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DONIESIENIA
Short notes
Nowe stanowisko Megalophanes viciella (Denis et Schiffermüller, 1775)
(Lepidoptera: Psychidae) w Polsce
New locality of Megalophanes viciella (Denis et Schiffermüller, 1775)
(Lepidoptera: Psychidae) in Poland

Rodzaj Megalophanes Heylaerts, 1881 reprezentowany jest w faunie światowej
przez osiem gatunków rozsiedlonych w Europie, Azji i Północnej Afryce. Dwa z nich
występują w Polsce: M. viciella (Denis et Schiffermüller, 1775) i M. stetinensis (Hering,
1846) (Sobczyk T. 2011. Psychidae (Lepidoptera). World catalogue of insects 10: 476
pp.).
M. viciella rozsiedlony jest w Palearktyce: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy,
Estonia, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja,
Turcja, kraje byłej Jugosławii, Japonia, Słowenia, Ukraina. W Polsce jest rzadko łowiony
ale w miejscach występowania bywa liczny. Jego obecność potwierdzono w dziewięciu
województwach (Buszko J., Nowacki J. 2000. Polish entomological monographs 1:
1–178).
W okresie od końca lipca do pierwszej dekady września 2014 roku w kompleksie łąk
o powierzchni kilkuset hektarów w okolicach Brójec (woj. lubuskie) [WT49], stwierdzono
kilkaset koszyczków tego gatunku z żywymi gąsienicami. Kilkanaście sztuk jest obecnie
hodowanych. Stwierdzeń dokonano zarówno w miejscach wilgotnych jak i suchych.
Większość łąk ma charakter wilgotny i podmokły. Niewielkie powierzchnie zajmują
łąki suche z zawciągiem oraz macierzanką i tam właśnie zaobserwowano największe
zagęszczenie koszyczków.
Żerowanie stwierdzono w końcu lipca na krwawnicy pospolitej (Lythrum salicaria).
Ponadto koszyczki znaleziono na sicie członowatym (Juncus articulatus), sicie
sinym (Juncus inflexus), skrzypie (Equisetum sp.), zawciągu pospolitym (Armeria
maritima), babce lancetowatej (Plantago lanceolata), groszku żółtym (Lathyrus
pratensis), brodawniku zwyczajnym (Leontodon hispidus). Znajdowały się najczęściej
w szczytowych częściach roślin.
Rozwój larwalny tego gatunku trwa zwykle dwa lata. W hodowli udaje się skrócić
ten czas do roku. Zimuje w stadium gąsienicy. Postacie dorosłe spotyka się w czerwcu
i lipcu.
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