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WSKAZÓWKI   DLA   AUTORÓW.  „Wiadomości Entomologiczne”  zamieszczają  oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głów-
nym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), re-
cenzje prac entomologicznych, polemiki, sprostowania itp. oraz sprawozdania, komunikaty
i inne materiały kronikarskie z zakresu szeroko pojętej działalności entomologicznej. Prace
publikowane są w języku polskim. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość
drukowania oryginalnych prac materiałowych w języku angielskim, z obszernym polskim
streszczeniem i objaśnianiami tabel oraz rycin także w języku polskim. Możliwość nieodpłat-
nego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni człon-
kowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego..  Objętość artykułów  nadesłanych do druku nie powinna przekraczać objętości równo-
ważnej 290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydru-
ku (maszynopisu), włączając w to tabele i ryciny). Artykuły przekraczające ustaloną objętość
mogą być przyjęte jedynie po złożeniu przez autora pisemnej deklaracji, o pokryciu kosztów
edycji objętości ponadnormatywnej. Krótkie doniesienia, recenzje, sprawozdania (za wyjąt-
kiem sprawozdań ze Zjazdów PTEnt.), komunikaty i materiały kronikarskie nie powinny
przekraczać 2 stron znormalizowanego wydruku . Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
tekstów recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich oraz poprawiania
usterek stylistycznych i dotyczących nazewnictwa, bez uzgodnienia z autorem..  Osoby  nie  będące  członkami  Polskiego  Towarzystwa  Entomologicznego  mają  prawo
drukowania swoich prac tylko za pełną odpłatnością kosztów edycji..  Wydruki  należy  nadsyłać  w dwóch  egzemplarzach,  załączając  obowiązkowo dyskietkę
3,5'' z plikami przesyłanych tekstów. Zaleca się stosowanie edytora tekstów Word dla Win-
dows i zapisywanie plików w formacie .rtf. Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce)
nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edytorskich (wersalików pisanych przy użyciu klawi-
sza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, pogrubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spa-
cją  itp.). Dopuszczalne są jedynie, zastosowane w odpowiednich miejscach wyróżnienia
czcionki (np. kursywa dla łacińskich nazw taksonów, kapitaliki dla nazwisk), wykonane
w ł a ś c i w y m i    funkcjami edytora Word dla Windows. Tabele powinny być sporządzone
w formie tekstu, w którym rzędy oddzielone są „twardym” przeniesieniem [Enter], a kolum-
ny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wy-
łącznie na wydruku, długopisem lub ołówkiem (dotyczy to w szczególności tabel sporządza-
nych w edytorze innym niż Word dla Windows). Nadesłany tekst powinien zawierać:
– tytuł pracy w języku polskim, pod nim w języku angielskim;
– pełne  brzmienie  imienia i  nazwiska autora(ów)  pod  tytułem angielskim, pod nazwi-

skiem dokładny adres (w przypadku krótkich doniesień, recenzji, sprawozdań i komunika-
tów, imię i nazwisko autora wraz z miejscowością należy umieścić na końcu pracy);

– abstrakt w języku angielskim, zawierający maksymalnie zwięzłe przedstawienie zawartości
pracy (we wszystkich oryginalnych pracach naukowych za wyjątkiem krótkich doniesień);

– key words (słowa kluczowe) w języku angielskim nie przekraczające dwóch wierszy znor-
malizowanego wydruku (w przypadku wszystkich oryginalnych prac naukowych, w tym
krótkich doniesień);

– po głównym tekście artykułu, streszczenie w języku angielskim (polskim, w przypadku
prac napisanych w języku angielskim), o objętości nie przekraczającej ok. 1 strony znor-
malizowanego wydruku,  zawierające przedstawioną w zwięzły sposób treść i wyniki pracy
(nie dotyczy to krótkich doniesień, materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.). Rysunki  i wykresy  (ryciny) należy wykonać czarnym tuszem na kalce technicznej lub bia-

łym papierze. Przyjmowane są także ryciny wykonane techniką komputerową w formatach:
*.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp. Fotografie powinny być czarno-białe, kontrastowe, wykonane
na papierze błyszczącym. Na marginesie wydruku tekstu można zaznaczyć ołówkiem miej-
sca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zbloko-
wane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wiel-
kość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A3. Ryciny,
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Skoczogonki (Collembola) epilitoralu wybranych rzek i potoków
Dolnego Śląska

The springtails (Collembola) of epilittoral of selected rivers and streams of
Lower Silesia

DARIUSZ SKARŻYŃSKI

Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

ABSTRACT: A list of  84 species collected in epilittoral of rivers and streams in Lower Si-
lesia is given. Two species: Schaefferia willemi (BONET, 1930) and Orthonychiurus  stachianus
(BAGNALL, 1939) are new to the Polish fauna.

KEY WORDS: Collembola, faunistic, epilitoral, Lower Silesia, SW Poland.

Epilitoralne skoczogonki Polski nie były jak do tej pory przedmiotem nie-
zależnych, kompleksowych badań. Ostatnia publikacja zbierająca rozproszo-
ne w literaturze informacje na ten temat ukazała się w latach pięćdziesiątych
(STACH, 1951). Szereg jednostkowych danych, zawierają prace prezentujące
wyniki badań faunistycznych Wolina, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pie-
nińskiego Parku Narodowego, Ślęży i Masywu Śnieżnika (SZEPTYCKI, 1964,
1967; WEINER, 1981; POMORSKI, 1992a; SKARŻYŃSKI, POMORSKI, 1996a).
Ponadto, w pracy THIBAUD & WEINER (1994) dotyczącej lądowych środo-
wisk interstycjalnych Polski, znalazły się także doniesienia o faunie epilitora-
lu Bałtyku oraz kilku jezior Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego.

Badania prowadzone w ramach projektu badawczego 2020/W/IZ/94-95
sfinansowanego przez Uniwersytet Wrocławski miały na celu skompletowa-
nie listy faunistycznej Collembola epilitoralu rzek i potoków Dolnego Śląska.
Ich dotychczasowym efektem było kilka  publikacji (POMORSKI, 1994; PO-
MORSKI, SKARŻYŃSKI, 1994; SKARŻYŃSKI, POMORSKI, 1995, 1996b).
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Badania prowadzono przez dwa pełne sezony w latach 1994–1995 na
8 ciekach reprezentatywnych dla Dolnego Śląska tj. Odrze, Nysie Kłodzkiej,
Kamiennej, Łomnicy, Podgórnej, Kwisie, Potoku Muszkowickim i Mąkolni-
cy (dane dotyczące Mąkolnicy uzyskałem od dr hab. R. J. POMORSKIEGO).
Poniżej przedstawiam krótkie charakterystyki badanych rzek i potoków:
– Odra – badany odcinek (od Skorogoszczy do Głogowa) leży w obrębie Ni-

ziny Śląskiej. Rzeka nizinna, brzeg na ogół piaszczysty, rzadziej mulisty,
częste tzw. główki umocnione granitowymi blokami, miejscami nagroma-
dzenia napływek.

– Nysa Kłodzka – badana od źródeł w Masywie Śnieżnika do ujścia do Odry
na Nizinie Śląskiej. Rzeka z trzema typowymi odcinkami: górskim, pod-
górskim i nizinnym. Brzeg w górnym i środkowym biegu z dużą liczbą żwi-
rowisk, miejscami nagromadzenia napływek, dolny bieg rzeki uregulowa-
ny, brzeg o charakterze pionowej skarpy, tylko miejscami nagromadzenia
mułu i napływek.

– Kamienna – badana od źródeł w Karkonoszach do ujścia do Bobru w Ko-
tlinie Jeleniogórskiej. Rzeka o charakterze górskim i podgórskim. W gór-
nym biegu brzeg skalisty, miejscami niewielkie żwirowiska i nagromadze-
nia napływek. W środkowym i dolnym biegu uregulowana, brzeg o charak-
terze pionowej skarpy, miejscami niewielkie żwirowiska, piaszczyste łachy
i nagromadzenia napływek.

– Łomnica – badana od źródeł w Karkonoszach do ujścia do Bobru w Kotli-
nie Jeleniogórskiej. Rzeka o charakterze górskim i podgórskim. W górnym
biegu brzeg skalisty, miejscami niewielkie żwirowiska i nagromadzenia na-
pływek. W środkowym i dolnym biegu uregulowana, brzeg o charakterze
pionowej skarpy, miejscami niewielkie żwirowiska.

– Podgórna – badany odcinek leży w całości w obrębie Karkonoszy. Potok
górski, brzeg skalisty, tylko miejscami niewielkie żwirowiska i nagroma-
dzenia napływek.

– Kwisa – badany odcinek w obrębie Borów Dolnośląskich. Rzeka o charak-
terze podgórskim, brzegi piaszczyste, tylko miejscami nagromadzenia na-
pływek.

– Mąkolnica – badany odcinek leży koło Chwalisławia w Górach Złotych.
Potok górski, brzeg skalisty, tylko miejscami niewielkie żwirowiska i nagro-
madzenia napływek.

– Potok Muszkowicki – badany odcinek leży koło Muszkowic na Przedgórzu
Sudeckim. Potok podgórski, brzeg żwirowaty i piaszczysty, miejscami na-
gromadzenia napływek.
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Skoczogonki łowiłem za pomocą powszechnie przyjętych metod tj. pobie-
rania prób żwiru, gleby, ściółki, kęp mchów, kawałków drewna, a następnie
ekstrakcji w aparacie Tullgrena; chwytanie „na upatrzonego” ekshaustorem;
flotację piasku i drobnego żwiru. Materiał pobierałem punktowo wyłącznie
ze strefy epilitoralnej na możliwie całej długości badanych cieków w grani-
cach Dolnego Śląska.

 Efektem tych badań jest lista faunistyczna (Tab.). Dane zawarte w tabeli
dotyczące potoku Pełcznica, Potoku Sulistrowickiego i Kleśnicy pochodzą
z wcześniejszych publikacji (SKARŻYŃSKI, 1992; POMORSKI, 1992a; SKAR-
ŻYŃSKI, POMORSKI, 1996a).

Jak wynika z tabeli, zdecydowana większość wykazanych gatunków po-
chodzi z siedlisk graniczących z badanymi ciekami. Znacznie mniejszą grupę
stanowią gatunki epilitoralne – 34. Część z nich tj. Podura aquatica L., Smin-
thurides aquaticus (BOUR.) i S. malmgreni (TULLB.) bytuje na powierzchni
wody; Anurida tullbergi SCHÖTT i Ballistura schoetti (DALLA TORRE) zasie-
dlają świeże napływki, a Ceratophysella bengtssoni (AGREN), C. succinea GI-
SIN, Micranurida sensillata GISIN, Allaphorura hortensis (GISIN), Folsomia
candida (WILL.), Cryptopygus thermophilus (AXELS.), C. bipunctatus
(AXELS.), Isotomodes productus (AXELS.), Arrhopalites caecus TULLB. na-
pływki stare o charakterze kompostu. Agrenia bidenticulata (TULLB.), Hy-
droisotoma schaefferi (KRAUSB.) to bryofile zamieszkujące mchy nasiąknięte
wodą, Ceratophysella scotica (CARPENTER et EVANS) to gatunek typowo tor-
fowiskowy, inne takie jak: Hypogastrura assimilis (KRAUSB.), Ceratophysella
mosquensis (BECK.), Brachystomella parvula (SCHÄFF.), Protaphorura furci-
fera (BÖRN.), Orthonychiurus stachianus (BAGN.), Isotomurus palustris
(MÜLL.) to gatunki preferujące różne siedliska silnie wilgotne. Kolejną gru-
pę tworzą gatunki interstycjalne, występujące w przestrzeniach pomiędzy
ziarnami wilgotnego żwiru i piasku: Schaefferia willemi (BONET), Anurida
granaria (NICOL.), A. elipsoides STACH, A. uniformis GISIN, A. thalassophila
(BAGN.), Oligaphorura groenlandica (TULLB.), Micraphorura pieninensis
WEIN., Deuteraphorura cebennaria (GISIN), Hymenaphorura nova POM.,
H. parva SKARŻ. et POM., Folsomia lawrencei RUSEK. Interesujący jest fakt,
że niektóre spośród tej grupy gatunków zamieszkują także jaskinie i są uzna-
wane za troglofile lub troglobionty (POMORSKI, 1992). Są to: Anurida grana-
ria, Schaefferia willemi, Deuteraphorura cebennaria, Orthonychiurus stachia-
nus, Hymenaphorura nova, Folsomia lawrencei. Podobieństwo warunków sie-
dliskowych wilgotnych i zimnych siedlisk interstycjalych i jaskiń umożliwia
egzystencję troglofili, a nawet troglobiontów na żwirowiskach rzek i poto-
ków, szczególnie w górach.
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   Tab. Lista gatunków Collembola epilitoralu wybranych cieków Dolnego Śląska. Gatunki epilitoralne oznaczono literą – e.
List of species of Collembola of epilittoral of  selected rivers and streams of Lower Silesia. Epilittoral species marked by letter – e.

Objaśnienie skrótów zastosowanych dla poszczególnych  cieków wodnych (Abbreviations of rivers and streams): O – Odra,
NK – Nysa Kłodzka, K – Kamienna, Ł – Łomnica, P – Podgórna, Kw – Kwisa, Pł – Pełcznica, PS – Potok Sulistrowicki,
Kl – Kleśnica, M – Mąkolnica, PM – Potok Muszkowicki.

