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Data on the distribution of butterflies (Lepidoptera) vicinity of Saranda, Alba-
nia 

 

Klasiński Adam, Częstochowa, email: adamklas@op.pl 

 

ABSTRACT: Manuscript show results of collecting trip of author to the vicinity of 

Saranda in Albania. Six new to Albania species are reported.  

 

 

KEY WORDS: Lepidoptera, faunistics, Balkan Peninsula, Saranda, Albania 

 

WSTĘP 

 

Autor podczas pobytu w Albanii na północny wschód od miejscowości Saranda, nad 

brzegami rzeki Bistrica u podnóża gór Mali i Gierë (WILGAT, WRZOSEK 1965), na stano-

wiskach: 39°55'17''N 20°8'44''E; 39°55'32''N 20°11'26''E; 39°56'52''N 20°14'13''E, pro-

wadził badania terenowe związane z występowaniem motyli. W drugiej połowie maja 

2017 roku odłowił 105 gatunków. 

Dane dotyczące entomofauny tego kraju są do dzisiejszego dnia bardzo ubogie. Powo-

dem tego była izolacja polityczna od reszty Europy.  

Na przestrzeni 85 lat w ilości gatunków motyli dziennych stwierdzonych z terenu Al-

banii nastąpił znaczny postęp: 167 gatunków w 1931 roku (REBEL i ZERNY 1931), 180 w 

1984 roku (MISJA i KURRIZI 1984), 204 w 2004 (SACHANOWICZ i inn., 2016).  

Badania dodały nowe stwierdzenia występowania gatunków rzadkich dla Albanii (MI-

CEVSKI i inn.,  2015), (PŁÓCIENNIK i inn., 2009). 

 

 

 

MATERIAŁ I METODY 

 

Materiał do niniejszego zestawienia autor zgromadził stosując metody połowów ogólnie 

znane. Motyle łowiono przy użyciu siatki entomologicznej podczas wypłaszania z roślin 

zielnych, drzew i krzewów o różnych porach dnia i nocy.  

Podczas odłowów przy wykorzystaniu sztucznych źródeł światła, przywabiano owady 

do ekranu entomologicznego oraz wyszukiwano ich na kwiatach. 

Wszystkie materiały dowodowe (spreparowane imago motyli, preparaty genitalne) 

znajdują się w zbiorach autora. Fotografie przygotowano przy użyciu mikroskopu stereo-

skopowego WILD M-8, optycznego JENAMED, aparatu fotograficznego Nikon D 5300, 

oprogramowania View NX 2, Raw Therapee 5.1 oraz darmowego programu graficznego 

Paint.NET 4.0.13.  

Nazewnictwo i systematykę przyjęto za (Catalogue of life, 2017). Kolejność gatunków 

w obrębie poszczególnych rodzin alfabetyczna. 

 

WYNIKI 
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Ogółem zanotowano 105 gatunków (632 szt.), motyli dziennych i nocnych w obrębie 23 

rodzin (tab. 1). 

