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ABSTRACT: The authors present new localities of 21 rare or otherwise interesting species
of Microlepidoptera from Poland. Hypatopa segnella (ZELL.) is reported as new to the Polish
fauna. Blastobasis roscidella (ZELL.) should be removed from the list of Polish Lepidoptera
because specimens collected by WOCKE were erroneously determined.
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Informacje o występowaniu w Polsce gatunków z wielu rodzin motyli tzw.
drobnych Microlepidoptera są bardzo fragmentaryczne i przeważnie pocho-
dzą sprzed kilkudziesięciu lat. Autorzy uważają zatem za celowe podanie no-
wych stanowisk dla 21 gatunków, które są rzadko spotykane i tylko w ściśle
określonych biotopach. Okazy dokumentujące poniższe doniesienie znajdu-
ją się w kolekcjach autorów. Jednocześnie autorzy dziękują koledze Jarosła-
wowi BUSZKO za udostępnienie informacji o stanowiskach jednego z oma-
wianych gatunków.

Roeslerstammiidae

Roeslerstammia pronubella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– Parchatka (EB69), 5 V 1996, 1 ex., złowiony w dzień w grądzie.
– Bochotnica (EB78), 13 V 1986, 1 ex., okaz złowiono w dzień na skraju grądu.
– Łęczna (FB38), 4 V 1992, 1 ex., złowiono w dzień w parku miejskim.
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W Polsce rozsiedlenie słabo poznane, dotychczas wykazany tylko z okolic
Torunia, Pienin i Śląska (BARANIAK 1990).

Douglasiidae

Tinagma ocnerostomella (STAINTON, 1850)

– Złota Góra ad Rożubowice (FA31), 24 VI 1997, 3 exx..
– Zawadówka (FB66), 25 VI 1994, 1 ex.
– Wola Wereszczyńska (FC40), 7 VI 1991, 1 ex..

Motyle na wszystkich wymienionych wyżej stanowiskach wypłoszono
w dzień w zbiorowiskach roślinności kserotermicznej, ze żmijowca zwy-
czajnego (Echium vulgare L.).
Rozsiedlenie w Polsce słabo poznane, znany zaledwie z kilku stanowisk,

dane te jednak pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat. Współcześnie stwierdzo-
ny w rez. „Las Piwnicki” (BUSZKO 1991) i rez. „Bielinek” nad Odrą (BARA-
NIAK, PAŁKA 1996). Nowe stanowiska w Polsce południowo-wschodniej su-
gerują, że zasięg tego gatunku obejmuje obszar całego kraju.

Agonoxenidae

Blastodacna hellerella (DUPONCHEL, 1838)

– rez. „Stawska Góra” (FB67), 24 VII 1994, 1 ex., złowiono do światła lampy
rtęciowej w zbiorowisku roślinności kserotermicznej.
Rozsiedlenie w Polsce bardzo słabo poznane, gatunek ten dotychczas

znany był tylko ze Śląska (WOCKE 1874), lecz dane te pochodzą sprzed po-
nad stu lat. Nowe stanowisko w okolicach Chełma jest więc potwierdzeniem
występowania tego gatunku w Polsce.

Deuterogoniidae

Deuterogonia pudorina (WOCKE, 1857)

– Janowice (EB68), 12 VIII 1996, 2 exx., do światła lampy rtęciowej umiesz-
czonej na skraju boru świeżego w bezpośrednim sąsiedztwie stawów i olsu.

– Przybysławice (EB99), 10 VII 1995, 2 exx., do światła na wydmie otoczonej
wilgotnymi łąkami.

– Poleski Park Narodowy: Bagno Bubnów (FB59), 4 VIII 1991, 2 exx., do
światła na obrzeżu torfowiska przejściowego.

– Poleski Park Narodowy: Jezioro Moszne (FC40), 2 VIII 1994, 1 ex., do
światła na torfowisku przejściowym.
Znany z niewielu rozproszonych stanowisk na terenie kraju (TOLL 1964),

a ostatnio wykazany z okolic Torunia (BUSZKO 1991).
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Blastobasidae

Blastobasis phycidella (ZELLER, 1839)

– Rzecin, Jezioro Pustelnik (WU84), 17 VI 1994, 1 ex., do światła w borze
suchym otaczającym śródleśne jezioro.

