, bardziej czarne, mają 
wyraźnie węższą 1 ciecmlejszą rdzawą przepaskę oraz clemlejsze 
bardziej szare tło sp* skł* tyl* Różnice Indywidualne* Zmienia 
Bię szerokość rdzawej przepaski / u samców 1,5*3 saaj /u sarnio 
2-4 c*V» często przepaska prawie zanika* Mlemaaczne różnica w 
liczbie 1 wielkości oczek. Forcy górskie /różnice indywidualne/. 
Barwa przepaski od żółtawej do rdzawej, szerokość u samców 3-5 nm, 
u samic 3*6 era, oczka u liczbie 2-5 o średnicy 1-3 mm, z białą 
źrenicą lub bez. Ila sp* skł* tyl* jasna przepaska zanika lub wy-
raźno, białe piscy przy brzegu przedbla różnej wielkości lub ich 
brali. Podgatunek nomlnatywny opisany jost zo Szuocji. U górach 
polskich występuje E* 1* mcridicnalis Goltz. Strand wyłącza 
drobniejsze okazy tatrzańskie jako £.1* eubeuryale Strd* V płn* 
Polsco występuje charakterystyczny dla Krajów Przybałtyckich 
/VI.,190/ podgatunek E.I., livcnica Tolch. 

73. Erebia euryulo /Esper, 10C5/. - Enie jowioc podgórski. 
Miejsce typ. - Karkonosze. m. str. 169 

Rozsiedlenie* Gatunek górski* Występuje w górach śr. 1 płd. 
Europy, Uralu i Ałtaju, nizinna forma podownm z Karelii, gdzie 
jest pospolita /Kaisila, 62/. W Polsce znany z całego górskiego 
pogranicza* Rom* /153/ wymienia okol* Leszna /Yiorbub/ /roz.6*2l/. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do k* VIII. U do-
linach ok* 2 tygodnie wcześniej niż w Tatrach Wysokich. 

Biotop. Trawiaste, kwieciste łąki górskie, połoniny, hale 
od ok* 600 do 1500, rzadko do 2000 m* 

Blonomla* llotylo latają wolno, obsiadając nio .iedy gromad-
nie kwiaty, pojawiają się miejscami licznie lub b* licznie. W 
wyższych partiach gór rzadsze* Gatunek ten występuje w wielu 
piętrach roślinności, na rozpiętości pionowej do 1200 a /naj-
większej spośród bniojowców/, liczniej do drugi rok /Kw., 03/. 
Gąsienico w dziou ukryto, żorują w nocy na iroaownicy /Milium L./, 
kostrzewie /Festuca L./, pałuszniku /Digitarla Hall./. 

Formy*. Gatunek b. zmienny* Rdzawa przepaska od szerokiej, 
wyraźnej poprzez różne stopiło do zupełnego zaniku* Oczka w 
przepasce w liczbie od 0 do 5 o różnej wielkości z białą źre-
nicą lub bez* Spód skł* u saoca od jednolicie ciemnobrązowego 
do różnobarwnego z kilkoma przepaskami, czasom srebrao-białe 
plamy przez całą szerokość skł* U sanie spód bardziej zmienny, 
przepaski różnie ukształtowane, jaśniejszo lub cietniejsze z 
udziałem barwy białej lub żółtej* PI nok 1 lub oczka na sp. skł* 
w różnej liczbie o zmiennej wielkości* 

W Karkonoszach występuje podgatunek nomlnatywny E.e* eury-
ale Esp. o przeciętnie większych planach na rdzawej przepasce 
skł. przed, oraz charakterystycznie ukształtowanej jasnej prze-
pasce na sp* skł* tyl*, zaś w Tatrach, Pieninach i Gorcach opi-
sany przez Stronda E.e. tatrlca Strd* W Czarnohorze występuje 
b. słabo uplamiony pgat. Formy z Bieszczadów są najbardziej 
zbliżone do pgat. tatrzańskiego. 

76. Erebia manto /Denis et Schiffermullcr, 1775/ - Ehlejowiec 
tatrzański. 

Miejsce typ. - Wiedeń /niepewno/. nuatr. 169 
Rozsiedlenia. Góry Europy środkowej. Pireneje, Masyw Cen-

tralny, Alpy, Karpaty, Tatry, Wogezy. Znany z Czarnohory. W Pol-
sce tylko w Tatrach Wysokich /Goryczkowa, Opalony Wierch, Suchy 
Kondracki, Tamanowa, Wołowiec/. 

Okraz pojawu. Jedno pokolenie w VIII do p. IX. 
Biotop. Kale górskie w piętrze kosówki na wysokości od 

1500 do 1800 a. 



Bicnooia. Motylo latają wolno, tuż nad trawą, stolo w nią 
zapadając, siadają na kwiatach lub skałach grzejąc się na słoucu. 
Ha stanowiskach pojawu zazwyczaj liczne» 0 zactiod?ln gromadzą 
się w pewnych miejscach na wyższych trawach, jeśli zostaną przo-
straszono, odskakują łukiem daleko w trawę* Gąsienice żorują na 
kostrzewie /Fostuca ovlna L*/ ft innych* 

Formy* Gatunek zmienny. Opinano wielo form geograficznych 
1 indywidualnych* Rdzawa przepaska na w* skł* od szerokiej aż do 
całkowicie zanikłoj* Liczba czarnych plaaak od 4 do 0. Ha sp* 
skł* przed. przepaska o różnej szorokoścl, na skł* tyl* żółte 
plamki długie, wyraźne aż do utworzenia ciągłej przepaski, lub 
też oddzielne, cnlojsze, lub ich ślady* U nasady skł* na sp. 
samice posiadają żółto plamki o różnej rozległości /u samców 
cniejsze, nieco czerwonawe/* 

W Tatrach występuje podgatunek opisany przez Hieslołowskiego 
E. manto praeclara Hies* 

77. Erebia epiphron /Knoch, 1783/.- Enlejowleo wysokogórski. 
Miejsce typ* — Harc* m* str* 169 

Rozsiedlenie* Góry śr* 1 płd* Europy* itogezy. Masyw Cen-
tralny, Pireneje, Alpy, w górach Harcu wyginął* Szkocja, góry 
Bułgarii* Ha Morawach w Masywie Pradziada. U Polsce w Tatrach 
na wielu stanowiskach oraz w Karkonoszach. 

Okres pojawu* Jedno pokolenie od poł* VII do k* VIII* 
Biotop* W Tatrach polany, hale górskie, trawiasto upłazy w 

piętrzo regla górnego i kosówki na wysokości 1300-1800 a* 
U Karkonoszach Bor./25/ wyaionia trawiaste łąki górskie, a tak-
że torfowiska na granicy lasu, na wysokości 1200-1400 m. 

Bionomia. Motyle latają szybko, nisko nad trawą siadając na 
kwiatach, skałach 1 nagrzanych miejscach na słorlcu. Zwykle w mioj 
scach pojawu dość liczno. Samice są mniej ruchliwo* Irzod zacho-
dem słońca motyle gromadzą się na uyBoklch trawach, siedzą spo-
kojnie, lecz przestraszono odskakują gwałtownie nie rozwijając 
skrzydeł 1 zapadają w trawę /odskakują na odległość ok. im /. 
Ber*/i1/ traktuje ten gatunek jako relikt polodoucowy występu-
jący na torfowiskach wysokich* Gąsienico żerują pojedynczo na 
trawach* bliźni czka pola trawka /Nardus stricta L./, śmiałek 
darniowy /Deschaspsla caoepitosa L./ 1 Inno. 
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Ponay. Bardzo dużo form indywidualnych 1 lokalnych* Zalany 
występują w szerokości rdzawoj przepaski na w* skł*s od sze-
rokiej, wyraźnej do ledwie zaznaczonej lut) całkowicie zanikłoj. 
Liczba czarnych plamek na w* skł* przód* od 4 do 0 u samców, 
a od 5 do 3 u samic* Różnloe na ap* skł* podobno* Bor* /25/ po-
daje informację Soffhera /1960/, iż prmed 40 laty E. eplpnrcn 
/Knoch./, a także E. sudatloa Stgr* zostały przoniosiono z 
Masywu Pradziada do csesklej części Karkonoszy /uprzednio tam 
nie występowały/* Oba gatunki zaaklimatyzowały się również po 
polskloj stronie Karkonoszy i obecnie tao występują* 

tf Masywie Irodzlada i w Karkonoszach uyotępujo E* o* silo-
sicna Meyer Dur /1G52/, synonim E.e. oudotica Potry /1919/. 

W Tatrach występuje E.o. trenssylvenica Rbl. /1913/. Do-
kładny opis podaje Niesiołowski /116/. 

76. Erebia pherte /Hubner, 1004/.- Khiejowlec bczpłsciiowy. 
Miojsco typ. - Alpy szwajoorsklo. custr. 169 

Rozsiedlenie. Alpy, tfogezy, Tatry. W Polsce jedynie w Ta-
trach na Hali Tcraonowjj. Gatunek ten coctał niedawno odkryty w 
Tatrach po stronie polskloj. Pierwszy okaz złowiony aoetał 
16.VII.1958 /1eg. Kw./ na Hall Tomanowoj, następny 12.VII.1959 
/leg. Szp./. W łatach 1960 1 dalszych badania Dąbrowskiego /12/ 
pozwoliły stwierdzić, iż E. pharto /HLn./ przebywa pod prze-
łęczą Tooanową po stronie słowackiej w znacznej ilości, o w 
sprzyjających warunkach przedostaje się na stronę polską. Być 
oożo motyl ten rozprzestncenl się na dalsze tereny w Tatrach 
polskich. 

Okreo pojawu. Jod:» pokolenie w VII i VIII. 
Biotop* Hale górskie, polany w piętrze regla górnego i 

kosówki na wysokości 1400-1800 o* 
Bionomia. Motyl lata powoli, nisko nad trawą, mało aktywny, 

rozpoczyna lot po silniejszym nagrzaniu, lubi odwiedzać żółte 
kwiaty starca /Senoclo/ /Dąb., 12/. Gąpienleo żerują na kostrze-
wie /Fastuoa L./ 1 vxl ochU nie /Poa L./. 

Formy. Zmienność dotyczy głównie szerokości rdzawej prze* 
paski na skł. przed, oraz wielkości 1 liczby żółto-rdzawych 
plamek na tyl. skł. Według Hlg. 1 Ril. /56/ okazy tatrzańskie 
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Qlonoolcu llotylo latają wolno, tuż nad trawą, stało w nią 
zapadając, siadają na kwiatach lub skalach grzejąc się na słoucu. 
Na stanowiskach pojawu zazwyczaj liczne. 0 rnctwtalo gromadzą 
się w pewnych oiojacaeh na wyższych trawach, jeśli zostaną prze-
straszone, odskakują lukiem daleko w trawę. Gąsienice żorują na 
kostrzewie /Fostuca ovina L./ 1 innych. 

Formy. Gatunek zmienny. Opinano wielo form geograficznych 
1 indywidualnych. Rdzawa przepaska na w. skł. od szerokiej aż do 
całkowicie zanikłoj. Liczba czarnych plauok od 4 do 0. Ila sp. 
skł. przed, przepaska o różnej szerokości, na skł. tyl. żółte 
placJdL długie, wyraźne aż do utworzenia ciągłej przepaski, lub 
też oddzielne, cnlojsze, lub ich ślady. U nasady skł. na sp. 
samice posiadają żółto plamki o różnoj rozległości /u samców 
mniejsze, nieco czerwonawe/. 

U Tatrach występuje podgatunek opisany przez llleolołowsklego 
E. manto praeclara Nies. 

77. Erebia epiphron /Knoch, 1783/.- Kniejowiec wysokogórski. 
Miejsce typ. - Harc. m. str. 169 

Rozsiedlenie. Góry śr. i płd. Europy. Wogezy, Masyw Cen-
tralny, k irenejo, Alpy, w górach Harcu wyginął. Szkocja, góry 
Bułgarii. Ha Harówach v Masywie Pradziada. U Polsce w Tatrach 
na wielu stanowiskach oraz w Karkonoszach. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII. 
Biotop. W Tatrach polany, halo górskie, trawiaste upłazy w 

piętrze regla górnego i kosówki na wysokości 1300-1800 a. 
W Karkonoszach Bor./25/ uyoienia trawiaste łąiti górskie, a tak-
że torfowiska na granicy lasu, na wysokości 120CM400 o. 

Blonomla. Ilotyle latają szybko, nisko nad trawą siadając na 
kwiatach, skałach i nagrzanych miejscach na słońcu. Zwykło w mloj 
scach pojawu dość liesao. Samice są snlej ruchliwe. Przód zacho-
dem słońca motyle gromadzą się na wysokich trawach, siedzą spo-
kojnie, lecz przestraszono odskakują gwałtownie nie rozwijając 
skrzydeł 1 zapadają w trawę /odskakują na odległość ok. im /. 
Ber./11/ traktuje ten gatunek jako relikt polodoucowy występu-
jący na torfowiskach wysokich. Gąsienico żerują pojedynczo na 
trawach» bliźni czka pola trawka /Mardus strlcta L./, śmiałek 
darniowy /Deschompsla caoopitosa L./ 1 inno. 

Form/. Bardzo dużo form indywidualnych i lokalnych. Zalany 
tystępują w szerokości rdzawej przepaski na w. skł.j od sze-
rokiej, wyraźnej do ledwie zaznaczonej lub całkowicie zanikłoj. 
Liczba czarnych plamek na w. skł. przed, od 4 do 0 u saoców, 
a od 5 do 3 u samic. Różnice na sp. skł. podobne. Bor. /23/ po-
daje informację Sofffcera /1960/, iż pn»d 40 laty E. epiphron 
/Knoch./, a także E« sudetica Stgr. zostały przeniesiono z 
Masywu rrodziada do czeskiej części Karkonoszy /uprzednio tam 
nie występowały/. Oba gatunki zaaklimatyzowały się również po 
polakioj stronie Karkonoszy 1 obecnie taa występują. 

17 Ilaeywie Pradziada 1 w Karkonoszach uyotępujo E. o. silo-
siana Meyer Dur /1052/, synonim E.o. sudetica Potry /1919/. 

W Tatrach występuje E.o. tronssylvcnlca Rbl. /1913/. Do-
kładny opis podajo Niesiołowski /116/. 

76. Erebia pharte /Hubner, 1004/.- Kniojowioc bozplcoUowy. 
Miojsco typ. - Alpy szuajoorskio. m.str. 169 

Rozsiedlenie. Alpy, Wogezy, Tatry. W Polsco jodynio w Ta-
trach na Hall Tooanowoj. Gatunek ten został niedawno odkryty w 
Tatrach po stronie polskiej. Pierwszy okaz złowiony aoetał 
16.VII.1958 /leg. Kw./ na Hali Toeaanouoj, następny 12.VII.1959 
/leg. Szp./. w latach 1960 1 dalszych badmia Dąbrowskiego /12/ 
pozwoliły stwierdzić, iż E. pharto /Hbn./ przebywa pod prze-
łęczą Tooanową po stronie ełowaolsiej w znacznej ilości, a u 
sprzyjających warunkach przedostaje się na strenę polską. Być 
może motyl ten rozprzostrzenl się na dalsze tereny w Tatrach 
polskich. 

Okroo pojawu. Jod:» pokolenie w VII i VIII. 
Biotop. Hale górskie, polany w piętrsc regla górnego i 

kosówki na wysokości 1400-1000 o. 
Blonomla. Motyl lata powoli, nisko nad trawą, uało aktywny, 

rozpoczyna lot po silniejszym nagrzaniu, lubi odwiedzać żółte 
kwiaty starca /Senacie/ /Dąb., 12/. Gąpionico żerują na kostrze-
wie /Festuca L./ 1 wiechlinie /Poa L./. 

Formy. Zfedeonoóć dotyczy głównie szerokości rdzauaj prze-
paski na skł. przed, oraz wielkości 1 liczby żółto-rdzawych 
plamek na tyl. skł. Według Hlg. i Ril. /56/ okazy tatrzańskie 
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Znany r» wszystkich sąsiadtjących krajów* Częsty w płn* Polsce, 
na pogórzu Karpackim 1 w niższych partiach górskich, lokalny 
w Polsce contr* Brak w Sudetach* Dane dawniejsze* Z Niziny Sącze» 
clńskioj wielo miejscowości podaje Urb«/19&/* Poj* Pomorskie» 
Wałcz /Sp.,173/, Lędycmok /Urb., 196/* Pobrzeże Kaszubskie 1 do* 
lina Wisły» Gdańsk, Oliwa, Kartuzy, Opalenie /Sp*, 173/» Lębcrfc 
/Urb*, 196/* Poj* Mazurskiej Ostróda, Dąbrówno, Olsztyn, Bax~ 
czowo, Nidzica, Ruciane, Krutyń /Sp,, 173/« Kouanówko A'iolk£-
polska/ /Kar*, 65/* "Kieleckie, Bieżonko0 /Hem*, 153/, /roz. 
6»23/. Kotlina Śląską: Milicz /Paac, 212/ i Dąbrowa k. Opola 
/Woc., 212/. Ojców /Nios., 115/» okol. Krakowa /Źebr., 131/, Ry-
twiany k. Sandomierza /b. liczny/ /ttioc., 115» Karp., 66/, Ta-
try /New*, Kłem., Nie3«, 146/, Hen lny /Sit., 162/, nad Popradem 
/Schli.» 157/* Done nowsze. Flisz. Piska /leg. Ku./. Slosln k* 
Nakla n. Notecią /leg. Moś, i^Ku./. Wysoczyzną Dobrzyńska! Toruu 
Stromo, Wieracblas, Łąkorz, Świecie /£1*. i E.S., 140/, Dzie-
wicza Góra k. Poznania /Sliw., 225/, Zawiercie /Mosł*, 94/, Oj-
ców i okol. Krakowa /St., 165» Roz. i Pal.» 142/, Piotrków try-
bunalski /Kul., 88/. Krasnobród na Roztoczu /XIęż., 213 i Pr., 
130/. Gorce /leg. Kw./, Gubałówka /W.J., 20Q/. Tatry /Kw., 83/, 
Pieniny /Dl., Raz., Żuk., 23/, /log. Kw./, Krynica /Lew., 90/, 
Poprad /leg. Kw./, Ciężkowice /Too., 193/, Dynów /Rom., 155/» 
Pogórze Przeoyskio /licsny/ 1 Bieszczady /liczny/ /Bl.f 15, Rl., 
152, Sk., 164/, /leg. Kw./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VU do p. IX. 
Biotop. Polacy w piętrze regla dolnego, doliny wzdłuż poto-

ków do wysokości ok. 1100 m. Kwiociate, trawiaste łąki górskie. 
Na nizinach w rzadkich, jasnych, suchych lasach. Lubi tereny 
wapienne /Ser.» 11/. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno, siadając na kwiatach 
lub w trawie. Rzadko oddalają się ą miejsc lęgowych. Gąsienice 
żerują od jesieni, po fcrzeziaowanlu do czerwca na wiechlinie 
rocznej /Poa aoaua L./» mietlicy /Agrestis canina !>./, lajpkówco 
pospolitej /Dactylis glooorata L./. Żerowanie odbywa się nocą, 
za dnia gąsienice kryją się głęboko w trawie. 

Farmy. Gatunek snorcko rozsiedlony na nizinach 1 w górach 
Europy 1 Azji. Według Goltza /161, Supl./ należy do starej, 
utrwalonej formy* Jednak zmienność gatunku znaczna* Ze śr* Bu-
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ropy opisano wiele podgatunków i f. lokalnych. Samce. Zmianom 
ulega barwa tła w. skł. od jasno- do ciemnobrunatnej, niemal 
czarnej. Rdzawa przepaska od szerokiej, jasnej, wyraźnej do 
dennej, wąskiej, zlewającej się z tłem skł. Czarne oczka o 
zmiennej wielkości i liczbie /2 do 4/, czasem bez białej źreni-
cy. Na sp. skł. szerokość rdzawej przepaski zmienna w nieznacz-
nych granicach, liczba oczek jak na w. skł. Spód skł. tyl. 
bardziej zmienny. Od niemal jednolitego brązowo-brunatnego aż 
do barwnego o wyraźnej srebrno-blałej przepasce i rozjaśnionej 
nasadzie skł. Białe plamki na sp. skł. tyl. wyraźne lub w za-
niku. U samic Charakter zmian podobny lecz w znacznie szerszym 
zakresie. Szerokość rdzawej przepaski 3-6 mm, średnica czar-
nych oczek 1,5 - 3,5 mm, barwa przepaski od żółtawej do ciemno-
rdzawej, liczba oczek 3-5. Przepaska na sp. skł. tyl. od 
srebrno-białej do ochrowo-żółtej. Zdarzają się okazy o rozjaś-
nionych niekiedy niemal białych plamach. Na obszarze Polski 
można wyróżnić cztery różne, charakterystyczne formy: trzy 
górskie i jedną nizinną. Formy górskie; f. tatrzańska /doi. 
Chochołowska w Tatrach/» f• beskidzka /Pieniny, Gorce i Beskid 
Sądecki/* f* bieszczadzka /Bieszczady/. Najbardziej odrębną 
jest f. bieszczadzka /f. cisnensis Kw./* Charakteryzuje się cma 
bardzo szeroką, ognistordzawą, nleprzewężaną, wyraźną przepaską 
na w. skł. przed. Na skł. tyl. przepaska również szeroka, wy-
raźna. Oczka duże a dużą, wyraźną źrenicą. Lokalna f. tatrzań-
ska /f. magdalena Kw./ posiada szeroką /ale węższą niż f. biesz-
czadzka/, przewężoną, jasną, rdzawo-żółtawą przepaskę, nieco 
mniejsze oczka oraz szeroką, ciągłą przepaskę na w. skł. tyl. 
Forma beskidzka ma wąską, wyraźnie przewężoną, rdzawą przepaskę 
na w. skł. przed., a zanikającą na w. skł. tyl. Czarne oczka 
stosunkowo mniejsze. Średnia rozpiętość form górskich 40 mm. 
Forma nizinna z Poj. Mazurskiego /f. mazuriensis Kw./: przepaska 
na w. skł. przed, wąska, silnie przewężona, niekiedy przerwana, 
ciemnordzawa, czasem słabo widoczna na tle barwy skrzydeł, na 
w, skł. tyl. przepaska również cierna. Rozpiętość średnia 42 mm. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny E. a. aethiops 
Esp. 
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81. Erebia medusa /Denis et Schlfforouller, 1775/.- Kniejowiec 
meduza. 

Miejsce typ. - if/iedeń. nu str. 177 
Rozsiedlenie. Uaropa, Azja Itoiojsza, przez Azję do Jakucji 

Amuru i Mandżurii. U Utropie rejon pojawu pokrywa się z rozaiodlo-
niea E. aetbiope /Esp./ niemal dokładnie. Brak go jednak w płn. 
Anglii. W Iolsce płn. b. rzadki, na Poj* iooorskim brak. Ma ioj. 
Mazurskim Sp. /173/ podaje Nidzicę, Vogel /20l/ oprócz Nidzicy 
wymienia Gdaisk, Ostródę, Krutyń, Mrągowo, Mikołajki* Od dozna-
nia, Warszawy, Białowieży w kierunku połutłnlowyn staje si^ pospo-
litszy, niojscami liczny lub b. liczny. W górach częsty, w Tatrach 
b. rzadki. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od U. V do p. VII, w górach 
nieco później. 

Biotop. Leśno, jasno polany, brzegi lasów, łąki, na miejscach 
wilgotnych i niezbyt suchych, W górach na trawiastych polonach, 
na zboczach, koło potoków, na łąkach. 

Bionoaia. Motyle latają wolno, nisko, stale siadając na kwia-
tach i u trawie. Niechętnie oddalają się z miejsc lęgowych. 
Wyraźnie widoczne z daleka jako czarna plama na zielonym tle. 
Gąsienice żerują pojedynczo na wiechlinie /Foa L./, życicy /Lo-
lium L./, poluszniku krwawym /Digitarla sanguinalls Scop./, pro-
sownlcy rozpierzchłej / Ililiua effusun; L./, zimują. 

Fortcy. Różnice polegają głównie na zmianie barwy i układzie 
jasnej, rdzawej przepaski oraz liczbie i wielkości oczek na sp, 
i w. skł. Stoaunkoi*> często występują nieregularne fortay albi-
notyczne. 

Podgatunek nomlnatywny występuje w Dolnej Austrii, na 
Węgrzech 1 płd. Czechosłowacji. W centralnej części I*aropy środ-
kowej występuje sop. brigobanna Fruhst. /For., 46/. 

W Polsce występuje również E.m. brigobanna Fruhst. 

82. Erebia gorge /Hubner, 1004/.- Kniejowioc barwny cnlejszy. 
Miejsce typ. - Szwajcaria i Tyrol. m*str. 177 

Rozsiedlenie. Góry środk* 1 płd. Europy. Góry Kantabryjskle, 
Plrenoje, Alpy, Apeniny, Tatry, Karpaty, góry Albanii i Bułgarii. 
W Polsce tylko w Tatrach na wielu stanowiskach na wysokości 
1400 - 1900 o. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do k* VIII. 
Biotop. Strome, kamieniste zbocza 1 żleby, skalne osypiska 

0 ubogiej wegetacji roślinnej. 
Blonomla. Motyle latają bystro, nisko, stale w górę i w dół 

siadając od czasu do czasu na skałach lub na zleci. 
Nie spotykany prawie na trawiastych upłazach 1 górskich łąkach. 
Gąsienica nie opisana. 

Forsy. Zmienność znaczna w zakresie cech Indywidualnych 
jak 1 lokalnych. Tło skł. od bladobrązowego do niemal czarnego. 
Rdzawa przepaska wyraźna lub zlewa się z tłem skł. Oczka niekiedy 
całkowicie zanikają tworząc czasem cechę podgatunkową u E.g. 
erynia Esp. lub bywa cechą Indywidualną. Niekiedy występują 
przy wierzchołku skł* przed. 3 połączone oczka /normalnie wy-
stępują 2/ również tworząc cechę podgatunkową u E. g. tri opos 
Speyer, lub bywa cechą indywidualną. Ogólnie zmienia się liczba 
oczek od 5 na skł. przed. 1 4 na skł. tyl* do całkowitego 
ich braku, W Tatrach polskich występuje stosunkowo częściej 
f* triopes Speyer jako f. indywidualna. Spód skł* z przepaską 
zanikającą lub też wyraźną tworzącą różnobarwny deseń* Liczba 
1 wielkość oczek na sp* skł* również zaienna. 

W Tatrach występuje opisany przez 0. Bang Hass'a odrębny 
podgatunek E»g. rud korekt 1 0.B.I1. Podgatunek nomlnatywny 
występuje w Szwajcarii 1 Tyrolu* 

Erebia nnestra /Hubner, 1804/. 
Miejsce typ* - Alpy szwajcarskie* nuatr. 177 

Gatunek ten występuje w Alpach* W Tatrach go brak* 
__Patrz roz* 6»24. 

83* Erebia pronoe /Sspor, 1780/.- Kniejowioc barwny większy. 
Miejsce typ* - Steiermark /Austrio/. o. str* 177 

Rozsiedlenie. Góry środ. 1 płd. Europy. Pireneje» Alpy, 
Tatry, płd. Karpaty, Macedonia, Rodopy, Pirln, Rila. 
Ha terenie Polaki znany jodynie z Tatr Zachodnich. Patrz roz. 
6125. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VII do p. IX. równocześnie 
z E* aethiops /Esp*/. 
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Biotop, Trawiasto, kwieć la te zbocza w dolinach, na pola-
nach w piętrze dolnego regla* 

Bionomia. Motyle latają wolno, ociężale, często razeo z E. 
aethiops /Esp,/, do którego są w locie bardzo podobne* Siadają 
na skalach, na zleal, na kwiatach, wśród trawy* r.gpłenlce zim ją, 
terują na trawach z rodzaju wiechlina /Poa W * 

Formy* Gatunek okazały, zmienny* Szerokość rdzawej przepaski 
nieznacznie zmienna, jej barwa od żółtawo- do czerwonawordzawej, 
liczba oczek o różnej wielkości od 1 do 4; Ma spodzie skł* barwa 
przepaski od jasnej do cleonordzawej* Wierzchołek skł* v różnym 
stopniu siwo przyprószany, ciemna przepaska środkowa wyraźna, 
brązowa lub szarawa zlewająca się z tłem akł*, przepaska zew-
nętrzna siwo-szara, jasna, wyraźna lub przyciecniona, liczba 
oczek na skł* przed, 2 lub 5, na tyl* skł* przy wierzchołku jedna 
czarna plamka lid) jej brak* Zmienność sanie podobna, są one 
jaśniejsze na w* 1 na sp* skł* Podana zmienność dotyczy formy 
tatrzańskiej* Na innych terenach mogą występować zupełnie inna 
formy* 

W Tatrach występuje podgatunek nomlnatywny E.p. pronoo Esp* 
— 
Erebia aontanus /de Prunner, 1798/* 
Miejsce typ* - Piemont* nu str. 177 
Syn. - E. homole /Fruhstorfer, 1918/, E. goanto /Esper, 1009/* 

| Gatunek ten występuje w Alpach 1 Apeninach* Scb./i60/ wymie-
nia go z Tatr słowackich, przypuszczalnie omyłkowo /roz. 6»26/. 

V Polsce nie występuje. Wątpliwe, czy wogólo występuje w 
JPatrach. 

Erebia oeme /Hubner, 1804/. 
Miejsce typ* — Tyrol* o. fitr* 177 

Występuje w górach *>łd. Europy* Pireneje, Masyw Centralny, 
Alpy, Veleblt /Dalmacja/, góry BułgarU* Sch*/l60/ i Hruby /59/ 
wymieniają go z Tatr słowackich, przypuszczalnie omyłkowo 
/roz. 6» 27/. 

W Tatrach polskich, a prawdopodobnie. 1 słowackich nie w y 
stępuje* 
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Erebia aeolans /de Prurmor, 1798/. 
Miejsce typ. - Piemont. m. str. 177 
Syn. - B* stygnę /Ochsenhelmer, 1806/. 

Rozsiedlenie. Góry zach. Europy. Hig., Ril. /56/ pisząc 
•Podawany z Sudetów 1 Karpat". W Polsce nieznany. tf Czechosło-
wacji prawdopodobnie nie występuje. Roz. 6»28. 

04. Erobla pondroso /Borkhausen, 1788/.- Kniejowiec siwy. 
Miejsce typ. - Steiermark /Austria/* m. str. 177 
Syn. - E. lappona /Thunberg, 1791/. 

Rozsiedlenie. Europa, centr. Azja do Sajanów. Płn. Skandy-
nawia oraz wysokie góry Europy śr. i płd.» Alpy, Tatry, Karpaty, 
góry Bułgarii. Na terenie Polski tylKo w Wysokich Tatrach. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI. w VII i VIII* 
Biotop. Trawiaste upłazy, hale górskie w piętrze kosodrze-

winy i halnym na wysokości 1500 - 2200 m. W Alpach do granicy 
wiecznego śniegu. 

Bionomia. Motylo latają bardzo wolno 1 ociężale, stale sia-
dając w trawie. Na trawiastych zboczach obniżają się w rejony 
regla górnego nawet do 1400 m. Spośród kniejowców występują w 
najwyżej położonych rejonach Tatr dość licznie. Gatunek ten tra-
ktowany jest przez niektórych autorów /Goltz, 161/ jako gatunek 
pierwotny rodzaju Erebia Dalm. Gąsienice żerują po przezimowaniu 
na kostrzewie /Festuca L./ i wiechlinie /Poa L./. 

Formy. Gatunek mało zmienny. Na w. skł. czarne płonki na 
rdzawej przepasce o różnej wielkości w liczbie od 2 do 4, czasem 
brak plamek. Spód skł. tyl. szarawy, bardziej brązowy lub bar-
dziej siwy. Przy brzegu zewnętrznym występują między żyłkami na 
sp. skł. tyl. duże, brązowe plany /pgat. tatrzański/, lub nie. 

W Tatrach występuje podgatunek E.p* sober Posche, syn. 
E. p. robertl Peschke. 

Ypthlslnae 
Do podrodziny należy kilka rodzajów mających swych przedsta-

wicieli w Palearktyce. tfiększość gatunków występuje w Azji* W 
Europie do podrodziny należy jeden rodzaj. 
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Coenoaympha Hubner, 1823 - strzępotok, 
Hotylo małe z silnie rozdętymi 3 żyłkami! subkoetalną, ku-

bitalną 1 aksylarną. Barwa brunatna, brązowa lub ochrowo-żółta, 
na sp. skl. często występują oczka, na w. rzadziej. U wielu ga-
tunków na sp* skł. tyl. występuje metalicznie błyszczący, wą-
ziutki prątek przy brzegu zewn* Do rodzaju należy w Palearktyce 
ok* 30 gat*, w Europie 10, w Polsco 6* 

8j>* Coenonynpba tuliła /Miiller, 1764/. — Strzępotek większy* 
Kie jsce typ. - Fridrichs&al /Dcmia/ • m. str. 177 
Synonimy - C. tlpfcon /Rottoisburg, 1775/, C. philaxenus /Eeper, 

1780/. 
Gatunek ten tworzy dwie grupy* nizinną i górską. Gruiy to nie 

występują na tym samym terenie, biotopy ich są różne. Rozpatruję 
je osobno. 

Grupa podgatunków nizinnych* 
Rozsiedlenie. Biiropo, przez Syberię do Kamczatki. Ameryka 

Północna. Ma terenie Europy w Irlandii, śr. i płn* Anglii, Fen-
noakandii /za wyjątkiem skrajnej północy/. Na kontynencie euro-
pejskim na płn. od 47° sz. płn. 1 na wschód od 5° dł. wach. 
W Iolsce lokalnie, w płn* części kraju częstszy, w górach rzadki, 
jeden okaz w Tatrach Vtysokich /omówiony w grupie pgat. górskich/* 

Okres pojawu* Jednio pokolenie od p* VI do k. VII* 
Biotop* Wilgotne 1 mokre, torfiaste łąki śródleśne 1 otwar-

te, torfowiska. Na nizinach 1 w niższych górach. 
Bionomia. Motyle latają ociężale, stale siadają w trawie 

lub ca kwiatach. Przebywają w środowisku lęgowym. Gąsienic© te-
rują w dzień od jesieni i po przezimowaniu na wiosnę do maja na 
trawach: turzyca /Ceres: L./, kostrzew» /Festuca L./, yelnianka 
szeroUolistna /Eriopliorun latifoliun Hoppe/ i innych. 

Formy* Zoionaość zaoczna. Wierzch skł* ochrowo-żółto-sza-
rawy w różnych odcieniach, w różnym stopniu zacieśniony od brze-
gu zewnętrznego na skł. przed, i tyl. Czarnych oczek na wierz, 
skł* przed, brak, lUb jedno, lub dwa, na tyl. do 4. Przy wierz, 
skł. tyl. szara barwa o różnej rozległości. Spód skł. przed* 
ochrowo-żółty z różnym zaciemnieniem od wierzchołka skł., liczba 
oczek od 5 do 0, niekiedy występują białe plany, ledwie zazna-
czone lub tworzące ciągłą przepaskę, czasem przez niecni całą 
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szerokość skł* Spód skł. tyl. bardzo urozmaicony. Tło od jasno-
lub ciesnoszarego przez żółtawe do żółtawo-szarego z odcieniem 
czerwonawym, liczba oczek od jednego do 7 o różnej wielkości. 
Biała plamka przy końcu komórki środk. ledwie zaznaczona, lub 
duża, lub rozbudowana w białą przepaskę przez całą szerokość 
skł. Samice są na ogół jaśniejsze 1 posiadają więcej plamek. 
Formy z płn. Polaki są ciecniejszo, słabiej uplamicne. 

V Polsce północnej występuje podgatunek Zbliżony do skan-
dynawskiego C. tuliła demophile Froyer, 1844, opisanego z La-
ponii /syn. - sueclca Hemm., lub isis Tbnbg./ o szarawym /nie 
brązowawym/ sp. skł. tyl., z mniejszą liczbą oczek na sp. skł. 
i brakiem oczek na w. skł. V Polsce centr. i płd. okazy mają 
więcej 1 większych oczek na sp. akł., tło sp. skł. tyl. brązowa-
we. Oczka na w. skł. występują częściej, tło sp. i w. skł. jaś-
niejsze, białych plamek na sp. skł. więcej. Forma ta jest zbli-
żona do podgatunku z Europy środkowej - C. tuliła tlphcn Rottem-
burg, 1775. 

Formę z płn. Polski zaliczam do C. tuliła demophile Freyer, 
zaś f. z centr. i płd. Polski - do C. tuliła tlphcn Rott. Oka-
zów górskich /Podhale, Pieniny, Bieszczady/ nie zaliczam do żad-
nego z wyżej wymienionych podgatunków. 

Grupa podgatunków górskich. 
Rozsiedlenie. Płd.-wsch. Europa, płn. 1 śr. Italia. Od gór 

k. Sarajewa do gór Perister, góry Retjezat, Pirin 1 Rlla. Wy-
stęp4je na trawiastych upłazach górskich na wysokości 1500-2000 a 
/Ulg. i Ril., 56/. Okaz złowiony w Tatrach /1700 m., leg. Kw./ 
w piętrze kosówki na trawiastym upłazie znaleziony był w podob-
nych warunkach jak C. tuliła rhodopensls Elw. w górach Pirin. 
Wyglądem zewnętrznym nie pasuje jednak do tego podgatunku. Być 
może większa liczba okazów pozwoli sprecyzować przynależność 
podgatunkową tego okazu. 

86. Coenonyapba pamphilus /Linnaeua, l758/-Strzępotek ruczajnik. 
Miejsce typ. - Szwecja. a. str. 177 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Europa, Azja Hoiejsza, Azja Przed-
nia do Iranu. Na terenie Europy brak jedynie na skrajnej północy 
Skandynawii. W całej Polsce jeden z najpospolitszych gatunków. 
V Tatrach tylko w niżej położonych dolinach. 
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Okres pojawu. Dwa pokolenia. Wiosenne od poł. V do k. VI, 
letnie od k. VII do poł. IX. tf ciepłe, pogodne jesienie może 
pojawić się pokolenie trzecie. 

Biotop. Wazędzie na miejscach suchych i wilgotnych, na po-
lanach leśnych, brzegach lasów, łąkach, drogach, nieużytkach, na 
polach, a nawet w parkach miejskich. 

Bionomia. Lata bardzo wolno, nisko, siada na trawie, na nis-
kich kwiatach, na miejscach wilgotnych. Gąsienice zimują, żerują 
na traŵ cht blizniczka psia trawka /IJardus strlcta L./, wiech-
lina /Poa L./, grzebienica pospolita /Cynosurus crlstatus L./. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Barwa tła w. skł. różni się 
niewiele, szerokość ciernej, brzegowej przepaski od cieniutkiej 
linii do ok. 1,5 ma* jej barwa od jasnoszarej do ciesnobrunotnej. 
Oczko na skł. przed, wyraźne.lub w zanika, rzadko czarno plamki 
na skł. tyl. Spód skł* przed, o nioco zmiennym odcieniu, sp. skł. 
tyl. cieonoszary u pokoi, włos., jaśniejszy u pokoi, letniego. 
Biała plamka końcowa komórki środkowej zanika lub też przetwarza 
się w krótką przepaskę. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C. p. pamphilus L. 

87. Coenonynpha arcenla /Linnaeua, 176l/- Strzępotek wielkoplankou] 
Miejsce typ. - Szwecja. u. str. 177 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza do Kaukazu. Na to ronie 
Europy brak w Anglii, płd. Hiszpanii 1 niemal całej Fennookandll. 
W Polsce częsty, lokalnie liczny na nizinach, w górach rzadszy, 
w Tatrach brak. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VI do k. VII. 
Biotop. Polany i brzegi jasnych, raczej suchych lasów liś-

ciastych i mieszanych. 
Bionomia. Motyle latają wolno, nisko, stale siadają na nis-

kich kwiatach, niekiedy przebywają w zaroślach na brzegach lasów 
w miejscach nasłoneczni ornych. Występują na ogół licznie, czasem 
pojedynczo. Gąsienice żerują po przezimowaniu do maja na trawach 
z rodzaju perłÓwka Afellea clliata L. 1 M. mxtans L./. 

F orny. «Zolezmość znaczna. Brunatna przepaska brzegowa o sze-
rokości 2-4 ma, oczka na w. skł. przed. 1 tyl. występują rzadko, 
jasne obrzeżenie przy wierzchołku skł. tyl. wyraźne lub słabo 
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zaznaczono, niekiedy brak* Na sp. skł. przed» oczka różnej wiel-
kości czasom 2, a nawet 3, na skl. tyl. 3 do 6, biała sauga na 
skł. przed, różnie zaznaczona, biała przepaska na skł. tyl* o 
różnej szerokości* V Pusz. Białowieskiej jeden okaz o jednolitej 
barwie skł., jak u C. pągpbilua /L./ /leg* Kw./* Okazy biało-
wieskie są nieco większe, clecniejsze, intensywniej ubarwione 
niż w innych okolicach Polski. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C.a. arcania L. 

88. Coenonynpha glycerion /Borkhauocn, 1788/- Strzępotek leśny* 
Miejsce typ* - nieznane* m* str. 183 
Iłom. mtó. - C* lphie /Denis et Schifferculler, 1775/. 

Rozsiedlenie* Europa, Azja do Amuru. Na kontynencie Europy 
od zach. Francji 1 płn* Niemiec na wschód, sięgając na północ do 
płd. Finlandii, a na południe do środ. Bałkanów 1 śr. Italii. 
Brok w Anglii, uo Francji 1 Hiszpanii lokalnie, brak w Skandy-
nawii, Danii, Belgii, Holandii, W Polsco częsty prócz Tatr, gdzie 
Jest rzadki. 

Okres pojawu*. Jedno pokolenie od poł. VI do k. VII. 
Biotop* Jasna, trawiasto, leśno polany, brzegi lasów, łąki 

przyleśne. 
Blonomla* Ilotyle latają nisko, wolno, stale siadają na 

kwiatach lub na trawie* W miejscach pojawu zwykle liczno. Gąsie-
nice żerują na trawachs perłówka /Nelica ciliata L*, M. ntrtans 
L./, drżączka średnia /Brlza media L./, grzeblenica pospolita 
/Cynosurus cristatus L./ 1 innych* Zimują mało gąsienice* 

Formy* Wierzch skł* samców od Jasnobrązouego do brązouo-
-brunatnego z jasnym prążkiem na skł. tyl. przy brzegu zewn. lub 
bez, niekiedy na skł. tyl. nlouiolkie oczka, rzadko tło skł* 
clecnoezare bez odcienia brązowego. Czasem w. skł. tyl* nieoal 
czarny* Tło sp* skł* przed, w różnym stopniu ograniczone prsoz 
szarą barwę od wierzchołka skł* Spód skł. tyl. szary lub żółta-
wo-szary z oczkami w liczbie 2 do 6* Białe nieregularne plamy 
różnej wielkości* U samic tło w* skł* nalej lub więcoj zaciem-
nione, skł* tyl* cd jasno- do clecaaohrązowego, z oczkami w licz-
bie od 1 do 4 o różnej wielkości* Tło sp* skł* tyl* szare lub 
żółto-szare, oczka różnej wielkości, białe, nieregularne plamy 

małe, lub tworzą nasret przepaskę. W pin. Polsce okazy cleoalej-
sze* Okazy górskie /Tatry, Gorce, Pieniny/ są drobniejsze z za-
nikającym lub całkowicie zanikłym metalicznym prążkiem na sp* 
"Skł* tyl. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C. g. glycerion 
Bkh. 

89* Coenonynpha hero /linnaeus, 1761/ - Strzępotek brunatny. 
Miejsce typ* - Południowa Szwecja. n* str* 183 

Rozsiedlenie* Od Sachalinu, Japonii 1 Amuru przoz Azję wcho-
dzi klinem do Europy między 48° a 61 sz. płn* sięgając płd* 
Szwecji i Norwegii oraz płn.—zach. Francji. Brak jednak w Belgii, 
Holandii, płn* Niemczech i Danii. Z bezpośredniego sąsiedztwa 
podawany z Niz. Pruskiej - Sp. /173/, w okol* Wilna leg* Moś., 
z Białorusi - Merż. /97/, z okol* Lwowa - Hir*, Rom* /57/» ze 
Stryja - Brun. /27/, z Żurawna - Schil./159/, ze Stanisławowa -
Werch* /203/, z Podola - Kr. /R2/. W Polsce bardzo lokalny, brak 
na Pomorzu, w Sudetach, Karpatach Zachodnich 1 znacznych obsza-
rach w centrum kraju. Dane dawniejsze. Na Poj. Pomorskim znany 
był ze Sławna /1926 - Marquardt/, potem wyginął - Urb. /196/. 
Z Poj. Mazurskiego /Kętrzyn, Wiatrowice, Braniewo, Zalewo, Ełk, 
Wielbark, Nidzica, Elbląg/ podaje Sp*/173/, 2 okazy z okol* Poz-
nania - Schum* /153/, Radze wice n* Wartą - Schum. /153/, Kowanów-
ko n. Wartą - Kar. /65/, Leszno - Vierbub /153/, Gostyń - Stach. 
/153/, Jeżewo - Wize /205/, z Podlasia i Polesia - Kr« /76/, z 
okol. Szprotawy - Ostu. /212/, z Węgrzynowa k* Trzebnicy i Obor-
nik Sl.» Nohr /212/, z okol. Wrocławia - Hens./212/, z Dąbrowy 
i Grodkowa - Pasch. /212/, z okol. Legnicy - Muller /ox coli. 
rłiz. Bytom /, z Wyżyny Slp^kiej /Tarnowskie Góry, Bytom, Zbrosławi-
ce, Murckl, Łabędy/ - Rbl. /141/, z Częstochowy i Krakowa - Pr. 
/137/, z Pusz. Nlepołomicklej 1 Sędziszowa k. Rzeszowa - Kul./83/. 
Dane nowsze. Pusz. Augustowska - leg* Kw*, Pusz. Białowieska -
G,/5Q/, Kw./84/, Pusz. Kampinoska - leg. Kw., Llbiszów na Pole-
siu - leg* Kw., Częstochowa 1 Chrzanów - SU* /165/, okol* Kra-
kowa - Raz*, Pal. /142/, okol. Lublina /Motycz, Zeoborzyce, Kra-
śnik/ - leg. Kw., Roztocze /okol* Zamościa/ - Kięż. /213/* Zwie-
rzyniec - leg. Kw., Pusz. Niepołomlcka - Stł. 1 W«J* /18/»/, Bie-
szczady /Kalnica/ - BI. /15/, Pogórze Przemyskie /Leszczowa, 
Leszczawka, Kuźmlny/ - BI. /15/, Mokra k. Jarosławia /leg. S.U./. 
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Okres pojauu* Jedno pokolenie od k. V do p. VII* 
Biotop. Ukwiecono, wilgotna 1 mokre łąki na polanach 1 

brzegach lasów, na łąkach przyleśnych, również na tarflastych. 
Blonoola* flotyle latają wolno, często odwiedzają kwiaty* 

W tdtejscach pojawu, zwykle ograniczonych, występują na ogół 
llcsiie. Gatunek zanika* Gąsienico żerują do wiosny na wydmuch-
rzycy /Elymus arenarlus L* i £. europaeua L*/, wiechlinie 
/Foa L*/ 1 proeownicy Ąilllun effueuo L*/* 

Forsy* Wierzch skł. szaro-brunatny do ciesnobrunatnego bez 
oczek, albo z jednym lub z dwoma o różnej wielkości, na skł* 
tyl* jedno do pięciu oczek, również zmiennych pod względem wiel-
kości, czasem z białą źrenicą* Na sp* skł* przed* brak oczek, 
albo jedno lub dwa o różnej wielkości, metalicznie błyszczący 
prążek o nieco zmiennej szerokości* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C»h* hero L. 

90* Coenonympha oedippus /Fabrlclus, 1707/.- Strzępctok czarny* 
Iliejsce typ. - południowa część Roa. SRR. n. etr. 183 

Rozsiedlenie. Europa do Uralu przez Azję do Japonii. W Eu-
ropie b. lokalnie na kilku odosobnionych stanowiskach. W Polsce 
znane jedno stanowisko w Puszczy Białowieskiej - Kw./84/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do k. VII. 
Biotop. Bardzo mokre, torflaste łąki przyleśne. 
Bionomia. Motylo latają bardzo wolno wśród wysokich traw 

na terenie zalewanym przez rzekę /Pusz. Białowieska/, często 
siadają na wysokich trawach grzejąc się na słońcu. Występują 
na b. ograniczonym terenie. Gąsienice zimują, żerują na kosaćcu 
żółtym /Iris pseudocerus L./, turzycach /Carex !>./ 1 wiechlinio 
/Poa Ł./. Wskutek osuszania 1 regulacji rzek oraz wprowadzaniu 
gospodarki łąkowej liczba stanowisk w całej Europie maleje. 

Formy. Samce. Rozpiętość 30-35 mu Wierzch skł* od jasno-
do ciemnobrunatnego* Ha skł* tyl* brak oczek lub występują od 
1 do 3 o różnej wielkości, czasem ledwie widoczne, niekiedy b* 
wyraźne* Spód skł* jasnokawowy, żółtawo-czary, rzadko brązowy, 
na skł* przed* oczka różnej wielkości w liczbie od 1 do 4, lub 
brak, na skł. tyl. - 6 /średnica dochodzie do 3 txa/« Na sp. skł. 

183 
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przed, pojawia się niekiedy poprzeczny cioany prążek, a czasem 
obok prążek jasny, na skł. tyl. czasem biała, podługowata plama. 
Samice. Rozpiętość 35-41 on, liczba oczek na w. skł. 2- 6, na 
ep. skł. 8 - 1 1 , brak niekiedy arobroo-białoj plamy. Opisano 
zmienność okazów białowieskich. W Puszczy Białowieskiej występu-
je opisany przez Kw./1967/ podgatunek C. o. magnocelłata Kw. 

Lethlnae 
Podrodzina nieliczna, większość gatunków występuje w Azji 

W3ch. i płd. W Europie znanych jest 6 gat. należących do 4 ro-
dzajów, w Polsce 5 gat. z 3 rodzajów. 

Perarge Hubner, 1018 - Osadnik 
Do rodzaju należy kilka gatunków, w Europie 1 w Polsce jodsn. 

żyłka subkoetalna 1 kubitalna u nasady rozdęto, u samców wystę-
puje piana zapachowa. 

91» Porarge aageria /Lirgłaeus, 1758/. - Osadnik leśny. 
Miejsce typ. - płd. Europa i phi. Afryka. m. str. 183 

Rozsiedlenie. Europa do contr. Azji. w całej niemal Euro-
pie. Brak v Irlandii, śr. 1 płn. Anglii, płn. Danii, płn. i śr. 
Fennoskandii. W Polsce płn.-wsch. rzadki, w innych rejonach 
częsty. Ua Poj. Pomorskim od Odry do rzeki Gwdy, Szczecinka 1 
Koszalina liczny lub b. liczny /Urb., 196/, dalej na wschód 
rzadki. Chełrmo i Szczytno /Sp., 173/, Ostróda /Vogel, 20l/. 
U środ. i płd. Polsce dość liczny, w Tatrach rzadki. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Wiosenno od p. V do p. VI, 
letnie od poł. VII do k. VIII. 

Biotop. Na drogach, polanach i brzegach jasnych lasów liś-
ciastych 1 mieszanych, w miejscach raczej zacienionych, na 
prześwitach leśnych wśród zarośli. 

Bionomia. Motyle latają wśród krzewów w rzadkim podszyciu, 
w prześwitach. Siadają na liściach krzewów grzejąc się na słoń-
cu, również na kwiatach, na drogach. Cąoidnico żerują w VI i 
w jesieni na wiech! lnie zwyczajnej /Poo trivialis L»/, perzu 
właściwym /Agropyron repens P.B./. Zł rujo poczwarka. 
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Formy. Gatunek o nikłej zmienności. Drobne różnice w wiel-
kości 1 barwie jasnych plam na w. skł. Podgatunek nomlnatywny 
występuje w płn. Afryce 1 płd. zach. Europie. V Europie ośrodkowej 
i w Polsce występuje podgatunek P. a. tircls Butler, 1867 
/syn. - P. a. egerldes Staudlnger, 1871/. Pr. opisał podgatunek 
P. a. polonica Pr., brak uzasadnienia /roz. 6*29/. 

Losioaaata Uestwood, 1041 - Osadnik 
Rodzaj liczący niewiele gatunków. tf Europie i w Polsce wy-

stępują 3 gat. V/ stosunku do poprzedniego rodzaju różni się 
szczegółami anatomicznymi aparatu kopulacyjnego. 2yłka subkostal-
na silnie rozdęta, Lubitalna słabiej. U samców występuje plama 
zapachowa. 

92. Laslomaata oogera /Linnaous, 1767/.« Osadnik megera. 
Miejsce typ. - Austria 1 Dania. m. str. 183 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki praez Europę i Azję Przednią 
do Iranu. Europa płd. 1 centr. do ok. 58° sz. płn. Brak w płn. 
Anglii, Fennoskandii /oprócz płd. Szwecji/ i w Estońskiej SSR. 
Znany z całej Polski, przeważnie pospolity, w Tatrach rzadki. 

Okres pojauu. Dwa, niekiedy trzy pokolenia. Wiosenne - od 
poł. V do k. VI, letnie - od k. VII do k. VIII, jesienno pojawia 
się zależnie od warunków klimatycznych w IX do p. X. 

Biotop. Kserotermicaae, otwarte tereny, na polanach i brze-
gach lasów, na polach, nieużytkach, szczególnie w terenie pagór-
kowatym, koło zabudowo»!. 

Bionomia. Łata szybko, stale siada na drogach, szczególnie 
na ścianach wąwozów śródpolnych, na płotach, na ziemi, również 
na kwiatach. Nie spotykany prawie wśród drzew. Lubi wygrzewać się 
na ciepłych, nasłonecznionych miejscach. Gąsienice żerują na 
wiosnę, w lipcu i w jesieni na trawach! wiechlina /Poa L./, kos-
trzewa /Fostuca ovina L./, zimują. Poczwarki znajdowano na zleni 
pod kamieniami. 

Formy. Zmienność mała przejawiająca się w nieznacznych zmia-
nach ciemnego dogania na w. i sp* skł. oraz barwy skł. Poszczegól-
ne pokolenia prawie się nie różnią. U letniego pokoi, tło sp. 
skł. tyl. nieco jaśniejsze. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L.a. megera L. 
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93» Laaionnata maora /Linnaeus, 1738/. - Osadnik brunatny. 
Kiejsce typ. - Szwecja. m. str. 183 
Syn. - Pararge biorą /Fabricius, 1777/» 

Rozsiedlenie. Od pin. Afryki przez Europę i Azję Przednią 
do Ałtaju i Himalajów. Na terenie Europy brak w Anglii, płn.-
-zach. Niemczech, Danii, Holandii i płn. Fennoakandii. V całej 
Polsce na ogół częsty, nie występuje wszędzie, dość lokalny. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. V do poł. VII, w płd. 
Polsce w pewnych okolicach /Dolny Śląsk / dwa pokolenia, w V do 
p. VI oraz k. VII I w VIII /V., 212/. 

Biotop. Jasne, rzadkie lasy, polany leśne, drogi. W górach 
na polanach, zrębach, łąkach w piętrze regla dolnego 1 górnego 
do ok. 1500 m. 

Blonomla. Motyle latają szybko, niespokojnie, siadają na 
kwiatach, na pniach drzew, na drogach. V górach na ogół częstsze 
niż na nizinach. Gąsienice żerują na wiechlinie rocznej /Poa 
annua Ł./, kostrzewie /Festuca L./, mannie jadalnej /Glycerla 
fluitans R. Br./, jęczmieniu płonnym /Hordeum murlnum Ł./, zimują 

Formy. Gatunek zmienny. Rozpiętość samców 37-50 mm. Barwa w. 
skł. od Jasnej, szaro-brunatnej do ciemnobrunatneJ, szerokość 
rdzawej przepaski b. różna* Od całkowitego jej baraku poprzez 
niewielkie, oddzielne plamy aż do szerokiej, ciągłej, przez całą 
szerokość skł. Przy w. skł. przed, oczko jedno, lub podwójne, 
lub dodatkowe plamki, na tyl. 1 do 3. Na sp. skł. przed, żółta-
wa lub rdzawa barwa zaciemniona mniej lub więcej od strony nasady 
skł., tło sp. skł. tyl. jasno- lub ciemnoszaro. Samice barwniej-
sze. Żółtawa przepaska na w. skł. ledwie widoczna lub jej brak 
/f. monotonia Schilde/, lub też szeroka a nawet rozlana na całe 
skł. /f. adrasta Illiger/. Oczko pojedyncze, lub podwójne, albo 
też 1 do 2 dodatkowe plamki. Na skł, tyl. przepaska wąska lub 
szeroka z 2 lub 3» a nawet 5 oczkami. Na sp. skł. przed, tło 
żółto-rdzawe od nasady w różnym stopniu zaciemnione, u wierzchoł-
ka skł, oczko pojedyncze lub podwójna, czasem dodatkowe . 
V Polsce formy północne są ciemniejsze, większość należy do f. 
monotonia Schilde, w Tatrach 1 innych górach polskich występuje 
ferma drobniejsza e stosunkowo szerokiej przepasce. Farma adrasta 
111. pojawia się częściej w płd.-Zach. Europie, w Polsce wyjątko-
wo. V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L.ra. maera L. 
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94. Laslocaaata petropolltana /Fabricius, 1787/- Osadnik górski. 
Miejsce typ. - Leningrad /dawniej Petersburg/. m. str. 189 
Syn. - Pararge hlera muctorum. 

Rozsiedl mię. Europa, Azja przez Syberię do Amuru. Góry 
Europy: Pireneje, Alpy, Schwarzwald, Tatry, Karpaty, góry Buł-
garii. W Europie płn. nlemnl cała Skandynawia aż do Krajów Przy-
bałtyckich na południe /Estońska, Łotewska SSR/. V Polsce znany 
z gór - od Tatr po Bieszczady. V Pusz. Białowieskiej znajduje 
się odosobnione stanowisko nizinnej formy północnej /przypusz-
czalnie stanowisko reliktowe/. Rom. /153/ podaje Informację Gła-
zowa o pojąwie togo gat. w okol. Pińska /Białoruska SRR/. 
Ze względu na znaczne podobieństwa tego gatunku do L. maera /L./ 
Informacja niepewna. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie. W górach od k. V do k. VII. 
w Pusz. Białowieskiej od poł. V do poł. VI. 

Biotop. Według Viidalepp /198/ gatunek ten występuje w Es-
tonii na skraju błot, bardziej ku południowi lata w suchych sos-
nowych lasach. W Pusz. Białowieskiej występuje na polanach 1 skra-
jach suchych, sosnowych lasów. W górach na polanach leśnych, 
kwiecistych zboczach, w dolinach do 1200 a. 

Blonomla. Motyle latają dość szybko. W Pusz. Białowieskiej 
przebywają w ciepłych, nasłonecznionych miejscach, siadają na 
kwiatach, na pniach sosen, na piasku, na drogach. Niekiedy la-
tają wysoko wśród rzadkich sosen. W górach latają głównie na po-
lanach odwiedzając kwiaty. Gąsienice żerują na kostrzewie /Fes-
tuca L./, z lnu Ją. 

Formy. Przepaska żółtawo^brązowa na w. skł. o różnej szero-
kości, u samic znacznie szersza, wyraźniejsza, liczba oczek 1 
plamek zmienna. Spód skł. o brązcwawo-żółtauym tle o różnej roz-
ległości. Okazy białowieskie są cleaniejsze niż górskie. Spód 
skł. bez jasnej barwy /niekiedy ledwie zaznaczone ślady/, zna-
cznie ciemniejszy» bardziej jednostajny, z odcieniem fioletowym. 
Rozpiętość większa niż okazów tatrzańskich o 3-4 mm. 

W Poleca występuje na terenie gór podgatunek nomlnatywny 
L.p. petropolltana F. w Pusz. Białowieskiej - podgatunek opisany 
przez Kw. - L. p. blaloviezensls Kw. 
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Lopinga tfoore, 1393 - Osadnik 
Do rodzaju należy bardzo saało gatunków, w Europie i w Folsce 

jedon. Znaczna odrębność pod względem budowy aparatu kopulacyj-
nego. Żyłka subkostalna u nasady silnie rozdęta, kubltalna sła-
bo. 

93. Loplnga achlne /Soopoll, 1763/. - Osadnik achlne. 
Klejsce typ. - Koryntia. m. str. 189 
Syn. - Pararge delanlra Linnaeus, 1764. 

