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Od Redakcji

Minął kolejny, siedemnasty już rok istnienia Naszego Czasopisma. Choć
kilkanaście lat funkcjonowania wydawnictwa naukowego to okres niezbyt
imponujący, to jednak wystarczający aby wyrobiło ono sobie pewną markę
i zajęło trwałe miejsce w świadomości odbiorców. W ciągu tych lat „Wiado-
mości” przeszły długą drogę, ewoluując od pisma o charakterze czysto prze-
glądowym do liczącego się forum wymiany obserwacji o charakterze fauni-
stycznym, bionomicznym, czy zoogeograficznym. Dlatego dzisiaj, oprócz
wiernego grona czytelników krajowych, możemy się pochwalić coraz szerszą
rzeszą odbiorców zagranicznych.

Na światowy odbiór naszego pisma, oprócz jego wartości merytorycznej,
wpłynęło z pewnością dodanie przez obecną Redakcję angielskojęzycznych
tytułów, abstraktów i opisów. Cały czas pamiętamy jednak, iż „Wiadomości
Entomologiczne” kierowane są przede wszystkim do stale rosnącego grona
naszych czytelników w kraju. Wbrew panującej tendencji pozostajemy więc
przy publikowaniu w języku polskim (dopuszczając język angielski tylko
w uzasadnionych przypadkach), nie ustając jednocześnie w staraniach nad
„uprzystępnieniem” publikowanych treści odbiorcy zagranicznemu.

Temu celowi mają służyć również zmiany sukcesywnie wprowadzane po-
cząwszy od tomu bieżącego. Polegają one przede wszystkim na dodaniu
w artykułach i krótkich doniesieniach „słów kluczowych” (KEY WORDS), a w
artykułach naukowych obowiązkowych angielskojęzycznych streszczeń
(SUMMARY). Zalecane jest także powtórzenie w języku angielskim, zamie-
szczanych w pracach kluczy do oznaczania oraz opisów taksonomicznych.
W celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu merytorycznego czasopi-
sma, obligatoryjnie recenzowane będą też, przez specjalistów określonych
dziedzin, wszystkie nadsyłane do druku prace materiałowe i przeglądowe.
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Treść recenzji (w przypadku odrzucenia pracy, lub konieczności wprowadze-
nia w nią poprawek przez autora) przedstawiana będzie autorowi, bez ujaw-
niania mu nazwiska recenzenta. Jednocześnie wprowadzamy obowiązek do-
łączania do pracy jej wersji komputerowej zapisanej na dyskietce (szczegóły
we „Wskazówkach dla autorów”), co przyspieszy znacznie proces obróbki
publikacji, zabezpieczy przed pojawianiem się błędów literowych niezawi-
nionych przez autora, oraz poprawi terminowość ukazywania się kolejnych
zeszytów.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszej popu-
laryzacji osiągnięć polskiej entomologii oraz otworzą ramy Naszego Czaso-
pisma dla szerokiego grona autorów krajowych i zagranicznych.

Zespół Redakcyjny
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Nowe stanowiska chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nitidulidae
(Coleoptera) na Podlasiu.

New records of some Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) species from
the Podlasie region

ANDRZEJ LASOŃ

ul.Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok

ABSTRACT: New locations of 22 species of Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera) are
given. All these species are recorded from Podlsie (NE Poland) for the first time.

KEY WORDS: Coleoptera, Kateretidae, Nitidulidae, new records, Podlasie, NE Poland.

W ostatnich latach ukazało się kilka prac, które częściowo wypełniły luki
w znajomości koleopterofauny Podlasia. Mimo to stan wiedzy o większości
rodzin chrząszczy w tej krainie jest nadal mało zadowalający. Rodziny Kate-
retidae i Nitidulidae są tego tego najlepszym przykładem. Na 124 gatunki
znane w Polsce, z Podlasia  wykazanych  zostało dotychczas zaledwie 13,
z czego 7 w ostatnich latach. W pracy tej podaję nowe stanowiska 22 gatun-
ków. Nazewnictwo (poza kilkoma zmianami wynikającymi z najnowszych
badań) przyjąłem za „Katalogiem fauny Polski”.

Pragnę podziękować dr Josefowi JELINKOWI (Muzeum Narodowe, Praga,
Czechy) za oznaczenie niektórych i sprawdzenie pozostałych gatunków z ro-
dzaju Epuraea oraz Lechowi SAWICKIEMU za przekazanie okazów wykorzy-
stanych w tej pracy. Brak nazwiska zbieracza przy wyszczególnionych oka-
zach oznacza, że zebrał je autor.
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Kateretes pusillus (THUNBERG, 1794) (= bipustulatus PAYKULL, 1798)

– Puszcza Knyszyńska, Podsupraśl (UTM: FD59), 3 VII 1994, 2 exx., wyczer-
pakowany z roślinności zielnej na zrębie.

Bardzo rzadki gatunek, znany dotychczas z trzech krain.

Kateretes pedicularius (Linnaeus, 1758)

– Białystok (FD49), 23 IV 1993, 1 ex., złapany w locie; 26 VI 1994, 1 ex., na
Salix sp. nad brzegiem stawu.

Heterhelus scutellaris (HEER, 1841)

– Białystok , 18 V 1995, 2 exx., na kwiecie bzu Sambucus nigra L.

Brachypterus glaber NEWMAN, 1834

– Białystok, 26 VII 1993, 1 ex.
Rzadki, znany z nielicznych stanowisk.

Brachypterus urticae (FABRICIUS, 1792)

– Białystok, 26 VII 1993, 6 exx., łąka w mieście;
– Puszcza Knyszyńska (FE59), oddz. 174, 11 VII 1993, 1 ex., polana śród-

leśna;
– Puszcza Knyszyńska, Rez. „Budzisk” (FE50), 11 VI 1995, 1 ex.

Brachypterolus pulicarius (LINNAEUS, 1758)

– Białystok, 4 VI 1993, 1 ex., ogród działkowy.
W Polsce pospolity.

Brachypterolus linariae (STEPHENS, 1830) (= villiger REITTER, 1885)

– Puszcza Knyszyńska, Rez. „Budzisk” (FE 50), 11 VI 1995, 1 ex.
Rzadki, znany z sześciu krain.

Meligethes bidens BRISOUT, 1863

– Puszcza Knyszyńska, uroczysko Stary Majdan (FD59), 14 VIII 1995, 1 ex.,
wyczerpakowany z roślinności zielnej.

Rzadki, znany głównie z zachodniej części kraju.

Epuraea aestiva (LINNAEUS, 1758) (= depressa ILLIGER, 1798)

– Białystok, 8 V 1993, 1 ex., w mieszkaniu; 18 V 1995, 2 exx., na kwiecie gło-
gu Crateagus sp.
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Epuraea pallescens STEPHENS, 1832 (= florea ERICHSON, 1845)

– Puszcza  Knyszyńska,  Kruszyniany (FD89),  10 VIII 1992,  1 ex.,  huba  na
butwiejącej brzozie Betula sp.

Epuraea unicolor (OLIVIER, 1790)

– Białystok, 18 V 1995, 1 ex., na Salix sp.

Epuraea variegata (HERBST, 1793)

– Puszcza Knyszyńska, Rez. „Budzisk” (FE50), 11 VI 1995, 1 ex.

Omosita depressa (LINNAEUS, 1758)

– Białystok, 3 V 1993, 2 exx., leg. L. SAWICKI.

Omosita discoidea (FABRICIUS, 1775)

– Białystok, 23 IV 1993, 1 ex., w locie; 14 V 1995, 8 exx., w metalowej puszce
z resztkami tłuszczu zwierzęcego.

Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)

– Białystok, 9 IV 1994, 1 ex., w locie.

Nitidula rufipes (LINNAEUS, 1767)

– Białystok, 21 IV 1995, 1 ex., w locie.
Rzadki, znany z nielicznych stanowisk.

Soronia grisea (LINNAUES, 1758)

– Białystok, 23 IV 1995, 1 ex., w locie.

Soronia punctatissima (ILLIGER, 1794)

– Puszcza Knyszyńska, ad Supraśl (FD59), 16 VII 1994, 5 exx., leg. L. SA-
WICKI.

Cyllodes ater (HERBST, 1792)

– Puszcza Knyszyńska, Oddz. 251, 9 V 1993, 3 exx., ols, huba na zbutwiałej
brzozie Betula sp.

Rzadki, znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach.
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Cychramus luteus (FABRICIUS, 1787)

– Puszcza Knyszyńska, ad Krasne (FD59), 11 VI 1995, 1ex., obrzeże drogi,
na Umbelliferae.

Cryptarcha strigata (FABRICIUS, 1787)

– Puszcza Knyszyńska, Pietrasze (FD49), 16 VII 1990, 4 exx.
W Polsce znany dotąd z nielicznych stanowisk w południowej części

kraju.

Glischrochilus quadriguttatus (FABRICIUS, 1776)

– Białystok, 29 IV 1994, 1 ex., w locie;
– Puszcza Knyszyńska, Pietrasze (FD49), 16 VII 1990, 1 ex., w locie.
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Phymatodes (Reitteroderus) pusillus (FABRICIUS, 1787)
(Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce

Phymatodes (Reitteroderus) pusillus (FABRICIUS, 1787) (Coleoptera:
Cerambycidae) in Poland

JERZY M. GUTOWSKI1, JACEK HILSZCZAŃSKI2

1Zakład Lasów Naturalnych IBL, 17-230 Białowieża
2Zakład Ochrony Lasu IBL, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,  00-973 Warszawa

ABSTRACT: Two new location of Phymatodes pusillus (FABR.)  were found in Poland
(Gołuchów YT05, Kozienicka Forest EC20). The species is new to the Mazovian Lowland
fauna. Description of egg is given, as well as some details of biology, among others host
plant of larvae - Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. Previously unknown parasitoids of
P. pusillus were bred: Xorides praecatorius (F.), Neoxorides sp. (Ichneumonidae) and Spathius
curvicaudus RATZ. (Braconidae).

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Phymatodes, pusillus, records, morphology,
biology, parasitoids, key for determination.

Rodzaj Phymatodes MULSANT, 1839 (z gatunkiem typowym Cerambyx
variabilis L. =Phymatodes testaceus (L.): opinion 1525) został wyodrębniony
z rodzaju Callidium FABRICIUS, 1775. Obejmuje on (sensu lato) około 50
gatunków rozprzestrzenionych w Palearktyce i Nearktyce. Omawiany gatu-
nek (Ryc. 1) zaliczany był najczęściej do podrodzaju Phymatoderus REITTER,
1912 (z gatunkiem typowym Callidium pusille FABR. =P. pusillus), do które-
go należą w środkowoeuropejskiej faunie również P. glabratus (CHARP.),
P. lividus (ROSSI) i P. puncticollis MULS. Niektórzy autorzy zaliczają go do
rodzaju Poecilium FAIRMAIRE, 1864, np. PESARINI i SABBADINI (1994), inni
z kolei traktują Phymatoderus jako samodzielny rodzaj (VILLIERS, 1978).



12                                           J.  M.  GUTOWSKI,  J. HILSZCZAŃSKI

Ostatnio SAMA (1991) utworzył nową nazwę Reitteroderus, w miejsce opisa-
nej przez REITTER’a, ponieważ ta ostatnia okazała się młodszym homoni-
mem innego gatunku z podrodziny Lamiinae. Podrodzaj Reitteroderus
(=Phymatoderus) charakteryzuje się krótkim pierwszym członem tylnych
stóp, nie dłuższym lub tylko nieco dłuższym od 2 i 3 członu razem wziętych.
Przedplecze z modzelami (guzami) lub bardzo nierówno punktowane. Wy-
rostek przedpiersia bardzo krótki. Pokrywy bez metalicznych barw, co naj-
wyżej z lekkim metalicznym odcieniem; bez jasnych przepasek.

Phymatodes pusillus został opisany z Niemiec; typy deskrypcyjne znajdują
się w Muzeach w Kilonii i w Kopenhadze (SAMA, 1988). Nazewnictwo we-
rnakularne: w języku niemieckim - Kleiner Scheibenbock (BLAB i in., 1984),
w węgierskim - Vállfoltos háncscincér (MEDVEGY, 1987). Znane synonimy:
abdominale BONELLI, 1812; barbipes VILLA; humerale COMOLLI, 1837; hu-
meralis MULSANT, 1862; luridus OLIVIER, 1795.

Obserwuje się dużą zmienność w obrębie tego gatunku. Forma typowa
ma ciało barwy szarej lub czarnoszarej, odwłok cały lub tylko na wierzchołku
szarożółty, pokrywy nierzadko z niebieskim, fioletowym lub zielonkawym
odcieniem. Opisana przez KÜSTER’a ab. barbipes (=ab. humeralis PIC) ma
pokrywy z mocnym fioletowym lub niebieskim odcieniem i czerwonożółtymi
barkami. Niejasny jest status formy rufipennis STARCK (PLAVIL’SHHIKOV,
1940), znanej z Krymu, Kaukazu i Zakaukazia, która posiada tułów sza-
roczarny, pokrywy od czerwonych poprzez czerwonożółte do żółtych, od-
włok całkowicie lub częściowo czerwonożółty, a ciało zwykle większe i szer-
sze. Być może należałoby przypisać jej status podgatunku, jak traktuje ją np.
VILLIERS (1978) i SAMA (1988).

Morfologia imagines poznana jest stosunkowo dobrze; obszerne opisy
tego stadium znajdują się w wielu publikacjach, m.in.: PLAVIL’SHHIKOV
(1940), HEYROVSKÝ (1955), VILLIERS (1978), BILÝ, MEHL (1989). Larwy
opisują DANILEVSKIJJ i MIROSHNIKOV (1985) oraz ŠVAHA i DANILEVSKY
(1988). Ich długość sięga do 15,5 mm, a szerokość - 3,3 mm. Jaja i poczwarki
nie zostały dotąd opisane.

Phymatodes pusillus rozprzestrzeniony jest w płd. Szwecji, w zach. Polsce,
Niemczech, Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, środkowych i płn. Wło-
szech, Austrii, Jugosławii, Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Sło-
wacji, płd. Ukrainie oraz na Kaukazie i Zakaukaziu (włącznie z płn. Iranem)
(KANTARDZHIEVA-MINKOVA, 1932; PLAVIL’SHHIKOV, 1940; PALM, 1959;
HORION, 1974; VILLIERS, 1974; SAMA, 1988; MUYLAERT, 1990; BENSE,
1995). Wszędzie jest uważany za gatunek rzadki. W Republice Federalnej
Niemiec umieszczony został na „Czerwonej liście” w kategorii gatunków sil-
nie zagrożonych (BLAB i in., 1984).
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Ryc. (Fig.) 1. Phymatodes pusillus (FABR.), & (rys. (del.) K. SUĆKO)
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Rozsiedlenie w Polsce zestawił przed kilkoma laty BURAKOWSKI i in.
(1990) (Śląsk - bez sprecyzowania stanowisk, Gdańsk, Zielonka ad Poznań).
Aktualne rozsiedlenie przedstawia mapka (Ryc. 2).

Nowe stanowiska to:
– Gołuchów (kwadrat siatki UTM - YT05), 1 ex., 18 V 1994, leg. A. MELKE,

na cienkiej gałęzi dębu Quercus sp. przy wschodnim skraju lasu (in coll.
J. M. GUTOWSKI); 2 exx. (%, &), 25 V 1995, leg. A. MELKE, na leżących ga-
łęziach dębu na skraju lasu grądowego (in coll. J. M. GUTOWSKI);

Ryc. 2. Phymatodes pusillus - rozsiedlenie w Polsce (na siatce UTM), a - oryginalne dane,
b - dane z literatury

Fig. 2.  Phymatodes pusillus - geographic distribution in Poland (on UTM-map), a - original
data, b - literature data
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– Rezerwat „Jedlnia” w Puszczy Kozienickiej (EC20), 8 III 1995 znaleziono
liczne czynne i opuszczone żerowiska na gałęziach dębów opadłych z ko-
ron drzew. 7 IV 1995 w środkowej części rezerwatu znaleziono dużą gałąź
dębu bezszypułkowego Q. petraea (MATTUSCHKA) LIEBL., która prawdo-
podobnie została złamana przez wiatr i przez jakiś czas pozostawała zawie-
szona na drzewie w dobrze nasłonecznionym miejscu. Cała gałąź, o długo-
ści około 8,5 m i średnicy u nasady 20 cm, zasiedlona była przede wszyst-
kim przez larwy i poczwarki P. pusillus. Chodniki larwalne umieszczone je-
den obok drugiego tworzą pod korą i w drewnie do głębokości 3 cm pląta-
ninę, w której trudno wyróżnić pojedyncze żerowisko. Z pobranego do ho-
dowli fragmentu gałęzi o długości 1,2 m wyhodowano około 90&& i 60%%.
Szacunkowo można przyjąć, że całą gałąź opuściło w 1995 roku ponad
1000 osobników tego gatunku (leg. et cult. J. HILSZCZAŃSKI). Jest to nowy
gatunek dla  Mazowsza.

Leśny rezerwat „Jedlnia” został utworzony dla ochrony pozostałości na-
turalnego starodrzewia z dominującą sosną zwyczajną Pinus sylvestris L.
oraz z około 200 letnimi okazami dębu bezszypułkowego. W drzewostanie
występują także: Quercus robur L., Abies alba MILL., Betula pendula ROTH
i Carpinus betulus L. Pomimo silnej penetracji rezerwatu, związanej z po-
łożeniem nad zalewem wodnym i przeprowadzaniem zabiegów pielęgna-
cyjnych (wycinanie posuszu), populacja P. pusillus wydaje się być liczna
i przynajmniej obecnie, niezagrożona.