                         Gatunek (Species) O NK K Ł P Kw Pł PS Kl M PM

                                     1  2 3   4   5   6 7  8  9 10 11  12

  1. Podura aquatica LINNAEUS, 1758 e + + + +

  2. Hypogastrura assimilis (KRAUSBAUER, 1898) e + + +

  3. Ceratophysella bengtssoni (AGREN, 1904) e +

  4. C. armata (NICOLET, 1841) +

  5. C. denticulata (BAGNALL, 1941) + + + + +

  6. C. engadinensis GISIN, 1949 + +  +

  7. C. succinea GISIN, 1949 e +

  8. C. mosquensis (BECKER, 1905) e +

  9. C. scotica (CARPENTER et EVANS, 1899) e +

10. Schaefferia willemi  (BONET, 1930)* e + +

11. Choreutinula inermis (TULLBERG, 1871) +

12. Willemia denisi MILLS, 1932 + + +
                           sensu FJELLBERG, 1985

13. W. anophthalma BÖRNER, 1901 +  + +
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                               1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

14. Xenyllodes armatus AXELSON, 1903 + +

15. Superodontella scabra (STACH, 1946) +

16. S. pseudolamellifera (STACH, 1949) +

17. Friesea mirabilis (TULLBERG, 1871) + + +  + + + +

18. F. truncata CASSAGNAU, 1958 + +

19. Brachystomella parvula (SCHÄFFER, 1896) e + + +

20. Pseudachorutes parvulus BÖRNER, 1901 +

21. Micranurida pygmea BÖRNER, 1901 + + + +

22. M. sensillata GISIN, 1953 e + + +

23. Anurida tullbergi SCHÖTT, 1891 e + + +

24. A. granaria (NICOLET, 1847) e + + + +  + + + +

25. A. granulata AGRELL, 1943 +

26. A. elipsoides STACH, 1949 +
        sensu POMORSKI et SKARŻYŃSKI, 1994 e

27. A. uniformis GISIN, 1953 e + +

28. A. thalassophila (BAGNALL, 1939) e +

29. Neanura muscorum (TEMPLETON, 1835) + + + +

30. Tetrodontophora bielanensis (WAGA, 1842) + +

31. Oligaphorura groenlandica (TULLBERG, 1876) e + +
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                                1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

32. O. absoloni (BÖRNER, 1901) +

33. Micraphorura pieninensis WEINER, 1988 e + + +

34. Protaphorura armata (TULLBERG, 1869) + + + + + + +

35. P. subarmata (GISIN, 1957) + +

36. P. fimata (GISIN, 1952) +

37. P. furcifera (BÖRNER, 1901) e + + +

38. P. subuliginata (GISIN, 1956) +

39. P. campata (GISIN, 1952) +
                   sensu POMORSKI, 1990

40. Allaphorura hortensis (GISIN, 1949) e +

41. Deuteraphorura cebennaria (GISIN, 1956) e +

42. D. scotaria (GISIN, 1954) +

43. Orthonychiurus  stachianus (BAGNALL, 1939)* e +  +

44. Onychiuroides granulosus ( STACH, 1930)  + +

45. Hymenaphorura nova POMORSKI, 1990 e + + + +

46. H. parva SKARŻYŃSKI et POMORSKI, 1996 e +

47. H. creatricis POMORSKI, 1990 +

48. Stenaphorurella quadrispina (BÖRNER, 1901) + +

49. Mesaphorura krausbaueri (BÖRNER, 1901) +
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                             1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

50. M. macrochaeta RUSEK, 1976 + + + +  + +

51. M. tenuisensillata RUSEK, 1974 +

52. M. delamarei WEINER, 1991 + +

53. Folsomia lawrencei RUSEK, 1984 e + + +

54. F. multiseta STACH, 1947 +

55. F. qudrioculata (TULLBERG, 1871) + + + +  + + + + + + +

56. F. candida (WILLEM, 1902) e +

57. Cryptopygus thermophilus (AXELSON,1900) e + +

58. C. bipunctatus (AXELSON, 1903) e +

59. Isotomiella minor (SCHÄFFER, 1896) + + + +  + + + +

60. Balistura schoetti (DALLA TORRE, 1895) e + +

61. Proisotoma minuta (TULLBERG, 1871) + + + +

62. P. minima (ABSOLON, 1901) +

63. Isotomodes productus (AXELSON, 1906) e +

64. Agrenia bidenticulata (TULLBERG, 1876) +
                                  sensu FJELLBERG, 1986 e

65. Hydroisotoma schaefferi (KRAUSBAUER, 1898) e + +

66. Pseudisotoma sensibilis (TULLBERG, 1876) +

67. Isotoma notabilis SCHÄFFER, 1896 + + +  + + + +
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                                1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

68. I. viridis BOURLET, 1839 + +  + +  + +

69. I. fennica REUTER, 1895 + + +  +

70. I. propinqua AXELSON, 1902 +  +

71. I. olivacea TULLBERG, 1871 + + + + +

72. I. hiemalis SCHÖTT, 1893 +

73. Isotomurus palustris (MÜLLER, 1776) e + + + + +

74. Tomocerus vulgaris (TULLBERG, 1871) + + + +

75. Pogonognathellus flavescens (TULLBERG, 1871) + + + +

76. Heteromurus nitidus (TEMPLETON, 1835) + +

77. Lepidocyrtus lignorum (FABRICIUS, 1781) +

78. Megalothorax minimus WILLEM, 1900  + +

79. Sphaeridia pumilis (KRAUSBAUER, 1898) + + +

80. Sminthurides aquaticus (BOURLET, 1943) e + +

81. S. malmgreni (TULLBERG, 1876) e + +

82. Arrhopalites caecus TULLBERG, 1871 e + +

83. A. principalis STACH, 1945 + +

84. Allacma fusca (LINNAEUS, 1758) +

Liczba gatunków (Number of species) 46 34 26 14 14 11 18 15 21  8  8
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Szczegółowego omówienia wymagają następujące gatunki:

Schaefferia willemi – gatunek nowy dla fauny Polski. Znany z Niemiec,
Wlk. Brytanii i Francji, gdzie zamieszkuje na ogół jaskinie (GISIN, 1960;
THIBAUD, 1967). Występuje bardzo licznie na żwirowiskach rzek Kamiennej
i Łomnicy u podnóży Karkonoszy (Kamienna poniżej Szklarskiej Poręby,
15 VIII 1995, 10 X 1995, leg. D. SKARŻYŃSKI; Łomnica koło Miłkowa,
15 VIII 1995, 10 X 1995, leg. D. SKARŻYŃSKI).

Orthonychiurus stachianus – gatunek nowy dla fauny Polski. Znany tylko
z jaskini Postumia w Słowenii (BOGOJEVIĆ, 1968). Liczne okazy znaleziono
w próbach ze starych żwirowisk Nysy Kłodzkiej i jeden okaz z napływek po-
toku Podgórna (Nysa Kłodzka koło Barda Śląskiego, 24 XI 1994, leg.
R. J. POMORSKI; 25 X 1995, leg. R. J. POMORSKI et D. SKARŻYŃSKI; Nysa
Kłodzka koło Morzyszowa, 25 X 1995, leg. R. J. POMORSKI et D. SKARŻYŃ-
SKI; Podgórna koło Podgórzyna, 23 X 1995, leg. D. SKARŻYŃSKI)

Oligaphorura groenlandica – w Polsce znany do tej pory tylko z Wolina
(SZEPTYCKI, 1962). Gatunek rozsiedlony circumpolarnie, znany z Norwegii,
Grenlandii, Austrii, USA i Kanady  (CHRISTIANSEN & BELLINGER, 1980;
CHRISTIAN, 1987; FJELLBERG, 1994). Trzy okazy złowiono na żwirowisku
Nysy Kłodzkiej (Morzyszów k. Barda Śląskiego, 25 X 1995, leg. R. J. PO-
MORSKI et D. SKARŻYŃSKI) i cztery okazy na żwirowisku Kamiennej (okoli-
ce Szklarskiej Poręby, 10 X 1995, leg. D. SKARŻYŃSKI).

Anurida thalassophila – w Polsce wykazany do tej pory tylko z Dziwnowa,
z trzcinowiska na brzegu rzeki Dziwnej (POMORSKI, 1994). Gatunek uzna-
wany za halofilny, znany z wybrzeży morskich Wlk. Brytanii, Norwegii, Nie-
miec i Rosji (GISIN, 1960; FJELLBERG, 1994; SCHULZ, 1991; POMORSKI,
SKARŻYŃSKI, 1995). Występuje licznie pod kamieniami zanurzonymi w pias-
ku na brzegu Odry (Wrocław, 23 X 1994, leg. D. SKARŻYŃSKI et B. BALUL;
24 X 1994, leg. D. SKARŻYŃSKI; Skorogoszcz, 4 XI 1994, leg. D. SKARŻYŃ-
SKI).

Allaphorura hortensis – w Polsce znany do tej pory tylko z ziemi doniczko-
wej z Wrocławia (POMORSKI, 1989). Gatunek uznawany za synantropijny,
znany ze Szwajcarii, Niemiec, Anglii, Hiszpanii i Afryki Wschodniej (GISIN,
1960). Jeden okaz znaleziono w pryzmie szczątków roślinnych na brzegu
Odry w Głogowie koło ogródków działkowych (5 III1995, leg. B. BALUL).

Agrenia bidenticulata – w Polsce znany z Tatr, Masywu Śnieżnika i Karko-
noszy (STACH, 1964; DUNGER, 1972). Gatunek wysokogórski, licznie wystę-
pował w mchach nasiąkniętych wodą nad Kleśnicą w Masywie Śnieżnika.
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Chcę serdecznie podziękować dr hab. Romualdowi J. POMORSKIEMU za
pomoc w pracach terenowych i użyczenie materiałów.

SUMMARY

Faunistic studies in epilittoral of 11 streams and rivers of Lover Silesia have revealed 84
species. Only 34 species are typical for the epilittoral zone. Podura aquatica L., Sminthurides
aquaticus (BOUR.) and S. malmgreni (TULLB.) live on the water surface; Anurida tullbergi
SCHÖTT and Ballistura schoetti (DELLA TORRE) inhabit recent flood debris and
Ceratophysella bengtssoni (AGREN), C. succinea GISIN, Micranurida sensillata GISIN,
Allaphorura hortensis (GISIN), Folsomia candida (WILL.), Cryptopygus thermophilus
(AXELS.), C. bipunctatus (AXELS.), Isotomodes productus (AXELS.), Arrhopalites caecus
TULLB. inhabit old flood debris resembling compost. Agrenia bidenticulata (TULLB.),
Hydroisotoma schaefferi (KRAUSB.)are bryophils;  Ceratophysella scotica (CARPENTER et
EVANS) is a typical inhabitant of  peat bogs. Hypogastrura assimilis (KRAUSB.), Ceratophy-
sella mosquensis (BECK.), Brachystomella parvula (SCHÄFF.), Protaphorura furcifera (BÖRN.),
Orthonychiurus stachianus (BAGN.), Isotomurus palustris (MÜLL.) prefer different wet habi-
tats. Schaefferia willemi (BONET), Anurida granaria (NICOL.), A. elipsoides STACH, A. uni-
formis GISIN, A. thalassophila (BAGN.), Oligaphorura groenlandica (TULLB.), Micraphorura
pieninensis WEIN., Deuteraphorura cebennaria (GISIN), Hymenaphorura nova POM., H. par-
va SKARŻ et POM., Folsomia lawrencei RUSEK are intersticial species. It is interesting that
Anurida granaria, Schaefferia willemi, Orthonychiurus stachianus, Deuteraphorura cebennaria,
Hymenaphorura nova and Folsomia lawrencei inhabit also caves and are regarded as
troglophils or troglobionts.

Two species, Schaefferia willemi and Orthonychiurus stachianus are new for the Polish
fauna.
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RECENZJE – REVIEWS

DELPLANQUE A. (Editor), 1998: Les insectes associés aux peupliers. INRA.
Éditions MEMOR, Bruxelles. 350 ss. + 58 Planche.
ISBN 2-930133-17-1.

Rola topól (Populus spp.) w gospodarce człowieka ciągle wzrasta. Dlatego ukazanie się
monograficznego dzieła dotyczącego owadów i pajęczaków związanych z Populus spp. jest ze
wszech miar godne uwagi.

Książka, której redaktorem i jednocześnie współautorem jest André DELPLANQUE –  en-
tomolog pracujący w INRA, Orleans – jest owocem współpracy 26 biosystematyków, specja-
listów w poszczególnych rodzinach owadów.

W części wstępnej M. VILLAR podał m.in. charakterystykę botaniczną i biologiczną topól.
Trzon dzieła składa się z trzech części. W pierwszej, najobszerniejszej (ss. 11-219) zawarto
przegląd systematyczny sprawców uszkodzeń Populus spp., według schematu: ogólna cha-
rakterystyka, morfologia, biologia, przegląd szkodliwych gatunków oraz klucz do oznaczania
uszkodzeń. Spośród chrząszczy uwzględniono następujące rodziny: Scolytidae (opracował
D. SAUVARD), Buprestidae (D. ROUGON), Cerambycidae (A. ROQUES), Chrysomelidae
(S. AUGUSTIN), Curculionidae (A. ROQUES), Lucanidae, Melolonthidae i Rutelidae oraz Me-
loidae (A. DELPLANQUE). Całość motyli z rodzin: Nymhalidae, Nepticulidae, Cossidae, Li-
macodidae, Gelechiidae, Yponomeutidae, Sesiidae, Tortricidae, Cochylidae, Pyralidae, Lasio-
campidae, Altacidae, Thyatiridae, Geometridae, Sphyngidae, Notodontidae, Lymantriidae,
Arctiidae, Noctuidae opracował A. DELPLANQUE.

Z rzędu muchówek podano informacje o rodzinach: Agromyzidae (M. MARTINEZ i L.
GUMEZ) i Cecidomyiidae (M. BAYLAC). Następnie uwzględniono błonkówki z podrzędu
Symphyta, a mianowicie: Pamphiliidae, Xiphidridiidae, Siricidae, Cephidae i Tentredinidae
(H. CHEVIN), oraz Vespoidea i Apoidea (A. DELPLANQUE).

Kolejnymi opracowanymi rzędami są: przylżeńce Thysanoptera (A. BOURNIER), plu-
skwiaki Homoptera (W. DELLA GIUSTINA, M. BOULARD, J. P. MOREAU, T. F. LECLANT,
I. FOLDI, A. DELPLANQUE i R. RIEUX) i Heteroptera (A. MATOCQ). Ponadto zamieszczono
informacje o roztoczach Acarina (J. GUTIERRER).

Kolejna druga część dzieła traktuje o parazytoidach i entomofagach. Spośród drapieżców
uwzględniono gatunki z rzędu Dermaptera i Neuroptera, a także z rodzin  : Coccinallidae, Ca-
rabidae, Staphylinidae. Również włączono Syrphidae, Formicidae oraz drapieżce z rzędu He-
teroptera. Spośród parazytoidów uwzględniono muchówki z rodzin  : Tachinidae, Odiniidae,
Pipunculidae, Sarcophagidae, natomiast z błonkówek przedstawicieli Ichneumonidae, Braco-
nidae, Chalcidoidea, Drynidae i Scelionidae.

W trzeciej części książki podano metody profilaktyki i zwalczania szkodników Popu-
lus spp.

Obszerna bibliografia została zamieszczona na stronach 302-323.
Dzieło ilustruje 460 barwnych fotografii uszkodzeń i ich sprawców oraz 200 czarno-bia-

łych rycin w tekście.
Z uwagi na kompleksowe opracowanie zagadnienia, dzieło to niewątpliwie zainteresuje

szerokie grono entomologów. Należy je polecić nie tylko studentom kierunków przyrodni-
czych lecz także wszystkim, którzy z różnych względów interesują się topolami.

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kraków
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Bittacus italicus (O. F. MÜLLER, 1766) (Mecoptera: Bittacidae)
w Polsce i na Ukrainie

Bittacus italicus (O. F. MÜLLER, 1766) (Mecoptera: Bittacidae)
in Poland and in Ukraine

ROLAND DOBOSZ 1, TADEUSZ B. HADAŚ  2

1 Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
2 Zakład Nauk Przyrodniczych Instytutu Tarnogórskiego, ul. Miodowa 34/51,

42-606 Tarnowskie Góry

ABSTRACT: The authors provide a review of records of Bittacus italicus (O. F. MÜLL.) in
Poland and Ukraine with comments on the distribution of two species of the genus Bittacus
LATR. in Central Europe.

KEY WORDS: Mecoptera, Bittacidae, Bittacus italicus, Central Europe, faunistics, distribu-
tion.

Rodzina Bittacidae licząca około 150 gatunków występuje głównie w cie-
płych regionach Afryki, Azji, Australii i obu Ameryk. Rodzaj Bittacus LA-
TREILLE, 1805 jest najliczniejszy (około 115 gatunków) w obrębie całej ro-
dziny (PENNY, BYERS, 1979). W Europie Środkowej jest reprezentowany je-
dynie przez dwa gatunki Bittacus hageni BRAUER, 1860 oraz B. italicus
(O. F. MÜLLER, 1766).