Rozsiedlenie. Europa, Azja przez Syberię do Aouru i Japonii. 
W Europie występuje na północ etf 45° sz. płn. Brak jednak w 
Anglii, Danii, płn.-zach. Niooczoch i niemal w całej Pennoskandil 
/za wyjątkiem płd. Szwecji i płd. Finlandii/» Podawany z Bran-
denburgii i Meklemburgii - Urb. /196/, z Niziny Pruskiej - Sp., 
/173/, z okol. Wilna - Pr./130/ oraz leg. Moś., z Białorusi 
Marz./97/, z okol. Lwowa i Stanisławowa - WerchT./203/, z Podola 
Kr./82/. W Polsce bardzo lokalny i rzadki. Na nizinie Szczeciń-
skiej podają wiele miejscowości k. Szczecina - Urb. /196/, Mey 
/90/. Według Urbabna /196/ L. achlne /Scop./ rozpowszechnił się 
po 1900 r. w Meklemburgii i na Nizinie Szczecińskiej, później 
liczebność pojawu znacznie zmalała. ledobnie w zach. części 
Poj. Iceorskiego /ssany był z wysp Uznam 1 Wolin, Maszewa i Star-
gardu Szczecińskiego/, ze wsch. Poj. - 1 okaz z doliny rzeki 
Gwdy. Nowszych danych brak. Z Grudziądza 1 Suszu oraz Z Branie-
wa, Morąga, Ostródy, Olsztyna, Kętrzyna, Krutynią, Węgorzewa, 
Gołdapi, Ełku, Orzysza, Nidzicy i Piszu podaje Sp./173/. 
Z tiidlkopolski - Schum, /153/, z Kowonówka - Kar./65/, z Jeże-
wa - Wizo /205/, z Pusz. Diałowiesklej - G./46/ i Pr./134/. 
Pod Warszawą występował do 18OO r., potem wyginął - Kr./79/. 
"Kielce, Bleżanko" /Roo., 153/ /roz. 6130/, Racibórz /Kelch., 
212/, Niemcza /Doi. Slą^k / /Golltschnok, 212/, z okol. Sędziszowa 
pod Rzeszowem - Kul. /00/. Dane nowe. Okol. Pusz. Boreckiej 
/Busz., 217/, Lidzbark Warmiński /Mch., 222/. W Pusz. Piskiej 
i Augustowskiej leg. Kw., Pusz. Białowieska /Kw», 84/, okol. 
Świecia i Tucholi /Pr. i E»S., 140/, okol. Poznania /Klon.,71/, 
Gniezno /Wlze, 207/, Sulejów n. Pilicą /Sl., 226/, okol. Lublina 
/leg. Kw./. W Niemczy przypuszczalnie wyginął /Szp., 224/. 
Węgierka na Pogórzu Przemyskim /leg. S.U./. 
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Okres pojawu. Jedno pokolenie od pol, VI do poł. VII. 
Biotop. Rzadkie lasy liściaste z podszyciem, drogi leśne, 

brzegi lasów. 
B łonom 1 a. Motylo latają wolno wśród krzewów w podszyciu leś-

nym, w miejscach zacienionych z prześwitami, lubią siadać na 
drogach, na krzewach, kwiatach, na zranionych pniach, tfiejsca 
pojawu ograniczone. Gąsienice żerują na leśnych trawach* wiech-
lina /Poa 1./, życica /Lolium teiculentum 1./, perz /Agropyron 
caninum L./, kupkówka /Dactylis gloroerata L./, perłówka Aeli-
ca nutans Ł./ i innych, zimują» 

Formy. Zmienność wybitnie mała. Na w. skł. tyl. 3 lub 4 
oczka, niekiedy brakuje żółtej obwódki. Na sp. skł. nieznaczne 
różnice w rozległości białych plam, liczba oczek na sp. skł. 
tyl. 5 lub 6. 

Y; Polsce występujo podgatunek nomlnatywny L. a. achine Scop. 

4.2.5. Nomeobiidae Bates, 1863 - 'Wioleny 
Rodzina bogata w gatunki zamieszkujące głównie Amerykę tro-

pikalną. w Palearktyce występuje zaledwie kilkanaście gatunków, 
w Europie i w Polsce jeden. Rodzina ta jest blisko spokrew-
niona z rodź. Lycaenidee. Gatunki poloarktyczne małe, o ubarwie-
niu brunatno-brązowya. Przednia para nóg u samców szczątkowa, 
u samic całkowicie rozwinięta. 

Haaearis Hubner, 1818 - Wielena 
Bo rodzaju należy w Europie i w Polsce jeden gatunek. 

96. Hasie aria lucina /Linnaeus, 1758/. - Wielena lucyna. 
Miejsce typ. - Anglia. a. str. 194 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza. Od śr. Hiszpanii, 
Francji 1 płd. Anglii na wschód. Na północy sięga do Bałtyku, 
płd. Szwecji i Estońskiej SRR. Na południu do ok. 40° sz. płn. 
W Brandenburgii 1 Meklemburgii b. rzadki /F., 47, Urb., 196/, 
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na Nizinie Pruskiej b. rzadki /Vogel, 20l/, z okol. Wilna po-
daje Pr. /138/, z okol. Lwowa /częsty/ - Hir., Rom. /57/, ze Sta-
nisławowa - Werch. /203/* ze Stryja - Brun./27/, z Podola -
Werch., Kr. /82/. W Czechosłowacji lokalnie - Kudr. /86/. W Pol-
sce rzadki, b. lokalny, na północy rzadszy, w centr. i płd. 
Polsce częstszy. Dane dawne. Z Niz. Szczecińskiej podaje Mey. 
1 inni /98, 99/$ z Poj. Pomorskiego jedno stanowisko /1897/ 
k. Jastrowia - Urb. /196/. Sp./173/ wymienia Kartuzy, Gdańsk, 
Grudziądz, Kwidzyn, Nidzicę, Kętrzyn, Zalewo, Dąbrówno, Mikołaj-
ki. Z okol. Poznania podaje Schum. /153/# z Kowanówka - Kar./65/, 
z Jeżewa - Wize /205/, z okol. Warszawy /Pomiechowo, Szozypiórno, 
Brzostowiec/ - Słasz./l70/, z okol. Sandomierza - Karp. /66/, 
z Raciborza - Kelch /212/. Wolf /212J wymienia całe Pogórze Su-
deckie /liczny/x Brzeg, Namysłów /Hensel/» Strzelce Opolskie 
/Pesch./, Roztoka /Besk. Sądecki/ - Schil,/i57/. Dane nowsze. 
Pusz. Borecka /Busz., 217/, Pusz. Białowieska /Kw., 84/, okol. 
Bydgoszczy /rzad./ /Pr. i E.S., 140/, okol. Poznania* Procno 
/Wize, 207/, DaTzybór /Kl,, 71/. Wyginął w okol. Krakowa /Raz. 
i Pal., 143/. Okol. Lublina: Zemborzyce /leg. Kw./. Sudety» Kar-
konosze, Góry Wałbrzyskie i Kotlina Kłodzka /Szp., 224/. Cieszyn 
/stug., 185/. Pieniny /Bł., Raz., Zuk., 23/, /leg. Kw./. Pogórze 
Przemyskie /B1., 15/ i leg. S.W., Bieszczady /B1., 15/ oraz 
leg. Kw. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. V do poł. VI. 
Na południu dwa pokolenia. 

Biotop. Polany i brzegi lasów o krzewiastej roślinności, 
gdzie rosną pierwiosnki, w miejscach nasłonecznionych, suchych. 
Polany górskie. 

Bionomia. Motyle latają bardzo bystro, lubią siadać na 
wierzchołkach gałązek niskich krzewów. Zrywają się błyskawicznie 
i za chwilę znowu siadają. Odwiedzają kwiaty. Samice są znacznie 
spokojniejsze, latają wolniej, siadają często na liściach i ga-
łązkach. Gąsienice żerują nocą na pierwiosnkach, szczególnie na 
pierwiosnku wyniosłym /Primula elatior Grufb./, w dzień ukryte 
w trawie. Zimuje poczwarka na ziemi lub między opadłymi liśćmi. 

Formy. Na w. skł. przed, czarny deseń uboższy lub bogatszy, 
w różnym stopniu zaciemnia jasnobrązowe tło. Występujące na w. 
skł. tyl. plamki czasem całkowicie zanikają a niekiedy tworzą 
przepaskę. Tło sp. Bkł. tyl. od jasno- do ciemnobrązowego., 

u Polsce występuje podgatunek nooinatywny "i. 1. lucina L. 
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4.2.6« Lycaonidae Loach, 1015 - liodraszkouate 

Rodzina obojmująca u skali światowej ok. 3000 gat., najlicz-
niej roprozentowana w Aooryce Południowej. Palearlctyka jest 
uboga w gatunki /ok. 450/. lia uuropę px*zypada ok. 90 cat. W i ol-
oce najbogatsza rodzina uotyli dziennych, gdyż liczy 47 gat. 
/30 V* Gatunki polskie należą do 3 podrodzin: Tłioclinae /Ggoń-
czy Sj, Lycacninao /Czorwoóczyki/, Plebojinao /Ixxlraszki/. 

Ogończyki są na ogół brunatno, czoruończyki - złoclstoczor-
wono, modraszki - niebieskio /saoce/ i brunatno /canico/. Gatunki 
tropikalne, szczególnie południowo aaeryl;ańskie, odznaczają się 
niezwykłym bogactuoa barw i desenia. Ilotyle mało lub bardzo małe 
do rozpiętości skł. 45 ŁM. Tropilialne gatunlil bywają większo. 
Samce wielu gatunków posiadają metalicznie błyszczący w. skł. 
Spód skł. u czerwańczyków i modraszków przeważnie bogato uple-
ciony. Układ plamek bywa często ceclią talujonooiczną. indywidu-
alnych przypadltach deseń ten ulega różnorodnyn zmiano». Bud ot/a 
krępa, zwarta, lot szybki, :jotylo latają przcważnio nisko, ;.o-
rzystają z nektaru kwiatów. Poszczególne âtuxild zamicszliuja 
różnorodne środot/iska, przeważnie o ciiżyn nasłonocziiioriiu, na Ojjół 
lokalnie. Sciieuat użyłkowania skł. u czerv/ończykóu i modraszków 
podobny, u ogoaczyków odręcny. Poszczególne gatunlci ;x>jauia.jfi 
s l u jednym, dwóch lub trzech pokoleniach. 

Gąsienico krótkie, szerokie, krótko owłosione lub nasię, że-
rują na ogół na niskich roślinach zielnych, nloktóre gat. mod-
raszków żyją w symbiozie z mrówkami. Iocz\/arki krótkie, grube, 
przytv/ierdzana na niskich roślinach, niekiedy w zioiai, a nav/et 
w mrowisku. 

Ilousze prace wprowadziły szereg zaitsi w dawniej stosowanym 
nazewnictwie. Utvjonono wiolo not/ycli rodzajów. lotnioJu znaczna 
liczba synonimów. Up. u pospolitoco gat. i olyocnatus icarus 
/Rott./ powstało aż 12 synonimów. Wynika to z dużej zmienności 
Indywidualnej jak i z dużego podobleiistwa różnych gatunków. 
U3zystłto to stwarza nierzadko znaczne trudności we właściwym 
ustaleniu przynależności gatunkowej. 
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Theclinaa - Ogończyki 
Najliczniejsza z podrodzln, ale najsłabiej reprezentowana 

w Palearktyce /ok. 100 gat./. Z Europy znanych jest 11 gat., z 
Polski 8. Znaczna większość gatunków występuje w Ameryce Połu-
dniowej. Odznaczają się one niezwykłym bogactwem barw i deseni. 
V Polsce występują gatunki cieimobrunathe o b. ubogim deseniu 
na sp. skrzydeł. Skrzydła krótkie, szerokie, tylne zaopatrzone 
przeważnie w krótlti ogonek. Wierzch skł. jednostajnie brunatny, 
czasem u samic pomarańczowe plamy. Spód skł. nieco bardziej 
urozmaicony. Wszystkie gat. polskie pojawiają się w jednym poko-
leniu. Motyle latają szybko, niektóre przebywają wysoko na krze-
wach i drzewach. Siadają zawsze ze złożonymi skrzydła al. Zmien-
ność b. mała. W ostatnich czasach wyłoniono znaczną liczbę no-
wych gatunków i rodzajów szczególnie z terenu wsch. Azji. 

Thecla Fabricius, 1807 - Ogończyk 
W Polsce i w Europie należy do rodz. jeden gat. Większość 

niezwykłe barwnych gatunków wschodnioazjatycklch należy obecnie 
do nowo utworzonych rodzajów. 

97. Thecla betulae /Linnaeus, 1758/. - Ogończyk brzozowiec. 
Miejsce typ. - Szwecja. m. str. 194 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez centr. Azję do Korei i 
Chin. Nie występuje w Europie północnej i południowej. Brak w 
płn. Anglii, płn. i śr. Fennoskandii oraz w Hiszpanii, płd. 
Italii i płd. Bałkanach. Występuje prawie w całej Polsce pojedyncze 
lub nielicznie i dość lokalnie. V górach rzadki lub też brak. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VII do poł. IX. 
Biotop. Środowiska leśno-zarośloue, brzegi lasów w pobliżu 

tarniny, ogrody owocowe, śródpolne nieużytki, wzgórza i wąwozy 
porośnięte tarniną. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno siadając na wysokich 
kwiatach 1 krzewach, lubią też przebywać przy wierzchołkach krze-
wów. Motyle spotyka się pojedynczo w ogrodach owocowych, a na-
wet w parkach, w miejscach lęgowych są nieco liczniejsze. 
Gąsienice żerują głównie na tarninie /Pruzms splnosa L./, rza-
dziej na Innych śliwach /Prunus L./, rzadko na brzozie /Betuła 

50 
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alba L./. Gąsienico zinują w jaju jako wyrośnięto ł l<igną się 
wczesną wiosną /w., 212/. loczuarka na gałązkach. 

Forsny. Gatunek mało zmienny. U samców występuje niekiedy na 
w* skł» przód, jasna plama cniej lub bardziej wyraźna. U samicy 
żalenia się w niewiolkich granicach odcień l wielkość pomarań-
czowej plany. Niekiedy pojawiają się dodatkowe pomarańczowe pla-
my. W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny T> - b. botulae L. 

Quercuaia Verity, 1943 - Ogończyk 
V Polsce 1 w Europie do rodzaju należy jeden gatunek. 

98. Ouercuala quercua /Llmacus, 1758/.- Ogończyk dębowiec. 
Miejsce typ. - Anglia. m. str. 194 

Rozsiedlanie. P2n. Afryka, Europo, Azja Iłiiejsza, Azja frzod-
nia do Iranu. Na terenie Europy brak ty lico w pin. Anglii, w 
Fennoskandii pojawia się jedynie na płd. krańcu. W lolsce spoty-' 
kdny niemal wszędzie, ale pojedynczo, lokalnie 1 dość rzadko. 
W górach na ogól brak lub też rzadki. 

Okres pojawu. Jodno pokolenie od k. VI do pol. VIII. 
Biotop. Cieple, jasne lasy liściasto, dąbrowy, polany 1 

brzegi lasów . Lasoetepy. 
Bionomia. Motyle latają szyblco, wysoko w koronach drzew, 

szczególnie dębów, lub wyższych krzewów. Miejscami rzadkie, nie-
kiedy częstsze, zawsze latają pojedynczo. Siadają często wysoko 
na drzewach. Gąsienico żerują na dębach /Ouorcus L./, na nisko 
zwisających gałęziach starych drzew, lub na młodych krzewach 
dębiny. Na wiosnę dojrzała już gąsienica opuszcza skorupkę jaja 
oczekując pojawienia się młodych listków dębowych 1 żeruje do 
końca maja. Gpłonice dębowca należą do gą3ienicożernych. Nisz-
czą nawet gąsienice 1 poczwarki swego gatunku. 

Formy. Bardzo mało form odmiennych. Spotyka się okazy z po-
marańczowymi plamami na w. skł., a także okazy baz połysku. 

W lolBce występuje podgatunek nomlnatywny a. ą. guercua L. 
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Ncrdmcnnia Tutt, 1907 - Ogończyk 
Do rodzaju należą 3 gat. europejskie, 2 polskie. Motyle o 

brunatnym sp. i w. skł. Na skł. tyl. mały ogonek lub jego ślad. 

99» Nordmacnla acaclao /Fabriclua, 1737/.-Ogończyk akacjowy. 
Klajaoe typ. - Płd. Rosja. cw str. 194 

Rozsiedlenie. Płd. Europo, Azja Itolejsza do Iranu. U Euro-
pie zachodniej sięga na północ do ok. 50° oz. płn. we wschodniej 
do olu 52° sz. płn. Brak w płd. Italii i Grecji. Znany z okol. 
Lwowa - Hir., Rom. /57/. Stanisławowa - Werchr. /203/, Podola -
KT. /02/. W całej płn. Foloco brak. U centralnej Polsce pojawia 

rzadko, częstszy w płd. części kraju. 
DUM dawniejozet okol. Warszawy* Pomiechówek 1 Miłosna /Słasz., 
170/* Wielkopolska» Jeżewo /Wizo, 205/ /dano nie potwierdzone/. 
Kotlina Śląska /rzadki/s Brzeg Dolny /U., 212/. Okol* Sandomierza 
/Karp., 66/, okol. Kielc /Bież., 17/. Okol. Krakowa /Pr., 131/ 
/Informacja błędna - roz. 6x31/. Nouy Sącz /Klocu, 153/. 
Dane nowsze. Oleśnica /Kok., 220/. Wyżyna Lubelska* Puławy, Ka-
zimierz n. Wisłą, Zomborzyce 1 Łopiennik k. Lublina /log. Kw./, 
Tomaszów Lubel. /Xięż.# 213/. Dębno k. Ożarowa /leg. Kw./. Okol. 
Pińczowa /Kos», 72 oraz leg. Kw./, okol. Miechowa - Klonów /leg. 
Kw./. Okol. Zawiercia /Masł., 94 i Sk., 165/. Okol. Krakowa /Raz. 
i Pal., 143/. Rejon Cieszyna /Stug., 105/. Pieniny /3ł., Raz., 
£uk., 23 oraz leg. Kw./. Żegiestów /leg. Kw./, Pogórze Przemyskie 
/leg. S.U./. 

Okres pojawu* Jedno pokolenie od k. VI do k. VII. 
Biotop. Kseroteraiczne, nasłonecznione środowiska porośnięte 

tarniną, zarośla na brzegach lasów, szczególnie tereny pagórko-
wate z roślinnością o charakterze stepowym, na podłożu wapiennym. 

Bionomia. Lot szybki, gwałtowny, ciotyle siadają na kwiatach 
szczególnie roślin baldaszkowatych, na krzewach, niekiedy latają 
dość wysoko wokół kwitnących krzewów. Gąsienice żerują jedynie 
na tarninie /Prurzus spinosa L./, lubią karłowate, silnie nasło-
necznione krzewiny. Zimją jaja /W., 212/. Gąsienico żerują w V. 

Formy. Zmienność znikoma. Różnice występują w ilości i wiel-
kości pomarcriczouych plam na sp. skł. tyl. Biało pionki na sp. 
skł. niekiedy zanikają* 

W i olsco występuje podgatunek nomlnatywny II.a. acoclae F. 
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100. Hordoannla lllcls /Esper, 1779/. - Ogończyk stopowy. 
Miejsce typ. - Erlangen. a. str. 194 

Rozsiedlenie. Europa, Azja ttoiejszo, Syria. Na terenia 
Europy brak w Anglii, w Fennoakandii tylko na płd. skrawku 
Szwecji, brak w zach. 1 płd. Hiszpanii. V Polsce lokalnie częsty, 
na Pogórzu Przemyskim 1 w Bieszczadach rzadki, z pozostałej cz 
części Karpat nie podawany, na l̂ ogórzu Sudeckim nierzadki. 

Okres pojawu. Jodno pokolenie od k. VI do p. VIII. 
Biotop. Kwieciste, jasne i ciepłe polany, brzegi lasów, za-

rośla dębowe. Tereny o charakterze lasostepu. 
Blonomla. Motyle latają dość wolno, przeważnie wśród traw 

1 kwiatów, lubią kwiaty baldaozkooate, ale siadają 1 na macie-
rzance w zacisznych, nagrzanych miejscach. Rzadziej przebywają 
wyżej na drzewach. Gąsienico żerują do k. V na niższych gałę-
ziach dębów /Ouercus L./, należą do gąsienlcożernych. Poczwarka 
umocowana na gałązce KM sito ziemi. 

Forcy. Zmienność nieznaczna. Normalnie Istniejąca u samic 
pomarańczowa plam na w. skł, bywa zmniejszona, a nawet niekiedy 
zanlfca. U samców normalnie plany brak, ale niekiedy się pojawia. 
Białe przepaski, na sp. skł. częściowo lub całkowicie zanikają 
albo też bywają rozlano. 

W iolsce występują podgatunek noainatywny N. i. ilicis Esp. 

Strymonidla Tutt, 1906 - Ogończyk 
Motyle ciemnobrunatno jak gatunki poprzedniogo rodzaju, z 

którymi tworzyły do niedawna jeden wspólny rodzaj Strymon Hbn. 
Do rodzaju należy w Europie i w Polsce 3 gat. 

101. Strymonidla splnl /Denis et Schiff ermuller, 1773/- Ogoń-
czyk t aminowi oc. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 194 
* 

Rozsiedlenie. Sr* 1 płd. Europa, Azja Ilniejsza do Ironu, 
w Europie brak w płn. Francji, Anglii, Belgii, Holandii, Danii, 
Fennoakandii 1 Krajach Przybałtyckich. Sięga na północ do Niecna 
1 Wilii. W Polsce rzadki, spotykany lokalnie, pojodynczo niemal 
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ną całym obszarze kraju, w górach - tylko na terenie Pienin. 
Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do p. VIII. 
Biotop. Ciepłe, nasłonecznione, kserotermlcżne tereny o cha-

rakterze zaroślowym, szczególnie wzgórza, pagórki o podłożu 
wapiennym. Również na polanach i brzegach lasów z roślinnością 
garoślową /tarniną/. 

Blonomla. Motyle trzymają się na ogół swoich terenów lęgowych, 
latają dość szybko siadając często na kwiatach baldaszkowatych. 
Występują lokalnie, pojedynczo, przeważnie na porośniętych tar-
niną terenach. Zimje Jajo, gąsienice żerują przeważnie na tar-
ninie /Prunus splnosa L./, ale 1 na śliwie /P. dooestlca L./ 
oraz na szakłakti /Rhamous cathartlca L./ niekiedy w większej 
iloici w V do poł. VI. Poczwarka umocowana na sprzędzonej nici. 

Formy. Gatunek mało zmienny jak i inne gatunki tej grupy. 
Samice niekiedy posiadają rozlane brązowo-pomarańczowe plamy na 
w* skł. Niewielkim zmianom ulegają białe przepaski na sp. skł. 
niebieska plama na sp. skł. tyl. czasem zanika. Fora geograficz-
nych mało. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny S. s. splnl 
Schiff. 

102. Strymonidla w-albua /Knoch, 1782/. - Ogończyk w-blałe. 
Miejsce typ. - Lipsk. m. str. 200 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Azja centr. do Japonii 
1 Chin. W Europie sięga na północ do płd. Anglii, płd. Szwecji 
1 płd. Finlandii. Na południu brak w Hiszpanii /oprócz Gór Kan-
tabryjskich/ 1 w Grecji. W Polsce rozmieszczony bardzo lokalnie, 
najczęściej rzadki, spotykany pojedynczo. W wyższych górach 
brak, w terenie podgórskim rzadki, znany z przedgórza Kariionosay 
/Mar., 93/, Gór Bielawskich /Szp., 224/, Pienin /Bł., Raz., 
Żuk., 23/, Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów /B1., 15 oraz leg. 
W.G./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do p. VIII. 
Biotop. Ciepłe, nagrzane, niezbyt wilgotne, zaroślowo-przy-

leśne środowiska. Jasne polany śródleśne w sąsiedztwie wiązów. 
Tereny pagórkowate. 
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Bionomia* Motylo latają dość szybko, odwiedzają kwiaty 
roślin bałdaszkowatycb, trzymają się sąsiedztwa miejsc lęgowych 
z rośliną żywicielską - wiąz górski /Ulous scabra HI 11» U. raon-
tatsus With./. Ietylo spotyka się pojedynczo, choć niekiedy w 
miejscach pojawu licznie» Gąsienico żerują głównie na wiązach 
/Ulmus L«/, a niekiedy na innych drzewach li.'iciastych w maju» 
Według YoelsclJow'a /212/ gąsienico żerują i przepoczwarczają się 
parami /poczwar ka samca kolo poczwarki samicy/ na pniach blisko 
ziemi* 

FanJy» Zmienność b» mola* Opisane są formy o zanikającym 
charakterystycznym zalacmiu białego prążka w kształcie litery 
W oraz f. o zważonej lub poszerzonej białej przepasce na sp» 
skł* tyl* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 3» w-album 
w-albun Knoch. 

105* Strymnldla prunl /Linnaet>s, 1730/.- Ogończyk śliwowiec» 
Miejsce typ* — Niemcy. m. str* 200 

Rozsiedlenie» Europa, Azja centr» do Pacyfiku. W Europie 
znany z jej części centralnej. Na północ sięga płd. Szwecji, 
płd. Finlandii, na południe do ok. 45° sz. pin. Vi i ols co naj-
rzadszy z ogończyków spotykany na całym niemal terenie kraju 
pojedynczo i b. rzadko, nie wykazany z Tatr. Ze względu na rzad-
kość rozsiedlenia trudno rtnkładrtfo ustalić. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do k. VII. 
Biotop. Jasne, ciepłe, niezbyt suche polany leśne, przyloś-

ne zacnośla z tarniną, środowiska o charakterze sterowym, ogrody, 
sady. 

Bionomia. Motylo latają dość szybko siadając na kwitnących 
krzewach lub na wysokich kwiatach /baldaszkowatych/, zawsze po-
jedynczo. Lubią przebywać nad potokani. Zimują jaja. Gąsienice 
żerują nocą od wczesnej wiosny do końca maja na tarninie /Prurats 
spinosa L./ i Innych śliwach /Lrunue L./. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Ha w. skł. niewielkim zmianom 
ulega wielkość, kształt 1 barwa pomarańczowych plam. Ma sp. skł. 
t/1* występują zadany szerokości białego prążka oraz desenia 
utworzonego z pomarańczomj przepaski brzegowej. 

U Polsce występuje podgatunek nomlnatywny S.p. prunl L. 
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Callophrya nmhftrg, 1020 - Ogończyk. 
Do rodzaju należą w Europie dwa b. podobne gatunki o brunat-

nym wierzchu 1 zielonym spodzlo skł. W Iolsce występuje jeden 
gatunek, drugi w płn. Afryce oraz lokalnie w płd.-zadu Europie. 

1C&. Collopfcryg rubi /Linnaeus, 1758/.- Ogończyk zielony. 
Miejsce typ. - Szwecja. n. str. 200 

Rozsiedlenie. Cała Europa, płn. Afryka, Azja przez Syborlę 
do Sachalinu. W całej Polsce dość pospolity, w górach rzadszy. 

Okree pojauu. Od k. IV do k. VI, a nawet w VII. Niekiedy 
pojawiają sio nieliczne okazy drugiego pok. w VII i VIII. 

Biotop. Jasne leśno polany 1 brzegi losów o charakterze za-
roślewym, na niejscach niezbyt wilgotnych. 

Dlonomia. Motyle drobne, bystro latające, slx*lają z upodo-
baniem na wierzchołkach niskich krzewów, przelatują stale z 
jećbego na drugi, upodobniając się zielonym spodem do całych, 
świeżych listków. Gąplenlco żerują w lecie na wielu roślinach 
zielnych, głównie zza janowcach /Cenista L./, szczodrzeńcach 
/Cytisus L./, malinach /Rubus W , borówkach /Vacclnluo L./ 1 
wielu innych, Ziaują w stadium poczuarki na ziemi, niokiody 
dwukrotnie. 

Formy. Zaocznym zmianom ulega biały dooeu na sp. skł. 
oraz wielkość okazów. Zielona baruu zmienia się nloznacznie. 

U iolsce występuje podgatunek notcinatyuny C. r. rubi L. 

Lyceoninaa - Czerwończyki 
Gatunki podrodzlny wyróżniają się barwą wierzclu skrzydeł. 

Samce przeważnie ognistoczerwcne, metalicznie błyszczące i sami-
ce o podobnym tle, lub brunatne. Na spodzie skrzydeł bogaty 
deseń z czarnych, okrągławych pławek, przeważnie w jasnej otocz-
ce. U gatunków polskich w komórce środkowej na sp. skł. przed. 
2 czarne plamki tworzące linię prostą wraz z czarną płaską przy 
końcu komórki /u podrodzlny Plebejinae brak plamki lub 1/. 
Motyle małe, siadają na kwiatach Często z na wpół otwartymi 
skrzydłami. Większość gat. tej podrodzlny występuje w Paloarkty-
ce, w Europie 12, w Polsce 6. Rodzaje występujące w Polsce są 
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blisko zo sobą spoiarownione, różnią się szczegółami anatomicz-
nymi. Gatunek Palaoochryoophsnus hippothoe /L./ posiada pewno 
ceoby anatomiczne Zbliżające go do podrodzlny Ilodraozkóu - Plo-
bejlnae. 

Lyoaena Fabricius, 1807 - Czerwończyk 
Do rodzaju należy ok. 10 gat. praoważnle z Azji wsch. 

W Europie 1 w Polsco występują 3 gat. Dymorfizm płciowy wyraźny. 

103. Lycaena helle /Donis ot Schifforiiillpr, 1773/. - Caorwai-
czyk najcnlojszy. 

Miejsoo typ. - Wiodou. m. str. 200 
Syn. - Chrysophacus aaphidamas /Ecpar, 1700/. 

Rozslodlonie. Od contr. 1 płn. Europy przez Syberię do Aauru. 
U Duropio rozmieszczony b. Idealnie, na dużych obszarach brak. 
Zwarty rejon pojawu znajduje się w Fomoskaadil i dalej ku wscho-
dowi. W Uurople zach. szereg rozproszonych stanowisk. U lYtrypgll 
przed 100 laty liczny, dziś na wymarciu /Ber., 11/. Drugi 
większy rejon występowania zajmuje obszar od płn.-usch. 
przez Polskę na wschód. W Czecłiosłowacjl b. rzadki /Uxtr., 06/. 
Meklemburgia i Brasdenburgia /rzadki/ /Urb., 196 i F. 47/. 
Okol. Królewca /Sp., 173/. Ólcol. Wilna /los. Moó. i Ii/./. Pia-
łoruś /częsty/ /Herż. 1 inni, 97/. Okol. Lwowa /Ilir. i Roo.,57/, 
okol. Stanisławowa /ifcrch., 203/. W całoj iolsce lolcalnlo. 
Dano dawno. Okol. Szczecina czysty /Urb., 196/. I'oj. Pocjorctciet 
Koszalin, Źydowo k. Polanowa /Urb., 196/, St. Kiszewa /Sp., 173/. 
Opalenio i Zalowo k. Ilorąsa na -oj. Mazurskim /Sp., 173/. >josi-
na k. Poznania /Schuo., 153/. Rawicz /Don., 153/. itotllna ̂ lijskax 
Oleśnica /W., 212/, IJcpysłów /Uoc., 212/, Cieplice Cl. /Gotsch., 
212/, Zlana Woda k. Lubina /Lin., 212/. Częstochowa /Ir.# 137/. 
Okol. Sandomierza /Karp., 66/. Dano nowsze. lucz. Augustowska 
/leg. Kw./. Ilisz. Diołowioska /Kw., 04/. Chodzloż n. Hotoclą 
/Sław., 223/. fusz. Itonpinosisa /1eg. Kw./. Podlasie: Lubartów, 
Libiążów k. l/łodawy /leg. Ku./. Sulejów n. lilicą /Sl., 226/. 
wyżyna LubelsUas Zooborsyco, Placki, Łopiennik Górny, Nałęczów 
/leg. Kw./. Zawiercie /Ilasł., 94/. Okol. Kraltowa /r»az. i lal., 
143/. Okol. PLiczowa /KOG., 72 oraz LE^. Kw./. Śląsk Cieszyński 
/Stug., 105/. Karkonosze /Mar.» 93/, na Pogórzu LrzoaysIdLa 
leg. S.W. 
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Okree pojauu. W płd. i centr. I oloco dwa pokolenia. Pier-
wsze od p. V do p. VI, drucie /eon. aeot. obocura Ruhl./ od 
p. VII do p. VIII. W płn. rejonach kraju /tusz. Augustowska, 
Pusz. Białowieska/ pojawia się w jednym pokoi, od p. VI do 
poł. VII. 

Biotop. Występuje wyłącznie na wilgotnych lub mokrych, tor-
flastych łatach, najczęściej nad rowami z wodą przy wyżej wy-
rośniętych krzewach olszyny. 

Bionomia. Fotyle latają dość bistro, nisko tuż nad trawą, 
ustawicznie siadają na kwiatach lub na liściach niskich roślin 
z rozłożonymi skrzydlata! grzejąc się w słońcu, nocują na spod-
niej stronio liści wyższych krzewinek /olszy/. Wy stępują b, lo-
kalnie, alo w miejscach pojawu licznie lub nauet b. licznie, 
niechętnie opuszczają miejsca lęgowe. Spotyicałom maleńkie skraw-
ki łąki /ok. 30-50 rĄ\ na których corocznie pojawiały się mo-
tyle. nigdy nie odlatywały na sąsiednie polanki. Gąsienice że-
rują w V 1 VI oraz w VIII na wężouniku /Polygonum bistorta L./v 
Poczwarka uiaocowana do liści rośliny żywicielskioj. niekiedy zi-
mują poczwar ki pierwszego pokolenia. 

Formy. Form geograficznych mało. Dość znaczne różnice wy-
stępują między obu pokoleniami. Wiosenne jost znacznie jaśniej-
sze, samce o barwie fiołkowo-różouej o dużej skali zmienności. 
W. skł. przed, samic od brunatnego do żółto-pooarańczouego, cza-
som pojawiają się niebieskawo pianki. W pok. letnim saoco i sa-
mice są jednostajnie ubarwiono, zmienność b. mała. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L. h. helia 
Schiff. 

106. Lycaena pfalaeas /Linnaeua, 1761/. - CzorJończyk żorok. 
Miejsce typ. - Wostoroannia /Szwecja/. o. str. 200 

Rozsiedlenie. Cała Palaarktyka. W Afryce sięga do oaz Sa-
chary i do Abisynii, w Azji daleko na północ, a na południu do 
Indii, na wschodzie do Japonii. Znany toż z Ameryki Północnej. 
W całej iolsoe prawie wszędzie b. pospolity, w Tatrach w niż-
szych rejonach rzadszy. 

Ukres pojawu. Dwa lub trzy pokolenia. Pierwszo od p. V do 
poł. VI, drugie /gen. aest. aestiva Zoll./ od p. VII do k. VIII, 
trzecie w IX do p. X /nie zawsze/. 
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Biotop. Występuje niemal wszędzie w lasach, na łąkach, na 
polanach, głównie w środowiskach ciepłych, suchych, kwiecistych. 
Ula spotkałem go jedynie na msżarach oraz silnie podmokłych 
łąkach 1 turzycowiskach. 

Bionomia. Motyle ruchliwe, stale przelatują z kwiatu na 
kwiat, latają nisko, dość szybko, siadają z na wpół otwartymi 
skrzydłami, spotykane nlenal wszędzie w miejscach nasłonecznio-
nych. Gąsienice zimują, żerują na wężowniku /Polygooum bistorta 
L./ 1 na szczawiach /Rumeac L./ w V, VI, a potem w VIII, IX. 
Poczwar ka umocowana do rośliny żywicielskioj. 

Formy. Zmienność znaczna. Wierzch skł. przed, od jasnoczer-
wonego, metalicznie błyszczącego, poprzez clotnoczorwcny do 
silnie zaczemłonogo. Czarne plamy na w. skł. różnej wielkości 
i kształtu, na skł. tyl. pojawiają się niekiedy niebieskie plamy. 
Pomarańczowa przeposka na sp. skł. tyl. od ledwie zaznaczonej do 
szerokiej, wyraźnej. Rzadko spotyka się forqy o żółtawo-blałym tle 
w. skł. Pokolenia wiosenno i jesienne są znacznie jaśniejsze, 
z miejszyml czarnymi plamkami niż pok. letnie. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L. p. phlaeas L. 

107. Lycaena dlspar /Howorth, 1003/. - Czerwończyk płomieniec. 
Miejsce typ. - Anglia. o. str. 206 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez śr. Azję do Korei, Chin 
i Tybetu, w Europie - lokalnie w Francji, Holandii', Niemczech 
1 płn. Italii. Dalej ku wschodowi od ok. 13° dł. wsch. lokalnie 
na obszarze od Adrlatylsu do Bałtyku i Zatoki Botniokiej. Brak 
w Grecji. Z najbliższego sąsiedztwa Sp./173/ podaje kilka sta-
nowisk z Niziny Pruskiej. Okol. Wilna /leg. Moś./. Wyżyna Nowo-
grodzka /Kr., 70/« Białoruś /częsty/ /Merż. i inni, 97/. Wołyń 
/Xięż., 153/. Okol. Lwowa /Mir., Roo., 57/, okol. Stryja /Brun., 
Ził, okol. Stanisławowa /Werch., 203/, Podole /Kr., 02/. W Pol-
sce występuje lokalnie. Dane dawniejsze. Nizina Szczecińska 
/Urb., 196/. Na całym Poj. Ponorofciia nie znaleziony /Urb.,196/. 
Poj. Mazurskie: Zalewo, Ostróda, Olecko, ftłk i Szczytno /Sp., 
173/. Okol* Warszawy: Ronbertów, Grodzisk, Pilawa, Garwolin 
/Rom., 153/ /roz. 61352/. Kotlina Śląska 1 okol. Cieplic oraz 
Oleśnica k. Wrocławia /Woc., 212/, Pruszków k. Opola /Krotsch-
ner, 212/. Okol. Sandomierza /Karp., 66/. 
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Daae nousao. Nizina Szczecińska cz<*sty od Jlducłiowoj przez 
Szczecin, stopnicę do Kopie. Rojon dolnej Wisły* okol* Torunia, 
Grudziądza i Chełma /wiole stanowisk/ /Pr., i E*S., 140/. 
Okolico Morąga na Poj. Kazurstiini Żabi nóg, Morąg, NIebrzydowo, 
Łukta /leg. Kw./, Giżycko i Bogaczów© /Dusz., 217/. Hraz* Pis-
ka /leg. Kw./. FUaz. Auguątowska /leg. Kw./. Pusz. Białowieska 
/leg. Kw./. Chodzież zw Natocią /Sław., 223/. Okol. Poznania» 
Chludowo /Lud., 221/, Puszczykowo 1 Przyjezierae /Hch., 222/, 
Zlalonłca /Śliw., 225/, Pobiedziska /Kl«, 71/. tusz. Kampinoska 
i Zielonka pod Warszawą /leg. Kw./. I» okol. Cieplic v Kotli-
nie Śląskiej wyginął /Szp., 224/. Sulejów n. Pilicą /Sl., 226/. 
Polesie Lub. /Libiążów/ /I04J. Kw./. Ha Wyżynie Lubelskiej /Lub-
lin, Zoofoorzyce, Łopiennik Górny/ /leg. Ku./. Pĉ órao Przemys-
kie /Dl., 15/ oraz leg. S.u.r Bloozczady /nie rzadki/ /B1., 15/. 

Okres pojawu. Pojawia się w jednym lub w dwóch pokoleniach 
/na południu Polski/. Pok. pierwsze w drugiej poł. VI i w VII. 
Drugie pok. /niepełne i nie zawsze/ w drugiej poł. VIII. 
W płd. Europie pojawiają się regularnie dwa pokolenia. 

Biotop. Silnie podmokłe łąki, niekiedy okresowo zalewane, 
nad rowami z wodą, Jeziorkami wśród łąk. 

Blonomla. Gatunek rzadki, spotykany w specyficznych środo-
wiskach, których liczba stale maleje. Gatunkowi grozi wyginię-
cie, co miało miejsce w Anglii, gdzie dawno już wyginął. Obec-
nie jest t««a na nowo wprowadzany . Kotyle /samce/ latają poje-
dynczo siadając na uysckich balrtas?.! /x/atych Isuiatach lub wyso-
kich trawach. Sacaico prowadzą bardziej ukryty tryb życia. Lot 
bystry. Gąsienico żarują na szczawiach /Humez hydrolapathum lida., 
R* acjuaticus L», R. cbtusifollus L./ oraz na wężouniŁw /loly-
gonum biaterta L./. Zisaują mało gąsienice. Poczuarki na rośli-
nach żywlcielsklch» 

Formy. Nieznaczna skłonność do tworzenia fora geograficz-
nych. Zmienność Indywidualna większa. Podgatunek nomlnatywny, 
opisany z Anglii, wyginął ostatecznie przed 1060. W całej nie-
mal Europie występuje L. dispar rutilus Vfernb. Zmienność sao* 
ców. Rozpiętość skł. pok. pierwszego od 20 do 30 aa, barwa tła 
niekiedy silnio rozjaśniona, częściowy zanik lub też powiększe-
nie czarnych plamek na sp. skł. Ua w. skł. przed, często wy-
stępuje dodatkowa czarna plamka w komórce środkowej. Zmienność 
samie* Rozpiętość sltł. od 30 do 42 tom, zmiany w układzie 1 wiel-
kości czarnych ploook na w. 1 na sp. skł. W. skł. tyl. bywa 

150 

całkowicie pozbawiony czarnej barwy /b. rzadko/. W drugim po-
koleniu. zmiany podobne. Rozpiętość skł. okazów drugiego pok. 
znacznie mniejsza? samce 24-32 nm, samice- 23-35 mm. 

W Polsce występuje podgatunek L. dispar rutilus Werab. 

Heodes Dalman, 1016 - Czerwouczyk 
Rodzaj nieliczny, w Palearktyce I w Europie 4 gat., w Pol-

sce 3. Nieznaczne różnice anatoniaczne w stosunlcu do innych 
rodzajów podrodzlny. Wyraźny dymorfizm płciowy. 

103. Heodes virgaureao /Linnaeus, 1750/. - Czerwończyk dukatek. 
Miejsce typ. - Szwecja. m* str* 206 

Rozsiedlenie* Europa, centr. Azja do wsch. Syberii. W Euro-
pie nie wszędzie* Brak w Anglii, płn. Fennoskandil, płn.-zach. 
Francji, płd. Hiszpanii, płd. Italii 1 Grecji. W Polsce Wszędzie 
rozpowszechniony, na ogół liczny, w górach rzadszy, w Tatrach 
wyjątkowo. Według Kr./79/ wyginął w żwirze k. Warszawy. 
Kr./79/ nie spotkał tego gat. na Podlasiu /za wyjątkiem Pusz. 
Białowieskiej/. 

Okres pojawu. Jedno pok. od k. VI do poł, VIII. 
Biotop. Kwieciste, nasłoneczniane polany i drogi leśne, 

brzegi lasów, niezbyt wilgotne kwieciste łąki, wzgórza z roślin-
nością krzewiastą. 

Blonomla. W sobie właściwych siedliskach motyle przeważnie 
częste, stale siadają na kwiatach, latają nisko, dość szybko. 
Samice pojawiają się ok. 10 dni później. Gąsienice żerują od 
wczesnej wiosny na szczawiach /liunex acetosolla L., R. acotoea 
L/• Ziauje Jajo. Poczwarka nisko przy ziemi na roślinie żywi-
ciele klej. 

Formy. Zmienność znaczna. Opisano wiolo podgatunków jak 1 
form Indywidualnych* Zmienność samców: ognista barwa w* skł. 
niekiedy bywa nieznacznie wzmocniona, częściej rozjaśniona, 
nawet w krańcowych przypadkach do niemal białej. Na w* skł. 
przed, występują niekiedy czarne plamki od jednej do trzech, 
stosunkowo częściej występują nieregularne, białawe rozjaśnie-
nia na w* skł., czarne obrzeżenie bywa zwężono lub rozszerzone. 
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Na sp. zmienia się barwa tła skł. tył., deseń z czarnych, jak 
i białych płarook bywa wzbogacony lub uboższy. Zmienność samic: 
barwa tła w. skł. od brązowo-ezaroj do ognistoczerwcaej, deseń 
z czarnych płaook bywa uboższy lub wzbogacony, w. skł. tyl. 
od zupełnie jasnego /jak skł. przed./ do całkowicie zaciemnio-
nego, niekiedy pojawiają się białawe pianki na w. skł. tyl. 
Zmiany na sp. skł. jak u samców. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 11. v. virgauraĉ  Li 

109. Haodea tityrus /Poda, 1761/. - Czerwończyk brunetek. 
Miejsce typ. - Oraz» m. str. 208 
Syn. - Chrysopbanus dorllls /Uufhagel, 1766/. 

Rozsiedlenie. Î uropa, Azja tWLejsza, Azja Przednia, Syberia 
do Ałtaju /Ulg., Ril., 56/. Na obszarze Europy brak w Anglii, 
Danii i Fennoskandil. W Hiszpanii lokalnie. W Polsce rozpowszech-
niony i liczny na nizinach, rzadki w górach, w Tatrach brak. 

Okres pojauu. Dwa pokolenia» wiosenne /gen. vern. veraalis 
Kabel/ od poł. V do k. VI, letnie /gen. aest. tityras Poda/ od 
poł. VII do k. VIII. Wyjątkowo mogą się pojawiać okazy trzecie-
go pok, w IX. 

Biotop. Kwieciste, raczej suche, ciepłe, nasłonecznione 
polany leśne, ciepłe tereny na piaskach, alo również na miej-
scach nieco wilgotnie jszych na łąkach. Na łąkach górskich w 
pobliżu strumieni. 

Bionomia. Motyle latają nisko, dość szybko, stale siadają na 
kwiatach, w miejscach pojawu zazwyczaj liczne. Gąsienice żerują 
na szczawiu zwyczajnym /Rumsx acetosa L./ i polnym /R. aceto-
sella L./, zimują gąsienice drugiego pok., a częściowo i pier-
wszego. Poczwar ka na ziemi. 

Formy. Gatunek solenny. Opisano wielo ras i podgatunkćw 
araz f. Indywidualnych. Zmienność samców, Różnice występują 
w barwie w* skł. od jasnej, szarawej do ciemnobrunatnej, przy 
zewn. brzegu na,w. skł. mogą występować pomarańczowo plamki w 
różnej liczbie: od wyraźnych, dużych plamek na obu parach skł. 
poprzez całą gamę zmian aż do zupełnego ich braku, czarne plam-
ki na w. skł. wyraźne lub też niekiedy zanikają, liczba plamek 
różna. Zdarzają się okazy albinotyczne. Bardzo rzadko pojawiają 
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się na w. skł, tyl, niebieskawe pianki. Spód skł. od żółtawo-
-ezarego do ochrowo—żółtego, pomarańczowa przepaska brzegowa 
wyraźna lub w zaniku. Wielkość i liczba czarnych plamek zmien-
na. -Zmienność samic większa. Wierzch skł. od ciecnobrunatnego 
/bez pomarańczowo j przepaski brzegovjoj/ poprzez różno stopnie 
rozwoju pomarańczowego desenia aż do całkowicie pomarańczowych 
skł. przednich. Spód skł. tyl. od szarawo-żółtego do ochrowo-
-żółtego, przednich cd ochrowo-żółtego do ognlstopoooarańczo-
wego, dosoń-na w. i sp. skł, zmiomy pod względom wielkości i 
ilości czarnych plamek. 
v/ymionione zmiany ubarwienia są przeważnie wszędzie spotykane. 
Sporadycznie pojawiają się okazy o innych rodzajach zmian. 
Pok. wiosenno posiada na ogół nieco Jaśniejszy w. skł. oraz 
bardziej szarawy sp. skł. 

U iolsce występuje podgatunek nomlnatywny II. t. tltyrus 
Poda. 

110. Heodes olclphron /Rottemburg, 1775/.-Czcrwończyk zanglenloc 
Miejsce typ. - Berlin. m. str. 200 

Rozsiedlenie. Europa, Azja iiiiejsza, Azja Przednia, Azja 
centr. do Ałtaju. Na terenie Europy brak w Anglii, płn.-zach. 
Francji, Bolgli, Holandii, Danii, FounoGkandil oraz płd. Grecji 
U całej Polsce lokalnie, rzadszy od obu poprzednich gat., 
zdarzają siv większe obszary, na których go brak. W górach 
rzadki, w Tatrach brali. 

Okres pojawi. Jedno pokolenie od poł. VI do k. VII. 
Biotop. Kwieciste, słoneczne, sucho lub niezbyt wilgotno 

polany leśne, brzegi lasów, łąki, polany górskie, środowiska 
leśno- zaroślowe. 

Blonomla. Motyl lata bardzo bystro, zygzakowato, pojawia 
się i niknie z pola widzenia, siada często na kwiatach driakwi 
gołębiej /Scabiosa colurdbaria L./ i macierzanki /?hymus L./. 
Pojawia 3lę pojedynczo, czasom licznie. Samice się póź-
niej i latają dłużej, gdy samców już nie widać. Gąsienico żeru-
ją po przezimowaniu na szczawiu zwyczajnym /ftumex acotosa L./ 
i innych szczawiach. Poczwarka przy ziemi. 

Formy. Wiele opisanych ras i podgatunków, również form 
Indywidualnych. Najbardziej zmienną u samców Jest barwa w. skł.i 
od ciennofiolotowoj do czorwono-ełocistej. Formy północne są 
najclecniejsze, im dalej na południe, tym bardziej złotawe. W 
latach bardziej suchych i gorących większy Jest udział okazów 
Jasnych, złotawych. W latach zimnych i wilgotnych okazy są bar-
dziej fioletowe. Wiolkość 1 liczba czarnych plamek na w. skł. 
różna. Na spodzlo skł. zmienia się wielkość czarnych plamek 
oraz rozjaśnienie tła barwą pomarańczową. Samico mają róunioż 
zmienną barwę w. skł. od cleraiobrunatnej do żółto-pooarańczouoj. 
W Polsce spotyka się na ogół samice brunatne, niekiedy z rzędom 
kilku żółto-pooarańczowych plamek. Na sp. skł. zmiany jak u sam-
ców. Rzadko spoty!ta się okazy o większej lub mniejszej redukcji 
czarnych plamek na sp. skł. Niekiody na w. skł. tyl. występują 
niebieskie plamki. Zmienna Jo3t też wielkość okazów. 

W Polsce występuje po>igatunek nomlnatywny II. a. alciphron 
Rott. 

Tbersamonia Verity, 1919 
Do rodzaju należy kilka gatunków, z których 2 występują 

w Europie. Do niedawna zaliczano trzeci gat. - Thersamonia 
dispar /Haw./. 

Thersamonia thorsamon /Esper, 1784/. 
Miejsce typ. - Sarepta. m. str. 200 

Rozsiedlenie. Płd.-wsch. Europa, Azja Mniejsza, Azja Erze-
nia do Fergany. W luropie: płn. i śr. Italia, Czechosłowacja, 
Węgry, Rumunia, Bałkany, Ukraińska SRR. Znany z Podola z Jaru 
Dniestru - Kr. /02/. Z Polski dotąd nie podawany. 

Palaoochrysophanus Verity, 1934 - Caerwończyk 
U Europie 1 w Polsce należy do rodzaju jeden gatunek bar-

dziej zbliżony anatomicznie do podrodzlny Plebojlnae niż inno 
c zorwończyki. 
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111» Palaeochrysophamis hippothoe /Linnaeus, 1761/. - Czerwoń-
czyk łąkowy. 

Miejsce typ. - Szwecja. m. str» 208 
Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez Azję do Amuru. tf zach. 

Europie nie wszędzie. Brak w śr. 1 płd. Hiszpanii, zach. i płn. 
Francji, Anglii,.płd. Italii, częściowo w Grecji. V/ Polsce lo-
kalnie, w miejscach pojawu przeważnie liczny. Jedyny czerwończyk 
pojawiający się stale w Tatrach do 1450 m. 

Okres pojawu. Jedno po koleni o od p. VI do poł. VII. W Ta-
trach miesiąc później. W Czorsztynie złowiono samicę 19.VIII. 
1955 - Bł., Raz., Zuk. /23/. Autorzy uważają, iż okaz ten nale-
ży do drugiego pokolenia. Wydaje się, iż jest to przypadek opóź-
nionego pojawu, gdyż samice pojawiają si<< niekiedy o 3 tygodnie 
później niż samce. 

Biotop. Wilgotne i mokre łąki śród- 1 przy leśne. W górach 
na polanach w reglu, w sąsiedztwie potoków. 

Bionomia. Motyle latają niezbyt szybko, nisko nad kwiatami 
siadając z na wpół otwartymi skł. Występują bardzo lokalnie 
trzymając się określonego, czasem b. niewielkiego fragmentu 
łąki. Bardzo niechętnie opuszczają swoje stało stanowiska. Sa-
mice pojawiają się zwykle tydzień później, a czasem nawet do 
trzech tygodni. Gąsienice po przezimowaniu żerują do maja na 
szczawiu /Rumex acotosa L./ i na wężowniku /tolygonura bistorta 
L./. 

Formy. Gatunek zmienny. Opisano wiele podgatunków i ras 
oraz f. Indywidualnych. U samców cala gama zmian barwy w. skł.i 
od niemal białej /rzadko/ poprzez żółtawo-złotą do czerwono-mio-
dzianej. Połysk skł. różnyj od matowych do silnie błyszczących, 
szerokość ciemnego obrzeżenia skł. zmienna. Cierane miejsca na 
skł. przed, 1 tyl. w różnym stopniu fioletowo przyprószone. 
Zaciotaaienie w. skł. tyl. nnloj lub bardziej rozłegłe. Ciemne 
plamki na w. skł. w różnej liczbie, wyraźne lub nio, lub brak 
Ich całkowicie. Zmienność samic również znaczna. Tło w. skł. 
przed, od brunatnego, bez jaśniejszego desenia, poprzez różno 
X. przejściowe do złotawo-czerwonego, na skł. tyl. przepaska 
brzegowa w różnym stopniu rozwinięta, lub jej brak. Ha skł. tyl. 
występują niekiedy niebieskawo płaaki. Spód skł. przód, obu płci 
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od jednolicie ciemnoszarego do pomarańczowego /szczególnie u 
samic/» Okład czarnych plamek b» zmienny, nieregularny, syme-
tryczny lub nie, na lewej i prawoj połowie może być całkowicie 
różny. Samice tego gatunku są b. podobne do 3anie H. alciphron 
/Rott J • W Alpach na większych wysokościach występuje P. h. 
eurydaz» Hffmgg. /syn» - eurybia Ochs»/. W Polsce f. górskie, 
a także i tatrzańska, nio wykazują wyraźniejszych różnic w sto-
sunku do nizinnych. 

W lolsco występuje podgatunek noainatywny P»h» hippothoe L. 

Plebojlnac - Modraszki 
Podrodzina liczy ok» 550 gat», z których połowa występuje 

w Palearktyce. Z Europy znanych Jest ok. 70 gat», z Polski 32» 
Charakterystyczna jest barwa w. skł. U samców dominuje niebie-
ska o najrozmaitszych odcieniach, u sanie brunatna. Ua brunat-
nym tle występują często pooaraiczowo plamki brzegowo. Spód 
skł» obu płci przeważnie ozarawo-olobioskawy z bogatym deso-
nieo utworzonym z czarnych, a czysto i z pooaraiczowych plamek 
brzegowych» Układ plamek bywa zazwyczaj cechą taksonomiczną. 
Znaczna zmienność Indywidualna w układzie plamek. Motyle mało 
o rozpiętości 15-^0 ma, latają zwykle nisko odwiedzając kwiaty, 
czasem siedzą groeoanie na wilgotnyćh alejscach. Wiele gatun-
ków ma zwyczaj zbierania się grorjadnie o znierzchu na \/yeoko 
wyrośniętych trawach lub krzewinkach. W ostatniczasach wiolo 
podgatunków zostało podniesionych do rangi gatunku. Irzypucz-
czalnie dalsze badania liczb'. t<t powiększą. Jo niedawna 
większość gat. tej podrodziny należała do rodzaju Lycaona F. 
/Seitz, 1 6 1 / . Obocnio utworzono wiele nowych rodzajów. 

Gąsienice wielu gatunków oodraszliów żyją w symbiozie z rnrów-
kami, posiadają ono na I segmencie gruczoły wydzielające ciecz 
spijaną chętnie przez mrówki. Hietciedy gąsienice przenoszą si^ 
do mrowiska, gdzie się zapoczwarczają. Gąsienice i poczwarkl 
są chroniono przez nrówkl. 

Laopldes Hubner, 1823 
Do rodzaju należy na obszarze Europy jeden gatunek wyróżnia-

jący się budową aparatu kopulacyjnego, użyłkowoniota skł. oraz 
deseniom spodu skł. Występuje głównie w strefio tropikalnej 
Afryki 1 Azji. 
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Lampldeo boetlcus /Linnaeus, 1767/, 
Miejsce typ, - Algeria. m. str. 215 

Rozsiedlenia. Europa płd., płn. Afryka, Etiopia, Azja I-taiej-
sza, Azja śr. i płd., część Australii, w Europie do ok. 48° 
sz. pin. Pojedynczo okazy wędrują daleko na północ aż do 
Anglii i płd. Skandynawii. V Polsce dotąd nie znaleziony, ist-
nieje Jednak możliwość pojawienia się pojedynczych okazów Jako 
wyjątkowa rzadkość. 

Syntarucus Butler, 1900 
Do rodzaju należy na obszarze IXiropy również Jedoń gatunek 

tropikalny sięgający płd. Europy. Wyróżnia się-deseniem sp. skł. 
oraz charakterystycznym użyłkowanieu. 

112. Syntarucus pirithous /Łlmacus, 1767/. 
Miejsce typ. - Algoria. m. str. 215 
Syn. - Tarucus telicanus /Lang, 1799/. 

ftozsiedlenie. l-łn. Afryka, płd. Europa, Azja lilio Jsza. W 
Europie płd. do ok. 45° sz. płn. Podobnie jak u poprzedniego 
gatunku pojedyncze okazy wędrują daleko na północ. Z terenu 
Polski podane 3ą dwa przypadkJ. złowienia te&o gatunlai. Jeden 
okaz miał złowić Ilering pod ionżą /Rom., 153/, drugi poda Jo 
U. /212/ z z okolic Brzegu /leg. Uoc./. Karczeuslci /65/ 
podaje, iż znajdował gąsionice S. pirithous /L./. Informacja 
błęctaa /roz. 6:33/. Na południu motyl pojawia się od wczosnoj 
wiosny w kilku pokoleniach. 

W Polsce mogą się pojawiać jodynie pojedynczo, przypadkowo 
zalatujące okazy. 

Everee Hubner, 1823 - Modraszok 
Do rodzaju należą na terenie Europy 3 gat. traktowane do 

niedawna Jako Jeden wspólny gatunek. Motylo małe, na skł. tyl. 
wąski ogonek lub jego ślad. 
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113. Evoroo argiades /Pallas, 1771/.- Modraszek komcnicowy. 
Miejsce typ. - Saoora /Z3RR/. m. str. 215 

Wskutek stosowania różnych nazw i mylenia tego gat. z L. 
argyrognomaa /Bgstr./ mogą zaistnieć pewne niedokładności przy 
ustalaniu rozsiedlenia /roz. 6*34/. 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez Azję do Japonii. Pół-
nocna Ameryka. Ma to renie EUropy brak w Anglii, Holandii, 
Danii, Fennoakandii, Estonii i Łotwie, gdzie pojawiać się mogą 
pojedyncze, przylotno okazy. W Hiszpanii tylko na płn. skraju. 
W Polsce nie wszędzie. Ma Poj. Pomorskim rzadki. Dawniej /1000/ 
IJoring /196/ podaje z Pomorza jako posp. W nowszych czasach w 
dolinie Odry i w zach. części Poj. Pomorskiego występowanie 
nlopewne. Z informacji Urb. /196/ wynika, iż gatunek ton zmniej-
sza swój zasięg na terenie płn.-wsch. Niemiec I płn.-zach. Pol-
ski. Od rejonu dolnej Wisły na wschód spotykany częściej. 
W Sudetach lokalnie. Nie wymieniany z Gorców, Podhala, Tatr 1 
Pienin, podany z Bieszczadów /B1., 15/. Na pozostałym terenie 
kraju lokalnie nierzadki, czasem częsty. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Gen. vern. argiades Pall. od 
p. V do poł. VI. Gen. aest. tlreslas Rott. od p. VII do poł. 
VIII. Niekiedy pojawia się pok. trzecio w IX. 

Biotop. Eserotermlczne środowiska roślinności leśno—zaroś— 
lowej na polanach 1 brzegach lasów, na nasłonecznionych poboczach 
dróg leśnych. 