Tabela 1. Wykaz gatunków    
rodzina rodzaj gatunek autor sztuk 

Choreutidae Tebena micalis (MANN, 1857) 5 

Coleophoridae Coleophora deauratella LEINIG, ZELLER,1846 6 

Coleophoridae Coleophora medelichensis KRONE, 1908 16 

Coleophoridae Coleophora oriolella ZELLER,1849 6 

Coleophoridae Coleophora pennella (DENIS&SCHIFFERMULLER,1775) 2 

Coleophoridae Coleophora spinella (SCHRANK,1802) 2 

Coleophoridae Coleophora variicornis TOLL, 1952 1 

Crambidae Chrysocrambus craterella (SCOPOLI, 1763) 5 

Crambidae Cynaeda dentalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 9 

Crambidae Mecyna asinalis (HÜBNER, [1819]) 2 

Crambidae Palpita vitrealis (ROSSI, 1794) 2 

Crambidae Pyrausta aurata (SCOPOLI, 1763) 4 

Douglasiidae Tinagma ocnerostomella (STAINTON, 1850) 2 

Elachistidae Ethmia terminella T. FLETCHER, 1938 4 

Gelechiidae Isophrictis striatella ([DENIS & SCHIFFERMULLER], 1775) 12 

Gelechiidae Iwaruna biguttella (DUPONCHEL, 1843) 1 

Gelechiidae Iwaruna klimeschi WOLFF, 1958 3 

Gelechiidae Mirificarma aflavella (AMSEL, 1935) 1 

Gelechiidae Mirificarma eburnella ([DENIS & SCHIFFERMULLER], 1775) 8 

Gelechiidae Scrobipalpa brahmiella (HEYDEN, 1862) 1 

Geometridae Asthena albulata (HUFNAGEL, 1767) 1 

Geometridae Cyclophora puppillaria (HÜBNER, [1799]) 7 

Geometridae Gnophos sartata (TREITSCHKE, 1827) 9 

Geometridae Hemistola chrysoprasaria (ESPER, [1795]) 2 

Geometridae Idaea aversata (LINNAEUS, 1758) 8 

Geometridae Menophra abruptaria (THUNBERG & SEBALDT, 1792) 11 

Geometridae Orthonama obstipata (FABRICIUS, 1794) 3 

Geometridae Peribatodes rhomboidaria (DENIS & SCHIFF., 1775) 7 

Geometridae Proteuchloros neriaria (HERRICH-SCHÄFFER, [1852]) 2 

Geometridae Rhodostrophia calabra (PETAGNA, 1786) 1 

Glyphipterigidae Acrolepiopsis vesperella (ZELLER, 1850) 1 

Gracillariidae Acrocercops brongniardella (FABRICIUS, 1798) 1 

Gracillariidae Dialectica imperialella (ZELLER, 1847) 1 

Hesperiidae Ochlodes sylvanus (ESPER, [1777]) 7 

Hesperiidae Pyrgus carthami (HÜBNER, [1808-1813]) 8 

Hesperiidae Pyrgus sidae (ESPER, 1784) 6 

Hesperiidae Spialia orbifer (HÜBNER, [1823]) 9 

Hesperiidae Thymelicus acteon (ROTTEMBURG, 1775) 6 

Lecithoceridae Eurodachtha flavissimella (MANN, 1862) 1 

Lycaenidae Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758) 3 

Lycaenidae Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) 25 

Lycaenidae Glaucopsyche alexis (PODA, 1761) 1 

Lycaenidae Lycaena ottomanus (LEFÈBVRE, 1830) 3 
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Lycaenidae Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) 24 

Lycaenidae Satyrium ilicis (ESPER, [1779]) 4 

Micropterigidae Micropterix myrtetella ZELLER, 1850 6 

Noctuidae Arctia villica (LINNAEUS, 1758) 18 

Noctuidae Atypha pulmonaris (ESPER, 1790) 1 

Noctuidae Dysgonia algira (LINNAEUS, 1767) 13 

Noctuidae Dysgonia torrida (GUENÉE, 1852) 5 

Noctuidae Eilema depressa (ESPER, 1787) 5 

Noctuidae Eilema palliatella (SCOPOLI, 1763) 9 

Noctuidae Laspeyria flexula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 2 

Noctuidae Lygephila craccae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 14 

Noctuidae Mythimna congrua (HUBNER, 1817) 8 

Noctuidae Mythimna sicula (TREITSCHKE, 1835) 6 

Noctuidae Pechipago plumigeralis (HUBNER, 1825) 10 

Noctuidae Spilarctia lutea (HUFNAGEL, 1766) 3 

Noctuidae Thysanoplusia circumscripta (FREYER, [1831]) 1 

Noctuidae Tyta luctuosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 3 

Nymphalidae Apatura metis FREYER,1829 2 

Nymphalidae Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) 21 

Nymphalidae Charaxes jasius (LINNAEUS, 1767) 1 

Nymphalidae Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) 6 

Nymphalidae Libythea celthis (LAICHARTING, 1782) 13 

Nymphalidae Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) 7 

Nymphalidae Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) 5 

Nymphalidae Melanargia larissa (GEYER, [1828]) 4 

Nymphalidae Melitaea didyma (ESPER, 1778) 21 

Nymphalidae Melitaea phoebe ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 16 

Nymphalidae Melitaea trivia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 12 

Nymphalidae Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) 10 

Oecophoridae Batia lunaris (HAWORTH, 1828) 8 

Oecophoridae Dasycera oliviella (FABRICIUS, 1794) 10 

Oecophoridae Holoscolia huebneri KOÇAK, 1980 1 

Oecophoridae Pleurota proteella STAUDINGER, 1879 5 

Papilionidae Papilio machaon LINNAEUS, 1758 5 

Pieridae Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758) 15 

Pieridae Colias croceus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785) 16 

Pieridae Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) 9 

Pieridae Gonopteryx cleopatra (LINNAEUS, 1767) 3 

Pieridae Leptidea duponcheli (STAUDINGER, 1871) 4 

Pieridae Leptidea sinaps (LINNAEUS, 1758) 8 

Pieridae Pieris mannii (MAYER, 1851) 4 

Pieridae Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) 5 

Pterophoridae Stenoptilia zophodactylus (DUPONCHEL, 1840) 1 

Pyralidae Acrobasis getuliella (ZERNY, 1914) 3 

Pyralidae Anania verbascalis ([DENIS & SCHIFFERMULLER], 1775) 9 

Pyralidae Aphomia sociella (LINNAEUS, 1758) 1 

Pyralidae Diasemiopsis ramburialis (DUPONCHEL, 1834) 2 

Pyralidae Dolicharthria stigmosalis (HERRICH-SCHAFFER, 1848) 17 
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Pyralidae Eccopisa effractella ZELLER,1848 2 

