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390. Nowe stanowiska Chrysoclista linneella (CLERCK, 1759) i Spuleria
flavicaput (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera: Agonoxenidae) w Polsce
New localities of Chrysoclista linneella (CLERCK, 1759) and Spuleria flavicaput
(HAWORTH, 1828) (Lepidoptera: Agonoxenidae) in Poland
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Rodzina Agonoxenidae liczy w Polsce 9 gatunków; ich rozmieszczenie na terenie kraju
jest jeszcze stosunkowo słabo poznane. Poniżej podajemy nowe stanowiska dwóch rzadko
spotykanych przedstawicieli tej rodziny.

Chrysoclista linneella (CLERCK, 1759)
– rez. „Skarpa Ursynowska” (EC07), 3 VI 2003 – 1 ex., w dzień na pniu starej lipy Tilia cor-

data MILL. rosnącej w grądzie (Tilio-Carpinetum) na zboczu rezerwatu (leg., coll. A. MA-
ZURKIEWICZ).

– Warszawa - Ursynów (EC07), 3 VI 2003 – 1 ex., na pniu kilkunastoletniej lipy Tilia cordata
w nasadzeniach przydrożnych (leg., coll. A. MAZURKIEWICZ).
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, znany również z Azji Mniejszej i Ameryki

Północnej. W Polsce odnotowany ostatnio w rez. „Las Piwnicki” koło Torunia, Puszczy Bo-
reckiej i Białowieży, ponadto znany z kilku historycznych stanowisk. Dotychczas nie był po-
dawany z Mazowsza. Gąsienice Ch. linneella rozwijają się w tkance korkowej lip (Tilia spp.).

Spuleria flavicaput (HAWORTH, 1828)
– Świdnik (FB17), 21 V 2000 – 1 ex., 20 V 2001 – 1 ex., do światła na obrzeżu grądu (Tilio-

Carpinetum) (leg., coll. K. PAŁKA).
Gatunek o zasięgu obejmującym środkową i południową Europę oraz Azję Mniejszą.

W Polsce bardzo rzadko spotykany: dotychczas znany tylko z Poznania i rez. „Zbocza Płu-
towskie” koło Chełmna. Gąsienice żerują w pędach głogów Crataegus monogyna JACQ.
i C. laevigata (POIR.).

Anna MAZURKIEWICZ, Zakł. Zool. SGGW, Warszawa
Krzysztof PAŁKA, Inst. Biol. UMCS, Lublin

już został z większość krajów Europy, a jako jego rośliny żywicielskie notowane są hodowa-
ne gatunki krzewów iglastych (Thuja spp., Chamaecyparis spp., Juniperus spp.). W Polsce
A. trifasciata stwierdzono po raz pierwszy w 1999 roku w Siekierkach nad Odrą (BARANIAK,
WALCZAK 2003: Wiad. entomol., 21: 223-227). Podane poniżej stanowiska omawianego ga-
tunku wskazują, że mógł on już zasiedlić znaczną część kraju.
– Warszawa - Ursynów (EC07), 1 VI 2004, 1 ex., złowiony na żywotniku Thuja occidenta-

lis L. w godzinach wieczornych, 11 VI 2004, 1 ex., do światła (leg., coll. A. MAZURKIE-
WICZ).

– Świdnik (FB17), 17 V 2004, 1 ex., do światła (leg., coll. K. PAŁKA).
– Szczecinek (XV15), 5 VI 2004, 3 exx., wypłoszone z Juniperus chinensis L. w godzinach

popołudniowych, ponadto obserwowane były liczne osobnik latające w pobliżu roślin żywi-
cielskich (leg., coll. A. MAZURKIEWICZ).
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