Blonomla. Motyle latają szybko, siadają na kwiatach, na wil-
gotnych miejscach, na końskim nawozie na drogach i w rowach 
przydrożnych. Samice rzadsze, przobywają raczej w miejscach kwie-
cistych. Gatunek wędrowny. Gąsienico żerują josienlą coraz w VI 
i VII na komonicy /Lotus comiculatus L./, lucernie /lcdicago 
L./, koniczynie /Trifollum L./ i innych, zimują Jako dorosłe, 
pokarmu na wiosnę nie przyjmują, jodynie wodę. Poczwarka na 
roślinie pokarmomej* 

Formy. Gatunek nieznacznie zmienny. Potu wios. jost mniej-
sze /rozp. 16-22 ran/, /pok. letnie o rorp. 22-28 a*V. U pok. 
wlosaanego często brak pomarańczowych plamek na sp. skł. tyl. 
Z faktu tego wynikło szereg błydów /r-oz. 6»34/. Różnico wśród 
samców wynikają głównie z niewielkich zmian barwy w.skł., szero-
kości czarnej, brzegowej przepasie! oraz zmian desenia na spodzie 
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skrzydeł* Wśród samic spotyka się okazy o słabszym lub inten-
sywniejszym niebieskim przyprószeniu na w* akł. Ha w. skł. 
tyl. występują dwie pomarańczowe plamy, lub Jodna, lub ich 
brak. Zmiany desenia czarnych plamek na sp. skł. są na ogół 
nieznaczne, choć trafiają się też okazy bozplamkowo. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny E. a. arglades 
Pall. 

114. Everes docoloratus Stanrilnger, 1836. 
Miejsce typ. - Węgry, Bułgaria. jo. str. 215 
Horn. nwż. - E. sebrus Hubner, 1026. 

Rozsiedlenie. Płd.-wsch. Europa od Słowacji na południe i 
wschód. Podawany z Podoła /Kr., 02/. W Folcco znany z jednego 
okazu złowionego prsez R. bukowskiego pod zaaliiom w Czorsztyn 
nie 10.VII.1954. Okaz ten widziałem, później zaginął. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Cen. vern. vornalls Grund po-
jawia się w V 1 VI, pok. lot. w VII i VIII. 

Biotop. Kseroteraicase, nasłoneczniane środowiska roślinno-
ści zaroślowo-łąkouej na brzegach lasów, na wzgórzach. 

Blonooia. Motylo latają szybko, siadając na wyższych kwia-
tach 1 krzewach, występują loltalnle, w oiejscu pojauu zwykle 
dość licznie. Gąsienice żerują w jesieni i po przezimowaniu na 
wiosnę na lucernie norkowatoj /Medicago lupulina L./. 

Formy. U sooców niebieskie przyprószenio o różnej intensyw-
ności» od okazów o b. słabym przyprószeniu, nieciał brunatnych, 
do Jednolicie szoro-nieblesklch. Szerokość brzegowej przepaski 
zmienna* Ha sp. skł. u obu płci deseń z czarnych plamek zmienny 
aż do całkowitego zaniku. Ewentualnie ukazujące się w Polsce 
okazy należałyby do podgatunku nominaitywnogo E.d. docoloratus 
Stgr. 

115. Everea alcetaa /Hoffmannsegg, 1004/. 
Miejsce typ. - Zagrzeb /Jugosławia/* m. str. 215 
Syn. - Everes coretas /Ochsenhelmer, 1808/. 

Rozsiedlenie. Płd. Europa. Hiszpania lokalnie, płd. Francja, 
płn. Italia, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, 
Z Polski znany jeden okaz znajdujący się w Muzeum w Krościenku 
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n. Dunajcem z etykietą* "Pieniny, Kosarzysko, 22.V.1938, leg* 
Stuglik". Okaz ten znajdował się w zbiorze jako 12* argiades 
/Pall./*, oznaczyłam go /1954/ jako E* alcetas /Hffogg./. Być 
może pojedyncze okazy przedostają się zo Słowacji na teren 
płd* Polski* 

Okres pojawu* Dwa pok. w V i VI oraz VII i VIII /For*, 26/* 
Biotop. Kaerotermlczno siedliska roślinności earoślowo-

—łąkowej i stepowej, ha brzegach lasów. 
Blonomla* Gąsienice dorosło zimują, żerują na cieciorce 

pstrej /Coronilla varia L./, wyce słownej /Vicia sativa L./ i 
lucernie nerkowotoj /Modicago lupulina L./. 

Formy. Na sp* skł. deseu z czarnych plamek zndonny aż do 
Całkowitego zaniku* Samico obu gatunków E* alcetas /Hffmgg./ 
oraz E. decoloratus /Stgr./ bardzo trudno odróżnić. Podgatun-
ki nie są opisane. Ewentualnie ukazujące się w Polsce okazy 
należałyby do podgatunku nomlnatywnogo E. o* alcetas /Hffmgg*/* 

Cupido Schranck, 1801 - Modraszok 
Do rodzaju należy kilkanaście niewielkich modroszków z 

Europy i Azji* W Europie występują 4 gat., w Polsce jeden. 

116. Cupido mlnlnus /Fuessly, 1775/. - Modraszok rajeniejszy. 
Miejsce typ. - Szwajcaria. ni* str* 215 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy, przez centr* Azję do Amu*u* 
W całej niemal Europie poza płd. Hiszpanią, płd* Grecją 1 płn* 
Fennockandlą, w Anglii lokalnie* W Polsco pojawia się lokalnie, 
w miejscach pojawu przeważnie liczny. Vf niższych górach jak 
Pieniny, Bieszczady często pospolity* U Tatrach wyjątkowo.. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Wiosonno od poł. V do k* VI, 
letnie od poł. VII do poł. VIII. 

Biotop. Środowiska leśno-earoćlot», na niezbyt wilgotnych 
łąkach przyleśnych, na polanach górskich, na terenach stepowych, 
częściej ca podłożu wapiennym. 

Blonomla. Motyle latają nisko, dość szybko, siadają na kwia-
tach, na wilgotnych miejscach na drogach, na nagrzanych słoń-
cem trawach 1 liściach* Jaja są składano w nlerozolniętych jesz-

2 1 8 

cże kwiatach. Gąsienico żerują w VI i w jesieni w kwiatach 
wełnicy /Anthyllis vulneraria L./, a rzadziej - cieciorki 
/CoroniUa L./, traganka /Astragalus L./, koniczyny /Trifoliuo 
L./ i Innych* Zimują gąsienico a częściowo poczwarki /W., 212/. 

Formy. Zmienność stosunkowo mała. Nasada w. skł* u samców 
bywa niekiedy przyprószona w różnym stopniu niebieskimi lub 
zielonymi drobnymi ziarenkami* Barwa w* skł* bywa niekiedy sza-
rawa* Czarne, okrągłe plarfd. na sp. skł. czasem zanikają częś-
ciowo, lub nauot całkowicie. Rozpiętość zmienna od 13-25 sn 
/okazy polskie/. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C* n. nininus 
Fuessl* 

Cupido osiris /Molgon, 1029/. 
Miejsce typ. — nieznane. m. str. 221 
Syn. - Lycaona sehrus /Doisduval, 1832/. 

Rozsiedlanie. Od Hiszpanii przez płd. Europę i Azję Mniojszą 
do Ałtaju. Lokalnie w Hiszpanii, Alpy, płn. Italia, Austria, 
od Słowacji, Węgier i Rumunii na południe do Grecji. Jedoń 
niepewny okaz miał złowić Garb. pod Lwowom /roz. 6t35/. Z I ol-
ski nie podawany* 

Glaucopeycho Scudder, 1072 - Modraszok 
Do rodzaju nałożą gatunlil o odmiennym desoniu czarnych 

plaook na sp* sitł. niż u innych rodzajów. Rodzaj obejmuje Jdl-
kanaśclo, przeważnie contr, i wsch. azjatyckich gatunków. 
Z Europy znano są dwa, z Polski jeden gatunek. 

117. Glaucopeycho aleacis /Poda, 1761/.- Modraszok loóny. 
Miojsco typ. - Graz. m. str. 221 
Syn. - Lycaona cyllarus /Eptteoburg, 1775/. 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy, przez Azję Mniejszą, Azję 
contr, do Arauru. Płn. Afryka. Hlszpenia lotialnie, bral: w Anglii, 
Danii, śr. i płn* Fennoakandii, Estonii. Na Litwie 1 iotwlo b. 
rzadki. W Meklemburgii dawniej rzadki, obecnie nio stwiordzony 
/P.» 47/. .W Polsce płn. b. rzadki. Dane z Wolina /Manteuffel, 
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192?/ niepewno, brak potwierdzenia /Urb., 196/. V, okol. Lębor-
ka Kratz złowił kilka olcazów /1914/, potem brak /Urb., 196/. 
Na Poj. Mazurskim b. rzadki, Sp./i73/ podaje Braniewo, Elbląg 
i Gdańsk. W rusz. Augustowskiej 1 okaz i tusz. Knyszyńskiej 
1 okaz /log. Kw./. V Fusz. Białowieskiej już liczny. Ha połud-
ni© od 52° sz. płn., staje, się znacznie częstszy, w górach brak 
lub rzadki, podawany pojedynczo z Sudetów 1 Bieszczadów. 

Okres pojauu. Jedno pokolenie od poł. V do p. VII. 
Biotop. Jasne lasy liściasto, polony. Kwieciste, sucho i 

niezbyt wilgotno łąki przylośno. 
Biooooia. Motyl lata dość szybko, rzadko siadając na kwiatach, 

zawsze pojedynczo, sanlco spotylta się o wiole rzadziej i nioco 
później. Gącionice żerują od VIII, a po przezimowaniu w IV na 
lucemio /Medicago sativa L./, czczodrzedcu /Cyticus capita-
tus Scop./, traganku /Astrogalus L./, noetrzyku A^Hletus L./, 
janowcu /Genlsta 1./ i innych cotyIkowatych. 

Formy. Barwa w. skł. samców zmienna* od fioletowej do nie-
bieskiej. Szerokość czarnego obr*zeżenia skł. różna. Wśród samic 
spotyka się często okazy o fioletowym przyprószeniu nasady 
skrzydeł, nieldedy aż de brzegu zewnętrznego. U obu płci zmie-
nia się w dużych granicach wielkość 1 ilość czarnych ploook na 
sp. skł. Rozpiętość w granicach 25-35 mm. 

17 rolsce występuje podgatunek nomlnatywny G. a. olcacis loda. 

Macullnea v m Eecko, 1915 - Modraszek 
Motyle posiadają zwylde na w. skł. rząd ciccnych plamek, 

na niebieskim tle, są stosunkowo dużo, deseń na sp. skł. cha-
rakterystyczny. Gąsienice pewnych gatunlŁÓw żyją w synbiozie z 
mrówkami. rodzaju należy 7 gat., z których 5 występuje w 
Europie, 4 w lołsce. 

113. Macullnea alcon /Denis ot Schifforouller, l775/-Modraszok 
gorycznik. 

Miejsce typ. - Wiedteń. o. str. 215» 221. 
Omawiany gatunek oraz naatęjny M. rebeli /Iłirscłike/ two-

rzyły do niedawna joden wspólny gatunek. Po wydzieleniu nowego 
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gatunku wyłoniła się sprawa rozsiedlenia obu gat., która do 
dziś nio jest Jasna. 

Rozsiedlenie przypuszczalne. Od wsch. Francji przez śr. 1 
wech. Europę do Ałtaju i Tybotu. Ma terenie Europy brak w An-
glii, nioaol w całej Francji, w Norwegii, Szwecji /za wyjątkiem 
płd. skrawka/, w Finlandii, Krajach Irzybałtyckich, w śr. i 
płd. Italii oraz w płd. części Bałkanów. Rzadki wJSrandcriburgii 
i Ifokledburcii. okol. Wilna /VJcropaJowo/ /log* Sw./. Za płd.-
-woch. granicą znany z okol. Lwowa /Mow., 153/, Stryja /Drun., 
27/, Stanisławowa /iVarch., 203/, z Podola /lir., 02/. Ma tere-
nie Polski nioDol zupełny brak w rejonie północnym, lokalny w 
centr. i płd. Połoco, rzadki u górach /podany tyli» z l odhala 
i Pienin/. Dano dawniejszo, roj. Mazurskie /Dąbrówno k. Ostródy/ 
/Lp., 173/. Itowanóutio k. Obornik /Kar., 65/, Jodłanka k. tfłoda-
wy /Kr., 76/. letlina Sląpkat Rzyoówka k. Obornik SI. /Hohr., 
212/, Sobótka i okol. Wrocławia /Woc., 212/, Skarbiszowice k. 
Opola /Posch., 212/. Itopenina k. Tarnowokich Gór /U., Rbl'.,2l2/. 
Okol. Kielct Nałęczów, Brzezinki /Bież., 17/. lilimcntćw k. San-
domierza /Karp., 66/. Częstochowa /ir., 120/, Zawiercie /U.,115/, 
okol. Krakowa /2obr., 131/» Racibórz /Kolch., 212/, Sędziszów 
p. Rzeszowem /Kuł., 03/. Dane nowsze. Płutowo U. Chełcna /Ir., 
i E.S., 140/, Chlebowe k. Obornik /liczny/ /Lud., 221/. Pusz. 
PCoapinoeka /liczny/ /leg. Kw./. 'ołookouola k. \7łodawy /leg. 
Kw./, Jedlanka k. Włodawy /log.^lr., GK coli. ii;./. Zagnas-lsk 
/Sok., 172/. :xOistrowiczldL k. Ślęży /szp., 224/, /Kok., 220/, 
/ia., 119/. Okol. Częstochowy /su., 165/, Zawierclo /l&cł.»94/, 
Cłarzaoaów /Sic.» 165/, okol. Krasowa /Raz,, Pal., 143/, Zakaniai 
lu Pińczowa /Kos., 72 oraz log. Kw./. Okol. Oświęcimia i Cie-
szyna /Stug., 105/. Podhalo /pojawił się od 1932 ię./ /i tr., 179/. 
lieniny /Bł., Raz., Żulu, 23/ oraz log. Kw. 

Okros pojawu. Jodno pok. od p. VII do poł. VIII. 
Biotop. Moczarowato, terfiaoto łąlsi śród- 1 przyloóaao. 

Związany z rośliną L̂ okaruewą goryczką krzyżową /Gentiona cru-
clata i g. wąskolistną /G. pncuoenantho L./ oraz z mrówkaai, a 
szczególnie Mymica laevinodis Myl. 

Bicnooia. ilotyl lokalny, w aiojocach pojauu często liczny, 
lata wolno, nisko siadając na kwiatach 1 trawach. Nielsiedy aotylo 



199 222 

zbierają się pod wioczór gromadnie na krzewach jałouca, gdzie 
nocują. Gąsienice żerują do pierwszej wylinki na goryczce, po 
czym udoją się na zimowanie do mrowiska, gdzie żywią się larwa-
mi 1 poczwarkaol mrówela Myrmica loovinodis Myl., Tapinotaa or-
ratlcum Latr., TetramotóLum caaspltum L. /For., 46/. Gąsienice 
1 poczwar ki wydalają z ciała kropelki miodu, które mrówki spi-
jają /Dor., 11/. Ma wielu stanowiskach gatunek zanika. 

Formy. Gatunek mało zmienny. U samców barwa w. skł. od mle-
czno- do cleanofiołkowoj. Przepaska brzegowa różnej szerokości 
do 2 .0X0. Układ i wielkość czarnych plamek na sp. skł. zmienne, 
niekiedy całkowity zanik plamek. U samic występuje często nie-
bieskawy nalot u nasady skł., który zajuuje niekiedy niemal całą 
powierzchnię skł., ciecne plamki na w. skł. wyraźne lub nie-
dostrzegalno. 

U Polsce występuje podgatunek nooinatyuny 12. a. alccn 
Schiff. 

Hacullnea reboli /Hlrschko, 1904/. 
Miejsce typ. - Alpy Styryjskie. m. str. 221 

Rozsiedlenie przypuszczalne. Od zach. Francji na wschód do 
Danii 1 śr. Europy. Lokalnie w Hiszpanii 1 w Apeninach. Rzadki 
w Danii i śr. Europie /Hig., RU., 56/. Ze Słowacji 2 okazy 
podaje Moucha /1959/ /Kudr., 05/, okazy oznaczone przez W. For-
stera. Danych z Polski brak. Oba gatunki II. reboli /Hirsch./ 
i Ii. alcon /Schiff./ są b. podobne. II. reboli /Hirsch./ występu-
je lokalnie na suchych terenach /For., 46/. Rozsiedlanie w śr. 
Europie dokładniej nie poznano. Być może gatunek ten pojawia się 
w zach. Polsce. 

119. Macullnea arion /Llnnaous, 1750/. - Modraszok arion. 
Miejsce typ. - norychorga. m. str. 221 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Iłiiojsza, Azja śr. i wsch. do 
Mandżurii, Ussuri 1 centr. Chin. Ha terenie Europy brali niemal 
zupełny w Anglii, lokalnie w Hiszpanii, brak w śr. 1 płn. Fen-
noekandli oraz w płd. części Bałkanów. W Polsce rozpowszechniany, 
miejscami liczny, w górach rzadszy, w Tatrach wyjątkowo. 
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Okres pojauu* Jedno pok* od k* VI do p* VIII* 
Biotop* Kaerotoraiczno środowiska roślinności lo&io-zaroślo-

wej, szerokie drogi, większa polany 1 brzegi suchych, piasz-
czystych lasów* V terenach podgórskich na suchych łąkach 1 pola-
nach* 

Bicnooia* Motyle latają pojedynczo, szybko, długo, rzadko 
siadając na kwiatach, lubią odwiedzać macierzanką. Gąsienice 
żerują do jesieni na macierzance piaskowej /Thymus eerpyllum L./ 
zimują w mrowiskach żywiąc się larwami i poczwarkaol Kymlca 
scahrinodis dyl* oraz Lasius flava Deg. Poczwarka w mrowisku 
/For*, 46/. 

Foray. Gatunek b. zmienny, dużo opisanych form. Barwa w. skł. 
obu płci od jasno- do clemnon 1 ebiesIdLoJ. Znaczne równice wystę-
pują w układzie czarnego desenia, spotyka się okazy zupełnie 
bezplamkoue i poprzez całą gradację różnych fcro saclemlonia aż 
do niemal całkowicie czarnych. 3amice mają na ogół większo i 
więcej czarnych plam oraz silniejsze zaciepoienla, okazy górskie 
są nieco mniejsze 1 słabiej uplauioce /Pieniny/. Deooń z czar-
nych plam na sp. skł. na ogół mniej zaienny niż wierzch. Plamy 
bywają różnej wielkości i kształtu, zmienia się też ich liczba. 
Błękitny nalot na spodzie u nasady skł. tyl. różnie rozprzestrze-
niony, sięga czasem aż do końca kooórld środkowej. Rozpiętość 
25-40 mm /okazy krajowe/. 

U Polsce występuje podgatunek nomlnatywny M. a. arion L. 

120. Macullnea telelus /Bergstrasser, 1779/. - Modraszek łąkowy 
jasny* 

Miejsce typ. - Iłanau /KFN/. m. str. 221 
Syn. - Lycaena euphonus /Muhner, 1000/* 

Rozsiedlenie, Od Japonii, Korol, Aauru, płn. Chin przez 
centr. Azję 1 Ural wchodzi wąskim klinom do Curopy śr. nî l̂zy 
52° a 47° oz* płn* i przez'Polskę, Czechosłowację i płd. Niemcy 
sięga wsch. granic Francji i Szwajcarii. Lotialnie w płd. doli-
nach alpojskich do Karyntii. Z najbliższego sqpiodztwa podawany 
z okol. Berlina /F., 45/ oraz z okol. Lwowa 1 Stanisławowa 
/Uerch., 203/. V/ Polsce b. lokalny sięga na północ do 52° oz.płn. 
Częsty na Dolnym Śląsku. Dane dawne. Augustówka /Podlasie/ /Kr., 
76/, okol. Trzebnicy i Rzymówki /Mohr., 212/, Środa SI. /Mogol. 
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212/, Leśnica k* Wrocławia i Cieplico SI. /Woc., 212/, Sobótka, 
Duszniki Zdr., Kudowa, Bystrzyca Kłodzka /W«, 212/» Lwówek SI. 
/Ben., 212/, nad Nysą i k. Zgorzelca /Soo., 212/, Lubań /W.,212/, 
Leszno Górne /Oatw., 212/» Góry Izerskie /Soff., 171/» Grodków 
/Pesch., 212/, okol* Legnicy /Bess., 212/, Karkonosze /rzadki/ 
Atar*» 212/. Tarnowskie Góry /V. i Rbl., 212/, Kielce /Bież., 
17/» okol. Sandomierza /Karp., 66/, okol. Krakowa /Pr., 131/» 
/N., 114/. ^Dane nowsze. Brenno k. Leszna /Klon., 71/« Sulejów 
n. Pilicą /S1., 226/. Wyżyna Lubel.» Nałęczów, Zemborzyco, Plas-
ki /leg. Kw./. Tooaszów Lubel. /Klęż., 213/* Częstochowa /Mark., 
92/, Zawiercie /Masł., 94/, Chrzanów /Sk., 165/. Okol. Krakowa 
/Raz., Pal., 143/, Klonów k. Miechowa /leg. Kw./. Zakamień k. 
Pińczowa /Kos., 72/ oraz leg. Kw., Dębno k. Ożarowa /leg. Kw*/» 
okol. Świdnicy, Legnicy, Wrocławia /Szp., 224/, /Kok., 220/, 
SObótka /R1.» 149/. Kudowa i Trzebieszowico w Kotlinie Kłodz-
kiej /leg. Kw./. Racibórz /Dr., 39/» okol. Cieszyna i Oświęci-
mia /Stug., 165/. Pusz. Niepołomlcka /Stł., J.W., 184/. Pogórze 
Przemyskie /B1., 15/ oraz leg. S.w. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII. 
Biotop. Wilgotne łąki leśno i otwarto, gdzie rośnie krwi-

ściąg. /Songuisoorba officlnalls L./. 
Bionomia. Motyle latają wolno, nisko, stale odwiedzając 

kwiaty, b. rzadko opuszczają swoje miejsca lęgowe. W miejscach 
pojawu zazwyczaj liczne. Gąsienico żerują na kwiatach krwiściągu 
/Sanguiscrba officlnalls L./, zimują w mrowiskach żywiąc się 
larwami mrówek* Myrmica scabrinodis Nyl., M. laovinodis Nyl. 1 
M. ruglnodis Nyl. /For., 46/. 

Formy. Zmlanoo ulega głównie czarny deseń na w. skł. Od wy-
raźnej przepaski środkowej utworzonej przez oddzielne czarne 
plamy /wydłużono u Baraców, okrągłe u samic/ do całkowitego braku 
plan /ab. mazaers Bgstr./. Barwa tła w. skł. ulega niewielkim 
zmianom, /u samic większym/» szerokość czarnego obrzeżenia skł. 
zralwnla się w aałych granicach. Samice są ód brzegu zewn. sil-
niej zaczernlone /w różnym stopniu/. Wśród okazów o normalnej 
rozpiętości / 32 -34 na saoców, 35-3<3 mm samic/ spotyka się 
często okazy drobniejsze /26-29 BE/. U saooów przy brzegu zewn. 
na w. skł. tyl. występują niekiedy białe rozjaśnienia. Spód 
skrzydeł mało zmienny. Barwa tła skł. od jasno- do cleczvokawowej. 
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ilość plam prawie bez zmian, wielkość zmienna w niewielkich 
granicach. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny II. t. tolelus 
Bgstr. 

121. Hacullnea nausithous /Bergstrassor, 1779/.- Modraszok 
łąkowy cieony. 

Miejsce typP - Hansu /REN/. m. str. 226 
lico. nwi. - Lycaona arcas /Rottenburg, 1775/. 

Rozsiedlenie. Od Uralu, Armenii 1 Kaukazu wchodzi klinem, 
podobnie jak poprzedni gat,, do Europy śr. między 52° a 47° 
sz. płn. przez Polskę, Czechosłowację, płd. Niemcy do granic 
Francji. Jedno stonowislco w Hiszpanii. Znany z okol. Berlina 
/F., 47/, Lwowa /Hir. i Rota., 57/, Stanisławowa /Werch., 203/. 
U Polsce spotykany b. lokalnie do 52° sz. płn., znacznie rzadszy 
od poprze<faiego. Najliczniejszy na Doi. Śląsku. Dane dawne. 
Piotrkowice 1 Rzymówka k. Trzebnicy Aiohr., 212/, Wrocław /Hens., 
212/, SObótka /Woc», 212/, nałNysą i k. Zgorzelca /Som., 212/, 
Lwówek Sl. /Ben., 212/, okol. Legnicy /Ress., 212/ i Świdnicy 
/Mag., 212/. Niemodlin k. Opola /Kret., 212/, Góry Izerskie 
/Soff., 212/, Kamienna Góra /Forst., 212/, Góry Wałbrzyskie 
/David, 212/, Kotlina Kłodzka /Bystrzyca, Kudowa, Duszniki/ 
/Woc., W., 212/, Racibórz /Kolch., 212/, Ziębice k. Ząbkowic 
/w.» .212/. Dano nowczej Brenno k. Leszna /: J.on., 71/, Sulojów 
n. Pilicą /Sl., 2Źt>/, Zemborzyce 1 Piaski k. Lublina /leg. Kw./, 
Tomaszów Lubel. /Xięż., 213/, Chrzanów /Sk., 165/, Kraków /leg. 
Pal./, Zakamieu k. Pińczowa /Kos., 72/, okol. Legnicy i Świdnicy 
/Szp., 224, Kok., 220/, Kudowa i Trzebieszowice w Kotlinie Kło-
dzkiej /leg. Kw./, Sobótka /R1., 149/, okol. Raciborza /Dr., 39/, 
okol. Cieszyna i Oświęcimia /Stug., 105/, Podhale /1 samiec/ 
/Star., 178/, Pogórze Przemyskie /B1., 15/ oraz leg. S.U. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII. 
/nieco później od M. telelus Bgstr./. 

Biotop. Jak u poprzedniego gat. wilgotne łąki leśne i otwar-
te, gdzie rośnie krwlściąg /Songulscrba o£flcinalls L./. 

Bionomia. Motyle latają dość szybko, nisko, siadając głów-
nie na kwiatach krwlściągu* występują najczęściej wspólnie z 
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poprzednia gatunkiem* Nie opuszczają na ogół swych miejsc lęgo-
wych, Gąsienico żerują na S. efflcinalls L. i na komonicy /Lo-
tus/, zimują przypuszczalnie w torowiskach* 

Foray. Zmienność mniejsza, ale charakter zmian jak u poprzed-
niego gatunku. Czarne plamki na w. skł. w przepasce środkowej 
bądź wyraźne, bądź słabo zaznaczone lub niekiedy ich brak. 
Barwa w. skł. u samców bywa rozjaśniona. Samice niekiedy z nie-
blesldLm nalotem u nasady skł. Regularnie występują okazy wy-
raźnie drobniejsze /25-27 ras*/. Wyjątkowo rzadlco spotyka się 
okazy o rozpiętości przejściowej. 

w Polsce występuje podgatunek nomlnatywny M. n. aausithous 
Egatr. 

Jolana Betbune - Baker, 1914 
Do rodzaju należą 3 gatunki. Wyróżniają się budową aparatu 

kopulacyjnego, motyle; stosunkowo duże. Jeden gat. występuje 
na terenie Europy. 

Jolana jolas /Ochsonbeloor. 1016/. 
Miejsce typ. - Węgry. m. str. 232 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, płd. Europa, Azja liiiejsza, Afga-
nistan. W Hiszpanii lokalnie. Europa płd. do ok. 47° sz. płn. 
Brak w płd. Italii. Podany błędnie z terenu Polsld /roz. 6»37/. 
Najbliższe stanowiska znajdują się na Węgrzoch. 

Philotes Scudder, 1876 - Modraszek 
Do rodzaju należy kilkanaście gatunków w Palearktyce. i Ame-

ryce Północnej. Petyle małe o charakterystycznej budowie aparatu 
kopulacyjnego. W Europie występują 4 gat., w Polsce 2. 
Gatunki występujące w Polsce są b. podobne, nio do odróżnienia 
na podstawie wyglądu zewnętrznego. Można jo oznaczyć na podsta-
wie różnic kształtu wulwy. Do niedawna wykazywano z PolsIdL 
jeden gat . P. baton /Bgstr./. Olbrzymia większość danych w piś-
miennictwie polskim dotyczy tego gatunku. Nowsze badania wykazały, 
iż opisany z Indii przez Moore w 1865 P. vicrana /Moare/ sięga 
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woch. Europy. liig., nil./56/ podają: we wsch. Europie do 65° 
sz. płn., wsch. cz-̂ ść Europy środkowej, płd.-woch. Alpy, wGch. 
część południowego Tyrolu, Morawy, wsch. Austria, Węgry, Bał-
kany. For./46/ podaje» od Kaszmiru do Solnej Austrii, płd. Ty-
rolu i płn.-wsch. Szwajcarii. Wsch. granica p. baton /Bgstr./ 
przebiega przez Czechy, Górną Austrię do płd.-woch. Tyrolu. 
F./47/ Jako miejscowości znalezienia p. baton /Bgstr./ wymienia* 
Jenę, Halle, Regensburg /NRD/. Kudr./86/ wymienia z Czechosło-
wacji Jedynie P. vicrama /Moore/ zaś P. baton /Bgstr./ według 
niego nie występuje. VI./196/ wymienia z Krajów Przybałtyckich 
Jedynie P. vicrana /Moore/. Z danych powyższych wynika, iż 
cała niemal Polska znaJSujo się w zasięgu występowania P. -trie-
rom /Moore/, a wiele dotychczasowych danych dotyczących rozsie-
dlenia P. batcn /Bgstr./ w Polsce odnoszą si(. w rzeczywistości 
do P. vlcraoa /Moare/. Badania nad probleaom^rozsiodlonia oma-
wianych gatunków w Polsce podjęli Skalski i Śliwiński /167/. 
Badania aparatów kopulacyjnych pozwoliły ctwierdzić, iż na tere-
nie wsch. i płd. lelski występuje P. vicram /Moore/, a Jodynie 
w rejonie Trzebnicy /okazy z 1911 i 1924/ ustalono pojaw P. ba-
ton /Bg3tr./. Dokładniejsze ustalenie rozsiedlenia Obu gatunków 
wymaga dalszych badań. Być może w zach. Polsce występują oba 
gatunki. Należy stwierdzić, iż brak jest jednomyślności w syste-
matycznym traktowaniu tych gatunków. Niektórzy uważają P. baton 
/Bgatr./ 1 P. vicrana /Moore/ za gatunki. Inni za podgatunkl. 

Na napco 122/123 podano znano dotychczas nio jo ca pojawu 
bez sprecyzowania jakiego z dwóch ooawianych gat. dotyczą /oznacz« 
- o lub • /, oraz niojsca występowania ustalono w badaniach 
Sk. i Sl.t dla P. baton /Bgstr./ - oznacz. Q , dla P. v£c-
rama /Noore/ - oanacz. O . W tekście podaję rozsiedlenie 
łącznio dla obu gatunków zaznaczając w uiarę możliwości, które-
go gatunku wymienione miejscowości dotyczą /b-baton, v-vicrama/. 

Rozsiedlenie. Kraje sąsladująco. Drandenburgla, kilka sta-
nowisk /?., 47/, Poj. Wileńskie /okol. Wilna/ Ar., 130 oraz 
leg. Moś./, okol. Lwowa /llir., Rom., 57/, Tedolo, wiole miejsco-
wości /Itr., 82/ , Białoruś Atorż., 97/. Teren Polski. DGDO 

dawne. W rej. Szczecina wyginął /Urb., 196/. Dąbie k. Szczecina 
/18G1/, Słupsk /Urb., 196/. W rojonio dolnej Wloły, Toruń, Gru-
dziądz /Sp., 173/. Na Poj. Mazurskim rzadki - Kętrzyn, Ełk, 
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» Szczytno /Sp., 173/- Okol, Poznania /SclUQ„ 153/» Świder i 

Skały k. Warszawy /Słasz., 170/. Trzotmica na Doi. Śląsku 
/Woc.f 212//b/. Zawieroie /II., 115/, Kraków, Ojców /Pr., 131/, 
Słowik k. Kielc /Kr., 77/, rejon Sandooior®-Rytwiany /Karp., 
66/. Głogów /Ze 11., 212/ i Żageti /Creutz», 212/ na Doi. Śląsku. 
Dane nowsze. Poj. Pomorskie» dolina GuĄy, WałdoOo u. Wieprzą, 
górna Wieprza /Urb., 196/. Toruń /Glinki, Suchatówka, Bar-
barka/ /Pr.t S.E., 140/. Okol. Poznania /Klon., 71 i Lwd.,221/ 
oraz /Sk., Sl., 167/ /•/. naoz. Augustowska /1 okaz/ /leg. Kw./, 
Pusz. Białowieska /rzadki/ /Ku., G4//v/. FUsz. Kampinoska, li-
czny /leg. Kw./. Czaplowizna 1 Glinki k. Warszaw /v/ /Sk., 
Sl., 167/. Okol. Częstochowy Alark., 92, # Sk., 165/. Zielona 
Góra, Góry Towarno k. Częstochowy /Sk., Sl.# 167//v/. Okol. 
Zawiercia /?r., 137, Maeł., 94, SU., 165/, Ojców /Sk., 165/, 
okol. Kfrakowu /Raz., Pal., 143/, /Sk., 165, l67//v/, Przy-
głów, Sulojów, Włodzimlorzów, Pytowico, Kamieńsk - pow. Pio-
trków Trybunalski /Sk., Sl., l67//v/. Klonów k. Miechowa /log. 
Kw./, Grabowiec, Skowrcnno n. nidą /Kos., 72/, okol. Pińczowa 
/leg. 10/./, Busko /Sk., Sl., l67//v/, Dębno k. Ożarowa /log. 
Kw,/, i-uławy, Kazimierz n. Wisłą /log. Kw./. Tomaszów Lubel. 
/Xięż., 213/ oraz leg. Kw. Gubałówka, 1 okaz /W.J., 206/. 
Prudnik i Mokra k. Jarosławia /Sk., Sl., l67//v/ oraz leg. S.W. 

Ka podstawie przytoczonych danych przyjcuję, iż we wsch. 
części kraju od ok. południka 10° dł. wsch. występuje jedynie 
P. vicraoa A^oore/. Ma zachód od togo południka mogą występo-
wać oba gatunki. 

122. Phllotes baton /Bergstrasser, 17*79/. -Modraszok szarawy 
zachodni. 

Miejsce typ. - Hanau /RFN/. m. str.226 
Rozsiodlonie• Patrz rodzaj Philotes Scud. 
Okres pojawu. Dwa pokolenia, pierwszo w V i VI, drugie 

w VII i VIII. 
Biotop. Pojawia się pojedynczo na suchych, nasłonecznio-

nych ale jscoch, na wzgórzach. 
Blonomla. Motyle lubią przebywać na macierzance. Gąsienice 

są •yrmekofllne, żerują na macierzance piaskowej /Thyraus eorpy-
llum L./, zimują. 
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123. Phllotes ylcrama /Moore, 1865/. - Modraszok szarawy wschodni 
Miejsce typ. - Kuoawur /płn.-zach. India/. m. str. 226 

Rozsiedlenie. Patrz rodzaj Phllotos Scud. 
Okres pojawu. Dwa pokolenia. Pierwsze od p. V do p. VI, 

drugie od p. VII do poł. VIII. 
Biotop. Kserotermlczae środowiska roślinności muraw naskal-

nych i polan śródleśnych, kamienisto, trawiaste wzgórza i skarpy 
Blonomla. Motyle latają pojedynczo, szybko, siadając na 

kwiatach, lubią odwiedzać macierzanką. Łotwo jost przeoczyć ma-
leńkie, szybko latające motyle. Stadia początkowe nie znano 
/For., 46/. 

Formy, Zmienność bardzo mała. Okazy różnią się nieco odcie-
niem barwy w. skł., rozpiętością, wielkością czarnych plamek 
na sp. skł., a u samic dodatkowo stopniem rozprzestrzenienia 
niebieskiego nalotu u nasady skł. Niekiedy nalot ten sięga 
brzegu zewn. skł. tyl. 

Gatunek został opisany w 1865 przez r̂ oore z Itanawuru w płn.-
zach. Indii. We wsch. I płd. Europie oraz w Polsco występuje 
P. vicrama schiffermuellerl Heming, 1929. Miejsce typ. Alten-
berg /Dolna Austria/. 

Scolltontides Hubner, 1023 - Modraszok 
Do rodzaju należy jeden europejski gatunek. 

124. Scolitcgitldos orion /Pallas, 1771/. - Modra3zak orlon. 
Miejsce typ. - Wołga. a. str. 232 

Rozsiedlenie. Od Hiszpanii przez Europę i Azję do Japonii. 
W Europio lokalnie w Hiszpanii, w. płd.-wsch. Francji, płn. I-
talil, a tr śr.-wsch. Î urople od 50° sz. płn. na południe do 
Bułgarii i Grecji. Na północy znany z płd. Szwecji i płd. Fin-
landii. Za naszą granicą płd.-wsch. zo Stanisławowa podaje 
Werch./203/, z Podola Kr./82/. W Polsce wyjątkowo rzadki. 
Dane dawniejsze» koło Piłki w rejonie Kowanówka /Kar., 65/, in-
formacja wydajo się niepewna. Z Doln. Śląska Wolf /212/ podaje 
okol. Złotoryj!, Świebodzic, Jeleniej Góry oraz z Kotliny Kłodz-
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klej Woc./2l2/. Miejsca te przeszukał po wojnie Szpor /224/» 
nie spotkał ani jednego okazu. Gatunek prawdopodobnie na tycłi 
stanowiskach wyginął. Z Pienin podany przez IJOW. i Sit./147/. 
Dane nowe. W Kazimierzu n. Wisłą leg. Kw. Z Pienin podają Bł., 
Raz., Żuk. /23/. Gatunkowi temu grozi wyginięcie. 

Okres pojauu. Owa pokolenia. Poł. V poł. VI oraz poł.VII 
poł. VIII. 

Biotop. Siedliska roślinności naskalnej, nasłoneczniono 
zbocza wzgórz i niższych gór, szczególnie wapiennych. 

Bionomia. Motyle latają wolno, nisko siadając na kwiatach, 
na skałach i na wilgotnych miejscach. G^ienice żerują na roz-
chodnlku /Sodum telephlun L./, ziaują częściowo gąsienice, 
częściowo poczwar ki /W., 212/. 

Formy. Barwa w. skł. żalenia się od jednolitej czarno-bru-
natnej do clemoniobleskloj. U pokolenia wios. /gcn. vern. 
ornata Stgr./ barwa niebieska występuje częściej i zajnuje nie-
kiedy niemal całą powierzchnię skł. aż do czarnego obrzeżenia. 
Wielkość czarnych plam na sp. skł. ulega nieznacznym zmianom, 
niekiedy plamy rozlane. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 3.o. arion Pall. 

Flebejus Kluk, 1780 - ilodraszek 
Gatunki polskie z rodzajów Flebejus i Lycaeides są zew-

nętrznie b. podobne i blisko spokrewnione. Różnice występują 
w budowie aparatu kopulacyjnego. Z podobieństwa zewnętrznego 
wynika wiole niejasności i błędów, w' roz. 6>39 rozpatrzono za-
gadnienie taksonomii 1 podobieństwa gatunków z wymienionych 
rodzajów. Do rodzaju Flebejus Kluk należy około 12 gat. polo-
arktycznych, 2 europejskie, 1 polski. 

123. Flebejus argus /Linnaeua, 175S/. - Modraszek argu3. 
Miejsce typ. - płd. Szwecja. m. str. 232 
Syn. — Lycaena argyrutcceus /Bergstraoser, 1779/» L. aegon 

/Denis et Schiffermuller, 1775/. 
Rozsiedlenie. Buropa, Azja do Japonii. Ha terenie Europy 

brak tego gatunku jedynie w Irlandii, płn. 1 śr. Anglii oraz 
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płn. Fennookandil. W całej iOlnce pospolity, w Tatrach rzadki. 
Okrea pojawu. Jo<łio pokolenie od k. VI do k. VIII. Ha po-

łudniu 2 pokolenia. 
Biotop. Bardzo rozpowszeclmicny, przebywa na miejscach na-

słonecznionych, suchych lub nieco wilgotnych, na drogach 1 po-
lonach leśnych, na brzegach lasów, w siedliskach roślinności 
stepowej, na wrzosowiskach. 

Blonomla. Motyle latają wolno, nisko, siadając na kwiatach, 
lubią macierzankę, niekiedy występują rasowo. Przed wieczorem 
siadają gromadnie na wysokich trawach, często wspólnie z Innymi 
gatunkami modraszków. Gąsienice żerują na wielu roślinach motyl-
kowatych, często otoczono mrówkami Lasius nlger L. 1 Fcnaica 
clnerea Ilaye. /For., «+6/. Niekiedy spotyka się gąsienico w mro-
wiskach. Zimują jaja lub mało gąsienice. 

Forwy. Opisano olbrzymią ilość różnego rodzaju form tego 
gatunku. Duża zmienność indywidualna 1 geograficzna. Samce. 
Znaczne różnice występują w wielkości /rozpiętość 15-32 mm/. 
Barwa w. slcł. od szaro-niabiesltieJ poprzez fiołkową, nawet różo-
waną do ciennoniebiosliiej o znacznej skali zmienności. Szerokość 
czarnego obrzeżenia w. skł. również bardzo zróżnicowana /od 1 
do 3, a nawet 4 CEV. Barwa spodu skł. od jasnej- do ciemocnlo-
bieskioj, czasem szarawa, niekiedy z odcieniem brunatnym. Białe 
plamili wzdłuż przepaski zewnętrznej na skł. tyl. wyraźne lub w 
zaniku. Czarne plamic zraionae co do ilości, wielkości, układu 
1 kształtu. Bywają okasM całkiem pozbawione czarnych plamek, 
często są rozlano. Pomarańczowa przepaska od bardżo wyraźnej do 
ledwie zaznaczonej. Samico. Rdzawa przepaska zewnętrzna wyraźna, 
szeroka na skł. przed. 1 tyl., przez różne formy przejściowe aż 
do całkowitego zaniku. Różnice wielkości podobne jak u samców. 
Zmienność desenia czarnych plamek na sp. skł. jak u samców. 
Rdzawa przepaska na sp. slcł. niekiedy w zaniku. Intensywność 
brązowej barwy sp. skł. zróżnicowana w niewielkim stoiniu., Po-
wyższy zakres zmienności dotyczy okazów polskich. 

Podgatunek nomlnatywny występuje w Skandynawii. 
W Polsco występuje P» a. oegen Schiff., charakterystyczny 

dla śr. Europy. 
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Lycaoidee Hubner, 1023 - Modraszok 

Rodzaj różny od poprzedniego budową aparatu Iwopulacyjnero. 
Do rodzaju należy ok. 10 gat. palearktycznych /głównie w3chod-
nioazjatyckicb/, 2 europejskie i polskie. W roz. 6*39 rozpatrzo-
no zagadnienie podobieństwa 1 taksonomii z rodz. Lycaeidos 
i Plobojus. 

123. Lycaeldeo ldao /Linnaeus, 1761/. - Modraszek szafirowy 
mniejszy. 

Miojaoo typ. - płd. Szwecja. o. str. 232 
Synonimy - roz. 6*39. 

Rozsiedlenie. Europa, Azja do Mongolii. Na terenie Europy 
brak jodynie w Anglii. U Polsce rozsiedlenie niedokładnie pozna-
no Jso względu na fiylenie tego gatunku z L. argyrognomon /Bgstr./ 
i Plobo jus argus /L./. /Roz. 6*39/. Nowsze badania wykazały jed-
nak występowanie tego gatunku na terenie niemal całej Polski 
prócz Karpat Zachodnich. Należy się spodziewać w miarę dalszych 
badań znalezienia tego gat. w nowych miejscach, szczególnie w 
rejonie płd. Polski. Sytuacja ta dotyczy również wielu terenów 
poza italską. 

Okres pojaau. W Polsce pojawia się w jednym pokoleniu od 
k. VI do p. VIII. Dalej na południo w dwóch. 

Biotop. Polany i brzegi lasów, zarośla na terenach suchych 
1 niezbyt wilgotnych, często w okolicy rojowisk. 

Bionoaia. Motylo latają wolno i nisko, często razem z Ple-
beius argus /L./ i Lycaoidos argyrognotacn /Bg3tr./. Przód wio-
czorem gromadzą się grupami na wysokich trawach lub krzewach. 
Lubią siadać na macierzance. Gąsienice żyją w symbiozie z mrów-
kami', żerują na cieciorce /Coronilla/ i na wielu roślinach motyl-
kowatych w pobliżu mrowisk. Ziuują jaja. 

Formy. Zmienność indywidualna i geograficzna, podobnie jak 
u poprzedniego gatunku, znaczna. Snrace. Wielkość różna /od 10 
do 30 zar/, barwa w. slcł. ulega zmianom w niewielkich granicach 
odcieni barwy fioletowej 1 niebieskiej. Szerokość czarnego obrze-
żenia zmienna w małych granicach /0,5 - 1 mą/. Na sp. skł. czar-
ne plamki zmienne głównie co do ich kształtu 1 wielkości, rzadko 
ilości. Pomarańczowa przepaska niekiedy zanika. Tło sp. skł. z 
odcieniem szarawym jaśniejszym, lub clocriicjszya, albo brązowa-
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wyro. Samico. Rdzawa przepaska zown. występuj© wyraźnie na w. 
skł. przed, i tyl. lub tylko na tyl. lub zanika całkowicie. 
Nasada w. skł. posiada czasem niebieski nalot o różnys: roz-
przestrzenieniu, częściej u form z płn. Folski. Zmieraicać 
czarnego desenia na sp. skł. Jak u samców. Pomarańczowa prze-
paska zewnętrzna na sp. skł. o różnej szerokości i intensywności 
barwy. Tło ap. skł. od szaro- do ciecnobrązowego. Powyższa 
zmienność dotyczy form polskich. 

Trudno sprecyzować przynależność fom polskich do podgatun-
ków. Beuret /Kr. 1937» 31/ uważa, ii w Polsce pojawia się f. 
pośrednia między esp. pseudancoricana Beuret /płn. Niemcy/ i 
sep. lycidasoldes Beuret /śr. i płd. Niemcy/. Formy z płn.-zach. 
Nieaeiec zaliczył Ferster dawniej do L. i. pseudanuoricana, Be-
uret, a później do L. i. idas L. /For., 4-6/. Urb./195/ zali-
cza okazy z Poj. Pocarckiego do L. i. pseudaraoricaaa Beuret. 
Dysponując materiałsn z Rozewia, Pusz. Augustowskiej, Pusz. Biało-
wieskiej, Warszawy, rejonu Pułaay-Kazimierz, okol. Kielc oraz 
Roztocza doszedłem do przekonania, iż niemal każdy 2 wymienio-
nych rejonów charakteryzuje fonaa o sobie właściwych cechach. 
Najbardziej wyróżnia się ferma białowieska. Wszystkie Jednak 
zbliżają się najbardziej do ssp. pseudarmoricana Beuret. Być 
może w Innych rejonach kraju występują inne podgatunkl. 

Do L. i. pseudarmericana Beurat zaliczam okazy z płn. 
i wsch. POlskl. 

127. Lycaeides argyrognoisan /Bergstrasser, 1779/- Modraszek 
szafirowy większy. 

Miejsce typ. - Banan /RFli/. BU str. 232 
Synoniary - roz. 63 39* 

Rozsiedlenie. Od Francji przez śr. Europę 1 Azję do Japonii. 
W Europie nie wszędzie. Brak w Anglii, Hiszpanii, płn.-zach. 
Francji, Belgii, Holandii, Danii, płn. Niemczech i Krajach Przy-
bałtycklch. W Fbnno3kandii pojawia się Jodynie k. Oslo i na 
płd. skrawku Szwecji. Brak w płd. części Bałkanów. W płn. Pol-
sce rzadki, na Poj. Pomorskim brak lub też b. rzadki. W centr. 
i płd. Polsce dość częsty, w górach rzadszy lub też brak, w Ta-
trach brak. Przy ustalaniu rozsiedlenia należy uwaględnić nie-
pewność dawniejszych oznaczeń, szczególnie w odniesieniu do b. 
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podobnych gatunków L. idas /L./ i U argyrognooon /Bgstr./ 
/roz. 6«39/. 

Okros pojawu. Dwa pokolenia. Pierwsze k. V do p. VII, dru-
gie k. VII - p. IX /czasem do k. IX/* 

Biotop* Polany, brzegi lasów, suche lub nieco wilgotne po-
lony leśno, śródpolne tereny zarośloue, o karpy, torowisko. 

Bionomia. Motylo latają wolno» nisko wśród roślinności 
zielnej, gromadzą się pod wieczór na wysokich trawach. Siadają 
zwykle na kwiatach. Gąsienice żerują na wielu roślinach ziel-
nych! żarnowcu /Sarothannua scoparluc L./, janowcach /Genista/, 
saczodrzońcoch /Cytisu3/, koniczynach /Trifoliuq/, cioclorco 
/Coronilla/ i innych. Żyją w symbiozie z oróuiiaai, ziaują Jaja 
lub małe gąsienice. Poczwarki na ziemi lub w arowislsu. 

Formy. Opisano wiolo ras i form Indywidualnych. Saoco. 
Wielkość zmienia się nio znacznie. Barwa tła w. skł. o zmiennym 
odcieniu: od fiołkowego do fiołlaowo-nieblesklogo. Szerokość 
czarnego obrzeżenia skł. ulega nieznacznym znianoo. Barwa tła sp. 
skł. od Jasno- do eieoaoozarowo-niobieskawoj. Znaczne różnice 
w rozprzestrzenieniu nieblostciego nalotu u nasady skł., niekio-
dy słabo zaznaczony, a czasem sięga do połowy skł. Czarno plam-
ki różnej wielkości, kształtu 1 liczby, niekiedy całkowicie za-
nikają. Samice. Wielkość zaienna jak u saoców. Barwa tła w. skł. 
ulega nieznacznym zmianom. Pjdzawo-poaarończowa przepaska brzego-
wa od wyraźnej, szerokiej na skł. przed, i tyl. do całkowitego 
jej zaniku. Niekiedy u nasady na w. skł. fiołkowy nalot sięga-
jący niekiedy na skł. tyl. do brzegu zewnętrznego. Barwa tła 
sp. skł. od jasnoszarej do szaro-brązowoj. Czarne plamki zmienne 
Jak u samców, rdzowo-pomaraticzowa przepaska zewnętrzna różnej 
szerokości o różnym odcieniu, niebieski nalot u nasady skł. 
różnie rozprzestrzeniony. Podana zmienność dotyczy okazów pol-
skich. Rozstrzygnięcio przynależności podgatunkouoj, w związlai 
ze zmiennością Indywidualną jak i myleniem gatunków /roz. 6x39/, 
natrafia na trudności. Z Europy środkowej opisano wielo rgat. 
Pgat. nomlnatywny występuje na toronio śr. i płd. Niemiec. 
W rejonie Górnej Austrii, Czech i Moraw - L. a. aeguoella Vrty., 
w Dolnej Austrii 1 na Węgrzech - L. a. ouorgertes Stdr., na Pój. 
Pooorskla 1 Mazurskim oraz w okol. Wilna - L. a. dubia Hor Ing. 
Z okol. Kijowa opisano L. a. dcnaprlenoio Steapf. et Schcu, 



150 

znany toż z Choroonia i Rumunii, podawany z olsol. Hrubieszowa, 
a takżoSzkła 1 wiolu E&oJocowości w Jarze Uaiestru 1 Seretu 
/USER/, /Kr., 52, 33/. 

Podgatunki w Colsce. Ha Poj. Pomorskim 1 Poj. Mazurskim 
sięgając na południe do Białowieży pojawia się L. a. dubia 
IJerlng. Od Warszawy na południe w rejonie płd. Podlasia, Wyży-
ny Lubelskiej, Roztocza oraz Wyżyny Małopolskiej występuje 
L. a.danaprionsis Stompf. et Schm. Okazy są aniejsze od północ-
nych, mają bardziej wydłużony lcształt skł., niewielkie oczka 
na skł. tyl. i szeroko rozprzestrzeniony, delilcatny, niebios ki 
nalot u nasady sp. skł. tyl. 

Vaoc1nl1na Tutt, 1909 - Modraszok 
Bo rodzaju należy ok. 10 gat. paleorlctycznycli, jeden euro-

pejski 1 polski. Gatunki występują głównie w rejonie polarnym. 

128. Yaccinilna optllete /Knoch, 1701/. - Modraszek torfowiec. 
Miejsce typ. - Breuoscbweig /RTTI/. o. str. 232 

Rozsiedlenie. Od Europy śr. 1 płn. prasa Syberię do Kam-
czatki i Japonii. W Europie od płn. Fonoookandli do płd. Miemioc, 
Austrii 1 Czechosłowacji. Odosobniono stanowiska w wysokich 
górach Bałkanów. W Polsce na odosobnionych stanowiskach rozsia-
nych po całym teranie kraju prócz Karpat. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do k. VII. 
Biotop. Torfowiska, molaro łąki śródleśne z borówką bagienną 

/Vacclnium ullglnoeum L./. 
Blonomla. Metyle latają bardzo wolno, często siadając na 

kwiatach lub na kępach borówki bagiennej. W zasadzie nie opusz-
czają swych biotopów, gdzie latają wspólnie z Boloria aquilo-
naris /Stlch./, Colias palaeno /L./, Proclosslana ounotaia /Esp./ 
1 Oeneis jutta /Hbn./, w późniejszym okresie lotu można je cza-
sem spotkać na terenach suchych na macierzance w bliskim eą-
sledztwlo ich naturalnych środowisk. Gąsienice żerują od jesieni 
do maja na różnych gatunkach Vaoclnlum, głównie na V. uliglno-
aum L. Gąsienice zimują. W miarę osuszania maleje ilość stano-
wisk tego gatunku. 
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Forisy. Zmienność bardzo mała. 
W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny V. o. optllete 

Knoch. 

Eumedonla Forster, 1938 - Modraszek 
Do rodzaju należy jeden europejski gatunek. 

129. Eumedonla eumeden /Esper, 1789/. - Modraszek czarny. 
Miejsce typ. - Erlangon /RFN/. m. str. 241 
Horn. nwż. - Eumedonla chiron /ilottecfcurg, 1775/. 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez Syberię do Kanezatici 
1 Aouru. Ha terenie Europy lokalnie u Hiszpanii i Francji, brak 
w Anglii, Danii, Belgii 1 Holandii. Ma terenie Bałkanów lokalnie. 
W Polsce lokalnie na rzadko rozrzuconych wyspach pojawu, gdzie 
bywa czasem liczny. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do k. VII. 
Biotop. Wilgotno 1 mokre łąki śród- 1 przyleśae, gdzie 

rośnie bodziszek łąkowy /Geranium pratense L./. 
Blonomla. Motyle przebywają w swoich biotopach przeważnie 

licznie, rzadko oddalając się na inne sąsiednio tereny. Latają 
dość szybko, nisko, siadając na kwiatach. Pod wieczór motyle 
gromadzą się w jednym miejscu obsiadając gęsto wysokie trawy i 
krzewy. W miarę osuszania i zagospodarowywania łąk liczba sta-
nowisk tego motyla maleje powodując zanikanie gatunku. Gąsieni-
ce żerują głównie na kwiatach bodzlażka łąkowego /Geranium 
pratense L./ 1 innych gat. Geranium. 

Formy. Bardzo mało ras czy podgatunków, znaczna zmienność 
indywidualna na sp. skł. Wierzch skł. niemal zawsze jednostaj-
nie czarno-brunatny. U samic przy brzegu zewn. występują poma-
rańczowe plamy w różnej liczbie i wielkości. Na sp. skł. zmie-
nia się barwa tła od jasno- do ciemnoszarej. Czarno oczka na 
sp. skł. bardzo zmienne pod względem liczby, kształtu, wielkości 
i układu, tworząc wiole opisanych form. Często całkowicie brak 
oczek /ab. speveri Husz./. Biała smuga na sp. skł. tyl. bywa 
zwężona, skrócona lub brak Jej całkowicie /ab. fylgla Spangb./. 
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Niebleski nalot na spodzlo u nasady akł. sięga niekiedy niemal 
połowy skł., a czasom brak go całkowicie. Poszczególna zmiany 
desenia bywają nieltiedy niesymetryczno, a często występują u 
okazów o wadliwie rozwiniętych skrzydłach. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny E. e. eumedon 
Esp. 

Arlcia R.L.. 1817 - Modraszek 
Rodzaj liczy kilkanaście gatunków palearktycznych, w Euro-

pie kilka» w Polsce 2, jest blisko spokrewniony z poprzednim. 
W Europie występuje kilka gatunków bardzo podobnych, których 
stopień taksonomiczny i przynależność do gatunku ulegały zmia-
nom. Wśród nich znajdują się i 2 polskie /roz. 6:40/. 

130. Arlcia agestis /Denis et Schlfffrrriiller, 1775/, - Modraszek 
brunatny. 

niejsce typ. - Wiedeń. m. str. 241 
Syn. - Lycaena astrarche /Bergstrasser, 1779/» L. aedcn /Huf-

nagel, 1776/. 
Rozsiedlenie. Europa, centr. Azja przez Syberię do Sachall-

nu 1 Korei. Na terenie Europy brak w śr. 1 płn. Anglii, w Hisz-
panii, Fennoskandil /pojawia się tylko na płd. skrawku Szwecji/, 
Krajach Przybałtyckicb /za wyjątkiem płd. Litwy/. 

W iolsce występuje lokalnie dość rzadko. Nie stwierdzony 
w Gorcach, na Podhalu i w Tatrach. W Pieninach 1 Bieszczadach 
rzadki. W płn. Polsce rzadszy niż w contr. 1 południowej. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia: od poł. V do poł. VI i od 
k. VII do k. VIII. 

Biotop. Kseroteroiczne siedliska niskiej roślinności na po-
lanach leśnych 1 pr2yleśnych, na wzgórzach, skarpach z roślin-
nością leśno-etepową, szczególnie na podłożu wapienny». 

Bionomia. Motylo latają szybko siadając nagle na kwiatach, 
na tracie lub na suchych miejscach na ziemi, występują pojedyn-
czo. Gąsienice żerują na iglicy pospolitej /Erodium cicuterlua 
L./, rzadziej na chabrze /Cantaurea/ i posłonku /Holiantboouc/, 
żyją w symbiozie z nrówkaai. Poczwarka na ziemi. 
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Formy. Zmienność indywidualna widoczna jest głównie w 
ukształtowaniu pomarańczowej przepeslci brzegowej na w. skł. 
Zwykle występuje ona wyraźnio na skł. przed. 1 tyl. /u saelc 
8 zera za 1 dłuższo/* niekiedy zanllca na skł. przed. Okazy bez 
przepaski na tyl. skł. należą przeważnie do Ariela artaxerxoa 
/F./, choć noże się zdarzyć taki okaz 1 wśród A. agestis /Schiff̂  
Pokolenie wios. ma spód skł. jaśniejszy, u samoów białawo-ozary, 
u sarnio jasnobrązowy, poenorerlczowa przepaska na ep-> skł. bled-
sza, nniej wyraźna, okazy na ogół drobniejsze. Zmienność geogra-
ficzna mała. Opisywane w literaturze dawniejszej rasy czy pod-
gatunki A* agestis /Schiff./ obecnie należą przeważnie do in-
nych gatunków. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. a. agestis 
Schiff. 

131. Ariela ertaaer»e3 /Fabrlclus, 1793/. - Modraszek wschodni. 
Miejsce typ. - Anglia /Szkocja/. a. str. 241 
Syn. - roz. 6:40. 

Rozsiedlenie. Ze względu na różnico nooenklatoryczno oraz 
stosunkowo nledavi» wyłączenie gatunków 1 podgatunków a gatunku 
Lycaena astrarcho /Bgstr./ rozsiedlenie niepewne. Do dziś przy-
należność poszczególnych form daunego gatunku L. astrarebe 
/Bgstr./ nie jest ustalona. Grupę tę opracowuje od wielu lat 
OJEJ. Guldberg nie precyzując ostatecznych wniosków. Niezależ-
nie od przyszłych wyników baJań przyjmuję, iż w Polsce- występu-
je Ariela arta23er?«3 /F./. Przypuszczalne rozsiedlenie od centr. 
Azji do zach Europy i od płn. Afryki do Europy arktycznej. 
Odosobnione stanowisko w Szkocji /Anglio/* 

V Polsce znany głównie z płn.-wsch. rejonów. Dość liczny 
v Pusz. Piskiej /leg. Kw./, Hisz. Augustowskiej /leg. Kw./, 
Pusz. Knyszyńskiej /log. Kw./ i Flisz. Białowieskiej /Kw., 04/. 
Okol. Myszyńca /1 eg. Kw./. Okol. Warszawy: Wawer, Rodbertów 
/Kr., 81, kilka okazów/, /1 okaz es coli. Kw., inno zaginęły w 
czasie wojny/. Można przypuszczać, iż okazy wykazane w daunej 
literaturze z obszaru Polski jako Lycaena astrarche /Bgstr./, 
ab. alloua Hbn. należą de A. artaxerxes /F./. Takie okazy wymie-
niają: okol. Zawiercia /Masł., 94/, okol. Katowic /V., Rbl.,l4l/, 
Olsztyn, Kętrzyn, Ełk /Sp., 173/. 
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Okres pojawu, Jcxlno pokolenie od k. VI do p. VIII, 
Biotop, Sucho, lośne polany, przesieki, torowiska 1 drogi 

leśne. 
Bionoaia, Motyle występują lokalnie, gdzie są zwykle licz-

ne, latają wolno stale Biadając na kwiatach, Podgatunki występu-
jące poza Italską żerują na różnych gatunkach goryczki /Gontla-
na/. Gąsienica podgatunku występującego w Polsce nieznana, 

Ponay. Zmienność pgat, polskiego, U saoców na w, skł. zwy-
kle brak pomarańczowych plam, niekiedy pianki to pojawiają się 
w liczbie od 1 do 4, bardzo rzadko również na skł, przed. Ha sp. 
skł. zmienia się ulelkość 1 liczba czarnych oczoU aż do całko-
witego zaniku, pomarańczowa przepaska brzegowa wyraźna lub sła-
bo zaznaczona, tło sp. skł. szarawe lub brązowawe. U sarnio 
ilość pooaraticzouych plamek na w. slcł. przed. 1 tyl. znacznio 
większo, rzadkie okazy baz plamek. Inno zmiany jak u samców. 