– Mosina (XT29), 20 IV 1994, 1 ex., wypłoszony w godzinach popołudnio-
wych w borze mieszanym.

– Brączewo (XU04), 7 VI 1995, 1 ex., do światła na zarastającym nasypie ko-
lejowym.

– rez. „Góry Pieprzowe” (EB51), 29 V 1995, 2 exx., do światła w zbiorowisku
muraw i zarośli kserotermicznych.

– Janowice (EB68), 21 VI 1996, 1 ex., do światła w borze świeżym.
– Okale (EB68), 5 VI 1997, 2 exx., do światła w borze mieszanym.
– Parchatka (EB69), 29 V 1995, 1 ex., złowiony w dzień na skraju grądu.
– Zaklików (EB72), 25 VI 1996, 1 ex., do światła w borze suchym na wydmie.
– Gródek ad Hrubieszów (GB12), 1–3 VII 1993, 1 ex., wypłoszony w godzi-

nach popołudniowych w zbiorowisku roślinności kserotermicznej.
W Polsce znany z kilku stanowisk w południowej części kraju (BUSZKO

1978). Ostatnio stwierdzony w okolicach Torunia (BUSZKO 1991), rezerwa-
cie „Skarpa Dobrska” koło Kazimierza Dolnego oraz w Kosyniu na Polesiu
Lubelskim (BUSZKO i in. 1996).

Hypatopa binotella (THUNBERG, 1794)

– Janowice (EB68), 21 VI 1996, 1 ex., do światła na skraju boru świeżego
w bezpośrednim sąsiedztwie stawów i olsu.
Gatunek znany w Polsce z nielicznych stanowisk na terenie całego kraju,

lecz dane te mają obecnie tylko historyczne znaczenie. W ostatnich latach
wykazany z okolic Torunia (BUSZKO 1991).

Hypatopa segnella (ZELLER, 1873)

– Oblasy (EB68), 7 VIII 1996, 1 ex., do światła w przesuszonym borze wil-
gotnym, w pobliżu wrzosowisk.
Gatunek nowy dla fauny Polski. Stanowisko systematyczne tego gatunku

zostało wyjaśnione w pracach SINEVA (1986, 1993). Najbliższe stanowiska
znajdują się w Czechach i na Słowacji (RIEDL 1996).

Autostichidae

Oegoconia deauratella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

– Dwikozy, Panieńska Góra (EB52), 14 VII 1987, 1 ex., do światła w zbioro-
wisku roślinności kserotermicznej.
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– Machnów (FA88), 1 VIII 1995, 1 ex., do światła w zbiorowisku roślinności
kserotermicznej.

– Rudnik (FB04), 3 VII 1986, 1 ex., do światła w zbiorowisku roślinności ru-
deralnej.
Gatunek znany w Polsce dotychczas tylko z okolic Mikołajek (CAPUSE

1965) i rezerwatu „Las Piwnicki” (BUSZKO 1991). Możliwy do odnalezienia
w wielu miejscach na terenie kraju.

Amphisbastidae

Pseudatemelia josephinae (TOLL, 1956)

– Wielkopolski Park Narodowy: Górka, (XT29), 11 VIII 1996, 1 ex., do
światła lampy rtęciowej w pobliżu rezerwatu Sarnie Doły. W trakcie odło-
wu obserwowano liczny przylot tego gatunku, zarówno do ekranu jak i w
jego bezpośrednie sąsiedztwo.

– Beskid Niski, Czeremcha, (EV57), 23 VII 1996, 2 exx., do światła lampy
rtęciowo-żarowej, usytuowanej w zarastającym, starym sadzie owocowym.
Gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk na terenie kraju,

w większości są to dane pochodzące sprzed kilkudziesięciu lat i wymagające
potwierdzenia (TOLL 1964). W ostatnich latach znaleziony w rezerwacie
„Las Piwnicki” (BUSZKO 1991).