Oba gatunki mają podobny zasięg występowania, z tym że B. hageni noto-
wany jest znacznie rzadziej niż B. italicus (TAJOVSKÝ, LAUTERER, 1986; DE-
VETAK, 1988). Występują one głównie w Europie Południowej i częściowo
Środkowej (w jej południowej części). Prawdopodobnie północna granica
występowania obu gatunków przebiega na wysokości Czech i południowej
Polski. Opublikowane przez STROJNEGO (1955, 1971) jedyne znane w Polsce
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stanowisko w Zbylitowskiej Górze nad Dunajcem (Beskid Wschodni DA93)
(Ryc. 1), gdzie złowiono jednego samca z gatunku B. italicus, nie jest
uwzględniane w literaturze dotyczącej rozmieszczenia tego gatunku. Praw-
dopodobnie występowanie gatunku w Beskidzie Wschodnim nawiązuje do
licznych stanowisk znajdujących się na Zachodniej Ukrainie, a podawanych
w polskiej literaturze z XIX i początków XX w. Pierwszym opracowaniem
cytującym stanowisko tego gatunku z rejonu Kamieńca Podolskiego jest pra-
ca BELKEGO (1859), którą cytuje później MAJEWSKI (1882, 1885). Najwięk-
szą ilość danych zawierają prace DZIĘDZIELEWICZA (1868, 1889, 1891,
1917). W pierwszej z nich (DZIĘDZIELEWICZ, 1868) podaje stanowisko
B. italicus z okolic Skały i Mielnicy, odkryte przez WIERZEJSKIEGO. W kolej-
nej swej publikacji autor ten (DZIĘDZIELEWICZ, 1889) charakteryzuje B. ita-
licus jako gatunek południowy, rzadki w kraju, podając nowo odkryte przez
siebie stanowisko z bagna przy wsi Wierbiąż Niżny koło Kołomyi. Najobszer-
niejsze dane zawiera praca tego autora z 1891 r., w której omawia na przy-
kładzie wielu stanowisk ogólne rozmieszczenie tego gatunku oraz jego pre-
ferencje siedliskowe: „W południowej części Podola, a najwięcej rozpo-
wszechniony na Naddniestrzu. Najwyżej na północy w okolicy Rosochacza
na okopie cmentarza odszukany. Skała, Mielnica, Uście Biskupie, Filipkowi-
ce, Gródek, Probabin koło Zaleszczyk. Na okopach, przydrożach, ugorach,

Ryc. 1. Stanowiska Bittacus italicus MÜLL. w Polsce i na Ukrainie.
Fig. 1. Localities of Bittacus italicus MÜLL. in Poland and Ukraine.
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przedlesiach [...] dość pospolity. [...] Wszędzie na Eryngium planum lub cam-
pestre [...], lub w bliskości tych roślin w burzanach spostrzegany...”. W pracy
z 1917 r. DZIĘDZIELEWICZ określa rozsiedlenie Bittacus italicus „...na pol-
no-stepowej wierzchowinie Podola na Nadniestrzu i spostrzegany towarzy-
sko od Rosochacza koło Czortkowa począwszy na całej przestrzeni około
brzegów Dniestru rozpołożonych aż do równiny w dolinie Prutu koło Koło-
myi ...”. Część starszych informacji o występowaniu tego gatunku cytuje
STROJNY (1955, 1971).

Ponieważ stanowiska podane w przeszłości przez polskich badaczy z tere-
nów obecnej Zachodniej Ukrainy nie zostały uwzględnione w nowej „Czer-
wonej księdze Ukrainy” (ÉRMOLENKO, 1994), autorzy uzupełnili zamiesz-
czoną tam mapę o wszyskie znane z polskiej literatury stanowiska oraz jedno
nowe, odnotowane na podstawie okazu z kolekcji Muzeum Górnośląskiego:
„Wołczków, p. Zaleszczyki, 26 VIII 1924, 1 samiec, leg. S. TOLL”.

Z terenu Północnych Moraw i to na podstawie stosunkowo nowych da-
nych wykazywany jest drugi gatunek B. hageni. Zebrane w latach osiemdzie-
siątych okazy pochodzą z Obniżenia Górnomorawskiego (ŠEVČIK, HU-
DEČEK, 1994). Na początku lat osiemdziesiątych, w przeciągu dwóch lat zna-
leziono liczne okazy tego gatunku w rejonie Znojmo w pobliżu granicy z Au-
strią (TAJOVSKÝ, LAUTERER, 1986). Ze względu na bliskość Bramy Moraw-
skiej (w przypadku stanowisk z Obniżenia Górnomorawskiego) istnieje duże
prawdopodobieństwo odnalezienia tego gatunku również w Polsce. Dlatego
autorzy zamieszczają w pracy rysunki skrzydeł oraz ostatnich segmentów od-
włoka samców z uwzględnieniem cech, które mogą być pomocne w rozróż-
nieniu gatunków (ryc. 2). W pobliżu stanowisk B. hageni, na Północnych Mo-
rawach, znajduje się również, znane z 1930 roku, stanowisko B. italicus w
okolicach Přerova (ŠEVČIK, HUDEČEK, 1994). Gatunek ten był również no-
towany współcześnie z Centralnych Moraw oraz z Południowej Słowacji (TA-
JOVSKÝ, LAUTERER, 1986). W przypadku B. italicus wielce prawdopodobne
jest wkraczanie tego gatunku na teren Polski dwiema drogami: wzdłuż łuku
Karpat i przez Bramę Morawską.

Słabe poznanie rozmieszczenia obu gatunków w Europie wynika z duże-
go, na pierwszy rzut oka, podobieństwa tych gatunków do muchówek z ro-
dziny Tipulidae oraz z nielicznej grupy specjalistów zajmujących się tą grupą
owadów. Ewentualne dalsze stwierdzenia przyczyniłyby się do wyznaczenia
dokładnych obszarów występowania obu gatunków i przeanalizowania dróg
ich migracji.

Jedyny okaz Bittacus italicus złapany w Polsce przez W. STROJNEGO, dzię-
ki uprzejmości obecnego Kierownictwa Katedry Zoologii Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu (zgodnie z życzeniem śp. prof. Władysława STROJNEGO),
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znajduje się obecnie w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego
(Fot.). W tym miejscu autorzy składają podziękowania za przekazanie okazu
Kierownikowi Katedry Zoologii Pani dr Zofii CZARNEJ oraz Panu drowi
Grzegorzowi GABRYSIOWI za pomoc w odszukaniu go w zbiorach prof.
W. STROJNEGO.

Ryc. 2. Bittacus italicus MÜLL. i Bittacus hageni BR. Skrzydło przednie: A – B. italicus,
B – B. hageni (wg DEVETAK, 1991 zmienione); Końcowe segmenty odwłoka samców:
C – B. hageni, D – B. italicus (wg DOROCHOVA i MARTYNOVA, 1987 zmienione).
Skróty: C – żyłka kostalna; Sc – żyłka subkostalna; Rs – żyłka sektoralna;
VIII, IX, XI – segmenty odwłoka.

Fig. 2. Bittacus italicus MÜLL. i Bittacus hageni BR. Forewing of: A – B. italicus, B – B. hage-
ni (from DEVETAK, 1991 modificed); Terminal part of male abdomen: C – B. hageni,
D – B. italicus (after DOROCHOVA and MARTYNOVA, 1987 modified). Abbrevia-
tions: C – costa; Sc – subcosta; Rs – sector radii; VIII, IX, XI – abdominal segments.
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SUMMARY

Out of two Central European species of the genus Bittacus Latreille, 1805 only Bittacus
italicus (O. F. MÜLLER, 1766) was recorded from Poland by STROJNY (1955). A single speci-
men was collected on Zbylitowska Góra near Dunajec river (South Poland, UTM DA93).
The nearst localities of the species, known after old reports, are situated in Western
Ukraine and in the area of Moravian Gate. The second species, B. hageni BRAUER, 1860
was recently recorded from Upper & South Moravia. The present paper summarizes all
known literature data on the occurrence of the species in Central Europe. A new locality of
B. italicus in Wołczków near Zaleszczyki (Western Ukraine) is given. It is supposed that
B. hageni may be found in Southern Poland because of short distance to its nearest localities
in Moravia. B. italicus may enter the area from two different directions: along the
Carpathian range (from the east) and through Moravian Gate (from the south).

Fot. Okaz Bittacus italicus MÜLL. zebrany w Polsce.

Phot. Specimen of Bittacus italicus MÜLL. collected in Poland.
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Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki kusakowatych
(Coleoptera: Staphylinidae)

Staphylinid species – rare and new to the Polish fauna (Coleoptera:
Staphylinidae)
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ABSTRACT: Scopaeus rubidus MULS. et REY., Sunius propinquus (BRIS.), Gabrius
astutoides STRAND and Autalia puncticollis SHP. are new to the Polish fauna. New records
for 13 rare species are also given.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, faunistic data, new records, Poland.

Staphylinidae należą do jednej z najsłabiej poznanych grup chrząszczy.
Mimo dużej liczby gatunków wykazanych z obszaru Polski, wiele danych
o ich rozmieszczeniu pochodzi z początku XX wieku, a informacje o ich pre-
ferencjach środowiskowych są nadal fragmentaryczne lub nieznane. Niniej-
sza praca przedstawia 4 gatunki nowe dla fauny Polski oraz nowe stanowiska
dla 13 innych gatunków, mając nadzieję, że przyczyni się tym do poprawy
stopnia poznania krajowych Staphylinidae. Podział Polski na krainy geogra-
ficzne przyjęto według „Katalogu fauny Polski”. Wszystkie okazy były łowio-
ne przez autora.

Hapalaraea salicis (GYLLENHAL, 1810)

– Pojezierze Pomorskie: Zieleniewo (WU48), 7 VIII 1997, 4 exx. – z roślin-
ności runa w lesie bukowym.
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej Europie oraz południowej

Fennoskandii. Bardzo rzadki, notowany w Polsce zaledwie z kilku rozpro-
szonych stanowisk w 5 krainach. Najczęściej poławiany na kwitnących krze-
wach. Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.
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Coryphium angusticolle STEPHENS, 1834

– Pojezierze Pomorskie: Ostromęcko (WU46), 15 VIII 1997, 1 ex., wysiany
ze ściółki w lesie bukowym.
Gatunek europejski, w Polsce notowany z nielicznych stanowisk, głównie

w południowej części kraju. Wszędzie dość rzadko i sporadycznie spotykany.
Gatunek nie notowany dotychczas z Pojezierza Pomorskiego.

Scopaeus rubidus MULSANT et REY, 1855

– Pogórze Cieszyńskie: Harbutowice (CA41), 1 X 1996, 3 exx., wysiane w za-
roślach łęgowych.
Gatunek rozmieszczony w zachodniej i południowej Europie oraz połu-

dniowej części Europy Środkowej. Spotykany najczęściej na brzegach rzek
i potoków w rozkładających się szczątkach roślinnych i pod opadłym listo-
wiem (KOCH, 1989). Gatunek nowy dla fauny Polski.

Sunius propinquus (BRISOUT, 1867)

– Pojezierze Pomorskie: Bierzwnik-Breń (WU47), 15 VIII 1997, 1 ex. wysia-
ny ze ściółki bukowej.
Gatunek o nie w pełni poznanym rozmieszczeniu. Znany z Wysp Kanaryj-

skich, północnej Afryki oraz zachodniej i południowej Europy. Notowany
również z Danii. Gatunek higrofilny, związany z lasami olchowymi, gdzie wy-
stępuje pod gnijącym listowiem i w próchnie, notowany także z gniazd kreta
(KOCH, 1989). Gatunek nowy dla fauny Polski.

Gabrius astutoides STRAND, 1946

– Pojezierze Pomorskie: Suchań (WV20), 14 VIII 1997, 4 exx. wysiane w za-
roślach olchowych.
Gatunek opisany z okolic Oslo (STRAND, 1946). W ubarwieniu i budowie

zewnętrznej identyczny z Gabrius astutus (ER.). Prawidłowe rozróżnienie
obydwu gatunków wymaga porównania budowy aparatów kopulacyjnych
samców. Gatunek o nie do końca wyjaśnionym rozmieszczeniu geograficz-
nym. Dotychczas wykazany z Norwegii, Niemiec i Beskidów Morawskich.
Najczęściej znajdowany na brzegach potoków i rzek oraz przy wodospadach,
gdzie przebywa pod kamieniami, w mchu i opadłym listowiu (KOCH, 1989).
Gatunek nowy dla fauny Polski.
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Ocypus winkleri BERNHAUER, 1906

– Pojezierze Pomorskie: Choszczno (WU19), 4 VIII 1997, 1 ex., zebrany na
suchej łące.
Gatunek europejski, rozmieszczony w południowej i środkowej Europie,

na północ docierający do południowych obszarów Danii i Szwecji. Związany
z suchymi środowiskami: łąkami, polami, pastwiskami i ogrodami. Z Polski
dopiero niedawno wykazany z Bielinka nad Odrą (KUBISZ, 1995).

Gyrophaena joyi WENDELER, 1924

– Pojezierze Pomorskie: Suchań (WV20), 14 VIII 1997, 2 exx., wysiane
z różnych grzybów w lesie bukowym.
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu. Notowany z roz-

proszonych stanowisk w południowej i środkowej Europie oraz południowej
Fennoskandii. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, znany dotychczas jedynie
z Niziny Mazowieckiej (BURAKOWSKI i in, 1981) oraz Wyżyny Lubelskiej
(STANIEC, 1996), przypuszczalnie jednak szerzej rozmieszczony. Związany
z różnymi gatunkami grzybów. Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Gyrophaena joyioides WÜSTHOFF, 1937

– Pojezierze Pomorskie: Suchań (WV20), 14 VIII 1997, 26 exx., wysiane
z różnych grzybów w lesie bukowym.
Gatunek rozmieszczony w Europie i na Kaukazie. W Polsce znany z poje-

dynczych stanowisk w następujących krainach: Pojezierze Mazurskie, Góry
Świętokrzyskie (BURAKOWSKI i in., 1981), Roztocze, Dolny Śląsk (BORO-
WIEC, 1990) oraz Wyżyna Lubelska (STANIEC, 1996). Żyje na różnych gatun-
kach grzybów. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Bolitochara reyi SHARP, 1875

– Pogórze Przemyskie: Łodzinka Górna (FA00), 15 X 1996, 1 ex., zebrany
w zaroślach olchowych nad potokiem.
Gatunek europejski o nie do końca wyjaśnionym rozmieszczeniu. W Eu-

ropie Środkowej znany tylko z Austrii, Czech i Słowacji. Podawany ogólniko-
wo z Sudetów (BURAKOWSKI i in., 1981). W Polsce stwierdzony dopiero nie-
dawno w Beskidzie Śądeckim (MELKE, 1996). Wymagania ekologiczne słabo
znane.
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Autalia puncticollis SHARP, 1864

– Pogórze Cieszyńskie: stok góry Tuł (CA30), 9 V 1996, 3 exx., zebrane na
wilgotnej łące.
Gatunek górski rozmieszczony od Wysp Brytyjskich do górzystych tere-

nów Francji i Włoch, notowany także z Ameryki Północnej. Z Polski wykazy-
wany ogólnikowo z byłej Galicji i Karpat (BURAKOWSKI i in., 1981), dane te
oparte były o stanowiska leżące na Ukrainie. Gatunek występujący na pa-
stwiskach i łąkach, związany z nawozem końskim, krowim i owczym oraz
rozkładającymi się szczątkami roślinnymi (KOCH, 1989). Gatunek nowy dla
fauny Polski.

Hydrosmectina subtilissima (KRAATZ, 1854)

– Kotlina Nowotarska: Obłazowa Skała (DV37), 11 X 1996, 10 exx., wysiane
z mchów.
Gatunek rzadko spotykany, występujący w zachodniej i środkowej Euro-

pie, ponadto znany z Norwegii i południa Szwecji. W Polsce gatunek noto-
wany dotychczas jedynie z pojedyńczych stanowisk w trzech krainach połu-
dniowej części kraju: Dolnego Śląska, Beskidu Zachodniego i Beskidu
Wschodniego (BURAKOWSKI i in., 1981). Gatunek nowy dla Kotliny Nowo-
tarskiej.

