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181. Nowe stanowiska rzadkich motyli (Lepidoptera) w Polsce.
New records of some rare Polish Lepidoptera.
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Podczas obserwacji przyrodniczych prowadzonych w Beskidzie Niskim w okolicach wsi
Zyndranowa (EV47) stwierdziliśmy występowanie kilku gatunków motyli (Lepidoptera),
których rozsiedlenie w Polsce jest niezbyt dobrze poznane. Stanowiska te rozszerzają zna-
ne dotychczas granice zasięgu omawianych gatunków.

Hypoxystis pluviaria PROUT, 1915 (Geometridae)
– Zyndranowa, 28 V 1995, 1&. Motyla złowiono o zmierzchu latającego nad niewielkim

strumieniem.
Gatunek znany z Europy Środkowej i Azji Mniejszej. Z terenu Polski wykazywany w

ubiegłym wieku z okolic Olsztyna oraz znaleziony ostatnio w Puszczy Białowieskiej (dane
niepublikowane). Stanowisko w Beskidzie Niskim rozszerza zasięg tego gatunku na obszar
południowo- wschodniej Polski.

Coleophora ornatipennella (HÜBNER, 1796) (Coleophoridae)
– Zyndranowa, 1 VI 1995, 1& złowiona do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i południowej. W Polsce znany z niewielu rozpro-
szonych stanowisk, głównie w części południowej ( okolice Krakowa, Pińczowa oraz Pieni-
ny).

Depressaria pastinacella (DUPONCHEL, 1838) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 25 V 1995, 1%, 2&&. Okazy złowiono o zmierzchu podczas wypłaszania z

roślinności zielnej.
W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk w okolicach Krakowa, Dolnego Śląska i

Pomorza są to jednak dane historyczne. Ostatnio wykazany z okolic Torunia, stanowisko w
Beskidzie Niskim potwierdza jego występowanie w południowej części kraju.

Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839 (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 22–28 V 1995, 2%%, 1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii. W ubiegłym wieku wykazywany z
Pomorza i Dolnego Śląska, a w okresie międzywojennym z okolic Poznania, ostatnio zna-
leziony w Pieninach.

Agonopterix carduella (HÜBNER, 1816) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 21–25 V 1995, 2%%, 1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii, a ostatnio wykazywany również z
Łotwy i Litwy. Z terenu Polski znany tylko z Beskidu Sądeckiego. Stanowisko w Beskidzie
Niskim potwierdza południowy charakter zasięgu tego gatunku.

Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 27 V 1995, 1%,1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i północnej oraz z Krymu. W Polsce wykazywany w
ubiegłym wieku z Dolnego Śląska, a w czasach współczesnych wykazany z Pienin i Beskidu
Ustrońskiego.

Materiały dowodowe przechowywane są w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM w
Poznaniu.
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