Podgatunek nomlnatyimy występuje w płn. Anglii, w Polsce 
- A. artascerzes inhaoara Jachontow. 

Cyaniris Dolman, 1316 - Modraszok 
Do rodzaju należy kilka gatunków palearktycznych, 2 europej-

skie, 1 polski* Od poprzednich rodzajów różni się budową apa-
ratu kopulacyjnego. 

152. Cyaniris setniargus /HottOdburg, 1775/. -tlodraszok fiolctol:. 
Miojsco typ. - Saksonia. m. str. 244 
Syn. - Lycaona acis /Denis et Schlfferouller, 1775/. 

Rozsiedlenie. Europa, Azja do Korol i Aauru, płn. Afryka. 
Ma terenie Europy brak tylko w Anglii, płn. Fennoakandii 1 płd.-
—zach. Hiszpanii. V całej Polsce pospolity. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. V do U. VII. VJ Tatrach 
od p. VII do poł. VIII. 

Biotop. Kwiecisto polany leśne, łąki przy- i śródleśne. 
Bardzo rozpowszechniony. Jeden z dwóch gatunków rodziny, które 
liczniej występują w Tatrach na polonach i łąkach górskich do 
Wysokości ok. 1500 m. 



150 

Bionoaia* Ilotyle latają dość wolno, przebywają na kwiatach. 
Występują dość licznie, miejscami bardzo licznie. Przed wieczo-
rem okazy gromadzą się niokiody w znacznych ilościach wspólnie 
na ograniczanym teranie* Gąsienico żorują na motylkowatych /Pa-
pilionacoen/ Jaki Ifelllotus, Trlfoliun oraz na wełnicy /Anthy-
llis vulneraria L./ i janowcu /Genlsta tinctorla L./. Gąsienica 
zimuje, poczwarka zawieszona na roślinie źywicielskioj. 

Formy* Zmienność nieznaczna, u samców przejawia się w szero-
kości czarnej brzegowej przepaski na w*, skł* oraz odcieniu w* skł* 
Bywają okazy bardziej fiołkowe lub szarawe albo nieblesld.o* 
Ha sp* skł* ilość 1 wielkość czarnych plamek zmienna, aż do zu-
pełnego ich braku* U samic zmienia się nieco odcień tła w* skł* 
i Jak u samców deseń czarnych plapek. W Tatrach występuje forma 
drobniejsza niż na równinach, bardzioj szara, zwykle o mniej-
szej liczbie czarnych plaaok na sp. skł. 

W Polsce występuje podgatunek noolnatyuny c. s. cemiargua 
Rott* 

Agrodiaotus Scudder, 1076 - Modraszek 
Rodzaj bo&aty w gatunki zamieszkując© głównie Azję Itoiej-

szą 1 Azję Przednią, w Europie występuje 6 gat*, w Polsce 2* 
Wiele gatunków posiada charakterystyczną białą saigę na sp* 
skł* tyl*, przeważnie brak pooaraiczowych plamek na sp* jak 1 
na w* skł*, czasem plooki to słabo zaznaczono* Deseń ubogi. 

133* Agrodiaotus damon /Denis et Schifferriułłor, 1775/. - Modra-
szek dapon* 

Miejsce typ. - Wiedeń* bu stź*. 241, 244. 
Rozsiedlenie. Od zach. Europy do centr. Azji. W Europie lo-

kalnie w Hiszpanii, Fraacji, Szwajcarii, Hloaczech, Iolsce, 
Austrii, Italii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Jugosławii, 
Bułgarii. Podawany z okol. Lwowa /Hir., Roo., 57/. W Foloco b. 
rzadki. Nies. i Pr. /120/ podają okol. Opatowa /rzad./* Karp* 
/66/ - Rybnieę i Winiary z okol* Sandomierza /1915, rzad*/. 
Masł./94/ - z Czarnego Lasu w okol. Zawiercia /1 okaz, 1925/. 
W nowszych czasach Sk./l65/ wymienia okolico Zawiercia /rzad./, 
Busko k. Pińczowa /leg. Kawalec, l935//coll. Kw./, Zalesie 

150 



245 

k. Olkusza /log. Pal., 1954/, okol. Pińczowa /Kos., 72/,/patrz 
roz. 6x41/. BI. /15/ podaje 1 okaz z Bieszczadów /Zagórz/. 

Okras pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do pol. VIII. 
Biotop. Siedliska roślinności stepowej w terenie pagórkowa-

tym na podłożu wapiennym, suchym. 
Bionomia. Lot dość szybki. U nas spotykane są jedynie poje-

dyncze okazy. Gąsienice żerują, często towarzysko, na esparce-
cie siewnej /Onobrychis viciao folia Scop./ 1 Innych gat. es-
parcety w towarzystwie mrówek. Gąsienice zimują. 

Forqy. Zmienność niewielko. Samce od czystoniobieskich o 
wąpkioj czarnej przepasce brzegowej z drobnymi oczkami na sp. 
skł. do intensywnie zlelcnkawo-niebiesklch, błyszczących, z sze-
rokim, czarnym obrzeżeniem 1 wieloma wyraźnymi, dużymi oczkami 
na sp. skł. U sanie zmienia się nioco brunatny odcloń tła w. 
skł., niekiedy spotyka się okazy o niebieskim nalocie. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. d. demon 
Schiff. 

Agrodiaetus admetue /Eoper, 1785/. 
Miejaco typ. - Węgry. m. str. 244 

nozsiedlenie. Lokalnie od Węgier na południe do Grecji i 
Azji Mniejszej. 

W Polsce nio występuje. Inforaacje dotycząc o tego gatunku 
odnoszą się przeważnie do A. riportii /FIT.//roz. 6:42/. 

154. Agrodiaetus riportii /Freyer, 1050/. - Modraszek gniady. 
Miejsce typ. - Hiszpanio. m. str. 244 
Syn. - Lycaena rippertii /Boisduval, 1832/. 

Rozsiedlenie. Od Hiszpanii lokalnie przez płd. Europę do 
Azji Przedniej. W Europie bardzo lokalnie w Hiszpanii, płd. 
Francji, płd. Alpach, w Polsce. Występowanie w Czechosłowacji 
niepewne, w Bułgarii loltalnie liczny w górach Rila i Pirin /leg. 
Kw./, w Grecji. W Polsce znany z kilku stanowisk w płd. części 
kraju. Masł./94/ podaje Plochów k. Kazimierzy Wielkiej n. Nidą 
/b. licz., 1913/ oraz Czarny Las k. Zawiercia /1 okaz, 1910/ 
jako Lycaena admetus ab. ripartii Frr. Pax wymienia z Buska 
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k. Pińczowa /Kr., 79/ jako Lycaena adaetus /Esp./ /roz. 6x42/. 
Kos ./72/ podaje z terenu wzgórz kserotermlcznych nad Nidą: 
Grabowiec, Krzyżanowice, Wola Zagojska, Skotniki /licz./ 1 
Winiary /b. licz./. Kw. leg. /1951-»1957/ w Grabowcu, Krzyżano-
wicach, winiarach /licz./ 1 Skotnikach k. Pińczowa, w rezerwa-
tach Klonowa k. Miechowa /Ucz./ oraz w Tunelu k. Miechowa. 

Okres pojauu. Jedno pokolenie od p. VII do k. VII. 
Biotop. Środowiska roślinności stepowej, nasłoneczni ono, 

trawiaste lub krzewiaste wzgórza o podłożu wapiennym w terenie 
otwartym, lub na brsegach rzadkich lasów. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno szukając kwiatów, lubią 
przestrzenie otwarte, nagrzane. Nie lubią opuszcza^ swych bio-
topów. Gąsienice żerują na różnych gat. esparcety /Onobrychis/* 

Formy. Gatunek mało zmienny, wierzch skł. o jodnolitej 
barwie brunatnej, której odcień bardzo nieznacznie się zmienia. 
Na sp. skł. zalany również nieznaczne. Biała smuga o różnej 
wyraśności czasea zlewa się z tłem, czarno plamki nlełdedy za-
nikają, wielkość plamek zmienna. Samice mają tło sp. skł. brą-
zowawe, a nie szarawe jak u saoców. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny A. r. riportii 
Frr. 

Fleblcula Higgins, 1969 - Modraszek 
Rodzaj utworzony niedawno z rodz. Lysandra. Do rodzaju na-

leży 7 gat. europejskich, 3 polskie., 

Plebicula escherl Hubner, 1823. 
Miejsce typ. - Var /płd. Francja/. m. str. 244 

Rozsiedlenie. Płd. Europa. Hiszpania, płd. Francja, Alpy 
Italia, Dalmacja, Bułgaria, Grecja* W Polsce nie występuje. 
JFodany błędnie ze Smolenia k. Zawiercia /roz. 6t43/. 

135. Plebicula dorylas. /Denis et SchlffertaOller, 1775/. -
Modraszek błękitny, 

Miejsca typ.- Uledsń. n. str. 244 
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Syn. - Lycaona argester /Dorgstraaaer, 1779/» L. hylaa /Esper, 
1793/. 

Rozsiedlenie. Europa do Azji Przedniej. Od pin. Hiszpanii, 
płd. Franojl 1 płd*-*rach. Niemiec do wybrzeży Bałtyku. Lojal-
nie w płd. Szwecji 1 Krajach Przybałtyckich. Na południu sięga 
płd. Italii 1 płd. Bałkanów. W bezpośrednim sąsiedztwie brak 
w Keklenburgii, rzadki na Nizinie PfusIdLej 1 w olcol. Wilna. 
Kr. /70/ podaje Nowogródek, Merż. i Inni /97/ - Białoruś. Znany 
3 okol. Lwowa, Stanisławowa i z Podola. Nie wykazany z płru-
-zach. Polski, rzadki w płn.-wsch. Polsce. Nlo wykazany w pasie 
między 5l°30*a 55° sz. płn. W płd. części kraju dość liczny, 
lokalnie bardzo liczny. Dane dawno. Kętrzyn, Dcgbróuao, Ełk, 
St. Kiszewa /Sp., 173, b. rzadki/. W2górza Trzebnickie /»oc., 
212/, Góry" Kaczawskio, Lasocki GrZbiet, Kotlina Kłodzka /W.,212/, 
Zbrosławice /Górny Śląsk //Rbl., 212/. Sitkówka 1 Brzezinki k. 
Kielc /Bież., 17/. Czarny Los k. Zawiercia /Î asł., 94/. ICraków, 
Ojców, Zawiercie /Pr., 137/, Smoleń k. Zawiercia Al., 115/, 
Góry Pieprzowe /Karp,, 66/. Opatów /N, i Pr., 120/. Pieniny 
/Sit. i Now., 162/. Rytro i St. Sącz /Schli., 157/. Tatry, bar-
dzo rzadkls tlała Łąkę /Nies., 116/, Morskie Oko A^ulcsz% 00/. 
Dane nowsze. Pusz. Borecka /Dusz., 217/. Pusz.. Piska i Risz. 
Augustowska /rzadki/ /leg. Kw./, Klonów k. Miechowa /liczny/ 
/leg. Kw./. Dębno k. Ożarowa /rzadki/ 1 okol. Pińczowa /liczny/ 
/leg. Kw./. Wzgórza nad Nidą /Kos., 72/. Okol. Krakowa /Raz., 
Pal., 143/, /Bi., 22/. Zielona Góra k. Częstochowy /Mar., 92/. 
Kraków, Ojców, Chrzanów, Zawiercie i Częstochowa /Si;., 165/. 
Góry Bardzkie, Srebrna Góro, Lądek /szp., 224/. Kamionna Góra 
Wyż. Sl./ /B1., 13/. Kotlina Kłodzka /Trzebieszowie©/ /log. Kw./. 
Pieniny /Bł., Raz., 2uk., 23/, /leg. Kw./. Beskid Sądecki /log. 
Kw./. Pogórze Przemyskie /B1., 15/, Bieszczady /B1., 15/,/leg. 
Kw./. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do poł. VIII, nie-
kiedy w płd. Polsce dwa pok.1 V i VI oraz VII i VIII /tf.,212/. 

Biotop. Tereny pagórkowate, suche, nasłoneczniono o chara-
kterze stepowym, suche łąki podgórskie 1 górskie, zarośla, prze-
ważnie na terenach wapiennych. 

Blonomla. Motyle latają szybko, pojedynczo, rzadko siadają 
na kwiatach. Gąsienice żerują na nostrzykowatych Afelllotus/ 
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i na przelocie pospolitym /Anthyllis wlneroria I../, zimują. 
Formy. Gatunek mało zmienny. Fortna górska nioco drobnioj-

sza. Tło w. skł. samców od ziolcnlcawo-błękitnego do fioloto-
wawo-błęlcitnego. U samic zmienia się ilość poaartticżoyych plaa 
na w. skł. czasem u nasady niebieski nalot. Sp. skł. sotaców od 
jasno- do cioHnoezarego i brązowego, u samic bardziej jedno-
lity, brą?owa»/y. Pomarańczowo plainy na sp. skł. niekiedy cał-
kiem zanikają, szerokość białego obrzeżenia sp. skł. nieznacz-
nie zmienna. Czarne oczka na sp. skł. zmienne pod względem 
ilości, wielkości 1 kształtu /u obu płci/. Niekiedy brak całko-
wicie oczek. /Zmienność dotyczy okazów polskich/» 

W Polsco występuje podgatunek nomlnatywny P. &. dorylas 
Schiff. 

136. Pleblcula aoanua /Schneider, 1792/Modraszek clasbrowy. 
Miejsce typ. - płd. Szwecja. EU str. 250 
Syn. - Lycaona icarlus /Esper, po 1792/. 

Rozsiedlenie. Europa, przez Azję do Anuru 1 Mandżurii. Na 
terenie Europy lokalnie w Hiszpanii 1 płd.-zach. Francji. Od 
ok. 10° dł. wsch. w całej śr.-wcch. Europie od płd. Italii i 
Grecji do śr. Fermoekandii. lokalnie w płn. Afryce. Do płn.-
-wsch. Niemiec przywędrował w ostatnich 60-70 latach /Urb., 
196/. Obecnie liczny w Brandenburgii i Meklemburgii /F», 47/, 
na Nizinie Pruskiej /Sp., 173/, w okol. Wilna /Pr., 135/ ęraz 
/leg. Kw. 1 Moś./. Z okol. Nwogródka podaje Kr./7S/, Woszcze-
lówka na Podolu /1 okaz, Kr., 02/. W Czechosłowacji lokalnie. 
V/ Iolsce częsty na Nizinie Szczecińskiej, Poj. Ftoorsliim, w 
rejonie dolnej Wiały, na Poj. Mazurskim 1 w Pusz. Białowieskiej. 
Nieco rzadszy w Wielkopolsce. W Pa3ie Wyżyn Środkowych i Pasie 
Kotlin Podgórskich spotykany wyjątkowo, nieco częstszy na Pogó-
rzu Sudecłtio, u Karpatach bardzo rsadfci. 
Dane dawniejsze, w okol. Szczecina liczny na wielu stanowiskach 
Ar«y. i inni, 98/. Poj. PocorsUiei Słupek, Łeba wiele In-
nych aiojsc0 /Urb., 196/, /F», 47/. St. Kiszewa, Sopot, Gdańsk, 
Malbork, Swiecio, Opalenie /Sp., 173/. Pusz. Białowieska /G.,48/, 
Wielkopolska: okol. Poznania /Schum., 153/, Leszno /Vierfa.,153/, 
Kowaaówbo /Kar., 65/, Prosmo k. Poznania /Vize, 207/. Okol. War-
szawy, Siedlec i Kalisza /Kr., 79/. Kotlina Śląska: Grodków 
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/Rlnke, 212/, Wałbrzych /David, 212/, Lądek i Duszniki /y.,212/, 
Kotlina Kłodzka i Kamienna Góra /Forst.,212/, Racibórz /Kelch, 
212/. St, Sącz, rzadki /Schil.,157/. Dane nowsze. Pusz, Borecka, 
liczny /Busz,,217/» iusz, Piska i Pusz. Augustowska /leg, Kw,/, 
Pusz. Białowieska, bardzo liczny /leg. Kw,/. Rejon: Morąg, Dobre 
Miasto, Biskupiec, Olsztyn /leg. Kw./, Jezioro Zdrużno /Rl.,151/. 
Stronno k. Chełmna i Łąkorz k. Brodnicy /Pr. i E.y., 149/. 
Wielkopolska: Chodzież /Sław.,223/, Kobyle Polo, Puszczykowo i 
Przyjezierze k. Poznania /Lwd.,221/, /Kl . , 71/ , /Mch.,222/, /Kocb., 
219/. Itrez. Kampinoska /1 okaz, leg. Kw./, Zbuczyn /Podlasie/ 
/1 okaz, Kr., 76/. Pogórze Sudociile, Karkonosze, Góry Wałbrzyskie 
i Kotlina Kłodzka /Szp.,224/. Bardo SI. /Kok.,220/, Pieniny /Nie-
dzica/ /1 okaz, Bł., i inni, 23/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do k. Vii. 
Biotop. Niezbyt wilgotne, duże, nasłonecznione, kwieciste 

polany leśno i przyleśne, szerokie drogi i torowiska leśne. 
Bionomia.Motyle łatają pojedynczo, wolno, siadają stale na 

kwiatach 1 na wilgotnych miejscach na ziemi w dni upalne. Spo-
tyka się pojedyncze okazy, lub też w pewnych miejscach licznie, 
a nawet b. licznie. Gąsienice żerują na wyce ptasiej /Vlcia 
cracca L./, są nyrmokofilne, zimują. 

Formy* Zmienność nieznaczna. Odcień tła w. skł. u samców od 
niebieskawego do zielonkawego, ciemne obrzeżenie w. skł. czasem 
szersze, wielkość dość zróżnicowana /od 25 - 35 ®rn/ /okazy krajo-
we/. U samic zmianom ulega ilość i wielkość pomarańczowych plam 
w przepasce zewnętrznej na w. okł. od wyraźnych na skł. przed, 
i tył, do całkowitego zaniku. Zmianom ulega też ilość, wielkość, 
a czasem kształt czarnych oczek na sp. skł, u obu płci. Plamy 
pomarańczowe na sp, skł. od wyraźnych* dużych do bardzo bladych, 
ledwie widocznych. Forny z płd. Europy mają większe 1 wyraźniej-
sze czarne plamy na sp. skł. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P. a. amanda Schn. 

137. Plebicula theraltes /Cantener, 1834/. - Modraszek pseudolkar. 
Miejsce typ. - Wogezy w płn.-wsch. Francji. m. str. 250 

Gatunek bardzo podobny do Polyoaoatus learus /Rott./ ab. 
icarinus Scriba, przez długi czas uznawany za tę formę. Od 1928 
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na podstawi® prac Alborti 'ego uznany ponownie Jalco gatunek . 
W związku z tym rozsiedlenie niedokładnie poznane* 

Rozsiedlenie. Od płd.-wsch. Hiszpanii przez wsch. Frapcję 
do śr. Niemiec, a dalej na wschód wzdłuż równoleżnika 51° oz. 
płn. do Azji Przedniej i Tlenszania. Lokalnie w płn. Afryce. 
Z Podola ! z wielu raiojscowości koło Zaleszczyk/ podaje Kr./82/ 
oraz leg. Św., 1959» /ex coli. Kw./. W Polsce rozsiedlenie zna-
ne niedokładnie. Przypuszczalnie wiele stanowisk zostało prze-
oczonych. Danych dawnych brak. Dane nowe. Z okol. Poznania wy-
mienia Lwd. /221/ bez bliższych danych. Byłoby to jedyne stano-
wisko wysunięte tak daleko ku północy. Z terenu Sobótki /Strze-
blów, 1957/ podaje R1./149/. Na terenie rezerwatów w Klonowie 
k. Miechowa /licz./ - log. Kw. li oi:ol. Pińczowa występuje dość 
licznie w Grabowcu i Krzyżanowicach /Kos., 72/ oraz leg. Kw., 
w Skowroonea, Skotnikach i Wini arach /Kos., 72/. cf ICrzealonkach 
k. Krakowa /1936/ - leg. Kawalec /ex celi. Kw./. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Pierwsze od k. V do k. VI, 
drugie od poł. VII de poł. VIII. 

Biotop. Ciepłe, nasłoneczniono wzgórza wśród roślinności 
stepowej, przeważnie na podłożu wapiennym. 

Bionomia. Lot dość szybki, motyle siadają czysto na kwiatach. 
Gąsienice żerują pojedynczo na esparcecie /OnObrychls sativa L. 
1 0. viciaefolia Scop./. 

Formy. Zmienność b. Dała. U samic pokoi. wios. występują 
przy brzegu zewn. na w. skł. tyl. niebieskie plamki oraz niebieski 
nalot u nasady skł. częściej niż w pokoi, lotnlm. Nieznaczne 
zmiany w kształcie i wielkości czarnych oczek na sp. skł. Poma-
rańczowe plamki na sp. skł. przód, czasem zanikają. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P. t. thorsites 
Cant. 

Meleagerla Sagarra, 1925 - Modraszek 
Należy jeden gatunek. Jodyny modraszek europejski posiada-

jący ząbkowany brzeg zewn. skł. tylnych. 
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138. Meleagerla daphnls /Denis et Schiffermuller, 1775/. -
Modraszek meleager. 

Miejsce typ. - Wiedeń. m. str. 250 
Syn. - Lycaena meleager /Esper, 1779/. 

Rozsiedlenie. Od płd. Europy przez Azję Mniejszą 1 Azję 
Przednią do Iranu. Na terenie Europy od płd.-wsch. Francji 1 
Italii na wschód przez Austrię, Węgry, Czechosłowację i Polskę 
na Bałkany. Z bezpośredniego sąsiedztwa podawany z okol. Lwowa 
/Kleń., 69/, /Ulr. i Rom., 57/, z Podola /Werch., Garb., Kr.,82/ 
oraz z Czechosłowacji. W Polsce sięga na północ okolic Lublina 
i Sulejowa n. Pilicą /ok. 51°30'sz. płn./. w płd. Polsco lokal-
nie nierzadki. Dane dawniejsze. Wyżyna Śląska* Katowice, Zbro-
sławice /Rbl., 141/, Tarnowskie Góry /W., 212/. Racibórz /Kelch, 
212/. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska! Zawiercie /Pr., 137, N.,115, 
Masł., 94/, Częstochowa /Pr.,137/, okol. Krakowa /Pr., 132/. 
Opatów /N. i Fr., 120/, reja» Sandomierza /Karp*» 66/. Roztocze 
/Zwierzyniec/ /Pr., 130/. Kudowa /liczny/ /Muller, 212/, Pie-
niny /liczny/ /Sit., 162/, Rytro /Schli., 157/. Dane nowsze. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa /Mark., 92, Sk.,165/, 
Zawiercie, Chrzanów, Ojców /Sk.,165/,^okol. Krakowa /Raz. i Pal., 
143/, /Sk., 165/. Sulejów n. Pilieą /Śl., 226/. Wyżyna Mie-
chowa ko-£ andomiorska: Klonów k. Miechowa 1 okol. Pińczowa /leg. 
Kw./j Grabowiec, Skowrenno /k. Pińczowa/ /Kos., 72/. Wyżyna 
Lubelska: Piaski i Łopiennik Górny /leg. Kw./. Roztocze /Zwie-
rzyniec/ /Xięż., 213/. Cieszyn /Stug., 187/. Pieniny /liczny/ 
/Bł., Raz., 2uk., 23/» /leg, Kw./. Krynica /liczny/ /Lew., 90/. 
Pogórze Przemyskie /rząd./ /31., 15/ oraz leg. S.W. Bieszczady 
/rzad./ /B1., 15/, /R1., 152/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do p. VIII. 
Biotop. Kserotermiczne siedliska niskiej roślinności ziel-

nej i krzewiastej w terenie pagórkowatym, często na podłożu wa-
piennym. 

Bionomia. Motyle latają dość wolno, siadają na kwiatach, 
w terenie zaroślowym wyszukują większe polanki bozdrzewne, lubią 
przebywać na wzgórzach i skarpach. Gąsienice żerują pojedynczo 
na cieciorce pstrej /Coronilla varla L./, traganku pęcherzyko-
watyn /Astragalus cicer L./, esparcecie /Onobrychis/, macierzan-
ce /Thymus/ 1 innych do czerwca. 



259 

Formy. Zmienność nioznaczna. Samce. Wielkość w granicach 
34-36 ma, trafiają cię Jodnak rzadko okazy cniojsze /25 mq/» 
Na w. skł. zmianom uloga szerokość czarnego obrzeżenia skł. 
/0,5 - 2 mm/, niekiedy przy brzegu zewn. w. skł. tyl. pojawiają 
się dodatkowe czarno plataki. Barwa tła w. skł. prawie niezmien-
na, czasom trafiają się okazy bledsze. Na sp. skł. nieznaczne 
różnice w wielkości i liczbie czarnych plamek, niekiedy plamki 
te zanikają. U samic zmienność większa. Występują cne w dwóch 
zasadniczych formach! f. typowa o ciomncniobieslŁloJ barwie w. 
skł. i f. stoovoni Trk. o brunatnej barwio. Formy to pojawiają 
się jako dominujące w poszczególnych rejonach pojavw. v; Iolsce 
niemal wyłącznie występuje f. sćeeveni Trk. Jodynie w Pieninach 
pojawia się prawie bez wyjątlou f. niebieska. Im dalej ku połud-
niowi tym rzadszą jest f. ateoveni Trk. Rzadlso wśród forqy do-
mlnującoj pojawiają się pojedynczo okazy drugiej formy. Zmien-
ność indywidualna sanie w niowiolkia zakresie. Niebieska barwa 
/ u form niebieskich/ bywa mniej lub więcej ograniczona przez 
barwę brunatną, białe, rozlano plamki wzdłuż przepaski zewn. 
większe lub mniojsze, lub zanikają, czarna plamka w jasnej ob-
wódce przy końcu komórki środkowej na skł. przed. 1 na tyl. 
wyraźna lub w zaniku. Na sp. skł. zmienia się nieznacznie inten-
sywność barwy tła skł. oraz wielkość czarnych plamek. 

V Polsce występuje podgatunek nomlnatywny M. d. daphnis 
Schiff. 

Lysandra Nemming, 1933 - Modraszok 
Do rodzaju należy kilkanaście gatunków palearktycznych, 

6 europejskich, 2 polskie. 

139. Lysandra coridon /Poda, 1761/ - Modraszek korydon. 
Miejsce typ. - Graz. o. str. 256 

Rozsiedlenie. Ze względu na wyodrębnienie w ostatnich cza-
sach kilku nowych gatunków rozsledlonlo niepewne. Przypuszczal-
nie ograniczone do Europy. Od płn. Hiszpanii, płd. Anglii i 
Francji na wschód. Brak w Danii, w Fennoakandii, b. rzadki w 
Krajach Przybałtyckich. Brak w płd. Italii A płd. Bałkanach. 
W Meklemburgii niepowny, w Brandenburgii lokalnie częsty /F.,47/, 
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na Nizinie Pruskiej - wyjątkowo /Gp.,173/. W okol. Lwowa częsty 
/Mir. i Rom., 57/, na Indolu lokalnio licz. /Kr., 02/. W Pol-
sce na terenie Poj. Pomorskiego liczny, we wsch. części północ-
nej Polski rzadszy /Poj. Mazurskie, Pusz. Augustowska/. W centr. 
i płd. Polsce lokalnie liczny lub b. liczny. W górach rzadszy, 
w Tatrach brak. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do k. VIII. 
Biotop. Występuje głównie w terenie pagórkowatym na podłożu 

wapiennym, na terenach suchych, nagrzanych, na polonach i brze-
gach lasów oraz na otwartych, stepowych przestrzeniach. 

Blonomla... M-otyle latają szybko, w miejscach pojawu llojoia 
lub b. liczne, niekiedy spotykane pojedynczo. Często obsiadają 
gęsto wysokie trawy przed zmierzchem. Samice ukazują się ok. 
tydzień później niż samce. Gąsienico po przezimowaniu żerują do 
VI na koniklece czubatej /Hippocrepis coaosa L./, cieciorce 
pstrej /CoroniUa varia L./, wyce /Vicia/ i Innych, przebywają 
często w towarzystwie mrówek /Lasius flava Deg./, w ciągu dnia 
ukryte na ziemi, często gromadnie. Poczwarka luźno na ziemi. 

Formy. Opisano wiole podgatunków 1 ras. Zmienność indywidu-
alna b. duża. Samce. Wielkość /rozpiętość 29-37 om/, odcień tła 
od jasnego, zielonkawego do błękltno^iiebieskiego, szerokość 
czarnej przepaski brzegowej 1-5 en. Niekiedy na czarnej przepas-
ce brzegowej występuje rząd białawych, rozlanych plamek. Przy 
brzegu zewn. skł. tyl. rząd czarnych plamek różnej wielkości aż do 
do zupełnego zaczernienia w formie przepaski do szerokości 3 mm. 
Na skł. przed, zaczernienie sięga od brzegu zewn. nawet do ko-
mórki środkowej. Rzadlso przy brzegu zewn. skł. tyl. pomarańczo-
we plamki lub ich ślad. Tło sp. skł. od jasnoniebleskawo-szarego 
do cietaaobrązowauo-szarego. Deseń czarnych plamek na sp. skł. 
bardzo urozmaicony, zmienia się ilość, wielkość, kształt 1 układ 
plamek. Deseń ten bywa wzbogacony, lub uboższy aż do całkowitego 
zaniku plamek. Trudno jest znaleźć dwa identyczno okazy. 
Samice. Brunatne tło w. skł. zmienia nieznacznie swą intensywność. 
Czarna plamka przy końcu komórki środkowej skł. przed, niekie-
dy zanika. Pomarańczowe placki przy brzegu zewn. skł. tyl. 
b. wyraźne,- czasem przedłużają się na skł. przed., czasem całko-
wicie zanikają. Na w. skł. tyl. a rzadziej przed, występuje 
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niekiedy niebieski nalot v który w skrajnych przypadkach sięga 
brzegu zewn. Tło sp. skł. od jasno- do ciecnobrązowego, czarne 
pionki większo niż u samców, deseń czarnych plam zmienny jak 
u samców. Pomarańczowo plamki brzegowe na skł. tyl. o zmiennej 
wielkości i intensywności barwy, niekiedy przedłużone na skł. 
przednich. 

W Polsce północnej występuje podgatunek, o głębokiej błękit-
no-nieblesklej barwie z szerokim czarnym obrzeżeniem i ciemniej-
szym spodzie skrzydeł - L. c. borussia Dadd, występuje on rów-
nież w płn. Niemczech. Na szerokości geograficznej Warszawy i 
dalej na południe występują okazy o jaśniejszym, nieco zielon-
kawym tle, z węższą czarną przepaską brzegową i Jaśniejszym 
spodem skł. - podgatunek nomlnatywny L.c. corldon Poda. 

140. Lysandra bellargus /Rotteoburg, 1775/.- IkxJraszek lazurek. 
Miejsce typ. - zachodnie Niemcy. m. str. 256 
Syn. - Lycaena adonis /Denis et Schifferouller, 1775/* 

Rozsiedlenie. Europa, Azja Mniejsza, Azja Frzednia do Iranu. 
Niemal cały kontynent europejski. Brak w płn. i śr. Anglii, w 
Danii, płn. Niemczech, Fennoskandli, w płd. Italii 1 płd. Grecji. 
W Krajach Przybołtyckich b. rzadki /VI.,196/, w Brandenburgii 
rzadki, w Meklemburgii niepewny /F., 47/. W płn. Polsce b. rza-
dki. W południowej 1 wschodniej Polsce od linii Opole, Warszawa, 
Pusz. Białowieska gatunek pojawia się na wielu stanowiskach 
licznie lub b. licznie, brak Jedynie w Sudetach i w Tatrach. 
Dane dawno dla płn. Polski. Poj. Pomorskie: Ustka, 1920 /Urb., 
196/. Rejon dolnej Wisły* Gdańsk, Grudziądz, Toruń /Sp.,173/. 
Poj. Mazurskie: Pisz, Ostróda, Olsztyn, Nidzica, Lubawa, Stare 
Jabłonki /Sp., 173 i Vog., 201/. Wiolkopolska /Schum., 153/. 
W nowszym okresie czasu na całym wymienianym wyżej obszarze je-
dynie kilka okazów podają Pr. i E.5. /1948-1969/ /140/ z oko-
lic Torunia i Chełma. Innych potwierdzeń brak. 2 Dolnego 
Śląska kilka stanowisk podaje W./212/: okol. Trzebnicy, Wro-
cławia, Bolesławca i Opola. Brak nowszych potwierdzeń. 

Okres pojawu. Dwa pokolenia. Pierwsze od k. V do p. VII, 
drugie od p. VIII do p. IX. 

364 
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Biotop* Ha suchych, zwykło wapiennych terenach, na wzgó-
rzach, skarpach, wąwozach ze stepową roślinnością zielną, na 
polemach leśnych 1 brzegach lasów* 

Bionoaia* Motyle latają szybko, stale siadają na kwiatach, 
niekiedy na wilgotnych miejscach na drogach, w rowach, V miej-
scach pojawu zwykle liczno, czasem spotykane pojedynczo* 0 zmie-
rzchu zbierają się gromadnie na wysokich trawach* Gąsienice, 
ukryte za dnia, żerują pojedynczo na koniklece czubatej /Hip-
pocrepis coaosa L*/, cieciorce pstrej /Coronilla veria L«/, 
czyśćcu leśnym /Stachys silvatica L*/ i innych. Gąsienicom to-
warzyszą zwykle mrówki. 7.1 nu Je gąsienica. 

Forcy* Gatunek zmienny, wiolo form Indywidualnych* Zmien-
ność samców. Barwa w* skł. od błękitno-niebieskiej do fiołkowo-
•oiebleskiej. Ha śtrzępinie występują czarne plamki lub toż za-
nikają, przy brzegu zewn. skł* tyl. pojawiają się niekiedy 
czarne punkciki w różnej liczbie* Barwa sp* skł* od jasno- do 
cleonoszarej* Deseń na sp* skł* zmienny co do wielkości, kształ-
tu 1 ilości czarnych plam* Samico bardziej zmienne* Barwa tła 
w, skł* jasnobrunatna /rzadko/, lub szaro-niebieska, fiołkowa, 
ciemnoniebieska o różnych odcieniach i różnej rozległości, w 
krańcowych przypadkach na całym w* skł* znika barwa brunatna* 
Zewnętrzna, pomarańczowa przepaska bywa b« wyraźna na skł* przed 
1 tyl*, lub tylko na tyl., lub zanika całkowicie* Czarna pionka 
przy końcu komórki środkowej na w* skł* przed* niekiedy wyraźna, 
czasem w białej otoczce, czaseo zanika. Zaionność sp* skł* Jak 
u samców* 

Na szczególną uwagę zasługuje f* polonus Zoll* o barwie 
1 deseniu podobnym do L. coridon /Poda/ jak i do L* bellargus 
/Rott./. Jest to najprawdopodobniej krzyżówka obu gatunków, spo-
tykana b. rzadko w miejscach, gdzie latają oba gatunki* Trubs-
bach wyraża opinię /Ber*, 11/, iż mogą to być formy wsteczne 
L« bellargus /Rott*/* 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny L* b. bellargus 
Rott* 
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Polyoomatus Latrellle, 1804 - Modraszok 
Rodzaj dość liczny, kilkanaście gatunków palearktycznych 

5 gatunki europejskie, 2 polskie* 

141* Folyoamatus learus /Rottemburg, 1775/. -Modraszek Ikar* 
Miejsce typ* - Saksonia* a* str. 264 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki przez Europę i Azję do Pacy-
fiku. Występuje w całej Europie. Pospolity w całej Polsco 
prócz Tatr, gdzie jest rzadki. 

Okras pojaw* Dwa lub trzy pokolenia* Pierwsze od k* V do k* 
VI, drugie od poł* VII do p. IX, trzecie /nie zawsze/ miej 
liczne od poł. IX. 

Biotop. Motyl pojawia się prawie wszędzie* Polany leśne, 
łąki, pola, a nawet skwery miejskie* Ule spotykany na śródleś-
nych mokrych torfowiskach 1 w gęstych, zacienionych lasach. 

Blonomla* Najpospolitszy z modraszków, wszędobylski, lata 
pojedynczo, często b. liczny, przebywa najchętniej na kołatach, 
czasem siada na wilgotnych miejscach na ziemi. 0 zmierzchu mo-
tyle gromadzą się na vysoklch trawach, często z innymi gatun-
kami modraszków. Gąsienice żerują pojedynczo na motylkowatych* 
koniczynie /TrlfOUiW» wilżynie /Oncnis/, na janowcu /Genista 
tlaotoria W 1 innych. Gąsienicom często towarzyszą mrówki* 
Zimują gąsienice, należą one do gąsienicożemych, nie oszczędza-
ją nawet swego gatunku. 

Formy* Gatunek zmienny. Znaczne różnico wielkości /roz-
piętość od 20 do 50 om, wyjątkowo od 15 mm/. Trzecie pokolenie 
drobniejsze, bledsze* Samce. Wierzch skł* mało zróżnicowany, 
zmienia się nieco fiołkowy odcień, czasem spotyka się okazy 
szarawe. Przy brzegu zewn. skł* tyl. niekiedy występują czarne 
plamki, czarne obrzeżenie skł. przed, niekiedy zanika, czasem 
nieco poszerzone. Spód skł* od b. jasnogo do ciemnoszarego, 
pomarańczowa przepaska brzegowa z dużych jaskrawych plam na 
skł. przed* 1 tyl. do ledwie zaznaczonych żółtawoblaciych na skł. 
tyl. Czarne oczka na sp. skł. zmienne pod względem ilości, 
wielkości, kształtu i układu. Niekiedy Zanikają oba oczka u nasady 
skł. przed, /ab* icarinus Ser*/ powodując podobieństwo do 
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P. thersitos /Cant./. Samice bardziej zmienno. Wierzch ckł. 
od brunatnego do czarnego, często z niebieskawo-fioletowym 
naloteu od nasady skrzydeł, sięgającym niekiedy na całą niemal 
powierzchnię skrzydeł • Poaarańczcoa przepaska brzogowa od wy-
raźnej na przed. 1 tyl. skł. do całkowitego zonilcu. Przy brzegu 
zewn. skł. tyl. czcaem niebieskie płonki. Spód skł. od szaro-
-brązowego do ciemobrąsowego z często zmiennym deseniem czar-
nych oczek. Charakter zmian jak u samców, często czarny łuk 
przy brzegu tylnym. Pooarańczowa przepaska brzegowa zmienna pod 
względem intensywności barwy i szerokości. Foray południowe 
moją spód jaśniejszy oraz bardziej Intensywną i wyraźną poma-
rańczową przepaskę zewnętrzną.-

U Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P. i. icarus 
Rott. 

142. Polyoaaatua eroldes /Frlvalsky, 1635/. -Modraszek eroides. 
Miejsce typ. - Bałkany. n. str. 256 

Do niedawna traktowany jako Lyeaena eros 0. ob. eroides 
Frlv. 

Rozsiedlenie. Od wsch. Europy 1 Azji Mniejszej do wsch. 
Zabajkala /rozsiedlenie na Dalekim Wschodzie niepewno/. W Euro-
pie sięga na zachód terenów, Polski, Czechosłowacji 1 Bułgarii. 
Z Królewca /nizina Pruska/ podaje Sp./173/, z Czechosłowacji 
/b. rzadki/- I4idr./Q6/. W Polsce b. lokalny i rzadki, miejscani 
liczny. Dono dawne. Sp./173/ podaje Niedzicę, Olsztyn, Bartoszy-
ce /Poj. Mazurskie/, Starci Kiszewę z rejonu dolnej Wisły. 
Vogel /20l/ twierdzi, iż od 1899 w Młodzicy nie występuje. Kręcz 
/75/ wymienia 1 okaz Z Miłosny pod Warszawą, Bż./17/ - Dyminy i 
Sosnówkę k. Kielc,. Pr./128/ - okol. Częstochowy, Masł./94/ -
-Ogrodzieniec k. Zawiercia, Karp#/66/ - Zbrzę Wielką k. Sandomie 
rza. Dane nowsze. Pusz. Białowieska /lokalnie liczny/ - Kw./04/ 
Siemiatycze na Podlasiu- leg. Kw., Czarna Struga k. Warszawy /1 
ok./ - coli. Palik, Krzyżanowice i Włoeby u. Pińczowa /2 ok./ 
- leg. Kw., Zawiercie i Częstochowa /poj./ - Sk./165/, Pieniny 
/2 ok./ - Bł., Raz., 2uk /23/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. VI do p. VIII. 
Biotop. Kseroteroiczne, piaszczyste polany w borze sosno-

wym, młode sosnowa zagajniki, tereny ciepłe, suche, naałonecz-

260 

ni one. 
Bionomia. Motyle latają szybko siadając na kwiatach lub 

w trawie, lubią macierzankę. W miejscach pojauu bywają liczne, 
ale spotyka się też pojedyncze okazy w innych środowiskach są-
siadujących z la właściwymi biotopami. Przypuszczalnie często 
przeoczone ze względu na podobieństwo /szczególnie samic/ 
do F. icarus /Rott./.. Stadia początkowe nie znane. 

Foray. Zaieiłoość niewielka. Rozpiętość 25-33 na. Samce. 
Odcień barwy w. skł. od blękltnogo de fioletowewo-błękltnogo. 
Na w. skł. przed, żyłka ograniczająca komórkę środkową od dołu 
niekiedy biało upylona /tylko u okazów świeżych/* Czarne obrzoże-
nlo skł. o szerokości 1-2,5 om. Przy brzogu zewn. skł. tyl. cza-
rna Obrzeżenie przekształca się niolciody w pojedyncze plamki. 
Spód skł. od jasno- do ciecnoszarego, czarne oczka różne pod 
względem wielkości, ilości 1 kształtu, liczba oczek u nasady 
skł. przed, od 0 do 4. Samice. Zcdenia się ilość 1 wielkość po-
marańczowych plamek w przepasce zewnętrznej» od wyraźnej na skł. 
przed, i tyl. do zupełnego zaniku. U świeżych okazów wierzch 
skł. lekko błyszczący, jakby zatłuszczony. U nasady skł. czasem 
niebieski nalot. Spód skł. samic nieco ciooaiejszy, bardziej 
brązowy niż u samców. Deseń czarnych oczek zmienny Jak u samców. 

Podgatunek nomlnatywny występuje w górach Bałkanu. W Polsce 
występuje podgatunek P. o. orlentalls Krzyw. 

Lycoenopslnae 
Motylo małe wyróżniające się smukłą, bardzo delikatny budową 

0 małej głowie, niewlelltich oczach, cienkich czułkach z wyraźnie 
odgraniczoną bułauką. Większość gatunków występuje we wsch. 
Azji, w Chinach, Indii i Afryce. Jeden gatunek znany z Suropy 
1 z Polski. 

Celastrina Tutt, 1906 - Modraszek 

143. Celastrina argiolus /Lianacus, 1753/. -flodraszek wieszczek. 
Miejsce typ. - Anglia. m. str. 264 
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Rozalodlenle. Od płn. Afryki przez Europę i Azję do Japonii. 
Północna Ameryka. ua terenie Europy brak w płn. Anglii i płn. 
Fennoskandii. W całej Polsce rozpowszechniony. 

Okres pojawu. Owa pokolenia. Pierwsze od k. IV do poł.VI, 
drugie od p. VII do poł. VIII. 

Biotop. Niewysokie zarośla na polanach 1 brzegach lasów, 
w miejscach niezbyt suchych, zacienionych. 

Blonomla. Motylo przebywają niemal wyłącznie wśród zarośli 
latając b. wolno, siadają na liściach krzewów w prześwitach 
leśnych, nie wylatują na otwarte przestrzenie. Gąsienice żerują 
w VI, a potem w VIII, IX na srakłeku /Rhazmus cathartica L./, 
traganku azerokolistnym /Astragaius glycyphyłlos L./ 1 innych. 
Gąsienice są odwiedzane przez mrówki Losius niger L. Zimują po-
czwarki. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Okazy pokoi, letniego są nieco 
intensywniej ubarwione. Zmiany desenia obserwuje się głównie na 
sp. skł. Nieregularne, czarne plamki o różnym kształcie, wiel-
kości 1 układzie, często zanikają częściowo lub całkowicie. 
Czarne obrzeżenie w. skł. przed, u samic od 1,5 do 5 mm. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny C. a. arglołus L. 

4.3. Łlesperioidea 
W układzie systematycznym /For., 46/ nadrodzina Hesperioldea 

znajduje się bardzo daleko od nadrodzlny Papilionoldea. Obie 
nadrodziny należą do wspólnego podrzędu - Eulepidoptera. 
Do omawianej nadrodzlny należą rodziny Thyridldae oraz Hespe-
riidae. Rodzina Mosperiidae jest omawlena najczęściej łącznie 
z nadrodziną Papilionoldea ze względu na dzienny tryb życia 
motyli* 

4.3.1. Hesperildae Latreiile, 1009. - Powszolatki 
Rodzina ta różni się pod wieloma względami od Innych rodzin 

motyli dziennych. Wygląd zewnętrzny Powszelatek przypomina 
czasem bardziej niektóre gatunki motyli nocnych niż dziennych. 

262 

Skrzydła bardzo małe w stosunku do grubego i krótkiego korpusu, 
głowa szersza od tułowia z oczami umieszczonymi daleko od siebie. 
Giaszczkl i czułldL szeroko rozstawione, czułki zakończone bu-
ławką, często haczykowato ukoztałtowaną, ssowka u wielu gatun-
ków bardzo długa.« Nogi dobrze rozwinięto, tylna para nóg często 
zaopatrzona w ostrogi, a u samców często również w pędzle z 
włoeów. Zarówno liczba kolcowatych wyrostków /ostróg/ jak 1 
obecność lub brak pędzla mają znaczenie taksonomiczne. U samców 
pewnych gatunków na wierzchu skrzydeł przednich przy brzegu 
przednia umieszczona jest fałda podłużna zawierająca narząd za-
pachowy. Komórka środkowa skrzydeł przednich bardzo długa, zao-
knlęta cieniutką żyłką, tylnych otwarta. 

Gatunki europejskie są małe /rozpiętość 20 do 50 cm/ o ubar-
wieniu cleanObrunatnym z białymi plamami lub brązouo-żółto z 
ciemnymi plamami. Gatunki tropilialne bywają znacznie większe i 
miewają różne kształty 1 żywe, różnorodne barwy. 

Wiole gatunków polskich i europejskich jest bardzo podob-
nych zewnętrznie, a ich odróżnianie napotyka na wielkie trud-
ności. Stąd wiele pomyłek w oznaczeniu. Aparaty kopulacyjne 
samców wykazują niejednokrotnie również znaczne podobieństwo. 

Motyle lubią miejsca ciepłe, nasłonecznione, przebywają na 
kwiatach, siadają na wilgotnych miejscach na ziemi. Latają bar-
dzo szybko, zygzakowato, utrudniając a nawet uniemożliwiając, 
złowienie przez ptaki. Mają zwyczaj wracać wielokrotnie na to 
samo miejsce na wysokich kwiatach lub trawach. Siedzą ze złożo-
nymi lub częściowo rozwartymi skrzydłami, lub też układają 
skrzydła daszkowato jak motyle nocce. Motyle występują przeważ-
nie w najcieplejszej porze rolou. Niektóre gatunki w krajach tro-
pikalnych prowadzą wieczorny lub nocny tryb życia. Gąsienice 
zwężone z Obu końców z dużą, wyraźnie oddzieloną głową, żerują 
pojedynczo w sprzędzcoych liściach. Poczwariii często z pochwą 
na ssawkę w lekkim oprzędzie z liści. 

Do rodziny należy około 2500 do 3000 gatunków, występują-
cych na pięciu kontynentach. Niemal połowa zamieszkuje tropikal-
ną Amerykę. W Palearktyce znanych jest penad 250 gatunków, w 
Europie około 40, w Polsce 17» W kierunku z południa ku północy 
liczba gatunków szybko maleje. W Finlandii np. występuje dwukrot-
nie mniej gatunków niż w Polsce, a w Polsce dwukrotnie mniej 
niż w Turcji. Na teranie Polski występują przedstawiciele dwóch 
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podrodzin: Pyrginao i Hesporiinao obejmujących 10 rodzajów. 

Pyrglnao 
U Europie do podrodziny nałożą ootylo o ubarwieniu brunat-

nym z białymi lub przeźroczystymi plamami o charakterystycznym 
układzie. Budowa aparatu kopulacyjnego również charakterystyczna. 
W Uiropie należy do podrodziny ok. 30 gat., w Polsce 9. 

lyrgus Hubner, 1023 - Warcabnik 
Motylo o charakterystycznym układzie białych plao na 

szaro-brunatnyo tle. Biała przopaslca na wierz. skł. tyl. wy-
raźna lub w zaniku. Spód o barwie zielonkawej, żółtawej lub 
czerwonawej z białymi planami.. Charakterystycznym elementom są 
3 biało plamki leżące obole siebie w przepasce środkowej przy 
brzegu przednim na wierz. skł. przed. U samców na goleniach 
nóg tylnych dwie pary ostróg i pędzel z włosów. Rozróżnienie 
gatunków trudne. W iluropie występuje 14 gat., w Polsce 3. 

144. Pyrgus oalvoo /Linnoous, 1750/. - Warcabnik wczelak. 
Miejsce typ. - Wyspy Alandzklo, Finlandia. m. str. 264 

Rozsiedlenie. Europa, śr. i wsch. Azja do Amuru. Ma toronio 
Europy brak w Irlandii, płn. Anglii i płn. Fonnoekandli. 
W płd.-zach. Europie /Portugalia, Hiszpania, płd. Francja, Alpy/ 
występuje P. m. malvoldes Elwes, który przez wielu autorów 
traktowany jost Jako odrębny gatunek, irawdopodobnio brak w 
Grecji. W Polsce oprócz Tatr, wszędzie bardzo pospolity. 

Okres pojawu. e Polsce pojawia się w Jednym niekiedy w dwóch 
pokoleniach od p. V do k. VI. Iwontualne nieliczne pok. lotnio 
pojawia się od poł. VII do k. VIII /23, 140/. Osobiście nigdy 
nio spotkałem w Polsce druciogo pokolenia. W płd. Europie wy-
stępuje normalno drugie pokolenie. 

Biotop. Pojawia się w siedliskach roślinności leśno-zaroślo-
we J, zarówno w środowiskach koorotornicznych jak i psychroter-
micznych, w siedliskach roślinności rudoralno-ogrodowoj, ziel-
no-trawiastej i łąkowo-zaroślowej. 

364 
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Bionomia. Motylo drobno, latają szybko siadają na kwiatach, 
na niskiej trawi o, niekiedy na nagiej zioni. Trudno dostrzegalne. 
Siedzą zwykle z rozpostartymi skrzSrdłâ i. Pojawiają się przeważ-
nie licznie. Gąsienico żerują pojodynczo w VI i VII na pięcior-
nikach /Fotentilla i-./, cieciorkach /Corcnilla L./, poziomkach 
/Fragaria L./, malinach /fiubus L./ i Innych. Poczwar ka zimuje 
w zwlniętyu liściu. Gąeienlce lubią wilgotne, ocieniono miejsca. 

Formy. Bardzo mało fora geograficznych. Zaienno^o indywidu-
alna większa. Zdanoa ulega biały doseń na wierz. skł. Krańcowe 
formy posiadają na wierz. ckł. przód, silnio wydłużono białe 
plamy /ab. taras Bgstr./. Wierzch skł. tyl. posiada równloż zna-
cznio zróżnicowany biały deseń. Spód skł. tyl. o zmiennym białym 
deseniu i barwie od szarej do zgniłoziolcnkawo-żćłtej. 

W Polsce występujo podgatunek nomlnatywny P.ta. malvao L. 

145. P-yrgus alveus /Hubner, 1303/. - Warcabnik większy. 
Miejsce typ. - Niemcy.. m. str. 264 

Rozsiedlenie. Lokalnie w płn. Afryce. Od zach. . uropy do 
śr. i wsch. Azji. Ha terenie kuropy brak w Anglii, płn. Niem-
czech, Sonii, śr. i płn. Fersioskandii /do ok. 62° sz. płn./. 
Brak w płd. Italii i płd. części Bałkanów. W iolsce częstszy w 
górach niż na nizinach. W płn.-zach. Polsce rzadki, w śr. i płd. 
dość częsty. 

Okres pojawu. Występuje w dwóch pokoleniach. Pierwszo, 
częściowe w płd. Polsce od k. V do k. VI, druglo od k. VII do 
k. VIII. 

Biotop. Pojawia się w górach w kceroternicznych środowiskach 
naskalno-łąliowych 1 zaroślowych do wysokości ok. 1100 m. 
Ma nizinach w siodliskach roślinności trawiosto-zaroślowoj i 
rudoralno-ogrodowej, w środowiskach ksorotoroicznych, nasłonecz-
nionych jak torowiska, brzegi lasów, kwiocleto polany. 

Blonorala. Lot bardzo szybiii, zygzakowaty powodujący ustawi-
czną utratę motyla z pola widzenia. Pjotyl siada na kwiatach 
szczególnie wysokich, skąd błyskawicznie odlatuje, by znowu 
wrócić na to samo nlojsce. Siada najczęściej ze złożonymi skrzy-
dłami, upodobniając się ubarwieniem spodu skrzydeł do otoczenia. 
Spotykany pojedynczo, ale dość licznie. 

Gąsienice żerują pojedynczo w jesieni, a potem w IV do VI na 
krzyżownicy zwyczajnej /Polygala vulgorls L./ pięciornikach 
/Potontilla L./, posłonku kutnerowatym Hołianthoaun nunoulariun 
/L./ Dun. i innych. Nledorosło gąsienice zimują w sprzędzanych 
liściach /I. Stephen/ /16O/. 

Formy. Catwok zmienny. Biały deseń na wierz. skł. zmienia 
się w granicach od ledwie widocznych do dużych, wyraźnych, bia-
łych plam na skł. przed, i wyraźnej , białej przepaski - na tyl-
nych. Na sp. skł. tyl. żalenia się szerokość środkouoj, białej 
przepaski oraz nieznacznie barwa zielonkauociocnego tła. U nie-
których okazów, szczególnie u. samic, zcniłozielonkawe przyprósze-
nie na wierz. skł. Z terenu Europy opisano kilka podgatunków. 
W Polsce okazy górskie są nieco drobniejszo, bardziej szaro z 
raniojozyal białymi plaaani. 

W Polsce występuje podgatunek nominatyuny P.a. alveus Hbn. 

146. Pyrgua emoricanus /Oborthur, 1910/. - Warcabnik mniejszy. 
Miejsce typ. - Rennes, Francja. n. str. 264 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki przez Europę,-Azję Mniejszą do 
Iranu. Na terenie Europy brak w Irlandii, Anglii, Belgii, Ho-
landii, płn. Niemczech, w Skandynawii, Finlandii i Krajach Frzy-
bałtycklch. w Europie wsch. sięga na północ do ok. 54°30*BZ. płn. 
Ze względu na znaczno podobieństwo do warcabnlka większego jak 
i stosunkowo niedawno wydziolonle tego gatunku jako osobnego 
dano dotyczące rozsiodlonla nio są dokładne. W Polsco znanych 
jost kilka stanowisk togo gatunku. Z okolic Bydgoszczy /1929/ 
podajo Tołl /191/ Joden okaz, a drugi z okol. Grudziądza /1926/. 
Jeden okaz złowiony był w okol. Lublina /leg. Kw.//1965/. Kilka-
naście okazów złowiono w Krzyżanowicach k. Pińczowa /log. Kw., 
1953/. Jeden okaz z Pienin /1956/ /Bł., Rnz.,2uk., 23/. Być noże 
1 okaz k. Zawiercia /Hasł., 95/ /roz. 6t45/. W Brc»donburgi 1 
jeden pewny okaz /1939/ koło Nauen /F., 47/. 

Okres pojauu. Występuje w dwóch pokoleniach) pierwsze w VI, 
a drugie od p. VIII do p. IX. Daty złowienia* 6, 7*VI oraz 
15.VIII do 8.IX. 

Biotop. Kserotermiczne siodliska naskalnej roślinności ziel-
no-trawlastej i łąkowo-zaroślowoj w aiejscach nagrzanych, suchych. 
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Bionoaia. Motyl bardzo rzadki, spotykany u nas pojodynczo. 
Lata szybko podobnio jak P* alvous /IŁ»,/, bardzo łatwo go prze-
oczyć, Należy przypuszczać, iż warcabnik ten występuje na niezna-
nych dotąd stanowiskach w Polsce, a został przeoczony ze względu 
na podobieństwo do P* alveus /Hhn./ jak rómleż ozybki lot 1 nie-
wielkie rozmiary. Gąsienice żerują na pięciornikach /PotcntiUa L./ 
i poziomkach /Fragaria L./ /For». 46/. 

Formy* Zntnnnn ulega wielkość białych plam na wierz. skł. 
przed, oraz wyrazistość białej przepaski brzegowej 1 środkowej 
na wierz. skł. tyl. Barwa tła wierz. skł. bywa bardziej szarawa 
lub intensywniej czarna. Samico posiadają uboższy biały deseń. 

Podgatunek nooinotywny opisany jest z zach. Francji. Kilka 
podgatunków opisano z rejonu Europy. W Polsce występuje podgatu-
nek charakterystyczny dla śr. Europy P.a. disjunctus Albert i, 
1940. 

147. Pyrgus serratulae /Raofaur, 1839/,- Warcabnik pięciornikowioc. 
Miejsce typ. - Hiszpania. o. str. 270 

Rozsiedlenie. Od Hiszpanii przez centr. 1 wsch. Europę, zach. 
1 centr. Azję do wsch* Syberii. Ha terenie Europy, lokalnie w 
Hiszpanii, brak w zach. i płn. Francji, w Anglii, Belgii, Holandii, 
Danii, płn. Niemczech, Skandynawii, Finlandii, lokalnie w Krajach 
Przybałtyckich. Ha południu Europy w Italii lokalnie, brak w 
Grecji. Znany z Meklemburgii /F., 47/, z okol. Wilna /leg. Moń./, 
z Białorusi /Merż. i inni, 97/, z okol. Lwowa /Hir., Rem., 57/, 
z Podola /Kr., 02/, z Czechosłowacji /Zudr., 06/. W Polsce lokal-
ny i rzadki. W płn. Pol. rzadki. Nie podawany z Doln. Śląska 1 
Sudetów, z terenu Karpat 1 Podkarpacia wykazany tylko z Pienin 1 
Beskidu Sądeckiego. W centralnej Polsco częstszy. Dane dawne. 
Z Wiz, Szczecińskiej /Key. I inni, 99/ /rzadki/, z Poj. Pomorskiego 
/Stargard Szczeć./ oraz z Grudziądza /Urb., 196/, z Kowanćwka 
n. Wartą /Kar*, 65/, z okol. Poznania /Schum., 153/, 2 Warszawy 
/Słaszą, 170/, Kiolo /Słasz., 153/» Sandomierza /Karp., 66/, z 
Czorsztyna, Nowego Sącza, Żegiestowa /Klem., 153/, z Rytra /Schli., 
157/. Dano nowsze. Kołobrzeg /ex coli. Kw./, Stargard Szczać. 
1 dolina rzeki Cwdy /Urb., 196/, Ełk /leg. Kw./, tusz. Kampinoska 
/leg. Kw./, pod Warszawą Aiłociny, Zielonka/ /log. Kw./, Często-
chowa /Sk., 165/, Zawiercie /Masł., 94 i Sk., 165/, Chrzanów 

/leg. Sk., ex coli. Kw./, Ojców /Raz., Pal., 143/, Kroków /Raz., 
Pol., 143 i Sk., 165/, rejon śr. Pilicy /51., 226/, rojen Nidy 
/Kos., 72 i lec. Kw./. Dębno k. Ożarowa /liczny/, Iuławy, lub-
lin, Zemborzyco, Łopiennik /log. Kw./. Bełżec /Roztocze/ /log. 
Kw./, Pieniny /B1., i inni 23/, Beskid Sądecki /Dzwcnlcówka/ 
/leg. Kw./. 

