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520. Uwagi o zimowaniu imago Gracillariidae (Lepidoptera) w skrzynkach
lęgowych w Polsce
Remarks on overwintering of adults of Gracillariidae (Lepidoptera) in nesting boxes
in Poland
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Spośród krajowych przedstawicieli rodziny Gracillariidae ponad 20 gatunków zimuje
w stadium imago.. Dotychczas opublikowano bardzo niewiele informacji na temat miejsc ich
zimowania. Najczęściej wymieniane były słomiane strzechy lub zimozielone krzewy. Niektó-
re gatunki spotykano także na oknach w nieogrzewanych pomieszczeniach, np. na strychach
budynków.

Podczas czyszczenia skrzynek lęgowych dla nurogęsi (Mergus merganser L.) w dniu
14 grudnia 2007, w Porcie Drzewnym w Toruniu (CD37), połączonego z kontrolą ich zasie-
dlenia, stwierdzono zimowanie w skrzynkach czterech gatunków motyli z rodziny Gracillari-
dae. Były to: Phyllonorycter pastorella (ZELL.), Ph. comparella (DUP.), Ph. populifoliella
(TREIT.) i Phyllocnistis unipunctella (STEPH.). Prace przeprowadzono na plantacji topolowej
oraz w szpalerze topól rosnących wzdłuż Wisły. Łącznie skontrolowano około 40 skrzynek.
Zimujące motyle znaleziono tylko w jednej z nich. Skrzynka w której zimowały motyle zawie-
szona była na topoli kanadyjskiej (Populus × canadensis MOENCH), na wysokości około 7 m.
Skład gatunkowy motyli zgodny jest z występowaniem roślin pokarmowych w otoczeniu. Na-
leży uznać, że obecność zimujących Gracillariidae w skrzynkach lęgowych dla ptaków jest
raczej przypadkowa i uwarunkowana specyficznymi warunkami środowiska w jakim znajdu-
je się dana skrzynka.
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znaleziska w Legnicy i w nadleśnictwie Przerwanki w Puszczy Rominckiej (BURAKOWSKI,
ŚLIPIŃSKI 1986: Klucze oznacz. Owad. Pol., XIX, 59: 1-86). To ostatnie stanowisko, znajdu-
jące się na terenie Pojezierza Mazurskiego, było jak dotychczas jedynym znanym miejscem
występowania S. separanda w Polsce północnej. Gatunek ten niedawno został odnaleziony
także w północno-zachodniej części kraju:
– Pojezierze Pomorskie: Cedynia vic. (UTM: VU45), 29 IV 2010, poczwarka pod korą silnie

rozłożonej kłody brzozowej na otwartym, nasłonecznionym stanowisku, wyhodowano ima-
go (V 2010), leg. P. JAŁOSZYŃSKI et P. SIENKIEWICZ, coll. P. JAŁOSZYŃSKI.
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