Znane rośliny żywicielskie larw to: Quercus robur, Q. pubescens WILD.
(m.in. VILLIERS, 1978; ŁUGOWOJ, 1987; MEDVEGY, 1987; KOVÁCS, 1993),
rzadziej (w południowej części zasięgu) Castanea sativa MILL. (ERDEM,
1972; VILLIERS, 1978).  Zwykle stwierdza się jednak, że larwy rozwijają się
najczęściej w dębach Quercus L., nie precyzując gatunków (np. HORION,
1974; SAMA, 1988; ŠVACHA, DANILEVSKY, 1988; BENSE 1995). PLANET
(1924) podaje jako rośliny żywicielskie rownież Populus tremula L. i Junipe-
rus L. W przypadku jałowca wiadomo już, że jest to informacja błędna - cho-
dziło o roślinę żywicielską pokrewnego gatunku P. glabratus. Również osika
budzi spore wątpliwości – nie została dotąd potwierdzona.

Według naszych obserwacji w warunkach laboratoryjnych imagines szyb-
ko poruszają się po materiale lęgowym, szczególnie w godzinach popołu-
dniowych. Często dochodzi do kopulacji oraz walk samców o samice. Samice
składają jaja w zagłębienia i szpary, starając się wepchnąć pokładełko jak
najgłębiej. Składanie w pełni wykształconych jaj sugeruje, że nie muszą one
pobierać żeru uzupełniającego. Jaja są barwy białej , o chorionie bez widocz-
nej mikrostruktury, zwężające się wyraźniej z jednej strony (Ryc. 3). Długość
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około 1,2 mm, szerokość 0,6 mm. Okres życia imagines w niewoli wynosi
około 2–3 tygodni. Ciekawostką jest zaobserwowanie zjawiska kanibalizmu
– wyrośnięta larwa częściowo zjadła wygryzające się imago.

Długość ciała wyhodowanych imagines wynosi od 5 do 10 mm, przy czym
zarówno pośród samic, jak i samców spotykane są okazy o ekstremalnych
wymiarach. Ubarwienie osobników jest dość zmienne. Ciało jest koloru
ciemnobrązowego do prawie czarnego. Sternity odwłoka żywych osobników
samic są pomarańczowe, u samców natomiast – ciemnobrązowe, czasami z
lekkim rozjaśnieniem na końcowych segmentach. Dominującą barwą po-
kryw jest ciemnokasztanowata z metalicznym niebiesko-zielonawym lub fio-
letowawym odcieniem (około 53% osobników). Drugą co do liczebności
(około 32%) jest forma o jasnobrązowych pokrywach, z niewyraźnym meta-
licznym odcieniem. Najmniej liczna, stanowiąca około 15% wyhodowanych
okazów jest forma z pokrywami ciemnokasztanowatymi z metalicznym od-
cieniem oraz wyraźnie rozjaśnionymi, pomarańczowo-czerwonymi barkami.
Zmienne jest także u poszczególnych osobników ubarwienie owłosienia - od
prawie białego, poprzez żółty, do rdzawo-pomarańczowego.

Ryc. (Fig.) 3. Phymatodes pusillus - jaja (eggs)
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Obok P. pusillus wyhodowano z tej samej gałęzi także P. testaceus – 3 exx.,
Poecilium alni (L.) – 19 exx., Xylotrechus antilope (SCHÖNH.) – 15 exx. (Ce-
rambycidae) oraz Scolytus intricatus RATZ. – około 60 exx. (Col.: Scolytidae) i
Agrilus sulcicollis LAC. – 2 exx. (Col.: Buprestidae).

Bogato w wyhodowanym materiale reprezentowane są parazytoidy. Jako
pewne, rozwijające się na larwach P. pusillus stwierdzono: Xorides praeca-
torius (F.) [1&] i Neoxorides sp. [1& , 2%%] (Hym.: Ichneumonidae) – ektopa-
razytoidy przede wszystkim larw kózkowatych żyjących pod korą, oraz Spa-
thius curvicaudus RATZ. [2&&, 1%] (Hym.: Braconidae). Ten ostatni znany
jest jako parazytoid zbiorowy występujący w liczbie nawet kilkunastu osobni-
ków na pojedynczej larwie żywiciela (SHAW, 1988). Wymienione 3 gatunki są
nowymi parazytoidami P. pusillus.

Obok wyżej przedstawionych gatunków wyhodowano także inne, których
powiązania troficzne trudne są do dokładnego ustalenia: Rhimphoctona sp.
[1&], Dolichomitus sp. [3%%], Neoxorides nitens (GRAV.) [1&] (Ichneumoni-
dae), oraz Polystenus rugosus FORST. [1& , 1%], Meteorus sulcatus SZEPL.
[1&] (det. K. VAN ACHTERBERG), Doryctes mutillator (THUNB.)
[1&] i Helcon sp. [1&, 1%] (Braconidae).

Znane parazytoidy P. pusillus to Atanycolus genalis THOM. (=initiator
NEES), Doryctes mutillator, D. obliteratus NEES, Helcon redactor THUNB.
(Braconidae) i Xorides nitens GRAV. (Ichneumonidae) (HEYROVSKÝ, 1955;
THOMPSON, 1953, 1957; TOBIAS, 1986).

Szerzej o biologii piszą PALM (1959), ŁUGOWOJ (1987) oraz BILÝ i MEHL
(1989). Larwy żyją pod korą, później w drewnie, świeżo obumarłych, nasło-
necznionych gałęzi i pędów o grubości do kilkunastu centymetrów. Przepo-
czwarczenie następuje w drewnie jesienią. Zimuje poczwarka lub imago w
kolebce. Generacja 1 lub 2-letnia. Lot imagines przypada na maj i czerwiec,
rzadziej rozpoczyna się w kwietniu (w południowej części zasięgu nawet w
marcu).

Klucz do oznaczania europejskich gatunków podrodzaju Reitteroderus (=Phymatoderus)
W Polsce występują gatunki oznaczone gwiazdką (*)

1. Przedplecze z bardziej lub mniej widocznymi modzelami (guzami) na
tarczy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2.

–. Przedplecze bez gładkich modzeli, tylko czasami z niewyraźnymi wznie-
sieniami, dosyć gęsto, umiarkowanie grubo i prawie równomiernie punk-
towane; czasami z gładką środkową linią lub płaszczyzną przed nasadą.
Na Juniperus communis L., rzadziej na Pinus L. i Cupressus L. Gatunek
mediterraneński. 5.0–9.0 mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  *glabratus (CHARP.)
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2. Wyrostek śródpiersia sięga w skrajnym przypadku do połowy środko-
wych bioder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.

–. Wyrostek śródpiersia sięga do końca środkowych bioder. Przedplecze z
3-5 modzelami na tarczy; dosyć grubo i niegęsto punktowane. Na Quer-
cus, rzadziej Castanea MILL. Gatunek eurokaukaski. 5.0–10.0 mm   .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  *pusillus (L.)

3. Pokrywy z głębokim i gęstym punktowaniem, pomarszczone; odległości
między punktami wyraźnie mniejsze od samych punktów. Przedplecze z
3 podłużnymi modzelami, z głębokim ale niezbyt gęstym, nierównomier-
nym punktowaniem. Na Quercus, Ulmus L. i Castanea. Gatunek medi-
terraneński. 5.0–10.5 mm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lividus (ROSSI)

–. Pokrywy z głębokim ale niezbyt gęstym punktowaniem; odległości mię-
dzy punktami są takiej samej wielkości jak ich średnica. Przedplecze z 5
modzelami na tarczy, z głębokim i nierównomiernym punktowaniem;
odległości między punktami wyraźnie większe od samych punktów. Na
Quercus. Płd.-wsch. Europa. 7.0–13.0 mm   .  .  .  .  .  .   puncticollis MULS.

Z podrodzaju Reitteroderus znany jest w Palearktyce ponadto jeszcze
1 gatunek – P. abietinus PLAV. et LURIE (Zachodnia Syberia).

Bardzo dziękujemy Koledze Andrzejowi MELKE za udostępnienie oka-
zów.
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ANGELINI F., 1995: Revisione tassonomica delle specie paleartiche del gene-
re Agathidium PANZER (Coleoptera: Leiodidae: Agathidiini). Monografie
Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino, Vol. XVIII, 485 ss.,
cena 110 000 lirów.

Rodzaj Agathidium PANZER należy do jednych z ciekawszych chrząszczy, z uwagi na ich
ścisłe powiązania troficzne ze śluzowcami. Znany czeski entomolog HLISNIKOVSKY (1964),
opracował pierwszą monografię tych chrząszczy, ale przyszłe badania innych autorów wyka-
zały, że jego prace roją się od błędów i korzystanie z tej monografii może być jedynie źró-
dłem zamieszania nomenklatorycznego i pomyłek identyfikacyjnych. Trudu zrewidowania na
nowo palearktycznych gatunków rodzaju podjął się F. ANGELINI, amator, którego liczne
prace oryginalne wniosły szereg istotnych poprawek i nowych danych do taksonomii rodza-
ju. Odkrył on również wiele ważnych cech diagnostycznych i opisał znaczną liczbę nowych
gatunków z różnych rejonów świata. Podsumowaniem wieloletnich studiów nad rodzajem
Agathidium jest recenzjowana rewizja gatunków palearktycznych.

Ta obszerna praca ma układ typowy dla opracowań rewizyjnych. Po wstępie następuje rys
historyczny, omówienie pozycji systematycznej z kluczem do rodzajów plemienia Agathi-
diini. Autor dokonał oceny apomorpficzności cech, ale nie zaproponował konkretnych kon-
cepcji filogenetycznych tłumacząc się słabym poznaniem faun egzotycznych i Nowego Świa-
ta. Krótkie dane ekologiczne odwołują się do prac innych autorów. Kolejny rozdział omawia
morfologię postaci dojrzałych, ze szczególnym uwzględnieniem cech diagnostycznych.
W rozdziale dotyczącym morfologii stadiów przedimaginalnych, autor daje krótki przegląd
prac, odsyłając do szczegółów w jedynej nowoczesnej pracy poświęconej larwie i poczwar-
kom Agathidium varians BECK., jego współautorstwa. Całość wstępu uzupełnia krótki roz-
dział poświęcony metodyce. Część systematyczna zawiera klucze do oznaczania, w języku
włoskim i angielskim, oraz opisy gatunków, z pełną synonimiką, charakterystyką materiału
typowego i rozmieszczeniem geograficznym. Całość ilustrowana jest 765 rysunkami różnych
detali morfologicznych i rozmieszczenia geograficznego. Pracę uzupełnia suplement z rede-
skrypcjami dwóch gatunków opisanych w trakcie, gdy praca była w druku, katalog, wykaz pi-
śmiennictwa i indeks nazw łacińskich.

Ocenić pracę od strony merytorycznej nie specjaliście jest bardzo trudno. Całość sprawia
bardzo dobre wrażenie, rysunki są wykonane starannie. Można mieć jednak poważne za-
strzeżenie do tego, że rysunki genitaliów samca ograniczają się jedynie do zarysu prącia i pa-
ramer. W tej grupie chrząszczy bardzo istotne cechy taksonomiczne znajdują się w woreczku
wewnętrznym prącia i nowoczesna praca powinna uwzględniać te szczegóły. Autor musiał
zdawać sobie z tego sprawę, bowiem dysponował maszynopisem rewizji polskich gatunków
rodzaju, autorstwa A. RATAJCZAK i mojej, gdzie zwrócono baczną uwagę na ważność dia-
gnostyczną armatury woreczka wewnętrznego. Druga uwaga negatywna dotyczy mało kry-
tycznego podejścia do danych faunistycznych zawartych na etykietach. Autor nie wziął w sze-
regu przypadkach pod uwagę, że granice wielu państw w Europie ulegały zmianom i część
stanowisk przypisanych konkretnym krajom znajduje się obecnie w innych. Dotyczy to też
stanowisk z Polski. Na szczęście autor przesłał mi wcześniej dane faunistyczne z Polski, mo-
głem więc skorygować wiele błędnych zapisów, transliteracji i skorygować dane regionalne.
Część błędów jednak pozostała.

Polskiego czytelnika zapewne zainteresuje fakt, że w pracy podany jest jeden gatunek
nowy dla fauny Polski, A. pisanum BRISOUT, są też pierwsze pewne dane o występowaniu w
Polsce A. bescidicum REITTER.

W sumie jest to poważne dzieło, niezbędne do dalszych studiów nad rodzajem, porządnie
wykonane, ale wskazujące na wiele jeszcze braków w poznaniu tych bardzo interesujących
chrząszczy.

Lech BOROWIEC, Wrocław
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ABSTRACT: New localities of one species of Attelabidae and 27 species of Curculionidae
are recorded from eastern Poland (Podlasie, Lublin Upland, Małopolska Upland, Roztocze,
Sandomierz Lowland).
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Ze względu na położenie geograficzne oraz różnorodność występujących
biotopów wschodnia Polska jest szczególnie interesującym terenem badań
faunistycznych, dotyczy to również ryjkowców. Stosunkowo liczne opracowa-
nia i doniesienia na ten temat (CMOLUCH, 1959a; 1959b; 1961; 1963; 1971;
1972; 1986; 1987; CMOLUCH, KOWALIK, 1964; CMOLUCH, ŁĘTOWSKI, 1987;
CMOLUCH, ŁĘTOWSKI, MINDA, 1975; CMOLUCH, ŁĘTOWSKI, MINDA-LE-
CHOWSKA, 1988; MAZUR, 1992; WANAT, 1993) są w dalszym ciągu niewy-
starczające by na ich podstawie wysunąć ostateczne wnioski zoogeograficz-
ne. W związku z powyższym celowe  wydaje się podanie nowych stanowisk
28 interesujących gatunków Curculionoidea, spośród których 23 to taksony
po raz pierwszy stwierdzone w wymienionych regionach Polski. Występowa-
nie pozostałych gatunków, wykazanych już z tego terenu, ze względu na ich
rzadkość w naszej faunie potwierdzono nowymi danymi.
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W pracy przyjęto podział fizjograficzny obszaru Polski  według „Katalogu
fauny Polski” (BURAKOWSKI i in., 1992; 1993; 1995). Teren, na którym pro-
wadzono badania obejmował: Podlasie, Wyżynę Małopolską, Wyżynę Lubel-
ską, Roztocze i  Nizinę Sandomierską. Okazy dowodowe gatunków  wymie-
nionych w tekście znajdują się w zbiorach autorów.

ATTELABIDAE

Deporaus tristis (FABRICIUS, 1794)

– Kol. Góra Puławska (EB69), 21 V 1991, 1 ex., pozyskany do pułapki Moe-
ricke'go w grądzie niskim.

W Polsce znany z nielicznych stanowisk w 7 krainach. Gatunek nowy dla
Wyżyny Małopolskiej.

CURCULIONIDAE

Otiorhynchus sulcatus (FABRICIUS, 1775)

– Lublin (FB07), 24 II 1983, 1 ex., złowiony w szklarni Instytutu Biologii
podczas diapauzy zimowej.

Gatunek znany z kilkunastu krain, nowy dla Wyżyny Lubelskiej.

Liophloeus lentus GERMAR, 1824

– Parchatka (EB78), 4 VI 1991, 1 ex., złowiony do pułapki Moericke'go w ru-
nie grądu jarowego.

W Polsce gatunek znany głównie z obszarów górskich i podgórskich.
Nowy dla Wyżyny Lubelskiej.

Sitona gressorius (FABRICIUS, 1792b)

– Rez. „Stawska Góra” (FB67), 3 IX 1994, 1 ex.; rez. „Błota Rakowskie -
Boreczki”, (FB11 ), 23 VIII 1995, 3 exx. w zespole Junco-Molinietum.

Gatunek dotychczas wykazany z 5 krain. We wschodniej Polsce ostatnio
stwierdzony w Puszczy Białowieskiej (WANAT, 1993). Nowy dla Wyżyny Lu-
belskiej i Niziny Sandomierskiej.

Leucosomus pedestris (PODA, 1761)

– Machnów (FA88), 11 IX 1994, 3 exx., 5 III 1995, 1 ex., 19 IV 1995, 5 exx.,
30 V 1995, 2 exx., łowiony do pułapek Barbera oraz wysiewany z mchu.
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 Na podanym wyżej stanowisku, pierwsze postacie dorosłe stawały się ak-
tywne (po przezimowaniu) w ciepłe dni marca. Osobniki kopulujące obser-
wowano w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja. Ostatnie chrząszcze starej
generacji stwierdzano jeszcze w czerwcu. Osobniki nowej generacji pojawia-
ły się na przełomie sierpnia i września. Omawianego ryjkowca obserwowano
w miejscach silnie nasłonecznionych, na glebach wapiennych w zespole Bra-
chypodio-Teucrietum.

Owad bardzo rzadko łowiony nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W kraju
notowany z kilku stanowisk w 3 krainach. Nowy dla Roztocza.

Mecaspis caesus (GYLLENHAL in SCHOENHERR, 1834)

– Machnów (FA88), 11 IX 1994, 1 ex., 30 IV 1995 1 ex.;
– Biała Góra (FA78), 4 V 1995, 27 exx., 24 V 1995, 1 ex.

W Polsce bardzo rzadko łowiony, wykazany z 5 krain. Drugie stanowisko
na Roztoczu.

Pseudocleonus cinereus (SCHRANK, 1781)

– Machnów (FA88), 11 IX 1994, 12 exx., 5 III 1995, 1 ex., 19 IV 1995 1 ex.,
30 IV 1995, 2 exx., 30 V 1995 2 exx.