Okres pojawu. Pojawia się od poł. V do k. VI w jednym poko-
leniu. Pojodyncze okazy można spotkać /szczególnie w górach/ 
joszczo w VIII. 

Biotop. Koerotórniczao nledllska roślinności nasknlno-łąko-
wej 1 krzewiastej. Lubi nagrzane wzgórza o podłożu wapiennym, 
ale przebywa też na otwartych, trawiasto-krzewiastych terenach 
0 charakterze stepowym. 

Bionomla. Jak u Innych warcabników lot gwałtowny, bardzo 
ozybki. Motylo siadają chętnie na wysokich kwiatach, ale też na 
wilgotnych miejscach na drogach 1 na ekskrementach. Lubią też 
przebywać w pobliżu potoków. Noc spędzają często na wysokich 
trawach 1 kwiatach. Gąsienice żerują na pięciornikach /Poten-
tilla L./. 

Formy* Charakter zmienności podobny jak u Innych warcabnlków* 
Stosunkowo często spotyka się okazy o częściowo, a nawet całko-
wicie zredukowanym /ab* caoca Frr./ białym deseniu* Tło spodu 
skł* tyl* od seoro-zlelcnkauego do żółto-zielonkawogo. Wśród 
samic spotyka się okazy o słabszym lub intensywnie jozym żółtawo-
-ziolonkawya przyrószeniu skł. przed. Tło wierz. skł. zmienia 
się od szarego i brązowo- lub zielonkauo-czarneGO do czarnego. 

Z terenu Europy opisano kilka podgatunków. W śr. Europie 
1 w Polsce występuje podgatunek nomlnatywny P.a* serratuloo 
Rambur. 

~P. cirall /Racfrur, 1839/. 
Miejsce typ, - Fontainebleau, Francja. o. str. 270 
Horn. nwż* - Hesperla fTitillum /Denis et Schifforcullcr, 1775/. 

Rozsiedlenie* Fłd.-zach* Europa. Wsch. Hiszpania, płd.-wsch. 
Francja, sięga płd*-zóch. Niemiec. Z terenu Polski U./212/ po-
daje kilka «miejscowości z Dolnego Śląska /roz. 6546/. W Polsce 
najjfrowlopodofcnieJ nie występuje. 
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148. Pyrgus frlttllarlus /Poda, 1761/. - Warcaboik stopowy. 
Miejoęo typ. - Graz, Austria. o. str. 270 
Syn. - Ilosperia carthami /Hubner, 1019/. 

Rozsiedlenie. Od zach. Europy przez Azję Mniejszą do Azji 
centr. Na terenie Europy brak w Anglii, pin. części Europy 
zachodniej, w Skandynawii, Finlandii. Lokalnie w Krojach Przybał-
tyckich. Brak w płd. części Bałkanów. Na terenie Polski rzadldl, 
lolcalny, spotykany pojodynczo, niekiedy liczniej. Na Potaorzu 
i w rejonio doln. Uisły nierzadki, w płn.-wsch. Polsco rzadki, 
częstszy w centralnej części kraju, Na pogórzu i w górach b. rzad-
ki lub brak /roz. 6» 47/. 

Okres pojawu. Występuje w jodnya potnieniu od p. VI do k. 
VII. Wyjąticowo można spotkać pojedynczo okazy u VIII. 

Biotop. Kserotermiczne siedliska roślinności łąkowo-krze-
wiastej i stepowo-zaroślowej na podłożu wapiennym i piaszczystym, 
na nasłonecznionych brzegach lasów 1 polanach lośnycłi. 

Bionomia. Motyl lata szybko, gwałtownie, siada na kwiatach, 
na nagrzanych miejscach na skałach 1 na zioui. Warcabnik stepowy 
pojawia się najczęściej pojedynczo, jednak niekiedy można spot-
kać w miejscach pojawu większą liczbę okazów. Występuje bardzo 
lokalnie, na znacznych przestrzeniach brak tego gatunku. Gąsie-
nice żerują na pięciornikach /lotantiłla L./, prawoślazach 
/Althaea officinalis L., A. hirsuta L./ oraz na ślazie dzikim 
/Malva silvestria L./. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Opisano kilka podgatunków i 
niewiele fora indywidualnych. Zmienia się kształt i liczba bia-
łych plan na w. skł., plany to tworzą niekiedy na skł. tyl. bia-
łą przepaskę środkową, a niekiedy również zewnętrzną. Na wierz-
chu u nasady oki. często jasnoszary nalot pokrywający niekiedy 
niemal całą powierzchnię skł. Na sp. skł. żalenia się głóuiiio 
wielkość białych plam i rozjaśnia- oraz odcień tła skł. od 
zielonkawo- do żółtowo-Gzarogo, a nawet nieliiody pomarańczowego. 

W Polsco płn. i śr. do ok. 31°30' oz. płn. występuje opisany 
z Meklemburgii F.f. septentrlanalls Albert! o ciermiojszym tle 
sp. skł. /bardziej czarnym na skł. przód. 1 zielonkawo-zaryn 
na tylnych/, słabiej zaznaczonej przepasce na w. skł. tylnych 1 
większej rozpiętości. W płd. Polsce występuje pgat. nomlnatywny 
P.f. frittilarius Poda, nieco drobniejszy, o jaśniejszym sp. 

149 
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skł. i wyraźniejszej białej przepasce na w. skł. tyl. 

Spialia Swinhoe, 1912 - Warcabnik 
Rodzaj nieliczny obejmujący w Palearktyce ok. 10 gat., 

w Europie kilka, w Polsce 1. Odrębność wynika głównie z różnic 
w budowie aparatu kopulacyjnego, trzy brzegu przed, na wierz, 
skł. przed, w przepasce środkowej najczęściej 4 razem leżące 
białe plamki, a nie 3 Jak u rodz. Pyrgus Ilbn. 

149. Spialia sertorius Aloffmannsegg, I80fr/. - Warcabnik czerwony. 
Miejsce typ. - Niemcy. m. str. 270 
Syn. S. hlbiscae Hemning, 1936; Horn. nwż. - Ucsperia sao 

/Hubner, 1001/. 
Rozsiedlenie. Higgin3, Riley /56/ ujmują 4 podgatunkij 

S.s. sertorius Hffmgg*, S.s. orbifer Hbn., S.s. therapne Rbr. 
1 S.s. oli Oberth. łącznie jako jeden gatunek S. sertorius 
/liffngg./. Inni autorzy wyodrębniają niektóre z nich Jako gatun-
ki /Seitz, 161/, /For., 46/, ich stopień taksonomiczny nie jest 
pewny. Wynikają stąd rozbieżności co do rozsiedlenia. Przypusz-
czalnie s. sertorius /Hffmgg./ występuje w Europie zach. od 
półwyspu Iberyjskiego przez południową część Europy środkowej 
oraz Europę południową na wschód do Węgier i Słowacji. W Polsce 
S. sertorius /Hffmgg./ podawany z kilku stanowisk w płd. rejonie 
kraju. Okol. Złotoryi /Miiller. 212/, Córy Kaezawokio /2 okazy 
1919/ /Lin., 212/, Córy Wałbrzyskie /1 ok., 1910/ /Rinke, 212/. 
Nowszych potwierdzeń brak. Milanówek pod Warszawą /Kręcz., 153/, 
wiadomość wątpliwa /roz. 6:40/. Muszyna k. Krynicy /leg. Grolle, 
153/. Jeżewo /Wize, 205/, wiadomość wątpliwa /roz. 6:4(3/. 
Oświęcim /2 okazy, Stug., 105/. Krzyżanowice k. Pińczowa /Kos., 
72/ wiadomość wątpliwa /roz. 6:48/. Pieniny /Bł., Raz., 2uk.,23/ 
oraz leg. Pal. i Kw./1959, 1960, liczny/. Pewno występowanie 
tylko w Pieninach. 

Okres pojawu. Owa pokolenia: od poł. V do k. VI oraz od p« 
VII do p. VIII. 

Biotop. Kserotermiczne siedliska niskiej roślinności naskal-
no-łąkowoj. Motyle przebywają chętnie na nasłonecznionych, su-
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chych miejscach o skalnym, wapiennym podłożu, na wzgórzach i pa-
górkach z roślinnością leśno-stepową. 

Blonomla. Motyle latają szybko, nisko nad trawą siadając na 
kwiatach, nagrzanych skałach i na ziemi. W Pieninach pokolenie 
letnie liczniejsze* Gąsienico /For., 46/ młodo żerują w minach 
la nasady liści, wyrośnięte zimują. Rośliny pokarmowe: malina 
właściwa /Rubus ldaeus L./, pięciornik wiosenny /Potentilla 
warna L./, krwi ściąg mniejszy /Sanguisarba minor Scop./. 

Formy. Nieznacznym mignon ulega wielkość. 1 ilość białych 
plam na wierz. skł. Barwa spodu skł. tyl. od żółtawo-brąaowej 
do czorwone-brązowej. Zmianom ulega też wielkość okazów. Nie-
które okazy posiadają na wiorz. skł* przed, jasne przyprószenie* 

ii Polsce występuje podgatunek nomlnatywny S.s. sertorius 
Hffmgg. 

Carcharodus Hubner, 1020 - Warcabnik 
Rodzaj ubogi w gatunki, w Europio 1 w Polsce należy tylko 

jeden gatunek* Omawiany gatunek oraz następny R* flocciferus 
/Zeller/ posiadają szereg cech wspólnych. Istotne różnice istnie-
ją w budowie aparatu kopulacyjnego samców. Układ jasnych plam 
u obu gatunków bardzo podobny* Plany na skł* przed, przeźroczys-
te* Skrzydła tylne wyraźnie uzębione, przednie słabiej* 

150* Carcharodus alceao /Esper, 1730/. - Warcabnik ślazowiec* 
Miejsce typ. - Niemcy* m* str. 270 

Rozsiedlenie* Od płn. Afryki przez Europę do centr. Azji* 
Brak w Europie płn*: Anglia, płn* Nlepcy, Fennookondla, Kraje 
Przybałtyckie* Meklemburgia /rzadki/ /Urb*, 196, ?*, 47/, Bran-
denburgia /liczny/ /F*, 47/, z Białorusi nie podauany Aferż. i 
inni, 97/, w okol. Lwowa, na Podolu i w Czechosłowacji częsty. 
W Polsce płn. rzadki. Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin podaje Urb. 
/196/, Gdańsk, Malbork, Grudziądz, Chełmno 1 Toruń - Sp./i73/. 
Z Poj. Mazurskiego jedynie Dąbrówno, Wielbark 1 najdalej na pół-
noc wysunięty Kętrzyn wymienia Sp./173/. Toruń i okol. Chełma 
/rzadki/ - Pr. i £^S./l40/* Ku południowi znacznie częstszy* 
W górach rzadki, w Tatrach brak* 
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Okres pojawu. Występuje w dwóch pokoleniach* od p. V do 
pol. VI oraz od pol. VII do p. IX. 

Biotop. Występuje w kserotermicznych siedliskach ruderalno-
-ogrodowych, łąkouo-zrębowych, parkowych, w siedlislcach rośliny 
pokarmowej - malwy. 

Bionoaia. Motyle latają szybko, nisko nad trawą, często sia-
dając na niskich kwiatach w trawie lub na ziemi z rozłożonymi 
skrzydłami. Metyl występuje pojodyoczo I lokalnie. Gąsienice 
żerują w zwiniętych liściach roślin ślazowotych jaki Malva na-
gięć ta Wallr., M. silvostrls K., Lavathera thuringiaca L., Al-
thaea officinalis L«, zimują w oprzędach. 

Forqy. Zmienność minimalna. Okazy pokolenia wiosennego są 
nieco drobniejsze i bardziej szaro. W Europie środkowej i w 
misce występuje podgatunek nomlnatywny C.a. alcoao Esp. 

Roverdlnus Ragusa, 1919 * Warcabnik 
Ogólna charakterystyka przy rodzaju Carcharodus Hbn. 

W Europie do rodzaju należą trzy gatunki, w Polsce joden. 

151. Reverdinus- flocciferus /Zeller, 1047/- Warcabnik malwowy. 
Miejsce typ. - Sycylia. o. str. 275 
Syn. - R. alchymillae Heoming, 1936J bota. nwż. - Carcharodus 

altheae /Hubner, 1303/. 
Rozsiedlenie. Od półwyspu Iberyjskiego przoz śr. i płd. 

Europę do Azji Tniejszej. W Europie środkowej sięga do ok. 50° 
sz. płn., w Polsce nieco dalej na północ do ok. 52°30'c2. płn. 
W Polsce podawany z okol. Poznania /Schum., 1903/, Leszno /Wiel-
kopolska/ /Vierhub, 1913/, Zbrza Wielka k. Sandomierza /Karp., 
1923/. Wolf /212/ podajo okol. Brzegu i Wrocławia. Kremky /79/ 
podaje liczny pojaw w Augustówce k. Międzyrzeca na Podlasiu /1925/ 
oraz ze Zbuczyna k. Siedlec 1 okaz. W nowszych czasach podaje 
Kw./Of*/ z i hasz. Białowieskiej /1939-1979/. Z okol. Krakowa podają 
Raz., Pal./143/. W górach brak. 

Okres pojawu. Dla okolic Krakowa Raz., Pal. /143/ podają od 
poł. V do poł. VI oraz od poł. VII do poł. VIII, a więc w dwóch 
pokoleniach. W Pusz. Białowieskiej obserwowałem pojaw jednego 

pokolenia od poł. VI do poł. VII. 
Biotop. Pojawia się w siedliskach roślinności ruderalno-ogro-

dowej, leśno-zrębowej na nasłonecznionych niezbyt suchych, tra-
wiastych polanach lejnych. 

Blonomla. Motyle latają nisko, bardzo szybko, zygzakowato, 
siadają na kwiatach 1 na trawach z rozłożonymi skrzydłami. Trud-
ne do zauważenia. Przebywają na ograniczonych terenach, gdzie 
znajduje się roślina pokarmowa. Gąsienice żerują między sprzędzo-
nymi liśćmi na szancie obcej /Ilarruhiua peregrlnun L./, szancie 
zwyczajnej /M. vulgaro L./, na różnych gatunkach czyćca /Stachys 
L./ oraz na ślazowotych /Malvaceae/. Gąsienice zimują. loczwarka 
znajduje się w zwiniętym liściu, w którym żerowała gąsienica. 

Farmy. Zmienność bardzo nieznaczna. Podgatunek nominatyvmy 
występuje w śr. i płd. Italii. W Europie środkowej i w Polsce 
występujo R. f. alchymillae Horam. 

Levatberla Vority, 1940 
Do rodzaju należy jeden gatunek. 

Lgvathorla lavatherae /Esper, 1700/. 
Miejsco typ. - Południowa Francjo. tu. str. 270 

Gatunek zamieszkujący płn. Afrykę, płd. Europę oraz płd. 
część Europy środkowej i Azję T-niojszą. Kio si^a granic Polski. 
Rom. /153/ przytacza wzmiankę Garbowsklegos "Bardzo rzadki. Zna-
ny tylko z zaciiOdnieJ Galicji0. W Polsce nie występuje. 

Erymis Schrank, 1001 - Powazolatek 
W Palearktyce występuje kilka gatunków z tego rodzaju, w 

Europie dwa, w Polsce Joden. W podrodzinie Pyrglnae rodzaj ten 
wyróżnia się całkowicie imyra deseniom skrzydeł. Brak typowego 
układu białych pi amok. Bułowka czułków haczykowata. Wyraźnie 
ró£na budowa aparatu kopulacyjnego samców. 
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152, Erynnls tąges /Linnaeua, 1758/. - Powszolatek brunatek. 
Miejsce typ, - Europa. m, str, 275 

Rozsiedlenie. Europa poprzez Azję zach. i centr. do Amuru 
1 Chin. W Europie sięga śr. Anglii, a w Skandynawii do ok. 63° 
sz. płn. V całej Polsce wszędzie pospolity, oprócz Tatr. 

Okres pojawu. Pojawia się w dwóch pokoleniach: pierwsze od 
p. V do poł. VI, drugie od p. VII do k. VIII. 

Biotop. Siedliska roślinności łąkowej i ruderalno-ogrodowoj, 
na miejscach nasłonecznionych, suchych, na polanach leśnych, w 
siedliskach roślinności stopowej i kultur rolnych.. Lubi tereny 
pagórkowate. 

Bionomia. Motyle latają szybko, siadają nisko z rozłożonymi 
daszkowato skrzydłami na trawie, na skałach, na suchych miejscach 
na ziemi. Gąsienice żerują pojedynczo na cieciorce pstrej /Coro-
nilla varla L./, mikołajku polnym /Erynglum campestre L./, komo-
nicy zwyczajnej /Lotus coralculatus L,/ i Innych. Poczworka spo-
czywa między liśćmi. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Barwa wierzchu skł. od jedno-
stajnie Jasnobrunatnej /przeważnie w pok. letnim/ do ciemnobru-
natnej z jedną lub dwiema jasnymi przepaskami na wierz. skł. 
przed, /najczęściej w pokt wiosennym/. Niekiedy na sp. skł. tyl., 
a rzadziej i na przód, brak białych plamek. 

W Polsce występuje podgatunek nomlnatywny E.t. tages L, 

Hesperlinae 
U gatunków podrodziny dominuje barwa brązowo-żółta, a nie 

czarno-szara Jak u podrodziny Pyrginae. Brak Jest również cha-
rakterystycznego układu białych plam. U samców brak fałdy zapacho-
wej, występują natomiast u pewnych gat. plamy zapachowe /stigma/ 
na środku skł, przed. W Palearktyce należy do podrodziny ok. 120 
gat., w Europie i w Polsce tylko 8. Większość występuje we wsch. 
Azji* 

Heteropterus Dumo ril, 1006 - Trzcirmik 
Do rodzaju należy w Polsce jodyny gatunek podrodziny o barwie 
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czarnej /ixxae są brązówo-żółto/ wyróżniający się poza tym sposo-
bem lotu, kształtem skrzydeł oraz środowiskiem występowania* 

153. Iteteropterus morpbous /Pallas, 1771/.- Trzoinnik błotny. 
Miejsce typ. - Samara /23RR/. m. str.275 

Rozslodlenio. Od Amuru i Korol przez Azję sięga do Europy 
śr. /woch. Niemcy, Austrie/» Drugi ośrodek pojauu znajduje się 
w płn .-zach. Francji aż do Pirenojów i Cór Kantabryjsklch w 
Hiszpanii. Friese /47/ podaje przykłady rozprzestrzenienia się 
II. morpheus /Pall./ w ostatnich 40 latach ze wsch. rejonu pojawu 
w kierunku zachodnim, opinię tę potwierdza For. /46/. W szerokim 
pasie Europy środkotroj od Danii przez Niemcy i woch. Francję 
do Morza Śródziemnego gatunek ten nie występuje. Drak go również 
w Anglii, Fennoskandil, nlęoal całej Hiszpanii, Italii, na śr. 
i płd. Bałkanach. Kraje ościenne. Liczny w Moklodburgii i Bran-
denburgii. Z Niz. Pruskiej /Sambia/ kilka stanowisk podaje Sp. 
/173/, w okol. Wilna log. Św., Moś., Kw., na Białorusi nierzad-
ki /Merż. i Inni, 57/. Z okol. Lwowa wymienia Ilir., Ren. /57/» 
Stanisławowa - Werch. /203/» 2 Podola - Garb. /82/. W Polsce 
występuje lokalnie, na znacznych terenach brak togo gat. Przy 
ujściu Odry wiolo stanowisk /Wolin, Nowogard, Pyrzyce, Gryfino, 
Szczecin/ aż do Maszewa na wschód /Urb., 196/. Dalej na wschód 
aż do Olsztyna nie podawany. Na Poj. Mazurskim b. rzadki, Sp. 
/173/ podaje Kętrzyn i Wielbark. W Pusz. Augustowskiej dość 
częsty - leg. Kw., w Pusz. Białowieskiej liczny /Kw., 84/. 
W Wielkopolsce podany z Rawicza Ben./10/, Leszna - Vierh./153/» 
Śremu - Lwd./221 /. Z okol. Warszawy /Nowy Dwór/ - Krocz./75/, 
Czarna Struga - Kr./153/» w ftxsz. Kampinoskiej liczny, log. Kw. 
Z Podlasia Kr. /76/ podaje Augustówkę /rzadki/. W okol. Włodawy 
/Liblszów, rzadki/ oraz w Łopienniku na Wyżynie lubel. /rzadki/, 
leg. Kw. Z okol. Sulejowa n. Pilicą podaje S1./226/, z okol. 
Zamościa - Xlęż./213A Z terenu Śląska Wolf /212/ wymienia Tar-
nowskie Góry 1 Herby Śląskie, Szp./224/ rejon Szprotawy i Zgo-
rzelca, Karp./66/ - okolice Sandomierza /rzadki/. 

Okres pojawu. Występuje w jednym pok. od k. VI do k. VII. 
Biotop. Przobywa jedynie w środowiskach roślinności mocza-

rowato-łąkowej, często na zalanych wodą łąkach, w przydrożnych 
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rowach 1 ooczarowatych miejscach w lasach, na turzycowiekach. 
Bionomia. Lot charakterystyczny całkowicie różny od lotu 

innych gatunków rodziny. Motyl jak gdyby skacze w powietrzu z 
miejsca na miejsce. Często siada na kwiatach błotnych lub na 
Innych rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie ze złożonymi skrzy-
dlaci. W miejscach pojawu na ogół liczny. Gąoionice żerują od 
VII do jesieni, a potem na wiosnę na trzcinniku lancetowatym 
/Colamagroctls lenceolata Roth./» trzęślicy /Molinia/» wiech-
linie rocznej /Foa ormua L./ i innych w zwiniętych liściach. 
Poczwarka spoczywa w zwiniętych liściach. 

Foroy. Zmienność bardzo mała» polegająca głóunio na różnej 
liczbie żółtych plao na w. skł. Od zupełnego brolsu plam /ab. 
obscura Skala/ do kilku na zewnętrznej połowie skł. Zn! en ta się 
też barwa tła na sp. skł. tyl. od słockowożółtej do ochrowo-
-ńółtej. Strzępina bywa całkowicie czarna lub też poprzerywana 
białawymi ploafcacii, lub biała. Bardzo rzadko zdarza się, iż 
tło na spodzie skł. tyl* bywa czarno. 

W Europie 1 v Polsce występuje podgatunek nomlnatywny 
lim m. oarpheus Pall. 

Carterocophalua Lederor, 1852 - Kosternik, 

Rodzaj obejouje niewiele gatunków rożnie szczanych w Holar-
ktyce. W Palearktyce występuje kilkanaście gat. W Europie 1 w 
Polsco dwa. Odrębność rodzaju zewnętrznie wyraźna. Skrzydła 
wąsltle, długie. U gatunków europejskich charakteryotyczno, żół-
te, jajowate plamy. Komórka środkowa bardzo długa. U samców 
brak plamy zapachowej na skł. przed. 

154. Carterocephalus palaooon /Pallas, 1771/- Kosternik palemon. 
Miejsc© typ. - Rosja. a. str. 281 

Rozsiedlanie. Od zach. Europy przez śr. Azję do Japonii. 
Północna Ameryka. Na zachodzie Europy brak w Irlandii, w Anglii 
lokalnie, brak w płd. Francji i na Półwyspie Iberyjskim. W Skan-
dynawii nie wBzędzie. Na południu brak w Italii 1 w płd. 
części Bałkanów. W Europie wach. sięga od Morza Czarnego do 
Morza Barentsa. Kraje sąsiadujące, w Brandenburgii rzatJkl /F.,47/ 
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w neklemburgii rzadki /Urb., 196; F.f 47/, w Krajach Przybałtyc-
kich nierzadki /VI., 198/, z Wiz. Pruskiej kilka stanowisk poda-
je Sp./173/ i Vogel /201/. Na Białorusi rzadki - Merż. i inni 
/97/» z okol. Lwowa - Hir. i Rom. /57/» Stanisławowa - Werch. 
/203/, Podola - Kr./82/. W Czechosłowacji nierzadki. Na terenie 
płn. Polski b. rzadki. Na Nizinie Szczecińskiej b. rzadki: koło 
Świnoujścia i przy ujściu Odry do Zalewu Szczecińskiego - Urb. 
/196/. Z Poj. Pomorskiego nie wykazany - Urb./196/. Z Gdańska 
oraz Z Piszu na Poj i Mazurskim podaje Sp./173/. Rzadki w Pusz. 
Piskiej, Augustowa kie j i Knyszyńskiej /leg. Kw./. W Pusz. Biało-
wieskiej liczny - Gieysz./48, 50/, Kw./84/. Z Wielkopolski nie 
wykazany. W Pusz. Kampinoskiej i k. Warszawy /nieczęsty/,. leg.Kw. 
W okol. Lubartowa /Podlasie/ i Włodawy /Polesie Lubel./ leg. Kw. 
Z rejonu Dolnego i Górnego Śląska wykazany przez Wolfa /212/ i 
Raebla /141/ z całego terenu od Szprotawy i Zgorzelca do Wyżyny 
Śląskiej włącznie, na ogół częsty, miejscami b. liczny. Szpor 
/224/ i Kokot /220/ wykazują ten gatunek współcześnie /nierzadki 
lub częsty/. Z Raciborza podaje Dr./39/, z Kamiennej Góry k. Li-
goty Dolnej - BI./13/1 z Częstochowy - Mark./92/, Sk./l65/, z Za-
wiercia /roz. 6*49/ 1 Chrzanowa - Sk./l65/, z okol. Krakowa -
-̂Raz., Pal./143/, Sk./l65/, z rejonu Sandomierza - Karp./66/. 
Na Wyżynie Lubelskiej /Puławy, Niemce, Lublin, Zemborzyce, Łopien-
nik/leg. Kw. Z Roztocza podaje Xięż./213/ i leg. Kw., z rejonu 
Cieszyna - Stug./185/. Z Pienin podany przez BI., Raz.,2uk./23/, 
również leg. Kw., z Tatr /rzadki/ - Bat., Pal., Szp./9/, z Po-
górza Przemyskiego i Bieszczadów - BI./15/. 

W Polsce występują dwa podgatunki, omawiam je osobno. 

154a. C. p. palaemon Pall. 
Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. V do k. VI. 
Biotop. Wilgotne i niezbyt suche środowiska roślinności 

leśno-zrębowej I łąkowej. Polany leśne, brzegi lasów, w prześwi-
tach, kwieciste, niezbyt wilgotne łąki. 

Bionomia. Motyle latają bystro, nisko wśród traw i kwiatów 
siadając często na nasłonecznionych miejscach w lesie z rozłożo-
nymi płasko skrzydłami, na kwiatach siadają ze złożonymi skrzy-
dłami. Gąsienice żerują pojedynczo latem, a po przezimowaniu na 
wiosnę na babce lancetowatej /Plantago lanceolata L,/, babce zwy-
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ozajnej /P. major L./, na kłosownicach /Brachypodlum P.B./, grze-
bienie ach /Cynosurus L./ i innych trawach w zwiniętych liściach. 

Formy. Różnice występują głównie w układzie brązowttwo-żółtego 
desenia na wierz. skł. Na większych wysokościach w Alpach poja-
wiają się okazy o zredukowanym Jasnym deseniu /f. alt. freyi 
Hellw./, są one jednak jaśniejsze od C.p. tolli Kw. Czasem brak 
Jasnych plam w przepasce zewnętrznej na skł. tyl. Niekiedy owal-
ne plamy na sp. skł. tylnych są, białawo. 

154b. C. p. tolli Krzywicki. 
Podgatunek opisany z Puszczy Białowieskiej /1967/. Dotąd 

gdzloindziej nie stwierdzony. 
Okros pojawu. Od poł. V do k. VI, jedno pokolenie. Pojawia 

się o kilka dni później niż C. p. palaeoon Pall. 
Biotop. Silnie podmokłe łąki śródleśne i przyleśno, zalane 

wodą rowy przydrożne w lesie. Ogólnie w środowiskach znacznie 
wilgotnieJszych w stosunku do pgat. nominatywnego. Niekiedy po-
jedyncze okazy obu pgat. spotykają się na tym samym terenie. 
Najbardziej suchy teren dla C. p. tolli Krzyw, jest najbardziej 
wilgotnym dla C.p. palaemon Pall. Zachowanie się jak C.p* pala-
emon Pall. 

Formy. Główne różnico C.p. tolli Krzyw, w stosunku do pgat. 
nominatywnego polegają na bardzo znacznej redukcji brązowawo-
-żółtawego desenia. Krańcowe f. są całkowicie czarne z odcieniom 
fioletowym. Samico posiadają nieco słabiej zredukowany Jasny 
deseń. Spód skł«< o tle znacznie ciemniejszym, na którym występują 
białe, a nie żółte, owalne plany. Wielkość znaczna. Przeciętnie 
rozpiętość jest większa o 3 aa. Podobne białe plamy na sp. skł. 
tyl. występują u pochodzącego z Uralu, Irkucka i Vllui C.p. albi-
guttata Christ. Najjaśniejsze okazy C.p. tolli Kw. są cioijalej-
sze od najcloaniojszych fora C.p. palaeoon Pall. z całego terenu 
Polski, nawet od stosunkowo ciemniejszych fora tatrzańskich, czy 
sudeckich, a nawet alpejsliich. Rodzaj zmienności jak u pgat. no-
minatywnego. Być ooże, iż jest to podgatunek, który na drodze 
ewolucji uległ daleko idącym przemianom 1 jest obecnie na drodze 
do stworzenia odrębnego gatunku. Oba podgatunki białowieskie pod 
niektórymi względami zachowują się jak odrębne gatunki. Uzyskanie 
jaśniejszego obrazu tego problem wymaga Jeszcze dłuższych badań. 
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Szerzej omówiony jest ton problem w pracy Ku./QV. 
V Polsce występująt 

C. p. palaocaon Pall* - cała Polsko, 
C.p* tolli Krzyw. - Jttszcza Białowieska* 

155* Carterocophalus sllvlcolus /Meigon, 1829/- Kostornik leśny* 
Miejsce typ* - Braunschuelg RFN. a. str*, 201 
Iłom. nwż. - C* sylvlus /Knoch, 1781/. 

Rozsiedlenie* Od Kamczatki, Aaura, Japonii przez Syberię 
sięga do płn.-wsch. Europy. Znany z płd. noruogii, dr. Szwocji, 
Finlandii, Karelii, Krajów Przybałtyckich, pin.-wsch. Niemiec 
1 Polski. Drak w całej zach. i płd* Europie oraz płd.-zach. 
części Europy środkowoj. Wymieniany z Brandenburgii i Molclonburgii 
/Urb., 196 i F*, 47/, z Niz. PruskioJ - Sp./173/, z okol. Wilna 
- Pr*/130/, na Białorusi rzadki — Merż. i inni /97/, w okol* Lwo-
wa /rzadki/ - Hlr*, Rom. /57/, okol* Stryja /1 okaz/ - Drun*/27/* 
2 Czechosłowacji nie podawany - Kudr./86/. Według Urbalma /196/ 
gatunek ten rozprzestrzeniał się począwszy od drugiej połowy 
ubiegłego wieku ze wschodu do Meklemburgii 1 dalej na zachód. 
Według Meyera w okol* Szczecina spotykany pojedynczo Jeszcze w 
1904, dziś liczny w całej dolinie Odry. W Polsce na terenie Poj. 
Pomorskiego, dawniej nieznany, obecnie częsty. Urb./196/ podaje 
Dolice, Stargard Szczeciński, Maszewo, Stary Chwalim, Białogard, 
Koszalin, Drawsko Pooor* w rejonie dolnej Wisły Sp./173/ podaje 
Gdaisk, Oliwę, Toruń, a z Poj* Mazurskiego - Ostródę, Dąbrówno, 
Olsztyn, Gołdap, Roolnty* Z rusz* Borockiej podaje Dusz./217/, 
w Pusz. Piskiej, Pusz. Augustowskiej, tusz. Knyszyńskiej 1 Pusz. 
Białowieskiej leg. Kw. Z Wielkopolski dawniej nie wypleniany, 
obecnie podają z okol* Poznania* Zielonka, częsty /Sliw.,225/, 
Dziewicza Góra /K1., 71/, Kanieńsko k. Obornik Ateh., 222/. 
Z centr. Polski w pasie Wiolkich Dolin tylko z okol. Poznania. 
Na Dolnym Śląsku wiele stanowisk wymienia od Szprotawy /liczny/ 
1 Zagania do Górnego Śląska włącznie - Wolf /212/. Z Pogórza 
Sudeckiego współcześnie podaje Szp./224/» nie wymieniany z Karko-
noszy, Gór Izerskich 1 Kotliny Kłodzkiej /U., 212/. Z Częstochowy 
podaje Mark./92/ i Sk./l65/, z Zawiercia, Chrzanowa i okol. Kra-
kowa - Sk./165/. Z okol. Krakowa podają Raz., Pal./i43/, Str. 
/179/, z okol* Sandomierza - Karp./66/, z rejonu Cieszyna - Stug. 



283 

/l03/# na terenie Wyżyny Lubelskiej /Zomborzyce k. Lublina/ 
leg. Ku. Nie podawany z Karpat Zachodnich. Z Pogórza Przemyskie* 
go 1 Bieszczadów wymienia BI./15/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od pol. V do k. VI. 
Biotop. Przebywa w siedliskach-leśnych, na polanach, dro-

gach* prześwitach w miejscach wilgotnych, często w pobliżu wody. 
Bionomia. Łata nisko, szybko» siada często w nasłonecznio-

nych miejscach na wilgotnej ziemią na trawie lub na kwiatach. 
Gąsienice żerują latem 1 po przezimowaniu wiosną na trawach: 
prooownicy rozpierzchłej /Kllinm offUsum L./ 1 mozdze trzcino-
watej /Fhalaris arundlnacea L./. 

Forsy. Zmienność nieznaczna. Kilka podgatunków dalekowschod-
nich. Indywidualnie okazy różnią clę układem czarnych plam na 
wierz. skł. Plany te ulegają imiejszej lub większej redukcji. 
U niektórych okazów zarówno samców Jak samic cierny deseń bywa 
tak wzbogacony, iż powstaje podobieństwo do okazów C.p. pala-
emon Pall. Barwa tła sp. skł. tyl. noże ulegać nieznacznemu 
ściemnieniu. 

W Polsce występuje podgatunek nominatywiy C.s. silvicolus 
Helg. 

Thyoelicus Hubner, 1823 - Karłątok 
Do rodzaju należy kilkanaście gatunków, przeważnie poleorkty-

cznych, z których 3 występują w Europie i w Polsco. Motyle o 
barwie na ogół ochrowo-żółtoj, niekiedy z ciemnymi plamami. 
U samców na wierz* skł. przed, czarna plama zapachowa /stigma/. 
Aparaty kopulacyjne polskich gatunków bardzo podobne. Do niedaw-
na do rodzaju należał tylko jeden polski gatunek, pozostałe dwa 
należały do rodz. Adopoea Blllb. 

136. Thymelicus ącteon /Rottecburg, 1773/» -Karłątek akteon. 
Miejsce typ. — Gorzów Wielkopolski. m. str. 281, 287 

Rozsiedlenie. Płn. Afryko, Wyspy Kanaryjskie, Europa, Azja 
Mniejsza, Azja Przednia. Cała Europa płd. 1 środki», sięga do 
płd. Anglii. Brak w płn. Holandii, Danii, płn. Niemczech, Fon-
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noskandll i Krajach irzybałtyckich. Wykazany z Brandenburgii 
i wsch. Meklemburgii /F., 47/. Nie podawany z Niziny Pruskiej 
i Białorusi. Brak danych z rejonu poza naszą płd.-woch. grani-
cą /płd. Roztocze, Podole/, nio wydaje się prawdopodobne, by 
na tyn terenie T. actoon /Rott./ nie występował, gdyż znany Jest 
z płd*-wnch. Polski i Słowacji. W Polsce płd. i śr. do Pozna-
nia i Warszawy dość częsty. Dalej ku północy sięga przy ujściu 
Odry i w rejonie dolnej Wisły do 54° sz. płn. Na Poj. Pomor-
skim i Et>J. Mazurskim brak. Na Nizinio Szczecińskiej częsty od 
Szczecina dó Polic, Urb./196/, Mey i inni /98/. W rejonie dol-
nej Wisły wykazany z Chołcna /1 okaz/ /^p.,173/» z Grudziądza 
- Stch./153/. Z Wielkopolski Schum./153/ wymienia Owińek i Nowy 
Tomyśl, Vierh./153/ podaje Ieszno, Ben./10/ - Rawicz, olx>l. War-
szawy - Rocu/153/* 2 Dolnego i Górnego Śląska wiole stanowisk 
wymienia Wolf /212/, z okol. Sandomierza - Karp./66/. 
Dane nowszo* Z okol. ieznania podają Lwd./221/, Mcb./222/ i 
Sliw./liczny/ /225/» z IJowcnówka n* Notecią - Kar./65/, z Wie-
lenia k. Leszna - Kok./220/. W Zielonce pod Warszawą leg. Kw. 
Z Kotliny Śląskiej podają: Szp./224/, R1./149/, BI./13/. 
W Pasie Wyżyn Środkowych pojawia oię częściej! Częstodjowa 
/Marle., 92/, /Sic., 165/, Zawiercie /Hasł., 94/, /Sic., 165/, 
Chrzanów /Sic., 165/» Kraków i Ojców /Raz., Pal., 143/, Oświęcim 
/Stug., 187/» Sulejów tu Pilicą /śl., 226/, Miechów /leg. Kw./, 
Pińczów /Kos., 72 i leg. Kw./, Dębno k. Ożarowa, fu ławy, Kazi-
mierz n. Wisłą i okol. Lublina /leg. Kw./, Tociaszćw Lubel./Xięż., 
213/. Z Pienin podają 3ł., Raz., 2uk./23/, z Pogórza Przemyskie-
go oraz z Bieszczadów - B1./15/. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od p. VII do p. IX. 
Biotop. Kserotermiczne siedlislta roślinności zaroślowo-

-zrębowoj i łąkowo-naskalnej, nagrzano zbocza wzgórz, skarpy, 
szczególnie ó podłożu wapiennym, tereny piaszczyste oraz tereny 
o charakterze stepowym. 

Bionomia. Lata bystro, nisko, na kwiatach siada ze złożonymi 
skrzydłani, niekiedy również na ziemi i grzeje się w słońcu 
rozkładając skł. daszkowato. Gąsienico żerują w jesieni, a po 
przezimowaniu do VI w sprzędzonych liściach na trawach: perzu 
właściwym [̂ Agropyron repens /L*/ P.B̂ ] , wiechlinie rocznej /Poa 
annua L./, kłosownicy leśnej [Brachypodlum silvaticun /Uuds./ 
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Rooci. et Schult.J . 
Forny. Form lokalnych bardzo mało* Indywidualne różnice wy-

stępują częściej. U sanców barwa tła skł. zmienia się od jasnej 
żółto-zielonkawej aż do prawie czarnej. Olcazy zlatano są zwykle 
znacznie ciecnlojsze. Niekiedy pojawiają się u samców w przepas-
ce zewn. na skł. przód, jaśniejsze płacy /typowo dla saniey/. 
U sanie żalenia się barwa tła skł. od jasnej do clocnej. 

w i olsce występuje podgatunek nomlnatywny T. a. acteon Rott. 

157. Thyoelieus lineola /Ochsenhelnor, 1006/. - Karłątek ryska. 
Miejsce typ. - Niemcy. m. str. 207 

Rozsiedlenie. Od płn. Afryki przez Europę i contr. Azję do 
Aouru. Zamieszkuje nienal całą Europę, brak w Anglii /oprócz 
płd. skrawka/ oraz w śr. I płn. Fennoakandii i Karelii. Pospo-
lity w całej Polsce. W Tatrach wyjątkowo. 

Okres pójawu. Jedno pokolenie od poł. VI do p. VIII. 
Biotop. Występuje na polanach i brzogach lasów, na łąkach, 

w siedliskach ruderalno-ogrodowych, rzadziej wśród kultur rol-
nych. 

Bionoaia. Sposób zachowania się jak u poprzedniego gatunku. 
Gąsienice żerują po przezimowaniu do VI w sprzędzonych liściach 
traw na rajgrasie wyniosłym [Arrhenatherua elatius /L./ P»B.J, 
na różnych gatunkach pszenicy /Trlcicum L./ I innych trawach. 

Formy. Zmienność geograficzna bardzo mała. Zmienność indywi-
dualna niewielka. U samców czarna kreska /sticma/ na wierz. skł. 
przed, wyraźna lub niewidoczna. Brzeg zewnętrzny skrzydeł często 
słabiej lub silniej zaciemniony. Barwa wierz. skł. obu płci od 
słomkowożółtej do jasnobrązowej. Spód skł. tyl. czasem nieco 
szarawy. 

W Polsce i w Europie śr. występuje podgatunek nomlnatywny 
T. 1. lineola Ochs. 

150. Thymelicus sylve3trls /Poda, 1761/. - Karłątek kresa. 
Miejsce typ. - Graz. m. str. 207 
Syn. - Adopoea flava /Pcntoppidan, 1763/, Adopoea thaumas 

/Ifufnagel, 1766/. 
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Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Europa, Azja Mnlojsza, Azja Przed-
nia. Rozsiedlenie w Europie niemal takie samo jak poprzedniego 
gatunku. Brak w śr. i płn. Anglii oraz w Fennoskandii. Rozpow-
szechniały w całej Folsce oprócz Tatr. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VI do p. VIII. 
Biotop. Kseroterraiczne siedliska roślinności leśno-zrębowej 

i łąkowej. Przeważnie razom z poprzednim gatunki on. 
Bionoaia. Lata bystro jak inno kar łątki, siada na kwiatach 

ze złożonymi skrzydłami. Gąsienice żerują w Joslani, potem w 
maju na trawach z rodzajów» śniałok /Aira L./, tymotko /ihloua 
L./, kostrzewa /Festuca L./ i innych u sprzędzonych liściach. 
Poczwarka również w sprzędzonych trawach. 

Formy. Zmienność nieznaczna. Tło w. skł. czasem sciecsiiono, 
sp. skł. nioklody o intensywnej żółto-czcrwcnawej barwlo. W płd. 
Europie okazy są większe. Jaśniejsze. 

tf Polsce 1 śr. Europie występuje podgatunek nomlnatywny 
T. s. sylvestrls Poda. 

Iłesperia Fabricius, 1793 - Karłątek 
Do rodzaju należy kilka gatunków palearktycznych 1 wiele 

amerykańskich. W Europie i u Polsce jeden. Gatunki bardzo podob-
ne do innych karłątków. 

159. Uesporia comma /Linnaeus, 1750/. - Karłątek klinek. 
Miejsce typ. - Szwecja. n. str. 207 

Rozsiedlenie. Płn. Afryka, Europa, centr. 1 wsch. Azja do 
Amuru. Północna Ameryko. Mieoal w całej Duropie. Anglii tylko 
na płd. skraju. W Fennoskandii nie wszędzie. Rozpowszocianiony 
w całej Polsce, brak w Tatrach. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od poł. VII do k. VIII» 
Biotop. Siedliska roślinności łąkowo-zaroślowe j, na pola-

nach i brzegach lasów, w ale jscach nagrzanych. 
Blonomla. Lot bardzo bystry, przenosi się z kwiatka na kwiat Z w gwałtownych porywach. Siada zwykle na wpół otwartymi skrzydłami. 
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Gąsienice żerują na wiosny na trawach* wiechlina /Poa P./f kos-
trzewa /Feetuca L./, i wielu innych. Gąsienice żyją przy zieni 
w sprzędzonych liściach. Zimje Jajo. Poczwar ka przy ziocii w 
oprzędzio. 

Formy. Zmienność dość znaczna* Barwa wierz. skł. od słetakowo-
żółtej do silnie eciocnionej. Cletmy deseń wierz. skł. często 
zredukowany lub też znacznie wzbogacony /szczególnie u sanie/. 
Ma sp. skł. tyl. barwa tła zmienia się od żółtawej do zielonka-
wo-ozarawoj, zmianom ulega też wielkość i ilość białych pianek. 
Okazy alpejskie, szczególnie z najwyżej położonych stanowisk 
oraz z Europy północnej są silnio ściemnione. Opisanych Jest 
kilka podgatunków i dość znaczna liczba fora Indywidualnych. 

y i. olsce występujo podgatunek nomlnatywny II«c. c.oaaa L. 

Ochlodes Scudder, 1071 - Karłątek 
Do rodzaju należy ok. 10 gatunków palearktycznych, z których 

w Europie i w Polsce występuje jeden. Inne występują we wsch. 
Azji. 

160. Ochlodes vonatus /Bremer et Grey, 1857/» - Karłątek kniojnik. 
Miejsce typ. - Chiny. ra. str. 287 
Horn. nwż. - Auglades sylvanus /Esper, 1779/. 

Rozsiedlenie. Europo. Azja centr. do Chin i Japonii. Niemal 
cała Europa, brak w Irlandii, płn. Anglii i pin. Fennoskandii. 
Pospolity w całej Polsce oprócz latr. 

Okres pojawu. Jedno pokolenie od k. V do k. VII. 
3iotop. W lasach liściastych w prześwitach, na polanach, na 

łąkach. 
Bionomia. Sposób zachowania się motyla jak innych karłątków. 

Gąsienice żerują w jesieni i po przezimowaniu w maju na trawach} 
wiechlina roczna /Poa annua L./, perz właściwy jAgropyron repeno 
/L./ » owsy /Avena L./ i inne. 

Forsy. Zmienność geograficzna 1 Indywidualna znaczna. Wierzch 
skł. o barwie od jasnej, ochrowo-żółtoj do silnie ścieśnionej 
/szczególnie u samic/, ciemna przepaska brzegowa od wąskiej, nie-
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sal zanikającej, do szerokiej, ciernej. Jasne pla^ u saraic 
od całych do szeroko, rozlanych zajmujących nienal całą powierz-
chnię skrzydeł. Jasne plany na żółtawym lub. szarawym tle o róż-
nej wyrażności. Dość znaczne różnice wielkości /rozpiętość od 
23 do 34 mm/» Podgatunek nomlnatywny występuje w płn. Chinach. 

W Polsce występuje podgatunek 0. v. faunus Turati, 1905. 
Syn. 0. v. eaperi Verity, 1940. 

5. Rozsiedlenie motyli dziennych 
5.1. Opis tabeli rozsiedlenia. Tabela 2. 

Rozsiedlenie gatunków motyli w Polsce zestawiono w tabeli 2 
w oparciu o podział geobotaniczny kraju /Szafer, Zarzycki, 189/ 
/trapa 1/. Rojony badań uzgodniono w MIARĘ- DOŻ11V»ĆC1 Z powyższym 
podziałem. Na mapie 1 oraz w tab. 2 zaznaczono Jedynie "Działy* 
i "Pasy" geobotaniczne, natomiast w opisie rejonów podano również 
"Krainy*. 

W tabeli wyodrębniono 6l rejonów na obezarze Polski /rub-
ryki 1-6l/ oraz 11 - w krajach sąsiadujących /rubr. 64-74/. 
W rubr. 62 podano informacje dla całej Polski, a w rubr. 63 ga-
tunki zanikające. W trzech przypadkach podano Informację dla da-
nego Obszaru w kilku wariantach dla różnych okresów badań .1 róż-
nych badaczyt Pusz. Białowieska /rubr. 6a,b /, Kraków /rubr. 32 a, 
b, c /, Tatry /rubr. 55 a, h, c, d /. Do tabeli 2 włączono dane 
z tabeli 3 /dane autora/. 

W opisach wydzielonych rejonów podonot opis badanego rejonu, 
nazwiska badaczy z uwzględnieniem danych "dawnych0 /do 1930/ i 
"nowszych"/po 1930/ lub "współczesnych". W uzupełnieniach wymie-
niono drobne przyczynki. 

U tabeli 2 wprowadzono szeroc oznaczeń dotyczących okresu 
występowania oraz częstości pojawu. Oznaczenia znajdują się w 
nagłówku tabeli. Numeracja rejonów na mapie 2 jest zgodna z nu-
noracj^ w tekście rozdziału 5.2. 

W pracy zachowano zgodność nuaneracji gatunków w opisach 
/roz. 4/, w tabeli 2 1 3 oraz na mapach. 
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5.2. Opds badanych rejonów. 
Dział Północny. 

1. Pojezierze Hozursko-Kurpiouakie. Rejon od Kętrzyna, Mrą-
gowa, Myszyńca na wsch. do Grajowa, stąd na płn. do joz. 
tfisztynieckiego. Dane dawne - Sp. 1903/173/, Vofjel, 1925 
/201/. Uzupełnienia: Syntarucus pirithous /L./, leg. Me-
ring, 1910, /Rew.,153/. Pyrnus eerratulae /Rbr./, Ełk, 
1950, leg. Kw. 

2. Puszcza Borecka na Poj. 1'̂ zursko-Hurpiouckim. Rejon* joz. 
Manary, Kuty, Jakunówko, Itruklanki, Danowo, Bogaczewo, 
Giżycko. Dano współ. - DUG z., 1975/217/. 

3. Puszcza Piska na Poj. Mazursko-Kurpiowskim.t 
Dano współ. - leg. Kw., 1949-1973. Przyczynek - 111., 1962 
/151/. 

Kraina Suwalsko - Augustowska. 
4. Puszcza Augustowska i okol. Suwałk. Dane współ. - leg. Kw., 

1962-1973. 
Kraina Białowiesko - Knyszyńska. 
5. Pusz. Knyszyńska, rejon koło Supraśli. Dane współ., przy-

czynkowe, leg. Kw., 1967-1972. 
6. Pusz. Białowieska. 6a. Teren całej łuszczy. Dane dawne -

Pr., 1923 /134/, Cieysz., 1923 /48/, 1938 /50/ /dano z 
1923/* 6b. Dane nowszo. W latach 1930-39 teren całej Pu-
szczy, a od 1949 do 1976 teren ftjozczy po stronie pols-
kiej, Kw; 1967 /04/ oraz leg. Kw. /1967-1976/. Uzupełnie-
nia* Thecla betulae /L./ oraz Hipparchia statilinus /IŁtfh./ 
leg. Pal. 

Dział Bałtycki. 
Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pooorskich. 
7. Nizina Szczecińska. Hojon dolnej Odry od granicy państwa 

na wsch. do Stargardu Szczeć. i Dziwnowa, na płd. do Gry-
fina. Dane dawne i nowsza - Mey. i Inni, 1923 /93/, 1929 
/99/, 1933 /100/. Urb., 1937 /195/» 1939 /196/, F.,1956/47/ 
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O. Pojezierze Pomorskie. Rejon na wsch. od Niz. Szczecin-» 
sklej do łeby, Lęborka, Bytowa i Jastrowia, na płd. do 
Kalisza Pooor. i Barlinka. Bano dawne i nowsze - Urb., 
1959 /196/, F., 1956 /47/ 

9. Pobrzeże Kaszubs.J.e. Rejon od jez. Żarnowieckiego do 
Gdańska obejnuje Wejherowo, Puck, Hel, Sopot, Oliwę. 
Dane dawne - Sp., 1903 /173/t Vogel, 1925 /20i/. Dane 
nowsze, przyczynkowe - leg. Św., 1940, leg. Kw.,1937. 
1930. 

10. Rejon dolnej Wisły. Dawne "SYusy Zachodnie". OJ Poj. Po-
morskiego na wsch. do Brodnicy, Suszu, Elbląga, na płd. 
do Piły, Bydgoszczy, Torunia. Brodnicy. Dane dawne — Sp., 
1903 /173/» Vogel, 1925 /201/. Dane nowsze dotyczą okol. 
Nakla n. Notecią i Ślesina, badania przyczynkowe, 1935-
-1937, leg. Hoś. i Kw. 

11. Wysoczyzną Dobrzyńska. Rejon po obu brzegach dolnej Wisły 
ograniczony przez micjocouóści: Tuchola, Iława, Brodnica, 
Toruń, Bydgoszcz. Dane współ. - Pr. i E#S., 1974/140/. 
Uzupełnienia: Pyrgus arsooricanus /Obth./, Bydgoszcz i Gru-
dziądz, Toll 193£/191/*, Brenthis daptoe /Schiff./, Grabie 
k. Aleksandrowa Kujaw., Sp., 1903/173/. 

12. Pojezierze IławsŁao*01sztyi'iakie. Od Elbląga, Suszu, Brod-
nicy na wsch. de Kęti-zyna, Mrsjgowa, Myszyńca, na płd. do 
ttldzicy» Działdowa. Dane dawne - Sp.,1903 /173/, Vogel, 
1925 /201/. Dane współ.- Obszar ob jęty przoz tnio jscowościi 
Morąg, Dobre Miasto, Olsztyn, Kleberg, Barczewo, Bisku-
piec k. Olsztyna /1972-̂  976/r Rejon I2a, leg. Kw. 

Pas Wielkich Dolin. 
Kraina Wielkopolsko-Kujowska. 
13. Chodzież n. Notecią, okolice. Dane współ. - Sław. 1975, 

/223/. 
14. Okręg Poznański. Dwa regony. l4a. Okol. Fcznania od Ko* 

wanówka na południe do Sreou i Zaniemyśla. Od Oborników, 
Kie krza i Stęszewa na wschód do lobiedzlsk 1 Zaniemyśla. 
I4b. Rejon obejmuje: Drezdenko, Mierzyn, Białokerz, Pnie-

Dane dawno - Schum.,1903 /153/» Kar. /65/: okol. Kowa-
nówka, 1939 /materiały zebrano w 1915-1919/. 
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Dano wsęół. - Kl.,1975 /71/, Lwd.,1975 /221/, Mch.,1975 
/222/, Śliw.,1975 /225/, Koch.,1975 /219/. 

15. Gniezno. Okol. Gniezna, robledzisk, Proana. Dane nowszo -
Wlze, 1934 /207/. Niektóro dane budzą wjtpliwości /roz. 
6:10/. 

16. Leszno. Okol. Wolsztyna, Wiolenla, Brenna, Leszna. Dane 
dawno -Schum.,1903 /153/, Viorh.,1915 /153/. Dano współ. 
-Kl.,1975 /71/. Uzupołnienia: Kok.,1975 /220/. 

17. Rawicz* okolico. Done daune - Bon.*l9l6 /10/. 
18. Jeżewo k. Jarocina, olcolice. Dano dawno - Uizo,l9i6 /204/ 

1917 /205/, 1922 /206/. Podany wykaz bez bliższych danych 
niektóro budzą wątpliwości /roz. 6:18/. 

Kraina Mazowiecka. 
19. Puszcza Kampinoeka. Dane nowsze - log. Kw.,1934-1938. 
20. Warszawa, okolice. Rejon 20a. Dane dawne. Slasz.,1911 

/170/, wymienia wielo miejscowości w prooieniu 30-35 km 
od Warszawy. Krocz.,1910 /74/, 1911 /75/, głównie okol. 
Miłosnej, dane skąpe. Dano nowsze - Kr.,1930 /79/, 1937 
/81, 02/, kilka fragmentarycznych danych. Rejon 2Ob. 
/str.301,ttO/. Dane nowe - leg. Kw.,1934-1956. 
Uzupełnienia: Polyoamatus eroides /Friv./, Czarna Struga, 
ex coli. Pal.y Minois dryas /Scop./ z Milanówka i Józefo-
wa - Horn. /153/. 

Kraina Podlaska. 
21. Siemiatycze n. Bugiem. Dano współ., fragmentaryczne, leg. 

Kw.,1963-1976. Kleszczele /Podlasie/, 1976, log. Kw. 
22. Międzyrzec Podlaski. Rejon 22a. Okol. Zbuczyna i Augu-

stówki, dane dawniejsze - Kr., 1925 /76/. Rejon 22b., 
str. 301 tl2 dane współ., log. Kw.,1932-1974. 
Uzupełnienia: Mellicta britooartis /Assa./, Siedlce -
Kr.,1937 /82/. 

Kraina: Polesie Lubelskie. 
23. Polesie Lubelskie. Rejon 23a. Jodlanka Uścimów, Brzoetów-

ka, dane dawniejsze - Kr.,1925 /76/. Rejon 23b. /str. 
301:13/. 
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Dano współ., fraijaontaryczne, log, Kw.,1959-1967« 
Pao ityżyn Środkowych. 

Kraina* Wzgórza Trzobnicko-Ootrzoszowokie. 
24. Wzgórza Trzebniclclo. Rojeni Milicz, Wołów, Trzebnica, 

Oleśnica, Hamysłów, Kluczbork. Dano dawna» U. Ifensol, 
P. Naoel, M» Brearwor, G. Vogel, A, Mohr, A. Gartner, 
M, Eichhorn w opracowaniu. P. Wolfa, 1927 /212/. 
Dane współ.- Szp.,1975 /224/ oraz kilka danych - Kok., 
1975 /220/» 

« Kraina 2 Wyżyna Sląpka. 
25. Wyżyna Śląska. fiojon objęty praez aLojocouości* Morby 

Śląskie, Mysłowice, Racibórz, ł^^wice, Strzelce Opol-
skie i Lubliniec. Badania dawne /1900-192C/, U.,1927 
/212/, Rbl»,1931 /141/. Uzupołnioniat Lycooidoo idas 
/L,/, Dąbrowa Górnicza - Rl.,1961 /150/. 

0 

26. Kamienna Góra w Ligocie Dolnej na skraju Wyżyny Śląskiej. 
Obszar o powierzchni ok. 30 ho. Dane współ.- Bl.,1966 
/13/. 

27. Racibórz n. Odrą, najbliższe okolice. Dano dawne» Kolch, 
1927 /212/. Dane współ.- Dr.,1962 /39/. 

Kraina» Wyżyna Kralcowsko-uieluriska. 
20. Częstochowa, okolice, iiojen leżący w odległości 10-30 kn. 

Dano dawne - I*.,19l4 /120/, 1917 /129/. Dane nowszo -
-ftr.,1934 /137/, Mark., 1966 /92/, Sk.,1969 /165/. 
Uzupełnienia* Argyronooe laodlce /Pall*/ - Sk»i Sl.,1975 
/167/. 

29. Zawiercie, okolice. Rejon w promieniu ok. 20 kn» oraz 
Szczekociny. Dano dawno - Izaak /przed 1923/ AJios.,115/J 
dane z różnych okolic Polski nie budzą zaufania /roz. 
6*25, 43, 49/. Dano nowsze, dokładno - Mosł.,1928 /94/, 
1929 /95/, 1936 /96/. Pr.,1934 /137/ /na podstawie prac 
Masłowskich/, Sk.,1969 /165/. 

30. Chrzanów, najbliższe okolice. Dano wepół.- SU», 19^9/165/. 
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31. Ojców. Dane dawniejsze - Bież.,1923 /16/, Pr.,1910 /131/. 
Dane współ. - Raz.,Pal.,1969 /143/, Sk.,1969 /165/. 
Uzupełnienia» Agrodlaotus daoon /Schiff./, Zalesie U. Ol-
kusza, leg. Pal., 1954. 

32. Kraków, pobliskie okolice /bez Pusz. Kiepołonlcklej/. 
Dane z 3 okresów* 
32a - dana najdawniejsze do 1869. 2ebr./l060,1067/, Hu-

szyk /1O6Q/, Hadeasn /1069/ na podstawie Ir./l3l/. 
32b - dane dawniejsze /1922-1928/. Nies.,1922 /110, przy-

czynek/ 1920 /114, przyczynek/, Pr.,1923 /132, przycẑ  
nek/, 1910 / 1 3 1 / . 

32c - dane nowsze i współczesno /1939-1969/. Str., 1939 
/179/, Miod.,1946 /102/, 1953 /103/, Błosz., 1950 
/22/, Sk.^1969 /165/, Raz. i Pal.,1969 /143/. 

Uzupełnienia* Maculinea nauaithous /Bgstr./» Tyniec, Ska-
ła Kmity, lec. Pal. 
0 

Aniaa Świętokrzyska. 
33. Re jen środk. Pilicy po obu jej brzegach od Sulejoua do 

Inowłodza. Dane dawno, fragmentaryczne - Kul., 1936 /88/ 
/materiały z 1914-1913/. Dano współ.- Śl.,1975 /226/. 
Uzupełnienia* Pandorlana pandora /Schiff./, okol. Łodzi, 
leg. Korb. /153/. tolyocoatus oroidos /Priv./, Brzeziny 
pod Łodzią, Roo.,/153/. 

34. Igiełce /okolico/* Suchedniów, Tunlin, Zagiańsk, Drzezinki, 
Leszczyny, Dyoiny, Chęciny. Dane dawniejszo - Bież., 1923 
/17/, 1929 /19/, Kr.,1925 /kilka danych/. Dano nowsze. 
Okol. Zaonsiska» Sofc.,1949 /172/» 
Uzupełnienia* Parnassius rmeooe^ne /L./, Góra Choinowa, 
Sw. Katarzyna, Sw. Krzyż /Góry Świętokrzyskie/ leg. Za-
jączkowska /ex coli. Kw./. Euphydryas aurinia /Rott./, 
Sw. Krzyż, log. Bielewicz, 1979 /poj. okaz/. 

