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430. Nowe dane o dwóch gatunkach motyli (Lepidoptera: Oecophoridae,
Adelidae) w północnej Polsce *
New records of two species of Lepidoptera (Oecophoridae, Adelidae) in Northern
Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Oecophoridae, Adelidae, new records, N Poland.

Na obszarze parku krajobrazowego ,,Dolina Słupi” (woj. Pomorskie) stwierdzono obec-
ność występowania dwóch interesujących gatunków motyli.

Nemophora  congruella (ZELLER, 1839) (ADELIDAE)
– Dębnica Kaszubska (UTM: XA42), 4 VI 2004, 1 ex, złowiony w przydomowym ogrodzie.

Gatunek ten był wykazywany  jedynie z Tatr, Puszczy Białowieskiej i rezerwatu „Jata”
koło Łukowa (BARANOWSKI, BARAN 2004: Wiad. entomol., 23, 3: 176).

Batia lambdella (DONOVAN, 1793) (OECOPHORIDAE)
– Dębnica Kaszubska (XA42), 27 VI 2001, 1 ex, złowiony w godzinach popołudniowych, na

skraju lasu mieszanego, przy krzewach żarnowca Cytisus scoparius LINK.
W ostatnich latach notowany na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w okolicach Włady-

sławowa (Malkiewicz i in. 2004: Pol. Pismo ent., 73, 4: 347-354).
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431. Nowe dane o występowaniu rzadkich gatunków Arctiidae (Lepidoptera)
w Polsce
New data on the occurrence of rare species of Arctiidae (Lepidoptera) in Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Arctiidae, Chelis maculosa, Pericallia matronula, Arctia villica, Euplagia quadri-
punctaria, new localites, Poland.

Niniejsze doniesienie przedstawia wykaz nowych stanowisk, czterech rzadko spotykanych
gatunków Arctiidae, umieszczonych w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”.

Chelis maculosa (GERNING, 1780)
– rez. „Krzyżanowice” (UTM: DA69), 8 VII 2004 – 1 ex., do światła w środowisku kseroter-

micznych muraw nagipsowych.
– Pińczów (DB60), 24 VI 2004 – 2 exx., do światła w zbiorowisku roślinności kserotermicz-

nej.
– Sandomierz - Kamień Plebański (EB51), 3 VIII 2001 – 1 ex., do samołówki świetlnej w są-

siedztwie lessowego zbocza z murawą kserotermiczną.
Gatunek znany zaledwie z kilku stanowisk w Polsce, z Ponidzia podawany przed ponad 40

laty, a na Wyżynie Sandomierskiej odnotowany był dotąd tylko z jednego stanowiska w oko-
licach Dwikoz.

Pericallia matronula (LINNAEUS, 1758)
– Huta Komorowska (EA58), 5 VII 1997 – 6 exx., do samołówki świetlnej na skraju grądu.
– Kotowa Wola (EB60), 1 VII 1997 – 2 exx., do samołówki świetlnej na skraju grądu niskiego.

* Druk pracy sfinansowany przez autora.
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432. Nowe stanowisko Eucarta virgo (TREITSCHKE, 1835) (Lepidoptera:
Noctuidae) w Polsce *
A new locality of Eucarta virgo (TREITSCHKE, 1835) (Lepidoptera: Noctuidae) in
Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctudae, Eucarta virgo, new locality, N Poland.

W trakcie prowadzenia obserwacji nad motylami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
(woj. pomorskie) stwierdzono obecność na tym obszarze, w dwóch kolejnych sezonach
Eucarta virgo (TREITSCHKE):
– Dębnica Kaszubska (UTM: XA42), 13 VI 2003 – 1 ex., 3 VIII 2004 – 1 ex., oba okazy zło-

wiono do światła lampy żarowo-rtęciowej.
Jest to aktualnie najdalej na północ wysunięte stanowisko tego gatunku w Polsce, położo-

ne w odległości około 40 km od Morza Bałtyckiego.

Paweł DANLOWSKI, Dębnica Kaszubska

– Poleski Park Narodowy, Bagno Bubnów (FB59) ad Sęków, 2 VII 1991 – 2 exx., do światła
na obrzeżu torfowiska niskiego.
Gatunek nie podawany dotychczas z Polesia Lubelskiego, a w Kotlinie Sandomierskiej

odnotowany był ostatnio tylko w okolicach Kolbuszowej.

Arctia villica (LINNAEUS, 1758)
– Sandomierz - Kamień Plebański (EB51), 20 VI 2001 – 1 ex., do samołówki świetlnej

w środowisku antropogenicznym.
– Świdnik (FB17), 25 VI 1998 – 1 ex., do światła na skraju grądu.

Gatunek znany z Wyżyny Sandomierskiej jedynie z historycznych stanowisk, a z Lubelsz-
czyzny podany ostatnio tylko z okolic Kazimierza nad Wisłą.

Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761)
– Rybotycze (FA01), 20 VII 1996 – 11 exx., obserwowano w dzień na poboczu drogi leśnej.
– Siedliska (FA31), 15 VII 2001 – 1 ex., w dzień na kwiatach ostrożenia polnego Cirsium

arvense (L.) SCOP. w pobliżu rezerwatu „Skarpa Jaksmanicka”.
Gatunek nie podawany z najbliższych okolic Przemyśla, a na Pogórzu Przemyskim był no-

towany w latach 60-tych ubiegłego wieku.
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