Pseudatemelia flavifrontella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– Obrzycko (XU04), 11 VI 1996, 2 exx., do światła lampy usytuowanej na
śródleśnej piaszczystej drodze. Liczne osobniki obserwowano na tym sta-
nowisku również w godzinach popołudniowych.
W Polsce znajdowany niezbyt często (TOLL 1964). Starsze informacje

faunistyczne wymagają zweryfikowania z powodu nie odróżniania tego ga-
tunku od P. josephinae.

Amphisbatis incongruella (STAINTON, 1849)

– Oblasy (EB68), 27 IV 1996, 1 ex., złowiony dzień na obrzeżu boru suchego
porastającego śródleśną wydmę.
Gatunek wykazywany tylko w starszych pracach faunistycznych, ze Śląska

(WOCKE 1874) oraz okolic Bydgoszczy (TOLL 1964).

Hypercallia citrinalis (SCOPOLI, 1763)

– Zyndranowa (EV47), 5 VII 1996, 2 exx, złowione o zmierzchu podczas wy-
płaszania z roślinności zielnej.
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– Giżycko (EE58), 29 VI 1997, 1ex, leg J. BUSZKO.
– Turtul (FF 11), 10 VI 1997, 2 exx, leg J. BUSZKO.

Z Polski znany z niewielu rozproszonych stanowisk w południowej części
kraju (TOLL 1964 ). Do pułapek świetlnych nie przylatuje zbyt często, aktyw-
ny głównie o zmierzchu ale wówczas również lata niezbyt chętnie. Motyle
możliwe do uzyskania podczas wypłaszania z roślin zielnych.

Cosmopterigidae

Sorhagenia rhamniella (ZELLER, 1839)

- Dwikozy, rez. „Panieńska Góra” (EB52), 14 VI 1987, 1ex., do światła lam-
py w środowisku kserotermicznym.

– Celejów (EB78), 14 VII 1996, 1 ex., 16 VII 1997, 1 ex., do światła na skraju
łęgu.

– Wirkowice Las (FB44), 21 VI 1997, 1 ex., wypłoszony w dzień w zbiorowi-
sku zarośli kserotermicznych.

– rez. „Stawska Góra” (FB67), 29 VII 1994, 1ex., do światła w środowisku
kserotermicznym.

– Gródek (GB03), 1–3 VII 1993, 5 exx., do światła na zboczu kserotermicz-
nym.
Z Polski gatunek ten wykazany był dotychczas tylko z Wielkopolski, Ku-

jaw, Dolnego Śląska i Pienin (RIEDL 1984). Nowe stanowiska z Polski połu-
dniowo-wschodniej sugerują, że zasięg tego gatunku obejmuje prawdopo-
dobnie obszar całego kraju.

Sorhagenia janiszewskae RIEDL, 1962

– Albrechtówka (EB68), 11 VIII 1995, 1 ex., do światła w zbiorowisku zaro-
śli kserotermicznych.

– Gródek (GB03), 18 VI 1995, 1 ex., do światła na zboczu kserotermicznym.
Gatunek dotychczas znany w Polsce jedynie z Grudziądza, Wrocławia

i Sobótki (RIEDL 1984).

Sorhagenia lophyrella (DOUGLAS, 1846)

– Krajkowo (XT29), 28 VI 1983, 2 exx., złowiono w godzinach popołudnio-
wych w środowisku mocno przesuszonego łęgu.

– Wielkopolski Park Narodowy: Górka, (XT29), 30 VI 1983, 7 exx., do świa-
tła w lesie grądowym.

– Dwikozy, rez. „Panieńska Góra” (EB52), 26 VII 1997, 1 ex., do światła
w zbiorowisku roślinności kserotermicznej.
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– Karmanowice (EB78), 11 VII 1996, 1 ex., do światła w mocno prześwietlo-
nym grądzie.

– rez. „Skarpa Dobużańska” (EB81), 5 VII 1993, 2 exx., złowiono o zmroku
w środowisku kserotermicznym.

– Machnów (FA88), 7 VIII 1995, 2 exx., do światła w środowisku zarośli kse-
rotermicznych.