Pyralidae Epischnia prodromella HUBNER [1825] 4 

Pyralidae Eurhodope incompta (ZELLER, 1847) 1 

Pyralidae Palpita vitrealis (ROSSI, 1794) 1 

Pyralidae Sitochroa palealis ([DENIS & SCHIFFERMULLER], 1775) 5 

Scythrididae Scythris tergestinella (ZELLER, 1855) 1 

Tineidae Euplocamus ophisa (CRAMER, [1776]) 1 

Tortricidae Aethes mauritanica (WALSINGHAM, 1898) 1 

Tortricidae Clepsis consimilana (HÜBNER, [1817]) 1 

Tortricidae Clepsis dumicolana (ZELLER, 1847) 3 

Tortricidae Cydia conjunctana (MOSCHLER, 1866) 2 

Tortricidae Cydia ilipulana (WALSINGHAM, 1903) 4 

Tortricidae Epiblema sticticana (FABRICIUS, 1794) 1 

Tortricidae Pelochrista modicana (ZELLER, 1847) 1 

 

WNIOSKI 

 

Motyl Apatura metis FREYER, 1829, w zachodniej części Bałkanów jest znany, lecz wy-

kazywany nieczęsto (SACHANOWICZ i inni , 2016).  

Do gatunków motyli zasługujących na szczególną uwagę należy zaliczyć takie jak:  

Acrolepiopsis vesperella (ZELLER, 1850), 

Aethes mauritanica (WALSINGHAM, 1898), 

Eurhodope incompta (ZELLER, 1847), 

Eurodachtha flavissimella (MANN, 1862), 

Mirificarma aflavella (AMSEL, 1935), 

Scrobipalpa brahmiella (HEYDEN, 1862). 

Wyżej wymienione gatunki nie były wykazywane z Albanii. Najbliższe stanowiska po-

twierdzone dla nauki znajdują się w Grecji (JUNNILAINEN i inni, 2010). 

 

 

Fig. 1. Biotop Apatura metis FREYER, 1829 
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 Fig. 2. Imago Apatura metis FREYER, 1829 

 

 

Fig. 3. Imago Eurodachtha flavissimella (MANN, 1862) 
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Fig. 4a. Imago Aethes mauritanica (WALSINGHAM, 1898) 

 

 

Fig. 4b. Aethes mauritanica (WALSINGHAM, 1898), male genitalia 
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Fig. 4c. Aethes mauritanica (WALSINGHAM, 1898), male genitalia 

 

 

Fig. 5a. Imago Mirificarma aflavella (AMSEL, 1935) 
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Fig. 5b. Mirificarma aflavella (AMSEL, 1935), female genitalia 

 

 

Fig. 6a. Imago Scrobipalpa brahmiella (HEYDEN, 1862) 

 

 

Fig. 6b. Scrobipalpa brahmiella (HEYDEN, 1862), female genitalia 
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Fig. 7. Imago Acrolepiopsis vesperella (ZELLER, 1850) 

 

 

 

Fig. 8a. Imago Eurhodope incompta (ZELLER, 1847) 
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Fig. 8b. Eurhodope incompta (ZELLER, 1847), male genitale 

 

 

Fig. 8c. Eurhodope incompta (ZELLER, 1847), male genitale 
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Obserwacje zachowania się wybranych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w 
odwracaniu się z położenia na grzbiecie. 

Observations of the behavior of selected species of beetles (Coleoptera) in 
turning away from the position on the back. 

 
Geisler Tomasz, Częstochowa, email: getomge@gmail.com 

 

ABSTRACT: The author presents observations of the behavior of beetles in turning away 

from the position on the back. 

 

KEY WORDS: beetles, movement mechanisms. 

 

WSTĘP 

 

Prowadzone wcześniej obserwacje dotyczyły lotu i parametrów pracy skrzydeł 

chrząszczy. Dokonywano także obserwacji innego zachowania chrząszczy, nie związanego 

bezpośrednio z ich lotem. Można wyróżnić w nich głównie obserwacje dotyczące odwra-

cania się chrząszczy z położenia do góry nogami (na plecach).  
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W tym zakresie poddano obserwacjom gatunki chrząszczy należące do rodzin: Scara-

baeidae (głównie Cetoniinae), Elateridae, Chrysomelidae, Lucanidae, Hydrophilidae, oraz 

Coccinellidae: 

• Mecynorrhina torquata ugandensis (MOSER, 1907),  

• Eudicella hornimanni (BATES, 1877), 

• Eudicella euthalia hereroensis KRAATZ, 1900,  

• Eudicela aethiopica MÜLLER, 1941, 

• Stephanorrhina guttata (OLIVIER, 1789),  

• Anostirus purpureus PODA, 1761, 

• Leptinotarsa decemlineata, SAY, 1824, 

• Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758), 

• Oryctes nasicornis (LINNAEUS, 1758), 

• Phalacrognathus muelleri MACLEAY, 1885, 

• Hydrochara caraboides (LINNAEUS, 1758), 

• Harmonia axyridis (PALLAS, 1773). 