Kraina Miecho^ko^andomiurska. 
35. Miechów, okolico* Tunel, Miechów, Jaksico, zespół rezer-

watów stepowych k. Klonowa. Dane nowszo, niepełne, leg. 
KW.,1952-1957. 
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36. Dolina Nidy oraz wzgórza kaerotornlc2ne nad Nidą w re-
jonie* Pińczów, Grabowiec, Krzyżanowice, Zakamień, Ui-
ni ary, Skouronno, Wola Zagojnka, Cbotel Czerwony, Skot-
niki. Denae nowo -Eos.,1953 /72/. Kilka błędnych ozna-
czoń /roz.6 /. Uzupełnienia* Agrodiaetus riportii /Frr./, 
Kazimierza Wielka, 1913* Masł./94/. 

37. Pińczów, okolico. Rejon zbliżony do poprzedniego / otr. 
301 »16/. Dano nowe - leg. Kw.,1951-1957. Uzupełnienia* 
Agrodiaetus damon /Schiff./, Busko, leg. Kawalec, 1935 
/ex celi. Kw./. Agrodiaetus riportii /Frr./, mylna In-
formacja Pasa /roz. 6*42/. 

30. Opatów, Ożarów. 38a. Okolice Opatowa. Dema dauniejazo-
- Bies., fr., 1923 /120/. 38b. Okolice Ożarowa /Dębno 
n. Wisłą/* î ane współ* - leg. Ew., 1968-1975* 

39. Sandomierz, Rytwiany. Rejon Zawichostu, Koprzywnicy, Ry-
twian, Oględoua, Kurozwęk, Włootowa. Dane dawniejsze -
-Karp.,1925 /66/. Wiolo danych nlepemych lub błędnych 
/roz. 6*10/. 

Kraina* Wyżyna lubelska. 
40. Puławy, Kazimierz n. Wisłą» najbliższe olcolice. Dano 

współ.- leg. Kw. ,1947-1976. 
41. Lublin. Miejscowości: Nałęczów, Niecce, Lublin, Zcmbo-

rzyce, Piaski, Łopiennik, Kraśnik, Zaklików, Dano współ.-
-leg. Kw. 1932-1976. 

42. Roztocze środkowe. Rejon Zamościa, Tomaszowa Lub., Biłgo-
raja, Zwierzyńca. Dane dawniejsze - «1*.,1917 /130/. 
Dano npwsze - Xięż.,l935 /213/. "Dano współ.- leg. Kw. 
1957-1976. 

Pas Kotlin Podgórskich. 
Kraina* Kotlina Śląska. 
43. Szprotawa. Północna część kotliny Śląskiej w rejonie 

Szprotawy, Zagania, Głogowa, Modły. Dane dawne - Ff., 
1901 /212/. Dane uapół. - Szp.,1975 /224/. Uzupełnienia* 
"Hesperla frltillua ttbn.n. Zielona Góra, Woc.,/212/ 
/roz.6»46/. Pyronia tltbcnua /L./, leg. E.iS. Fuglowicz, 
Kożuchów,1900 /ex coli. Kw./. 
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44. ko jon Nadodrzaiŝ wi. Srodk. i płd.-wach. część î otliny 
Sląsiiioj po obu brzegach Odry od Lubina i Legnicy do 
Opola i Głogówka, na południu do iogórza Sudociciego. 
Dano dawne - Woc.,1372, W.,1927» Mens., Lin., Fosch., 
Assman, 1855 i inni w opracowaniu Wolfa, 1927 /212/. 
Dane współ.- Szp.,1975 /224/, Kok.,1975 /220/. 
Uzupełnienia* Lycaeidos idas /L./ - ia.*196l /150/. 

45. 'Robótka. Rejon góry Ślęża na płd. od V.'rocławla. Dane 
dawne, fra#wrrtarycJ2io - •«., 1927 /212/. Dane współ.-
- RI.,1960 /145/. Uzupełnienia: Kymphalis xanthooelas 
/Schiff./ - Szp.,1975 /224/. 

Kraina* Kotlina Sandomierska. 
46. Rejon Cieszyn-Kysłowice obe^rujo* Cieszyn, Bielsko-Oiałą, 

Pszczynę, Oświęcim, Mysłowice. Dano nowsze - Stug.,1934 
/185/9 1936/106/, 1939 /137/. 

47. Puszcza Niopołoolcka. Dane dawniejsze - Pr.^1918 /l3l/# 
Kul.,1936 /38/ /materiały zbierane przed 1914/. Dane 
współ. - Stł. i W.I.»1974 /184/. 

48. Iiaszcza Sandomierska w widłach Wisły 1 Sanu. Teren b. 
słabo poznany» dano fragmentaryczne. 48a - okolice Rze-
szowa i Sędziszowa - Werch.,1893 /2Q3/, Kul.,1936 /88/ 
/materiały zbierana przed 191C/. 48b - Zupowa k. Tarno-
brzegu, Neptis rivularis /Scop./, log. A. Dryja,l929 /OK 
coli. Kw./. 48c - Rudnik n. Sanom i Pusz. Solska n. Tan-
wią, Nopti3 rivularis /Scop./, Sk. i SI.,1975 /167/, 
leg. Kw., leg. J.Rudny /ez coli. Kw./. 

Dział Sudety. 
. » 

49» Pogórze Zgorzeleckie, rejon Zgorzelca, Lwówka SI., Bo-
lesławca, Złotoryi. Dane dawne - Mar., Den., W., Mohr., 
Vogel w opracowaniu W.,1927 /212/. Dane współ.- Szp., 
1975 /224/. 

50. Karkonosze. Rejon obejmuje* G. Izerskie, G. Kaczatónkle, 
Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską do Kamiennej Góry. 
Dano dawniejszo - Mar.# Soff.,1924, Forster, 1919» w „ 
1927 w opracowaniu W.,/212/. Done nowsze - Mar.,1932 
/93/. Soff.,1960 /171/. Dane współ. - Szp.1975 /224/. 
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Uzupełnienia: Chazara brlseis /E./, log. Rbl./ex coli. 
Muz. 31«, Bytoq/. 

51« Góry Wałbrzyskie, Kotlina Kłodzka oraz G. Kamienne, 
G. Sowio, G. Bardzkie, G. Stołowe, G. Bystrzyc kie, 
C. Złote. Dane dawne - Woc.,1872, Gotach., 1910, Ferster, 
Nog., 1927, Stephan, 1923, Schum., 1903 w opracowaniu 
W. /212/. Dane współ. - Szp. 1975 /224/. Uzupełnienia» 
Colias australis Vrty. i Lycaoides ldas /L./ - Rl.,1961 
/150/. 

Dział: Karpaty Zachodnie. 
52. Gorce od Lubania do Dunajca. Dane nowsze niepełne - leg. 

Kw.,1953-1955. Uzupełnienia: Nymphalis vau-olbun /Schiff./ 
i Loaiocmata petropolltana /F./. Błesz. i inni 1905 /23/. 

33. Kotlina Podhalańska między wzniesieniem Gubałówki i Gor-
cami. Dano dawniejsze - Stch.,1922 /175/, 1923 /176/. 
Dane nowsze, fragmontaryczno - Kasina wielka, Str., 1939 
/178/. Uzupełnienia: Colias palaeno /L./ i Boloria aqui-
lonaris /Stlch./, leg. Pal. i Szp. 

54. Wzniesienie GubałOwskie. Dane współ. - U.J.,1966 /209/. 
35. Tatry. Informacja podana w 4 wersjach: 

55a. Dane najdawniejsze - Kow., 1868 /116, 133/« 
55b. Dane nowsze - Pr.,1923 /133/, Kul.,1936 /00/ 

i z. okresu 1911-1914/. 
55c. Dane nowsze, dokładne - Nios.,1929 /116^, 1932 /117/. 
55d. Dane współ.- Ku.,1962 /83/. Uzupełnienia: Holanar-
gia galathea /L./ 1 Maculinea arion /L./ /okazy pojedyn-
cze/ - Błesz.,1948 /21/. Colias palaeno /L*/ /poj. okaz/, 
Erebia medusa /Schiff./, Carterocephalus palaoaon /Pall./, 
Boloria aquilonaris /Stich./ /u podnóża Tatr/ i Hypone-
phele lycaon /Kuto / podają Sk. i Dąb.,1966 /38/ oraz 
Bat., Pal., Szp.»1972 /9/. 

56. Pieniny. Dane dawno - Now.,1870 /124/, Sit.,1906 /162/, 
1910 /163/. Dane współ. - Błesz., Oaz.,Żuk., 1965 /23/ 
oraz leg. Kw. 1953-1961. 

57. Beskid Sądecki. Rejon od Dunajca do Popradu, Krynicy 1 
St. Sącza. Dane dawne - Schil.,1095 /157/, 1901 /158/ 
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oraz dane fragmentaryczne - Kle©.,1911 /69/, 1913 /70/. 
Dane nowsze - Lew.,1948 /90/ /okol. Krynicy/, leg. Kw. 
1953-1956. Uzupełnienia: Parnassius noeaosyne /L./, 
Chrost.,1964 /3V. Brintesla clrce /F./, Gorlice, Chrost. 
/informacja pisemna/. 

58. Ciężkowice. Rezerwat "Skamieniałe Miasto" na Pogórzu 
Ciężkowic kim. Dane nowsze - Toa., 1939-1948 /193/, 1955 
/194/. Parnassius memosyne /L./ podaje Chroat.,1964/34/ 

Dział: Karpaty '«/schodnie. 
59. Pogórze Przemyskie, część południowa. Od Ustrzyk Dolnych 

do Sanu na zachód i północ. Dar» współ.- Bl.,1973 /15/. 
Uzupełnienia:. Jolona jolas /Ochs./ błędnie podany z Iwo-
nicza /Rom., 153/ /roz. 6:37/. 

60. Pogórze Przemyskie, część północna. Od Dynowa i Prze-
myśla do Przeworska i Jarosławia. Dane nowsze - Z. Śli-
wiński na podstawie zbioru W. Sołtysa z okolic: Jarosła-
wia, Prudnika, Borowca, Węgierki, Kańczugi, Krzywcza, 
Mokrej. J. Rooanlszyn 1933 /155/, skąpe dane z okol. 
Dynowa. Uzupełnienia: Meptis sappbo /Pall./ 1 Argyro-
noae laodice /Pall./, /leg. W. Sołtys/ podają Sk. i Sl., 
1975 /167/. Pamasslns unemasyne /L./, Husów, 1944, esc 
coli. Kw. Colias chrysotheme /Esp./ podany błędnie z 
Jarosławia /153/ /roz. 6:7 / . 

61. Bieszczady Zachodnie. Od Osławicy i Osławy do granicy 
wsch. Dane współ.- Bl.,1973 /15/. Uzupełnienia: El., 
1967 /152/, Sk.,1966 /164/, Chrost.,1964 /34/, Kw., leg. 
1964-1975. Coenonynpha tuliła /EU11./ - leg. Szp. i Pal. 

62. Dane dla Polski. 
63. Gatunki zanikające w Polsce /2/. 

Kraje sąsiadujące. 
Niemiecka Republika Demokratyczna. 
64. Nizina Brandenburska. Dano dawne i nowo - F.,1956 /47/« 

Urb.,1939 /196/. 
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65. Pojezierza Mekieaburskie. Dane dawne 1 nowe - P.,1956 
/47/, Urb.,1939 /196/, Mey. i inni. 1925-1932 /90, 99,100/. 

Związek Radziecki. 
66. Nizina Pruska. Dane dawne - Sp.,1903 /173/• uzupełnienia» 

Vogel, 1925 /201/. 
67. Pojezierze Wileńskie. Rejon w promieniu ok. 50 km od Wil-

na. Dane dawniejsze - Pr.,1927 /135/, 1929 /136/. Dane 
nowsze - Pr.,1947 /138/ oraz leg. Noś. i Kw.,1934-1939. 

60. Białoruś. Teren BSRR. Dat» współ.- Mori. i inni, 1976 /97/. 
Uzupełnienia» lor..1927 /78/. 

69. Roztocze - U*5w. Południowy skraj Roztocza w rejonie 
Janowa, 2ółkwi i Lwowa. Dane dawno - Werch.,1893 /203/, 
Hir., i Rom..1910 /57/ /uwzględnia dane Now., Garb., 
Stek., Kauckiego, Klon./. Dano nowsze - Stek.,1936 /103/ 
/kilka danych/* 

70. Pogórze Wschodnlo-Beskldzkie. Okolice Stryja, źurawna, 
Stanisławowa. Dano dawne - Werch., 1893 /203/, Brun., 
1909-1913 /27-30/, Xlem.,lS07 /68/, Schil.,1911 /159/. 

71. Podołe Południowe. Okol. Zaleszczyk. Dane dawno - Werch., 
1893 /203/. Kr.,/82/ podaje informacjo Werch./1869/, Wie-
rzejakiego /1867/» Gart>./1892/. Dane nowsze - Kr.,1937 
/82/. 

Czechosłowacja. 
72. Kraj Słowacki. Dane wapół. - Kudr.,1974 /86/. 
73. Kraj Morawski. Dane współ.- Kudr.,1974 /86/. 
74. Kraj Czeski. Dane współ. - Kudr.,1974 /06/. 
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5.3. Zestawienie gatunków motyli zebranych przez autora 
oraz badanych rejonów /tab. 3/. 

Tabelę 3 sporządzono na podstawie materiału zebranego przez 
autora w latach 1931-1976. Wyniki tych badań włączone zostały do 
tabeli 2. 

Niektóre rejony zbadano dokładnie, inne mniej wyczerpująco. 
Rojony badane fragmentarycznie uwzględnione zostały Jedynie w 
przypadkach znalezienia ciekawszych gatunków motyli. Omówiono 
33 rejony przeważnie z obszaru wschodniej Polski. 

W szczegółowych objaśnieniach podano rejon oraz okres i do-
kładność badań. W tabeli oznaczono: 
- b. pospolity, pospolity, nierzadki£ r- rzadki, b. rzadki; 

p - okaz pojedynczy; w - gatunek wyginął; z - gatunek zanika. 
Rubryki tabeli 3: 
1. Puszcza Piska. Teren Puszczy obejmujący miejscowości: 

Mikołajki, Ruciane, Dziubiele, Chmiełewo, Bobrówsko, Nowy 
Most, Ukta, Tuchlin i Jez. Łuknajno. Badania dokładne w la-
tach 1949, 1950, 1973. Kilka danych z Ełku. 

2. Puszcza Augustowska. Część Puszczy obejmująca miejscowości: 
Augustów, Kalnica, Studzienic zna. Blizna, Szczebra, Płociczno, 
Gawrychruda oraz Pojezierza Suwalskiego: Szypliszki, Pac-
kuny, Berzniki, Frącki i Serwy. Badania dokładne w latach 
1962, 1964, 1968^973. 

3. Grajewo. Miejscowość na Pojezierzu Augustowskim. Badania 
fragmentaryczne w latach 1968-1970. 

4. Puszcza Knyszyńska. Badania fragmentaryczne w okolicach Sup-
raśli w latach 1967, 1968, 1972. 

5. Puszcza Białowieska. W latach 1938, 1939 badano teren całej 
Puszczy po obu stronach granicy państwowej. Polską część 
Puszczy badano w latach 1949-1976. Badania wyczerpujące. 

6. Pobrzeże Kaszubskie. Miejscowości: Rozewie, Hel, Jastarnia, 
Dąbek, Karwia, Wejherowo. Badania niepełne w latach 1937,1938. 

0 

7. Nakło nad Notecią. Obejmuje okolice Nakła 1 Ślesina. Badania 
prowadzone przez W. Mościckiego i autora w latach 1935-1937. 
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8. Morąg. Teren badań na Pojezierzu Iławsko-Olsztyńskim obejmuje 
miejscowości: Niebrzydowo, Zajezierze, 2abi Róg, Tarda, Mo-
rąg, Łukta, Liksajny, iluś, Dobre Miasto, Olsztyn, Kloborg, 
Barczewo, Biskupiec. Badania w latach 1972-1979. 

9. łuszczą Kampinoska. Teren Puszczy od Młocin i Burakowa de 
Kampinosu. Badania dokładne w latach 1934-1939. 

1 O.Warszawa. Okolice objęte przoz miejscowości: Ząbki, Zielonka, 
Rembertów, Ossów, Wesoła, Anin, Fodkowa Leśna.. Badania wielo-
krotne, dokładne w latach 1934-1956. 

11. Siemiatycze. Niewielki teren młodego,sosnouego lasu między 
Siemiatyczami a Bugiem na Podlasiu. Wielokrotne, jednodniowe, 
niepołno-sezanowe badania w latach 1963-1976. 

12. Lubartów. Lasy Kozłowiec kie na Podlasiu w okolicy Kozłówki 
i Lubartowa. Badania długotrwałe, dokładne w latach 1932-1938 
1955, 1967-1974. 

13. Włodawa. Lasy Włodawskle na zachód od Włodawy na Polesiu 
Lubelskim. Badania wielokrotne, niepełno-eezonowe w latach 
1959, 1962, 1964, 1967. 

14. Libiszów, Lasy Parczewskie w okolicy Sosnowicy, Wołoskowoli 
i Libiszowa. Badania niepełne w latach 1967-1970. 

15. Klonów, Zespół rezerwatów stepowych koło Klonowa, okolice 
Miechowa, Jaksic, Tunelu na Wyżynie Miechowsko-Sandomierskiej 
Badania niepełne w latach 1952-1957. 

16. Pińczów» Zespół rozrzuconych rezerwatów stepowych w okoli-
cach miejscowości: Pińczów, Bogucice, Zakamień, Grabowiec, 
Krzyżanowice, Skowronno, Winiary, Skotniki, Włochy, Chroberz, 
Badania dokładne w latach 1951-1957. 

17. Dębno. Wysoka skarpa wapienna oraz łąki nad Wisłą koło wsi 
Dębno, 15 km na wschód od Ożarowa na Wyżynie Miechowsko-San-
domierskiej. Dokładne badania w latach 1968-1975. 

18. Puławy. Okolice Puław i Parchatki. Badania wielokrotne, do-
kładne w latach 1950-1959, 1975, 1976. 

19. Kazimierz nad Wisłą. Bezpośrednie okolice. Długotrwałe, 
dokładne badania w latach 1947-1959, 1967-1979. 

20. Nałęczów. Wyżyna Lubelska. Okolice bezpośrednie koło Nałęczo-
wa, Badania fragmentaryczne w latach 1956-1959, 1968. 

21. Niemce. Lasy koło wsi Niemce i Ząlesle, 12 km na północ od 
Lublina. Badania długotrwałe, dokładne w latach 1932-1938, 
1967-1974. 

22. Lublin. Bezpośrednie okolice w promieniu ok. 10 km. Badania 
wieloletnie, dokładne w latach 1932-1976. 

23. Zemborzyce. Las mieszany około 12 km na południe od Lublina. 
Badania wieloletnie, dokładne w latach 1932-1939, 1946-1976'. 

24. Łopiennik Górny. Lasy na terenie wapiennym od Łopiennika do 
Plask Lut ers kich, około 30 km na południowy wschód od Lub-
lina. Badania dokładne w latach 1938-19̂ 4. 

25. Kraśnik. Wyżyna Lubelska. Okolice między Kraśnikiem i Zakli-
kowem. Badania-wieloletnie, niepełne, w latach 1935-1958. 

26. Roztocze. Od Zwierzyńca do Józefowa i Bełżca. Badania niepeł-
ne w latach 1957, 1959, 1976. 

* 

27. Wałbrzych, Kłodzko, Dolny Śląsk". Badania fragmentaryczne 
w roku 1948. 

28. Tatry. Od granicy państwowej do doliny zakopiańskiej. Bada-
nia wieloletnie, dokładne w latach 1938-1939, 1948-1959. 

29. Gorce. Od Lubania do Dunajca pod Krościenkiem. Badania do-
kładne w latach 1953-1959. 

30» Pieniny. Od Czorsztyna do Krościenka. Badania dokładne w 
latach 1953r196l. 

31. Beskid Sądecki. Od doliny DUnajca do doliny Popradu. Badania 
dokładne w latach 1953-1956. 

32. Bieszczady. Od Leska i Baligrodu ̂do Ustrzyk Górnych. Bada-
nia niepełne w latach 1964-1975. 

33. Wilno. Teren Litewskiej SRR. Badania wspólne autora z W.Moś-
cickim, Teren objęty przez miejscowości: Ponary, Antony, 
Czarny Bór, Jaszuny, Werkl, Nowa V/i lejka. Badania dokładne 
w latach 1934-1939* 
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5i4. Średnie okresy pojawu. 
Tabela 4. 

Oznaczenia: 
-« średni okres pojawu o znacznym stopniu pewności 

— niepewny okres pojawu 
»-•—•— dorywczy pojaw 
— •• - — okres migracji pierwszego pokolenia z południa 

okres pojawu poza Polską 
< > najwcześniejsze i najpóźniejsze znane daty pojawu 

Litery oznaczają: B - Bieszczady, G - góry, P - Pieniny, 
PB- Pusz.Białowieska, T - Tatry-. 
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P. apollo /L./ 
P. mnemosyne /L,/ 
Pierldae 

A. crataegi /L./ 
P. brassicae /L./ 
P. rapae /L./ 
P. napi /L./ 
P, bryoniae/Hbn./ 
P. daplidice /L./ 
A. cardamines /L./ 
C. palaeno /L./ 
C. myrmidone /Esp./ 
C. crocea /Fourc./ 
C. hyale /L./ 
C. australis Vrty 
G. rhamni /L./ 
L. sinapis /L./ 
L. morsei Fent. 

> 

•o.. > 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
A. Iris /L./ 
A. ilia /Schiff./ 
L. populi /L./ 
L. camilla /L./ 
N. sappho /Pall./ 
N. rivularls / Scop./ 
N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 
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Nymphalidae 
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N. antiopa /L,/ 
N. połychloros /L./ 
N.xanthomelas/S chiff., 
N.vau-album/Schiff,/ 
1. io /L./ 
V. atalanta /L./ 
V. cardui /L,/ 
A. urticae /L,/ 
P. c-album /L./ 
A. levana /L./ 
P.pandora/S chiff./ 
A. paphia /L#/ 
A. laodice/Pall./ 
M. aglaja 
F. adippe/Schiff./ 
F. niobe /L./ 
I. lathonia /L./ 
B. daphne/Schiff./ 
B. ino /Rott./ 
B. pales/Schiff./ 
B.aquilonaris/Stich./ 
P. eunomia /Esp,/ 
C. selene/Schiff./ 
C. euphrosyne/L./ 
C. titania/Esp./ 
C. dia /L,/ 
M. cinxia /L./ 
M.phoebe/Schiff./ 
M. didyma /Esp./ 



167 
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55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

M. di amin a/Lang/ 
M. athalia/Rott./ 
M.aurelia /Nick./ 
M.britomartis/Assm./ 
E. matuma /L./ 
E. aurinia/Rott./ 
Satyridae 

M. galathea /L./ 
H. fagi /Scop./ 
H. hermiona /L./ 
H. semele /L./ 
H. statillnus/Hufn./ 
C. briseis /L./ 
0. jutta/Hbn./ 
M. dryas/Scop./ 
B. circe /F./ 
M. jurtIna /L./ 
H. lycaon /Kuhn/ 
P. tithonus /L./ 
A.hyperantus /L./ 
E. ligea /L./ 
E. euryale/Esp./ 
E. manto/Schiff./ 
E.epiphron/Knoch/ 
E. pharte/Hbn./ 
E, sudetica Stgr. 
E. aethiops /Esp./ 
E. medusa/Schiff./ 
E. gorge /Hbn./ 
E. pronoe /Esp./ 
E. pandrose/Bkh./ 
C. tullia/Muller/ 
C. pamphilus /L./ 
C. arcania /L./ 
C.glycerion/Bkh./ 

M i e s 1 ą c e 
Lp G a t u n k i IV V VI VII VIU IX X 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
L. megera /L;/ 
L. maera /L./ 
L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
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L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 
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C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
L. megera /L;/ 
L. maera /L./ 
L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 

89 
90 
91 
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94 
95 

C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
L. megera /L;/ 
L. maera /L./ 
L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
L. megera /L;/ 
L. maera /L./ 
L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 

> 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

C. hero /L./ 
C. oedippus /F./ 
P. aegeria /Li/ 
L. megera /L;/ 
L. maera /L./ 
L.petropolitana/F./ 
L. achine /Scopi/ 
Nemeobiidae 

96 H. lucina /L./ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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99 
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103 
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108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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99 
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110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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H. tityrus/Poda/ 
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N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
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Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
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E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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98 
99 
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101 
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103 
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109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
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E.decoloratus Stgr. . 
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M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
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102 
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104 
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106 
107 
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109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

111 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

111 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Lycaenldae 
T. betulae /L./ 
Q. quercus /L./ 
N. acaciae /F./ 
N. ilicis /Esp./ 
S. spini/Schiff./ 
S..w-album/Knoch/ 
S. pruni /L./ 
C. rubi /L./ 
L.helle/Schiff./ 
L. phlaeas /L./ 
L. dispar/Haw./ 
H. virgaureae /L./ 
H. tityrus/Poda/ 
-H.ale iphron/Rott•/ 
T.thers amon/E s p. / 
P.hlppothoe /L,/ 
L. boeticus /L./ 
S.pirlthous /L./ 
E.argiades/Pall./ 
E.decoloratus Stgr. . 
E.alcetas/Hffmgg./ 
C.minimus/Fuessl./ 
G. alexis/Poda/ 
M. alcon/Schiff./ 
M. rebeli/Hirscłu/ 
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C.palaemon/Pall./ 
C . silvicolua/I V)ig./ 
T. acteon/Sott./ 
T. lineola/Ochs./ 
T.aylvestris/Poda/ 
H. coaaa /L./ 
O.veaatus/Dr.ot Groy) 

6« Informacjo błędna 1 niepewne 
Dane zawarte w tabeli 1 w opisach poszczególnych gatunków 

posiadają różnorodną wartość pod względem ich prawdziwości 1 
dokładności. Różnego rodzaju błędy 1 wątpliwości mogą powstać 
wskutek błędnego oznaczenia, niewłaściwego etykietowania oraz 
zmian w nazewnictwie* Błędne oznaczenia mogą wynikać z nieznajo-
mości danej grupy, mało wnikliwego podejścia zbieracza przy ozna-
czaniu, podobieństwa okazów różnych gatunków i inny cli przyczyn. 
Sporo błędów wynika z niewłaściwego etykietowania, szczególnie 
°na pocięć", zamiany etyidet, a nawet świadorcio błędnoco "odkry-
wania" nowych gatunków w miejscach, w Ictórych ich nigdy nie było. 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń natrafia w solące na duże 
trudności, gdyż znaczna część zbiorów uległa zniszczeniu w okre-
sie wojen. Sprawdzenie rzetelności etykietowania jest joszcze 
trudniejsze, a najczęściej wogóle niemożliwe. Dlatego też w 
pracy mogą być podane informacje błędne, lub wątpliwe, które 
starałem się wyodrębnić i ooówić. Zaznaczyłem jo literą B w 
tabeli 2, w tekście 1 w wykazie gatunków. 

Łoniżej zakleszczam omówienie tych infomacJi w odniesieniu 
do poszczególnych gatunków. 

Papilionidae 
1. Zerynthia polyrcna /Schiff./. Xięż.,1935 /213/ podaje 

iż w zbiorze Jaworskiego w Lublinie znajduje się okaz °Thais 
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polyxena Schiff. złowiony przed laty blisko Biłgoraja". Fakt ten 
wydaje się Xlężopolskiemu wątpliwy. 

2. Parnasslus apollo /L./. Sp.,1903 /173/ podaje w sposób 
b. niejasny i zawiły informację o znalezieniu 1 gąsienicy P. apol-
lo L. na wzgórzu "Turmberg" k« Szymbarku na południe od Kartuz. 
Rom./l53/ podaje informację Schm. "ein Exemplar bei Unterberg", 
Puszczykowo. Apollo nigdy nie był znany z tych terenów. Najbliż-
sze stanowiska w owym czasie mogły znajdować się w Danii, Szwe-
cji i Krajach Przybałtyckich. Pojawienie się apolła tak daleko 
od miejsc pojawu wydaje się nieprawdopodobne. I. Breza podaje 
w czasopiśmie "Przyroda Polska" /luty 1971/ informację o pojawie-
niu się apolła w rezerwacie "Stawska Góra" k. Chełma Lubelskiego, 
po sprawdzeniu informacja okazała się błędna. 

3» Parnasaius mnemosyne /L./. Nie3. /116/ przytacza infor-
mację Garbowskiego, iż "ranemozyna jest bardzo pospolity w Galicji 
w górach /Tatry/ £ w dolinach". U Rom. /153/ znajduje się krótka 
notatka: "Tatry, Pieniny". Motyl ten był liczny w dawnej Galicji, 
ale nie w Tatrach. N0W./1867/ wymienia mnemozynę z Osobltej 
/Tatry słowackie/. Dopiero w 1965 został złowiony jeden przypadko-
wy okaz w Małych Koryciskach /Taitry polskie/ /Bat. i inni, 9/. 

Pierldae 

4. Plerla bryoniae /Hbn./. Isaak /opracowanie Nies.,115/ 
wymienia 2 okazy ze Smolenia k. Zawiercia /oznaczone w Wiedniu/. 
Karp./66/ podaje Pieris napi /L./ ab. bryoniae Hbn. z okol. Paca-
nowa k. Sandomierza. Obie informacje o występowaniu tego górskie-
go gatunku daleko od jego właściwych stanowisk /Tatry, Bieszczady/ 
nastręczają poważne wątpliwości tym bardziej, że okazy tego 
gat., nie tylko samców, ale niekiedy i samic są b. podobne do 
okazów P. napi /L./. Pojawienie się okazów P. bryoniae /Hbn./ 
w okol. Zawiercia Jak i Sandomierza jest mało prawdopodobne. 

5. Collas phicomcne /Espv/. Rom/153/ podaje informację 
Mańkowskich o występowaniu na Śląsku. Uważa, iż gatunku tego 
można spodziewać się w Tatrach, gdyż występuje on w górach Cze-
chosłowacji, a wymieniają go z Prus Wschód., Łotwy i płd. pogra-
nicza. Sp./173/ podaje, iż widział jeden okaz w zbiorze ale "po-
jaw dziwny". Sch./^j60/ podaje z Czechosłowacji. Żadna z tych 
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Informacji nie została potwierdzona. W./212/ nie podaje go ze 
Śląska, Nordstrom /122/ nie wykazuje go ze Skandynawii, Finlandii, 
Danii i Krajów Przybałtyckich. Nie wykazuje z Krajów Przybałtyc-
kich również Viidalepp /190/. Z Czechosłowacji nie wykazuje 
Kudr./Q6/. Hig., Ril./ 56/ podają rozsiedlenie Jedynie w płn. 
Hiszpanii, Pirenejach i Alpach. W Polsco gat. ten nie występuje, 
a prawdopodobnie ograniczony Jest do płd.-zach. Europy. Należy 
wziąć pod uwagę, iż okaży togo gatunku mogą być podobne do 
C. hyale /L./. 

6. Collas palaeno /L./. Rom. /153/ podaje ten gat. z Pod-
lasia: "Podlasie /Krem./" Kr. /79/ prostuje tę informację twier-
dząc, iż tego gat. na Podlasiu nie spotykał. Rom. /153/ podaje 
też: "Mosina obok Poznania i okol. nad rzeką Prosną /Schum. i 
ln./°. Współcześnie z bliższych i dalszych okolic Poznania nie 
podawany /Lwd. 221, KI., 71, lich., 222, Śliw., 225, Koch., 219/. 
Prawdopodobnie pomyłka. 

7. Collas chrysotheme /Esp./. Rom. /153/ podaje: "Znany 
prócz Krzemieńca /Czek./ tylko z Małopolski. Jedną parkę złowił 
ks. Watzka w Jarosławiu pod Przemyślem". Rom. uważa, iż Jaro-
sław i Krzemieniec leżą na. granicy płn. zasięgu tego gatunku. 
Informacja ta wydaje się b. wątpliwa, gdyż nawet w płd. Słowacji 
i płd. Morawach gat. ten był b. rzadki. Na Morawach obecnie wy-
ginął — Kudr. /86/. Zewnętrznie C. chrysotheme /Esp./ jest b. 
podobny do C. Byrmidone /Esp./, co powoduje popełnianie omyłek 
w oznaczeniu. 

8. Collas qyrmidono /Esp./. Rom./153/ podaje ten gatunek 
z Tatr: "W Tatrach nierzadki /Nieś./". Nies. /111/ tego gat. z 
Tatr nie wymienia. 

Nymphalidae 
9. Neptls rlvularls /Scop./, syn. N. lucilla /Schiff./. 

Rom. /153/ podaje, iż Karpowicz złowił jeden okaz pod Sandomierzem. 
Karp./ 66/ nie wymienia tego gatunku. Dalej Rom. pisze: "Głównym 
miejscem pojawu Jest całe Podkarpacie". W rzeczywistości tylko 
okol. Stryja i Gorgany /USRR/. Brun. /27/ podaje Podhorce k. 
Stryja /f okaz/ oraz Kłem, /68/ - Jare mc ze w Gorganach /liczny/. 
W granicach Polski z Podkarpacia nio podawany. 
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Dla przykładu jak łatwo mogą powstać błijdy wynikające ze zmian 
w nazewnictwie przytaczam poniżej dla 4 gatunków częściej sto-
sowane w literaturze synonimy, 1/ Dla Limenitls camilla /L./» 
L, sibilla L.J 2/ Dla Limanitis reducta Stgr. r L. anonyma Le-
wis, L. camilla W.V., L. rivularis Scop., L. lucilla Esp., 
L, drusilla Bgstr.; 3/ Dla Neptis sappbo /Pall./t N. hylas 
Pall., N. aceris Esp., N. lucilla Schrk.; 4/ Dla Neptis rlvu-
laris /Scop./i N. lucilla Schiff., N. lucilla Fab., N. coeno-
bita Stoli., N. camilla Espf, nec Schiff. 

10. Brenthis daphne /Schiff./. Karp./66/ podaje 2 okazy 
tego gatunku z rejonu Rytwiany - Sandomierz. Taki sporadyczny 
pojaw mało ruchliwego gatunku na terenie znacznie oddalonym 
od miejsc występowania wydaje się bardzo wątpliwy. U B. daphne 
/Schiff./ i B. ino /Rott./ na sp. skł. tyl. występuje szeroka, 
ciemna przepaska środkowa o znacznej zmienności u obu gatunków. 
Może się zdarzyć, iż przepaska u B. ino /Rott./ upodabnia się 
znacznie do przepaski B. daphne /Schiff./. Pomylenie obu ga-
tunków Jest wtedy bardzo łatwe. Biorąc to pod uwagę można w 
prosty sposób wyjaśnić pomyłkę Karpowicza. 

Ogólnie biorąc informacje Karp./66/ nie budzą zaufania. Wy-
mienił on w swojej pracy kilkanaście b. rzadkich w Polsce gatun-
ków, niejednokrotnie maiło prawdopodobnych na tym terenie, a 
czasem wręcz niemożliwych /uwaga 11/. 

11. Boloria pales /Schiff./. Gatunek wysokogórski, u nas 
występuje wyłącznie w Tatrach na wysokości 1400-1900 m. /Jeden 
przypadkowy okaz u stóp Tatr na Gubałówce/. Gatunek ten podaje 
z rejonu Rytwiany -Sandomierz Karp./66/1 Argynnis pales 
/Schiff./ /rzadki/ oraz A. pales v. arsilache Knoch /rzadki/. 
Co dziwniejsze Rom, /153/ /str. 91/ w przypisach stwierdza: 
"0 przynależności okazów znajdujących się w zbiorze p. Karpo-
wicza do typu A. pales Schiff., jak również do przejściowej 
formy ab, lapponica Stgr. przekonałem się naocznie /Roman./". 
Czyżby okazy nie pochodziły z okol. Sandomierza? Należy tu pod-
kreślić, iż oba omawiane gatunki: B. pales /Schiff./ oraz B. 
aquilonaris /Stlch./, bom. nwż, A. arsilache /Knoch/ są 
bardzo podobne, a w tamtych czasach /1925/ były traktowane jako 
formy Jednego gat. - A. pales /Schiff./. 
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12. Proclosslana eunomia /Esp./. Rom. /153/ wymienia 
Leszno /Vierh./. Informacja niepewna. Najbliższe stanowiska 
znajdują się w okol. Berlina 1 przy ujściu Odry. 

1 3 . Melltaea phoebe /Schiff./. 2 rejonu Sandomierz-Ryt-
wlany karp./66/ wymienia M. phoebe /Schiff./. Informacja nie-
pewna /uwaga 10/, 

14. fMelitaea dictynnoldes Hocrm". Masłowscy /94/ wymie-
niają ten rzekomy gatunek z okol. Zawiercia, umieszczając go 
ze znakiem zapytania. Wzmiankę tę prostują w cz. III /96/ swo-
jej pracy, skreślając tę pozycję, gdyż okazało się, że jest to 
M. athalia /Rott./. Seitz / 161/ traktuje tę formę Jako aberatlo. 
W literaturze nigdzie nie figuruje jako gatunek. 

15. Melllcta parthenoldes /Kef./. Wielu autorów wymionia 
ten gat. z terenu Polski: Sp./173/, Izaak /Nies.,115/, ^r./l37/, 
Kos. /72/, S1./226/, Karp./66/. Jednak gatunek ten w Polsce 
najprawdopodobniej nie występuje. Hlg. i R U . /36/ podają go 
tylko z płd.-zach. Europy. For./46/ - ze środk. i płd. części 
Europy środkowej. Osobiście nie spotkałem ani jednego okazu 
tego gatunku na terenie Polski, choć niejednokrotnie łowiłem 
okazy H. athalia /Rott./ bardzo podobne zewnętrznie do M. 
parthenoldes /Kef./. Na podstawie wieloletnich badań 1 poszuki-
wań doszedłem do przekonania, iż M. parthenoldes /Kef./ w Pol-
sce nie występuje. Przyczyny omyłek są dwie. Pierwsza: b. duże 
podobieństwo M. parthenoldes /Kef./ do M. athalia /Rott./. 
Jasne, o uboższym czarnym deseniu okazy M. athalia /Rott./ są 
zewnętrznie bardzo podobne do M. parthenoldes /Kef./. Mniejsze 
podobieństwo istnieje w stosunku do M. aurelia /Nick./ 1 M. 
britomartis /Assm./. Drugą przyczyną jest skomplikowane nazew-
nictwo: N. parthenoldes /Kef./, synonim M. part henie /Godart/ 
oraz M. aurelia /Nick./, syn. M. parthenie /Borkhausen/. Oba 
te synonimy są traktowane obecnie Jako homonimy nieważne. Należy 
dodać, iż nazwiska przy obu synonimach były często stosowane 
odwrotnie, lub też używano wogóle Innych nazwisk. 

16. Euphydryas cynthla /Schiff./. Rom. /153/ podaje, iż 
Werchratskl łowi ł t en gatunek w Bilczu /Podole/, zaś Mańkowscy 
wymieniają go ze Śląska . Kremky /82/ wyjaśnia błąd Romaniszyna 
wynikający z nazewnictwa a polegający na pomyleniu Melltaea 
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trivia /Schiff./ z"M. cynthia Hb.". E. cynthia /Schiff./ Jest 
gatunkiem wysokogórskim, występuje, w Alpach i górach Bałkamt 
na dużych wysokościach. Występowanie tego gatunku w Bilczu czy 
na Śląsku nie jest możliwe. 

17. Euphydryas aurinla /Rott./. Kos. /72/ wymienia ten 
gatunek z Grabowca k. Pińczowa. Rezerwat /Grabowiec" ma charak-
ter las ostępu, a więc obcy dla wymienionego gatunku. Materiał 
z Grabowca przeglądałem w Warszawie /Instytut Zool. PAN/, ale 
2. aurinla /Rott./ tam nie znalazłem. Widocznie zaszła jakaś 
pomyłka. 

Satyridae 
10. Hlpparchla fagi /Scop./. Rom. /153/ podaje, iż "Sa-

tyrus hormiohe L.B.° aktualna nazwa Hlpparchla fagi /Scop./ 
pojawia się w okol. Grudziądza /Spei./, Jeżewa /Wiz./ i Sando-
mierza /Karp./. Wydaje się bardzo wątpliwe, by gatunek ten po-
jawiał się tak daleko w kierunku północnym. Jest to gatunek po-
łudniowy, sięgający płd. Słowacji, a sporadycznie południowo-
-zachodniej Polski. Wolf /212/ uważa, iż Herby na Wyżynie 
Śląskiej stanowią północną granicę pojawu. Należy wziąć pod 
uwagę, iż mylne oznaczenie jest możliwe, gdyż w całej Polsce 
występuje bardzo podobny gatunek - H. hermione /L./, syn. H. 
alcyone /Schiff./. 

W 1977 Kudrna w pracy dotyczącej rewizji rodz. Hlpparchla 
F. /227/ ustalił nazwy obu gatunków: H. fagi /Scopoli, 1773/ 
oraz H. hermione /Linnaeua, 1764/. Stosowane synonimy: dla 
H. fagi /Scop./: Papilio fagi Scop., P. hermione L., Satyrus 
hermione /L./ /Seitz, 1908/, S. hermione /L.B./, /Romaniszyn, 
193C/#. Eumenis fagi /Scop./J dla II. hermione /L./: Satyrus 
alcyone W.V. /Seitz, 1908/, S. alcyone Schiff /Gaede,i93l/, 
Hlpparchla alcyone /Schlff./ /Higgin3 et Rlley, 1970/, H. aelia 
/Hoffmannsegg/ /Verity, 1953/. 

19. Chazara brisels /L./. Rom. /153/ podaje za Schuma-
nem miejscowości Pobiedziska 1 Główna k. Poznania. Jedyna in-
formacja z tak daleko na północ wysuniętego terenu, wfydajo się 
wątpliwa. 

20. Erebia ligea /L./. Karp. /66/ podaje ten gatunek z 
rejonu Sandomierz-Rytwiany. Informacja wątpliwa /patrz uwaga 10/. 

364 

Mało prawdopodobna Jest również wzmianka Źebr. /1868/ /Pr.,131/ 
O pojawię tego gatunku pod Krakowem. E. ligea /L./ występuje 
W rejonie górskim i podgórskim oraz w płn. Polsce na nizinach. 

21. Erebia auryale /Esp./. Rora. /153/ podaje: "W okolicy 
Leszna w Wielkopolsce /Vierhub/". Informacja b. wątpliwa. Byłby 
to wyjątkowy przypadek pojawu tego gatunku w Polsce poza góra-
mi. Podawany dopiero z nizin Karelii. 

22. Erebia melampus /Fuessl./. Gatunek ten był podany 
z Sudetów /W.,212/ jako E* melampus f. sudetica Stgr. Schwarz 
/160/ wymienia E^ melampus /Fuessl./ z Tatr nie wspominając o 
E. sudetica Stgr. Hig., Ril. /56/ wymieniają E* melampus 
/Fuessl./ z Alp, zaś E. sudetica Stgr. z Tatr, Sudetów i Kar-
pat. Według Kudr./86/ w Tatrach Słowackich nie występuje ani 
E. sudetica Stgr., ani E. melampus /Fuessl./. Po polskiej stro-
nie Tatr żaden z tych gatunków nie był podawany. Należy zatem 
przyjąć, iż w Sudetach występuje jedynie E. sudetica Stgr., 
zaś w Tatrach brak obu gatunków. 

23. Erebia aethiope /Esp./. Rom. /153/ podaje: "w kielec-
kiem /Bież./". Bież./17/ pisze: "Gatunku tego sam nie łowiłem. 
Słyszałem, że jednak w okolicy Kielc się spotyka*. 

24. Erebia amestra /Hbn./. Prtiffer /133/- podaje w wykazie 
motyli tatrzańskich E. onestra /Hbn./, którego miał rzekomo 
złowić 25.VIII.1918 w Tatrach nad Wielkim Stawem w dolinie 
Pięciu Stawów Polskich. 

Jest to jedyna informacja o pojawieniu się tego gat. w Tat-
rach. Z Tatr słowackich nie podawany. Jedynie Schwarz /16O/ 
podaje: "Hycena asi na polskftcstrane Tater". For./46/ oraz 
Hig. i Ril. /56/ piszą: "angebłich auch in der Hohen Tatra". 
Informacje te opierają się przypuszczalnie na jedynym okazie 
złowionym rzekomo przez Pińiffera. Przez długi okres badań fauny 
motyli Tatr przez wielu entomologów brak potwierdzenia. Należy 
przypuszczać, iż złowiony okaz należał do innego gatunku. Mógł 
to być E# euryale /Esp./ ab. caeca Trti /bez oczek/ lub też 
E. manto /Schiff./ /forma bezpłamkowa/, które mogą być podobne 
do E. mnestra /Hbn./. Priiffer popełniał czasem błędy przy ozna-
czaniu /patrz uwagi 31, 40/. Uważam, iż należy skreślić E. mne-
stra /Hbn,/ z listy motyli Tatr, 
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25« Erebia pronoe /Eąp./. Isaak /115/ wymienia ten ga-
tunek ze Smolenia /okol. Zawiercia/. Okazy złowione przez Iza-
aka w 1898 miał podobno oznaczyć Staudinger jako E. pronoe 
/Esp./. Nies. /115/ pisze* "nie wydaje mi się możliwem, aby ta 
czysto wyaoko-gćrska Erebia mogła zabłąkać się aż w strony 
Smolenia". Również uważam ten pojaw za całkowicie nieprawdopo-
dobny. 

26. Erebia montanus /Prun./, syn. E. goante /Esp./. 
Br»m. /27/ wymienia ten gatunek z okol. Stryja /USRR/. W pracy 
swojej /28/ Brun. skreśla E. goante /Esp./, wstawiając na to 
miejsce E. aethiops /Esp.yC Rom. /153/ podaje, iż Nowicki zło-
wił E. pronoe /Esp./ i E. goante /Esp./ /po jednym okazie/ na 
górze Huśli pod Samborem /USRR/. Nikt inny nie podaje tych ga-
tunków z całego Podkarpacia. Prawdopodobnie były to okazy 
E. aetiops /Esp./. Sch. /16O/ podaje E. goante /Esp./ z Tatr 
Słowackich. Nie podają go Kudr./86/, H./59/. W Tatrach po stro-
nie polskiej, a przypuszczalnie i słowackiej nie występuje. 

27. Erebia oeme /Hbn./. Sch. /160/ i H. /59/ wymieniają 
ten gatunek z Tatr Słowackich. For. /46/ podaje Karpaty. 
E. oeme /Hbn./ często bywa mylony z E. medusa /Schiff./, do 
którego może być b. podobny. Ku dr./86/ wyraża opinię, iż w Ta-
trach Słowackich prawdopodobnie nie występuje, gdyż informacje 
opierają się na dawnych, niepotwierdzonych danych. 

28. Erebia meolana /Prun./, syn. E. stygnę /Ochs./. 
Bież. /16/, podaje informację Wagi z pracy: Podróż naturalis-
tów do Ojcowa /1854/, która brzmi: "W dolinie ojcowskiej spędza 
się ponad Prądnikiem Hipparchia sibilla i smutny Satyrus sty-
gnę". Bleżanko przypuszcza, iż chodziło o E. aetiops /Esp./. 
Nies./114/ sprawdził okazy rzekomego E. stygnę /Ochs./ stwier-
dzając, że Jest to E. aetiops /Esp./. Drugą informację zamiesz-
czają Masłowscy /94/. M. Poleski w książce "Zamek Ogrodzie-
nieckl na tle najbliższej okolicy" podaje ten gatunek z Ogro-
dzlońca. Masł. uważają, że chodzi o mylnie oznaczone okazy 
E. aetiops /Esp./. Z Tatr Słowackich nie podają: Kudr./86/, 
H. /59/. Prawdopodobnie w Tatrach nie występuje. 

29» Pararge aegerla /L./. Nies. /114/ uzasadnia, iż 
utworzenie przez Pruffera /1920/ podgatunku P. aegeria polonica 
Priiff. jest bezpodstawne i nazwa "polonica" winna być skreślona. 

y*ii 

30. Lopinga achlne /Scop./. Rom. /153/ podaje*"Kielce 
/Bież./". Bież. /17/ zaś pisze* "Gatunku tego sam nie łowiłem. 
Podaję go na podstawie dwu, prawdopodobnie z okolicy pochodzą-
oych, okazów w zbiorach Muzeum Krajoznawczego". 

Lycaenidae 
51. Nordmannla acaclae /F./. Pr./l3l/ podaje, iż Thecla 

acaciae /F,/ wystąpił b. licznie w lipcu 1913 u wylotu doliny 
BclechowickieJ /k. Krakowa/. Nie3. /114/ sprawdził okazy ło-
wione przez Pruffera i oznaczył Je Jako T. spini /Schiff./. 

52. Lycaena dispar /Haw./. Rora. /153/ podaje: "Rembertów 
Grodzisko, Pilawa pod Warszawą /Kręcz, i in./n, natomiast nie 
podają Kręcz. /74, 75/, ani Słasz. /170/. Nies; /115/ na pod-
stawie notatek Izaaka, podaje: "W zbiorach p. Kreczmera z okolic 
Warszawy". Ogólnie biorąc informacja niepewna, 

33« Syntarucus pirithous /L./, syn. Lampldes tollcanus 
/Lang/. Kar./ 65/ podaje z Kowanówka n. Wartą /okol. Poznania/, 
iż znajdował gąsienice tego gatunku. Informacja bardzo wątpliwa 
gdyż jest to gatunek śródziemnomorski, a tylko pojedyncze okazy 
spotykane są sporadycznie w Europie śród. Z. Polski znane są je-
dynie dwa przypadki znalezienia pojedynczych okazów. Oznacze-
nie gąsienic Jest bardzo trudne. 

34. Everes argladeą /Pall./. W dawniejszej literaturze 
stosowano dla tego gatunku inne nazwy: Lycaena tiresias Rott. 
/Werchratski, Źebrawski/, L, amyntas S.V. /Werch., Źebr./, L. 
amyntas Schiff. Dla pokolenia wiosennego gen. vern. argiades 
Pall. stosowana była nazwa: gen. vern. polysperchon Bgstr. 
/»' alcetas Hffmgg./. Ta różnorodność nazw noże powodować błędy. 

35. Cupido oslrls /Meig./. -Jeden okaz miał złowić Garb. 
pod Lwowem /Rom,, 153/• Romaniszyn uważa, iż przypuszczalnie 
był to okaz - C. miniraus /Fuessl./ mylnie oznaczony. Występo-
wanie w Słowacji wątpliwe /Kudr.,86/. 

36. Maculineą nauslthous /Bgstr./. Urb./196/ podaje dla 
Pomorza jedyną dawną informację Beringa /1840/ opartą na notat-
ce Triebke'go, potem pojaw nie potwierdzony. Nie wiadomo czy 
podana informacja dotyczy Pomorza polskiego czy Meklemburgii. 
Pojaw tego gat. tak daleko na północy budzi poważne wątpliwości 
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37« Jolana jolas /Ochs./. Rom. /153/ podaje wiadomość 
Garb., iż Watzka miał złowić kilka okazów w Iwoniczu /1877/. 
Rom. uważa informację za wątpliwą. Gatunek ten występuje w płd. 
Europie. Z Czechosłowacji wymieniają go Sch. /16O/ i H. /59/. 
Natomiast współcześnie nie podają go Hig. i Ril. /56/, Kudr./86/. 
Znany z Węgier. W Polsce nie występuje, a prawdopodobnie i w Cze-
chosłowacji. 

38. Scolitantldes orion /Pall./. Podaje go Kar./65/ z 
Piłki k« Kowanówka /okol, Poznania/. Gatunek ten stwierdzony 
najdalej na północ w Kazimierzu n. Wisłą. Pojaw tak daleko na 
północy /Jedyna informacja/ wydaje się wątpliwy. 

39. Lycaeldes argyrognomon /Bgstr./, L. Idas /L./, Fle-
bejus argus /L./. Nowicki i.Żebrawski /Nies., 116/ podają L. 
argyrognomon /Bgstr./ z Tatr. W ciągu 100 lat nikt go potem nie 
wymienia. Należy przypuszczać, iż informacja powyższa jest 
mylna, co mogło być wynikiem skomplikowanego nazewnictwa w od-
niesieniu do 3 podobnych gatunków: Plebejus argus /L./, L. argy-
rognomon /Bgstr./ i L. idas /L./. Te trzy gat. są często w li-
teraturze mylone wskutek dużego niejednokrotnie podobieństwa i 
zagmatwanego nazewnictwa. 

Częściej spotykane w literaturze nazwy trzech omawianych 
gatunków przytaczam poniżej. Dla Plebejus argus /L./: Lycaena 
argyrotoxus Bgstr., L. argyrognomon Bgstr., L. aegon Schiff., 
L. aegon S.V.,L. argus Schiff., L. idas L. 
Dla Lycaeldes argyrognomon Bgstr.; Lycaena argus Schiff., L. idas 
L., L. ismenias Meig., L. aegus Chapm.; Dla Lycaeldes idas /L./: 
Lycaena argyrognomon L., L. argus Schiff. 

Ta plątanina nazw stosowana przez różnych autorów w różnym 
czasie i znaczeniu od dawna sprawiała wiele kłopotów i jest do 
dziś -źródłem wielu błędów. Informacje podane w tekście i w ta-
beli dotyczące tych 3 gatunków zawierają przypuszczalnie błędy. 
Najsłabiej poznane jest rozsiedlenie L. idas /L./. Można przy-
puszcza ć, iż wiele miejsc pojawu tego gatunku zostało przeoczo-
nych, zaś w odniesieniu do L. argyrognomon /Bgstr./ Odwrotnie -
ilość miejsc występowania powiększona. Łowione okazy L. idas /L./ 
były niejednokrotnie zaliczane do gatunków L. argyrognomon /Bgstr./ 
1 P, argua /La/. Bollov, 1930 /Seitz, 161/ nie wymienia L. idas 
/L./ jako gatunku, podobnie Rom.,1930 /153/ i Wolf, 1927 /212/. 
Dla Dolnego Śląska dopiero Riedl, 1961 /64/ wymienia ten gatunek. 
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Marach., 1932 /93/ wymienia P. argus /L./ z Karkonoszy określa-
jąc okazy Jako wyraźnie większe niż w Alpach, Być może chodzi tu 
0 Lycaeldes idas /L./, 

40. Ariela agestis /Schiff./, syn, L. astrarche» /Bgstr./ 
faz A. artaxerxea lnhonora Jach. Pr. /134/ w wykazie motyli 
Pusz. Białowieskiej wymienił jeden okaz Lycaena astrarche Bgstr. 
/leg. 23.VII.1921/. Kremky /79/ stwierdził, iż Jest to okaz 
L. icarus /Rott./. Do gat. Ariela agestis /Schiff./ należał nie-
gdyś pgat. lnhonora Jach. Obraztsov /Kr., 81/ podniósł go do 
rangi gatunku. Później "lnhonora Jach" był zaliczany Jako pgat. 
do Lycaena allous /Hbn./. Ostatnie prace Guldberga /51,52,53,54/, 
Jarvisa /61/, Kamesa /63, 64/ na podstawie przeprowadzonych ho-
dowli i krzyżówek spowodowały uporządkowanie istniejącego stanu. 
Ustalono gatunki i podgatunki występujące na terenie Europy wcho-
dzące niegdyś w zakres gat. Lycaena astrarche /Bgstr,/. Z badań 
tych, dla form występujących w Polsce, wynika istnienie dwóch 
gatunków: A. agestis /Schiff./, syn. L. astrarche /Bgstr./ oraz 
A. artaxerxes /Fabr./, do tego gatunku należy jako podgatunek -
"lnhonora Jach." 

Istniejąca do niedawna sytuacja w nomenklaturze doprowadziła 
do pewnych niejasności w literaturze. Obecny Ariela artaxerxes 
lnhonora Jach. można spotkać pod nazwą Lycaena astrarche /Bgstr./ 
ab. allous Hb. /f. allous Hb./, lub L. allous Hb., lub też Lyca-
ena lnhonora Jach. 

41. Agrodiaetus dąmon /Schiff./. Kos./72/ wymienia ten 
gatunek z Grabowca k. Pińczowa. Jest to błąd wynikający z pomiesza-
nia materiałów z nad Nidy z Innymi. 

42. Agrodiaetus admetus /Esp./. Kremky /79/ podaje infor-
mację Paxa o występowania Lycaena admetus /Esp./ w Busku k. Piń-
czowa. Kremky uważa, że chodzi o A. ripartli /Frr./. Kos./72/ 
podaje ten gatunek z Grabowca /okol. Pińczowa/, a Garb. z Winnik 
pod Lwowem /1 okaz/ /Rom*, 153/. Gatunek A. admetus /Esp./ wy-
stępuje w Bułgarii i lokalnie na Węgrzech, w Czechosłowacji przy-
puszczalnie brak. Okazy podawane w Polsce i Czechosłowacji jako 
Lycaena admetus /Esp./ należą do gat. A. ripartli /Frr./. 
Gatunek ten został od niedawna wydzielony z gat. A. admetus /Esp./ 
1 Jest podawany w literaturze jako: Lycaena admetus /Esp./, L. 
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admetus Esp, ab. /lub var./ ripartil Frr., A. ripartil /Frr./. 
Należy przyjąć, iż dla Polski każde z tych określeń dotyczy 
A. ripartil /Frr./, gdyż A. admetus /Esp./ w Polsce nie występuje. 

43. Plebicula escheri /Hbn./. Isaak /Nies., 115/ podaje 
jeden zniszczony okaz ze Smolenia /k. Zawiercia/. Nies., który 
opracował notatki Izaaka, uważa, iż był to okaz Lyoaena learus 
/Rott./. P. wseheri /Hbn./ występuje w płd. Europie. Nie poda-
wany z Czechosłowacji. Znany z Bułgarii. Podobny do Folyommatus 
learus /Rott./. 

44. Polyommatus eroides /Frlv./. Rom. /153/ podaje "kilka 
okazów w Brzezinach pod Łodzią /Kręcz./", natomiast Kręcz./75/ 
podaje ten gat. w Jednym egzemplarzu z Miłosny p. Warszawą. 

Hesperiidae 

45. Pyrgus armorlcanus /Oberth./. W pracy Masł./95/ znaj-
duje się fotografia /tab. X, fig. 15/ z podpisem: "Hesperia 
alveus Hb., samiec, okaz aberatywny". Jest to według mnie P. armo-
ricanus /Oberth./. 

46. Pyrgus cirsll /Rbr./, syn, frltlllum /Schiff./. 
P. Mabille /Seitz, 161 , 1906/ wymienia dwa odrębne gatunki: 
Hesperia cirsii Rbr. /Francja, płn. Hiszpania/ oraz H. fritillum 
Hbn. /Hiszpania/. M. Gaede /Seitz, 161, supl. 1931/ na podstawie 
prac Warrena zalicza "cirsii Rbr. do gatunku H. fritillum Hbn. 
Według Forstera /43/ Pyrgus cirsii Rbr. /fritillum Schiff./ sięga 
niemal do środ. Niemiec. Hig. i Ril., 1971 /56/ wymieniają P. 
cirsii /Rbr./, syn. fritillum /Schiff./ z rejonu od Hiszpanii do 
Paryża i płd.-zach. Niemiec. W płn. Italii niepewny. Wolf /212/ 
wymienia Hesperia fritillum Hbn. z kilku miejscowości na Dolnym 
Śląsku: Brzeg, Wrocław i Zielona Góra /Woc./, Głogów /Zell./, 
okol. Trzebnicy /Nohr / i inne. Klem./70/ podaje 1 okaz z Nowego 
Sącza: "Hesperia Fritillum Rbr. Rzadka, do niedawna uważana za 
odmianę gatunku Alveus Hb." Według Rom. /153/ okaz ten został 
zbadany przez Niesiołowskiego i oznaczony jako H. alveus Hbn. Bio 
rąc pod uwagę olbrzymie podobieństwo P. cirsii /Rbr./ do innych 
gatunków rodzaju Pyrgus, a szczególnie P. alveus /Hbn./ oraz 
nowoczesne dane dotyczące rozsiedlenia, należy przyjąć, ii p, cir-
sii /Rbr./ w Polsce nie występuje. 
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47. Pyrgus frittilarius /Poda/, syn, carthami /Hbn./. 
Gatunek ten podają z Tatr Nowicki 1 Żebrawski /116/. Nies. I 
Kw. nie wymieniają go z Tatr. Brak też Innych potwierdzeń. Mo-
żna przypuszczać, iż Informacja ta polega na pomyleniu tego ga-
tunku z podobnym - P. alveus /Hbn./, zaś P. frittilarius /Poda/ 
w Tatrach nie występuje. 