Amischa soror (KRAATZ, 1856)

– Nizina Sandomierska: Kołaczyce ad Jasło (EA31), 1 VI 1996, 3 exx., zebra-
ne na piaszczystym brzegu Wisłoki.
Gatunek europejski, w Polsce wykazany dotychczas z Pojezierza Pomor-

skiego, Dolnego Śląska oraz Bieszczadów (BURAKOWSKI i in., 1981). Gatu-
nek bardzo rzadki, poławiany głównie na piaszczystych brzegach rzek, pod
napływkami. Nowy dla Niziny Sandomierskiej.

Atheta (Philhygra) hygrobia (THOMSON, 1856)

– Pojezierze Pomorskie: Zieleniewo (WU48), 7 VIII 1997, 1 ex., wysiany ze
ściółki lasu bukowego.
Gatunek europejski, rozmieszczony od skrajnych prowincji Fennoskandii

i Wysp Brytyjskich aż do środkowej Europy. Wszędzie bardzo rzadko spoty-
kany. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w trzech krainach: Pojezie-
rze Mazurskie, Sudety Zachodnie i Bieszczady (BURAKOWSKI i in., 1981).
Hygrofilny gatunek, występujący na brzegach rzek i potoków, wśród mchów,
pod opadłym listowiem i w detrytusie roślinnym (KOCH, 1989). Nowy dla
Pojezierza Pomorskiego.
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Atheta (Philhygra) volans (SCRIBA, 1859)

– Pojezierze Pomorskie: Zieleniewo (WU48), 7 VIII 1997, 3 exx., wysiane ze
ściółki w lesie bukowym.
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i północnej Europie, noto-

wany w Polsce z nielicznych stanowisk w 8 krainach. Bardzo rzadko wykazy-
wany, od roku 1936 notowany tylko dwa razy – z Bieszczadów (SZUJECKI,
1996) i Wyżyny Lubelskiej (STANIEC, 1996). Hygrofilny gatunek, poławiany
na brzegach rzek i potoków, pod opadłym listowiem, napływkami i w detry-
tusie roślinnym (KOCH, 1989). Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Atheta (Microdota) subtilis (SCRIBA, 1866)

– Pojezierze Pomorskie: Suchań (WV20), 14 VIII 1997, 2 exx., zebrane na
grzybach w lesie bukowym.
Gatunek występujący w północnej i środkowej Europie, znany w Polsce

jedynie z nielicznych stanowisk w pięciu krainach południowej części kraju.
Spotykany na skraju lasów, na łąkach i w ogrodach. Gatunek nowy dla Poje-
zierza Pomorskiego.

Aleochara (Polychara) moerens GYLLENHAL, 1827

– Kotlina Nowotarska: Obłazowa Skała (DV37), 11 X 1996, 2 exx.- wysiane
ze ściółki w naskalnym lasku sosnowym.
Gatunek północnopalearktyczny, w Polsce notowany z pojedyńczych sta-

nowisk w 14 krainach, przy czym większość danych oparta jest na znalezi-
skach z ubiegłego wieku. Gatunek występujący w owocnikach grzybów le-
śnych. Z Kotliny Nowotarskiej gatunek dotychczas nie notowany.

Polystomota punctatella (MOTSCHULSKY, 1858)

– Pobrzeże Bałtyku: Mrzeżyno (WA20), 9 VIII 1997, 2 exx., znalezione pod
gnijącymi szczątkami roślinnymi na wydmach.
Takson szczebla ponadgatunkowego Polystomota CASEY, tradycyjnie

traktowany jako podrodzaj w rodzaju Aleochara GRAV., został podniesiony
przez LOHSE'go (1984) do rangi rodzaju. W niniejszej pracy, podobnie jak
w innych pracach LOHSE'go (1985,  1989), zastosowano podział systematycz-
ny zgodny z tą koncepcją.

P. punctatella zamieszkuje europejskie wybrzeża morskie Atlantyku, Mo-
rza Północnego i Bałtyku. Dokładne rozmieszczenie gatunku wymaga jed-
nak rewizji z powodu częstego mylenia omawianego gatunku z Emplenota
obscurella (GRAV.) (LOHSE, 1985). W Polsce notowany z kilku stanowisk na
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Pobrzeżu Bałtyku, w większości na podstawie danych pochodzących z XIX
wieku. Występuje na wydmach i piaszczystych brzegach mórz pod gnijącymi
morszczynami i innymi szczątkami roślinnymi (KOCH, 1989).

SUMMARY

Faunistic data on 17 rare, poorly known or so far unknown staphylinid species from Po-
land are provided. Four species: Scopaeus rubidus MULS. et REY, Sunius propinquus (BRIS.),
Gabrius astutoides STRAND and Autalia puncticollis SHP. are new to the Polish fauna. Eight
species are recorded from Pojezierze Pomorskie for the first time: Hapalaraea salicis
(GYLL.), Coryphium angusticolle STEPH., Ocypus winkleri BERNH., Gyrophaena joyi
WENDELER, Gyrophaena joyioides WÜSTH., Atheta (Philhygra) hygrobia THOMS., Atheta
(Philhygra) volans SCRIBA and Atheta (Microdota) subtilis (SCRIBA). Two species, Aleochara
(Polychara) moerens GYLL. and Hydrosmectina subtilissima (KR.) are new for Kotlina
Nowotarska and two species, Bolitochara reyi SHARP and Amischa soror (KR.) are new for
Pogórze Przemyskie. Polystomota punctatella (MOTSCH.) is recorded from the Baltic Coast
again. Short comments on environmental preferences and distribution are provided for all
the species.

PIŚMIENNICTWO

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1981: Chrząszcze – Coleoptera, Kusa-
kowate – Staphylinidae, cz. 3. Kat. fauny Polski, Warszawa, XXIII, 8: 1-330.

KOCH K., 1989: Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, 1. Goecke und Evers Verlag, Krefeld.
440 ss.

KUBISZ D., 1995: Der Erkenntnisszustand über die Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphyli-
nidae) von Bellinchen an der Oder (Nord-West Polen). Acta ent. sil., 3: 16-26.

LOHSE G. A., 1984: 14. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropaischen Käfer. Ent. Bl.,
80: 143-152.

LOHSE G. A., 1985: Betrachtungen über die Gattung Emplenota CASEY (Coleoptera, Staphy-
linidae). Faun.-ökol. Mitt. Kiel, 5: 327-330.

LOHSE G. A., 1989: Familie Staphylinidae (II) (Aleocharinae). [W:] LOHSE G. A. & LUCHT

W. H.: Die Käfer Mitteleuropas. 1. Supplementband mit Katalogteil, Krefeld: 185-240.

MELKE A., 1996: Nowe dla fauny Polski gatunki kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae).
Wiad. entomol., 15: 81-84.

STANIEC B., 1996: Materiały do poznania kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Wyżyny
Lubelskiej. Część II. Wiad. entomol., 15: 23-29.

STRAND A., 1946: Seven New Species of Coleoptera from Norway. Norsk ent. Tidskr., 7:
171-172.

SZUJECKI A., 1996: Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) Bieszczadów Zachodnich. Fun-
dacja „Rozwój SGGW”, Warszawa. 224 ss.



         Wiad. entomol.               17 (3-4): 157-163            Poznań (1998) 1999

Nowe stanowiska polskich Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera)

New records of Polish Kateretidae and Nitidulidae (Coleoptera)
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ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok

ABSTRACT: New records of 2 species of Kateretidae and 31 species of Nitidulidae from
Poland are given. Meligethes buyssoni BRISOUT and Epuraea biguttata (THUNBERG) have
been found in Poland for the second time.

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

W ostatnich latach ukazało się kilka publikacji (KUBISZ, SZWAŁKO, 1991;
KUBISZ, 1994; LASOŃ, 1997), które częściowo uzupełniły i uaktualniły dane
o rodzinach Kateretidae i Nitidulidae w Polsce. Mimo to w wielu krainach
stan wiedzy o tych rodzinach jest wciąż bardzo słaby, większość danych po-
chodzi sprzed kilkudziesięciu lat i wymaga potwierdzenia. W niniejszej pracy
prezentuję dane o 33 rzadko spotykanych bądź nowych dla poszczególnych
krain gatunkach Kateretidae i Nitidulidae. Część okazów została mi przeka-
zana przez Panów Tomasza MAJEWSKIEGO i Jana SIEKIERSKIEGO, którym
składam za to serdeczne podziękowanie. Pozostałe okazy nie wyróżnione na-
zwiskiem zostały zebrane przeze mnie. Pragnę również podziękować Panu
dr Josefowi JELINKOWI za pomoc w oznaczeniu niektórych gatunków z ro-
dzaju Meligethes STEPHENS, 1830 i Epuraea ERICHSON, 1843 oraz wszystkim
osobom wymienionym w tym tekście. Podział Polski na krainy geograficzne
oraz nazewnictwo, poza kilkoma zmianami wynikającymi z najnowszych ba-
dań, przyjąłem za „Katalogiem fauny Polski” (BURAKOWSKI i in., 1986),
gwiazdka oznacza, że jest to nowy gatunek dla danej krainy. Materiały dowo-
dowe znajdują się w mojej kolekcji.
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Kateretes pedicularius (LINNAEUS, 1758)

– Pojezierze Mazurskie*: Lidzbark Warmiński (UTM: DE70), 9 V 1985,
2 exx., leg. T. MAJEWSKI.

Kateretes rufilabris (LATREILLE, 1807)

– Nizina Mazowiecka: Dęblin (EC51), 27 V 1995, 1 ex., w locie na podmo-
kłej łące.

– Beskid Zachodni*: Beskid Sądecki, Dolina Pustego Potoku (EV07),
4 VII 1996, 1 ex., leg. A. MELKE.

Rzadki, wykazany z 4 krain.

Meligethes atramentarius FÖRSTER, 1849

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska*: Koło (CC48), 20 VII 1996, 1 ex., leg.
T. MAJEWSKI, na Urtica sp.

Rzadki, znany z 7 krain.

Meligethes brunnicornis STURM, 1845

– Beskid Zachodni*: Beskid Sądecki, Dol. Pustego Potoku , 4 VII 1996,
1 ex., leg. A. MELKE.

– Nizina Wielkopolska-Kujawska*: Dąbrowice ad Koło (CC48), 16 V 1982,
1 ex., leg. T. Majewski.

– Pojezierze Mazurskie*: Puszcza Augustowska, Monkinie (FE38),
2 VII 1997, 5 exx., na Stachys sylvatica L.

Dość rzadki, znany z 6 krain.

Meligethes buyssoni BRISOUT, 1882 (= wankae REITTER, 1919)

– Nizina Mazowiecka*: Dęblin, 27 V 1995, 1 ex., w locie o zmierzchu.
W Polsce znany tylko z jednego stanowiska w Ojcowie na Wyżynie Kra-

kowsko-Wieluńskiej (NUNBERG, PAWŁOWSKI, 1974; NUNBERG, 1976). Jest
to gatunek europejski, wykazany z Francji, Niemiec, Szwajcarii, Czech, Au-
strii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Bośni, Turcji i Gruzji.
Na całym obszarze występowania bardzo rzadko poławiany.

Meligethes coeruleovirens FÖRSTER, 1849

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska*: Dzierawy ad Koło (CC46), 10 VII 1985,
1 ex., leg. T. MAJEWSKI.
Rzadki, znany z nielicznych stanowisk w 8 krainach.
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Meligethes denticulatus (HEER, 1841)

– Beskid Wschodni*: Pogórze Dynowskie, Jawornik Niebylecki (EA62),
10 VIII 1997, 2 exx., na Galeopsis speciosa MILL.

Meligethes difficilis (HEER, 1841)

– Sudety Zachodnie: Karkonosze, Przesieka (WS42), 8 VI 1997, 4 ex., na
kwiecie Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA et GRANDE.
Dość rzadko poławiany, znany z nielicznych stanowisk w 9 krainach.

Z Sudetów Zachodnich notowany ogólnikowo przed stu laty (LETZNER,
1888, GERHARDT, 1910).

Meligethes egenus ERICHSON, 1845

– Nizina Sandomierska*: Sokołów Małopolski (EA76), 19 VII 1998, 4 exx.,
na Mentha sp.

– Pojezierze Mazurskie*: Nowa Wieś Ełcka (EE85), 15 V 1998, 1 ex., na Ta-
raxacum officinale L.

– Wyżyna Lubelska*: Kazimierz Dolny (EB68), 27 V 1995, 1 ex., na Apia-
ceae.
Rzadki, znany z 9 krain w południowej części kraju.

Meligethes lugubris STURM, 1845

– Beskid Zachodni: Beskid Sądecki, Dol. Pustego Potoku, 4 VII 1996, 1 ex.,
leg. A. MELKE.

Rzadki, notowany w 8 krainach. Z Beskidu Zachodniego podawany
ostatnio na początku XX w.

Meligethes ochropus STURM, 1845

– Śląsk Górny*: Brynek (CA39), 4 VIII 1994, 1 ex., leg. H. SZYMAŃSKI.
Rzadko poławiany, znany z 11 krain.

Meligethes ovatus STURM, 1845

– Wyżyna Lubelska*: Kazimierz Dolny, 27 V 1995, 1 ex.
Rzadki, znany z 10 krain.

Meligethes pedicularius (GYLLENHAL, 1808) (= viduatus HEER, 1841)

– Beskid Zachodni: Beskid Żywiecki, Zwardoń (CV58), 26 V 1994, 2 exx.,
wyczerpakowany na obrzeżu buczyny.
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– Śląsk Górny*: Brynek, 1 VIII 1994, 1 ex., leg. H. SZOŁTYS.
Dość rzadko poławiany, znany z 16 krain, przy czym większość danych po-

chodzi sprzed około stu lat. Z Beskidu Zachodniego notowany ostatnio
w Ustroniu w XIX w. (LETZNER, 1873, 1876, 1888).

Meligethes subrugosus (GYLLENHAL, 1808)

– Beskid Zachodni: Beskid Żywiecki, Zwardoń, 26 V 1994, 1 ex.
Dość rzadki, znany z 13 krain. Z Beskidu Zachodniego podawany ostat-

nio w Cieszynie i Strumieniu na początku XX w. (WANKA, 1920).

Meligethes symphyti (HEER, 1841)

– Pojezierze Mazurskie*: Lidzbark Warmiński, 30 IX 1984, 2 exx., leg.
T. MAJEWSKI;

– Podlasie*: Biebrzański P. N., ad Osowiec (FE02), 17 V 1995, 3 exx.

Meligethes tristis STURM, 1845

– Beskid Zachodni*: Roztoka ad Zakliczyn (DA82), 2 V 1987, 1 ex., leg.
D. KUBISZ.
Rzadki, znany z rozproszonych stanowisk w 9 krainach.

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

– Nizina Mazowiecka*: Wilga (EC24), 17 IX 1992, 1 ex., leg. J. SIEKIERSKI;
Szumin (ED33), 5 VII 1995; 4 exx., leg. T. MAJEWSKI.

Epuraea biguttata (THUNBERG, 1784)

– Beskid Zachodni*: Skawina (DA13), 4 VIII 1986, 1 ex., leg. B. WIŚNIOW-
SKI.

– Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński, 10 IV 1984, 1 ex., leg. T. MA-
JEWSKI.

Jest to gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Europie, ponadto wy-
kazany był z Syberii i Mongolii. W Polsce znany dotychczas tylko z jednego
stanowiska z Puszczy Rominckiej (KUBISZ, 1994), ale z pewnością szerzej
rozsiedlony. Brak innych doniesień wynika prawdopodobnie z tego, że był
on mylony z E. unicolor (OLIV.).

