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KRÓTKIE DONIESIENIA

454. Nowe stanowisko Ectoedemia albibimaculella (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce
New locality of Ectoedemia albibimaculella (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) in Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Nepticulidae, Ectoedemia albibimaculella, new locality, Poland.

Ectoedemia albibimaculella (LARSEN) jest monofagiem mącznicy lekarskiej – Arctostaphylos uva-ursi L. Larwy minują w łodygach, ogonkach i blaszkach liściowych tej rośliny.
Dotychczas znane były w Polsce dwa stanowiska omawianego gatunku: „Wydma Łuże”
w Kampinoskim Parku Narodowym, skąd wykazany był w latach 40-tych i Glinki koło Torunia, gdzie gatunek ten stwierdzono pod koniec lat 80-tych XX wieku.
Nowe stanowisko odkryto w kompleksie „Wydm Lucynowsko-Mostowieckich” koło Wyszkowa (50 km na północny-wschód od Warszawy):
– SOO Natura 2000 – Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie ad Mostówka (UTM: ED31/ED32),
15 VI 2006 – 2 exx., w zbiorowisku określanym jako wrzosowisko mącznicowe (Arctostaphyllo-Callunetum). Osobniki tego gatunku wypłoszono (odłowiono w czerpak entomologiczny)
z płatów mącznicy, w godzinach wieczornych (około godz. 20), tuż po niewielkich opadach
deszczu, przy czym temperatura była stosunkowo wysoka – około 20° C.
Anna MAZURKIEWICZ, Zakł. Zool. SGGW, Warszawa

455. Postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772)
(Lepidoptera: Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku
Willowherb Hawk-moth – Proserpinus proserpina (P ALLAS , 1772) (Lepidoptera:
Sphingidae) in coastal dune of Polish Baltic Shore
KEY WORDS: Lepidoptera, Sphingidae, Proserpinus proserpina, new record, Baltic Shore, Poland.

Proserpinus proserpina (PALLAS) jest w Polsce gatunkiem na ogół rzadko spotykanym,
znany z rozproszonych stanowisk głównie w południowej części kraju. Podlega prawnej
ochronie.
W ostatnich latach intensyfikacja badań lepidopterologicznych doprowadziła do wykrycia
wielu nowych stanowisk.
W roku 2005 stwierdzono występowanie P. proserpina na wybrzeżu Bałtyku:
– Łeba (UTM: XA67), plaża zachodnia, wydma biała, 23 VI 2005, 1 ex., leg. R. WĄSALA.
Na uwagę zasługuje fakt, iż obserwowany okaz był w bardzo dobrej kondycji, bez śladów
„zlatania”. Ponadto w tym samym miejscu i czasie odłowiono przy świetle lampy żarowo-rteciowej interesujące gatunki sówkowatych: Oligia fasciuncula (HAW.) – 10 exx., Chortodes elymi (TREIT.) – około 25 exx.
Roman WĄSALA, Kat. Entomol. AR, Poznań