 

Nogi owadów posiadają wiele funkcji. Podstawową ich funkcją jest przemieszczanie 

owada. Może to być chodzenie lub bieganie. Nogi chrząszczy i innych owadów mogą mieć 

różne funkcje: czepne, skoczne, pływne, chwytne, grzebne itd. Mogą służyć do czyszczenia 

ciała i innych czynności. W czasie kroczenia po powierzchni nogi owada pracują na prze-

mian po trzy jednocześnie. Ruch do przodu wywoływany jest zginaniem i prostowaniem 

członów nogi.  

Inne funkcje nóg wynikają z przystosowania do specjalnych sposobów poruszania i do 

wykonywania czynności nie związanych całkowicie z ruchem. Dla form latających 

chrząszczy nogi służą pomocniczo przy starcie i lądowaniu. Można w nich wyróżnić sta-

wy: biodrowy, krętarzowy i kolanowy. Umożliwiają one wykonywanie ruchów członów 

nogi w różnych płaszczyznach uzupełnianych ruchami stopy. Staw kolanowy ma możli-

wość ruchu zawiasowego i ogranicza ruch goleni względem biodra do jednej płaszczyzny. 

Ruch członów nogi wymuszany jest przez układ mięśni antagonistycznych. Przy powraca-

niu chrząszczy z położenia na grzbiecie istotne jest występowanie i rozłożenie kolców na 

goleniach i pazurków na stopach chrząszczy. Istotne jest występowanie cierni przy koń-

cach goleni. Taki sam ruch odnóży w czasie ruchu można zaobserwować w położeniu 

chrząszcza na grzbiecie. Chrząszcze przygotowując się do lotu poruszają przednimi odnó-

żami tak jakby badały przestrzeń wokół siebie oraz poszukują dobrego oparcia dla odnó-

ży środkowych i ostatniej pary do wykonania lotu. Widoczny jest także ruch czułków. 

Chrząszcze używają także nóg do rozpoczęcia do lotu. Przykładowo, obserwowane 

trzyszcze podskakują przed otwarciem skrzydeł i wykonaniem lotu. 

Odnóża pozwalają także wybrać najlepsze miejsce do startu i służą do pozycjonowania 

owada przed lotem poprzez np. znalezienie dobrego miejsca oparcia stóp. 

 

OBSERWACJE 

 

Wszystkie obserwowane chrząszcze w położeniu na grzbiecie poruszają odnóżami 

w podobny sposób jak przy chodzie. Interesujące było zachowanie chrząszcza Oryctes na-

sicornis (L., 1758). Chrząszcz w położeniu na plecach, lekko otwiera obie pokrywy i wy-

suwa niecałkowicie skrzydła i następnie zaraz składa jedną parę.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Moser_(entomologist)
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudicella_(Cyprolais)_hornimanni&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Say
https://en.wikipedia.org/wiki/William_John_Macleay
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Ruch środkowej nogi położonej nad złożoną parą pokrywy i skrzydła powoduje odpy-

chanie od podłoża i obrót chrząszcza (ruch „wiosłowania”). Jest to możliwe ze względu na 

położenie nogi środkowej najbliżej podłoża. Noga podwija się pod spód owada, zwłaszcza 

stopą. Otwarcie przeciwstawnej pokrywy i częściowe skrzydła zmienia położenie środka 

ciężkości owada. Najwyższy punkt nie otwartej pokrywy stanowi prawdopodobnie środek 

obrotu przy ruchu „wiosłowania”. Zaobserwowano także ruch otwartej pokrywy.  

Przy złożonych całkowicie pokrywach i skrzydłach chrząszcz odpiera się także odnó-

żami ostatniej pary.  

Odwrócenie odbywa się przez lekkie, nierównomierne otwarcie pokryw i ruch chrząsz-

cza wokół osi podłużnej. Można zaobserwować skręcenie przedplecza z głową względem 

odwłoka. Występuje również zgięcie przedplecza względem tułowia. Do przewrócenia do 

położenia na nogi wystarczy zahaczenie jakimkolwiek odnóżem o nierówność podłoża lub 

przeszkodę. Stanowi to punkt podparcia do wykonania przewrotu. 

 

  

Fig. 1. Oryctes nasicornis (L., 1758) Fig. 2. Harmonia axyridis (PALL.) 

 

Chrząszcz Geotrupes stercorarius (L., 1758), dzięki równomiernemu odpychaniu się 

odnóżami skutecznie przemieszcza się poszukując miejsc do wykonania odwrócenia w 

powrocie do położenia na nogach. Możliwe są pomiary prędkości przemieszczania. 

Przez silne wygrzbiecenie pokryw może się to odbywać głównie za pomocą odnóży 

środkowej pary. Zmiany położenia pozostałych odnóży są przyczyną zmiany położenia 

środka ciężkości i powodują obroty chrząszcza wokół poziomej osi owada. Wszystkie od-

nóża poruszają się w poszukiwaniu punktu oparcia do wykonania powrotu na nogi („wio-

słlowanie”). 