Epuraea boreella (ZETTERSTEDT, 1828)

– Tatry*: Tatrzański P. N., 15 VI 1991, 1 ex., leg. A. MELKE.
Rzadki, znany z 5 krain.
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Epuraea laeviuscula (GYLLENHAL, 1827)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska*: Dąbrowice ad Koło, 10 VI 1995, 1 ex.,
leg. T. MAJEWSKI.
Bardzo rzadko poławiany, znany z 7 krain.

Epuraea limbata (FABRICIUS, 1787)

– Pojezierze Pomorskie*: Bory Tucholskie, Rudzki Most (XV15), 6 IV 1978,
1 ex., leg. J. GUTOWSKI, pod korą Tilia sp.

– Pojezierze Mazurskie*: Lidzbark Warmiński, 9 XII 1984, 3 exx., leg.
T. MAJEWSKI.
Dość rzadki, znany z 12 krain głównie z południowej i zachodniej części

Polski.

Epuraea melina ERICHSON, 1843

– Wyżyna Lubelska*: Kazimierz Dolny, 3 V 1989, 1 ex., leg. J. SIEKIERSKI.

Epuraea pallescens STEPHENS, 1832 (= florea ERICHSON, 1845)

– Nizina Mazowiecka*: Szumin, 15 VII 1989, 1 ex., leg. T. MAJEWSKI;
26 V 1995, 1 ex., w locie o zmierzchu.

Epuraea pygmaea (GYLLENHAL, 1808)

– Nizina Mazowiecka*: Szumin , 9 IV 1991, 1 ex., leg. T. MAJEWSKI.
Dość rzadki, znany z rozproszonych stanowisk w 10 krainach.

Epuraea unicolor (OLIVIER, 1790)

– Wyżyna Lubelska*: Kosyń ad Włodawa (FB79), 19 V 1994, 3 exx., leg.
M. BUNALSKI.

Epuraea variegata (HERBST, 1793)

– Nizina Mazowiecka*: Szumin , 19 VII 1993, 1 ex., leg. T. MAJEWSKI.

Omosita discoidea (FABRICIUS, 1775)

– Nizina Mazowiecka*: Wilga, 29 IV 1992, 1 ex., leg. J. SIEKIERSKI.

Nitidula carnaria (SCHALLER, 1783)

– Nizina Mazowiecka*: Wilga, 29 IV 1992, 3 exx, leg. J. SIEKIERSKI; Szumin,
11 VII 1995, 4 exx., leg. T. MAJEWSKI.
Rzadki, znany z 10 krain w zachodniej i południowej części kraju.
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Nitidula rufipes (LINNAEUS, 1767)

– Pojezierze Mazurskie*: Lidzbark Warmiński, 17 IX 1984, 2 exx., leg.
T. MAJEWSKI.

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska*: Koło, 1 IV 1990, 4 exx., leg. T. MAJEW-
SKI.

Dość rzadki, znany z 12 krain.

Soronia grisea (LINNAEUS, 1758)

– Pojezierze Mazurskie*: Lidzbark Warmiński, 9 XI 1984, 4 exx., leg. T. MA-
JEWSKI.

– Wyżyna Lubelska*: Kazimierz Dolny, 13 V 1989, 1 ex., leg. J. SIEKIERSKI.

Soronia punctatissima (ILLIGER, 1794)

– Nizina Mazowiecka*: Wilga, 14 VII 1993, 3 exx., leg. J. SIEKIERSKI, do
światła.
Rzadki, znany z 10 krain.

Ipidia binotata REITTER, 1875 (=quadrimaculata QUENSEL, 1790)

– Góry Świętokrzyskie*: Święty Krzyż (EB03), 20 V 1983, 4 exx., leg. T. MA-
JEWSKI.

 Znany z 14 krain, ale rzadko i sporadycznie poławiany. Większość da-
nych pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat.

Thalycra fervida (OLIVIER, 1790)

– Nizina Mazowiecka : Wilga, 27 VII 1993, 1 ex., leg. J. SIEKIERSKI, do świa-
tła.
Rzadki, znany z nielicznych stanowisk w 12 krainach. Z Niziny Mazowiec-

kiej notowany ostatnio w Rawie Mazowieckiej w XIX w. (OSTERLOFF,
1885).

SUMMARY

New records of 2 species of Kateretidae and 31 species of Nitidulidae are given in this
work. Species new for the region are marked with asterisks. For the Masurian Lake district
new species are: Kateretes pedicularius  (L.), Meligethes brunnicornis STURM, M. symphy-
ti (HEER), Nitidula rufipes (L.), Soronia grisea (L.); Mazowiecka Lowland species: Meligethes
buyssoni BRIS., Epuraea aestiva (L.), E. pallescens Steph., E. pygmaea (GYLL.), E. variega-
ta (HBST.), Omosita discoidea (F.), Nitidula carnaria (SCHALL.), Soronia punctatissi-
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ma (ILLIG.); West Beskid Mts.: Kateretes rufilabris (LATR.), Meligethes brunnicornis STURM,
M. tristis STURM, Epuraea biguttata (THUNB.); Wielkopolsko-Kujawska Lowland: Meligethes
atramentarius FÖRST., M. coeruleovirens FÖRST., Epuraea laeviuscula (GYLL.), Nitidula
rufipes (L.); East Beskid Mts.: Meligethes denticulatus (HEER); Lubelska Upland: Meligethes
egenus ER., M. ovatus STURM, Epuraea unicolor (OLIV.), Soronia grisea (L.);  Silesia: Meli-
gethes ochropus STURM, M. pedicularius (GYLL.); Tatra Mts.: Epuraea boreella (ZETTER.);
Pomeranian Lake: Epuraea limbata (F.); Świętokrzyskie Mts.: Ipidia quadrimacula-
ta (QUENS.). Moreover there are some records of species, which were recorded from
Poland in 19th or at the begining of 20th century. Meligethes buyssoni BRISOUT and Epuraea
biguttata (THUNBERG) have been found in Poland for the second time.
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RECENZJE – REVIEWS

GIBSON G. A. P., HUBNER J. T.,  WOOLLEY J. B. (Editors), 1997: Annotated
Keys to the Genera of Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). A Publication
of the National Research Council of Canada. Monograph Publishing Pro-
gram, NRC Research Press, Ottawa, Ontario, Canada. 794 ss.
ISBN 0-660-16669-0

Dzieło opracowane przez 17 światowych specjalistów obejmuje 19 rodzin i 706 rodzajów
z nadrodziny bleskotkowców Chalcidoidea (Hymenoptera) występujących w rejonie Nearktyki.

Książka składa się z części wstępnej (m.in. z alfabetycznym wykazem autorów i ich adre-
sów oraz abstraktem w języku angielskim i francuskim), 22 rozdziałów, a także z części do-
datkowej „Appendix”, zawierającej około 130 nazw rodzajów, które nie są uważane za waż-
ne dla tego regionu; oddzielnymi 3 indeksami łacińskich nazw rodzajów, żywicieli oraz roślin
żywicielskich.

W pierwszym rozdziale „Introduction” J. T. HUBNER zamieścił m.in. historię badań Chal-
cidoidea w Ameryce, informacje o kolekcjach tych owadów, ilościowe porównanie bleskot-
kowców podanych przez PECK (1963) KROMBEIN i in. (1979) i GIBSON i in. (1997). Również
uwzględnił diagram przedstawiający liczebność rodzajów bleskotek opisanych w okresie:
przed 1800 r. oraz do 1995 r. w odstępach dziesięcioletnich.

W kolejnym rozdziale G. A. P. GIBSON podał bogato ilustrowany przegląd struktur ble-
skotkowców oraz wykaz terminów skrótów tych struktur zamieszczonych na rycinach.

W trzecim rozdziale E. E. GRISSEL i M. E. SCHAUFF podali charakterystykę nadrodziny
Chalcidoidea wraz z kluczem do oznaczania rodzin występujących w Nearktyce. Klucz ten
zawiera liczne ilustracje szczegółów morfologicznych istotnych przy oznaczaniu tych owa-
dów.

Trzon dzieła stanowi 19 następnych rozdziałów, z których każdy dotyczy jednej rodziny
i zawiera klucze do oznaczania rodzajów. Są to następujące rodziny: Agadonidae (opracował
Z. BOUČEK), Aphelinidae (J. B. WOOLLEY), Chalcididae (Z. BOUČEK i J. A. HALSTEAD),
Elasmidae (L. D. COOTE), Encyrtidae (J. S. NOYES, J. B. WOOLLEY i G. ZOLNEROWICH),
Eucharitidae (J. HERATY), Eulophidae (M. E. SCHAUFF, L. LASALLE i L. D. COOTE), Eupel-
midae (G. A. P. GIBSON), Eurytomidae (J. A. DI GIULIO), Leucospidae (Z. BOUČEK), Myma-
ridae (J. T. HUBNER), Ormyridae (P. HANSON), Perilampidae (D. C. DARLING), Pteromalidae
(Z. BOUČEK i S. L. HEYDEN), Signiphoridae (J. B. WOOLLEY), Tanaostigmatidae (J. LASAL-
LE), Tetracampidae (Z. BOUČEK), Torymidae (E. E. GRISSELL) i Trichogrammatidae
J. D. PINTO).

Każdy z tych rozdziałów zawiera sekcje – z uwagi na systematykę i pokrewieństwo,
uwzględnia biologię, piśmiennictwo i klucz z komentarzem do rodzajów występujących w
Nearktyce, jak również – w przypadku liczniejszych rodzin – indeks nazw rodzajów. Ponadto
książka zawiera piśmiennictwo dotyczące istniejących kluczy do oznaczania gatunków ble-
skotkowców, ocenę ich liczebności, rozsiedlenie i zasięg żywicieli w tym regionie.

Dzieło ilustruje ponad 1800 rycin (line drawings) i fotografii wykonanych przy użyciu mi-
kroskopu skaningowego.

To wybitne dzieło niewątpliwie zainteresuje wszystkich, którzy interesują się bleskotkami.

Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kraków
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Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858 i Meligethes
caudatus GUILLEBEAU, 1897 (Coleoptera: Nitidulidae)

– gatunki nowe dla fauny Polski

Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858 and Meligethes caudatus
GUILLEBEAU, 1897 (Coleoptera: Nitidulidae), species of beetles

new to the Polish fauna

ANDRZEJ LASOŃ

ul.Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok

ABSTRACT: Meligethes caudatus GUILLEBEAU, 1897 (Meligethinae) has been collected in
the Karkonosze Mts., Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858 (Carpophilinae) in
Kościelna Wieś near Kalisz (Wielkopolsko-Kujawska Lowland). Both species are new to the
Polish fauna.

KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes caudatus, Carpophilus marginellus, new
records, Poland.

Rodzaj Carpophilus STEPHENS, 1829 jest szeroko rozmieszczony na świe-
cie, głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej. W Europie reprezentowa-
ny jest przez 13 gatunków, spośród których 10 to gatunki przywleczone
z owocami lub produktami pochodzenia roślinnego z regionów o ciepłym
klimacie. Z Polski dotychczas podano 6 gatunków. Dwa spośród nich na
pewno możemy zaliczyć do rodzimej koleopterofauny (C. hemipterus (L.)
i C. sexpustulatus (FABR.)), pozostałe 4 gatunki nie zaaklimatyzowały się
w naszym środowisku. W ostatnim czasie odkryte zostało występowanie
w Polsce kolejnego gatunku.
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Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858

Jest to gatunek kosmopolityczny pochodzący z południowo-wschodniej
Azji. Rozwój odbywa w fermentujących substancjach pochodzenia roślinne-
go lub gnijących owocach, z którymi prawdopodobnie przywędrował do Eu-
ropy. Najpierw dotarł do krajów nadatlantyckich, gdzie dość szybko się za-
aklimatyzował i rozprzestrzenił. Dotychczas wykazany był z Norwegii, Danii,
Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch , Czech i Słowacji (BILY,
JELINEK, 1983; AUDISIO, 1993). Poniżej podaję jego nowe stanowisko od-
kryte w Polsce:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kościelna Wieś ad Kalisz (BC03),

15 V 1994, 1 ex., leg. A. MELKE (det. J. JELINEK).

Przedstawiciele rodzaju Meligethes STEPHENS, 1830 to drobne chrząszcze,
występujące w różnorodnych środowiskach, a ich rozwój odbywa się w rośli-
nach zielnych, głównie z rodzin: Lamiaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Cista-
ceae, Asteraceae i Campanulaceae. Rodzaj Meligethes obejmuje w Europie
Środkowej 74 gatunki, spośród których 57 wykazywanych było z Polski (BU-
RAKOWSKI i in., 1986; LASOŃ, JELINEK, 1997). W ostatnich latach odkryte
zostało występowanie w Polsce kolejnego gatunku.

Meligethes caudatus GUILLEBEAU, 1897

Gatunek borealno-górski o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu.
Dotychczas wykazywany był z Francji, Włoch, Szwajcarii, Rumunii, Danii
i Norwegii. Podane stanowiska wskazują na szersze rozsiedlenie tego gatun-
ku w Europie. Przyczyną tego, że nie został on jeszcze odkryty w wielu kra-
jach, jest prawdopodobnie jego duże podobieństwo do M. subrugosus (GYL-
LENHAL, 1808). Najważniejszą cechą rozróżniającą te dwa gatunki jest budo-
wa pygidium u obu płci. U M. caudatus jest ono zaopatrzone w płatkowaty
wyrostek, większy u samic (Ryc. 1), mniejszy ale wyraźny u samców. Nato-
miast u M. subrugosus pygidium jest zaokrąglone (Ryc. 2). Poza tym M. cau-
datus jest zazwyczaj mniejszy (2,1 mm) od M. subrugosus (2,5 mm). Jego sta-
nowiska odkryte w Polsce* podaję poniżej:
– Sudety Zachodnie, Karkonosze: Przełęcz Okraj, (WS52), 16 VI 1996, 1 ex.,

leg. A. LASOŃ, w kwiecie Campanula sp.; Sosnówka Górna (WS52),
7 VI 1997, 5 ex., leg. A. LASOŃ, w kwiecie Campanula patula L.

* Już po złożeniu tej pracy do druku, do jej autora dotarła informacja o ukazaniu się publi-
kacji JELINEK'a (1997) „New descriptions and records of Brachypteridae and Nitidulidae
from the Palaearctic region (Coleoptera)”, w której M. caudatus ogólnikowo wykazany zo-
stał z Polski.
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Meligethes caudatus zasiedla przede wszystkim tereny górskie, od pogórza
po piętro alpejskie, aż do 2000 m n.p.m. Jest to gatunek acidofilny związany
z zespołami roślinnymi wchodzącymi do klas Caricetea curvulae i Elyno-Se-
slerietea (AUDISIO, 1993). Są to, w pierwszym przypadku, naturalne murawy
acidofilne, tworzące klimaksowe zbiorowiska w alpejskich i subniwalnych
piętrach bezwapiennych gór Europy. W drugim przypadku obejmują natu-
ralne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym, a także murawy w niż-
szych położeniach górskich na podłożu skalnym (MATUSZKIEWICZ, 1982).
Omawiany gatunek poławiany był przede wszystkim na dzwonkowatych
Campanulaceae, sporadycznie na posłonkowatych Cistaceae i astrowatych
Asteraceae.

Serdecznie dziękuję Panu dr Josefowi JELINKOWI za oznaczenie okazu
Carpophilius marginellus i weryfikację pierwszego okazu Meligethes caudatus
oraz Panu Tomaszowi MAJEWSKIEMU za przekazanie materiału.