– Gródek (GB03), 18 VI 1995, 2 exx., do światła na zboczu kserotermicznym.
Gatunek dotychczas stwierdzony w okolicach Wrocławia i w Pieninach

(RIEDL 1984) oraz w Toruniu (BARAN 1997).

Vulcaniella pomposella (ZELLER, 1839)

– rez. „Skarpa Dobrska” (EB68), 25 V 1996, 2 exx., 12 VI 1997, 1 ex., wypło-
szone w dzień z roślinności zielnej na zboczu kserotermicznym.
Gatunek znany zaledwie z kilku stanowisk w zachodniej Polsce (RIEDL

1984 ) a, ostatnio podany również z okolic Włodawy (BUSZKO i in. 1996).

Choreutidae

Prochoreutis sehestediana (FABRICIUS, 1776)

– Oblasy (EB68), 30 VII 1997, 1 ex.
– rez. „Szklarnia”, (EB82), 3 VII 1997, 13 exx.
– Jezioro Moszne (FC40), 13 VI 1991, 1ex.

Na wyżej wymienionych stanowiskach, motyle łowiono w dzień na obrze-
żach torfowisk niskich.
Gatunek ten nie został wymieniony z terenu Polski w opracowaniu DIA-

KONOV’a (1996), a dotyczącym Europy lecz wynika to tylko z przeoczenia
autora opracowania. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w okolicach
Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy (TOLL 1956) , ostatnio znaleziony w okoli-
cach Torunia (BUSZKO 1991).

Prochoreutis myllerana (FABRICIUS, 1794)

– Wąwolnica (EB69), 26 VII 1997, 1 ex., do światła lampy rtęciowej (samo-
łówka w środowisku ruderalnym).
W Polsce dotychczas znany z Wolina oraz Katowic (TOLL 1956).

Porpe bjerkandrella (THUNBERG, 1784) [=Tabenna bjerkandrella (THUNB.)]

– rez. „Klonów” (DA47), 18 exx., wyhodowano z larw i poczwarek znalezio-
nych 25 VI 1997 roku w żerowiskach na liściach dziewięćsiłu bezłodygowe-
go (Carlina acaulis L.) rosnącego w lekko zacienionych miejscach na zbo-
czu kserotermicznym. Motyle lęgły się od 27 VI do 6 VII 1997.
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W Polsce gatunek ten znany był dotychczas tylko z terenów górskich
(TOLL 1956).

Urodidae

Wockia asperipunctella (BRAUND, 1851)

– Janowiec (EB68), 1 VI 1996, 1 ex., do światła na zboczu kserotermicznym.
Z Polski znany z niewielu rozproszonych stanowisk. Informacje o wystę-

powaniu tego gatunku pochodzą ze starych prac faunistycznych, ostatnio wy-
kazany z okolic Włodawy (BUSZKO i in. 1996).

Informację o występowaniu na terenie kraju gatunku Blastobasis roscidel-
la (ZELLER, 1847) (Blastobasidae) należy uznać za błędną i gatunek ten usu-
nąć z listy znanych z Polski motyli. W Polsce wykazany został tylko przez
WOCKE’go (1874) z okolic Obornik Śląskich. Okazy znajdujące się w kolek-
cji WOCKE’go przechowywanej w Instytucie Zoologicznym w Petersburgu,
są w rzeczywistości formami barwnymi Blastobasis phycidella (ZELL.) (SI-
NEV, informacja niepublikowana).

Według uzyskanych informacji rozsiedlenie Blastobasis roscidella obej-
muje basen Morza Śródziemnego, występowanie tego gatunku na terenie
Polski jest więc mało prawdopodobne. (SINEV, w przygotowaniu).

SUMMARY

Distribution data on 21 rare or otherwise interesting species of Microlepidoptera from
Poland are given. Hypatopa segnella (ZELL.) is recorded from Poland for the first time.

WOCKE (1874) reported Blastobasis roscidella (Zell.) as new to Silesia (now a part of Po-
land) fauna. The species should be removed from the list of Polish Lepidoptera because
specimens found by WOCKE were misidentified.

The record of Blastodacna hellerella (DUP.) is the second one and of Amphisbatis
incongruella (STT.) the third one in Poland.
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