W Polsce gatunek bardzo rzadki, znany z 6 krain, a ostatnio podawany z
Niecki Nidziańskiej (MAZUR, 1994). Z Roztocza wykazany jedynie z Białej
Góry (CMOLUCH, 1987).

Pselactus spadix (HERBST, 1795)

– Górne (FB37), 26 V 1988, 3 exx.
W Polsce dość rzadko odnotowywany, znany z 11 krain. Nowy dla Wyżyny

Lubelskiej.

Phloeophagus turbatus SCHOENHERR, 1845

– Górne (FB37), 29 V 1991, 2 exx., znaleziony w jesionowej desce.
Gatunek bardzo rzadko łowiony, znany z 4 krain. Z Wyżyny Lubelskiej

wykazany przez CMOLUCHA (1959a)  ponad 38 lat temu.

Stereocorynes truncorum (GERMAR, 1824)

– Górne (FB37), 29 V 1988, 2 exx.
W Polsce chrząszcz znany z kilkunastu krain ale dość rzadko zbierany.

Nowy dla Wyżyny Lubelskiej.
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Bagous angustus SILFVERBERG, 1977c

– Łańcuchów (FB37), 6 V 1986, 2 exx., wysiane ze szlamu;
– Pieszowola (FC50), 8 VII 1995, 1 ex.

W Polsce znany z kilkunastu krain. Nowe dane o występowaniu tego ga-
tunku pochodzą z Puszczy Białowieskiej (WANAT, 1993). Gatunek nowy dla
Wyżyny Lubelskiej i Podlasia.

Bagous friwaldszkyi TOURNIER, 1874c

– Kol. Jaszczów (FB37), 30 V 1976, 3 exx., (leg. K. PAŁKA), 24 V 1986, 1 ex.,
zbierany z turzyc nad brzegiem starorzecza Wieprza;  Milejów (FB37),
4 VII 1986, 1 ex., wysiany ze szlamu.

W Polsce gatunek bardzo rzadko łowiony, wykazany dotychczas tylko z
3 krain, ostatnio podawany z Dolnego Śląska (KANIA, 1994). Nowy dla Wy-
żyny Lubelskiej.

Bagous binodulus (HERBST, 1795)

– Kol. Jaszczów (FB37), 21 i 28 V 1986, 3 exx.; Ciechanki Łańcuchowskie
(FB37), 21 V 1986, 2 exx.

W Polsce ryjkowiec znany z nielicznych stanowisk w 10 krainach. Nowy
dla Wyżyny Lubelskiej.

Bagous frit (HERBST, 1795)

– Poleski Park Narodowy - J. Długie (FC40), 4 V 1995, 1 ex., zebrany na tor-
fowisku wysokim (leg. M. GROCHOWSKA).

W Polsce ryjkowiec bardzo rzadko łowiony, znany z 5 krain. Nowy dla
Podlasia.

Bagous limosus (GYLLENHAL, 1827)

– Dorohusk (FB96), 15 VIII 1994, 1 ex., wysiany ze szlamu w starorzeczu
Bugu.

W Polsce znany z 5 krain. Nowy dla Wyżyny Lubelskiej.

Bagous longitarsis THOMSON, 1868

– Klarów (FB37), 1 VI 1987, 1 ex.; Jaszczów (FB37), 20 VI 1987, 1 ex., wy-
siane ze szczątków roślinnych na pobrzeżu starorzecza Wieprza.

W Polsce gatunek dość rzadko i lokalnie spotykany, wykazany dotychczas
z 7 krain. Nowy dla Wyżyny Lubelskiej.



MATERIAŁY  DO  POZNANIA  ATTELABIDAE  I  CURCULIONIDAE  WSCHODNIEJ  POLSKI       25

Bagous rotundicollis BOHEMAN in SCHOENHERR, 1845

– Poleski Park Narodowy - J. Łukie (FB49), 2 VI 1994, 1 ex., 21 VI 1994,
1 ex., złowione na liściach Nuphar luteum (L.) SM. podczas żerowania
w ciepłe i słoneczne dni.

W Polsce gatunek bardzo rzadko łowiony, znany tylko z dwóch stanowisk
znajdujących się na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Dolnym Śląsku.
Nowy dla Podlasia.

Bagous subcarinatus GYLLENHAL in SCHOENHERR, 1836

– Kol. Jaszczów (FB37), 9 VIII 1984, 1 ex., 15 VII 1985, 1 ex., 24 V 1986,
1 ex., 28 V 1986, 1 ex., 20 VI 1987, 1 ex.;

– Łańcuchów (FB37), 6 V 1986, 1 ex., 27 V 1985, 1 ex.
W Polsce gatunek dość rzadko i lokalnie łowiony, znany z 6 krain. Nowy

dla Wyżyny Lubelskiej.

Thryogenes festucae (HERBST, 1795)

– Łańcuchów (FB37), 6 V 1986, 1 ex.;
– Poleski Park Narodowy - J. Łukie (FB49), 18 VII 1995, 1 ex.

Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej i Podlasia.

Thryogenes nereis (PAYKULL, 1800)

– Białka koło Milejowa (FB47), 19 V 1985, 1 ex.
Nowy dla Wyżyny Lubelskiej.

Comasinus setiger (BECK, 1817)

– Biała Góra (FA79), 5 VIII 1995, 1 ex., złowiony do pułapki Barbera.
Gatunek znany z kilkunastu krain. Nowsze dane o występowaniu tego ga-

tunku pochodzą z Bieszczadów (KANIA, 1992). Nowy dla Roztocza.

Lignyodes enucleator (PANZER, 1798)

– Górne (FB37), 25 V 1991, 3 exx., 29 V 1991, 1 ex., zbierany z roślinności
zielnej pod starym jesionem w parku podworskim.

Odkryte stanowisko jest drugim znanym miejscem występowania tego ga-
tunku w Polsce i na Wyżynie Lubelskiej.
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Anthonomus bituberculatus THOMSON, 1868

– Ciechanki Krzesimowskie (FB37), 6 VIII 1991, 1 ex.
W Polsce gatunek rzadko spotykany, znany z 8 krain. Nowy dla Wyżyny

Lubelskiej.

Magdalis punctulata (MULSANT et REY, 1859b)

– Sokołówka - rez. „Bagno Rakowskie” (FB11), 30 VI 1995, 1 ex., złowiony
do pułapki Moericke'go zawieszonej na jodle.

Gatunek rzadko odnotowywany, wykazany dotychczas z 7 krain. Nowy
dla Niziny Sandomierskiej.

Liparus coronatus (GOEZE, 1777)

– Machnów (FA88), 30 IV 1995, 3 exx., 20 V 1995, 2 exx., znaleziony podczas
kopulacji pod kawałkami drewna;

– rez. „Stawska Góra” (FB67), 28 VII 1995, 2 exx., złowiony do pułapki Bar-
bera.

Na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej chrząszcz ten nie był notowany od po-
nad 30 lat. Powtórne wykazanie go z tych krain jest potwierdzeniem utrzy-
mywania się populacji tego rzadkiego gatunku na tym obszarze. Znany z nie-
licznych i rozproszonych stanowisk w południowej Polsce. Nowe informacje
o jego występowaniu dotyczą Niecki Nidziańskiej (MAZUR, 1994).

Gronops inaequalis BOHEMAN in SCHOENHERR, 1842

– Machnów (FA88), 19 IV 1995, 2 exx.;
– Biała Góra (FA79), 21 IV 1995, 1 ex., złowiony na zboczu kserotermicz-

nym.
W Polsce ryjkowiec znany z 8 krain. Nowy dla Roztocza.

Acallocrates denticollis (GERMAR, 1824)

– Biała Góra (FA79), 4 V 1995, 1 ex.
W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany z 7 krain.

Nowy dla Roztocza.



MATERIAŁY  DO  POZNANIA  ATTELABIDAE  I  CURCULIONIDAE  WSCHODNIEJ  POLSKI       27

Rutidosoma fallax (OTTO, 1897)

– Porytowe Wzgórze (FB00), 3 VI 1995, 1 ex.
W Polsce gatunek rzadko zbierany, znany głównie z terenów górskich

i pogórzy. Ostatnio wykazany z Pogórza Ciężkowickiego (PETRYSZAK,
LACHOWSKA, 1994). Nowy dla Niziny Sandomierskiej.
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Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądłówek
(Hymenoptera: Aculeata) Polski.

8. Osy społeczne (Vespinae) polskich Tatr

Materials to studies on the community structure of
Hymenoptera Aculeata in Poland.

8. Social wasps (Vespinae) of the  Polish Tatra Mts.

TADEUSZ PAWLIKOWSKI

Instytut Biologii UMK, Zakład Ekologii Zwierząt, ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń

ABSTRACT:  The structure of social wasp communities of vegetal floors in the Polish Tatra
Mts.  was investigated. Based on qualitative and quantitative analysis, no significant changes
here been found.

KEY WORDS: wasps, Hymenoptera, Vespinae, communities, Tatra's fauna.

Zmiany struktury zespołów drapieżnych i melitofagicznych społecznych
błonkówek zależą głównie od zasobów pokarmowych oraz klimatotwórczej
organizacji przestrzennej roślinności w ekosystemie.  Kierunkowość tych
zmian wstępnie określono w środowiskach wschodnich Karkonoszy i doko-
nywano próby ich wykorzystania do bioindykacji stopnia przekształcenia śro-
dowisk górskich (PAWLIKOWSKI, 1992, 1993). Badania w tym aspekcie nie
były dotychczas prowadzone w krajobrazie górskim Karpat Zachodnich.

W roku 1996 przeprowadzono badania nad strukturą zespołów os spo-
łecznych na obszarach polskich Tatr. Materiały zebrano na 31 stanowiskach
(Tab. I) rozmieszczonych w obrębie 5 pięter roślinności  spośród 6 pięter
ustalonych dla Tatr (wg PAWŁOWSKIEGO, 1972):  podtatrze na siedliskach Ti-
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lio-Carpinetum i Querco-Pinetum (PO) - 600-900 m (uprawy do 700 m)
n.p.m., regiel dolny Fagetum carpaticum (RD) - 900-1200 m, regiel górny
Plagiothecio-Piceetum carpaticum (RG) - 1200-1550 m, piętro podalpejskie z
zespołem kosówki Pinetum mughi carpaticum (KO) - 1550-1800 m, piętro al-
pejskie (hale) Carici-Festucetum (H) - 1800-2200 m i piętro turniowe (subni-
walne) - powyżej 2200 m.

Osy społeczne badano w okresie 9-22 sierpnia 1996 r., tj. w pełni rozwoju
gniazd. Jako jednostkę obliczeniową (próbę) przyjęto liczbę os odłowionych
i odnotowanych przy wykonywanej przez nie czynności (polowanie, zbiera-
nie nektaru lub spadzi) podczas półgodzinnej penetracji na obszarze 2 x 100
m lub 4 x 50 m w optymalnych warunkach pogodowych (10:00-17:00 CSE,
pogodnie, temperatura  powietrza  19-25°C). Osy oznaczano do gatunku
przeważnie w terenie z wykorzystaniem lupy ręcznej (8+12=20x), po czym
je wypuszczano. Pobraną w ciągu pół godziny próbę przyjęto jako najmniej-
szą reprezentatywną wielkość łowności na 200 m2  (PAWLIKOWSKI, 1990).
Ogólną liczbę pobranych prób i sum os na powierzchniach w piętrach
roślinnych przedstawiono w tabeli (Tab. II). Ogół prób posłużył do
opracowania podstawowych parametrów struktury zespołów os społecz-
nych (S i A) (Tab. III).

Dodatkowo, w celu uzupełnienia obserwacji o występowaniu gatunków
os społecznych w Tatrach, przejrzano zbiory entomologiczne S. BATKOW-
SKIEGO, H. GAŁUSZKO i innych (z lat 1922-1984) przechowywane w Mu-
zeum Tatrzańskim w Zakopanem. Za udostępnie tych zbiorów chciałbym, w
tym miejscu, bardzo podziękować kustoszowi zbiorów przyrodniczych panu
mgr. W. CICHOCKIEMU.

Na 31 stanowiskach w polskich Tatrach odłowiono 422 okazy 7 gatunków
os społecznych (Tab. II i III). Najwięcej osobników zebrano na podtatrzu
(PO) i w reglu dolnym (RD), mniej - w reglu górnym (RG) i w kosówce
(KO), a najmniej - w piętrze halnym (H). Średnia łowność (A) os społecz-
nych w poszczególnych piętrach zmieniała się w stosunku 8(PO) : 7(RD) :
5(RG) : 4(KO) : 1(H). Podobną tendencję zmienności wykazywała liczba ga-
tunków (S) w wyodrębnionych zespołach os, zwłaszcza od podtatrza do pię-
tra kosówki. Skład gatunkowy zespołów os społecznych był bardzo podobny
(MS) między PO a RD, RD a RG, RG a KO oraz KO a H. Mniejsze podo-
bieństwo stwierdzono między PO a RG i KO, RD a KO oraz RD i RG a H.
Najmniejsze podobieństwo udowodniono jedynie między zespołami PO a H.

Atrakcyjność siedliskowa (mierzona S+A) coraz to wyższych pięter ro-
ślinności malała do kosówki i utrzymywała się na najniższym poziomie w pię-
trze halnym. Podtatrze oraz piętro regla dolnego, jako względnie naj-
atrakcyjniejsze, wyraźnie odróżniały się składem gatunkowym od pozosta-
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Tab. I. Stanowiska badań na obszarze polskich Tatr.

Study localities in the Polish Tatra Mts.
Symbol

stanowiska

Locality
symbol

UTM
Stanowisko

Locality

Wysokość w m n.p.m. (FV)

Altitude in m a.s.l. (FV)

a DV26 Gubałówka (S) 800-900 (PO)

b DV26 Zakopane 830-900 (PO)

c DV15 Dolina Kościeliska 1000-1108 (RD)

d DV15 Dolina Chochołowska 1110 (RD)

e DV15 Polana Chochołowska 1150 (RD)

f DV15 Polana Huciska 990 (RD)

g DV15 Polana Niżna Kominiarska 1150 (RD)

h DV15 Polana Przysłop Kominiarski 1100 (RD)

i DV25 Dolina Ku Dziurze 950 (RD)

j DV25 Dolina Strążyska 1120 (RD)

k DV25 Kuźnice 1000 (RD)

l DV25 Wodospad Siklawica 1030 (RD)

m DV25 Polana Jaworzynka 1100 (RD)

n DV35 Polana Palenica 1000 (RD)

o DV25 Dolina Sucha 1220 (RG)

p DV25 Klasztor Albertynek 1220 (RG)

r DV25 Nosal 1206 (RG)

s DV25 Polana Białego 1260 (RG)

t DV25 Polana Kalatówki 1300 (RG)

u DV25 Polana Kondratowa 1333 (RG)

w DV25 Przełęcz Czerwona 1300 (RG)

v DV25 Słupy 1280 (RG)

x DV25 Wyżna Przełęcz Białego 1310 (RG)

y DV35 Morskie Oko 1410 (RG)

z DV25 Czarny Staw Gąsienicowy 1620 (KO)

z' DV25 Hala Gąsienicowa 1520 (KO)

y' DV25 Przełęcz między Kopami 1499 (KO)

x' DV35 Dolina Pięciu Stawów Polskich 1650 (KO)

v' DV25 Kasprowy Wierch 1970 (H)

w' DV35 Czerwony Piarg Szpiglasowych Perci 1966 (H)

u' DV35 Przełęcz Szpiglasowa 2110 (H)

FV - piętro roślinności objaśnione w tekscie (floor of vegetation explained in the text)
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Tab. II. Liczba zebranych (sumy) os społecznych (samce w nawiasach) na stanowiskach w
obrębie pięter roślinności polskich Tatr.

Sampling numbers (sums) of social wasps (males in brackets) in floors of vegeta-
tion of Polish Tatra Mts.

                      Gatunek Piętra roślinności* - Floors of vegetation*

                       Species     PO      RD      RG    KO    H    PO–H
 N=20    N=20    N=15 N=10 N=10     % NI

 1. Vespa crabro L.      2       3       –     –     –      1.18
    ab       k

 2. Dolichovespula norvegica (F.)  10 (2)       53       46     21    11    33.41
    b   deghjln oprswvxy  zz'y'x'   u'w'

 3. Dolichovespula saxonica (F.)     13        5        2     –     –      4.74
     b       m        p

 4. Dolichovespula sylvestris (SCOP.)      3        –        –     –     –      0.71
     b

 5. Vespula germanica (F.)      9       10        –     –     –      4.51
     b       mn

 6. Vespula rufa (L.)      5        7        5     8     1      6.16
     b      cfm        t     z'     v'

 7. Vespula vulgaris (L.)    115       61       24     8     –    49.29
    ab cefgijkmn   opstuy     z'

 Ogółem - Total   (NI=422)    167      139       77    37    12

           * - oznaczenia objaśnione w tekscie (symbols explained in the text)
          N - liczba prób (number of samples)
         NI - ogólna liczba osobników (total number of specimens)
     a – u' - stanowiska jak w Tab. I (localities as in Tab. I)

łych pięter roślinności. W zespołach z PO i RD szczególnie zaznaczała się
obecność gatunków o długim cyklu rozwojowym: Vespa crabro L., Dolicho-
vespula saxonica (F.), Vespula germanica (F.), a  zwłaszcza dominanta Vespula
vulgaris (L.). W mniej atrakcyjnym reglu górnym nie wykazano (także w
oparciu o materiały z Muzeum Tatrzańskiego) już trzech gatunków z podta-
trza, w tym szerszenia V. crabro L. (typowo leśnego gatunku). Najmniej
atrakcyjnymi siedliskami były piętra kosówki i hal. Gnieździły się w nich
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głównie gatunki os o krótkim cyklu rozwojowym, z przeważającym ilościowo
Dolichovespula norvegica (F.). Zupełnie nieatrakcyjnym siedliskiem okazało
się piętro turniowe, gdzie poza przypadkowo zalatującymi osobnikami
D. norvegica (F.) (Świnica 2301 m n.p.m.) nie zaobserwowano żadnych
gniazd os społecznych. Z wysokich partii Tatr brakuje jakichkolwiek okazów
os również w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Tak, ze wzrostem wysokości,
ustalił się naturalny spadkowy gradient atrakcyjności siedliskowej dla os spo-
łecznych. Podobny obraz rozmieszczenia Vespinae stwierdzono na obszarze
Karkonoszy (PAWLIKOWSKI, 1993).