Mechanizm odwracania się z położenia „grzbietowego” chrząszcza Anostirus purpureus 

PODA, 1761, nie wymaga użycia nóg. W uproszczeniu, chrząszcz wykorzystuje sprężyste 

przeskoczenie wyrostka przedtułowia i wgłębienia w śródtułowiu. Uwolniona energia po-

woduje wyrzucenie chrząszcza do góry. W powietrzu obraca się i przeważnie spada na 

spodnią cześć. Nogi chrząszcza przed i w czasie wyrzutu przylegają do tułowia. Zmierzo-

ny czas powrotu wynosił około 0,48 [s]. 
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Fig. 3. Geotrupes stercorarius (L., 1758) Fig. 4. Anostirus purpureus PODA, 1761 

 

  

Fig. 5. Mecynorrhina torquata ugandensis 

(MOSER, 1907) 

Fig. 6. Stephanorrhina guttata 

(OLIVIER, 1789) 

 

Chrząszcze z podrodziny Cetoniinae w położeniu na plecach w dokonanych obserwa-

cjach często wysuwają i otwierają skrzydła. Skrzydła nie służą do lotu ponieważ zakres 

ich ruchu machania jest niewielki i ograniczony ze względu na położenie. Ruchy skrzydeł 

służą do przemieszczaniu owada na powierzchni w celu poszukiwania punktów oparcia 

dla nóg. Chrząszcze także cały czas poruszają nogami i poszukują przeszkód w podłożu, 

które mogły by stanowić punkt oparcia do przewrócenia z położenia na grzbiecie.  

Otwieranie i chowanie skrzydeł występuje naprzemienne. Obserwowane gatunki to: 

Mecynorrhina torquata ugandensis (MOSER, 1907), Eudicella hornimanni (BATES, 1877), 

Eudicella euthalia hereroensis KRAATZ, 1900, Eudicela aethiopica MÜLLER, 1941 i inne. 

Dla chrząszcza Stephanorrhina guttata (OLIVIER, 1789), w położeniu na grzbiecie rzadko 

zaobserwowano podparcie chrząszcza w trzech punktach, na przedpleczu i stopach tyl-

nych nóg. Pozostałymi nogami chrząszcz odpycha się od podłoża.  

Dla tej podrodziny obserwowano również przemieszczanie się chrząszczy do góry no-

gami, po siatce moskitiery pojemnika hodowlanego. W czasie chodzenia interesujące było 

zachowanie stóp. Polegało m. in. na podnoszeniu lub/i skręcaniu stopy z pazurkami w celu 

oderwania jej od siatki. Zarejestrowano filmy w jakości 4400 [fps]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Moser_(entomologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Moser_(entomologist)
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudicella_(Cyprolais)_hornimanni&action=edit&redlink=1
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Dla chrząszcza Phalacrognathus muelleri MACLEAY, 1885, nie stwierdzono otwierania 

skrzydeł w czasie powrotu do położenia na nogi. Chrząszcz porusza odnóżami w taki sam 

sposób jak inne chrząszcze. 

Dla chrząszcza z rodziny Coccinellidae, Harmonia axyridis (PALL.) zaobserwowano 

odwracanie się na różne sposoby. Chrząszcz w położeniu na plecach opiera się stopami 

przednich odnóży o podłoże i odpycha się mocno zwłaszcza nogami ostatniej pary i wyko-

nuje „salto”. Czas od oparcia odnóży do powrotu do położenia na nogi wynosi około 

0,51 [s]. Ten sam egzemplarz chrząszcza czasami także otwierał tylko pokrywy skrzydło-

we, przy tylko lekko uchylonych skrzydłach lotnych. Przy otwarciu pokryw chrząszcz nie 

blokuje swojego położenia przednimi odnóżami o podłoże. Otwarcie pokryw zmienia po-

łożenie punktu podparcia oraz położenia środka ciężkości i powoduje powrót do położenia 

na nogi. Czas przewrotu wynosi około 0,34 [s]. Zaobserwowano także że chrząszcz otwiera 

pokrywy i całkowicie skrzydła w czasie odwracania. Czas odwrócenia wynosił około 

0,53 [s]. Po powrocie na nogi chrząszcz zamyka pokrywy z otwartymi skrzydłami lotnymi. 

Biedronka przemieszcza się z nie ukrytymi skrzydłami, wystającymi spod pokryw. Ich 

ukrywanie następuje w czasie chodu owada. 

Dla chrząszcza Hydrochara caraboides (L., 1758), można zaobserwować także porusza-

nie wszystkimi parami odnóży. Jednak najważniejsze mechanicznie są ruchy głównie 

ostatniej pary nóg. Są mocno wygięte ku dołowi i dotykają stopami podłoża. Ich ruch po-

woduje odpychanie się chrząszcza od podłoża. Na płaskiej powierzchni powoduje to tylko 

obrót chrząszcza wokół pionowej osi. Przy innym typie podłoża w postaci piasku i ściółki 

nogi mają lepsze oparcie. Słabsze ruchy nóg powodują tylko przesuwanie chrząszcza. Na-

tomiast mocniejsze ruchy odnóży są tak energiczne, że powodują wyrzucenie chrząszcza 

do góry, na wysokość około 2 długości ciała i odległości przesunięcia wynoszącej 3-6 dłu-

gości ciała. Czas wymachu nóg i ich odepchnięcie wynosi około 0.04-0.05 [s]. Ruch odnóży 

pływnych jest podstawowy w ruchu chrząszcza w wodzie i także wykorzystywany w po-

wrocie z położenia na grzbiecie. 

