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– rez. „Skorocice” (DA78), obrzeża strumyka, ex larva, 1%, 11 V; ex larva, 1&, 13 V 1997;
roślina pokarmowa – Agropyron repens (L.) P. B. (leg. et coll. T. BARAN).
Gatunek występujący w południowej i lokalnie środkowej Europie. Z Polski wykazany

stosunkowo niedawno z kilku stanowisk z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Po-
znania (BUSZKO 1989: Pol. Pismo Ent., 59: 235-241).

Elachista quadripunctella (HÜBNER, 1825)
– Cisna (EV95), las mieszany, 1%, 1&, 19 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).

Gatunek znany prawie w całej Europie. W Polsce wykazany z kilku stanowisk zlokalizo-
wanych na terenach górskich i podgórskich oraz z miejscowości Soldany, znajdującej się
w północno-wschodnie części kraju.

Elachista subocellea (STEPHENS, 1834)
– rez. „Chotel Czerwony” (DA78), kserotermiczna murawa na podłożu gipsowym, 3%%,

18 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN).
– Nowosiółki (EV97), trawiaste zbocze na skraju lasu mieszanego, 5%%, 3&&, 19 VI 1999

(leg. et coll. T. BARAN).
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie. W Polsce stwierdzony dotychczas jedynie

w okolicach Krosnowic, Młodowie, Ludwikowie, Krościenku, Ojcowie oraz w rezerwacie
„Zbocza Płutowskie”.
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Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS) zasięgiem swego występowania obejmuje obszar od
środkowo-wschodniej części Europy po wschodnią część Syberii. Z Europy wykazana została
z krajów skandynawskich, krajów byłego Związku Radzieckiego, Polski, Słowacji i Czech.
W Polsce występuje lokalnie we wschodniej częsci kraju, od Mazur i Suwalszczyzny po Pogó-
rze Przemyskie. W miejscach występowania bywa liczna. Najdalej na zachód w północno-
wschodniej Polsce znaleziona była w okolicach Ostródy.

Omawiany gatunek złowiony został przeze mnie na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego:
– Czarny Bryńsk (UTM: DD19), 27 III 1999, 1%, do światła.

Znalezisko to jest godne odnotowania jako skrajnie zachodnie stanowisko tego gatunku
w Polsce i jedno z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk w skali całego zasięgu gatunku.
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