Tab. III. Osy społeczne w piętrach roślinności polskich Tatr: parametry struktury zespołów.

Social wasps in floors of vegetation of the Polish Tatra Mts.: community indexes.

    S - liczba gatunków (number of species)
 MS - wskaźnik podobieństwa Marczewskiego-Steinhausa = C/(A+B–C), gdzie A = liczba

gatunków zespołu „a”, B = liczba gatunków zespołu „b”, C = liczba gatunków wspól-
nych dla zespołów „a” i „b” (MARCZEWSKI, STEINHAUS, 1959): + = małe podobień-
stwo, ++ = średnie podobieństwo, +++ = duże podobieństwo
(Marczewski-Steinhaus' index = C/(A+B–C), where A = number of species of „a”
community, B = number of species of „b” community, C = number of common spe-
cies of „a” and „b” communities (MARCZEWSKI, STEINHAUS, 1959): + = small simi-
larity, ++ = moderate similarity, +++ = big similarity)

    A - średnia liczba osobników na 30 min. (mean number of specimens per 30 min.)
  SD - odchylenie standardowe (standard deviation)
    P - istotność różnicy na poziomie równym i nie większym niż 0.05 w oparciu o t–test,

NS = nieistotna różnica
(significance level of difference equal to or not larger than 0.05 according to t–test,
NS = not significant difference)

Pozostałe oznaczenia jak w Tab. II (Other symbols as in Tab. II)

Parametry
Parameters

Piętra ro linno ci - Floors of vegetation

PO RD RG KO H

S 7 6 4 3 2

MS

PO
RD
RG
KO
H

1.00
0.86
0.57
0.43
0.29

+++
1.00
0.67
0.50
0.33

++
+++
1.00
0.75
0.50

++
++
+++
1.00
0.67

+
++
++
+++
1.00

A
       & SD

8.35
5.42

6.95
4.19

5.13
2.99

3.70
1.89

1.20
0.42

P

PO
RD
RG
KO
H

NS
NS
0.05
0.05
0.001

NS
NS
0.01
0.001

NS
NS
NS

NS
0.01 NS
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W przeciwieństwie do zdegradowanych (wcześniejszą, intensywną gospo-
darką leśną i kwaśnymi deszczami) regli Karkonoszy, lasy reglowe Tatr za-
chowują nadal swoją naturalną organizację. Jednakże i tutaj nie brak nega-
tywnych czynników antropogenicznych stopniowo degradujących roślinność.
Najbardziej niekorzystnym czynnikiem dla przyrody tatrzańskiej jest zmaso-
wany ruch turystyczny. To z jego przyczyny wzrasta mozaikowatość pięter ro-
ślinnych oraz stopień ich zaśmiecania (zwłaszcza organicznego). Może to
stymulować większy sukces rozwojowy rodzin wykazywanych gatunków os
społecznych.

SUMMARY

The structure of social wasp communities of vegetal floors (submountain - PO,  mixed
forest - RD, spurce forest - RG, subalpine floor - KO, and alpine floor - H) in the Polish
Tatra Mts. was studied in August 1996 (Tab. I). The habitats were inhabited by 7 species of
Vespinae (Tab. II). The characteristics of the social wasp communities was based on the
number of species and the mean number of specimens caught per 30 min. (S and A
in Tab. III). A natural decrease in attractiveness of  mountain habitats for social wasps (de-
crease S and A), in particular higher vegetal floors, has been observed. Similar results were
obteined in the Eastern Karkonosze Mts. (PAWLIKOWSKI, 1993).
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Aethes williana (BRACHM, 1791) (Lepidoptera: Tortricidae:
Cochylini), gatunek nowy dla fauny Polski

Aethes williana (BRACHM, 1791) (Lepidoptera: Tortricidae: Cochylini)
new  to the Polish fauna
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ABSTRACT: Aethes williana (BRACHM) was found in Korhynie near Lubycza Królewska in
the south-eastern part of Poland. The species is new to the Polish fauna.

KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Cochylini, data of distribution, new records,  south
Poland.

 Rozsiedlenie gatunków motyli z rodzaju Aethes BILLBERG, 1820  jest
w Polsce dość dobrze poznane. Większość informacji faunistycznych pocho-
dzi jednak z ubiegłego wieku. Znacznie uboższe są dane pochodzące z okre-
su międzywojennego i powojennego. Podsumowanie wiedzy o występowaniu
w Polsce gatunków z tego rodzaju znajduje się w pracy Razowskiego (1981).

Podczas prowadzonych obserwacji przyrodniczych w projektowanym re-
zerwacie przyrody leżącym w pobliżu wsi Korhynie (UTM - FA78), w dniach
26 V - 30 V 1996 złowiono 12 osobników (11%%, 1&) zwójkówki Aethes wil-
liana (BRACHM). Wszystkie okazy wypłoszono podczas penetrowania wą-
skiego, pokrytego roślinnością kserotermiczną ugoru, będącego łącznikiem
pomiędzy dwoma wychodniami wapienia,  w godzinach południowych przy
silnym nasłonecznieniu. Miejsce występowania imagines ograniczało się  za-
ledwie do kilku metrów kwadratowych. Mimo wielokrotnej penetracji tere-
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Fot. E. BARANIAK, J. SKIBIŃSKI

Fot. (Phot.) 1. Aethes villiana (BRACHM) imago (adult), samiec (male) %.

Fot. E. BARANIAK, J. SKIBIŃSKI

Fot. (Phot.) 2. Aethes williana (BRACHM) imago (adult), samica (female) &.
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nu projektowanego rezerwatu o zmierzchu oraz w godzinach nocnych z uży-
ciem pułapek świetlnych, nie udało się odnaleźć aktywnych osobników tego
gatunku.

Prawdopodobnie w warunkach Polski gatunek dotychczas niezauważony
z powodu wyraźnych upodobań do pojawu w godzinach południowych przy
jednoczesnym silnym nasłonecznieniu, lecz nawet wówczas niezbyt chętnie
latający.

Gatunek ten wymieniony został z terenu Polski w wykazie motyli okolic
Popradu (SCHILLE, 1901) lecz jego występowanie w Polsce zostało zakwe-
stionowane przez RAZOWSKIEGO (1981) z powodu braku okazu dowodowe-
go.

Aethes williana odznacza się wyjątkowo dużą zmiennością cech morfolo-
gicznych oraz wyraźnym dymorfizmem płciowym (Fot. 1, 2). Wszystkie zło-
wione samce różnią się między sobą  przebiegiem przepasek i plam oraz
mniej lub bardziej zielonkawym zabarwieniem skrzydeł przednich. Ubarwie-
nie skrzydeł tylnych również jest bardzo zmienne od  jasno białych z cie-
mniejszym obrzeżeniem poprzez zwiększający się udział elementów szarych
aż do jednolicie szarych.

Informacje o bionomii i roślinach żywicielskich oraz budowie narządów
genitalnych zamieszczone są w pracy RAZOWSKIEGO (1963).

Omawiany gatunek jest szeroko rozsiedlony w zachodniej, południowej
i środkowej Europie (RAZOWSKI, 1996). Znany jest również z Azji Środko-
wej i Mniejszej (KUZNETSOV, 1978).
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A. HOFMANN & W. G. TREMEWAN. 1996. A Systematic Catalogue of the
Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae)., Harley Books (B. H. & A. Harley
Ltd.), Martins, Great Horkesley, Colchaster, Essex CO6 4AH, England,
ISBN 0 946589 57 7, 251 ss., cena 60 funtów.

W trzydzieści lat po wydaniu pierwszego katalogu (REISS & TREMEWAN, 1967: A syste-
matic catalogue of the genus Zygaena FABRICIUS (Lepidoptera: Zyganidae). Dr W. Junk N.V.
Publishers, Den Haag, Ser. Entomologica, Vol. 2, XVI+239 ss.), nowy katalog uwzględnia
w pełni dotychczasowy postęp wiedzy w poznaniu tej grupy motyli. Obejmuje on podrodzinę
Zygaeninae z dziesięcioma rodzajami zawierającymi sto osiemnaście gatunków - w tym trzy
fosylne. Autorzy omawiają osiągnięcia w systematyce i nomenklaturze. W Polsce motyle te
reprezentowane są przez jeden rodzaj Zygaena FABR. z trzynastoma gatunkami.

Autorzy zgodnie w wymogami „Kodeksu nomenklatury zoologicznej” z taksonów we-
wnątrz gatunkowych ograniczyli się do podgatunków (subspecies), rezygnując w tym wyda-
niu z uwzględnienia niższych jednostek taksonomicznych jak aberracje, formy itp. Czyni to
obecne wydanie pozornie objętościowo mniejsze od poprzedniego (REISS & TREMEWAN,
1967). Przy omawianiu poszczególnych gatunków wyszczególniono dane taksonomiczne, bi-
bliografię, rośliny pokarmowe, występowanie geograficzne, typowe miejscowości gatunków i
podgatunków.

W dalszej części katalogu dołączono suplement bibliograficzny stanowiący uzupełnienie,
oraz ciąg dalszy pierwszego wydania bibliografii Zygaeninae (TREMEWAN, 1988: A biblio-
graphy of the Zygaeninae. Harley Books, Colchester, Essex CO6 4AH, England. ISBN
0946589232, 188 ss. (2760 pozycji piśmiennictwa)), obejmujący 410 opublikowanych w mię-
dzyczasie pozycji. Do tej pory bibliografia Zygaeninae zawiera imponującą liczbę ponad
3170 pozycji. Obejmują one około 30 działów, przy czym dominuje problematyka z zakresu
faunistyki, biologii, ekologii i zoogeografii. Na uwagę zasługuje istotny wzrost zainteresowa-
nia problematyką ochroniarską: z 11 pozycji w pierwszym tomie (TREMEWAN, 1988) do 35
pozycji po dziewięciu latach w omawianym suplemencie. Wskazuje to na narastające zagro-
żenia wyginięciem wielu taksonów Zygaeninae, które rejestrują coraz liczniejsze publikacje.

Indeksy suplementu bibliografii, roślin pokarmowych, oraz systematycznego katalogu,
charakteryzuje wielka dokładność i przejrzystość, ułatwiające czytelnikowi wyszukiwanie in-
formacji.

Autorzy poświęcili katalog pamięci najwybitniejszych specjalistów : B. ALBERTI (1898 -
1988), H. BURGEFF (1883 - 1976), O. HOLIK (1981 - 1963), H. REISS (1890 - 1974)
i L. SHELJUZHKO (1890 - 1969) w uznaniu ich wielkich zasług w studiach na Zygaeninae.

Omawiana pozycja będąca podsumowaniem obrazu wiedzy  i jej postępu w badaniach
tych motyli, nasuwa również spostrzeżenie odnośnie klucza do oznaczania Zygaenidae w fau-
nie Polski (DĄBROWSKI, 1965: Cochlidiidae i Zygaenidae. Klucze do oznaczania owadów
Polski, ser. 49, cz.XXVII, z. 14 -15, PWN, Warszawa, 45 ss.). Zmiany, które zaszły od czasu
wydania tego klucza w systematyce i taksonomii, a także m. in. wyodrębnienie występujące-
go na obszarze Europy Środkowej Zygaena (M.) minos (DEN. et SCHIFF.) zdezaktualizowały
tę pozycję i wymaga ona ponownego opracowania.

Jerzy S. DĄBROWSKI, Kraków



         Wiad. entomol.                 16 (1):  39 - 42                     Poznań 1997

Autographa buraetica (STAUDINGER, 1892) nowy dla fauny Polski
przedstawiciel sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae)

Autographa buraetica (STAUDINGER, 1892) a noctuid moth (Lepidoptera:
Noctuidae) new to the Polish fauna

JANUSZ NOWACKI

Katedra Entomologii AR, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

ABSTRACT: Autographa buraetica (STGR.) was found on the Polish Baltic Coast, Pagóry
Chełmskie, Polesie Lubelskie, Puszcza Augustowska and Roztocze. The species is new to
the Polish fauna.

KEY WORDS: Lepidoptera: Noctuidae, Poland, new records.

Rodzaj Autographa HBN. liczący na świecie 41gatunków, reprezentowany
jest w Europie przez 9 z nich. Większość tych gatunków ma szerszy zasięg
występując w Palearktyce, a część to gatunki holarktyczne.

Do gatunków holarktycznych należy Autographa buraetica (STGR.), który
opisany został jako  podgatunek A. pulchrina (HAW.). Statut gatunku nadał
mu SUGI (1982). Od tego czasu wykazany został z wschodniej Palearktyki od
Japonii, Przymorskiego Kraju i Kamczatki przez wschodnią  Syberię, Mon-
golię, Chiny, Kazachstan po zachodnią Syberię. Z Ameryki Północnej wyka-
zany został z Alaski, Jukonu i północnej części Brytyjskiej Kolumbii (LA-
FONTAINE, 1986). Z Europy A. buraetica po raz pierwszy wykazany został
z Finlandii (KERPPOLA, MIKKOLA, 1987). W ostatnim 10-cio leciu stwier-
dzony także we wschodniej Europie, we wszystkich krajach wokół basenu
Morza Bałtyckiego, z wyjątkiem Polski, a także z Czech i Austrii (NOWACKI,
FIBIGER, 1996). Taki typ rozsiedlenia wskazywał jednoznacznie na koniecz-
ność występowania tego gatunku także na obszarze Polski. Przypuszczać na-
leży,  że nie został on wcześniej wykazany ze względu na duże podobieństwo
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cech zewnętrznych do A. pulchrina, a także trudności w oznaczaniu na pod-
stawie budowy aparatów kopulacyjnych. Dopiero zastosowanie metody wy-
nicowania wezyki z edeagusa pozwala na jednoznaczne rozróżnienie tych
dwóch gatunków.

Po dokonaniu rewizji oznaczeń osobników z omawianej grupy stwierdzo-
no występowanie A. buraetica na następujących stanowiskach:
- Pobrzeże Bałtyku: Białogóra XA87, 13 VII 1991, 1 ex.; Krynica Morska

CF92, 12 VII 1991, 1 ex.; Osetnik XA77, 29 VI 1992, 1 ex.
- Pagóry Chełmskie: Zawadówka FB66, 29 VI 1994, 1 ex. W. SEKUŁA leg.
- Polesie Lubelskie: Kosyń FB79, 7 VII 1994, 4 exx.; Macoszyn FB79,

13 VI 1994, 3 exx, 25 VI 1996 1 ex.; Sobibór FC80, 26 VI 1996, 1 ex.; Żło-
bek FC70, 14 VI 1995, 1ex.; Adamki FC61, 15 VI 1994, 2 exx., 29 VI 1994,
2 exx.; Bagno Bubnów FB59, 18 VII 1988, 1 ex. K. PAŁKA leg.

- Puszcza Augustowska: Brożane FE67, 15 VII 1987, 1 ex, 11 VI 1988, 1 ex.
- Roztocze: Kruglik FB40, 9 VI 1986, 1 ex.; Majdan Kasztelański FA49,

10 VI 1986, 2 exx.

Ryc. (Fig.) 1, 2. Edeagus z wynicowaną wezyką  (aedeagus with vesica everted):  1.  A. burae-
tica (STGR.), 2.  A. pulchrina (HAW.)
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Wszystkie wymienione osobniki dla, których nie podano nazwiska zbiera-
cza, odłowione zostały na światło lampy rtęciowej przez autora.

Ponieważ jak wspomniano wcześniej rozróżnienie A. buraetica i A. pul-
chrina jest stosunkowo  trudne, poniżej przedstawiono zestaw podstawo-
wych cech różniących te gatunki:

- A.  buraetica: Rozpiętość skrzydeł 34 - 38 mm, tło przednich skrzydeł
brunatno-brązowe, niejednolite - jak gdyby centkowane, po-
niżej srebrnej plamki rdzawo-brązowe pole nie występuje

Ryc. (Fig.) 3, 4. Aparat   kopulacyjny   samicy  (female  genitalia):  3.  A.  buraetica  (STGR.),
4.  A. pulchrina (HAW.)
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lub jest bardzo małe, strzępina skrzydeł biało-szara z bru-
natnymi przyciemnieniami na końcach żyłek. W aparacie
kopulacyjnym samca przednia część wezyki krótka z wyra-
źnym rozszerzeniem,  w części środkowej boczny uchyłek
odchodzi pod kątem ostrym, w miejscu tym wezyka nie-
znacznie wygięta tworząc kąt rozwarty (Ryc. 1). W aparacie
kopulacyjnym samicy przewód torebki kopulacyjnej gruby,
krótki (Ryc. 3).