Interesujące jest zachowanie się chrząszcza Leptinotarsa decemlineata, SAY, 1824. Na 

bardzo gładkiej powierzchni chrząszcz czasami przybiera położenie pionowe, głową w dół 

względem podłoża i przy otwartych pokrywach silnie macha skrzydłami lotnymi. Podpar-

cie stanowią otwarte pokrywy i przednie odnóża. Pokrywy poruszają się zgodnie z ruchem 

skrzydeł lotnych. Głowa z przedpleczem jest silnie wygięta w stronę spodu odwłoka. 

W czasie wymachów skrzydeł odnóża drugiej i trzeciej pary są rozpostarte i pozostają 

nieruchome. Odnóża pierwszej pary służą do odpychania od podłoża. Chrząszcz powraca 

też do położenia na nogi po uprzednim silnym otwarciu pokryw oraz nie pełni otwartych 

skrzydeł i wykonaniu przewrotu. W tym przypadku nie występuje kontakt odnóży z pod-

łożem. Bez otwierania pokryw chrząszcz obraca się wokół osi pionowej odpychając się 

głównie odnóżami przedniej pary oraz w mniejszym stopniu nogami drugiej pary. 

W literaturze brakuje szczegółowego opisu poruszania się larw chrząszczy. W ramach 

prowadzonych prac dokonano interesujących obserwacji dotyczących ruchu larw w pro-

wadzonej hodowli chrząszczy z podrodziny Cetoniinae. Dla larw chrząszczy z rodzaju 

Eudicella WHITE, 1839 dokonano dodatkowych obserwacji ich poruszania. Zarejestrowa-

no filmy, umożliwiające wyznaczenie ich częstotliwości skurczów ciała i prędkości prze-

mieszczania. Zmierzona prędkość przemieszczania zawierała się w zakresie 1,7-2,7 [cm/s] 

dla larw chrząszcza E. hornomanii (BATES, 1877). Podobnie zachowują się larwy chrząsz-

cza z gatunku M. torguata ugandensis (MOSER, 1907).  

https://en.wikipedia.org/wiki/William_John_Macleay
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Say
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Moser_(entomologist)
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Obserwacje wykazują istotną użyteczność szczecinek położonych na grzbietowej części 

larwy na którą obraca się larwa w ruchu po płaskiej powierzchni. Obserwowane larwy 

były w stadium L3. 

W obserwacjach wykorzystano oprogramowanie PCC 2.6 kamery Phantom. Do reje-

stracji filmów (format cine), zastosowano kamerę Phantom Miro eX4 z praktycznym wy-

korzystaniem rozdzielczości 256x128 (15000 [fps]) do 512x256 (4400 [fps]).  

Oprogramowanie PCC 2.7 umożliwiło rejestrację filmów oraz pomiary czasu zachowa-

nia się imago i larw chrząszczy. Do rejestracji zdjęć i filmów wykorzystano również cy-

frowe aparaty fotograficzne firmy NIKON (DX, FX) z wykorzystaniem obiektywów ma-

cro/micro i osprzętu. Zastosowano aparat CASIO (EX-ZR) z możliwością rejestrowania 

zdjęć i filmów z prędkością 30÷1000 [fps].  

  

WNIOSKI 

 

Obserwacje mogą być pomocne w projektowaniu urządzeń mechatronicznych, np. ła-

zika marsjańskiego projektowanego na Politechnice Częstochowskiej. 

Obserwacje mogą być podstawą do zmian konstrukcyjnych i mogą umożliwić odwró-

cenie się urządzeń po wywróceniu na bok lub do góry kołami (podwoziem). 

Możliwe jest uwzględnienie innych aspektów ruchu chrząszczy i innych owadów, moż-

liwych do zaimplementowania w konstrukcjach bionicznych. 

Przeprowadzone obserwacje wymagają rozszerzenia o większą liczbę egzemplarzy i ga-

tunków chrząszczy. Możliwe jest rozszerzenie obserwacji o inne rzędy owadów. 
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Nowe dane o występowaniu dwóch gatunków rzadkich kusaków (Coleoptera: 
Staphylinidae, Staphylininae) na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej. 

New data about occurrence of two rare species of rove-beetles Coleoptera: 
Staphylinidae, Staphylininae) in the Krakowsko – Wieluńska Upland. 
 

Kościelny Tomasz, ul. Śląska 145, 42-274 Konopiska, PL, e-mail: tomstenus@go2.pl 

 

ABSTRACT: Author presents new locations of rare rove-beetles - Staphylinus caesareus 

caesareus CED., and Platydracus chalcocephalus F., from Krakowsko – 

Wieluńska Upland. 

