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192. Uwagi o interesujących gatunkach Depressariidae (Lepidoptera) złowio-
nych w Wielkopolskim Parku Narodowym
Notes on some rare, interesting moth species of the family Depressariidae
(Lepidoptera) collected in the Wielkopolski National Park
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Dane dotyczące rozmieszczenia przedstawicieli rodziny Depressariidae są rozproszone
w wielu przeważnie trudno dostępnych czasopismach pochodzących z ubiegłego wieku. In-
formacje te ze względu na duże podobieństwo morfologiczne wielu gatunków, różniących
się w sposób wyraźny tylko budową narządów genitalnych nie mogą być obecnie uznane za
w pełni wiarygodne.

Podczas prowadzenia w ostatnich latach uzupełniających obserwacji w Wielkopolskim
Parku Narodowym, przy zastosowaniu generatora spalinowego „Yamaha” umożliwiającego
penetrowanie miejsc wcześniej niedostępnych, stwierdzono występowanie kilku interesu-
jących gatunków.

Agonopterix selini (HEINEMAN,1870)
– XT29 Łódź, 1&, 7 VIII 1994, do światła lampy rtęciowej.

Gatunek znany z niewielu stanowisk z okolic Wrocławia są to jednak dane pochodzące
sprzed około 100 lat. Jedyne pewne stanowisko znajduje się w okolicy Rogoźna. Stanowi-
sko w Wielkopolskim Parku Narodowym to drugie  stanowisko w Polsce. Gatunek znany z
Europy środkowej i południowej oraz Szwecji i Finlandii.

Agonopterix subpropinquella (STAINTON, 1849)
– XT29 Łódź, 1%, 26 IV 1995, znaleziono jeden okaz podczas przeszukiwania roślin po

zapadnięciu zmroku przy użyciu latarki w pobliżu światła lampy rtęciowej.
Gatunek znany jedynie z niewielu stanowisk w okolicach Wrocławia i Rytra są to jednak

dane pochodzące z ubiegłego wieku. Znalezienie tego gatunku w Wielkopolsce znacznie
rozszerza jego uznawany dotychczas zasięg. Termin znalezienia jest potwierdzeniem hi-
bernowania dojrzałych osobników. Poza Polską znany z Europy środkowej i północnej.

Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870)
– XT29 Górka, 1%, 25 VII 1981, do światła lampy rtęciowej.

W Polsce wykazywany współcześnie z Pienin, Beskidu Niskiego i Ustrońskiego, w cza-
sach historycznych podany z okolic Wrocławia. Znany z Europy środkowej i północnej
oraz Krymu.

Depressaria douglasella STAINTON, 1849
– XT29 Łódź, 2&&, 7 VIII 1994, podczas wypłaszania z roślinności po zapadnięciu zmroku.

W Polsce współcześnie znaleziony w Beskidzie Ustrońskim oraz rezerwacie „Las Piw-
nicki” koło Torunia, historyczne stanowiska znane są z okolic Wrocławia i Rytra. Gatunek
szeroko rozprzestrzeniony w Europie, znany również z Maroka.

Depressaria pulcherrimella STAINTON,1849
– XT29 Górka, 1%,  22 IV 1994, znaleziony podczas wypłaszania z roślin po zapadnięciu

zmroku w pobliżu lampy rtęciowej.
Jest to drugie stanowisko tego gatunku w Polsce a termin złowienia potwierdza możli-

wość hibernowania stadiów imaginalnych. Dane historyczne pochodzące z ubiegłego wieku
z powodu niewielkich różnic morfologicznych należy uznać za wątpliwe; dotychczas jedynym
pewnym miejscem występowania tego gatunku był rezerwat „Las Piwnicki” koło Torunia.
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