- A. pulchrina: Rozpiętość skrzydeł 34 - 40 mm, tło przednich skrzydeł
różowo-brązowe, stosunkowo jednolite, poniżej srebrnej
plamki duże rdzawo-brązowe pole, strzępina skrzydeł   żół-
to-brązowa z brunatnymi przyciemnieniami na końcach ży-
łek. W aparacie kopulacyjnym samca przednia część wezyki
wydłużona, w części środkowej boczny uchyłek odchodzi
pod kątem rozwartym, w miejscu tym wezyka wygięta pra-
wie pod kątem prostym (Ryc. 2). W aparacie kopulacyjnym
samicy przewód torebki kopulacyjnej cienki, długi (Ryc. 4).

Autographa buraetica jest już siódmym wykazanym z Polski, gatunkiem
należącym do tego rodzaju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że podobnie jak
wykazana wcześniej A. mandarina (FRR.) (BUSZKO, 1987) i A. excelsa
(KRETSCHM.) (ŚLIWIŃSKI, MARCINIAK, 1990) jest to gatunek wschodni,
znajdujący się aktualnie w ekspansji na zachód. Trudno jest jednoznacznie
ustalić przyczyny rozprzestrzeniania się wspomnianych gatunków. Wszystkie
one tak jak większość Plusiinae zasiedlają środowiska otwarte. Przypuszczać
można, że jedną z przyczyn może być systematyczna dewastacja lasów tajgo-
wych Syberii i wschodniej Europy. Wycięcie lasów na znacznej powierzchni
doprowadziło do powstawania wielu śródleśnych środowisk o charakterze
otwartym, które z powodzeniem zastąpiły naturalne ekosystemy preferowa-
ne przez te gatunki.
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MATERIA£Y  METODYCZNE  I  PRZEGL¥DOWE

METHODICAL  AND  REVIEW  MATERIALS

Parazytoidy z nadrodziny Ichneumonoidea (Hymenoptera)
związane z kambio- i ksylofagicznymi chrząszczami (Coleoptera)

- studium przeglądowo-metodyczne

Parasitoids of the superfamily Ichneumonoidea (Hymenoptera) associated
with wood-boring beetles (Coleoptera) - review-methodical study

JACEK HILSZCZAŃSKI

Zakład Ochrony Lasu. IBL, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa

ABSTRACT: The paper contains a short biological and taxonomical review, and methods of
collecting, rearing and mounting, of parasitoids of the superfamily Ichneumonoidea infest-
ing immature stages of wood-boring beetles.

KEY WORDS: Hymenoptera, Ichneumonoidea, parasitoids, wood-boring beetles, methods.

Wstęp

W ogromnym bogactwie świata owadów jedną z najliczniejszych grup sy-
stematycznych są parazytoidy należące do rzędu błonkówek Hymenoptera, a
wśród nich nadrodzina Ichneumonoidea skupiająca dwie rodziny, gąsienicz-
nikowate Ichneumonidae i męczelkowate Braconidae.  Powszechne, pospoli-
te występowanie sprawia, że większość entomologów przeprowadzając ho-
dowle różnych owadów ma bardzo często do czynienia z tymi błonkówkami.
Niestety, trudna i stosunkowo słabo opracowana systematyka, niewielka licz-
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ba specjalistów oraz brak polskojęzycznych kluczy do oznaczania tej grupy
owadów zniechęcają wielu entomologów. Z drugiej strony nieumiejętne po-
stępowanie z odłowionymi lub wyhodowanymi okazami sprawia, że wiele
niejednokrotnie cennych materiałów zostaje zmarnowanych. Niniejsza praca
ma na celu przybliżenie biologii, metod hodowli, zbioru i preparowania jed-
nej z grup troficznych wchodzących w skład Ichneumonoidea - parazytoi-
dów związanych z chrząszczami rozwijającymi się w drewnie.

Zarys biologii

Błonkówki należące do grupy Hymenoptera Apocrita swój rozwój larwalny
odbywają żerując na przedimaginalnych, rzadziej imaginalnych stadiach in-
nych owadów rzadziej pajęczaków. Zasiedlone przez larwy wielu gatunków
chrząszczy pnie i gałęzie drzew oraz krzewów stanowią jedną z nisz ekolo-
gicznych penetrowanych przez wyspecjalizowaną grupę parazytoidów. Sami-
ce tych gatunków porażają przebywające w żerowiskach larwy, rzadziej
przedpoczwarki i poczwarki, a wyjątkowo imagines chrząszczy należących do
takich rodzin jak Cerambycidae, Buprestidae, Scolytidae, Anobiidae, Curcu-
lionidae, Melandryidae i Elateridae.

Proces wyszukiwania i porażania ukrytego pod korą lub w drewnie żywi-
ciela jest dosyć skomplikowany, w tym celu parazytoidy wykształciły wiele in-
teresujących przystosowań. Znaczna grupa gatunków, szczególnie gąsienicz-
nikowatych, stosuje metodę wyszukiwania ofiar, przypominającą zasadę
działania sonaru. Polega ona na przekazywaniu do podłoża za pomocą czuł-
ków drgań wytwarzanych w ciele samicy. Odbierane następnie sygnały
dźwiękowe umożliwiają wykrycie ukrytej larwy (HENAUT, 1990). Inną prost-
szą metodą jest odbieranie za pomocą czułków dźwięków (drgań) wytwarza-
nych przez żerującą larwę. Jak wynika z badań RICHERSON'a i BORDEN'a
(1972) jedną ze wskazówek pozwalającą odnależć żywiciela może być także
promieniowenie podczerwone powstające w wyniku metabolizmu ofiary. U
części gatunków podstawowe znaczenie przy wyszukiwaniu ofiar odgrywają
bodźce zapachowe (HILSZCZAŃSKI, 1994).  Do porażenia ofiary, czyli złoże-
nia jaja, służy tzw. pokładełko. Samice parazytoidów wbijają lub przeciskają
pokładełko przez warstwę kory lub drewna dzielącą je od miejsca przebywa-
nia żywiciela. Inną metodę w dotarciu do żywiciela obrały samice gatunku
Histeromerus mystacinus WESM., które przegryzają się przez chodniki larwal-
ne głównie dużych zmorszników, docierając bezpośrednio do celu.

Potrzeba scharakteryzowania powiązań pomiędzy parazytoidem a żywi-
cielem zaowocowała licznymi klasyfikacjami, z których najprostsza do zasto-
sowania, a jednocześnie użyteczna, dzieli parazytoidy na koinobionty i idio-
bionty (ASKEW, SHAW, 1986). Podstawowym zastosowanym w tym podziale
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kryterium jest informacja czy porażony przez samicę parazytoida żywiciel
kontynuuje rozwój, co zachodzi w przypadku koinobiontów, czy też zabity
lub całkowicie sparaliżowany za pomocą wstrzykniętego jadu stanowi nieru-
chome źródło pokarmu, jak ma to miejsce u idiobiontów. W następstwie
obranych strategii rozwoju, koinobionty głównie z uwagi na bezpieczeństwo
potomstwa żyjącego kosztem aktywnych larw chrząszczy, należą do endopa-
razytoidów. Ich rozwój jest stosunkowo powolny, a zasoby przyszłego pokar-
mu, czyli wielkość porażanej ofiary nie mają dla nich dużego znaczenia, gdyż
rośnie ona wraz z larwą najeźdźcy. Idiobionty natomiast należą do ektopara-
zytoidów, a ich larwy odbywają stosunkowo szybki rozwój na nieruchomym,
nierozwijającym się żywicielu. Bardzo ważną sprawą jest w ich przypadku
wybór odpowiednio dużego żywiciela, zapewniającego pełny rozwój potom-
stwa.

Z fizjologicznego punktu widzenia życie wewnątrz ciała żywiciela wymaga
przezwyciężenia jego specyficznego systemu obrony jaką jest układ immuno-
logczny, co spowodowało bardzo wąską specjalizację koinobiontów. Liczba
potencjalnych żywicieli ograniczona jest u nich zazwyczaj do jednego lub kil-
ku spokrewnionych gatunków. W przypadku idiobiontów, bardziej pierwot-
nych w sensie filogenetycznym, spektrum żywicieli „zjadanych” od zewnątrz
jest często bardzo szerokie i może zawierać do kilkudziesięciu gatunków
owadów należących nierzadko do różnych rodzin i rzędów. Większość gatun-
ków porażających kambio- i ksylofagiczne chrząszcze to parazytoidy indywi-
dualne, rozwijające się na żywicielu pojedynczo. Grupowy rozwój spotykany
jest rzadziej, głównie u Braconidae i wynika ze składania przez samicę więk-
szej liczby jaj lub związany jest ze zjawiskiem poliembrionii, czyli wielokrot-
nym podziale pojedynczego jaja, co daje w efekcie od kilku do kilkudziesię-
ciu jednorodnych pod względem płci  i morfologicznie osobników.

Okres aktywności imagines ma miejsce w okresie sezonu wegetacyjnego,
a jego długość uzależniona jest w dużej mierze od pobierania pokarmu, któ-
rym są nektar i pyłek oraz spadź wydalana przez mszyce. W przypadku syno-
wigenicznych, czyli wylęgających się bez w pełni wykształconych jaj samic
idiobiontów, zachodzi konieczność pobierania także pokarmu białkowego.
W tym celu żerują one często na osobnikach należących do gatunków wyko-
rzystywanych także jako żywiciele dla potomstwa. Proowigeniczne koino-
bionty, mające zaraz po wylęgu pełny zestaw dojrzałych jaj, pobierają jedy-
nie pokarm złożony z cukrów i wody, zapewniając tym sobie dostatecznie
długi okres życia, wystarczający do złożenia nawet do kilkuset jaj.
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Przegląd ważniejszych podrodzin

W obrębie Ichneumonoidea wyróżniamy kilkanaście idio- i koinobion-
tycznych podrodzin, w których wszystkie lub część gatunków związana jest z
przedimaginalnymi stadiami rozwojowymi kambio- i ksylofagicznych chrzą-
szczy. W tabeli (Tab.) zamieszczono przypuszczalne liczby występujących w
Polsce gatunków parazytoidów należących do tej grupy troficznej. Podane
liczby opierają się w większości na danych zaczerpniętych z literatury krajo-
wej (SAWONIEWICZ, 1982) i zagranicznej (AUBERT, 1969; SEDIVY, 1989),
częściowo także na badaniach własnych. Duża liczba gatunków koinobion-
tycznych w obrębie Braconidae wynika z faktu, że koinobioza od początku
była tutaj powiązana z żywicielami prowadzącymi ukryty tryb życia (GAULD,
1988). Wśród Ichneumonidae dominują zdecydowanie bardziej „prymityw-
ne” idiobionty, ponieważ w przypadku tej rodziny ewoluowanie koinobio-
tycznego stylu życia następowało w powiązaniu z żywicielami wolno żyjący-
mi. Skutkiem tego tylko nieliczne gatunki przystosowały się do rozwoju na
prowadzących ukryty tryb życia larwach chrząszczy. Zaliczają się do nich ga-
tunki należące do Acaenitinae, małej głównie holarktycznej podrodziny li-
czącej około 25 rodzajów. Do koinobiontów zaliczane są także nieliczne
związane z larwami chrząszczy parazytoidy z rodzajów Rhimphoctona
FORST. i Pyracmon HOLMGR. należące do Campopleginae, oraz pojedyncze
gatunki należące do rodzaju Probles FORST. z podrodziny Tersilochinae.

Do najczęściej spotykanych, także w hodowlach, idiobiontów porażają-
cych między innymi larwy Cerambycidae i Buprestidae należą Xoridinae, nie-
wielka rozprzestrzeniona w całym świecie podrodzina, licząca cztery rodzaje.
W faunie Polski występują 3 rodzaje: Ischnoceros GRAV., Odontocolon CU-
SHM., oraz Xorides LATREILLE, przy czym najpospolitszy u nas gatunek X.
praecatorius (F.) posiada zestaw żywicieli liczący kilkadziesiąt gatunków,
głównie z rodziny kózkowatych. Podobną morfologią charakteryzują się Poe-
meniinae podrodzina licząca u nas 5 rodzajów, owady te obok larw chrzą-
szczy porażają również larwy żądłówek z rodziny Sphecidae gnieżdżące się w
różnego rodzaju otworach w drewnie. Wyjątkiem jest zaliczany tutaj rodzaj
Pseudorhyssa MERILL. prowadzący kleptopasożytniczy tryb życia. Między in-
nymi z larwami kambio- i ksylofagicznych chrząszczy  związane są także ga-
tunki z podrodziny Pimplinae należące do rodzajów: Dolichomitus SMITH,
Ephialtes SCHRANK i Townesia OZOLS oraz kilka gatunków z podrodziny
Cryptinae, jak Echthrus reluctator L., Demopheles corruptor TASCH. czy Hel-
costizus restaurator (F.)

W ramach rodziny Braconidae jako parazytoidy szczególnie kózkowatych
(Cerambycidae), duże znaczenie posiadają koinobiontyczne Helconinae,
głównie gatunki wchodzące w skład plemienia Helconini. Owady z rodzajów



ICHNEUMONOIDEA  ZWIĄZANE  Z  KAMBIO-  I  KSYLOFAGICZNYMI  CHRZĄSZCZAMI     47

Helcon NEES i Helconidea VIERECK należą do jednych z największych przed-
stawicieli męczelkowatych w Europie, osiągając długość ciała do
15 mm. Mała, przede wszystkim tropikalna i subtropikalna, podrodzina Ce-
nocoeliinae reprezentowana jest w naszym kraju przez co najmniej dwa ga-
tunki, Cenocoelius analis (NEES), znanego jako parazytoida Tetrops praeusta
(L.) oraz Lestricus secalis (L.), częstego szczególnie w lasach o drzewostanie
sosnowym, parazytoida larw kozulek Pogonocherus spp. Do koinobiontów
porażających larwy chrząszczy należy również Meteorus sulcatus SZEPL. oraz
kilkunastu innych przedstawicieli Euphorinae.

Tab. Występujące w Polsce podrodziny należące do Ichneumonoidea, w których wszyst-
kie [*], lub część gatunków związana jest z kambio- i ksylofagicznymi chrząszczami (na
podstawie piśmiennictwa).

Subfamilies of Ichneumonoidea occurring in Poland, entirely [*] or partially associated
with wood-boring beetles.

Rodzina

Family

Podrodzina

Subfamily

Liczba gatunk w
porażających chrząszcze

zasiedlające drewno

Number of species
infesting wood-boring

beetles

Koinobionty

Koinobionts

Idiobionty

Idiobionts

Ichneumonidae Pimplinae ~ 20 x

Xoridinae* ~ 30 x

Poemeniinae ~ 10 x

Cryptinae ~ 10 x

Acaenitinae ~ 8 x

Campopleginae ~ 10 x

Tersilochinae ~ 5 x

Braconidae Doryctinae ~ 40 x

Braconinae ~ 15 x

Histeromerinae* 1 x

Cenocoeliinae* 2 x

Helconinae ~ 50 x

Euphorinae ~ 20 x



48                                                           J.  HILSZCZAŃSKI

Spośród idiobiontów reprezentujących Braconidae najliczniejszą podro-
dzinę związaną z omawianą grupą troficzną stanowią Doryctinae, uważane za
jedne z bardziej prymitywnych parazytoidów. Gatunki należące do Dorycti-
nae osiągają niewielkie rozmiary 2 - 6 mm, w związku z tym ich żywicielami
są zwykle larwy chrząszczy należących do rodzin Anobiidae i Scolytidae oraz
małych przedstawicieli Cerambycidae i Buprestidae. Najczęściej spotykanymi
reprezentantami tej podrodziny są szeroko rozprzestrzenione, żyjące w róż-
nych środowiskach gatunki z rodzajów: Dendrosoter WESM., Doryctes HALI-
DAY i Spathius NEES. Z licznej podrodziny Braconinae jedynie kilkanaście
gatunków znanych jest jako porażające larwy chrząszczy w drewnie. Należą
tutaj dosyć dobrze zbadane, zaliczane do ważnych wrogów naturalnych szko-
dników wtórnych, gatunki z rodzaju Coeloides WESM. Wspomniany wcze-
śniej H. mystacinus jest jedynym w Polsce, i jednym z kilku występujących na
świecie gatunków z podrodziny Histeromerinae. Owad ten charakteryzuje się
rzadkim wśród parazytoidów zjawiskiem opieki nad potomstwem, polegają-
cym na stałej obecności samicy przy rozwijających się larwach (SHAW, 1995).

Obok wymienionych, również przedstawiciele kilku innych podrodzin
wchodzących w skład Ichneumonoidea podawani bywają niekiedy jako para-
zytoidy larw chrząszczy. Informacje te opierają się z reguły na niepewnych
danych, a typowe zespoły porażanych żywiceli odbiegają u tych parazytoi-
dów, zarówno pod względem systematycznym jak i ekologicznym od kam-
bio- i ksylofagicznych chrząszczy.

