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KRONIKA 
CHRONICLE 

Sprawozdanie z XL Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE 
w Czyżowie Szlacheckim koło Zawichostu, 24-26 maja 2019 roku 

Wiodącym tematem jubileuszowego, czterdziestego sympozjum Sekcji Koleoptero-
logicznej PTE były występowanie, zagrożenia i ochrona chrząszczy obszarów lessowych 
Polski. Miejscem obrad był neobarokowy pałac, zbudowany w połowie XVIII w., 
położony nieopodal rezerwatu „Zielonka” chroniącego wielogatunkowy las liściasty  
o cechach lasu naturalnego. Kluczowe dla organizacji naszego spotkania było położenie 
w sąsiedztwie słynnego rezerwatu „Góry Pieprzowe” koło Sandomierza, będącego celem 
sobotniej wycieczki terenowej. W zorganizowanym przez Lecha BUCHHOLZA i Marka 
MIŁKOWSKIEGO sympozjum wzięło udział 25 osób, w tym dwoje gości z Kazachstanu – 
Binazir MUSSAYEVA i Bekbolat OSSERKHAN z Uniwersytetu w Nur-Sułtan (do niedawna 
Astana).  

 
fot. Tomasz Mokrzycki 

Po otwarciu sympozjum przez Przewodniczącego Sekcji Koleopterologicznej – Lecha 
BUCHHOLZA, rozpoczęła się sesja referatowa. W referacie wprowadzającym w tematykę 
sympozjum, Lech BUCHHOLZ omówił „Obszary lessowe jako miejsce występowania 
unikatowej koleopterofauny”. Referat Rafała CIEŚLAKA „Wpływ działalności człowieka 
na faunę poświętników (Coleoptera: Scarabaeoidea) na terenie rezerwatu «Góry 
Pieprzowe»” przybliżył uczestnikom specyfikę rezerwatu i zwrócił uwagę na zacho-
dzące na przestrzeni ostatnich 100 lat zmiany jego użytkowania, mające bezpośredni 
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wpływ na entomofaunę. Stanisław KNUTELSKI i Marcin WIOREK starali się odpo-
wiedzieć na pytanie „Czy gatunki ryjkowców z plemienia Trachyphloeini GISTEL, 1848 
(Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) są na obszarach lessowych Polski zagrożone  
i powinny podlegać ochronie?”, zaś Binazir MUSSAYEVA i Tomasz MOKRZYCKI  
w referacie „Chrząszcze (Coleoptera) suchych lasów sosnowych północno-wschodniego 
Kazachstanu” opowiedzieli o wynikach pierwszego sezonu wspólnych badań. Rafał 
RUTA w wystąpieniu „Wzgórza Trzebnickie – ostoja interesującej koleopterofauny” 
nawiązał do zagadnień związanych z walorami koleopterofauny i problemami 
zachowania wielogatunkowych lasów wykształcających się na obszarach lessowych  
w południowo-zachodniej części Polski. 

Po sesji referatowej przeszliśmy do omówienia spraw organizacyjnych Sekcji 
Koleopterologicznej PTEnt. Pierwszym z dyskutowanych tematów było zaangażowanie 
członków Sekcji w prace nad internetową bazą danych Mapa Bioróżnorodności 
(baza.biomap.pl). Najważniejszymi wątkami poruszonymi w dyskusji były: mało przy-
jazny użytkownikowi system wprowadzania danych do bazy; problem z weryfikacją 
części niepublikowanych rekordów zamieszczanych w bazie; coraz częstsze cytowanie 
w publikacjach i innych opracowaniach bazy internetowej, bez odniesienia do publikacji 
źródłowych, co – jak zauważono – jest zgodne z podaną na stronie bazy instrukcją 
cytowania. Uznano, że sposób cytowania bazy należy przemyśleć i być może opracować 
algorytm umożliwiający generowanie zestawień cytowań zastępujących ogólnikowy 
odnośnik do bazy.  

Drugim z poruszonych tematów była konieczność zadbania o nagrobek Michała 
RYBIŃSKIEGO (1844-1905) na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Tomasz MOKRZYCKI 
zwrócił uwagę, że renowacji potrzebuje też nagrobek Szymona TENENBAUMA (1892-
1941) na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Do podjęcia dalszych kroków mających 
na celu renowację nagrobków potrzebna jest wycena prac kamieniarskich.  

W drugiej części zebrania wspominaliśmy historię Sekcji podczas oglądania zdjęć  
z minionych sympozjów.  

Równolegle z zebraniem Sekcji odbywała się sesja, na której zaprezentowano na-
stępujące postery: Dawid MARCZAK, Jerzy BOROWSKI, Jakub MASIARZ – Sprężykowate 
(Coleoptera: Elateridae) siedlisk leśnych Puszczy Kampinoskiej; Adam KWIATKOWSKI, 
Dawid MARCZAK – Boros schneideri i Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Boridae, 
Cucujidae) w Puszczy Knyszyńskiej – wstępne wyniki badań; Dawid MARCZAK, Roman 
KRÓLIK, Danuta PEPŁOWSKA-MARCZAK, Jerzy BOROWSKI – Bogatkowate (Coleoptera: 
Buprestidae) Puszczy Kampinoskiej; Dawid MARCZAK, Andrzej LASOŃ, Danuta 
PEPŁOWSKA-MARCZAK – Obumierki (Coleoptera: Monotomidae) Puszczy Kampinoskiej.  

Wieczorem niektórzy z uczestników odwiedzili rezerwat „Zielonka”, po czym odbyła 
się kolacja ze spotkaniem towarzyskim przy grillu. 

W sobotę autokarem pojechaliśmy do rezerwatu przyrody „Góry Pieprzowe”,  
w którym obserwowaliśmy chrząszcze zasiedlające murawy i zarośla kserotermiczne.  
Na długo zapamiętamy widok szeroko rozlanej u podnóży Gór Pieprzowych Wisły, 
którą przechodziła fala wezbraniowa, będąca skutkiem ulewnych deszczy padających  
w tygodniu poprzedzającym sympozjum. Sobotni wieczór upłynął na dyskusjach  
i oglądaniu zdjęć z wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza z Kazachstanu. 

Sympozjum zakończyło się w niedzielę po śniadaniu. Kolejne odbędzie się jesienią 
2020 r. 

Rafał RUTA, UWr Wrocław 