48. Spialia sertorius /Hffmgg./. Kilka okazów wymienia 
z Krzyżanowic i Grabowca Kos./72/. Przy przeglądaniu materiałów 
zebranych przez Kos. bezpośrednio po ich spreparowaniu w Inatyt. 
Zóol. PAN w Warszawie nie znalazłem ani jednego okazu S. ser-
torius /Hffmgg./. Wize /205/ wymienia ten gatunek z Jeżewa w 
Wielkopolsce. Wydaje się mało prawdopodobne, aby gatunek ten 
mógł występować tak daleko na północy. Rom. /153/. podaje 1 "Je-
den okaz z Milanówka pod Warszawą /Kręcz./Ani u Krocz./74,75/, 
ani u Słasz./170/ wzmianki o tym gatunku nie znalazłem. Podobno 
Kreczmar podał Roaaniszynowi informację, iż Łopuszański złowił 
jeden okaz w Milanówku. /Na podstav.de notatek S. Adamczewskiego/. 

49» Carterocephalua palaemon /Pall./. Isaak /115/ wymienia 
ten gatunek z Kądzielowa k. Zawiercia. Masł./95/ uważają, iż Są 
to mylnie oznaczone okazy C. sllvlcolus /Meig./. 

Wzajenne podobieństwo różnych gatunków powoduje niejedno-
krotnie błędne oznaczenia. Dlatego też przytaczam poniżej te 
gatunki polskie, które są do siebie podibne i wśród których 
najczęściej można spotkać błędne oznaczenia. 

Pieris napi /L./ - P. bryoniae /Hbn./. 
Colias hyale /L,/ - C. australis Vrty. 
Nymphalis połychloros /L./ - N. xanthomelas /Schiff./. 
Brenthis daphne /Schiff./ - B. ino /Rott./. 
Boloria aqullonaris /Stich./ - B. pales /Schiff./. 
Melltaea clnxia /L,/ - M. phoebe /Schiff./. 
Mellicta athalia /Rott./ - M. aurelia /Nick./ - M. britomartis 
/Assm,/. 
Hipparchia fagi /Scop./ - H. hermione /L./. 
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Erebia ligea / W - E. euryale /Esp./. 
Erebia pronoe /Esp./ - E . aethiops /Esp./. 
Coenonympha tullia /Mull./ - C. pamphilus /L./. 
Lasiommata maera /L./ - L. petropolitana /F./. 
Heodes alciphron /Rott./ samica -.Palaeochrysophanus hippo-
thoe /L./ samica. 
Pfcilotes baton /Bgstr./ - P. vicrama /Moore/. 
Plebejus argus /L./ - Lycaeldes Idas /L./ - L. argyrognomon 
/Bgstr./. 
Ariela agestis /Schiff./ - A. artaxerxes lnhonora Jach. - Poly-
ommatus icarus /Rott./ samica. 
Plebicula thersites /Cant./ - Polyommatus icarus /Rott./. 
Polyommatus icarus /Rott./ - P. eroides /Friv./. 
Pyrgus alveus /Hbn./ - P. armoricanus /Oberth./. 
Carcharodus alceae /Esp./ - Reverdlnu3 flocciferus /Zell./. 
Carterocaphalus palaemon /Pall./ - C. silvicolus /Meig./. 
Thymelicus lineola /Ochs./ - T. sylvestrls /Poda/. 
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około ok. wsciiodni wsch. 
początek P. zachodni zach* 
podgatunek Pgat. zewnętrzny zewn. 
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9« Wykaz łacińskich nazw notyli 
Liczby podkreślona kolorea czarnym oznaczają stronice,n& 
których znajdują się opisy, liczby podkreślono kolorea 
czerwonym oznaczają stronice, na których znajdują się napy 
rozsiedlenia* Nazwy stosowane dawniej, obecnie nieaktualne, 
oznaczono kropką na początku wiersza. 

acacias /F./, Nordmosmia 10, 24, 194, 196. 
acaclae F., Ncrdmannia acaclae 24, 196, 
• acaciae /F./, Thecla auct. 316. 
aceris Esp., Neptis sappbo 17, 84, 83. 
• aceris Esp. « Neptis, syn. 84, 311 
achlne /Scop,/, Lopinga 23, 188, 189, 316» 
achlne Scop., Loplnga achlne 23, 190. 
•acis Schiff. 27, 242. 
acteon /Rott./, Thyraolicus 10, 29, 281, 283, 287. 
acteon Rott., Thyoollcus acteon 29, 263« 
adattczewski Kw. Euphydryas maturna 20, 139« 
adippe /Schiff./, Fabriciana 19, 106, 109. 
adippe Schiff., Fabriciana adippe 19, 110. 
admetus /Esp./, Agrodiastus 27, 244, 245, 318, 319. 
• admetus /Esp./, Lycaena auct. 318. 
•adonis Schiff., 27* 255. 
•Adopoea BiUb. 283. 
adrasta Ill.> Laalommata maera, f. 186. 
aegeria /L./, Pararge 23, 183, 189, 315. 
aegon Schiff., Plebojus argus 26, 233» 317. 
• aegon S.V. 317. 
aogusella Vrty., Lycaeides argyrognoraon 236. 
•aelia Hffagg. 21, 146, 313. 
aastivalis Sholj,, Papilio machaon, g. aest. 32 
aastlva Zell., Lycaona ptOaeas, g. aest. 203. 
aastivoautuanalis Muller, Pieris napi, g. aut. 50. 
aathiope /Esp./. Erebia 22, 163, 168, 169, 172, 173» 174, 

177, 314, 315, 321. 
aathlops Esp., Erebia aathiope 22, 171. 
agestls /Schiff,/, Ariela 26, 239, 240, 241, 321. 
agestls Schiff., Ariela agestls 26, 240, 318. 
Aglais Dala. 18, 48. 
aglaja /L./, Mesoacidalla 19, 106, 108. 
aglaja L., Ifesoocldalia aglo(ja 19, 109. 
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Agrodiaetus Hbn. 27» 243. 
alba Stgr., Collas myrraidooe, f. 63. 
albiguttata Christ., Cartcrocephałus paloeman 200. 
albuń Rbl. et Rghf., Parnaneiu» apollo 37. 
alceoe /Esp./, Carcharodus 28, 270, 272, 321. 
alceae Esp., Carchorodus alcoae 28, 273« 
alcetas /nffmgg*/, Everos 11, 25» 215; 216, 217. 
alcetas Hffcqgg., Everos alcetas 25, 217« 
• alcetas Hfffeagg., Evoros orgiades, g.v. 316. 
alchynillae Uecaeu, Reverdlnus flocclforus 28, 274. 
alciphron /Rott./, IJeodee 25, 206, 209, 212, 321. 
alclpbroa Rott., Iloodos alciphron 25, 210. 
alcon /Schiff./, Maculinoa 10, 25, 215, 219/ 221» 222. 
alcon Schiff., Macullnea alcon 25, 222. 
•alcyone Schiff. 21, 145, 146, 316. 
• alcyone V.V. 313. 
alęthea Ueoo., Bolorla aquilonaris 19, 119. 
• aletbea Bena.. Bolorla. syn. 117 
alaxls /Poda/, Glaucopeycbe 25» 218, 221. 
alexis Poda* Claucopsyche alexls 25» 219, 
ali Oberth., Splalla sertorlus 271. 
• allous /libn./, Lycaena auct. 318. 
• allous Ubu., ab. f. 240, 318. 
• althoee Hbn., bom. nuż. 28, 273« 
• alveus /Hbn./, Hesporla ceuct. 319. 
alveus /Hbn./, Pyrgus 28, 264, 265» 319» 320, 321. 
alveus Hbn., Pyrgus olveus 28, 266. 
ooanda /Eop./, Ileblcula 4» 27, 248, 250. 
aoonda Esp., plebicula amanda 27» 249. 
• amatbusia Esp, 20, 125. 
•asqphldaaaaa Esp. 24, 202. 
aourensls Men., Leptldea 74, 75. 
• amyntas Schiff. 316. 
•amyntas S.V. 316. 
anna Kw., Uycpbalis santhooelas 18, 92. 
•anooyma Lewis 311. 
Anthocharls Boisd. 16» 56. 
ontlopa /L./, flympbalis 18, 67» 89. 
antlopo L., Mymphalis ontlopa 18, 00. 
Apatura F. 17» 77. 
Apaturldae 76» 
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Apaturlnae 76, 77. 
Apbantopus tfallgr. 22, 161. 
• aphlrapoe Hbn. 19» 119. 
apollo /L./, Parnasslus 11, 12, 16, 36, 37, 38, 39, 44, 309. 
Aporla Hbn. 16, 45. 
aqullonarls /Stlch./, Bolorla 10, 11, 19, 115, 117» 120, 

122, 237, 297, 311, 320. 
Araachnia Hbn. 18, 101. 
arcanla /L./, Coenonyapha 23, 177» 179. 
arcanla L., Coenonyapha arcanla 23, 180. 
• arcas Rott., boa. nuż., 26» 225. 
Arothusana de Lesso 21» 156. 
aretbusa /Schiff./, Aretłusana 21, 156, 1S0. 
argentea Kw., Fabriciana adippe, ab. 11O. 
•argestor Sgstr. 27, 247. 
orgiades /Pall./, Everes 11» 25, 214, 215, 217, 316. 
argiades Pall., Pveros argiades 25» 216. 
orgiades Pall., Everes arglados, g.v. 214. 
arglolus /L./, Celastrina 27» 260, 264. 
argiolus L., Celastrina arglolus 27, 261 
argus /L./, Plebejus 26, 231, 232, 234, 317» 318, 321. 
• argus Schiff. 317. 
Argynninae 76» 102. 
Argymis F. 18, 105. 
argyrognomon /Bgstr./, Lycaeldes 26,214,232,234,235,236,317,321. 
• argyrognomon L. 317. 
Argyronooe Hbn. 18, 105. 
• argyrotaxuo /Bgstr./ 231» 317. 
Arlcia R.L. 26, 239. 
arion /L./, Macullnea 25, 221» 222» 297. 
arion L., Macullnea arion 25, 223. 
aroorlcanus /Oberth./, Pyrgus 28, 264, 266, 291, 319, 321. 
•arsilacho Knoch , hoo. nwż., 19, 117, 311. 
artaaersces /F./, Ariela 26, 240, 241, 318. 
• astrarche Bgstr. 239» 240, 310. 
atalanta /L./, Vones3a 11, 18, 95» 97. 
atalanta L., Vanessa atalanta 18, 96. 
athalia /Rott./, Mollicta 20, 129» 133, 134, 135» 312» 320. 
athalia Rott., Mellicta athalia 20, 1 y». 
aurelia /Nick./, Mellicta 20, 133» 135» 136» 312» 320. 
aurelia Nick., Mellicta aurelia 20, 135. 
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aurinia /Hott./, Euphydryas 20, 76, 141, 294, 313. 
aurinia Rott., Euphydryas aurinia 20, 142. 
australis Vrty, Colias 10, 11, 17, 63, 67, 69, 73' 297» 320. 
australis Vrty, Colias australis 70. 
autucmalis Rocci, Colias crocoa, g. out. 67. 
baldochnensis Teich., Closslana dla, g. aest. 126. 
bataia Fruhst., Chazara briseis 132. 
baton /Bgstr./, Phllotes 4, 10, 26, 226, 227, 220, 229, 321. 
baton Bgstr., Phllotes baton 26. 
bolaonsis Goetz., Erebia pharte 168. 
bellargus /Rott./, Lysandra 27, 255, 256, 257. 
bellargus Rott., Lysandra bellargus 27, 257. 
bellidice Ochs., Pontia daplidice, g. v. 55. 
bergeri Otto, Parnassius apollo, ab. 39. 
berolinensis Reuss, Brenthis Ino, ab. 116. 
betulae /F./, Thecla 24, 193, 194, 290. 
betulae F., Thecla betulae 24, 195. 
blaloviezensls Giey., Closslana tltania 20, 126. 
bialovlezensls Kw., Lasioamata petropolltana 23, 107. 
boeticus /L./, Lampidos 25, 213, 215. 
Boloria-Moore . 19, 116. 
borussia Dadd, Lysandra coridon 27, 255. 
borussianus Fruhst., Parnassius raneraosyno 16, 42, 43, 
hrasslcae /L./, Fieris 16, 44, 47, 48. 
hrasslcae L., Pieris hrasslcae 16, 48. 
Brenthis Hbn. 19, 112. 
brigobanna Fruhst., Erebia meduaa 22, 172. 
Brintesia Fruhst. 21, 145, 155. 
briseis /L./, Chazara 10,12,21,148,151,153» 297, 313. 
brltomartis /Assm./, Mellicta 20,133, 135,136» 292,312,320. 
brltomartis Assm., Mellicta brltomartis 20, 137. 
bucovinensis Rorm., Łlmenitls populi 83. 
budensis Fuchs, Apatura Ilia, ab. 80. 
bryoniae /Hbn./» Pieris 11, 16, 44, 51, 52, 54, 309, 320. 
bryoniae Hbn., Pieris brycniao 53. 
bryonides Vrty, Pieris bryonlos 53. 
caoca Frr., Pyrgus serratulae, ab. 268. 
caeca Trti., Erebia euryale, ab. 314. 
c—album /L./, Polygonia 18, 97, 99. 
c-olbum L., Polygonia c-albua 18, 1O1. 
cal ida Vrty, Colias australis 17, 70. 
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Collophrys Billb. 24, 201. 
•canllla Esp. 17, 06, 311. 
camilla /L./, Liooniti3 17, 82» 83, 311. 
camilla L., Limonitls camilla 17, 84. 
. canllla y.V. 311. 
candldus Vrty, Parnassius apollo 39. 
Carcharodus Hbn. 28, 272, 273. 
cardamlnes /L./, Anthocharis 16, 44, 56. 
cardaoinos L., Anthocharis cardamlnes 16, 57. 
cardui /L./, Vanossa 11, 14, 18, 76, 96» 97. 
cardui L., Venoooa cardui 18, 90. 
carnoa Fritacli, Vono3ca cardui, ab. 93. 
carpathicu3 Rbl. et Rghf., Parnassius apollo 39. 
Cartorocophalus Lod. 29, 273. 
• carthani Hbn. 28, 269, 320. 
Colastrina Tutt. 27, 260. 
celina Ku., Euphydryas aurinia 20, 142. 
c-extinctun Scbultz., Polygonia c-albun, ab. 100. 
chariclea /Schn./, Closslana 102 . 
charlclea Stoph., Piori3 brassicas, g. v. 47. 
•charlotta Hau. 19, 100. 
Chazara Moore 21, 145, 150. 
•chiron Rott. 26, 233. 
chrysothemo /Esp./,. Colias 17, 60, 61, 62, 298, 310. 
cinxia /L./, Melltaea 20, 127, 129, 320. 
circo /F./, Brintesia 10, 21, 153, 156, 293. 
circe /F./, Brintesia circo 21, 156. 
cirsii /Rbr./, Hesperia auct. 319. 
cirsii /Rbr./, Pyrgus 28, 268, 270, 319. 
cisnonsls Erebia aetiops, f. loc. 171. 
cleodoxa Ochs., Fabriciana adippe, f. 110. 
Closslana Reuss 19» 123. 
clytie Schiff., Apatura ilia, f. 79, 3Ó. 
•coenobita Stoli. 17, 36, 311. 
Coenonympha Hbn. 23, 176. 
Coliadlnae 45, 57. 
Colias F. 16, 57, 61. 
coooa /L./, Hesperia 29, 236, 207. 
coczaa L., Hesperia comma 29, 233. 
concolor Rober, Pieris bryoniae, f. 53. 
comexa Btlr., Aglals urticae 99. 
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• coretas Ochs. 25» 2i6. 
coridon /Poda/» Lybondra 27, 253, 256, 257. 
coridon Poda, Lysaadra coridon 27, 255« 
crataegi /L./, Aporia 16, 34, 44, 45, 46. 
crotaogi L., Aporia cratoogi 16, 47. , 
crocea /Foure./» Collas 11, 14, 17, 61, 64, 65. 
crocea Fourc., Coliaa crocea 17» 67. 
Cup Ido Schr. 25» 217. 
Cyaniris Dalia. 27, 242. 
• cydippe L., hoca. mtó., 19» 109. 
. cyllarus Rott. 25, 218. 
•cynthla Hbn. 313. 
cyntJiia /Schiff./, Euphydryaa 20, 139, l4l, 312, 313. 
cypris Moig.» Clossiana titania 126. 
danon /Gchiff./, Agrodiaetus 10,12,27,241 »243,244,294,295,318. 
daoon Schiff., Agrodiaetus daaon 27» 245. 
daphne /Schiff./, Brontliis 19» 106, 113» 115, 291» 311, 320. 
daphaa Schiff., Drsotbis daphne 19» 114. 
daphnis /Schiff./» Keleageria 10, 27» 250, 252. 
daphnis Schiff., IJoleageria daphnis 27, 253. 
danaprlensis Stonpf. ot Scha., Lycaoidos argyrognooon 26,236,237. 
daplidico /L./, Pontia 11, 16, 44, 55. 
daplidico L., Pontia daplidico 16, 56. 
docoloratus Stgr., Everes 11, 25, 215» 216, 217. 
docoloratus stgr., Pvures docoloratus 25, 216. 
•dejanira L. 23, 183. 
dalia Schiff., Melltaea cinxia 20, 128. 
demophile Frr., Coenotayiapha tuliła 23, 178. 
dla /L./» Clossiana 20, 122, 126. 
dla L-, Clossiana dia 20, 127. 
dlamłna /Lang./, Melltaea 20, 132, 129. 
dlamina Lang., Kelitaoar dionina 20, 133. 
•dictyma Esp., hoo. nwż.» 20, 132. 
dlctynnoldeo Hera., 312. 
didyaa /Esp./. Melltaea 10, 20, 129, 130. 
didytaa Eep.» Melltaea didyaa 20, 131. 
disjunctus AlbertlJ. Pyrgus enooricanus 28, 267. 
Dlsoorphla Hbn. 72. 
Dlsnorphinae 45, 72. 
dispor /Haw./» Lycaena 24, 204, 208, 316. 

y*ii 

•dlapor /Hau./, Thersacaaaia auct. 210. 
d junto Irena is Bryk et Eianor, Parnasolus apollo 39. 
•dorilla Hufn. 25, 207. 
dorylas /Schiff./, Plebicula 27» 244» 246. 
dery las Schiff., Plebicula dorylas 27, 248. 
drusilla Sgotr. 311« 
dryas /Scop./, Minois 21, 153, 154, 292. 
dryas Scop., Minois dryas 21, 155. 
dubla Bering, Lycaoidea argyrognoucn 26, 236, 237. 
ćuklensis Chrost., Parnassius nnoaosyno 16, 41, 42, 43. 
edusa F. 17» 64. 
egerides Stgr., Parargo aegeria 23» 105. 
eoo Rossl, A patera lila, ob. 80. 
opiphron /Knoch/» Erebia 11, 22» 163» 166, 167,169. 
orate /Esp./, Collas 67. 
Erebia Dala. 22, 143, 162, 315. 
Erebllnao 143» 162. 
eris Moig., Fabrlciana nlobe, f. 111. 
eroides /Friv./, Połyoooatu3 10»27,256,259,292,294,319»321. 
erynis Esp., Erebia gorge 173. 
Eryrmls Schr. 28, 274. 
eschori /Hbn./, Plebicula 27» 244, 246, 319. 
eeperl Vrty 29» 289. 
euergetes Stdr.» Lycaeldes argyrognooen 236. 
Eulepldoptera 261. 
euoodon /Esp./» Eunedonia 26» 238, 241. 
euoedon Sap., luoedonia oumodon 26, 239. 
Eunedonia Forst. 26, 238. 
ounocaia /Esp./, Proclosslana 10,11,19» 118»119»120,122, 

237» 312. 
ounomla Esp., Proclosslana ounooia 19, 123. 
eupheous Hbn. 25» 223. 
euphrosyne /L./, Clossiana 20, 122, 124. 
euphroeyne L., Clossiana euphrosyno 20, 125. 
Duphydryas Scud. 20, 138. 
eupompa Fruhst., Erebia pharte 22, 168. 
ouropoae Esp., Coliaa palaeno 16, 60. 
euryale /Esp./, Erebia 11, 22,163» 164» 169»314, 321. 
euryale Esp., Erobla euryale 22, 165. 
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•eurybia Oche. 212. 
eurydaao Hffiagg., Palaoochrysopbonus hippothoe 212* 
Dveres Hbn. ~ 25, 213. 
Fabriciana Reuss 19» 109. 
fagi /Scop./, Euoanis auct. 313« 
fagi /Scop./, Hipparchia 10, 11, 21, 145, 146,148. 513*320» 
fagi Scop., Hipparchia fagi 21, 146. 
fagi Scop., Papilio auct. 313« 
f-albua Esp., Polygonia o-olbus», ab. 100. 
• fasoell^ Esp. 20, 131* 
fouriufi Trtl., Ochlodes venatus 29, 209. 
flanooa Kitt., Colias crocoa, ab. 66. 
•flawa Pontop. 29, 205-
flocciferus /Zell./, Rcverdinu3 10, 28, 273, 275, 321. 
florons Vrty, Issorla lathonia 112. 
fTacta Tutt, Vanesoa atalanta, ab. 96. 
fragilis Hahl., Leptidea slnapis, g. aut. 74. 
frankeribergori Slaby, Parnassius apollo 16, 39. 
fireyi Helis/., Carterocophalu3 palaeoon, f. alt. 280. 
friburgensis Nie pelt, Parnassius apollo 37. 
•fritilluo Schiff. hoo. otó., 28, 268, 295, 319. 
frittilarius /Poda/, Pyrjjus 28, 269, 270, 320. 
Arlttilarius Poda, Pyrgus frittilarius 28, 269. 
fryglda Scud., Pieris bryoniae 53. 
fulva Oud., Inachis io, ab. 94. 
fylgia 8pangb., i-uoodonia euocdon, ab. 238. 
galathea /L./, r.lelanargia 14, 21, 143, 140. 297. 
galathea L., Melanargia galathoa 21, 145. 
gleysztorl Kw., Proclosaiana ounotaia 12, 19, 123. 
Glaucopeycho Scud. 25, 218. 
glycerion /Bkh./, Coenonynpha 23, 180, 183. 
glycerion Bkh., Coenonynpha glycerion 23, 181. 
•goante Esp. 22, 315. 
Conepteryx Leach 17, 57, 2!• 
gorganus Fruhst., Papilio machaon 15, 33. 
gorge /Hbn./, Erebia 11, 22, 163, 172, 177. 
grieoocaarginata Berger, Colias nyroidoao, ab. 63. 
grossel Bryk* Parnassius aneoooyne 41. 

Haoaarls Hbn. 24, 190. 
hocate /Schiff./, Brenthis 19, 113, 115. 
helice Hbn., Colias crocea, f. 66. 
heliclna Oberth., Colias crocea, ab. 66. 
heliclnoides Braun, Colias crocea, ab. 66. 
halle /Schiff./, Lycaena 10, 24, 200, 202. 
halle Schiff., Lycaona helle 24, 203. 
hel er! na Fruhst., Proclosaiana eunoeda 12, 19, 123. 
Heodes Dala. 24, 206. 
•heroione L.B., Satyrus 313. 
•heroione L., Hipparchia fagi, syn. 21, 313. 
heroione /L./, Hipparchia 21, 145, 146, 140, 313, 320. 
hermione L., Hipparchia heroione 21, 147. 
•heroione L., Papilio auct. 313. 
•heroione /L./, Satyrus auct; 145, 313. 
ł»ro /L./, Coononyopha 23, 181, 183. 
hero L., Coenonynpha bero 23, 182. 
Hesperia F. 29, '206. 
Hesperiidaa 28, 261, 319. 
Hesporilnae 263, 276. 
Hesperioidea 14, 30, 261. 
Hoteropterus Duo. 28, 276. 
•hlblscaa Iionta. 28, 271. 
•hiora auct. 23, 187. 
•hiera /F./ 23, 106. 
Hipparchia F. 21, 145, 150, 313. 
hippothoe /L./, Palaeochrysophanu3 25, 202, 208, 211, 
hippothoe L., Palaoocłirysophanus hippothoe 25, 212. 
•hooole Fruhst. 22. 
hutchinsoni Roba., Polygonia c-albuo, f. 100, 101. 
hyale /L./, Colias 11, 17, 67, 68, 69, 70, 310. 
hyale L., Colias hyale 17, 68, 320. 
hyale L., Colias hyale, g. aest. 67. 
•hylas /Esp./, Lycaona auct. 27, 247. 
hylas /L./, Uopti3 84. 
•hylas /Pall./, 311. 
•hopermestra Scop. hocu m/2., 15, 35. 
hyperantus /L./, Aphantopus 22, 16O, 161. 
hyperantus L.f Aphantopus hyperantus 22, 162. 
Hyponophele Husch. 21, 157, 158. 
• hypsipyle Schulz. 15, 35. 



icarinus Scriba, Polyommatus icarus, ab. 249, 258. 
icarius Esp. 27, 248. 
icarus Rott., Lycaena auct. 318. 
icarus /Rott./, Polyommatus 27,192,238.260.264.318.321, 
icarua /liott./, Polyomatua icarus 27, 239. 
lohnuoa Bou, Aglais urticae 99. 
idas /L./, Lycaeldes 26,232,234,235,236,293,296,297»317,318,321. 
idas L., Lyoaoidesa idas 233 
idas /L./, Lycaena auct. 317. 
ignita Kw., Doloria paloo, syn. 19, 117. 
iliades Mit i3, Apotura Ilia, ab. 80. 
Ilia /Schiff./, Apotura 12, 17. 77» 79, 00, 82. 
ilia Schiff., Apatura Ilia 17, 00. 
ilicis /Esp./, Nordmannia 24. 194, 197. 
ilicls Esp., rfcartfeaannia ilicis 24, 197. 
Inachis Ilbn. 18, 94. 
lnhonora Jach., Ariela artaxerxes 10, 26, 242, 310, 321. 
ino /Rott./, Brenthis 19. 114, 115, 125, 311, 320. 
ino Rott., Brenthis ino 19» 116. 
lntcrligota Cab., Bronthis ino, ab. 116. 
intoraedia Stich., Araschnia levana, ab. 102. 
lntorversus Bryk, Parnassius apollo 39. 
inuobrata Schultz, Collas myraidooe, ab. 63. 
ioides Ochs., Inaoh.1a io, ab. 94. 
io /L./, Inachis 18, 94, 97. 
io L., Inachis io 18, 94. 
iota-albura Newh., Folygonia c-ołbum, ab. 100. 
Iphiclides ilbn. 15, 31» 33. 
•iphis Schiff. bom. nwż., 23» 100. 
iris /L./, Apatura 12, 17, 76, 77, 79, 02. 
iris L., Apotura Iris 17» 78. 
isaricus Rbl., Parnassius apollo 37. 
•isis Tbnbg., Coononycipha tullia, syn. 23, 173. 
•ismonlas Helg. 26. 
Issoria Hbn. 19» 111. 
Jolana B. Bak. 26, 227, 298. 
Jolas /Ochs./, Jolana 26, 227, 232, 317. 
jolo Schiff., Apatura iris, ab. 70. 
jubaris Fruhst., Ilipparchia somalo 149. 
Jurt Ina /L./, Maniola 21, 157, 160. 
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jurtlna L., Maniola jurtina 21, 158. 
jutta /Hbn./, Oenels 10, 11, 12, 21, 118, 120, 152,153,237. 
Jutta Hbn., Oeneis jutta 21, 154. 
•komutensls Chrost., Parnassius snooosyne 16,41,42, 43. 
•L-album Esp. 18, 92. 
Lampides Hbn. 25» 212. 
laodlce /Pall./, Argyronooe 10,18,97,105,106,114,293,298. 
laodlco Pall», Argyronooe laodlce 18, 108. 
•lappona Thnbg. 22, 175* 
lapponica Stgr., Bolorla napaea 311. 
Laslommata Yfestw. 23, 185. 
lathonia /L./, Issoria 19» 111» 115. 
lothonia L., Issoria lathonia 19. 
lathyri Hbn., Loptidea sinapis, g. v. 74. 
lavathorae /Esp./, Lavatheria 23, 270, 274. 
Lavatheria Vrty 23, 274. 
lepidii Rober, Pierls brassicae, g. aest. 47. 
Leptldea Billb. 17» 72. 
Lethinae 143, 184. 
leucosoma Schaw., Pierls rapao, g. aut. 49. 
levana /L./, Araschnia 18, 101, 106. 
levana L«, Araschnia levana 18, 102. 
levana L., Araschnia lovona, g. v. 102. 
ligea /L./, Erebia 11, 22, 160, 163» 313, 314, 321. 
Limenitinae 76, 80. 
Limenitls F. 17, 80. 
lineola /Ochs./, Thyiaelicus 29, 283 , 287, 321. 
lineola Ochs., Thymelicus lineola 29, 205. 
llptauensis Posch. et Elan., Parnassius apollo 39. 
•livocensis Chrost., Parnassius nnomosyne 16,41,42,43. 
llvonica Teich, Erebia ligea 22, 164. 
Lopinga Î ooro 23» 188. 
•lucilla Esp. 311. 
•lucilla F. 311. 
•lucilla Schrk. 311. 
•lucilla Schiff. 17, 86, 310, 311. 
•ludmilla Nordn., Neptis rivularis 86. 
lucina /L./, Hamearis 24, 190, 194. 
lucina L., Haoearla lucina 24, 192. 
lutea Rob., Pierls brassicae, ab. 48. 
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Lycaeldes Hbn. 26, 234. 
Lycaena F. 24, 202, 212. 
Lycaenldae 24, 30, 190, 192, 316. 
Lycoanlnae 192, 201 
Lycaenopelnae 260. 
lycaon /Kuhn/, Hyponephele 21, 150, 160, 297. 
lycaon Kuhn, Hyponephele lycaoc 21, 159. 
lycidasoldes Beuret, Lycaeldes ldas 235. 
Lysandra Heca. 27, 253. 
machaon /L./, Papilio 14, 15 , 31, 32 , 44. 
Maculinea Eecke 25, 219. 
maera /L./, Lasioracata 23» 103, 106» 107, 321. 
maera L., Laolocosata laaera 23, 1G6. 
oagdalena Kw., Erebia a. aetiopp, f, loc. 171. 
cagnocellata Kw., Coenonynpha oedippus 12, 23» 104. 
•maja Cr. 16, 103. 
major Grund, Leptidea morsei 17, 75. 
malvae /L./, Pyrgus 28, 263» 264. 
malvae L., Pyrgus malvae 28, 265. 
malvoides Elves, Pyrgus taalvao 263. 
reamera Bgstr., Maculinea teleius, ab. 224. 
Maniola Schrk. 21, 157, 150. 
wanto/Schiff./, Erebia 11, 22, 163, 165, 169, 314. 
marlUae Aign., Argynnis paphla, ob. 105. 
maturna /L./, Euphydryas 10, 12, 20, 138, 141. 
maturna L., Buplay dryas oaturna 20, 139. 
maura Vrty, Pieris 50. 
masuriensis Kw., Erebia aetiops, f. loc. 171'. 
• taedon Ikifh. 26, 239* 
medusa /Schiff./, Erebia 22, 163, 172, 177» 297» 315. 
negera /L./, Lasioaaata 23, 183, 105. 
megera L., Laslomnata oagera 23, 185. 
melanpus /Fuessl./, Erebia 22, 168, 169, 314. 
Melanargla Meig. 21, 143. 
Ilelanargi inao 143. 
• taolaager Esp. 27, 252. 
Meleageria Sag. 27, 251. 
Melltaea F. 20, 127. 
Mellicta Billb. 20, 133. 
melliculus Stlch., Parnassius apollo 37. 
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ooolans /Prun./, Erebia 22, 175, 177, 315. 
meridionalis Goltz, Erebia Ugoa 22, 164. 
Meseocidalia Rouss 19, 100. 
aatis Freyer, Apatura ilia 80. 
metra Stph., Pieris rapae, g. v. 49. 
mlnimua /FUeesl./, Cupido 25, 215, 217, 316. 

Fuessl., Cupido n1n1raw 25, 218. 
Mlnois Hbn. 21, 145, 154. 
mnemosyne /L./, Parnassius 11,14,16,39,41,42,44,62,294,298,309. 
asestra /Hbn./, Drobią 22, 173, 177» 314. 
monochroma Mltis, Łlmenitls populi, ab. 83. 
monotonia Schilde, Lasloomata- maera, f. 186. 
noutanus /Irun./, Crebia 22, 174, 177, 315. 
morphous /Pall./, Heteropterus 15» 28, 275 , 277. 
morpbcus Pall., Hoteropterus oorphous 28, 273. 
morse i Fent., Leptidea 17, 73» 74, 75. 
myrmidone /Esp./, Colias 10, 17, 6l, 65, 66, 67» 72, 310. 
myrmidone Esp., Colias myrmidone 17, 64. 
ayrmidone Esp., Colias myrmidone, g. aest. 63. 
napaeae Esp., Pieris napi, g. aest. 50. 
napi /L./, Pieris 14, 16, 44, 49, 50, 51* 54, 56, 309, 320. 
napi L., Pieris napi 16, 51. 
napi L., Pieris napi, g.v. 50. 
nausithous /Bgstr./, Maculinea 10, 26, 225, ^26, 294, 316. 
nausltbous Bgstr., Maculinea nausithous 26, 227. 
Hemeobiidae 24, 30, 190. 
neobryoniae Shelj., Pieris bryoniae 53. 
Neptlnae 76, 84. 
Neptis F. 17, 34. 
nieslołowskii Kw., Parnassius apollo 16, 39. 
nlgra Kw., Fabriciana adippe, ab. 110. 
nlgrofasciata Kw., Boloria aqullonaris 19» 119. 
niobe /L»/, Fabriciana 19» 110» 111» 115. 
niobe L., Fabriciana niobe 19, 111. 
nitriensis Issok., Parnassius apollo 39. 
Nordmannla Tutt 24, 196. 
nox Bryk, Parnassius apollo, ab. 39. 
Nynphalidae 17, 30, 76. 
Nymphalinae 76, 87 
Nymphalis Kluk 13, 87, 92. 
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o-elbuo Nowiu, Polygonia c-albuo, ab, 100. 
Obocura Ruhl., Lycaona helle, g. oost. 203. 
obocura Skala, Hotoroptorus oorphoua, ab. 278. 
obocura 3pul., Fabriciana nlobo, ob* 111* 
Ochlodos Scud* 29* 288. 
oedlppue /F*/, Coononytapba 10, 12, 14, 23, 182, 183* 
oooe A a W t Erobia 22, 174, 177» 315* 
Oenois Hbn. 21, 143, 152. 
optileto /Knoch./, Vacclniina 26, 232, 237* 
optllete Knoch, Vacclniina optllete 26, 238. 
crblfer /Ilbn./, Spialia sertorius 271. 
crlcntalls Kw., Polyaaaatus eroldes 27» 260. 
orion /Fall./, Scolitontides 10, 14, 26, 230, 232, 317. 
orlon Pall., Scolltantidoo orlon 26, 231. 
ornata Stgr., Scolltantldas arion, g.v. 231. 
Ornithoptora Boiod. 31* 
osiria Alolg./, Cupido 25, 218, 221, 316. 
ossianua Ilbst., Prodoesiana eunoola 121* 
palaeoon /Pall./, Carterocopbalus 29,278,200,281,297,320,321. 
palaeoon.Pall., Carterocophalus palaeoon 29, 279, 280, 282. 
palaono /L./, Colias 11, 16, 58, 62, 65, 118, 120,237,297,310* 
palaeno L., Colias palaeno 60* 
Palaeochryfeopbaous Vrty 25, 210. 
pales /Schiff,/, Boloria 11,19»115,116,117,119,311,320. 
pallo sceno Schultz, Apatura Ula, ab. 00. 
pallida Gilln., Fabriciana niobe, ab* 111. 
pallida Tutt, Mesoacidalia aglaja, ab. 100. 
pallida Tutt, Nyophalls połychloros, ob. 90. 
papphilus /L./, Coononyopha 23, 177, 178, 100, 321. 
peophilus L., Coenonynpha paaphiluo 23, 179* 
pandora /Schiff./, Pandoriana 10, 10, 103, 106, 294. 
pandora Schiff*, Pandoriana pandora 10, 104. 
Pandoriana Warren 10, 103. 
pandroso /Bkh./, Erebia 11, 22, 163, 175, 177. 
pannonlca Moucha et Varln, Chazara briseis 152. 
paphla /L./, Argynnis 18, 104, 106. 
paphla L., Argynnis paphla 18, 105. 
Papilio Latr. 15, 51. 
Papilionidae 15, 30, 21» 308. 
Papill aninoe .31* 
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Papilionoldea 14, 30, 261. 
Pararge Hbn. 23, 184. 
Pamassldae 31* 
Parnassinaa 31, 36. 
Parnassius Latr* 16, 36 
•parthenie /Bgstr./ 19» 114. 
•parthenie /Bkh./ boa, nwt* 20, 135, 312. 
• parthenle /Godt./ hoo. nwź., 20, 134, 312. 
parthenoldes /Kef*/, Mellicta 20, 134, 136, 312. 
pelopia Bkh., Fabriciana niobe, ab. 111. 
petropolltana /F./, Lasloooata 11,23,137,109,297,321. 
petropolltana F., Lasioanata petropolltana 23, 187. 
• phaedra L. 21, 154. 
pharte /Htm./, Erebia 11, 14, 22, 163, 167, 169. 
phicomono /Esp./, Colias 16,^57, 62, 309. 
Phllotes Scud. 26, 227, 229, 230. 
•philoocenus /Esp./, Coenonynpha 23, 176. 
phlaeas /L./, Lycaena 24, 200, 203. 
phaleas L., Lycaena phlaeas 24, 204. 
phoebe /Schiff./, Melltaea 10,12,14,20,123,129, 312,320. 
phoebe Schiff., Melitasa phoebe 20, 130. 
•phryxa Bgstr., Argynnis, syn. 109. 
Pierldae 16, 30, 45, 72, 309. 
Pierinaa 43. 
Pieris Schrk. 16, 47. 
pirithous /L./, Syntarucus 11,25,213,215» 290, 316. 
Flebejinae 192, 201, 202, 210, 212. 
lOebejus Kluk 26, 231« 
Plebicula Higglns 27, 246. 
podalirius /L./, Iphiclides 10,14,15,33,34, 44, 62. 
podalirius L., Iphiclides podalirius 15, 34. 
podhalensls Cross.et Gucr., Boloria aquilonaris 19, 119. 
polarla /Boisd./, Closslana 102. 
poliographus Motsch., Colias erate 67. 
•polonica Pr., Pararge aogeria 185, 315. 
polonus Zell., Lysandra bellargus, f. 257. 
połychloros /L./, Nymphalis 10, 33, 09, 320. 
połychloros L., Nymphalis połychloros 18, 90. 
Polygonia Hbn* 13, 92, 99. 
Polyooaatus Latr. 27, 258. 
• polysperchon Bgstr., Everes argiades, g. v. 316. 
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poJLyjoona /Schiff./, Zerynthla 10, 14, 15, 35, 44, 308. 
Pootia F. 16, 55. 
popu11 /L./, T.lmrmltls 12, 17, 81, 82. 
pokuli L«, Lioonitis po puli 17, 83. 
porlaa Ocha., Araschnia levana, ab. 102. 
praodara Mles.» Krobia nonto 22, 166. 
Proclosslana Reuss 19» 119. 
procce /Esp./, Erebia 11, 14, 22, 163, 173, 177, 315, 321. 
proooe Esp., Erebia pronoo 22, 174. 
prorsa L», Araschnia lcvana, g. aest. 102. 
proserpina Schiff. 21, 156. 
pruoffori Ku., Coliaa palaono 16, 60. 
pruni /L./, Stryoonidia 24, 199, 200. 
prunl L., Stryaonidia pruni 24. 199. 
pseudarnorlcana Beuret, Lycaoides idas 26, 235. 
pcoudooas Cock, Collas crocea, ab. 66. 
Pyrginao 263, 274. 
Pyrgus ilbn. 28, 263. 319. 
Pyronia Hbn. 21, 157» 159. 
quercus /L./, Quercusia 24, 194, 195. 
quercus L., Ouercusla quorcus 24, 195. 
Ouercusla Vrty 24, 195. 
radiata Rober, fiorls bryoniae, f. 53. 
rapae /L./, Pioris 14, 16, 44, 49, 56. 
rapae L., Pioris rapoo 16, 50. 
rapae L., Pioris rapao, g. aest. 49. 
roboli /Hirsch./, Macullnea 25. 219, 221, 222. 
reducta Stgr., Lioonitis 311. 
• rosoviensls Chrost., Parnassius fimemosyne, syn. 16,41,42,43. 
Reverdlnus Rag. 28, 273. 
rharaxi /L./, Gonepteryx 17, 65, 71.. 
rbacaai L., Gonepteryx rhaanl 17» 72. 
rhodopensis BIw., Coenonyapha tuliła 178. 
Rbopaloccra 30. 
riportii /Frr./, Agrodiaotus 10,12,27,244,245,295,318»319. 
ripartli Frr., Agrodiaetus riportii 27» 246. 
.ripartli Frr.» Lycaena adoetua auct.,ab. 245, 319. 
.rippertii Boisd. 27» 245. 
rivularls /Scop./» rioptis 10, 14, 17» 02» 86, 09, 296, 310. 
rivularis Scop., Noptis rivularis 17, 06. 

y*ii 

• rlvularls /Scop./, Linenltia auct. 311. 
•robortl Peoch., Erebia pandrooo, syn., 22, 175. 
romaniszyni Schli., Apatura iris, ab. 78. 
roeolca Ketonu, Clossiana titania 126. 
rosnovlensls Iseek., Parnassius apollo 39. 
rubi /L./, Callopbrys 24, 200, 201. 
rubi L.» Callopbrys rubi 24, 201. 
rubroflacaooa Zelez., Collas nyroidone, ab. 63. 
rudkowskii O.B.H., Erebia gorge 22, 173. 
rutilus Vferrib., Lycaena dispar 24, 205, 206. 
• sandecensis Chroet., Parnassius moaosyno, syn. 16,41,42,43. 
• sao Ilbn., boa. nw^», 28, 271. 
sappho /Pall./, Neptis 10, 14, 17, 82, 84, 293. 
sappho Pall., Nepti3 sappho 85. 
Sotyridae 21, 30, 143, 313. 
Satyrinae 143, 145. 
Satyrus Latr. 145. 
schiffernuellorl Horn., Fhilotes vicraaa 26, 230. 
schillei Bryk, Parnassius noaoosyno 16 , 41, 42, 45. 
Scolitantides Ilbn. 26, 230. 
• sebrus Boisd. 25» 218. 
•sebrus Ilbn., hora. nut., 25, 216. 
selene /Schiff./, Clossiana 19. 122, 123, 125. 
ca lano Schiff., Clossiana selene 19, 124. 
solenia Frr., Clossiana selene, g. aest. 123. 
setoele /L./, Hlpparchla 21, 147, 148. 
semolo L., Hlpparchla senelo 21, 149. 
sesxiargus /Rott./, Cyanirls 27» .242, 244. 
8eaiargus Rott., Cyanirls seniargus 27» 243. 
septentrionalis Albertl, Eyrgus frittilarius 23, 269. 
serratulae /Rbx<./, Pyrgus 28, 267, 270, 290. 
serratulae Rbr., Pyrgus serratulae 20, 268. 
sertorlus /Hffmgg./, Spialia 10, 28, 270, 271.320. 
sortorius ilffmgg., Spialia sortorlus 28, 272. 
•slbilla L. 17, 83» 311. 
slcinius Fruhst., Parnassius apollo 37. 
silesiacus Fruhst., Pamasoius aaeasosyne 16, 43. 
silos lana H.-Dur., Erebia epipbron 22, 167. 
sileslanus Marach., Parnassius apollo 37. 
silvicolus Ateig»/» Carterocephalus 10,15»29,281 »282,320,321. 
sllvicolus Me Ig., Carterocophalua silvicolus 29» 283. 
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aittaplfl /L./, Leptidea 17, 65, 72, 74, 75. 
ntnnpin L., Leptidea slnapis 17, 74. 
ainapls L», Loptldoa slnapis, g» aest. 74. 
slncn Poda, 15, 53. 
sltowskil Chrost., Parnassius nnecosyne 16, 41, 42, 43.  
oober Poecha, Erebia pondrooa 22, 175. 
spevori Husa., Eunsedonia eumedon, ab. 238. 
sphyrua Hbn. 15, 31. 

Splalia Swlnhoe 28, 271. 
splni /schiff./, Strymonidla 24, 194, 197, 316. 
splnl Schiff., Strymonidla spini 24, 190. 
statilinus /Hufn./, IUpparcłiia 21, 1^6, 149, 290. 
statilinus Hufn., IUpparcłiia statilinus 21, 150. 
steeveni Trk., Meleagcrla daphnis, f. 253. 
Stryoan Hbn. 197. 
Strymonidla Tutt 24, 197. 
stygnę Ochs. 22, 175, 315. 
subeuryale Strd., Erebia ligea 22, 164. 
subrubida Vrty, Melltaea didyoa 20, 131. 
sudetica Petry, Eróbia epiphron, syn. 22, 167. 
sudetica Stgr., Erebia 11, 14, 22, 163, 167, 163, 169, 314. 
sudetica Stgr., Erebia sudetica 22, 168. 
suecica Hemm., Coenocympha tuliła, syn. 23, 178. 
suffusa Tutt, Mesoacidalia aglaja, ab. 108. 
supervacanea Krul., Colias hyale, g. aut. 67. 
sylvanus Esp., bom. nuż., 29, 200. 
sylvostris /Poda/, Thyaellcua 29, 235, 237, 321. 
sylvostris Poda, Thynelicus cylvootrls 29, 236. 
sylvlus Knoch, boa. nuż. 29, 202. 
Syntarucus Btlr. 25, 213. 
sztrocsaoensis Pox, Parnassius apollo 39. 
tagoa /L./, Eryonis 28, 275, 276. 
tages L., Erynnis tages 23, 276. 
taras Bgstr., Fyrgus oalvao, ab. 265. 
tatrensis Cross., Boloria pales 19, 117. 
tatrica Strd., Erebia aury ale 22, 165» 
telelus /Bgstr./, Macullnea 10, 25, 221, 223. 225. 
teleius Bgstr., Macullnea telelus 25 , 225. 
telicanus Leng 25, 213, 316. 
teraphne Rbr., Spialia sertorius 271. 
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• thauoas Hufn. 29, 235. 
Thecla F. 24, 193. 
Tbecllnae 192, 193. 
tharaamon /Esp./, Thersamonia 25, 208, 210. 
Thersamonia VTty 25» 210. 
thersites /Cant./, Plebicula 10,12,27,249,250,259, 321. 
thersites Cant., Plebicula thorsltes 27, 231. 
Thymellcus Hbn. 29, 233. 
Thyrididaa 261. 
tlphon Rott., syn. 176. 
tiphon Rott., Coenonympha tuliła 23, 170. 
tircis Btlr., Parorgo aegoria 23» 185. 
tireslas Rott-, syn. 316. 
tirosias Rott., Everos argiades, g. aest. 214. 
tltania /Esp./, Closslana 10, 12, 14, 20, 122, 125. 
tltania Esp., Closslana titania 126. 
tithenus /L./, Pyronia 10, 12, 21, 159, 160, 295. 
tithcnus L., lyrotiia tlthorius 21, 161. 
tltyrus /Poda/, Heodes 24, 207, 200. 
tltyrus loda, Heodes tityrus 25, 209. 
tltyrus Poda, Heodes tityrus, g. aest. 207. 
tolli Kw., Carterocephalus palaeoon 29, 200, 232. 
transsylvanica Rbl., Erebia epiphron 22, 167. 
triopes Speyer, Erebia gorgo, f. 173. 
tri via Esp. noc Schiff., syn. 20. 
trivia /Schiff./, Melltaea 20, 129, 131, 313. 
tuliła /Mullor/, Coenocympha 23, 176, 177, 290, 321. 
tyndarus /Esp./, Erebia 163. 
urticae /L./, Aglais 10, 97, 90. 
urticae L., Aglais urticae 18, 99. 
Vacclnilna Tutt 26, 237.  
valeaina Esp., Argynnis pepliia, f. 105. 
valesinai-nigra Reuss, Argynnis paphia, ab. 105. 
Vanessa F. 18, 95. 
varlegata Tutt, Polygonia c-altum, f. 100, 1O1. 
vau-album /Schiff./, Nymphalis 1O, 11, 13, 92, 97, 297. 
vau-album Schiff., Nynphalla vau-olbum 18, 93. 
venatus /Breo et Crey/, Ochlodes 29, 287, 200. 
vernalls Grund, Evpres decoloratus, g. v. 216. 
vernalls Rbl., Heodes tityrus, g. v. 207 
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vornalis Vrty, Collas hyalo, g. v. 67. 
verna Vrty., Collas «yrmidone, g. v. 63. 
vicrama /Koore/, Philotes 4, 10, 26, 227, 220,229,230, 

226, 321. 
vlhorlatensis Houcha, Pleria bryoniae 16, 53, 54.  
vlrgaureae /L./, Beodes 24, 206, 200.  
vlrgaureae L., Beodes vlrgsureao 24, 207. 
vlridescens Hauss, Argynois pophia, ab. 105. 
vlstullcus Rbl., Parnassius apollo 37. 
w-albun /Knocb/, Stryoonidia 24, 198, 200. 
w-olbuni Knoch, Strymonidia w-album 24, 199. 
xanthooalas /Schiff./, Nyophalls 10,11,18, 89,90,93, 296,320. 
xanthooolas Schiff., Kymphalls xanthomelas 18, 92. 
Ypthimlnae 143, 175. 
Zorynthla Ochs. 15, 35. 
Zerynthinae 31, 35. 

10. Wykaz polskich nazw motyli 
Stronico, na który cli znajdują się opisy, oznaczono liczbą czarno 
podkreśloną. Synonimy wyróżniono czarną kropką. 
achino, osadnik 23, 138 
admirał, rusałka 18, 95 
akacjowy, ogończyk 24, 196 
akteon, karłątek 29, 283 
ale jona, skalnik 21, 146 
apollo,niepylak 16, 36,33,39,41,309 
argus, modraszek 26, 251 
arion, modraszek 25, 222 
arktyczny, skalnik 21, 152 
aurelia, przoplatka 20, 135 
barwny nniejszy,kniejowiec 22,172 
barwny większy,kniejowiec 22,173 
bezplamkowy, kniejowiec 22, 167 
białowieski, perłowiec 20, 125 
bielinek 16, fjJ, 55 
- bytoakowiec 16, 50 
- górski 16,51 

- kapustnik 16,47,48,49 
- rukiewnik 16, _55 
- rzepnik 16, 49 
Bielinki 16, 45. 
bł̂ kitny,modraszek 27,246 
błotny, perłowiec 19,117 
błotny trzcinnik 28,277 
boruta, kniejowiec 22,163 
brunatok,czorv;ończyk 24,207 
brunetek, powszelatek 20,276 
brunatny,modraszek 26,239 
brunatny, osadnik 23, 186 
brunatny,strz<»potok 23,181 
brzozowiec,ogończyk 24,193 
bytorakowiec,bielinek 16,50 
•c-białe,rusałka 18, 99 
celk,rusałka 18,99 
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chabrowy,modrac2ek 27,248 
ciemna, przoplatka 20,135 
cytrynek, listkowiec 17,71 
czarny, modraszek 26, 238 
czarny, skalnik 21, 149 
czarny, atrzvpotek 23» 182 
czerwona, przoplatka 20,130 
czerwony, warcabnik 28,271 
czerwończyk 24,202,206, 210 
- brunatek 24, 207 
- dukatek 24, 206 
- łąkowy 25» 211 
- najmniejszy 24,202 
- płotaienioc 24, 204 
- zamglenlec 25, 209 
- Żarek 24, 203 
Czerwończykł 192,201 
dafne, perłowiec 19, 113 
damon, nodraszek 27,243 
dębowiec,ogończyk 24,195 
dryjada, skalnik 21,154 
dukatek,czerwończyk 24.206 
duuprzepaokowy, żałobni kowiec 

17,84 
eroides,modraszek 27»259 
eufrosyna, perłowiec 20,124 
fiolotek, modraszek 27 »242 
głóg owiec, nieotrẑ p 16,45»46 
gnlody,modraszek 27.245 
gorczycznlk,wiotek 17,72 
gorycznik,modraszek 25,219 
górski,bielinek 16,51 
górski, osadnik 23.187 
górski, perłowiec 19,116 
Ikar,modraszek 27,258 
ino, perłowiec 19.114 
jasna, przeplatka 20,134 
jednoprzepaskowy, żałobni-

kowiec 17, 86 
jeslonówka, przeplatka 20,138 

kapustnik, bielinek 16,47,48,49 
karłątek 29,283,206,288 
- akteon 29» 283 
- klinek 29» 206 
- kniojnik 29, 208 
- kresa 29, 205 
- ryska 29, 285 
klinek, karłątek 29, 206 
kniojnik, karłątek 29,280 
kniejowiec 22, 162 
• barwny mniejszy 22, 172 
- barwny większy 22, 173 
- bezplaokowy 22, 167 
- boruta 22, 163 
- wedoa 22, 163 
- meduza 22, 172 
- podgórski 22, 164 
- siwy 22, 175 
- sudecki 22, 168 
• tatrzański 22, 1&5 
- wysokogórski 22, 166 
kokornakowiec,zygzakowioc 15,35 
komonicowy, modraszek 25,214 
korydon,modraszek 27» 253 
kosternik 29» 270 
- leśny 29, 232 
- paleraon 29, 278 
krat kowiec, rusałka 18, 101 
kres t, karłątek 29, 205 
ksantcraelas, rusałka 18, 90,91,92 
lazurek,aodraszok 27, 2.55 
L-białe, rusałka 18, 92 
leśny, kosternik 29» 282 
leśny, nodraszek 25» 210 
leśny, osadnik 23» 104 
leśny, perłowiec 19» 109 
leśny strzępotok 23, 100 
likaon,przostrojnik 21» 158 
listkowiec 17» 71 
- cytrynek 17» 71 
lucyna» wielena 24» 190 
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Łąkowa» przeplot tca 20, 127 
łąkowy cieany, caodraczok 26, 229 
łąkowy, czerwoóczyk 23, 211 
łąkowy Jasny, modraszok 23,223 
mallnowlec, por łowiec 18, 104 
malwowy, warcabnik 28, 273 
•edea, kniejowiec 22, 168 
meduzo, kniejowiec 22,172 
megera, osadnik 23, 135 
eeleager, toodraszek 27, 252 
mieniak 17, 77, CO, 01, 90 
- strużnik 17, 70, 79 
- tęczowiec 17, 77, 70, 79 
imeoozyna, niepylak 16,39,40,41, 

309 
rmio jazy, perłowiec 19,111 
mniejszy,warcabnik 28, 266 
modraszok 25,213,217,210,219,227, 
230,231,234,237,230,239,242, 
243,246,251,253,258,260 

- argus 26, 231 
• arion 25, 222 
- błękitny 27, 246 
- brunatny 26, 239 
- chabrowy 27, 240 
- czarny 26, 2^8 
- danon 27, 243 
- eroidos 27, 259 
- fioletok 27, 242 
- gniady 27, 245 
- gorycznik 25, 219 
- Ikar 27, 2^8 
- kotaonicowy 25, 214 
- korydon 27, 253 
-» lazurok 27, 255 
- leśny 25, 210 
- łąkowy cieony 26, 225 
• łąkowy Jasny 25, 223 
- meleager 27, 252 
• najmniejszy 25, 217 
- orlon 26, 230 

- pseudoliiar 27, 249 
- szafirowy oniejsży 26,234 
• szafirowy większy 26,23© 
• szafirowy wscittdni 26,230 
- szarawy zachodni 26,229 
- torfowiec 26, 237 
- wieszczek 27* 260 
• wschodni 26, 240 
Modraszki 192, 212 
lyfedraszkouato 24, 192 
motyl 15, 31, 33 
- poi królowej 15, J51 
- xxiii żeglarz 15, 33 
-'żeglarek 15, 33, 54 
Kotylouco 15, 31 
najnnie jazy, czerwoóczyk 24,202 
najmniejszy,modraszek 25,217 
najmie jszy, perłowiec 20,126 
niepylak 16, 36 
- apollo 16,36,38,39,41,309 
- nneoozyna 16,39,40,41,309 
nlestrz^p 16, 45 
- głogowlcc 16, 45 
niobe, perłowiec 19,110 
Oczennice 21, 143 
ogończyk 24,193,195,196,197,201 
- akacjowy 24, 196 
- brzozowiec 24» 193 
- d^bowiec 24, 195 
- stepowy 24, 197 
- allwowioc 24, 199 
• tarninowioc 24, 197 
- w-biało 24, 193 
- zielony 24, 201 
Ogończyki 192» 193 
olbrzymia, przeplatka 20,128 
olbrzymi.skalnik 21, 145 
orlon, oodraszok 26, 230 
osadnik 23, 184,185, 103 
- achlne 23» 133 

y*ii 

• brunatny 23, 106 
- górski 23, 137 
- leśny 23, 18^ 
- megora 23» 185 
osstnlk, rusałka 18, 96 
osinloc, pokłonnik 17,31 
palemon, kostamlk 29, 270 
pandora, perłowiec 10,103,104 
pawik, rusałka 18, 94 
poi królowej, notyl 15, 
paź żeglarz, aotyl 15,33 
Perłowce *Q2 
perłowiec 13,103,104,105, lOO, 

109,111,112,116,119,123 
- białowioslti 20, 125 
- błotny 19, 117 
- dafho 19, 113 
- eufrozyna ' 20, 124 
- górski 19, 116 
- Ino 19, 114 . 
- leany 19, 109 
- mallnowlec 10, 104 
- nniejszy 19, 11_1 
- najmniejszy 20, 126 
- niobe 19, 110 
- pandora 10, 103 
- selene 19, 123 
- tundrowy 19, 119 
- większy 19, 100 
• wschodni 10, 105 
plvclornlkowiec,warcabnik 20, 

267 
płomienioc,czerwcńczyk 24,20^ 
podgórski, kniojowiec 22,164 
pokłonnik 17, 00 
- osinloc 17, 01 
- wróż 17, 83 
pokrzywnlk, rusałka 10, 93 
polowlec 21, 142 
- szachownica 21, 143 
lołudnice 17, 76 

południowy, szloczhori 17,68 
powszelatok 23, 274 
- brunatek 28, 276 
Powszelatkl 23, 261 
parozerpina,8kalnik 21, 156 
przeplatka 20,127,133,133 
• aurelia 20, 135 
- ciemna 20, 135 
- czerwona 20, 130 
- Jasna 20, 134 
- Je3ionówka 20, 130 
- łąkowa 20, 127 
- olbrzymia 20, 128 
- różnobarwna 20, 140 
- torfowa 20, 132 
przostrojnik 21,157,158,159,161 
- likaon 21, 150 
• titonus 21, 159 
- trawnik 22, 16I 
• wielki 21, 157 
poeudoikar, modraszek 27, 249 
różnobarwna,przeplatka 20,140 
ruczajnik,strzvpotek 23,178 
ruklewnik,bielinek 16, 55 
rusałka 10,37,90,94,95,98,99,101 
- admirał 18, 95 
-*c-oiałe 10, 99 
- ceik 13, 99 
- kratkowiec 10, 101 
- ksontoaelas 18,90,91 
- L-biało 10, 92 
- osetnik 10, <£,90 
- pawik 10, 94 
- pokrzywnlk 10, 90 
- wierziKJwlec 18, HG, 92 
- żałobnik 18, 87, 03 
Rusałki 37 
ryska, karłątek 29, 285 
rzepnlk,blellnek 16, 49 
rzożuchowiec,zorzynek 16,56 
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selene, perłowiec 19» 123 
semeld, skalnik 21, 147 
siarecznik, szlaczkoń 17, 67 
siwy, kniejowiec 22, 173 
skalnik 21,145,150,152,154,155 
- ale jona 21, 146 
• arktyczny 21, 152 
- czarny 21, 149 
• dryjada -21, 154 
- olbrzymi 21, 145 
- prozerpina 21, 156 
- senela 21, 147 
- stepowy 21, 151 
stepowy, ogończyk 24, 197 
stepowy, skalnik f21, 151 
stepowy, warcabnik 28, 269 
strużnik, mieniak 17»73,79 
strzępotek 23, 176 
- brunatny 23» 181 
- czarny 23» 182 
- leśny 23» 180 
- ruczajnik 23, 178 
- wielkoplaokowy 23» 179 
- większy 23» 176 
sudecki, kniejowiec 22, 168 
sylwetnik, szlaczkoń 17, 64 
szachownica, polowioc 21,143 
szafirowy mniejszy, modraszek 

26,234 
szafirowy większy,modraszek 

26, 235 
szafraniec, szlaczkoń 17, 61 
szarawy wschodni,modraszek 

26,230 
szarawy zachodni,modraszek 

26.229 
szlaczkoń 16, J57 
- południowy 17, 69 
- siarecznik 17, 62 
- sylwetnik 17, 6£ 
- szafraniec 17, 6j 

• torfowiec 16, 58 
ślazowieo,warcabnik 28, 272 
ćliwowiec,ogończyk 24, 199 
tarninowiec,ogończyk 24,197 
tatrzański,kniejowiec 22,165 
tęczowiec, mieniak 17,77,78,79 
tltonus,przestrojnik 21,159 
torf owa, przeplatka 20,132 
torfowiec, modraszek 26,237 
torfowiec,szlaczkoń 16, 58 
trawnik, przestrojnik 22, 161 
trzcinnlk 28, 276 
- błotny 28, 277 
tundrowy,perłowiec 19,119 
warcabnik 28,263,271,272,273 
- czerwony 28, 271 
- malwowy 28, 273 
- mniejszy 28, 266 
- pięciornikowiec 28, 267 
- stepowy 28, 269 
- ślazowiec 28, 282 
- wczelak 28̂  263 
- większy 28, 265, 266 
w-białe, ogończyk 24, 198 
wczelak,warcabnik 28, 263 
wielena 24, 190 
- łucyna 24, 190 
Wieleny 24, 190 
wielki, przestrojnik.21, 157 
wielkoplamkowy,strzępotek 23,179 
wierzbowiec,rusałka 18, 88 
wieszczek,modraszek 27, 260 
wietek • 17, 72 
- gorczycznik 17, 72 
większy, perłowiec 19, 108 
większy,strzępotek 23» 176 
większy,warcabnik 28»265»266 
wról, pokłonnik 17, 83 
wschodni, modraszek 26, 240 
wschodni, perłowiec 18,105 
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wysokogórski,kniejowieo 22,166 
zamglenlec,czerwończyk 25,209 
sielony, ogończyk 24, 201 
zorzynek 16, 56 
- rzeżuchowieo 16, 56 
zygzakowleo 15,J55 
- kokornakowiee 15, 35 

11. Wykaz map i tabel 
M a p y 
Mapa 1. Uproszczony podział geobotaniczny Polski według 

Szafera 1 Zarzyckiego. - Str. 5» 
Mapa 2. Rejony badano z punktu widzenia fauny motyli. -

- Załącznik. 
Mapa 3. Rozsiedlenie Parnassius mnemosyne /L./ w płd.-

-wsch. Polsce. - Str. 43. 
Mapa 4. Rozsiedlenie Pierls bryoniae /Hbn./ w płd. Pol-

sce i płn. Słowacji. - Str. 54. 
Mapa 5. Rozsiedlenie Leptidea morsei Fent. w pobliżu 

płd.-wach. granic Polski. - Str. 75. 
Mapy rozsiedlenia wszystkich omówionych w "Monografii" 

gatunków motyli. - w tekście. 