Metody zbioru, hodowli i preparowania

Tradycyjne metody połowu owadów, tj. czerpakowanie za pomocą siatki
entomologicznej, czy bardziej skomplikowane odłowy do pułapek samołow-
nych typu Malaise’go lub Moericke’go znajdują  zastosowanie przy zbiorze
omawianej grupy owadów, podobnie jak wobec innych grup systematycz-
nych. Ciekawe wyniki uzyskuje się zwłaszcza przy zastosowaniu pułapek sa-
mołownych w środowiskach mało dostępnych dla entomologa, np. w koro-
nach drzew. Prostym, a zarazem skutecznym sposobem pozyskania postaci
dojrzałych, jest wypatrywanie i odławianie imagines penetrujących zasiedlo-
ne przez chrząszcze drzewa. Bez wątpienia najbardziej wartościową metodą,
wnoszącą wiele do ogólnej wiedzy o parazytoidach, jest hodowla. Najodpo-
wiedniejszym miejscem przechowywania zebranych do hodowli czynnych że-
rowisk chrząszczy są szklane, przewiewne pojemniki. Trzeba jednak pamię-
tać, aby nie dopuścić do nadmiernego przesuszenia hodowli. W tym celu
można ją od czasu do czasu zraszać lub wstawić do środka naczynie z wodą,
która parując stopniowo, zapewnia stałą wilgotność. W miarę możliwości
każdego parazytoida należy hodować pojedynczo, unika się wtedy pomyłek i
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wątpliwości związanych z określaniem żywiciela. Przeprowadzając hodowlę
większej partii materiału zasiedlonego przez różne gatunki owadów, dla
uniknięcia pomyłek w informacjach o żywicielu, stosujemy opis ogólny np. „z
gałęzi Quercus robur z Phymatodes testaceus, Ph. alni, Scolytus intricatus i
Agrilus sulcicollis”. Taka informacja jest dużo bardziej wartościowa niż próby
„trafienia” w żywiciela np. poprzez wybranie najliczniejszego. Dane dotyczą-
ce hodowli powinny zawierać także nazwę porażonego stadium żywiciela,
datę zbioru w terenie „zeb.”, datę wylęgu parazytoida „wyl.” z zaznaczeniem
czy hodowla była przeprowadzana w warunkach domowych „wew.”, co z re-
guły nie odpowiada naturalnemu terminowi pojawu w terenie. Cenne są tak-
że wszelkie dane dotyczące miejsca zbioru oraz wieku i wyglądu rośliny żywi-
cielskiej. Uzyskane z hodowli imagines parazytoidów najlepiej pozostawić
żywe aż do naturalnej śmierci w czystych probówkach, zamykanych dla za-
pewnienia dostępu powietrza zatyczkami z korka. Jeśli warunki nie pozwala-
ją na zastosowanie tej metody, należy imagines zatruć. Najlepiej nadającym
się do tego środkiem jest octan etylu. Wskazanym jest, aby po wylęgu owady
pozostały przez pewien czas żywe, pozwala im to wybarwić się prawidłowo i
pozbyć się nadmiaru tłuszczów.

Preparowanie powinno być wykonane w możliwie jak najkrótszym czasie
od śmierci owada posiadającego wtedy odpowiednią elastyczność. Owady
nie przeznaczone do preparowania przechowujemy w 80% roztworze alko-
holu etylowego lub po uprzednim dokładnym wysuszeniu, w szczelnych czy-
stych probówkach. Dla omawianej grupy najlepsze są dwa sposoby preparo-
wania. Pierwszy – stosowany w przypadku większych okazów (powyżej 1
cm) polega na nabijaniu na szpilki entomologiczne (najlepiej rozmiar 1).
Owada przebijamy przez śródplecze nieco z prawej strony od jego lini środ-
kowej. Należy przy tym uważać aby szpilka od spodu przebiła się pomiędzy
przednimi a środkowymi biodrami. W przypadku mniejszych okazów stosu-
jemy tzw. metodę Townesa, czyli przyklejanie owada do boku szpilki. W tym
celu nanosimy na szpilkę niewielką ilość kleju, a następnie przykładamy ją z
boku ciała owada, prostopadle do dłuższej osi tułowia, na wysokości skrzy-
deł. Najlepszymi w tej metodzie są kleje rozpuszczalne w alkoholu, zacho-
wujace elastyczność, np. „Shellac”. W obu metodach spreparowane okazy
powinny znajdować się na wysokości około 2/3 szpilki od dołu, dla zapewnie-
nia miejsca na etykietki itp.  Małe okazy można także nabijać na tzw. minu-
cje lub naklejać na kartoniki, podobnie jak chrząszcze. W tym przypadku na-
leży stosować wyłącznie kleje rozpuszczalne w wodzie, dające możliwość ła-
twego odklejenia, np. do oceny cech diagnostycznych znajdujących się od
spodu owada.



50                                                           J.  HILSZCZAŃSKI

Bardzo ważną sprawą w przypadku hodowli pojedynczych parazytoidów,
jest preparowanie razem z imago na oddzielnym kartoniku kokonu oraz re-
sztek po żywicielu. Do tego celu najlepiej nadają się jednak przeźroczyste
kapsułki żelatynowe, w których umieszczamy suchy kokon i resztki ofiary, a
następnie nabijamy je na szpilkę pod właściwym okazem parazytoida.
Umożliwia to późniejsze zweryfikowanie oznaczeń żywiciela, dostarcza tak-
że szeregu informacji dotyczących np. pasożytnictwa wtórnego i wyglądu wy-
linek larw zachowanych w kokonie.

Często zachodzi konieczność przesłania owadów np. do oznaczenia. Naj-
lepszym sposobem jest wysyłanie prawidłowo opisanych okazów „na mo-
kro”, w szczelnych probówkach z roztworem alkoholu etylowego. Suche,
spreparowane okazy unieruchamiamy przed wysłaniem tak, aby nie obijały
się o siebie i nie kręciły na szpilkach. W obu przypadkach najbezpieczniej
jest umieścić owady w małych pudełkach, a następnie w większych wypełnio-
nych materiałem neutralizującym wstrząsy, np. kawałkami styropianu.

Wielu entomologów w tym i koleopterologów nie zwraca uwagi na poja-
wiające się w hodowlach parazytoidy traktując je co najwyżej jak niepożąda-
nych gości. Miejmy nadzieję, że przedstawiona praca przyczyni się do zmiany
nastawienia do tych niezmiernie interesujących, a zarazem słabo poznanych
owadów.
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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

172. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) ze
Wzgórz Trzebnickich
New records of land bugs (Heteroptera) from the hills Wzgórza Trzebnickie

KEY WORDS: Heteroptera, new records, faunistics, Poland.

Obszar krainy zwanej Wzgórzami Trzebnickimi nigdy nie cieszył się zbytnim zaintereso-
waniem heteropterologów. Wykazanych było wprawdzie z tego terenu kilkadziesiąt gatun-
ków pluskwiaków różnoskrzydłych, jednak dane te rozrzucone są w pracach kilkunastu,
głównie dziewiętnastowiecznych autorów. W niniejszej notatce przedstawiono wykaz ga-
tunków odłowionych w Nadleśnictwie Przedborów w ramach tematu „Wpływ zabiegów
zwalczania brudnicy mniszki na wybrane grupy entomofauny glebowej i entomofauny ko-
ron drzewostanów sosnowych na terenie RDLP Poznań” prowadzonego przez Katedrę
Entomologii Leśnej AR w Poznaniu (w tym miejscu autorzy dziękują dr inż. A. ŁABĘDZ-
KIEMU za przekazanie materiału do oznaczenia). Materiał był gromadzony za pomocą pu-
łapek Barbera wkopanych w ziemię (k) oraz pułapek Mericke’go zawieszonych w koro-
nach drzew (m) w drzewostanach sosnowych, w obrębach Ostrzeszów (O) i Węglewice
(W). Gatunki stwierdzone po raz pierwszy z terenu Wzgórz Trzebnickich oznaczono
gwiazdką ( * ).

W sumie podano stanowiska dla 50 gatunków Heteroptera, z czego 29 to gatunki nowe
dla fauny Wzgórz Trzebnickich. Na szczególną uwagę zasługuje Elatophilus nigricornis
(ZETT.), przedstawiciel rodziny Anthocoridae, którego jeden okaz odłowiono w obrębie
Ostrzeszów, a który dopiero niedawno (CMOLUCHOWA, LECHOWSKI, 1993: Fragm. faun.
36: 127-145.) został wykazany z Borów Tucholskich jako nowy dla Polski. Obecne stanowi-
sko jest drugim stwierdzeniem tego gatunku w naszym kraju.
Wykaz gatunków:
PENTATOMIDAE: Aelia acuminata (L.) - Om, Wk; Carpocoris purpureipennis (DE G.) -

Om; Carpocoris fuscispinus (BOH.) - Om; Dolycoris baccarum (L.) - Omk, Wmk; *Hol-
costethus strictus vernalis (WLFF.) - Om; *Chlorochroa pinicola (MULS. et R.) - Wm;
*Eurydema dominulus (SCOP.) - Om; Eurydema oleraceum (L.) - Om; Picromerus bi-
dens (L.) - Wk; Troilus luridus (F.) - Om, Wm; *Zicrona caerulea (L.) - Om;

 ACANTHOSOMATIDAE: Elasmucha grisea (L.) - Wm;
SCUTELLERIDAE: Eurygaster maura (L.) - Wm; Eurygaster testudinaria (GEOOFR.) -
Wm; COREIDAE: *Coreus marginatus (L.) - Omk, Wm;
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RHOPALIDAE: Corizus hyoscyami (L.) - Om; Myrmus miriformis (FALL.) - Om; Rhopalus
parumpunctatus (SCHILL.) - Wm; *Stictopleurus punctatonervosus (GZE.) - Om; *Bra-
chycarenus tigrinus (SCHILL.);

LYGAEIDAE: Kleidocerys resedae (PANZ.) - Om; *Drymus ryei DGL. et SC. - Ok; *Rhyparo-
chromus phoeniceus (ROSSI) - Ok, Wmk; *Rhyparochromus immaculatus Roy. - Ok;
*Rhyparochromus pini (L.) - Ok, Wmk; *Rhyparochromus vulgaris (SCHILL.) - Om,
Wk; *Trapezonotus arenarius (L.) - Ok, Wk; *Trapezonotus anorus (FLOR) - Ok; *Tra-
pezonotus quadratus (F.) - Ok; *Graptopeltus lynceus (F.) - Wk; Megalonotus chiragra
(F.) - Ok;

ARADIDAE: Aradus cinnamomeus (PANZ.) - Om; Aradus depressus (F.) - Om;
REDUVIIDAE: Rhynocoris annulatus (L.) - Om, Wm; Rhynocoris iracundus (PODA) - Om;

*Coranus subapterus (DE G.) - Om;
NABIDAE: *Nabis ferus (L.) - Wmk; *Nabis pseudoferus REM. - Omk, Wmk; *Nabis punc-

tatus COSTA - Wk; Nabis ericetorum SCHOLTZ - Wm; *Aptus mirmicoides COSTA - Ok,
Wm;

MIRIDAE: Deraeocoris ruber (L.) - Wm; *Stenodema laevigatum (L.) - Omk, Wm; *Steno-
dema calcaratum (FALL.) - Om, Wm; *Notostira erratica (L.) - Wm; *Lygus rugulipen-
nis (POPP.) - Omk, Wm; *Polymerus unifasciatus (F.) - Om; *Harpocera thoracica
(FALL.) - Omk;

SALDIDAE: *Saldula saltatoria (L.) - Ok;
ANTHOCORIDAE: *Elatophilus nigricornis (ZETT.) - Om.

Jerzy A. LIS, Opole
Barbara LIS, Opole

173. Nowe stanowisko Harpalus (Pseudophonus) rufipes  (DE GEER)
(Coleoptera: Carabidae) w Bieszczadach
New locality of Harpalus (Pseudophonus) rufipes   (DE GEER) (Coleoptera:
Carabidae) in the Bieszczady Mts.

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Harpalus, rufipes, new locality, Bieszczady Mts., Poland.

Harpalus rufipes (DE GEER) to gatunek szeroko rozprzestrzeniony, występujący od pół-
nocnej Afryki poprzez prawie całą Europę, aż do środkowej Fennoskandii, sięgający przez
Syberię do Japonii. W Polsce bardzo pospolity, wykazywany z wiekszości krain, nie został
do tej pory wykazany z Biaszczadów. Gatunek związany jest z polami uprawnymi, suchymi
łąkami położonymi na glebach gliniastych.

W Bieszczadach autorka złowiła 2 egzemplarze, 25 VIII 1987 r. w Ustrzykach Górnych,
na łąkach położonych powyżej potoku Wołosate. Zebrane okazy znajdują się w zbiorach
autorki.

Maria WOLENDER, Szczecin



    WIAD.  ENTOMOL., 16 (1):  POZNAŃ  1997                                               53

174. Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) (Coleoptera: Elateridae), gatunek
nowy dla fauny Polski
Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) (Coleoptera: Elateridae), new to the Polish fauna

KEY WORDS: Coleoptera, Elateridae, Cidnopus, ruzenae, faunistics, Poland.

Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977) został stosunkowo niedawno opisany ze Słowacji,
pod synonimiczną nazwą rodzajową Limonius,  na podstawie dwóch samców i jednej sami-
cy. Jest on bardzo podobny do C. aeruginosus (OL.), od którego obie płcie już na pierwszy
rzut oka odróżniają się przede wszystkim bardziej krępymi czułkami, w szczególności
krótszymi członami 2, 10 i 11. C. ruzenae jest także nieco gęściej owłosiony, listewka bocz-
na przedplecza jest u niego wyraźniejsza, epipleury pokryw w tylnej części są czerwono-
brunatne (u C. aeruginosus z reguły czarne), obie płcie są nieco smuklejsze (stosunek dłu-
gości do szerokości pokryw u samca 2,7–2,8, samicy 2,5; C. aeruginosus: samiec 2,5–2,6, sa-
mica 2,4). IX sternit samca jest w części apikalnej u C. ruzenae równomiernie owłosiony,
podczas gdy u C. aeruginosus przez jego środek biegnie gładka, pozbawiona owłosienia li-
stewka. Drobne różnice występują też w budowie prącia i paramer (dobre rysunki w opisie
oryginalnym: Acta entomol. bohemosl., 74: 388-393). Porównując pokładełka samic obu
gatunków z Polski znalazłem też różnice w ich budowie, u C. aeruginosus końcowe, silnie
zesklerotyzowane styliki są w zarysie trójkątne, natomiast u C. ruzenae są one lekko bo bo-
kach wcięte. Ponieważ jednak dysponowałem tylko dwoma samicami, a brak jest prac na
temat zmienności pokładełka w tej grupie sprężyków, nie wiadomo na ile cechy te są stałe.
Na temat biologii C. ruzenae nic nie wiadomo. Okazy typowe były łowione w środowisku
kserotermicznym, na znanym słowackim stanowisku Štúrovo. Również w Polsce, występo-
wanie omawianego gatunku stwierdzo na stanowisku obejmującym kserotermiczne zbocze
w znacznym stopniu porośnięte przez roślinność krzewiastą:
– Wyżyna Lubelska: Opoka Duża k. Annopola, 25 V 1994, 2&&, leg. L. BOROWIEC.

Lech BOROWIEC, Wrocław

175. Nowe stanowiska żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) rzadko
spotykanych w Polsce
New localities of sting wasp species (Hymenoptera: Aculeata) in Poland

KEY WORDS: Hymenoptera, Sphecoidea, Apoidea, new locolities, Poland.

Poniżej podano nowe stanowiska 8 gatunków żądłówek mających status rzadkich w na-
szym kraju.

SPHECOIDEA
Crossocerus styrius (KOHL)
– Świętokrzyski P. N. , Święty Krzyż (UTM - EB03), 1 VIII 1983, 1&;
– Rez. Konewka (DC 41), 28 VIII 1988, 1&, leg. E. KWIATKOWSKA.

Rhopalum gracile WESM. (syn. Rh. kiessenwetteri A. MOR.)
– Karsibór (VV56), 21 VI 1993, 1&, leg. B. SOSZYŃSKI.
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APOIDEA
Systropha curvicornis (SCOP.)
– Gorzewo (DD01), 2-9 VII 1993, 1&.
Trachusa byssina (PANZ.)
– Rez. „Kępa Redłowska” (CF44), 12 VI 1993, 1%.
– Gorzewo (DD01), 2-9 VII 1993, 1%.
Proanthidium oblongatum (LATR.)
– Łódź-Widzew (CC93), 28 VI 1992, 1%;
– Rez. Kępa Redłowska (CF44), 18 VII 1994, 1%.
Epeoloides coecutiens (FABR.)
– nad Jez. Okręt (DC26), 4 VII 1994, 1%;
– Łódź - Ogród Botaniczny (CC83), 25 VII 1995, 1&.

Melecta luctuosa (SCOP.)
– Grzegorzowice ( EB14), 2 VI 1993, 1&;
– Gródek (GB02), 2-5 V 1994, 1%, leg. J. KALISIAK.
Bombus semenoviellus SKOR.
– Łódź - Łagiewniki (CC94), 4 VIII 1993, 1%, det. T. PAWLIKOWSKI.

Gatunek wykazany w 1995 roku z Kampinoskiego Parku Narodowego jako nowy dla
Polski.

Jan K. KOWALCZYK, Łódź

176. Uwagi o niektórych gatunkach żądłówek (Hymenoptera: Aculeata)
otuliny Tatrzańskiego Parku Narodowego
Remarks on some wasp species (Hymenoptera: Aculeata) in the protective zone of
the Tatra National Park

KEY WORDS: Hymenoptera, Aculeata, fauna, biogeography, mountains, Poland.

W opublikowanej notatce faunistycznej KOWALCZYKA i KRZEPTOWSKIEGO (1995: Nowe
stanowiska żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w Tatrzańskim Parku Narodowym i otulinie
(Wiad. entomol. 14, 3: 189-190), stwierdzono pewne uchybienia dotyczące przyporządkowa-
nia niektórych gatunków żądłówek do odpowiednich jednostek fizjograficznych. Ze względu
na specyfikę Tatrzańskiego Parku Narodowego, poznanie rozmieszczenia krajowej fauny, a
także analizę zasięgów gatunków, błędy te wymagają pilnego sprostowania.