SUMMARY

Two species of Nitidulidae (Coleoptera): Meligethes caudatus GUILLEBEAU, 1897 (The
Okraj Pass and Sosnówka Górna in Karkonosze Mts, SW Poland) and Carpophilus
marginellus MOTSCHULSKY, 1858 (Kościelna Wieś near Kalisz, Wielkopolsko-Kujawska
Lowland, central Poland) new to the Polish fauna, are discussed.

C. marginellus is a cosmopolitan species from South-East Asia which is acclimatized in
Europe, too. There is a probability of finding C. marginellus in other in Poland.

The distribution of boreal-mountain M. caudatus is hardly known, probably because
M. caudatus is often mistaken for a very similar common M. subrugosus (GYLLENHAL,
1808). Differences in the structure of pygidium of these two species (Fig. 1, 2) are illus-
trated.

Ryc. (Fig.) 1, 2. Pygidium: 1 – M. caudatus GUILLEB., 2 – M. subrugosus (GYLL.)
(według (after) AUDISIO, 1993).
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Nowe dane o występowaniu w Polsce przedstawicieli rodzaju
Glischrochilus REITTER, 1873

(Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae)

New data on the occurrence of species of the genus Glischrochilus
REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae)

in Poland

ANDRZEJ LASOŃ

ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok

ABSTRACT: New records of Glischrochilus hortensis (FOURCROY, 1785), G. quadriguttatus
(FABRICIUS, 1776) and G. quadripunctatus (LINNAEUS, 1758) are given. G. quadrisignatus
(SAY, 1835) has been collected in Tarnowa near Turek (Wielkopolsko-Kujawska Lowland),
Białystok (Podlasie) and Kazimierz Dolny (Lubelska Upland) is new to the Polish fauna.
A key for identification of 4 species of Glischrochilus REITT., which are likely to be found in
Central Europe is provided.

KEY WORDS: Coleoptera, Nitidulidae, Glischrochilus, quadriguttatus, quadripunctatus,
hortensis, quadrisignatus, new records, Poland, key to species.

Podrodzina Cryptarchine REITTER, 1873 reprezentowana jest w Paleark-
tyce przez trzy rodzaje: Cryptarcha SHUCKARD, 1839, Pityophagus SHUC-
KARD, 1839 i Glischrochilus REITTER, 1873. Najbardziej rozpowszechniony
i najliczniejszy jest rodzaj Glischrochilus, który obejmuje w Europie 5 gatun-
ków (AUDISIO, 1993), spośród których 3 wykazane były z Polski (BURAKOW-
SKI i in., 1986). Poniżej podaję nowe stanowiska tychże gatunków oraz infor-
mację o nowym dla naszego kraju przedstawicielu tego rodzaju. Chcę rów-
nież podziękować kolegom Tomaszowi MAJEWSKIEMU i Janowi SIEKIER-
SKIEMU za przekazanie materiału.
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Glischrochilus hortensis (FOURCROY, 1785)

– Nizina Mazowiecka: Wilga (UTM EC24), 17 IX 1992, 1 ex., leg. J. SIE-
KIERSKI; Szumin ad Łochów (ED33), 17 IV 1994, 2 exx., leg. T. MAJEWSKI.
Nowy dla Niziny Mazowieckiej.

Glischrochilus quadriguttatus (FABRICIUS, 1776)

– Nizina Mazowiecka: Wilga, 22 VII 1993, 3 exx., leg. J. SIEKIERSKI.
– Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (EB68), 12 V 1989, 1 ex., leg. J. SIE-

KIERSKI.
Nowy dla Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej.

Glischrochilus quadripunctatus (LINNAEUS, 1758)

– Podlasie: ad Białystok (FD48), 9 III 1997, 1 ex., leg. A. LASOŃ.
Nowy dla Podlasia.

Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835)

Dzięki uprzejmości dr Josefa JELINKA z Muzeum Narodowego w Pradze
(Czechy) miałem okazję porównać typowe osobniki G. quadrisignatus
z przedstawicielami znanych u nas gatunków. Wyglądem zewnętrznym przy-
pomina on duże okazy G. quadriguttatus, z którym łatwo go pomylić. Dlate-
go też można przypuszczać, że znajduje się on w wielu kolekcjach, a część
danych dotyczących G. quadriguttatus a nawet G. hortensis może odnosić się
właśnie do G. quadrisignatus.

G. quadrisignatus jest szeroko rozpowszechniony w całej Ameryce Pół-
nocnej. Do Europy został zawleczony pod koniec drugiej wojny światowej,
prawdopodobnie z transportem owoców i warzyw. Po raz pierwszy został od-
notowany w Niemczech w 1948 r. Od tego czasu gwałtownie rozprzestrzenił
się po krajach Środkowej Europy, a w ostatnich latach rozpoczął ekspansję
w kierunku południowym. Dotychczas wykazany był z Niemiec, Austrii,
Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, za-
chodniej Rosji oraz w ostatnich latach ze Szwajcarii i Włoch (AUDISIO,
1993). Do Polski prawdopodobnie dotarł już wiele lat temu i można przy-
puszczać, że rozprzestrzenił się na znacznym obszarze kraju (Ryc. 1), co po-
twierdzają podane poniżej stanowiska:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Tarnowa ad Turek (CC37), 10 IX 1995,

1 ex., leg. T. MAJEWSKI.
– Podlasie: Białystok - Pietrasze (FD49), 16 VII 1990, 1 ex.; Białystok

(FD48), 29 IV 1994, 1 ex.; 21 IV 1995, 1 ex.; wszystkie leg. A. LASOŃ.
– Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny (EB68), 13 V 1989, 1 ex., leg. J. SIE-

KIERSKI.
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G. quadrisignatus, jak większość przedstawicieli rodzaju Glischrochilus
REITTER, jest fitosaprofagiem. Niegdyś w warunkach naturalnych żywił się
przede wszystkim fermentującym sokiem wyciekającym z uszkodzonych pni
drzew liściastych oraz rozkładającymi się grzybami kapeluszowymi. Obecnie
przystosował się do życia w pobliżu ludzi i skutecznie wypełnił wszystkie od-
powiednie dlań nisze ekologiczne powstałe w wyniku działalności człowieka.
Poławiany jest teraz zarówno na fermentujących substancjach pochodzenia
roślinnego jak i na świeżych owocach (wiśnie, kukurydza). Na całym obsza-
rze występowania stał się bardzo pospolity, a w niektórych regionach zalicza-
ny jest do szkodników (AUDISIO, 1993).

Klucz do gatunków z rodzaju Glischrochilus wykazanych z Polski
  1. Ciało spłaszczone. Podstawa przedplecza węższa od nasady pokryw. Po-

krywy wydłużone. Wyrostek przedpiersia szeroki ze ściętym wierzchoł-
kiem (Ryc. 5). Zapiersie gładkie. Plamy na pokrywach duże, zwykle żół-
tawe do rdzawoczerwonych. Długość 3,0–8,0 mm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. quadripunctatus (LINNAEUS)

  –. Ciało lekko sklepione. Podstawa przedplecza równa nasadzie pokryw.
Pokrywy stosunkowo krótsze. Wyrostek przedpiersia węższy przynaj-
mniej pośrodku, z mniej lub bardziej zaokrąglonym wierzchołkiem. Za-
piersie grubo punktowane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Ryc. 1. Stanowiska Glischrochilus quadrisignatus (SAY) w Polsce.

Fig. 1. Localities of Glischrochilus quadrisignatus (SAY) in Poland.
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  2. Wyrostek przedpiersia z wierzchołkiem szeroko zaokrąglonym (Ryc. 6).
Przeważnie plamy na pokrywach trójpłatkowe, czasem rozpadają się na
2-3 mniejsze plamki. Pokrywy dłuższe, ich długość przeciętnie 1.4 razy
większa od ich szerokości (Ryc. 2). Długość 3,2–6,2 mm.  . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. quadriguttatus (FABRICIUS)

  –. Wyrostek przedpiersia z ostrzej zakończonym wierzchołkiem (Ryc. 7).
Przeważnie plamy na pokrywach większe o bardziej regularnym kształ-
cie. Pokrywy krótsze, przeciętnie 1.25-1.28 razy dłuższe od swojej szero-
kości (Ryc. 3, 4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

Ryc. 2–7. 2, 3, 4 – układ plam na pokrywach: 2 – G. quadriguttatus (FABR.), 3 – G. hortensis
(FOURCR.), 4 – G. quadrisignatus (SAY); 5, 6, 7 – wyrostek śródpiersia: 5 – G. qua-
dripunctatus (L.), 6 – G. quadriguttatus (FABR.), 7 – G. hortensis (FOURCR.).

Fig. 2–7. 2, 3, 4 – arrangement of elytral spots: 2 – G. quadriguttatus (FABR.), 3 – G. horten-
sis (FOURCR.), 4 – G. quadrisignatus (SAY); 5, 6, 7 – prosternal process: 5 – G. qua-
dripunctatus (L.), 6 – G. quadriguttatus (FABR.), 7 – G. hortensis (FOURCR.).
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  3. Plamy na pokrywach bardziej zaokrąglone, pomarańczowe do rdzawo-
czerwonych (Ryc. 3). Długość 4.0 - 7. 0 mm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. hortensis ( FOURCROY)

  –. Plamy na pokrywach wydłużone, bladożółte; górne ułożone ukośnie, roz-
ciągają się niemal od krawędzi bocznej do nasady pokryw (Ryc. 4). Dłu-
gość 4,0–8,0mm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. quadrisignatus (SAY)

SUMMARY

Four species of beetles from Glischrochilus REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae) are
discussed. Three of them are new for particular regions. Mazowiecka Lowland: G. horten-
sis (FOURCR.), G. quadriguttatus (FABR.); Lubelska Upland: G. quadriguttatus (FABR.);
Podlasie: G. quadripunctatus (L.).

G. quadrisignatus (SAY) is new to the Polish fauna. It has been found on Wielkopol-
sko-Kujawska Lowland, Podlasie and Lubelska Upland. These, so distant records testify to
a wider expansion of G. quadriguttatus in Poland. It is very similar to G. quadriguttatus and
G. hortensis and that is why some data on the two species referexactly to G. quadrisignatus.
Identification key for the Central European species of Glischrochilus is provided.
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Triplax elongata LACORDAIRE, 1842 (Coleoptera: Erotylidae),
gatunek nowy dla fauny Polski

Triplax elongata LACORDAIRE, 1842 (Coleoptera: Erotylidae), new to the
Polish fauna

BOLESŁAW BURAKOWSKI

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

ABSTRACT: Triplax elongata LAC. was found in Warszawa - Bielany, in the central part of
Poland. The species is new to the Polish fauna.

KEY WORDS: Coleoptera, Erotylidae, data of distribution, new record, Central Poland.

Rodzaj Triplax HERBST. jest reprezentowany na świecie przez około 200
gatunków, z których w Palearktyce wykazano 33 (IABLOKOFF-KHNZORIAN,
1975), w Europie Środkowej stwierdzono dotychczas 11. Od czasu podania 5
gatunków krajowych rodzaju Triplax w kluczu do oznaczania Erotylidae (MA-
ZUR, 1983) opublikowano dwa nowe dla Polski: z Bieszczadów T. carpathica
REITT. (BOROWIEC, 1984) i z Puszczy Białowieskiej T. collaris (SCHALL.)
(BURAKOWSKI i in., 1986). Następnym gatunkiem nowym dla fauny Polski
jest T. elongata LAC.

Podczas przeglądu materiałów Erotylidae z nieskomasowanych kolekcji
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, natrafiłem na serię czte-
rech okazów tego gatunku.
– Warszawa - Bielany (UTM: DC99), 26 V 1949, 3 exx., leg. Z. WIERZBICKI;

17 V 1957, 1 ex., leg. M. MROCZKOWSKI.
Jeden z okazów złowionych przez Zbigniewa WIERZBICKIEGO (Ryc.) ma

załączoną etykietkę z oznaczeniem sporządzonym własnoręcznie przez inż.
Józefa MAKÓLSKIEGO, kustosza Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie.
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Ryc. Triplax elongata LAC., oraz etykiety (lokalizacyjna i determinacyjna) jednego z trzech
okazów tego gatunku zebranych w Warszawie - Bielanach przez Z. WIERZBICKIEGO.

Fig. Triplax elongata LAC., and labels (locality and determination) of one of the three
specimens collected by Z. WIERZBICKI in Warszawa - Bielany.

T. elongata jest szeroko rozprzestrzeniony w północnej Palearktyce, od
Europy przez Syberię aż do Kraju Nadmorskiego. W Europie bardzo rzadko
spotykany. Dotychczas znany z nielicznych rozproszonych stanowisk we
Włoszech, w Niemczech, Austrii, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. Od po-
zostałych przedstawicieli rodzaju, T. elongata różni się przede wszystkim za-
rysem ciała nieco zbliżonym do prostokąta. Długość ciała 6,0 – 6,5 mm. Gło-
wa i przedplecze żółtorude, czułki brunatnoczarne, tarczka i pokrywy czar-
ne, spód ciała całkowicie żółtorudy. Gatunek ten jest związany z biotopami
leśnymi, prawdopodobnie z lasami o charakterze pierwotnym. Występuje na
przegrzybiałym drewnie martwych i obumierających drzew oraz na owocni-
kach grzybów nadrzewnych.
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SUMMARY

Based on 4 specimens from the collection of the Museum and Institute of Zoology, PAS,
Warsaw, collected in Warszawa - Bielany in 1949 and 1957, Triplax elongata LAC. is recorded
from Poland. Characters that distinguish this species from its relatives, short information on
its distribution in Europe and its biology are given.
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Prośba do Szanownych Kolegów Entomologów i apel do Redaktorów
czasopism entomologicznych

Motto:
„...niech mi będzie wolno upraszać redakcyi, aby, nawet
dla lepszego prowadzenia swojego pismozbioru, nie
przyjmowała artykułów źle pisanych po polsku, choćby te
zalecały się treścią i wychodziły od osób głośnego imie-
nia w swoim zawodzie.”
(T. SIEROCIŃSKI, 1851. „Bibl. Warsz.” tom 41, str. 602.)

Rozmaite narzędzia służą do rozmaitych celów. Do wbijania gwoździ służy młotek, a nie
mikroskop (jak go używa pewna pani profesor z Krakowa, nota bene blondynka).

Niezwykle ważnym narzędziem jest język, w Polsce – język polski. Służy on do możliwie
zrozumiałego przedstawiania swoich myśli. Z przykrością wielokrotnie stwierdzam, iż wielu
entomologów nie zna tego narzędzia, nie potrafi nim się posługiwać, nie przestrzega prawi-
deł obowiązujących jednak osoby o średnim wykształceniu.

Jeśli autorzy prac naukowych posługują się bardzo nieporadnym językiem – to pół biedy.
Gorzej, gdy prac redakcyjnych podejmują się osoby słabo znające zasady pisowni i inter-
punkcji.

Język polski, a szczególnie jego gramatyka, jest językiem trudnym. Słaba znajomość za-
sad i prawideł tego języka jest zjawiskiem dość powszechnym i nie ma się tu czego wstydzić;
to też każdy, chcący swoje myśli wyrazić w tym języku, powinien mieć stale pod ręką, na
biurku czy stole, tuż obok komputera czy maszyny do pisania – odpowiedni podręcznik.
Drodzy Koledzy – u mnie w stałym użytkowaniu jest szkolny podręcznik S. JODŁOWSKIEGO

i W. TASZYCKIEGO „Zasady pisowni Polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym”.
Znacznie gorsza sytuacja jest jednak wtedy, gdy autor sądzi, iż proste, przejrzyste i zrozu-

miałe przedstawienie sprawy jest nienaukowe, a naprawdę naukowy jest taki dobór słów,
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szyk wyrazów, zastosowanie takich związków przyczynowych, by nikt poza nim samym nie
zrozumiał zawartych myśli !  Takich autorów, lubujących się w makaronizmach, germani-
zmach i pseudonaukowych zbitkach mamy wielu. Nie napiszą oni „szczecinki na wierzchu
odwłoka” tylko „chetotaksja dorsalnej partii abdomenu” – takich przykładów można podać
setki, ale po co; ten jeden dobrze ilustruje zagadnienie.