 

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae, Staphylinus caesareus caesareus 

CED., Platydracus chalcocephalus F., Poland, Krakowsko – Wieluńska Up-

land. 

 

Kusak Staphylinus caesareus caesareus CEDERHIELM, 1798 jest gatunkiem notowanym 

z Europy, poza jej skrajnymi częściami północnymi, oraz z Ameryki Północnej, (BURA-

KOWSKI, MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA, 1980; SZUJECKI, 1980, 1960; LÖBL, SMETANA, 2004; 

Mapa Bioróżnorodności 2018, Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, dostęp: 2018-

02-06, http://baza.biomap.pl). 

Z Polski wykazano tylko podgatunek nominatywny, natomiast podgatunek St. caesa-

reus corporaali SAINTE-CLAIRE DEVILLE, 1927b, podano z Francji i Hiszpanii, (LÖBL, 

SMETANA, 2004). W Polsce rzadko spotykany, wykazywany z różnych części kraju, przy 

czym starsze doniesienia mogą odnosić się do podobnego gatunku St. dimidiaticornis 

GEMMINGER, 1851. 

Najnowsze dane znane autorowi dotyczą Babiej Góry (KUBISZ, SZAFRANIEC, 2003), 

Wyżyny Lubelskiej (STANIEC, 2002), Puszczy Białowieskiej (DERUNKOV, MELKE, 2001), 

Beskidu Zachodniego (PAŚNIK, 1998; WOJAS, 1994). Z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej 

podany przez LGOCKIEGO (1908), STEFKA (1939), oraz SZUJECKIEGO (1960). Gatunek wy-

bitnie termofilny, zasiedlający tereny otwarte, łowiony pod szczątkami roślin, padliną, 

ekskrementami, kamieniami. 

Podczas badań prowadzonych na terenie rezerwatu leśnego Zielona Góra ad Kusięta, 

UTM CB 71, gm. Olsztyn, woj. śląskie, (KLASIŃSKI J., 2005, 2006, oraz niepublikowane 

badania uzupełniające – 2008), znajdującego się w środkowej części Jury Krakowsko – 

Wieluńskiej, w obrębie Jurajskiego Parku Krajobrazowego odłowiono 08. 2008, 1 ex. M. 

w pułapkę Barbera, leg. J. Klasiński. Wypreparowano aparat kopulacyjny samca. 

Drugim rzadkim gatunkiem odłowionym w rez. leśnym Zielona Góra, jest Platydracus 

chalcocephalus FABRICIUS, 1801. Jego zasięg obejmuje głównie Europę środkową i połu-

dniowo-wschodnią, na zachód dochodzi do Francji, Szwajcarii i płn. Włoch, notowany z 

Kaukazu i Azji Mniejszej (BURAKOWSKI, MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA, 1980; SZUJECKI, 

1980, 1960; Mapa Bioróżnorodności 2018, Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, 

dostęp: 2018-02-06, http://baza.biomap.pl).  

Rzadki, nieczęsto wykazywany. Aktualne doniesienia pochodzą z Wyżyny Małopolskiej 

(JASKUŁA, PRZEWOŹNY, MELKE, 2009), Puszczy Białowieskiej (TRACZ, 2006; SMOLEŃSKI, 

SZUJECKI, 2001), Pobrzeża Bałtyku (SMOLEŃSKI, 2000). Z Wyżyny Krakowsko – Wieluń-

skiej wykazany z okolic Krakowa (ŁOMNICKI, 1874) oraz Złotego Potoku (LGOCKI, 1908). 

mailto:tomstenus@go2.pl
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Występuje na terenach leśnych, na granicy lasu, pobrzeżach dróg. Znajdowany w szcząt-

kach roślinnych, na padlinie, wśród roślinności, w gnijących grzybach.  

Na terenie rez. leśnego Zielona Góra, odłowiono 08. 2008, 1 ex., M. w pułapkę Barbera, 

leg. J. Klasiński. Wypreparowano aparat kopulacyjny samca. 

Za przekazane okazy dziękuję p. Alicji Miszcie z Centrum Dziedzictwa Przyrody Gór-

nego Śląska w Katowicach. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze autora. 
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Relacje z wypraw - Reports from expeditions 
 
 
Obserwacje Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) w Sklené Teplice, Słowacja. 
Observations of Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) in Sklené Teplice, Slovakia. 
 
Geisler Tomasz, Częstochowa, email: getomge@gmail.com 

 

ABSTRACT: The author observed mantis and other insects in Slovakia. 

 

KEY WORDS: mantis, butterflies, observations. 

 

W terminie 6-7 września 2017 r. dokonano obserwacji owadów w okolicach wsi Sklené 

Teplice. Wieś ta położona jest na Słowacji, w kraju Bańskobystrzyckim, w powiecie Żar 

nad Hronem, w północno-zachodniej części Gór Szczawnickich, w dolinie potoku Teplá. 