Autorzy, wymieniając dla szeregu gatunków błonkówek stanowiska, podali także infor-
mację „Nowy dla Tatr Polskich”, co w kilku przypadkach nie jest zgodne z prawdą. Następu-
jące stanowiska: Zakopane, Koziniec; Zakopane, Antałówka; Zakopane, Krzeptówki; Za-
kopane, Kuźnice; należą geobotanicznie do Kotliny Zakopiańskiej, która jest częścią Rowu
Podtatrzańskiego, zaś Jurgów przynależy do Magury Spiskiej (KONDRACKI, 1994: Geografia
Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN). Wobec tego gatunki: Chrysis viridula L.,
Eumenes pedunculatus (PANZ.), Pemphredon lugubris (F.) oraz Crossocerus capitosus
(SHUCK.) są nowymi, wyłącznie dla Kotliny Zakopiańskiej, zaś Chrysis longula ABEI. i  Melli-
nus crabroneus (THUN.) nowymi tylko dla Magury Spiskiej, a nie dla Tatr Polskich, jak to po-
dano. Natomiast Nysson spinosus (FORST.) oraz Ectemnius ruficornis (ZETTER.), oprócz
tego, że zostały wykazane po raz pierwszy w Tatrach Polskich, są również nowymi dla fauny
Kotliny Zakopiańskiej, a Symmorphus bifasciatus (L.) jest także nowym dla Magury Spiskiej.

Stanisław KNUTELSKI, Kraków
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177. Nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków Microlepidoptera w Polsce
New records of some rare species of  Microlepidoptera  from Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, new records, Poland.

W niniejszej pracy przedstawione zostały nowe stanowiska dla pięciu rzadkich gatun-
ków motyli z rodzin: Tineidae, Coleophoridae oraz Gelechiidae. Dla każdego gatunku po-
dano informacje dotyczące rozsiedlenia w kraju, preferencji środowiskowych i pokarmo-
wych.

W hodowli Syncopacma vinella (BANKES, 1898) okres wylęgania się imagines znacznie
odbiegał od pojawu w warunkach naturalnych, toteż w publikacji podano wyłącznie rok, w
którym przeprowadzono  hodowlę.

 Monopis weaverella (SCOTT, 1858) (Tineidae)
– Tatry, DV15, Jaworzynka Miętusia, 1260 m n.p.m., kserotermiczna łąka u podnóża skał

wapiennych: 1&, 1VII 1994 (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek od niedawna znany w Polsce, wykazany z Wielkopolskiego Parku Narodowe-

go, województwa bydgoskiego i suwalskiego oraz Polesia Lubelskiego (BUSZKO & PAŁKA,
1992: Wiad. entomol., 10, 2). Gatunek nowy dla fauny Tatr. Gąsienice żerują w gniazdach
ptaków, gołębnikach, w wypluwkach sów, odchodach oraz martwych zwierzętach.

Coleophora niveistrigella HEINEMANN et WOCKE, 1876 (Coleophoridae)
– CD37, Glinki, kserotermiczna murawa na glebie piaszczystej, porośnięta: Gypsophila fa-

stigiata L., Rumex acetosella L., Euphorbia cyparissias L., Thymus serpyllum L., Hieracium
pilosella L. oraz Calluna vulgaris (L.) SALISB.: 3%% , 1& (ex larva) 21 VII; 2%%  (ex
larva) 24 VII; 1& (ex larva) 25 VII; 2&& (ex larva) 29 VII; 1& (ex larva) 5 VIII 1995,
roślina pokarmowa - Gypsophila fastigiata L. (leg., coll. T. BARAN).
W Polsce gatunek podawany z Puszczy Kampinoskiej, okolic Poznania oraz z woje-

wództwa łomżyńskiego. Gąsienice minują liście Gypsophila fastigiata L.

Coleophora kyffhusana PETRY, 1898 (Coleophoridae)
– CD37, Glinki, środowisko jak u poprzedniego gatunku: 1& (ex larva) 15 VII; 1% (ex

larva) 22 VII; 1& (ex larva) 30VII 1995, roślina pokarmowa - Gypsophila fastigiata L.
(leg., coll. T. BARAN).
W Polsce stwierdzony jedynie w Puszczy Kampinoskiej. Gąsienice minują liście Gypso-

phila fastigiata L. Gatunek znacznie rzadszy od C. niveistrigella HEINEMANN et WOCKE.

Scrobipalpula psilella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) (Gelechiidae)
– Pieniny, DV57, Czertezik, 740 m n.p.m., kserotermiczna murawa na skałach wapiennych:

1% (ex larva) 29 VII 1995, roślina pokarmowa - Aster alpinus L. (leg., coll. T. BARAN).
W Polsce podawany z Pomorza Zachodniego, Śląska, okolic Rytra oraz okolic Torunia.

Gatunek nowy dla fauny Pienin. Do tej pory jako rośliny pokarmowe larw znane były na-
stępujące gatunki roślin: Artemisia campestris L., Aster tripolium L., Erigeron acer L. oraz
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH. Gąsienice minują liście.

Syncopacma vinella (BANKES, 1898) (Gelechiidae)
syn. Anacampsis biformella (SCHÜTZE, 1902)

– EA73, Tyczyn, polana na skraju lasu mieszanego: 4%%, 4&& (ex larva) 1994; 1&,
3%% (ex larva) 1995, roślina pokarmowa - Genista tinctoria L. (leg., coll. T. BARAN).
W Polsce wykazany jedynie z góry Tuł w Beskidzie Śląskim. Gąsienice żerują pojedyn-

czo, pośród  sprzędzonych razem liści Genista tinctoria L.

Tomasz BARAN, Toruń
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178. Nowe dane o roślinach pokarmowych Scythris cicadella (ZELLER,
1839) (Lepidoptera: Scythrididae)
New data on the food-plants of Scythris cicadella (ZELLER, 1839) (Lepidoptera:
Scythrididae)

KEY WORDS: Lepidoptera, Scythris, cicadella, new food-plants.

Scythris cicadella (ZELLER) jest w Polsce gatunkiem rzadkim, wykazanym z zaledwie kilku
rozproszonych stanowisk. Spotykany jest on wyłącznie na obszarach nizinnych, w środowi-
skach muraw kserotermicznych na podłożu piaszczystym. W piśmiennictwie jako rośliny ży-
wicielskie tego gatunku podawane były czerwiec trwały - Scleranthus perennis L. oraz czer-
wiec roczny - Scleranthus annuus L. Podczas badań w miejscowości Glinki k. Torunia
(CD37) potwierdzono żerowanie larw na czerwcu trwałym, jak również odkryto kolejne trzy
nowe rośliny pokarmowe. Są nimi: szczaw polny - Rumex acetosella L., sporek wiosenny
- Spergula vernalis WILLD. oraz łyszczec baldachogronowy - Gypsophila fastigiata L. Gąsieni-
ce przebywają na roślinach pojedynczo lub w nielicznych grupach (maksymalna liczba larw,
stwierdzonych na czerwcu wynosiła 7 okazów), w sporządzonych z przędzy galeriach i cho-
dnikach; na czerwcu są one tworzone przy nasadzie lub między rozgałęzieniami łodygi, na
szczawiu pośród nasadowej rozety liści, na sporku przy nasadzie łodygi, natomiast na łyszcz-
cu wzdłuż naziemnych pędów i liści.

Tomasz BARAN, Toruń

179. O występowaniu Yigoga signifera (DEN. et SCHIFF.) (Lepidoptera:
Noctuidae) na terenie wschodniej Polski
On  the  occurrence of Yigoga signifera (DEN. et SCHIFF.) (Lepidoptera: Noctuidae)
in the eastern part of Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, new records, Poland.

Yigoga  signifera (DEN. et SCHIFF.) jest gatunkiem południowym, zasiedlającym rejony
stepowe  wschodniej  Europy,  sięgając  na  zachodzie  w rejonach  południowych  po
Grecję,  a na północnym zachodzie po wschodnią  Polskę, Czechy,  Austrię  i  Szwajcarię.
Ostatnio wykazany   także  z  Hiszpanii.  Poza  Europą  omawiany  gatunek występuje  na
terenach stepowych Azji: Zachodnia Syberia, Ałtaj, Centralna Azja, Armenia, Kaukaz,
Turcja, Iran, Irak czy Syria. W Polsce  bardzo  rzadko  spotykany, wykazany dotychczas je-
dynie z południowej  i  wschodniej  części  kraju (Gubałówka,  Pieniny, okolice Kielc, Ra-
domia i Warszawy), a także z okolic Białegostoku. Trudno  jest  jednoznacznie stwierdzić,
czy obserwowane osobniki należą  do  lokalnej  populacji, czy są efektem dyspersji części
osobników  z  populacji  występujących  na południowym wschodzie Europy.

Prowadząc   obserwacje   faunistyczne   nad  sówkowatymi  we wschodniej Polsce zare-
jestrowano kolejne stanowiska występowania Y. signifera.
– Mielnik nad Bugiem FC39, 5 VII 1996, 1 ex. D. WASILUK leg.
– Woźniki k. Łosic FC28, 3 VII 1996, 1 ex. D. WASILUK leg.
– Hańsk na Polesiu FB69, 7 VII 1996, 1 ex. M. HOŁOWIŃSKI leg.
– Sobibór na Polesiu FC80, 26 VI 1996, 1 ex.; 12 VII 1995, 1 ex. J. NOWACKI leg.

Wszystkie  wymienione  osobniki odłowione zostały na światło lamp rtęciowych.

Janusz NOWACKI, Poznań
Marek HOŁOWIŃSKI, Macoszyn

Darek WASILUK, Woźniki
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180. Nowe stanowiska interesujących gatunków sówkowatych (Lepidoptera:
Noctuidae) w zachodniej Polsce
New records of interesting species of noctuids (Lepidoptera: Noctuidae) from
western Poland

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, new records, Poland.

Zachodnia Polska, na obszarze pomiędzy Pomorzem Zachodnim a Śląskiem Dolnym,
należy do regionów kraju słabo zbadanych pod względem rozsiedlenia sówkowatych. W
wyniku wstępnych badań inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie na wspomnianym
terenie kilku rzadkich w Polsce gatunków Noctuidae. Wszystkie osobniki odłowione zosta-
ły na światło lampy rtęciowej.

Aporophyla nigra (HAW.)
– Żagań WT21, 6 IX 1991, 3 ex, 7 X 1992, 1 ex. E. et S. FUGLEWICZ leg.

Jest to gatunek zachodni, występujący w zachodniej Polsce na granicy zwartego zasię-
gu. Dotychczas znany był jedynie z Dolnego Śląska oraz okolic Gubina.

Hydraecia ultima HOLST

– Pietrzyków koło Żar WT02, 20 VII 1975, 1 ex., T. SPALTENSTEIN leg.
Wykazany dotychczas jedynie z południowej i wschodniej części Polski, na pojedyn-

czych rozproszonych stanowiskach.

Lycophotia molothina (ESP.)
– Leszno Górne WT40, 6 VI 1995, bardzo liczny, przy świetle obserwowano około 100

osobników, J. NOWACKI leg.
– Żagań WT21, 19 - 30 V 1993, 16 exx. E. et S. FUGLEWICZ leg.

Gatunek znany dotychczas z pojedynczych stanowisk w zachodniej i południowej Pol-
sce, wykazywany zawsze jako rzadki. Na omawianym terenie w ekosystemach rozległych
wrzosowisk Borów Dolnośląskich należał do dominantów.

Xestia ashworthii (DOUBL.)
– Pietrzyków koło Żar WT02, 13 - 28 VII 1975, 12 exx. T. SPALTENSTEIN leg.

Jest to gatunek występujący lokalnie na terenie całego kraju.

Xestia castanea (ESP.)
– Żagań WT21, 23 VIII 1991 1 ex., 22 VIII 1992 1 ex.., 2 IX 1994 1 ex. E. et S. FUGLE-

WICZ leg.
Gatunek występujący lokalnie w zachodniej i północnej części Polski

Janusz NOWACKI, Poznań
Edmund FUGLEWICZ, Kożuchów

Stanisław FUGLEWICZ, Kożuchów
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181. Nowe stanowiska rzadkich motyli (Lepidoptera) w Polsce.
New records of some rare Polish Lepidoptera.

KEY WORDS: Lepidoptera, faunistic, new records, Beskid Niski Mts., Poland.

Podczas obserwacji przyrodniczych prowadzonych w Beskidzie Niskim w okolicach wsi
Zyndranowa (EV47) stwierdziliśmy występowanie kilku gatunków motyli (Lepidoptera),
których rozsiedlenie w Polsce jest niezbyt dobrze poznane. Stanowiska te rozszerzają zna-
ne dotychczas granice zasięgu omawianych gatunków.

Hypoxystis pluviaria PROUT, 1915 (Geometridae)
– Zyndranowa, 28 V 1995, 1&. Motyla złowiono o zmierzchu latającego nad niewielkim

strumieniem.
Gatunek znany z Europy Środkowej i Azji Mniejszej. Z terenu Polski wykazywany w

ubiegłym wieku z okolic Olsztyna oraz znaleziony ostatnio w Puszczy Białowieskiej (dane
niepublikowane). Stanowisko w Beskidzie Niskim rozszerza zasięg tego gatunku na obszar
południowo- wschodniej Polski.

Coleophora ornatipennella (HÜBNER, 1796) (Coleophoridae)
– Zyndranowa, 1 VI 1995, 1& złowiona do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i południowej. W Polsce znany z niewielu rozpro-
szonych stanowisk, głównie w części południowej ( okolice Krakowa, Pińczowa oraz Pieni-
ny).

Depressaria pastinacella (DUPONCHEL, 1838) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 25 V 1995, 1%, 2&&. Okazy złowiono o zmierzchu podczas wypłaszania z

roślinności zielnej.
W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk w okolicach Krakowa, Dolnego Śląska i

Pomorza są to jednak dane historyczne. Ostatnio wykazany z okolic Torunia, stanowisko w
Beskidzie Niskim potwierdza jego występowanie w południowej części kraju.

Depressaria pimpinellae ZELLER, 1839 (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 22–28 V 1995, 2%%, 1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii. W ubiegłym wieku wykazywany z
Pomorza i Dolnego Śląska, a w okresie międzywojennym z okolic Poznania, ostatnio zna-
leziony w Pieninach.

Agonopterix carduella (HÜBNER, 1816) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 21–25 V 1995, 2%%, 1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i Skandynawii, a ostatnio wykazywany również z
Łotwy i Litwy. Z terenu Polski znany tylko z Beskidu Sądeckiego. Stanowisko w Beskidzie
Niskim potwierdza południowy charakter zasięgu tego gatunku.

Agonopterix scopariella (HEINEMANN, 1870) (Oecophoridae)
– Zyndranowa, 27 V 1995, 1%,1&. Odłowione do światła lampy.

Gatunek znany z Europy środkowej i północnej oraz z Krymu. W Polsce wykazywany w
ubiegłym wieku z Dolnego Śląska, a w czasach współczesnych wykazany z Pienin i Beskidu
Ustrońskiego.

Materiały dowodowe przechowywane są w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM w
Poznaniu.

Edward BARANIAK, Poznań
Urszula WALCZAK, Poznań
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K R O N I K A
CHRONICLE

Baza informacyjna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
w Internecie

Szacuje się, że obecnie korzysta z sieci Internet ok. 75 mln użytkowników, każdy z nich
może sprowadzać bądź przekazywać informacje poprzez sieć komputerową praktycznie z
całego świata. Internet rozrasta się bardzo szybko, przyczyniając się do powstawania no-
wych zasobów sieciowych. W sieci Internet można już znaleźć kompletne bazy danych, np.
obejmujące zbiory muzealne, wykazy publikacji, opracowania faunistyczne, etc. Przy dużej
obfitości nagromadzonych informacji pojawiają się jednak pewne problemy: jak w natłoku
informacji znaleźć w miarę szybko to, co nas aktualnie interesuje oraz gdzie znaleźć infor-
mację profesjonalną, aby nie tracić czasu na przeglądanie setek plików zawierających jedy-
nie dane szczątkowe i mało znaczące. Pewnym rozwiązaniem tych problemów są całe bloki
tematyczne pojawiające się w sieci Internet jako tzw. strony World Wide Web.

World Wide Web (czyli tzw. WWW) jest systemem udostępniającym informacje multi-
medialne w taki sposób, iż każdy użytkownik ma możliwość zagłębiania się w szczegóły pre-
zentowanych informacji, o ile napotka w oglądanym materiale coś ciekawego. System ten
zawiera informację w formie hipertekstu, jest to więc nie tylko tekst, ale też dźwięk, obrazy
statyczne i dynamiczne oraz inne nietekstowe elementy. Ważną funkcją WWW jest stwo-
rzenie uniwersalnej bazy danych – informacje na stronach WWW są dostępne dla ludzi na
całym świecie, a linki (odnośniki) łączą cząstkowe informacje znajdujące się na różnych
komputerach, tak że w razie konieczności można szybko uzyskać najbardziej nawet szcze-
gółowe dane. Internet staje się więc jakby jednym wielkim komputerem, złożonym z tysięcy
mniejszych, połączonych w sieć komputerów znajdujących się w ponad 90 państwach.

Podstawą działania WWW są tzw. strony. Strona, od której zaczyna się dana baza infor-
macyjna, jest zazwyczaj połączona z innymi i nazywa się stroną domową (Home Page).
Może być ona poświęcona jakieś organizacji, instytucji lub też może być to strona prywat-
na. Każda z kolejnych stron zawiera coraz to bardziej szczegółowe informacje oraz co jest
bardzo charakterystyczne, wiele linków do innych stron zawierających informacje o podob-
nej treści. Te inne strony mogą znajdować się na tym samym komputerze, mogą też być od-
dalone o tysiące kilometrów. Odnośniki do innych stron są wyróżnione podkreśleniem.
Przeglądając wybraną stronę WWW, możemy wybrać interesujący nas aspekt i poprzez
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Ryc. Wygląd strony głównej, bazy informacyjnej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
w Internecie.
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kliknięcie na podkreślonym tekście (linku) połączyć się z innymi stronami zawierającymi
więcej informacji na interesujący nas temat. Te nowe, wybrane dokumenty zawierają oczy-
wiście połączenia z kolejnymi stronami WWW, poświęconymi podobnym zagadnieniom.

