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DONIESIENIA
Short notes
Nowe stanowiska Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera:
Noctuidae) w południowej Polsce na terenie województwa opolskiego
New localities of Atethmia centrago (Haworth, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) in southern Poland
in the Opole district

Atethmia centrago (Haw.) jest znany w całej Europie Środkowej i Wschodniej
z wyjątkiem Litwy i Białorusi. Rzadko spotykany w północnej części kontynentu, na
południu występujący lokalnie (Nowacki J. 1998. The noctuids (Lepidoptera, Noctuidae)
of Central Europe, Bratislava: 143 pp.)
Gatunek związany pokarmowo z jesionem Fraxinus L. Gąsienice początkowo
zasiedlają pąki, a w późniejszych okresach wzrostowych preferują kwiaty i liście. Zimują
jaja w małych zagłębieniach kory lub na gałązkach. Motyl pojawia się na początku
sierpnia i jest spotykany do połowy października (Catalogue of the Lepidoptera of
Belgium 2014. Last update 19 November 2014, accessed 19 November 2014. http://
uahost.uantwerpen.be/vve/checklists/lepidoptera/LepMain.htm).
W dniach 4-18.09.2013, stwierdzono występowanie gatunku na dwóch nowych
stanowiskach w województwie opolskim:
Przylesie [XS62], gm. Olszanka, 04.09.2013, 1ex., leg. et coll. K. Klimek, det. T.
Blaik. Motyl został złowiony przy ekranie świetlnym oświetlanym żarówką typu MIX
160 W.
Brzeg [XS73], gm. miejska, 18.09.2013, 1 ex,. leg. et coll. K. Klimek, det. T. Blaik.
Osobnik został znaleziony na stacji paliw, gdzie prawdopodobnie został przywabiony
przez liczne światła.
Gatunek ten był dotychczas spotykany w województwach dolnośląskim
i wielkopolskim (Buszko J., Nowacki J. 2000. Polish entomological monographs 1:
1–178). Po 2000 roku odnotowano go również w województwach świętokrzyskim
i lubelskim (Jonko K. 2014. Butterflies and Moths of Europe. Last modification
16 November 2014, accessed 19 November 2014. http://www.lepidoptera.eu/start.
php?lang=PL).
Obserwacje te zachęcają do prowadzenia dalszych badań nad fauną motyli zarówno
na podanych stanowiskach jak i w obrębie całego województwa.
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