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351. Nowe dane o dwóch gatunkach zwójkówek (Lepidoptera:Tortricidae)
w północnej Polsce *
New localities of two species of Tortricidae (Lepidoptera) in Northern Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Gibberifera simplana, Phalonidia curvistrigana, new localities, N Poland.

Z pośród wielu gatunków motyli z rodziny Tortricidae, które stwierdziłem na obszarze
parku krajobrazowego ,,Dolina Słupi” (woj. Pomorskie) w latach 1998–2001, dwa w ostat-
nich latach nie były notowane w Polsce. Zasługują zatem na szczególną uwagę.

Gibberifera simplana (FISCHER V. ROSLERSTAMM,1839)
– Dębnica Kaszubska (UTM: XA42), las mieszany, gąsienice zebrane 4 VIII 1999, motyle

ex larva, 7–27 IV 2000;
– Dębnica Kaszubska (XA42), skraj lasu, gąsienice zebrane 19–29 VIII 2000, motyle ex

larva 25 V – 4VI 2001.
Larwy zbierałem na odrostach niskich krzewów Populus tremulae (L.). Żerowały w zespo-

lonych świeżych liściach. Przeobrażały się w nadgryzionym i sprzędzonym skrawku liścia. Zi-
mowały w stadium poczwarki.

Phalonidia curvistrigana (STAINTON, 1859)
– Dębnica Kaszubska (XA42), 21VII1999, 1 ex. do światła lampy żarortęciowej.

Za pomoc w oznaczeniu powyższych gatunków składam serdeczne podziękowanie Panu
Prof. Jarosławowi BUSZKO.

Paweł DANLOWSKI, Dębnica Kaszubska

352. Microlepidoptera (Depressaridae, Oecophoridae) nowe dla województw:
łódzkiego i dolnośląskiego
Species of Microlepidoptera (Depressaridae, Oecophoridae) new to the districts of Łódź
and Lower Silesia

KEY WORDS: Lepidoptera, Depressaridae, Oecophoridae, faunistics, Łódź district, Lower Silesia, Poland.

Występowanie Depressaridae i Oecophoridae w województwie łódzkim i dolnośląskim jest
słabo poznane. W województwie łódzkim wykazano dotychczas tylko 32 gatunki w tym 13 do
1960 r., natomiast na Dolnym Śląsku 78 gatunków w tym tylko dwa po 1960 r. (BUSZKO,
NOWACKI 2000: The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist. P. T. Ent. Poznań,
Toruń. 178 ss.)

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu wiedzy o rozmieszczeniu trzech gatunków
w środkowej i południowo zachodniej Polsce.

Agonopterix multiplicella (ERSCHOFF, 1877)
– województwo łódzkie: Wieluń (CB27 ), 30 VIII 2002 – 1 ex. zwabiony do światła w ogro-

dzie, leg. et coll. I. SZELĄG.
Gatunek o rozmieszczeniu palearktycznym. W Polsce znany z Torunia, Pojezierza Mazur-

skiego i Wyżyny Sandomierskiej. Gąsienica żeruje na Artemisia vulgaris L. (PAŁKA 1992:
Wiad. Entomol., 11: 63-64). Pojaw motyla: sierpień–maj.

* Druk pracy sfinansowany przez autora.


