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Studies on the mining Lepidoptera of Poland. X. Mining Lepidoptera of Toruń 
and surrounding areas

[with 1 te x t—fig.]

Badania nad motylami minującymi Polski. X. Motyle minujące Torunia i okolic

A b s t r a c t .  The present paper.contains a review of species of mining.Lepidoptera collected 
in  the town of Toruń and its surroundings w ithin the period 1977— 1988. In  th e  course of 
field investigations 293 species have been recorded. Pull da ta  on their host plants, h a b i ta ts . 
and phenology are given. Stigmella. dorsiguttella '(Jon.), Leucoptera aceris (Fuchss)t and Elaochista 
triseriatella-STT., have in the mentioned area their single localities in P o lan d ,
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I. INTRODUCTION

Mining Lepidoptera are understood merely as an ecological- group of insects;,. 
the larvae of which bore galleries in plant tissues. .This group is composed of 
representatives of various families, sometimes not very closely related. Be
cause of feeding inside of plant tissues, mining insects are frequently regarded 
as internal plant parasites (N o w a k o w s k i, 1954; B e i g e r , 1969).-

The mining way of living has been known since long to the entomologists, 
but they have not paid special attention to the ecological importance of the 
phenomenon. Hyponomology as an independent branch of ecological studies 
first developed at the end of 19th c. (B r i s ch k e , 1881). As regarding metho
dology, two different approaches in studies on the mining insects can be dis
tinguished. The ecological approach is concentrated on mines, and it is only
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STRESZCZENIE

Praca zawiera wykaz gatunków motyli minujących zebranych w okresie 
1977—1988 w Toruniu i okolicy. Na podstawie poszukiwania min oraz poło
wów imagines wykazano 293 gatunki. Podano rośliny pokarmowe, środowiska 
oraz okres pojawu min i imagines. Stosunkowo wysoka liczba gatunków stwier
dzona na badanym terenie jest odzwierciedleniem dużego zróżnicowania śro
dowiskowego, a szczególnie różnorodności zbiorowisk roślinnych, zarówno 
o charakterze prawie naturalnym , jak i typowo antropogenicznym. Większość 
gatunków reprezentuje faunę od dawna zadomowioną na tym  obszarze i zwią
zaną głównie ze zbiorowiskami leśnymi oraz bagiennymi. Gatunki te zasiedlają 
również parki miejskie, ogrody oraz w mniejszym stopniu środowiska zieleni 
miejskiej. Gatunki występujące w środowiskach zarośli kserotermicznych oraz 
stepowych muraw kserotermicznych są niewątpliwie obcego pochodzenia. Po
jawiły się na tym  terenie po wyniszczeniu lasów i rozprzestrzenieniu się roślin
ności stepowej na stokach doliny Wisły. Porównując skład gatunkowy stwier
dzony obecnie z wykazem gatunków podanym przez S. T o l l a  z okolic Byd
goszczy stwierdzono, że prawie wszystkie gatunki złowione przez niego zna
leziono także podczas obecnych badań. Dwa gatunki, mianowicie Bucculatrix 
noltei P e t r y  i Phyllonorycter medicaginella (G r s m .) zasiedliły obszar Kotliny 
Toruńskiej stosunkowo niedawno, B. noltei P e t r y  prawdopodobnie w latach 
1950—1960, a P. medicaginella (G r s m .) w  latach 1980—1984. Gatunki Stig- 
mella dorsiguttetta (Joh.), Leueoptera aceris (Fuch s) i Elachista triseriatella S t t . 
mają na omawianym obszarze jedyne stanowiska w Polsce.
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