Najgorsza jednak sytuacja jest wtedy, gdy autor tak zaplącze się we własnym bełkocie
pseudonaukowym, że napisze jakąś kosmiczną bzdurę, oddającą zupełnie co innego niż
chciał przekazać. Muszę tu wspomnieć, że do napisania tych słów skłonił mnie autentyczny
tytuł jednej pracy o chrząszczach, niedawno opublikowanej. Nie będę zawstydzał redakto-
rów czasopisma ani autora artykułu, więc nie wymienię ich nazwisk ani tytułu periodyku.
Praca ta została zatytuowana następująco: „Fauna ksylofagów zasiedlająca gatunki lasotwór-
cze”. Cóż to oznacza po polsku? Po pierwsze: praca jest o zwierzętach żyjących w „ksylofa-
gach” – bo słowo fauna odnosi się w języku polskim do terenu, środowiska, żywiciela itp.
Przykłady: fauna Wyżyny Łódzkiej, fauna lasów liściastych, fauna jelita krowy. Po drugie
fauna ta zasiedla gatunki lasotwórcze, a więc owe „ksylofagi” tworzą lasy. A że lasami nazy-
wamy nagromadzenia drzew – więc „ksylofagi” to po poprostu drzewa tworzące lasy. Ety-
mologia, czyli żródłosłów mówi nam, że „ksylofagi” to drewnojady (z greki: ksylon = drew-
no, phago = jem, phagein = jeść), więc mamy tu do czynienia z niezwykle ciekawym zjawi-
skiem kanibalizmu wśród drzew, zjadających same siebie. A czy nie byłoby lepiej, gdyby au-
tor zatytułował swoją pracę „Drewnojady leśne” lub „Drewnojady drzew leśnych” – bo jak
wynika z treści, tego właśnie ona dotyczy. Ale dlaczego redakcja nie zmieniła mu tego tytułu
– pozostanie chyba tajemnicą na zawsze.

Po tym przykładzie – apel i gorąca prośba: Koledzy, przestańcie bełkotać naukowo.
Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę Kolegów na dwie jeszcze sprawy. Pierwsza, to dość

często spotykany, abiologiczny sposób myślenia. Dam tu dwa przykłady autentyczne, za-
czerpnięte z naszej, rodzimej twórczości. Pierwszy: „Żyłki na skrzydłach tych motyli służą do
łatwiejszego oznaczania tychże”. A ja sądziłem, że służą przede wszystkim do usztywnienia
skrzydła. Przykład drugi: „Autorem tego gatunku jest E. REITTER”.  A tak naprawdę E. RE-
ITTER jest tylko autorem nazwy i opisu, natomiast autorem gatunku, w zależności od świato-
poglądu, jest albo ewolucja, albo Bóg. Pewna ortodoksyjna katoliczka zwróciła moją uwagę,
że nie potrzebnie mówię albo...albo..., bo to przeciwstawienie nie ma sensu, gdyż ewolucją
kieruje Bóg. Dla mnie to jednak kompletny sofizmat, i w dalszym ciągu sądzę, że to dwa
przeciwstawne poglądy.

Druga sprawa, to sprawa datowania publikacji. Czterdzieści pięć lat tzw. „władzy ludo-
wej” zdegradowało wiele wartości (np. patriotyzm, honor, odpowiedzialność osobista za wy-
powiedziane słowo czy za własny podpis itp.), a między nimi pojęcie prawdy obiektywnej.
Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej, obowiązujący wszystkich zoologów
na całym świecie, określa datę wydania pracy na dzień, w którym egzemplarze pracy stały się
dostępne czy to na drodze sprzedaży, czy też na drodze bezpłatnego rozpowszechniania. Do
tej prawdy rzeczywistej trzeba umieć dotrzeć i ją stosować. A bardzo wiele redakcji fałszuje
na kartach tytułowych datę wydania, zwykle podając wcześniejszą niż prawdziwa. Dla tych
redakcji, do dziś nie istnieje po prostu normalna prawda, lecz coś, co nazywam „pseudo-
prawdą” lub „prawdą komunistyczną” – zależną od wielu czynników: racji politycznych,
upływu terminu wykonania planu, potrzebą argumentu do wypłaty premii, tzw. poślizgu dru-
karskiego, nieumiejętności planowania, braku fachowości na zajmowanym stanowisku czyli
niekompetencji często pokrywanej silnymi „plecami” partyjnymi czy organizacyjnymi.

Na zakończenie chcę wyrazić przekonanie, że prawdy obiektywne istnieją i że każda pu-
blikacja ma swoją, rzeczywistą datę wydania i ją należy podawać !

Maciej MROCZKOWSKI, Podkowa Leśna
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Nowe stanowisko, uwagi o biologii i opis poczwarki Axinopalpis
gracilis (KRYNICKI, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae)

New record, biological notes and description of the pupa of Axinopalpis
gracilis (KRYNICKI, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae)

TOMASZ MAJEWSKI 1, SZYMON CZERWIŃSKI  2

1 ul. Garncarska 35/3, 62-600 Koło
2 ul. 20 Stycznia 20/40, 62-600 Koło

ABSTRACT: A new locality of Axinopalpis gracilis (KRYN.) in Poland (Kościelec ad Koło,
Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Biological notes and description of the pupa are provided.

KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Axinopalpis gracilis, new record, pupa descrip-
tion, bionomics.

Axinopalpis gracilis (KRYN.) jest chrząszczem rozsiedlonym głównie
w Europie południowo-wschodniej. W Europie Środkowej jest poławiany
rzadko i sporadycznie. Z Polski wykazany był z pojedynczych stanowisk
w czterech tylko krainach, przy czym  w okresie powojennym złowiony był
jedynie raz (KRÓLIK, 1992). Poniżej podajemy nowe stanowisko tego
chrząszcza:
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, UTM: CC38, Kościelec ad Koło,

L-ctwo Kościelec – oddz. 386; z hodowli w okresie od 7 I 1997 do
8 IV 1997 uzyskano łącznie 69 imagines, 2 poczwarki, 2 larwy dorosłe
i 6 młodych, jednorocznych.

Biologia tego gatunku poznana jest fragmentarycznie, celowym więc bę-
dzie podanie własnych spostrzeżeń. Siedliskiem tego chrząszcza były frag-
menty prześwietlonej dąbrowy ze skupiskami starych, dość rzadko rosnących
dębów, położonej w dolinie Warty. Jest to izolowany oddział Leśnictwa Ko-
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ścielec z bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Na wymienionym stanowi-
sku zasiedlane były głównie stare dęby szypułkowe (Qercus robur L.), tylko
dwa żerowiska znaleziono na olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) GAERTN.).
Ta druga jest nową rośliną żywicielską dla A. gracilis. Zasiedlane były wyłącz-
nie niedawno obumarłe, cienkie gałązki wierzchołkowe o średnicy 3–12 mm.
Materiał hodowlany pozyskiwany był z obłamanych i zrzuconych przez wiatr
gałązek, znajdowanych u podstawy drzew żywicielskich. Długość żerowisk
jest bardzo zróżnicowana – w badanym materiale od 65 do 320 mm. Jaja
składane są na szczytach gałązek. Żerowiska przebiegają z reguły w dół pod
cienką korą, wzdłuż gałązek, znacznie naruszając drewno. Rzadko chodniki
zagłębiają się całkowicie w drewno – przeważnie w miejscach rozwidlenia
lub załamania gałązek. Także fragmenty pozbawione kory pokonywane są
przez larwę wewnątrz drewna. Zarówno starsze jak i młodsze larwy usuwają
trocinki z chodników, dlatego też chodniki są puste. Kolebka poczwarkowa,
sporządzana w różnych miejscach żerowisk dojrzałych larw, słabo wyodręb-
niona. Jest to nieco poszerzona, głębiej wygryziona część chodnika, odgrani-
czona z obu stron długimi wiórkami. Wyraźniejsze kolebki sporządzane są
na grubszych gałązkach. Rzadko kolebki budowane są częściowo, a wyjątko-
wo całkowicie, w drewnie. Przestrzeń wyodrębniona na kolebkę najczęściej
jest znacznie (do 3,5×) większa od długości poczwarki. Często na tych sa-
mych gałązkach w towarzystwie larw Axinopalpis gracilis żerowały larwy
Anaestethis testacea (FABR.), zajmując dolną, grubszą część gałązki. W miej-
scach gdzie żerowiska obu gatunków zachodziły na siebie, larwy A. gracilis
żerowały pod korą, a larwy A. testacea w drewnie. W warunkach naturalnych
poczwarki pojawiały się pod koniec maja. Stadium poczwarki trwa 8–10 dni.
Wybarwione chrząszcze wygryzają się przez cienką korę silnie spłaszczonym,
owalno-prostokątnym otworem. Generacja dwuletnia.  Dorosłe chrząszcze
w ciągu dnia przesiadują nieruchomo, ściśle przylegając do gałązek, gdzie są
prawie niezauważalne. Zaniepokojone szybko poruszają głową i przedple-
czem wydając skrzypienie o wysokiej częstotliwości. Z parazytoidów żerują-
cych na larwach A. gracilis stwierdzono Pterocryptus niger (SZÉPLIGETI,
1916) i Dolichomitus dux TSCHEK, 1868 (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Oba gatunki nie były jeszcze notowane jako parazytoidy zarówno A. gracilis
jak i A. testacea. Wyhodowano też rzadkiego drapieżcę Opilo pallidus OLIV.
(Coleoptera: Cleridae).

Ponieważ dotychczas nieznane było stadium poczwarki Axinopalpis graci-
lis, przytaczamy tutaj jej opis.

Długość u badanych okazów 6,8–13,2 mm. Ciało (Ryc. 1a, 1b) wydłużone,
prawie cylindryczne, nieco grzbietobrzusznie spłaszczone, barwy kremowo-
białej. Głowa wraz z oczami nieco węższa od przedplecza. Nad nasadą czuł-
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ków wyraźnie wzniesione, krótkie listewki. Głaszczki szczękowe długie
z wyraźnie powiększonym ostatnim członem, sięgają do końca bioder nóg
II pary. Głaszczki wargowe krótsze, sięgają do nasady ostatniego członu
głaszczków szczękowych. Czułki ułożone wzdłuż ciała za nogami I i II pary,
nad tylnymi udami zagięte na stronę brzuszną i ku przodowi. U samca koń-
czą się na wysokości żuwaczek, u samic na wysokości bioder nóg II pary.
Długość przedplecza prawie równa szerokości. Boki z wyraźnie zaznaczony-
mi guzkami, wyraźnym przewężeniem przy nasadzie i płytką, ale wyraźną
bruzdką środkową, biegnącą od przewężenia przy nasadzie do mniej więcej
3/5 długości przedplecza. Przedpiersie płaskie. Śródpiersie słabo wypukłe,
długie. Tergity odwłoka z ostrymi, silnie zagiętymi kolcami, największymi na
końcu i stopniowo malejącymi w kierunku nasady. Kolce na tergitach II–V
małe. Na II tergicie występuje ich 18, na III – 22, na IV – 18 i na V – 14. Kol-
ce na tergicie VI nieco większe, w liczbie 16. Na tergicie VII kolce jeszcze

Ryc. 1. Poczwarka Axinopalpis gracilis KRYN., samiec: a – widok od spodu, b – widok z góry,
c – końcowe tergity odwłoka VI–VIII.

Fig. 1. Pupa of Axinopalpis gracilis KRYN., male: a – ventral view, b – dorsal view, c – abdo-
minal tergites VI–VIII.
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większe, w liczbie 12. Na VIII tergicie 4 bardzo duże, silnie zagięte kolce
(Ryc. 1c). Kolce na wszystkich tergitach rozmieszczone są dość symetrycz-
nie. Układ kolców o obu płci jest identyczny.

Tryb życia imagines i larw A. gracilis powodują, że gatunek ten jest rzadko
wykazywany. Powyższe dane wskazują, że w miejscach występowania może
pojawiać się w większej ilości. Jakkolwiek zarówno imagines jak i larwy są
dość trudno dostępne, siedliska tego chrząszcza można rozpoznać na pod-
stawie starych żerowisk w suchych gałązkach, leżących wokół opadniętych
drzew. Większość żerowisk A. gracilis  jest bardzo charakterystyczna i po-
zwala na pewne określenie gatunku. Być może więc taki rodzaj poszukiwań
pozwoli na odkrycie dalszych stanowisk tego gatunku w Polsce.

Chcielibyśmy podziękować Panu Januszowi SAWONIEWICZOWI za ozna-
czenie parazytoidów uzyskanych z hodowli tego gatunku oraz Panu Jerzemu
M. GUTOWSKIEMU za cenne uwagi i okazaną pomoc.

SUMMARY

A new record (Kościelec near Koło, UTM CC38, W Poland) of a beetle Axinopalpis gra-
cilis (KRYN.), very rare in Central Europe, is given. Many previously unknown details of bio-
nomics of this species are presented. Larvae of A. gracilis were found on thin branches in
top parts of crowns of old, loosely growing oaks, less often on black alder. Larval corridors
run under the bark, and are strongly marked in the timber. The generation time is two
years. Two species of parasitoids of larvae were found, of previously unknown trophic asso-
ciation with A. gracilis: Pterocryptus niger (SZÉPLIGETI) and Dolichomitus dux TSCHEK

(Hym.: Ichneumonidae). Pupa of A. gracilis is described for the first time (Fig. 1).

 PIŚMIENNICTWO
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rambycidae) w Polsce. Wiad. entomol., 11: 60.
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Obserwacje nad występowaniem w Polsce ryjkowców z rodzaju
Lixus FABRICIUS, 1801 (Coleoptera: Curculionidae)

Observations on the occurrence of weevils of the genus Lixus FABRI-
CIUS, 1801 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland

PAWEŁ STACHOWIAK

Os. Leśne 18c/18, 62-028 Koziegłowy k/Poznania

ABSTRACT: Faunistic information on rare and locally occurring members of the genus
Lixus FABR. in Poland is given: L. angustus (HERBST), L. albomarginatus BOH., L. algi-
rus (L.), L. bardanae (FABR.), L. cylindrus (FABR.), L. elongatus (GOEZE), L. iridis OLIV.,
L. myagri OLIV., L. paraplecticus (L.) and L. punctiventris BOH.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionidae, Lixus, records, Poland.

Z obszaru Polski dotychczas wykazano 15 gatunków z rodzaju Lixus FA-
BRICIUS, 1801. Larwy i postacie doskonałe tych ryjkowców żyją na wielu ga-
tunkach roślin z rodzin: baldaszkowatych (Apiaceae), rdestowatych (Polygo-
naceae), krzyżowych (Brasicaceae), komosowatych (Chenopodiaceae), goź-
dzikowatych (Caryophyllaceae), złożonych (Asteraceae), motylkowatych (Fa-
baceae) i malwowatych (Malvaceae) (SMRECZYŃSKI, 1968). Wszystkie ga-
tunki z rodzaju Lixus wykazane dotychczas z Polski, są rozmieszczone w na-
szym kraju lokalnie i zbierane nielicznie. Z największej liczby krain geogra-
ficznych wykazano Lixus iridis OLIV., to jest z 14 spośród 21 wyróżnionych w
kraju (BURAKOWSKI i in., 1993). Natomiast Lixus paraplecticus (L.) podano
dotychczas tylko z 10 krain, a pozostałe  stwierdzano rzadziej i bardziej lo-
kalnie. Informacje zawarte w „Katalogu fauny Polski” są bardzo ubogie
i dotyczą głównie południowej części Polski, gdyż przedstawiciele rodzaju
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Lixus znacznie częściej są tam spotykane (objawia się to rzecz jasna także
znacznie bogatszym piśmiennictwem dotyczącym przedstawicieli omawiane-
go rodzaju, w odniesieniu do tej części kraju).