W 1996 roku w porozumieniu z Prezesem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
prof. dr hab. J. BUSZKO, utworzono internetową bazę informacyjną Polskiego Towarzy-
stwa Entomologicznego. Jej celem jest prezentacja informacji o polskiej entomologii i en-
tomologach. Obok baz informacyjnych kilkunastu innych towarzystw entomologicznych
(m. in. amerykańskiego, szwedzkiego, chińskiego) powiekszyła ona zasoby entomologicz-
ne w sieci Internet.  Jednocześnie dzięki uprzejmości entomologów ze Szwedzkiego Towa-
rzystwa Entomologicznego, oraz Brytyjskiego Towarzystwa Entomologicznego, link (in-
ternetowy adres) strony naszego Towarzystwa znalazł się również na tytułowych stronach
ich Towarzystw. Dzięki temu, nawet przypadkowemu użytkownikowi sieci komputero-
wych, znacznie łatwiej jest dotrzeć do informacji o polskiej entomologii, a ilość osób od-
wiedzających naszą stronę WWW wciąż się zwiększa. W ciągu trzech pierwszych miesięcy
działania bazy informacyjnej PTE, skorzystało z jej zasobów ponad 300 osób z całego
świata (m. in. z Malezji, Hiszpanii, USA). Każdy kto ma dostęp do sieci Internet, może
dotrzeć do strony PTE, wpisując w przeglądarce (Mosaic, Cello, Netscape) adres:

http://www.biol.uni.torun.pl/~konrad

Najlepiej oglądać stronę PTE używając przeglądarki Netscape Nawigator Gold 3.0,
choć oczywiście działa ona również pod starszymi wersjami Netscape, lecz wtedy wygląd
strony jest mniej efektowny.

Po wpisaniu wyżej wymienionego adresu zgłosi się strona główna (Ryc.). Jest ona połą-
czona z siedmioma innymi stronami :
1. Zarząd Towarzystwa - plik ten zawiera imiona i nazwiska oraz stopnie naukowe osób

znajdujących się w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

2. Wykaz polskich entomologów - zawiera sześć baz adresowych polskich entomologów,
każda z nich poświęcona jest specjalistom z poszczególnych dziedzin entomologii: Lepi-
doptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Heteroptera, Odonata.

3. Spis członków Towarzystwa - zawiera adresy ok. 600 członków PTE, uporządkowanych
alfabetycznie według nazwisk.

4. Wydawnictwa PTE - zawiera spisy publikacji zamieszczonych w „Polskim Piśmie Ento-
mologicznym” i „Wiadomościach Entomologicznych” od 1993 roku oraz tematyczny
spis dotychczas wydanych „Kluczy do oznaczania owadów Polski”.

5. Galeria fotograficzna - łączy się z plikami, zawierającymi kolorowe zdjęcia owadów, w
plikach tych znajduje się także krótki opis przedstawionego na fotografii owada.

6. Połączenia z entomologicznymi miejscami w sieci Internet - zawiera połączenia (adresy
internetowe) z wyselekcjonowanymi stronami WWW  na całym świecie, zawierającymi
wszelkiego typu informacje odnoszące się do entomologii.

7. Co nowego? -  prezentuje bieżące sprawy Towarzystwa, nowości wydawnicze, informa-
cje o mających się odbyć sympozjach, zjazdach, etc.

Konrad H. MACIEJEWSKI, Toruń
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V Konferencja Grupy Roboczej IUFRO S7.03-01, „Cone and Seed Insects”,
Monte Bondone-Trento (Włochy) 2–7 września 1996 r.

We Włoszech, w Monte Bondone-Trento, w dniach 2-7 IX 1996 r. odbyła się piąta kon-
ferencja międzynarodowa Unii Leśnych Organizacji Badawczych - IUFRO S7.03-01*. kon-
ferencja dotyczyła owadów zasiedlających szyszki i nasiona drzew leśnych.

Obrady odbywały się w Centro di Ecologia Alpina położonym na wysokości 1500 m
n.p.m. Organizatorem konferencji był dr Andrea BATTISTI z Universit di Padova. W spo-
tkaniu brało udział 23 uczestników (nie licząc osób towarzyszących) z 14 krajów: Algieria
(1 osoba), Dania (3), Estonia (1), Francja (2), Indie (1), Kanada (3), Korea (2), Maroko
(1), Polska (1), Rosja (1), Rumunia (1), Szwajcaria (1), USA (1) i Włochy (4).

Na konferencji przedstawiono 27 referatów na 4 sesjach. Sesja pierwsza: „Diversity and
biology of insects associated with seed cones” obejmowała 10 referatów. Dotyczyły one m.
in. struktury i różnorodności owadów zasiedlających nasiona i szyszki sosny w Kanadzie i
USA (J.J. TURGEON, Kanada); zespołów parazytoidów owadów w szyszkach i nasionach
(M. KENIS, Szwajcaria); zwalczania biologicznego szkodliwych owadów w szyszkach i na-
sionach w Ameryce Północnej (E. BROCKORHOFF, Kanada). Ponadto przedstawiono
opracowania na temat owadów związanych z drzewami iglastymi w Haut Atlas (EL ALA-
OUI EL FELS M. A., Maroko); diapauzy owadów w szyszkach świerka (A. LUIK, Estonia);
entomofauny szyszek świerka Picea abies w wybranych drzewostanach Tatrzańskiego Par-
ku Narodowego (referat nieobecnego na konferencji M. KOZIOŁA przedstawił A. ROQU-
ES). Na tej samej sesji pisząca sprawozdanie wygłosiła referat nt. szkodników szyszek i na-
sion jodły Abies alba w Gorczańskim Parku Narodowym. Wymieniony referat został opra-
cowany na podstawie badań własnych oraz badań A. KRUPY i R. ROMANKA, w ramach
działalności statutowej Akademii Rolniczej w Krakowie.

Na kolejnej sesji: „The seed chalcids Megastigmus” prezentowano 6 prac informujących o
szkodnikach nasion z rodzaju znamionek Megastigmus spp. Prace dotyczyły m. in. stosowa-
nia pułapek wizualnych do odłowu M. spermotrophus ( A. ROQUES, Francja); Megastigmus
ssp. związanych z Abies spp. ( T. JENSEN, Dania) oraz nowego gatunku znamionka wyhodo-
wanego z Chamaecyparis thyoides (J. TURGEON, K. KAMIJO, Kanada, DE BARR, USA).

Na trzeciej sesji: „The cone flies Strobilomyia” przedstawiono 7 referatów. Były one m.
in. na temat wpływu wysokości n.p.m. na zasiedlenie szyszek modrzewia przez śmietki
Strobilomyia spp. (M. JENKINS, USA, A. ROQUES, Francja); dynamiki populacji Strobilo-
myia spp. w Południowych Alpach (N. DA ROS, M. PALADIN, A. BOATO, A. BATTISTI, Wło-
chy); rozwoju i zasiedlania szyszek Larix decidua w zależności od temperatury (N. OLENI-
CI, Rumunia); wpływu czynników na śmiertelność S. neanthracina (J. SWEENEY, Kanada).

Na ostatniej sesji: „Cone and seed insects of cypress (Cupressus ssp.)”  prezentowano 4
referaty. Dotyczyły one m. in. entomofauny szyszek i nasion  Cupressus sempervirens na
naturalnych stanowiskach w Grecji (A. ROQUES, Francja, S. MARKALAS, Grecja); wpływu
owadów zasiedlających szyszki C. sempervirens na regenerację cyprysu we Włoszech ( M.
GUIDO, A. BATTISTI, Włochy).

Po referatach miała miejsce dyskusja, często ożywiona. Obrady konferencji zakończyło
podsumowanie dokonane przez A. BATTISTI. Wszystkie prezentowane prace będą zamie-
szczone w „Proceedings” sponsorowanym przez Rząd Włoski dzięki staraniom A. BATTISTI.

*  Pierwsza konferencja wymienionej grupy roboczej odbyła się w Athens, Georgia, USA w
1983 r., a następne w Briancon, Francja (1986), Vancouver, Kanada (1988) oraz w Beijing,
Chiny (1992)



    KRONIKA                                                                                 63

W ramach konferencji zorganizowano dwie wspaniałe wycieczki do Garda Lake i Mon-
te Baldo oraz do Brenta Dolomites. Konferencja była bardzo dobrze przygotowana, za co
należą się słowa uznania dla dr A. BATTISTI. Miła atmosfera spotkania sprzyjała kontak-
tom naukowym i wymianie informacji, a wrażenia niewątpliwie długo pozostaną w pamięci
uczestników.

Autorka serdecznie dziękuje IUFRO Special Programme for Developing Countries za
otrzymane stypendium na pokrycie kosztów podróży.

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kraków

XXIII Sympozjum naukowe pt. „Biologiczne i techniczno-leśne
 metody ochrony lasu” Smolarnia 18–20 września 1996 r.

W dniach 18-20 września 1996 r. w Smolarni k/Trzcianki odbyło się ogólnopolskie sym-
pozjum naukowe na temat „Biologiczne i techniczno-leśne metody ochrony lasu”. Organi-
zatorami spotkania było Polskie Towarzystwo Entomologiczne – Sekcja Entomologii Le-
śnej; Polskie Towarzystwo Leśne – Komisja Ochrony Zasobów Leśnych, oraz Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.

W spotkaniu udział wzięło ok. 90 osób reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy,
Poznania, Krakowa i Kielc, reprezentanci Zespołów Ochrony Lasów, Regionalnych Dy-
rekcji Lasów Państwowych i Parków Narodowych.

Otwarcia sympozjum dokonał mgr inż. Stanisław TOMCZYK z-ca dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Powitał zebranych i życzył udanych obrad. Następnie
głos zabrali dr inż. Andrzej KOLK, prof. Andrzej LEŚNIAK i prof. Jan SZYSZKO, współorga-
nizatorzy sympozjum. Gościem honorowym był prof. Jacek MICHALSKI (Katedra Entomo-
logii AR w Poznaniu). Z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przyjechał dr Ryszard
KAPUŚCIŃSKI – szef działu Ochrony Ekosystemów Leśnych.

Dwa spośród trzech dni poświęcone były referatom, a jeden przeznaczono na wyjazd
na teren Nadleśnictwa Tuczno i innych nadleśnictw RDLP w Pile.

W części naukowej wygłaszali referaty pracownicy placówek naukowych i przedstawiciele
poszczególnych Zespołów Ochrony Lasów. Dr inż. Krzysztof SROKOSZ, dr inż. Marek
KOZIOŁ i mgr inż. Jarosław PLATA (ZOL–Kraków) przedstawili referat o możliwości
usprawnienia metody prognozowania nasilenia występowania osnui gwiaździstej (Acan-
tholyda nemoralis) z wykorzystaniem pułapki kołnierzowej. Dr Maria MALCZEWSKA (IBL–
Warszawa) mówiła o możliwości wykorzystania pułapek feromonowych do prognozowania
pojawu boreczników sosnowych.

Dr inż. Wojciech GRODZKI (IBL–Kraków) przedstawił problem kontroli liczebności po-
pulacji kornika zrosłozębnego ( Ips duplicatus) na południu Polski. Wpływ zabiegu ochron-
nego z grzybem Phlebiopsis gigantea na zmniejszenie strat powstających w drzewostanie so-
snowym w wyniku huby korzeni omówił dr inż. Zbigniew SIEROTA (IBL-Warszawa). Po
przerwie, w zastępstwie mgr Alicji SIERPIŃSKIEJ referat o perspektywach wykorzystania w
ograniczeniu liczebności liściożernych owadów leśnych wygłosiła dr Iwona Skrzecz
(IBL–Warszawa). Dr hab. Ignacy KORCZYŃSKI (AR–Poznań) przedstawił interesujący pro-
blem, który wywołał burzliwą dyskusję, mianowicie wpływ śródleśnych remiz na liczebność
owadów w drzewostanach sosnowych Puszczy Noteckiej. W wyniku tej dyskusji ustalono, że
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pożądane byłoby wstrzymanie działań gospodarczych w zakresie metody ogniskowo-kom-
pleksowej do czasu pełnego przebadania jej skuteczności. Mgr inż. Jacek HILSZCZAŃSKI

(IBL–Warszawa) referował problem zwalczania korników w Ameryce Północnej. O stoso-
waniu „Dimilinu” w ograniczeniu liczebności zwójki sosnóweczki (Rhyacionia buoliana)
mówili mgr inż. Andrzej KULESZA i mgr inż. Andrzej RODZIEWICZ z Zakładu Ochrony
Lasu w Warszawie. Dr Iwona SKRZECZ wskazała na próby wykorzystania wirusa granulozy
do zwalczania zwójki sosnóweczki. Na zakończenie obfitego dnia referat wygłosiła mgr
inż. Małgorzata OLCZYK, która wspólnie z mgr inż. Pawłem GARBALIŃSKIM (ZOL–War-
szawa) przedstawiła problem ograniczania liczebności szeliniaka sosnowca (Hylobius abie-
tis).

W drugim dniu sympozjum zaplanowano wycieczkę terenową. Wprowadzenia do części
terenowej dokonał prof. dr hab. Jan SZYSZKO (SGGW–Warszawa) i mgr inż. Stanisław
TOMCZYK (RDLP–Piła). Celem wycieczki było zwiedzanie terenu Nadl. Tuczno i innych
nadleśnictw, a zwłaszcza miejsca pożaru w Nadl. Potrzebowice i Wronki, który zniszczył w
1992 r. ok. 5 tys. ha.

Drugi dzień sympozjum został zakończony uroczystą kolacją. W piątek, 20 września
wysłuchano jeszcze pięciu referatów. Dr hab. Ignacy KORCZYŃSKI omówił stopień reduk-
cji boreczników przez mrówki z grupy Formica rufa w okresie gradacji. O możliwości wy-
korzystania parazytoidów zwójki sosnóweczki w ochronie lasu mówił dr inż. Andrzej
KOLK. Problem wykorzystania organizmów drapieżnych w ochronie lasu poruszył prof. dr
hab. Andrzej LEŚNIAK. Dwa gatunki szkodników – brudnica mniszka i strzygonia choj-
nówka były tematem referatów mgr K. PŁATKA i prof. dr hab. Jana SZYSZKO.

Na zakończenie obrad przedstawiciele Firmy „Agromaster” przedstawili swoją ofertę
dotyczącą nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, feromonów, pułapek feromono-
wych i innych wyrobów.

Po krótkiej dyskusji i obiedzie, zadowoleni z ciekawych obrad uczestnicy sympozjum
rozjechali się do domów.

Sympozjum przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Następne spotkanie, za rok
zostało zaplanowane w Bieszczadach.

Jolanta BĄK, Kielce



kraczać formatu A3. Ryciny, które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio
oznaczyć. Unikać należy tabel o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość
20 cm). Liczba fotografii i tabel powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie
i wykresy należy znakować liczbami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczba-
mi rzymskimi. Objaśnienia rycin należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z
nimi, w języku polskim i angielskim..  W wykazie  piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pra-
cy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów, z
podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu
wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czasopisma-
mi), tomu (ewentualnie także zeszytu) i liczby pierwszej i ostatniej strony. Np.:

Marcinkowski H., 1984: Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) z Gór
Sowich. Pol. pismo ent., 54: 229-230.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J., 1985: Chrząszcze Coleoptera - Bupresto-
idea, Elateroidea i Cantharoidea. Katalog fauny Polski, Warszawa, XXIII, 10: 1-401.

Przy wydawnictwach zwartych należy podawać ponadto nazwę instytucji wydawniczej z jej
siedzibą. Np.:

Jura C. (red.) 1988: Biologia rozwoju owadów. PWN, Warszawa. 250 ss.
W krótkich doniesieniach dopuszcza się jedynie niezbędne cytowania, zamieszczone w tek-
ście wg skróconego wzoru:

Marcinkowski H., 1984: Pol. pismo ent., 54: 229-230..  Transliterację z alfabetów  niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy, a
stosowane skróty tytułów czasopism winny być zgodne z „World list of scientific periodi-
cals”..  Do  prac  historiograficznych,  przedstawiających sylwetki entomologów, należy dołączyć
możliwie pełny wykaz ich publikacji z zakresu entomologii i dziedzin pokrewnych, a w treści
tychże prac zaprezentować entomologiczną spuściznę materialną danego entomologa (zbio-
ry, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów..  W  artykułach  i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i ma-
teriałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowa-
nych po raz pierwszy w pracy, umieszczać nazwiska (lub ich skróty) odpowiednich autorów
(według zasad przyjętych w „Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej”)..  Zaleca się:
– podawanie  elementów  daty  w  kolejności  - dzień, miesiąc, rok, przy czym miesiące nale-

ży oznaczać liczbami rzymskimi (np. 25 IX 1989);
– podawanie przy nazwach stanowisk, oznaczeń kwadratów siatki UTM 10x10 km;.  W  celu zapewnienia właściwego poziomu merytorycznego czasopisma, wszystkie artyku-
ły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do dru-
ku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny..  Materiały  do  druku prosimy przesyłać pod adresem  Redakcji. Do przesłanych materia-
łów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu ui-
szczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich ui-
szczenie)..  Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i mate-
riałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, nato-
miast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.

„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzu-
jące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wyno-
si 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umo-
wy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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