Wieś położona jest na wysokości około 335 m. n.p.m.  

Obserwowano imago modliszek, w tym samicę pożerającą samca. Znaleziono także 

jedną ootekę. Większość obserwowanych modliszek posiadała ubarwienie zielone oraz 

jedna z nich była jasno brązowa. Obserwowano także latające imago samców modliszek.  

http://baza.biomap.pl/pl/taxon/family-staphylinidae
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_ba%C5%84skobystrzycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BBar_nad_Hronem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BBar_nad_Hronem
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Szczawnickie
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Fot. 1. Biotop Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758), Sklené Teplice 

 

Polana z obserwowanymi modliszkami, która nie jest użytkowana gospodarczo, była 

położona na wysokości około 370 m. n.p.m. (max. 381 m.) z wystawą południowo-

zachodnią. Położenie polany: Garmin 48°31,7xxN, 18°51,9xx'E, potwierdzenie: Gogle 

maps: 48°31'44.x"N 18°51'57.x"E, DMS: 48° 31'4x"N 18°51'5x"E. 

 

W wymienionej miejscowości, na innej po-

lanie, położonej na wysokości 452 m. n.p.m. 

(max 459 m.) obserwowano występowanie 

imago motyli gatunków: Pieris brasscae 

(LINNAEUS, 1758) f, Pieris napi (LINNAEUS, 

1758) m, Colias hyale (LINNAEUS, 1758) m+f, 

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) m, 

Boloria dia (LINNAEUS, 1767), Argynnis adippe 

(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Argynnis 

paphia (LINNAEUS, 1758), (f - female, m - ma-

le). 

Do najciekawszej obserwacji motyli można 

zaliczyć obserwację imago motyla Brintesia 

circe (FABRICIUS, 1775), na polanie z obser-

wowanymi modliszkami.  

Inne osoby dokonały obserwacji tego moty-

la w innych lokalizacjach w okolicach wyka-

zanej miejscowości.  

Wykonano dokumentację fotograficzną 

wybranych owadów i terenu ich występowa-

nia.  

Współrzędne GPS określano na podstawie 

danych z nawigacji Garmin Etrex 30.  

 

 

Fot. 2. Mantis religiosa (L., 1758) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/1758
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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Krótkie doniesienia - Short communications 

 

 

Nowe stanowiska Osmoderma barnabita MOTSCHULSKY, 1845 (Coleoptera, Sca-
rabaeidae) w Polsce. 

New localities of Osmoderma barnabita MOTSCHULSKY, 1845 (Coleoptera, Scara-
baeidae) in Poland. 

 
Minkina Łukasz, Nowy Targ, email: klekel@interia.eu 

 

ABSTRACT: This publication contains informations about new localities of Osmoderma 

barnabita MOTSCHULSKY, 1845 in Poland.  

 

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeidae, Osmoderma, new record. 

 

Do roku 1994 jedynym gatunkiem stwierdzanym na terenie Polski była Osmoderma 

eremita (SCOPOLI, 1763). W roku 1991 TAUZIN i BARAUD opisali z Grecji Osmoderma las-

sallei. Następnie w roku 1994 TAUZIN wykazał ogólnikowo dla Polski nowoopisany gatu-

nek. W 1997 r. KALISIAK J. podał w swojej publikacji O. lassallei jako nowy dla fauny 

Polski. Kolejnych danych na temat O. lassallei dostarczyli KOWALCZYK J. K. 

i ZIELIŃSKI S. w 1998 r.. Według najnowszych danych dostarczonych przez AUDISIO i inn. 

w 2007 r. na terenie Polski występuje jedynie O. barnabita MOTSCHULSKY, 1845. 

O. eremita występuje w Zachodniej Europie, a O. lassallei na terenie północno-zachodniej 

Grecji, oraz europejskiej części Turcji. Wcześniejsze doniesienia dotyczące O. eremita, 

oraz O. lassallei na terenie Polski należy więc odnieść do O. barnabita. 

Według najnowszej wiedzy, w Polsce występuje tylko jeden gatunek z rodzaju Osmo-

derma, w dodatku nie do pomylenia z innymi gatunkami z rodziny Scarabaeidae.  

W wyniku obserwacji rodzaju Osmoderma na terenie Polski udało się odnaleźć jego 

nowe stanowiska. Dokonywano jedynie wizualnych obserwacji tego chrząszcza: 

- Wyżyna Małopolska: Grodzonowice [UTM DA57], 1 ex., 15.08.2013, żerujący na gniją-

cych owocach śliwy renklody; 1 ex., 08.09.2012, żerujący na gnijących owocach śliwy ren-

klody; 1 ex., 12.08.2012, żerujący na gnijących owocach śliwy renklody; 1 ex., 29.06.2012, 

siedzący na starej wierzbie; 1 ex., 28.07.2008, siedzący na starej gruszy, 

- Góry Stołowe: Wambierzyce [UTM XR09], 1 ex., 05.07.2000, na starym drzewie rosną-

cym na terenie Kalwarii. 
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