T a b e l e 
Tabela 1. Zanikanie motyli w Polsce z uwzględnieniem środo-

wisk występowania. - Str. 13. 
Tabela 2. Rozsiedlenie motyli dziennych w poszczególnych 

rejonach Polski na tle podziału geobotanicznego - Część III. 
Tabela 3. Zestawienie gatunków motyli zebranych przez autora 

w latach 1931-1976. - Część III. 
Tabela 4. Średnie okresy pojawu. - Str. 303. 
Tablice motyli. Część III. 

żałobnikowieo 17, 84 
- dwuprzepaskowy 17,84 
- jednoprzepaskowy 17,86 
żałobnik, rusałka 18,87,88 
żarek,czerwończyk 24, 203 
żeglarek, motyl 15,33,34 
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W y k a z g a t u n k ó w 
.••szystkle okazy ex coli. i:, Krzywicki 

Lp g a t u n e k nr 
tab, 

nr 
fot. 

|Lp o a -a 
g a t u n e k ni' nr g tab. fot. 

niobe 6 18-21 
I • lathonia 6 22-24 

6 28-29 B. hecate 6 25-27 
- daphno 7 1-4 
- ino 7 6-9 B. pales 7 5,10,16 
- aquilonaris 7 11-15 

7 17-19 
i'. ounoaia 7 35-48 c selene 7 20-25 
- euphrosyne 7 26-28 
- titania 7 32-34 
- dla 7 29-31 
» > . cinxia 7 49-51 
- phoobe 7 52-54 
- didyma 7 55-56 

3 1-14 
- trivla 8 15-19 
- diatnina 3 20-22 i-i. athalia 3 23-25 
- parthonoidos 3 26-27 
- aurelia 8 23-30 
- britoriartis 3 31-36 
•Jt uaturna 8 37-45 
- cyntliia 3 46-43 
- aurinla 3 49-53 
oatyridao 

- • galathoa 9 13-15 n. fagi 9 25-27 
- herwione 9 1-3 
- ee:acle 4-6 
- statillnus 9 7-9 c. bri3eis 9 10-12 G. Jut ta 9 19-21 
• • . dryas 10 17-19 circe 9 22-24 
A. arethusa 9 16-13 

• jurtina 10 1-6 
lycaon 10 7-10 

i*. tithonus 10 11-13 A. hyperantuc 10 14-16 
u . ligea 10 20-2» 
- euryale 10 29-37l 
- raanto 11 1 -4 [ 
- epiphron •11 5-9 
- pharto 10 33-40( 
- sudetica 11 10-12! 
- aethiops 11 13-27 
- ncduca 11 2.°-3 0 

1 r 
2 I 
3 - Z 4 P 
5 

6 A 
7 i" 
3 -

9 -

10 -

11 P 
12 A 
13 C 
14 -

15 -

16 -

17 -

13 -

19 -

20 G 
21 L 
22 -

23 A. 
24 — 

25 L. 
26 -

27 U. 
28 -

29 N. 
30 " -

31 -

32 -

33 T — • 

34 V. 
35 -

36 A. 
37 
33 * t i • 

39 P. 
40 A. 
41 ^ * • 

42 • • • 

43 7 * 

Paplilonldae 
ciacha on 

ronataosyno 
Pioridae 
crataegl 
brassicae 
rapae 
napi 
bryoniae 
daplidico 
cardamlnos phicoiaone 
palaeno 
chryootlłcne 
myrmidone 
crocea 
hyale 
australls 
rhaitml 
slnapls 
norsei 
IJymphalidae 
Iris 
Ula popu 11 
caidlla 
sappłio 
rivularls 
m H— 
antlopa 
polychloros 
xanthoaelas 
vau-albura 
io 
atalanta 
car dul 
urtlcae 
c-albur.! 
levana 
Pandora 
paphia 
laodlce 
aglaja 
adippe 

a 
gAA 

1-5 0 45 
6 - 8 b 
11 §46 
9-10 8 47 
12-14 1 48 
1-11 §49 

a 50 
12 g ę i 13-14 51 

15-21 
22-29 {li 
30-33 flp 
1-2 
3-6 
7-8 
9-11 
12-17 Sfjg 
13-25 
26-30 §6 1 

35-36 g62 

!! 
3^0 
41-43 

i 55 S56 
c 57 
S5G 

1-4 
5-11 
12-17 

864 
g65 
c 
167 n 68 

18-20 
3-5 £ A J 

21 
1-2 

6 
7-3 
9-11 

12 
13 
14 
15 

16-13 
19-23 
24-23 o ^ 
1-3 
'ł—3 
9-11 
29-32 
12-17 

871 
872 
73 
o 74 
"11 B76 
0 77 
73 
{J 73 § 30 
31 

§33 
B ̂  
o a 
53 



Lp g a t u n e I; :ir nr 8 i* j a Ł u n e U nr nr tab. fot. i; | tab. fot. 
39 - corso 11 31-34 g130 G. aloicia 14 45—»3 90 - cneatra 11 35-37 o 131 alcon 14 49-53 
91 - pronoe 11 33-41 u 152 - teleiua 14 54-62 
92 - aerrtanuo 11 42-45 §133 

e 134 
§135 

nausitlioue 14 63-63 
93 - OOOO 11 46-48 §133 

e 134 
§135 

- arion 14 69-73 
y* - oeolnno 11 49-51 

§133 
e 134 
§135 L • vicrona 14 79-31 

95 - pandrooe 11 52 5136 3. orion 14 82-36 
12 1-4 o 137 J. jolas 15 1-3 96 tulili 12 5-12 fi 133 i. ar^us 15 4-19 

97 - paiTipiillua 12 13-16 p 139 L. idaa 15 11-13 
93 - arcanla 12 17-19 C140 

c 141 
- ar£ /roĵ nooen 15 19-30 

99 - glycorlon 12 20-23 
C140 
c 141 V. opfcilete 15 31-34 100 - łjero 12 24-27 e 142 :;. ounjodon 15 35-43 101 - ccdik/jM3 12 23-32 8143 agestis 15 44-47 102 i. ac£cria 12 33-33 E144 - artâ cerxos 15 4C-53 

103 L. nc^cra 12 39-41 i 145 C. soniarcuc 15 54-53 104 - caora 12 42—'>7 c 146 A. iia-raa 15 59-62 
105 - potroix>lltana 12 40-53 c 147 - adaetuG 15 63-65 106 L. ocUlne 12 54-55 p 143 - ripartli 15 66-69 

Uoaeobiidne «149 
8150 

i• eacheri 
- dorylas 

15 
15 

70-73 
74-73 

107 Ii, lucina 13 1-4 H15-1 - arsanda- 15 '79-34 
LycaenlcL>2 p152 

e 153 
- tiiercltoo 

ćapisaia 
15 
16 

35-33 
1-5 100 r. bctuląc 13 5-7 

1155 
L. coridon 16 6-19 

109 i. 'iucrcua 13 3-ii 1155 - bellart?ie 16 20-26 
110 Ii. acacl K) 13 12-14 8156 i • icarus 16 31-36 
111 i - ilicio 13 15-13 «157 

u 15 3 
- eroides 16 27-30 

112 3. spini 13 19-22 
«157 
u 15 3 C. arololuc 16 37-43 

113 
114 - pTUni 13 

13 
23-2C 
27-31 8 i llosporiidao 

37-43 

115 0. rubi 13 32-^5 §159 -• nalvuo 17 1 -4 
116 L. hcllc 13 36—45 8160 - alvoua 17 5-12 
117 - płilaoas 15 46-57 f 161 

p 162 
- arooricanuc 17 13-15 113 - dinpar 13 52-63 

f 161 
p 162 - serratulae ; 17 16-30 119 ll. virsaurcaG 13 54-72 i 163 - frittllariuo 117 21-23 120 - tltyruo 13 73-* >9 §164 3. eertoriuo ' 17 29-32 

121 - alclplircn 13 14 
90 c 165 alceac 17 33-55 13 14 1-7 &i6c •'.'i. flocciferua 17 •16-̂ O 

122 2. thernxx>n 14 ; H 0 g 167 
u 163 

L. lavatbcrao 17 ! 39-41 123 idr-^tioe 14 11-21 
g 167 
u 163 i', taces 17 14 

124 i.. booticus 14 22-24 ^169 U. ̂ orpticus 17 50-55 125 .'>» pirithous 14 25-27 h 170 C. paLaenon 17 56-71 1?6 • ar^iadeo 14 2JJ-34 o 171 - eilvlcoluc 17 72-79 127 - docoloratuc 14 35-37 g 172 T. acteon V • r 30-36 123 - alcetas 14 y>-'i0 E 173 - linoola 17 12'; '. rdnlirjLts 14 41—44 t174 
i; 175 gl 76 
0 c 

- sylvcstrio 
Ii. coixia 
C. venata 

1? 
17 
17 

37-'i94' 
105-112 

! 



Dane do tablicy 1 

Fot. 1-5. Papilio machaon gorganus Fruhst. Fot. 1, 3-4. Lub-
lin, okol. Fot. 2t 5. Pusz. białowieska. Fot. 1 /ab./# 4,5 /ab./ i dtf. Fot. 2, 3 /ab./: 99. 

Fot. 6-8. Iphiclides o. podalirius L., Lublin, okol. Fot.7 
/ab./: cf. Fot. 6, 3 /ab./: 99. 

Fot. 9-10, 12-14. Parnassius apollo L. Fot. 9-10. P.a. fran-
kenbergeri Slaby, Pieniny. Fot. 12-14. P.a. niesiołowskii 
Kw., Tatry: Żar. Fot. 9, 12 : ó<f. Fot. 10, 13, 14 /ab./: 99. 

Fot. 11. Zerynthia polyxcna Schiff., USSR: Dźwinogród, 9. 
Fot. 1-10. ii. Krzywicki leg. F.11. S . Adamczewski leg. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-11. larnassius mneraosyne L. Fot. 1-2. I.ra. silesiacus 
Fruhst., Sudety. Fot. 3-4. i.ta. sitowakii Chrosr., 1 ieniny. 
Fot. 5-o. P.m. duklenoio Chrost., Bieszczady. Fot. 7, 8. 
F.n. shillei Bryk, U33K: iodolo płd. Fot. 9-11. i:«ru. boru-
ssiaims Fruhst. Fot. 9-10. B3SR: Stołpce. Fot. 11. Córy 
świętokrzyskie. Fot. 1,3,5,7,9: <W . Fot. 2,4,6,8,10-11: 99 

Fot. 12. Aporia c. crataegi L., lusz. Białowieska, <f . 
Fot.13-14. lieris b. brassicae L. Fot. 13. i oj. Mazurskie, ć . 
Fot. 14. Kazimierz n. tflsłą, ę . 

Fot.15-21. lieris r. rapae L. Fot. 15-17. sen. vem. Fot. 13-21 
gen. aest. Fot. 15-'»9. Lublin, okol. Fot.20. Lusz. Augusto-
wska. Fot. 21. Bieszczady. Fot. 15-16, 18-19: <W . 
Fot. 17, 20-21: ęę . 

Fot.22-29. iierl3 n. napi L. Fot. 22-24. sen. vern. Fot.25-29. 
gen. aest. Fot. 22. './arszawa, okol. Fot. 23-24. Lublin, 
okcl. Fot. 25. Pusz. Xaaspinoaka. Fot. 26,23. roj. r^azurskie. 
Fot. 27 , 29. Puaz. Białowieska. Fot. 22 , 25-26: <ł<f . 
Fot. 23-24, 27-29: 99 . 

Fot.30-33. lieris bryoniae Ilbn. Fot. 30-31, 33. P.b. vihorla-
tensis «.oucna, gon. vern., Bieszczady. Fot. 32. Tatry. 
Fot. 30-31: dtf . Fot. 32-33: 99 . 

Fot. 1. H. -spor leg. Fot. 2. Łitricker leg. Fot.5. K. Chro-
stowski leg. Fot.6, 30-31, 33. M. Bielewicz leg. Fot. 7-8. 
A. Rudkowski leg. Fot. S-10. tf. Mościcki leg. Fot. 11. 3. 
Zajączkowska leg. Fot. 32. 3. lalik leg. Fot. 3-4, 12-29. 
M. Krzywicki leg. 

Tablica 2. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-2. Pieris bryoniae vihorlatonsis Koucha, gen.aest., 
nios2czady. Fot. U d * . Fot. 2: 9 . 

Fot. 3-6. Pontia d. daplidice L. Fot. 3. sen. vern. Fot. 4-6. 
gon. aest. Fot. 3-5. Warszawa, okol. Fot. 6. Pusz. Biało-
wieska. Fot. 4-5 .! dtf • Fot. 3,6 : 99 . 

Fot. 7-3. Anthocharis c. cardaiairies L. Fot. 7. Pieniny, ć . 
Fot. 3. Kazimierz n. Wisłą, 9 . 

Fot. 9-11. Colias phicoraorw Bsp., Alpy. Fot. 9-10 : . 
Fot. 11: 9 . 

Fot. 12-17. Colias palaeno L. Fot. 12. C.p. europo:ne lisp., 
iar-szawa, okol. Fot. I3-I7. C.p. ęruefferi Kw., rusz. Bia-
łowieska. Fot. 12-15: 6d . Fot. 10,17 /ab./: 99 . 

Fot. 13-25. Colias ra. )»yrnidonc Łsp., luaz. Białowieska. 
Fot. 13-19: . Fot. 20,21-25 /ab./: 99 . 

Fet. 26-30. Colias c. crocea Fourc. Fot. 26t28. Tatry. Fot.27. 
iimnunia: Bukareszt. Fot. 29-30. Lublin, okol. Foj. 26-2G: 66 
Fot. 29, 30 /ab./:- 99 . 

Fot. 31-32. Colias chrysothetflo --.sp., gen. vera., Austria: 
Windeń. Fot. 31: cT . Fot. 32: 9 . 

Fot. 33-34. Colias australis calida Vrty., sen. aest. Fot.33. 
VJ y£. Małopolska: Ciuchów, <f . Fot. 34. Pieniny, ^ . 

Fot. 35-36. Colias h. hyale L., gen. aest., JUS2. Białowieska. 
Fot. 35: tf . Fot. 36: 9 . 

Fot. 37. Goneptory:: r. rhasmi L., Wyj. ..ałopolska: Pińczów, cf . 
Fot. 33-40. Leptidea s. sinapis L., ^en. vern., Fot. 3<3,40. 

Jarszawa, okol. Fot. 39- Lublin, okol. Fot. 33-39: 66 . 
Fot. 40: 9 . 

Fot. 41-43. Leptidea raorsci major Grund., gen. vern., U3SR: 
Zaleszczyki. Fot. 41-42: <?cf . Fot. /*3s $ . 
Fot. 1-8, 12-30. 33-40. M. Krzywicki log. Fot. 41,43. 3. 
Toll leg. Fot. 42, S. Adaoczei/ski log. 

Tablica 3. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-4. Apatura i. iris L. Fot. 1-2,3 /ab./, Pusz. Biało-
wieska, d<f . Fot. 4. Tatry, 9 . 

Fot. 5-11. Apatura i. Ilia Schiff. Fot. 5-6,7 /ao./, 10/ab./. 
Fusz. Białowieska. Fot. 8. for. clytie Schiff., Wyżyna Ma-
łopolska: Klonów. Fot. 9 /ab./, 11. Lublin, okol. 
Fot. 5-10: . Fot. 11: 9 . 

Fot. 12-17. Limenitls p. populi L. Fot* 12,15-17. Fusz. Bia-
łowieska. Fot. 13-14. Lublin, okol. Fet. 12-13,15-17 /ab./: 
<fd* . Fot. 14: 9 . 

Fot. 18-20. Limenitls c. camllla L. Fot. 13. Pusz. Białowieska, 
J . Fot. 19. Pusz. Augustowska, 9 . Fot. 20. Lublin, okol., g 

Fot. 21. Neptis r. rivularis Scop., Kotlina Sandomierska: Rud-
nik, cf . 
Fot. 1-21. M. Krzywicki leg. 

Tab l i c a 4. 
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Dane do tablicy 11, 

Fot» 1-2. Neptis r. rirularis Scop. Fot.1. Kotlina Sandomier-
ska! Rudnik, 9 . Fot. 2. Pusz. Solska, 6 . 

Fot. 3-5. Neptis sappho aceris Esp. Fot. 3»5. USSR: Zalesz-
czyki, 66 . Fot.4. Rzeszów: Węgierka, $ . 

Fot. 6. Nymphalis a. antiopa L., Lublin, okol., ę . 
Fot. 7-8. Nymphalis p. połychloros L. Fot. 7. Pusz. Kampi-
noska, 9 . Fot. 8. Pusz. Piska, 6 . 

Fot. 9-11. Nymphalis xanthomelas anna Kw., Pusz. Białowieska, 
66 . 

Fot. 12. Nymphalis v . vau-album Schiff., Meudorf, 9 . 
Fot. 13. Inachis io io L.f Pusz. Knyszyńska, 9 . 

Fot. 14. Vanessa a. atalanta L., Sandomierz, okol., 9 . 

Fot. 15. Vanessa c. cardui L., Lublin, okol. cf . 
Fot. 16-18. Aglais u. urticae L# Fot. 16,13 /ab./. Pusz. Bia-łowieska. Fot. 17. Bieszczady. Fot. 16,17: 66 . Fot.13: 9 . 

Fot. 19-23. Polygonia c. c-albuti L. Fot. 20. for. huthinsoni 
Robs. Fot. 23. for. variegata Tutt. Fot. 19,22. Poj. liazur-
skie. Fot. 20. Lublin, okol. Fot. 21. Nakło n. Notecią. 
Fot. 23. Pusz. Białowieska. Fot. 19,22-23: -66 . Fot.20,21 
/ab./: 99 . 

Fot. 24-28. Araschnia 1. lsvana L. Fot. 24-25. gen. vem. levana 
L. Fot. 26-23. gen. ae3t. prorsa L. Fot. 23. A.I., levana L. 
f. porima 0. Fot. 24. Warszawa, okol. Fot. 25. Lublin, okol. 
Fot. 25-27. Bieszczady. Fot. 28. Pusz. Piska. Fot.24-23: 66 . 

Fot. 29-32. Mesoacidalia a. aglaja L. Fot. 29. Pusz. Piska. 
Fot. 30-32. Fusz. Białowieska. Fot. 29-30: 66 . Fot. 31-32: 
99 . 

Fot. 1, 4. W. Sołtys leg. Fot. 2. J. Chmiel leg. Fot.3. W. 
Kurjaczenko leg. Fot. 5. E. Swiderski leg. Fot. 21. W.Moś-
cicki leg. Fot. 6-11, 13-20, 22-32. N. Krzywicki leg. 

Tab l i c a 5 . 
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Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-3. Pandoriana p. pandora Schiff. Fot.1. Bułgaria: Mi 
czurin, 6 . Fot.2. Tatry: Zakopane, 9 . Fot.3. Bułgaria: 
BJala, 9 . 

Fot. 4-8. Argynnis p. paphia L. Fot.8. for. valeaina Esp. 
Fot.4. Pusz. Piska. Fot.5,8. Pusz. Augustowska. Fot.6-7. 
Pusz. Białowieska. Fot. 4-5» 7/ab./: 66 . Fot.6,8: 99 . 

Fot. 9-11. Argyronoma 1. laodice Pall. Fot.9. Pusz. Augu-
stowska, d" . Fot. 10-11. Pusz. Piska, 99 . 

Fot.12-17. Fabriciana a. adippe Schiff. Fot.14. for. cle-odoxa Ochs. Fot.12. Pusz. Augustowska. Fot.13-14,16/ab./, 17/ab./. Pusz. Białowieska. Fot.15. Poj. Mazurskie: Mo-rąg. Fot.12-14, 16: <Jtf . Fot.15,17: 99 . 
Fot.18-21. Fabriciana n. niobe L. Fot.20. for. eris Meig. Fot.18-19. Pusz. Białowieska, 66 . Fot.20. Podlasie: Siemiatycze, (f . Fot.21. Pusz. Augustowska, 9 . 
Fot.22-24, 28-29. Issoria 1. lathonia L. Fot.22. gen.vem. 
Fot.23, 28-29. gen. aest. Fot.24. gen. autum. Fot.22, 
28. Lublin, okol. Fot.23. Pieniny. Fot. 24. Sandomierz, 
okol. Fot.29. Pusz. Białowieska. Fot.22-24: 66 . Fot. 
28-29: 99 . 

Fot.25-27. Brenthis hecate Schiff. Fot.25-26. Bułgaria: 
Pirin, 1100 m. Fot.27. Rumunia: Cluj. Fot.25: 6 . 
Fot.26-27: 99 . 
Fot.1-29. M. Krzywicki leg. 

Tab l i c a 6. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-4. Brenthis d. daphne Schiff., Poj. Mazurskie» Morąg. 
Fot.1,3-4: 66 . Fot. 2: 9 . 

Fot. 5,10,16. Boloria pales tatrensls Cros., Tatry,1500 m. 
Fot.5,10: 66 . Fot. 16: 9 . 

Fot. 6-9. Brenthis i. ino Kett. Pot.6. Pusz. Piska, 6 • 
Fot.7. Pusz. Augustowska, 9 • rot,3. L3SR: Wilno: Ponary, 
9 . Fot.9. Poj. Mazurskie: Morąg, 9 . 

Fot. 11-15» 17-19. Boloria acjullocaris Sticfc. Fot. 11 -13. B.a. 
alethea Hecus. Fot.11-12. lusz. Augustowska. Fot.13. Lublin 
okol. Fot.1^-15. B.a. nijrofasclata "-w., lusz. Białowieska 
Fot.17-19. B.a. podhalensis Cross, et Guer., Podhale. 
Fot.11-12, 14,17,19 /ab./: 66 . Fot.13,15,18: 99 . 

Fot.20-25. CIossiana s. selene Schiff. Fot.20, 22-25. gen. 
•em. B'ot.21. gen. aest. selenia Frr. Fot.20. Tusz. riska. 
Fot.21-23. Itisz. Białowieska. Fot.24/ab./-25/ab./. Lublin, 
okol. Fot.20-22, 24, 25* 66 . Fot. 23: 9 . 

Fot. 26-28. Closslana e. euphrocyne L. Fot.26. iusz. Augu-
stowska, cf . Fot.27-28. iusz. .Eiałowioaka, 99 . 

Fot.29-31. Closslana d. dia L. Fot.29-30. lusz. Białowieska, 
66 . Fot. 31. Warszawa, okol., 9 . 

Fot.32-34. Closslana titania bialoviezensis Giey., lusz. Bia 
łowięska. Fot. 33-34: 6<S . Fot. 32: 9 . 

Fot.35-48. Proclosslana eunonia Lso. Fot.35-38. P.e. eunomia 
Ssp. Fot. 35. Berlin, okol. Fot. 36-30. L3SR: Wilno: Cza-
rny Bór. Fot.39*^5. P.e. helruina Fruhst. Fot.39-41. Pusz. 
Augustowska. Fot.42-45. iusz. Białowieska. Fot.46-48. P.e. 
gieysztori Kw.t Pusz. Białowieska. Fot. 35-37, 39-40, 
42-43, 46-47« 6ć . Fot. 36,41,44 /ab./,45/ab./,48i 99 . 

Fet.49-51. Melltaea cimcia uelia Schiff. Fot.49, 51. Pole-
sie Lubelskie. Fot.50. Fusz. Białowieska. Fot.49-50: 66 . 
Fot.51« 9 . 

Fot.52-54. Melltaea phcebe Schiff. Fot.52, 54. U3SR: Truska-
wiec. Fot.53. Rumunia: 3ucuresti. Fot.52: 6 . Fot. 53-54: 
99 • 

Fot.55-56. Melltaea didyma subrubida Vrty. Fot.55. Pusz. Pi-
ska, rf . Fot.56. rusz. Białowieska, 6 . 

Fot, 19. E. Palik leg. Fot.35. R. Heinrich leg. Fot.1-18, 
20-34, 36-51, 53, 55-56. M, Krzywicki leg. 

T a b l i c a 7 . 



Dane do tablicy 11, 

Fo t , 1-14, tjolitaea didyua Kop. Fot, 1 - 6 . II,d. subrubida Vrty. 
Fot, 1 ,3 . luoz, Białowieska, Fot, 2t4-(>• AVICZ. I Icka. 
Fot,7-14, il.d. dldyna 3sp. Fot, 7-3, 10-12, iusz. iUmpinoaka, 
Fo t , 0,13-14, '«yiyna Małopolska: Fliszów, Fot,1,2/ab,/. 
7-3,9/ab,/#10/ab,/: dd , Fot. 3»4/qb,/f5/ab./,6/ab,/,l4/ab./. 9Q 

Fot. 115-19. Ikjlitaea trivia Ochiff, Fot. 15-17. U.':R: Zalei^czy-
kl. Fot. 13. Bułgaria: £ irin, 1100 u. Fot.19. Bułgaria: kila, 
1400 a. Fot. 15-16: cfd . Fot.17-19: 99 . 

Fot. 20-22. Ikjlltaoa d. diasdna î ang., Pucz, :laka. Fot,20-21« 
dd . Fot. 22: 9 . 

Fot. 23-25. Ilollicta a. atłialia Rott, Fot, 23,25, Puaz.Piska, 
Fot.24, iiicz. Augustowslia, Fot. 23-24: dd , Fot,25: ę , 

Fot. 26-27, Molllcta i>urthenoidcs Kof, Fot, 2C, Hiszpania: 
Ub.arracin, <3 , "ot.27. Francja: ..ogezy: Mulliouoe, 9 . 

Fot, 23-30. Iśollicta a. aurelia wiek., tUGZ. Piało^ionlm, 
Fot, 23-29: cf<? . Fot. 30: 9 . 

Fot. 31-36, Mollieta b, britoaartis Asc.i., -uca. Uiaiowioo!*a. 
Fot. 31-33, 36/a'o./: od . Fot. >'»-35: 99 . 

Fot. 37-45. .'Uphydryas raaturna L, Fot, 37-42. L,a, adaDCzeu-
skii IIw,f -uaz. 2iałouiet;ka» Fot, 44—45. E.ta, naturna L,, 
'..rocław, okol, Fot, 37-39, 43-44: 66 . Fot, 40-41,42/ab,/, 
45: 9 9 . 

Fot, 46-43. ,.uphydryas cyntłiia dronousldi Rob,, Bułgaria: 
Pirin, 2600 a. Fot. 46-47: dc? . Fot, 43: ę . 

Fot. 49-53. luphydryos aurinla -ott, Fot. 49-54. -.a. co-
llna Kw., IMSZ, Białowioclm. Fot, 55-50, aurinla 
Rott,, Polesie lubelskie: iołoskouola. Fot,49-51. 55-57: 
dd . Fot. 52-54, 53: 99 . 
Fot.1-12, 17-25 , 23-42, 46-53. II. I.rzywic.;i log. 
Fot. 15. 3. Adaixzousld. leg. Fot.26. C. Iludroa log. 
Fot.27. Cli. Fischer log. Fot. 44, 45. A. Ilokot leg. 

Tab l i c a 8. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-3. Hipparchia h. hermione L. Fot.1. Pusz. Fiska, 6 . 
Fot.2. LSSR: Wilno, okol., cf • Fot.3. Pusz. Augustowska, 9 . 

Fot. 4-6. Hipparchia s. semele L. Fot. 4-5. Pusz. Białowieska. 
Fot.6. Flisz. Augustowska. Fot.4: cf . Fot.5-6; 99 . 

Fot. 7-9. Hipparchia s. statilinus Hufn., Warszawa, okol. 
Fot. 7-0: 6 6 . Fot. 9: 9 . 

Fot. 10-12. Chazara briseis L. Fot. 10,12. Kazimierz n.Wisłą. 
Fot.11. Wyżyna Małopolska: lirzyżanowice. Fot. 10-11: cf 6 . 
Fot.12: 9 . 

Fot. 13-15. Melanargia g. galathea L. Fot. 13. Wyżyna Ilałopolska: 
Pińczów. Fot.14-15. 'Wyżyna Lubelska: Łopiennik. Fot.l4,l6: 
6 6 . Fot.15: $ . 

Fot. 16-18. Arethusana arethusa Schiff., Bułgaria: Burgas. 
Fot. 16-17: 66 . Fot.18: 9 . 

Fot. 19-21. Oeneis j. Jutta Hbn., Pusz. Augustowska. Fot.19-
-20: 66 . Fot. 21: 9 . 

Fot. 22-24. Brintesia circe F. Fot.22. Bułgaria: Pirin, 1000 m., 
o . Fot. 23-24. Bułgaria: Warna. Fot. 22-23: 66 . Fot.24: 9 . 

Fot. 25-27. Hipparchia fagi Scop. Fot. 25,27. Bułgaria: Warna. 
Fot. 26. Bułgaria: Macedonia: Kresna. Fot. 25-26: 66 . 
Fot. 27: 9 . 

Fot. 1-27. M. Krzywicki leg. 

Tab l i c a 9. 



Dane do t a b l i c y 11, 

Fot. 1-6. Maniola J. Jurtina L. Fot.1. Wyżyna Małopolska: Kio 
nów. Fot.2. Warszawa, okol. Fot. 3-4. Wyżyna Lubelska: Ło-
piennik. Fot. 5-6. Itisz. Białowieska. Fot. 1-2: 66 . 
Fot. 3-4,5/ab./,6: 99 . 

Fot. 7-10. Hyponephele 1. lycaon Kuhn. Fot.7-9. Pusz. Bia-
łowieska. Fot. 10. i oj. Mazurskie: Morąg. Fot.7-8: 66 . 
Fot.9. 10/ab./: 99 . 

Fot. 11-13. Fyronia t. tithonus L. Fot.11-12. Bułgaria: Pri-
morsko, 66 . Fot.13. Zielona Góra, okol., 9 . 

Fot. 14-16. Aphantopus h. hyperantus L., Fusz. Białowieska. 
Fot. 14-15: 66 . Fot.16: 9 . 

Fot. 17-19. Minois d. dryas Scop., Nakło n. Notecią. 
Fot.17: 6 . Fot.13-19: 99 . 

Fot. 20-28. Erebia ligea L. Fot.20-22. E.l. livonica Tcich. 
Fot.20. Pusz-. Borecka. Fot. 21-22. Pusz. Augustowska. 
Fot. 23-25. E.l. meridionałis Goltz., Pieniny. Fot. 26-20. 
E.l. subeuryale Śtrd., Tatry, 1000 m. Fot. 20,23-24, 
26-27: 66 . Fot. 21-22, 25, 28: 99 . 

Fot. 29-37. Erebia euryale Esp. Fot. 29-32. E.l. euryale Esp. 
Karkonosze: Śnieżka. Fot. 33-37. E.e. tatrica Strd., Tatry. 
Fot. 29-30, 33, 34/ab./, 35: 66 . Fot. 31-32, 36-37: 99 . 

Fot. 33-40. Erebia pharte eupompa Fruhst. Tatry: Tomanowa, 
1700 m. Fot. 33-39: 66 . Fot. 40: 9 , 
Fot. 1-12, 14-16, 21-38. M. Krzywicki leg. Fot.13. 
E. i S. Fuglewicz leg. Fot. 17-19. W. Mościcki leg. 
Fot. 39-40. R. Szpor leg. 

Tab l i c a 10. 



Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-4. Erebia manto praeclara Nies. Fot. 1,3-4. Tatry: Wo-
łowiec, 1700 m. Fot.2. Tatry: Opalone n. M.O., 1650 m. 
Fot. 1-2: Ód . Fot. 3-4: 99 . 

Fot. 5-9. Erebia epiphron Knoch. Fot. 5-7. E.e. transsylvanica 
Rbl. Fot.5. Tatry: Tomanowa, 1700 m. Fot.6. Tatry: iiakoń, 
1500 m. Fot.7. Tatry: Kominy Tylkowe, 1800 m. Fot.8-9. E.e. 
silesiana M. Dur., Karkonosze, 1200 m. Fot.5-6, 8-9: ód 
Fot. 7: ę . 

Fot.10-12. Erebia s. sudetica Stgr., Sudety: Góry Bialskie. 
Fot. 10-11: dd . Fot. 12: 9 . 

Fot. 13-27. Erebia a. aethiops Esp. Fot. 15. Pieniny. Fot.16-18. 
Beskid Sądecki. Fot. 13-14. for. mazuriensis Kw., iusz. Piska, 
Fot. 19-22. for. taagdalena Kw., Tatry: Doi. Chochołowska. 
Fot. 23-27. for. cisnensis Kw., Bieszczady. Fot.13-16, 19-20, 
23-24: 6<S . Fot. 17-18, 21-22, 25-27: 99 . 

Fot.28-30. Erebia medusa brigobanna Fruhst., Pusz. Białowieska. 
Fot. 28-29: dd . Fot. 30: 9 . 

Fot.31-34. Erebia gorge rudkowskii O.B.H. Fot. 31-32. Tatry: 
Kopa Magury, 1500 m. Fot. 33. Tatry: Bobrowice, 1400 m. 
Fot. 34. Tatry: Żar, 1500 m. Fot. 31-32: dd . Fot.33-34: 99. 

Fot.35-37. Erebia nmestra Hbn. Fot.35. Alpy: Jallis, 2000 m. 
Fot. 36. Kalchberg, 1900 ra. Fot. 37. Simplon. Fot. 35-36: 
dd . Fot. 37: 9 . 

Fot.38-41. Erebia p. pronoe Esp.. Tatry: Doi. Chochołowska, 
1000 m. Fot. 38-39: dd . Fot. 40-41: 99 . 

Fot.42-45. Erebia montanus irun. Fot. 42. Alpy: Lacuintal. 
Fot.45. Alpy: Gastein, 1000 m. Fot.42-43: dd . Fot.44-45: 
99 . 

Fot.46-48. Erebia oeme zagora Fruhst. Fot. 46-47. Bułgaria: 
Rila, 1700 m. Fot. 40. Bułgaria: Pirin, 2000 ia. Fot.46-47: 
dd . Fot. 48: 9 . 

Fot.49-51. Erebia meolans Prun. Fot. 49. Alpy: Belladonna. 
Fot. 50-51. Góry Kantabryjskie. Fot. 49: d . Fot.50-51: 
99 • 

Fot. 52. Erebia pandrose sober Posche, Tatry: Opalone n. M.O., 
1700 m.. d* . 

Fot. 1-7, 13-22, 24-34, 38-41, 46-48, 52. M.Krzywicki leg. 
Fot. 8. A. Borkowski leg. Fot.9-11. R. Szpor leg. 
Fot.23. S. Toll leg. Fot. 49. E. Palik leg. Fot.50-51. 
P.W. Cribb leg. 

Tablica 11. 
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Dane do tablicy 11, 

Fot. 1-4. Erebia pandrose Bkh. Fot. 1-3. E.p. sober Posche. 
Fot.1,3. Tatry: Kasprowskie, 1850 m. Fot.2. Tatry: Kopa 
Magury, 1700 m. Fot.4. E.p. pandrose Bkh., Alpy: Belladonna. 
Fot. 1,4: 66 . Fot. 2-3: 99 . 

Fot. 5-12. Coenonympha tullia Mii 11. Fot. 5-8. C.t. demophile 
Frr. Fot.5. Pusz. Augustowska. Fot. 6,8. Pusz. Białowieska. 
Fot.7. Poj. Mazurskie: Korąg. Fot. 9-12. C.t. tiphon Rott. 
Fot. 9-10. Lublin, okol. Fot.H. Pusz. Kampinoska. Fot.12. 
Roztocze. Fot. 1-2, 5-6: 66 . Fot. 3-4, 7-8: 99 . 

Fot. 13-16. Coenonympha p. pamphilus L., Lublin, okol. Fot. 
13-14: 66 . Fot. 15-16: 9Q . 

Fot. 17-19. Coenonympha a. arcania. Fot.17. Pusz. Piska. 
Fot. 18-19. lusz. Białowieska. Fot. 17-18: 66 . Fot.19: 9 . 

Fot. 20-23. Coenonympha g. glycerion Bkh., Pusz. Białowieska. 
Fot. 20-21: 66 . Fot. 22-23: 99 . 

Fot. 24-27. Coenonynpha h. hero L. Fot. 24-25. Pusz. Augustow-
ska, 66 . Fot. 26-27. Pusz. Białowieska, 99 . 

Fot. 23-32. Coenonympha oedippus magńocellata Kw., Pusz. Bia-
łowieska. Fot. 28-30: 66 . Fot. 31-32: 99 . 

Fot. 33-33. Pararge aegeria tircis Btlr. Fot. 33-35. gen.vern., 
Lublin, okol. Fot. 3o-3S. gen. aest. Fot. 36. Bieszczady. 
Fot. 37. Wyż. Małopolska. Fot.33. Lublin, okol. Fot.33-36: 
dtf . Fot. 34-35, 37-33: 99 . 

Fot. 39-41. Lasiommata m. megera L. Fot.39. Kazimierz n. Wisłą. 
Fot.40. Lublin, okol. Fot.4l.Warszawa, okol. Fot.39: cf . 
Fot. 40-41: 99 . 

Fot. 42-47. Lasiommata m. maera L. Fot.42. Pusz. Piska. Fot. 
43-44. Pusz. Augustowska. Fot. 45,47. Tatry, 900 m. Fot.46. 
Pieniny. Fot. 42, 45: 66 . Fot.43-44, 46-47: 99 . 

Fot. 48-53. Lasiommata petropolitaaa F. Fot. 48-50. L.p. bia-
loviezensis Kw.. Pusz. Białowieska. Fot. 51-53. L.p. petro-
polltana F., Tatry. Fot. 48-49, 51-52: 66 .Jot. 50.53: 99 . 

Fot. 54-55. Lopinga a. achlne Scop., Pusz. Białowieska. Fot. 
54:. cf . Fot. 55: 9 . 
Fot.4. E. Palik leg. Fot. 51-52. E. Swiderski leg. Fot.53. 
A. Rudkowski leg. Fot. 1-3, 5-50, 54-55. M.Krzywicki leg. 
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ujxro do tablicy 13. 

Fot. 1-4. iiaooorio 1. lucina L. Fot.1. Lublin, okol. Fot.2-3. 
Iusz. Bialowioska. Fot.4. Iioniny. Fot.1-3« od . Fot.4t 9 . 

Fot. SH/. Tłtocla b. botulao L., Lublin,okol. Ĵ ot.51 Fot.6-7*99. 
Fot. 0-11« óuorcuoia q. quorcus L. Fot.fi. Uyt. Małopolska: Haczów. 
Fot.9,11* Lublin, okol. Fot.10. Uarszawa, okol. Fot.6-0« dd. 
Fot.10-I1« 99 . 

Fot.l2-l4. Ilordaania a. acaciao F. Fot.12-13. Uyii.Kałopolokai Piń-
czów, dd. Fot.14. «.ŷ .Lubolskat Łopiennik, 9 . 

Fot.15—13. Mordnannia i. ilicis Cop. Fot.15. Iusz. Białowieska. 
Fot.16-13. kyS.Lubololm: Łopiennik. Fot. 19-16: dd. Fot.17-l3»9ę. 

Fot. 19-22. btryoonidia o. spini 3chiff. Fot. 19-21. I ioniny. 
F t. 22. U33Fvt D^winogród. Fot.19-20: dd. Fot.21-22: 99 . 

Fot. 23-26. ̂ tryoonidla u. v-olbun Knoch. Fot.23. V»'y£ .Małopolska» 
Pińczów. Fot.24-26. VJy5.Lubolsl-.aj Łopiennik. Fot.23-24« dd 
Fot.25-26« 99. 

Fot. 27-31. Strynanldia p. pruni L. Fot. 27-23. Kotlini Zltyr.̂ at 
Legnica. Fot,29. ..yi. Małopolska: i L.ciióu. Fot. 33-31. barsza-
ua, olool. Fot.27-23: dd . Fot.29-30,31 /ab./« 99. 

Fot. 32-35.- Callophrys r. rubi L. Fot.32. Warszawa, okol. 
Fot.33-35. Tnoa. Blałourioska. Fot. 33: tf. Fot.32,34-35« 99 . 

Fot. 3 6 - 4 5 . Lycaena H . I J O U O bchiff., Lublin, okol. Fot.3 6 — 4 2 . 
£en. voro. Fot.45-45. gon* aect. obocura ROhl. Fot.36-33, 
43: dtf. Fot.39-42, />4-45: 99 . 

Fot. 46-57. Lycaena p. phlaoas L. Fot.4Ł-48. ge*i. vern. Fot.49-
57. gon. ao3t. Fot.46. I-azioierz n. Uiołq. Fot.47,51,57. Lub-
lin, okol. Fot.48. iusz. Kanpinoska. Fot.49-50. L o.;}, Mazurskie. 
Fot.52-56. Iusz. Białowieska. cct.46-*7,49-50,5l/ab./,52/a"j./, 
53/ab./,54-55« dc? . Fot. 40,56-57: 99 . 

Fot. Lycaena dis par rutilus >ionu Fot.53-62. gun.1. Fot. 03. gen. 
II. Fot.53,61-62. xusc. Białowieska. Fot.59-00. Iusz. Kaijol-
noska. Fot.63. Lublin, olcol. Fot.>3-59, 63: dd . Fot. 60-G2: 99 

Fot. 64-72. Iteotios v. virgauroao L. Fot.64-65. i uaz.Augustowska. 
Fot.66. I-usz. Knyszy:isl:a. Fot.57-63, 70-71. -o^. Mazurskie: 
tTorqg. Fot. 69,72. ̂ tpz. Piska. r o t . 64-65, 66/ab./* . 
Fot. 67/ab./, 53, 69/^b./, 70/ab./, 71-72« 99 . 

Fot. 73—39. IJooMes t. tityruo ioda. Fot. 73-32. Gen. vern. 
Fot. 03-39. gen. aost. Fot. 07. Poj. Mazurskies rortjg. 
Fot. 33. Iusz. Uigustoi-nka. Fot.34. Fusz. Knyszyńska. 
Fot. S5#33-39i lu^z. Biaiov/ioslca. Fot. 73-74. Iusz. Kr^inots-
ko. Fot. 76,36. Warszawa, okol. Fot. 77,79, 01-32. Lublin, 
okol. Fot. 75,73. "andocierz, okol. Fot. 3C. kozfcocze. 
Fot. 73-75, 76/ab./, 77-79, 33, 34/ab./, 35-36: dtf . 
Fot. 30, Ol/ab./, G2, 37, C^ab./, 39: 99 . 

Fot. 90. Iloodao a. alcipbron ntt., iusz. Białowieska, <f . 

Fot.22. 3. Adacx53-j;»Î . leg. Fot. 1-21, 23-26, 29, 
32-90. M. Krzywick-i log. 
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ujxro do tablicy 14. 

Fot, 1-7. Heodes a. alciphron Rott. Fot.1,3,5-6. Pusz. Białowies-
ka. Fot.2,7. Pusz. Augustowska. Fot.4. Poj. Mazurskie: Morąg. 
Fot.1-3» dtf . Fot.4,5/ab./,6/ab./,7: 99 . 

Fot, 8-10. Thersamonia thersamon Esp. Fot.8-9. USSR:Zaleszczyki. 
Fot.10. Bułgaria: Pleven. Fot.8: <f . Fot.9-10: 99 . 

Fot.11-21. Palaeochrysophanus h. hippothoe L. Fot. 11,18. Pusz. 
Piska. Fot.12-13, 16-17,19-20. Pusz. Białowieska. Fot.14-15, 
21. Lublin, okol. Fot.11-12,13/ab./,l4/ab./,15/ab./,l6,17/ab./: 

. Fot. 18-19,20/ab./,21: 99 . 
Fot,22-24. Lampides boeticus L. Fot.22. Sevres, cf . Fot.23.Barce-
lona. 9 . Fot,24. Bułgaria: Primorsko, 9 . 

Fot.25-27. Syntarucus pirithous L., Bułgaria: Primorsko. Fot. 
25-26: dtf . Fot.27: 9 . 

Fot.28-34. Everes a. argiades Pall. Fot.28-31. gen.vern. Fot. 
32-34. gen. aest. tiresias Rott. Fot.28-33. Pusz. Białowieska. 
Fot.34. Wyż. Małopolska: Klonów. Fot.28-29,32-33: cftf . Fot. 
30,31/ab./, 34: 99 . 

Fot.35-37. Everes d. decoloratus Stgr., Bułgaria: Stara Pianina. 
Fot.35-36: cfrf . Fot.37: 9 . 

Fot.38-40. Everes a. alcetas Hffmgg. Fot.38,40. Bułgaria: Stara 
Pianina. Fot.39. Bułgaria: Primorsko. Fot.38: cf . Fot.39-40: 
99 . 

Fot.41-44. Cupido m. minimus Fuessl. Fot.41, Pusz. Augustowska. 
Fot.42-43. Sandomierz, okol. Fot.44. Kazimierz n.Wisłą. Fot. 
41-43: dV . Fot.44: 9 . 

Fot.45-48. Glaucopsyche a. alexis Poda. Fot.45-46. Pusz. Bia-
łowieska, dtf . Fot.47-48. Lublin, okol., 99 . 

Fot.49-53. Macullnea a. alcon Schiff., Warszawa, okol. 
Fot.49-50: cftf . Fot.5l,52/ab./, 53: 99 • 

Fot.54-62. Macullnea t. teleius Bgstr., Lublin, okol. Fot., 
54/ab./,55-57,62/ab./: dtf . Fot.53-59,60/ab./,61: 99 . 

Fot.63-68. Maculinea n. nausithous Bgstr. Fot.63,65-66. Lublin, 
okol. Fot.64,67-68. Kotlina Kłodzka: Kudowa. Fot.63,64/ab./, 
65,68/ab./: dtf . Fot.66-67: 99. 

Fot.69-78. Maculinea a. arion L.Fot.69-70. Pieniny. Fot.71-73, 
76-78. Pusz. Białowieska. Fot.74-75. Podlasie: Siemiatycze. 
Fot.69/ab./, 70-71, 72/ab./,73/ab./,74: dcf . Fot.75,76/ab./, 
77/ab./,78: 99 . 

Fot.79-81. Phllotes vicrama schiffermuelleri Hemm. Fot.79. 
Pusz. Kampinoska, o . Fot.80. Wyż. Małopolska: Pińczów, d* . 
Fot.81. Pusz. Białowieska, 9 . 

Fot.82-86. Scolitantides o. orion Pall. Fot.82-84. gen. vern. 
Fot.85-86. gen. aest. Fot.32-83, 86. USSR: Zaleszczyki. 
Fot.84-85. Kazimierz n.Wisłą. Fot.82-83, 85: dtf . 
Fot. 84,86: 99 . 

Fot.1-21, 24-81, 84-85. M. Krzywicki leg. Fot.23. W.Moś 
cicki leg. Fot.82. W.Sołtys leg. Fot.86. E. Swiderski 
le<z. 
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ujxro do tablicy 15. 
Fot. 1-3. Jolana Jolao Ochc., bułgaria» Mecodoniatl-reana. Fot. 
1-2« dd . Fot.3« ę . 

Fot. 4-10. llobojus ornus eegon Schiff. Fot.4,7-3. usz. Biało-
wieska. Fot.5. '/yt. Malopolskas Klondw. Fot.G. I loginy. Fot. 
9. Lublin, olcol. Fot.10. Warozawa, okol. Fot.4-7i dd . 
Fot.O-lOi 99 . 

Fot.11-1Lycaeldes idaa L. F.11-14,16. L»l, pooudarnorlcana 
Bourot. Fot. 11. Pusz. Aucustouska. Fot. 12-13. iusz. Białowioo-
ka. Fot. 14,16. lodlasiei Kleszczele. Fot.15,17-13. Uicias L«, 
Jyi. Małopolska* Klonów. Fot.11-12,l5-lb« 66 . Fot. 13-14, 
17-131 ęę . 

Fot.19-30. Lycaoideo aręyrocr»->on Bgstr. Fot.19-22. L.a.dubla 
Herlnn., loi. Mazurskie» iorqc* Fot.23-30. L.a.danaprionoio 
Cteiapf. ot Bchta. Fot.23-25, 23-29. Lublin, okol. Fot.26-27. 
Roztocze» ILrasnobrtSd. Pot.30. andoulorz, okol. Fot.19-21, 
23-26« ód . Fot.22, 27-30: 99 . 

Fot.31-%. Vacclniina o. optllete Knoch. Fot.31. iur>z. Biało-
uiosku. Fot.32. Mierzeja liolnka. Fot.33-34. hnz. Aucuotoi*-
cka. Fot.31-32« dd , Fot. 33-34t 99 . 

Fot.35-43. -unodonla o. euncdon Csp. Fot.35-37, 39,41-^2. 
IU3Z.Eiałowioeka. Fot.30,43. Uyi. Małopolska* I LłCzóu. Fot. 
40. Ulz. Blrpkaj Cobótlia. Fot.35-33,39/ab./« dd . 
Fot. 40-41,42/ab./,43/ab./« 99 . 

Fot.44—'»7. Ariela a. aceati3 bchiff. Fot.44-^5. Poj.riasuroldej 
Słk, dd . Fot.46. Sandoaierz, okol., 9 . Fot.47. I-aziolers 
n. Ulsłą, 9 . 

Fot.43-53. Ariela artaxerxoa inhonora Jach. rot.43—',9. luaz. 
AucustoucJca. Fot.50.53. lusz. blałovioc!;a. Fot.51-52. lucz. 
linia. Fot.43-50« c0 . Fot.51-53: 99 . 

Fot.54-53. Cyaniris s. scuiargus Mott. Fot.54,56-53. Ius2. 
Białowiooka. Fot.55. i icniny. Fot.54-55,56/ab./« 66 . 
Pot.57-53« 99 , 

Fot.59-62. /"vcrodiaotus d. da-.ion Cchlff. Fot.59. .'y£. Małopol-
ska! Dusi». Fot.60-62. .'io<io;i, okol. Fot.59-60: dd . Fot. 
61-62« 99 . 

Fot.63-65. Vxodiaotuc adnotus Hep. Bułgaria» i .odo- >y. Fot.63-
-64« dd . Fot.65« 9 . 

Fot.66-69. "î rodiaotus r. ripartil Frr., Malopolskas 
Klonów. Fot.66-67« dd . Fot.6G-69« 99 . 

Fot .70-73. Plebicula oacheri dol^atina Speyer. Fot .70,72. 
Bułgaria; Uodopy. Fot.71,73. *X»łcaria« i Irin, 1000 u. Fot. 
70-71« od . Fot.72-73« 99 . 

Fot.74-73. Plebicula d. dorilas Schiff. „Fot.74-75»73. 
Małopolska* -iiiczów. Fot.76-77. Wyż, .iałopolska« -lonbu. 
Fot.74-76« <5<? . Fot. 77-73» 99 . 

Fot.79—34. lleblcula a. ananda bchn. . ot.79. <-uaz. .laka. 
Fot.30-01, 63-C/». Lucz. białowieska. Fot.32. . o j .:-azurokio» 
-ukta. Fot.79-Ql« dd . Fot.32, 83/ab./, 3!>« 99 . 

Fot.05-33. Lleblcula t. tboroitoo Cant. Fot.05,07. Miało-
polokat -̂lonóu. Fot.06,03. [Małopolska* I iaczót/. 
Fot. 35-36« dtf . Fot.37-33« 99 . 
Fot. 1-39,41-53,63-03. ijrzywiciJ. lo^. rot.40.'i'.iiiedl 
lec- Fet.59. '-awaloc lc£> 
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ujxro do tablicy 16. 

Fot. 1-5, Meleagcria d, daphnis Schiff. Fot.3. for. steeveni 
Treitschke, Fot,1, Lublin, okol. Fot.2-3. Wyż. Małopolska: 
Pińczów. Fot,4, Pieniny. Fot.5. Wyż. Małopolska: Klonów. 
Fot. 1-2: oo . Fot.3-5» oo . 

Fot. 6-19. Lysandra coridon Poda. Fot,6-ll. L.c. borussia Dadd. Fot.6. Pusz. Białowieska. Fot.7,9-11. Pusz. Augustowska. Fot.o. Nalcło n. Notecią. Fot.12-19. L.c. coridon Poda. Fot.12,16,18-19. Kaziuierz n. Wisłą. Fot.13,15. Lublin, okol. Fot.14. Pieniny. Fot.17. Wyż, Małopolska: Pińczów. Fot.6-7,O/ab./,9,12-15,l6/ab./,17/ab./i oo . Fot.10-11, 18-19: oo . 
Fot. 20-26. Lysandra b. bellargus Rott. Fot.20-22, 24-25. gen.vem. Fot. 23,26. gon. aest. Fot,20-21, 24-25. Lublin, okol. Fot.22, 26. Kazimierz n. Wisłą. Fot.23. Sandomierz, okol. Fot. 20-21: oo . Fot.22,23/ab,/,24/ab./,25/ab./, 26: oo . 
Fot. 27-30r Polyotaoatus eroides orientalis Kw. Fot.27-29. Pusz. Białowieska. Fot.30. Podlasie: Siemiatycze. Fot.27-23: oo . Fot.29-30: oo. 
Fot. 31-36. Polyommatus i. icarus Rott. Fot.31-32,35. Lub-lin, okol. Fot. 33. Poj. Mazursliio: Ełk. Fot.34,36. War-szawa, okol. Fot.31-32: oo . Fot. 33#34/ab./, 35/ab./, 36: oo . 
Fot. 37-40. Celastrina a. aî giolus L, Fot, 37-39. Iusz, Białowieska. Fot.40. Wyż, Małopolska: Pińczów. Fot. 37--38: oo , Fot, 39-40: oo . 

Fot.8. I/. Mościcki leg. Fot. 1-7,9-40. M, Krzywicki leg. 
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ujxro do t a b l i c y 17. 
Fot* 1-4, lyrgus m. malvao L. Fot*1* iusz. Białowieska. Fot. 
2,4. Lublin, okol. Fot.3. Pieniny. Fot.1-2: 66. Fot.3-4: 99 . 

Fot. 5-12. Pyrgus a. alveus Ilbn. Fot.5-6,8-10,12. rusz. Biało-
wieska. Fot.7. Pieniny. Fot.11. Bieszczady. Fot.5,6/ab./, 
7/ab./,8/ab./,9/ab./: dd" . Fot. 10-12: 9$ . 

Fot.13-15. lyrgus armorlcanus disjunctus Alberti, Wyż.Małopolska: 
Krzyżanowice. Fot.13-14: 66 . Fot.15: 9 . 

Fot.16-20. lyrgus o. serratulae Rbr. Fot. 16-19. Sandomierz,okol. 
Fot.20. Lublin, okol. Fot.l6,l7/ab./,l8: dcT . Fot. 19-20: 99 . 

Fot.21-23. Pyrgus frittllarius Foda. Fot.21-23. P.f. septontrio-nalis Alberti. Fot.21. Podlasie: Siemiatycze. Fot.22-23. Pusz. Kampinoska. Fot.24-28. P.f. frittllarius Toda. Fot.24-26,28. Wyż. Małopolska: Krzyżanowice. Fot.27. USSR« Zaleszczyki. Fot.21-22, 24-26: 66 . Fot. 23, 27-28: 99 . 
Fot.29-32. Spialia s. sertorius Hffragg., Pieniny. Fot.29-30: 

66 . Fot.31-32: 99 . 
Fot. CarcharodU3 a. alceae Esp. Fot.33-34. Lublin,okol., 66 . 
Fot.35. Kazimierz n. Wisłą, 9 . 

Fot.36-38. Reverdinus flocciferus alchynillae Iloîra., Iusz. 
Białowieska. Fot.36-37: 66 . Fot.33: 9 . 

Fot.39-41. Lavatheria lavathorae Esp. F.39-40. Bułgaria: Kros-
na, do" . Fot.41. Bułgaria: Stara Pianina, 9 . 

Fot.42-49. Rrynnis t. tages L. Fot.42-46,49. gen.vern. Fot.47-
-48. gen.aest. Fot.42. Sandomierz, okol. Fot.43-44,46,49. 
Lublin, okol. Fot.45. Pusz. Białowieska. Fot.47. Pieniny. 
Fot.43. Roztocze. Fot.42-44, 47: 66 . Fot.45-46, 43-49: 99 . 

Fot.50-55. Heteroptorus ra. raorpheus Pall., Tusz. Białowieska. 
Fot.50-52: dd" . Fot.53-55: 99 . 

Fot.56-71. Carterocephalus palaemon Pall. Fot.56-60. C.p.pala-
emon lali. Fot.56. lu3Z. Białowieska. Fot.57-60. Lublin, 
okol. Fot.61-71. C.p. tolli Kw., Pusz. Białowieska. Fot.56-
-58,61-66: 66 . Fot.59-60, 67-71: 99 . 

Fot.72-79. Carterocephalus s. silvicolus Meig. Fot.72-76. Lublin, okol., 66 . Fot.77-Y9. Iusz.Białowieska, 99 . 
Fot.30-36. Thynelicu3 a. acteon Rott. Fot.30-82,05-36. War-
szawa, okol. Fot.33-84. u'yż.Małoi>olska: 3Krzyżanowice. 
Fot.30-83: 66 . Fot.84-86: 99 . \ 

Fot.87-91. Thymelicus 1. lineola Ochs. Fot.87. Iusz.Białowie-
ska. Fot. 88-90. Wyż .Małopolska: iińczów. Fot.91. Olsztyn, 
okol. Fot.37-90« 66 . Fot.91: 9 . 

Fot.92-96. Thymolicus c. sylvestris Poda. Fot.92-93, 95.rusz. 
Białowieska. Fot.94. Pusz. Augustowska. Fot.96.Lublin, 
okol. Fot.92-94: 66 . Fot.95-96: 9 . 

Fot.97-104. Hesperia c. comoa L. Fot.97,100. Bieszczady. Fot. 93. Wyż .Małopolska: Krzyżanowice. Fot .99,101,104. Warszawa, okol. Fot.102. kotlina Kłodzka. Fot.103. Beskid Sądecki: Żegiestów. Fot.97-100« 66 . Fot.101-104: 99 . 
Fot.105-112. Ochlodes venatus faunus rurati. Fet.105-106,109. usz. Piska. Fot.107. Kazimierz n. Wisłą. Fot.103,110-112. Iusz. Białowieska. Fot.105-103: 66 . Fot.109-112: 99 . 

Fot. 1-112. M. ł̂ rzywicki log. 

i-3 

-ło-17 

-<8-24 

2 5 - 3 2 

33--H0 

M-48 

49-55 

5 6 - 6 4 

65-74 

IZ- 8 0 

8 4 - 8 8 

8 9 - 9 6 

97-10̂  

405-4-12 
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Tabela 3. 

Zestawienie gatunków motyli zebranych przez au~ira 
w latach 1931 - 1976 

Oznaczenia: « ~ gatunek b, pospolity, pospolity, nierzadki 
r - gatunek rzadki, b, rzadki 
p - okaz pojedynczy 
w - gatunek wyginął 
z - gatunek zanika 
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