Celem niniejszego opracowania jest wypełnienie luki w wiadomościach
o bardzo rzadko wykazywanych z obszaru Polski ryjkowcach z rodzaju Lixus.
Wykorzystano w nim materiały zbierane w okresie kilkudziesięciu lat przez
wielu entomologów. W tekście zamieszczono nazwiska wszystkich, którzy
odłowili cytowane okazy. Tam gdzie nie podano nazwiska okazy zebrane zo-
stały przez autora. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze prywatnym auto-
ra.

Lixus paraplecticus (LINNAEUS, 1758)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy, Puszczyko-
wo (XT29), 30 VIII 1985, 1 ex.; Droszków (WT45), 26 V 1979, 2 exx., leg.
P. JASIONOWSKI; Jankowice (XU 11), 17 VI 1985, 1 ex., leg. E. BARANIAK;
Kalisz (BC40), 16 VI 1988, 1 ex., leg. A. MELKE.

– Nizina Mazowiecka : Powsin (CE07), 4 V 1952, 2 exx.., leg. M.  WĘGRZEC-
KI.

– Sudety Zachodnie: Kostrzyca (WS53), 12 VII  1957, 1 ex., leg. T. OWSIA-
NA.

Wcześniej podano ten gatunek z 10 krain geograficznych (BURAKOWSKI
i in., 1993). Nie wykazano go dotychczas z Sudetów Zachodnich.

Lixus iridis OLIVIER,1807

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonka(XU42), 23 VI 1974, 8 exx.;
Wielkopolski Park Narodowy, Puszczykowo (XT29), , 21 VI 1989, 8 exx.;
Pniewy (WU81), 17 V 1997, 3 exx.; Skoki (XU43), 8 VI 1965, 1 ex., leg.
S. ALWIN; Bolechowo (XU32), 18  VI  1983, 2 exx., leg. W. ŚLIWA; Janko-
wice (XU11), 11 VI 1988, 2 exx., leg. E. BARANIAK; Piotrkówko (XU04),
27 V 1991, 1 ex., leg. M. BUNALSKI;  Sycyn Dolny (XU13), 15 VI 1997,
2 exx., leg. M.  BUNALSKI.

– Nizina Mazowiecka: Warszawa (DC98), 15 VI 1980, 1 ex., leg. P. KRÓL.
– Puszcza Białowieska (FD94), oddział 421, 5 VI 1988, 1 ex., leg. J. GUTOW-

SKI.
– Polesie: Biebrzański Park Narodowy, „Grobla Honczarowska” (FE01),

27 V 1997, 1 ex., leg. M. BUNALSKI.
W dawniejszych opracowaniach występowanie tego gatunku stwierdzono

w 14 krainach geograficznych (BURAKOWSKI i in., 1993).
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Lixus myagri OLIVIER, 1807

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowogród Bobrzański (WT19),
6 IX 1975, 1 ex.; Milicz (XT51), 15 VI 1983, 1 ex., leg. A. MAZUR.
Dotychczas wykazany zaledwie z 6 stanowisk w Polsce (KANIA, 1992; BU-

RAKOWSKI i in., 1993; MAZUR, 1994c; WANAT, 1994).

Lixus angustus (HERBST, 1795) (= L. sanguineus ROSSI, 1790)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Tomice (XU10), 7 VIII 1992, 1 ex.
Wcześniej odnotowany na 10 stanowiskach rozmieszczonych w różnych

punktach Polski (BURAKOWSKI i in., 1993; MAZUR, 1994a; WANAT, 1994).

Lixus albomarginatus BOHEMAN in SCHOENHERR, 1843

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bolechowo (XU32),30 VII 1976, 1 ex;
Bałdoń (CC47), 1 IV 1990, 2 exx.,leg. A. MELKE; Tarnowa (CC47),
19 X 1989, 2 exx. , leg. A. MELKE.
Wykazany dotychczas z Wyżyny Miechowskiej (PETRYSZAK, 1991). Daw-

niejsze informacje o tym gatunku podawano pod nazwą Lixus ascanii (L.),
który według DIECKMANN'a (1980, 1983) występuje tylko we Włoszech.
Wszystkie dane o rozmieszczeniu L. ascanii (L.) w Polsce należy zatem od-
nieść do gatunków pokrewnych: L. albomarginatus BOH. lub L. ochra-
ceus BOH.

Lixus cylindrus (FABRICIUS 1781)

– Puszcza Białowieska(FD94): Jakubowo, 19 V 1993, 1 ex., Kuraszewo,
19 V 1993, 1 ex., Orzeszkowo, 15 V 1993, 1 ex., leg. J. GUTOWSKI.
Dotychczas wykazany z 14 stanowisk w Polsce, rozmieszczonych w pięciu

krainach (BURAKOWSKI i in., 1993; WANAT, 1994).

Lixus algirus (LINNAEUS, 1758)

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Droszków (WT45), 1 VI 1989, 1 ex., leg.
P. JASIONOWSKI.
Wcześniej wykazany z 14 stanowisk, w ośmiu krainach (WANAT, 1989,

1994; MAZUR, 1992, 1994; BURAKOWSKI i in., 1993). Nie wykazano go do-
tychczas z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Lixus bardanae (FABRICIUS, 1787)

– Nizina Mazowiecka: Żabieniec (CE07), 12 VI 1952, 5 exx., leg. M. WĘ-
GRZECKI.
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– Roztocze: Hamernia (FA48), 29 V 1984, 5 exx., leg. K. KARWOWSKI; Hru-
bieszów (GB03), 26 V 1994, 1ex., leg. E. BARANIAK.
Dotychczas stwierdzono ten gatunek w dziewięciu krainach w Polsce

(WANAT, 1989, 1994; KANIA, 1992; MAZUR, 1992; BURAKOWSKI i in., 1993).

Lixus punctiventris BOHEMAN in SCHOENHERR, 1836

– Wyżyna Małopolska: Rezerwat „Gacki” (DA79), 17 V 1994, 1 ex., leg.
E. BARANIAK.

Wcześniej podany z 6 stanowisk, w sześciu krainach (BURAKOWSKI i in.,
1993; MAZUR, 1994a). Jest gatunkiem nowym dla Wyżyny Małopolskiej.

Lixus elongatus (GOEZE, 1777)

– Pojezierze Pomorskie: Rezerwat „Stary Przylep” (WU09), 5 V 1990, 1 ex.,
leg. L. BUCHHOLZ.

– Roztocze: Dobużek (FB59),7 VII 1993, 5 exx., leg. E. BARANIAK.
Dotychczas wykazany z 9 krain w Polsce (BURAKOWSKI i in., 1993; MA-

ZUR, 1994; PETRYSZAK, 1996). Jednak BURAKOWSKI i in. (1993) uważają za
pewne doniesienia z dwóch krain, a pozostałe jako wymagające sprawdzenia.
Gatunek nie był podany wcześniej z Roztocza, a doniesienie o występowaniu
na Pojezierzu Pomorskim uznano za niepewne.

SUMMARY

All species of the genus Lixus FABR. recorded from Poland are distributed locally and
collected in low numbers. L. paraplecticus (L.) was found at six localities in three regions
and is new to the western Sudetes. L. iridis OLIV. was slightly more numerous, collected at
11 localities in four regions. L. bardanae (FABR.) was recorded from three localities in two
regions, and L. myagri OLIV. – from two localities in two regions. L. cylindrus (FABR.) was
found at three localities in one region. L. angustus (HERBST) was recorded from one locality
only. L. albomarginatus BOH. was collected at three localities in Wielkopolsko-Kujawska
lowland, and L. algirus (L.) at one locality in that region; none of the two species had been
earlier recorded from Wielkopolsko-Kujawska lowland. L. punctiventris BOH. was found at
one locality in Małopolska upland and is new to that region. L. elongatus (GOEZE) was re-
corded from two localities in two regions, one record being new to Roztocze.
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G. S. MEDWEDEW (red.), 1997: Problemy Entomologii w Rossii [The Pro-
blems of Entomology in Russia]. Rossijskaja Akademia Nauk, Russkoje En-
tomologiczeskoje Obszczestwo, Sankt Petersburg. T. 1, 242 ss., T. 2, 239 ss.

Ta dwutomowa książka zawiera zawiera materiały XI Zjazdu Rosyjskiego Towarzystwa
Entomologicznego, który w dniach 23–26 IX 1997 roku odbył się w Sankt Petersburgu,
w budynku znanego Instytutu Zoologicznego Rosyjskiej Akademii Nauk. Był to pierwszy
zjazd po reorganizacji RTE, które w 1992 odstąpiło od nazwy „Wszechzwiązkowego Ento-
mologicznego Towarzystwa” i wróciło do swej historycznej nazwy RTE przyjętej w 1859 r.

W Zjeździe wzięło udział ponad 500 entomologów z 30 ośrodków Rosji i innych byłych
republik ZSRR, a obecnie niepodległych państw: Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji,
Ukrainy. W zjedzie uczestniczyli także goście z Niemiec, Iranu, Włoch i Ukrainy. Wpraw-
dzie jako członek honorowy RTE miałem brać udział w Zjeździe to z przyczyn technicznych
mój przyjazd nie nastąpił, ale mój referat  pt. „Paraziticzeskije prostejszyje kak faktory jeste-
stwennoj smiertnosti w populacjach rapsogo cwietojeda Meligethes aeneus F. (Coleoptera, Ni-
tidulidae)” jest w materiałach Zjazdu.

Obydwa tomy łącznie zawierają 399 krótkich prac (1–2 strony) przedstawianych na posie-
dzeniach plenarnych oraz następujących sekcji: entomologii ogólnej, fizjologii i biochemii
owadów, entomologii rolniczej i leśnej, oraz entomologii medycznej i akarologii. Najlicz-
niejsza była sekcja entomologii ogólnej w ramach której było ponad 100 prezentacji z zakre-
su systematyki, ewolucji i filogenezy owadów, prawidłowości zoogeograficznego i biotopo-
wego występowania. Ciekawe były także sekcje ekologii i biologii, entomologii rolniczej, le-
śnej i medycznej.

W przedmowie do pierwszego tomu Prezes RTE, prof. Gleb S. MEDWEDEW – wybitny
koleopterolog i redaktor znanego czasopisma „Entomologiczeskoe Obozrenie” – podkre-
ślił, że w pracach przedstawianych na XI Zjeździe daje się zauważyć szerokie wykorzystanie
technik i programów komputerowych, które ułatwiają wymianę informacji a to umożliwia
intensyfikację badań. Prof. MEDWEDEW zaznaczył jednak, że na Zjeździe zbyt mało przed-
stawiano prac opartych na metodach biologii molekularnej, która jest konieczna dla analizy
i badań nad filogenzą różnych gromad owadów.

Publikowane prace nie zawierają literatury, ale osoby które wezmą do ręki omawiane
tomy znajdą w nich wiele interesujących informacji przydatnych dla podejmowania badań
i nawiązania kontaktów oraz wymiany odbitek publikacji i okazów owadów.

Jerzy J. LIPA, Poznań
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Kessleria fasciapennella (STAINTON, 1849) (Lepidoptera:
Yponomeutidae) w Polsce

Kessleria fasciapenella (STAINTON, 1849) (Lepidoptera: Yponomeutidae)
in Poland

EDWARD BARANIAK 1, MAREK HOŁOWIŃSKI 2, KRZYSZTOF PAŁKA  3

1 Zakład Zoologii Systematycznej, UAM, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
2 22-233 Macoszyn

3 Instytut Biologii, UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

ABSTRACT: First records of Kessleria fasciapennella (STT.) from Poland are given. The
species was found in 3 localities in NE part of Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Yponomeutidae, Kessleria fasciapennella, distribution of Po-
land, new records, E Poland.

Z Polski wykazano dotychczas trzy gatunki z rodzaju Kessleria NOWICKI,
1864: K. alpicella (STT.), K. zimmermanii NOW. i K. saxifragae (STT.). Areał
ich występowania ograniczony jest do Tatr i Babiej Góry (BARANIAK, 1988).

Podczas połowów motyli na światło prowadzonych w Polsce północno-
wschodniej złowiono 4 imagines Kessleria fasciapennella (STT.), a ponadto
obserwowano gąsienice tego gatunku:

– Poleski Park Narodowy, Wola Wereszczyńska (UTM: FC40), 11 IV 1991,
1%, w środowisku wilgotnych łąk graniczących z olsem;

– Macoszyn (FB79), 25 IV 1966, 3%%;
– Biebrzański Park Narodowy, Bagno Ławki (FE00), 20 VII 1995 – J. BUSZ-

KO znalazł nieliczne gąsienice tego gatunku, żerujące na spodniej stronie
rozety liściowej Parnassia palustris L. Niestety hodowla się nie powiodła.
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Gatunek K. fasciapennella został opisany przez STAINTONA w 1849 roku,
lecz niewielkie różnice w budowie morfologicznej spowodowały, że najczę-
ściej był on synonimizowany z innymi gatunkami tego rodzaju (FRIESE,
1960). Wyjaśnienie synonimiki gatunku jego redeskrypcja, nowoczesny opis
stadiów preimaginalnych, wraz ze szczegółowym opisem biologii (KYRKI,
1985) spowodowały intensywne badania nad jego rozsiedleniem.

Skryty tryb życia gąsienic oraz stenotopowy charakter gatunku sprawia,
że jego rozsiedlenie w Europie nadal jest niezbyt dobrze poznane (HUEMER,
TARMANN, 1985).

Motyl pojawia się w jednym pokoleniu w sierpniu i wrześniu oraz po
przezimowaniu w marcu i kwietniu. Samce aktywne są w godzinach popołu-
dniowych, przylatują do pułapek świetlnych. Samice niezbyt aktywne, możli-
we do odszukania tylko przy wypłaszaniu w czasie dnia oraz w miejscach zi-
mowania.

Gąsienice pojawiają się w lipcu i sierpniu. Pierwsze stadia larwalne minu-
ją liście Parnassia palustris L., starsze larwy żerują pod rozetą liściową, prze-
mieszczając się wewnątrz sprzędzonych przez siebie tuneli (KYRKI, 1985).

Gatunek występuje na terenach bagiennych i wilgotnych łąkach. Jego
rozsiedlenie jest niezbyt dobrze poznane, gdyż należy do gatunków rzadko
spotykanych. Możliwe jest jego występowanie jeszcze w wielu miejscach
w Polsce, szczególnie na bagnach i wilgotnych łąkach w dolinach rzek we
wschodniej i północno-wschodniej częściach kraju.

Omawiany gatunek był dotychczas wykazywany z Litwy (IVINSKIS, 1993),
Łotwy (SAVENKOV et al., 1996), Estonii (KROGERUS et al.1971), Finlandii,
Norwegii, Szwecji (KYRKI, 1985), Szwajcarii, Austrii i Niemiec (HUEMER,
TARMANN, 1991). Znane są również okazy z byłej Komi ASSR (HUEMER,
TARMANN, 1991).

SUMMARY

Kessleria fasciapenella (STAINTON, 1849) (Lepidoptera: Yponomeutidae) is new to the
Polish fauna. