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Rodzaj Lepteucosma DIAKONOFF, 1971 (Lepidoptera: Tortricidae)
w Europie

The Genus Lepteucosma DIAKONOFF, 1971 (Lepidoptera: Tortricidae)
in Europe
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ABSTRACT: Epinotia huebneriana KOCAK is transferred to Lepteucosma DIAKONOFF. The
latter was to date known from the Oriental Region and Afganistan. The present distribution
of the genus is given.
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Rodzaj Lepteucosma DIAKONOFF został utworzony dla pojedynczego
orientalnego gatunku L. oxychrysa DIAKONOFF, 1971, a następnie scharakte-
ryzowany ponownie (RAZOWSKI 1989) i umiejscowiony w plemieniu Euco-
smini po rodzaju Eucosma HÜBNER, 1825. W katalogu palearktycznych ga-
tunków tego plemienia (RAZOWSKI 1999) zaliczyłem do niego obok wyżej
wymienionego gatunku typowego dalsze dwa, L. lutescens (RAZOWSKI,
1967) opisany z Afganistanu i L. cerinodes (MEYRICK, 1909) z Assamu, któ-
ry poza Indiami znany jest także z północnego Wietnamu.

Obecnie zaliczam do Lepteucosma także Epinotia huebneriana KOÇAK,
1980, znany powszechnie pod zajętą nazwą Tortrix ustulana HÜBNER, [1811
–1813] (nowa kombinacja nazw: Lepteucosma huebneriana KOÇAK, 1980 –
comb. n.). KUZNETZOV (1978) włączył go do rodzaju Epinotia HÜBNER ilu-
strując genitalia samca i podobnie zaliczyłem go do tego rodzaju w katalogu
palearktycznych Eucosmini (RAZOWSKI 1999). Dokładniejsze zbadanie kil-
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ku okazów pozwoliło jednak na zmianę zaszeregowania tego gatunku.
Wszystkie cztery gatunki Lepteucosma są do siebie zewnętrznie podobne,
a różnice w genitaliach są równie niewielkie i ograniczają się głównie do pro-
porcji poszczególnych ich części. Niestety, zbyt skąpe materiały nie pozwala-
ją na wystarczająco dokładne zbadanie. Być może, że część ich to jedynie
taksony infraspecyficzne.

L. huebneriana KOÇAK jest szeroko rozsiedlony w Palearktyce, od Za-
chodniej Europy po Ural, z wyjątkiem terytoriów północnych. Był łowiony
na Zakaukaziu, południowej Syberii, Dalekim Wschodzie Rosji aż po Kury-
le, w Korei, północnych Chinach i Japonii. W Polsce nie występuje. Wydaje
się, że areał rodzaju jest dosyć zwarty, palearktyczno-orientalny. Potwierdze-
nia oznaczenia okazów wymaga doniesienie o występowaniu L. ceriodes w
południowej części Japonii, na Shikoku.

SUMMARY

Epinotia huebneriana KOÇAK is transferred to Lepteucosma DIAKONOFF. This genus was
known to date as Oriental in distribution and in Palaearctic known from Afghanistan only.
Now, the area of distribution of Lepteucosma includes also Europe.
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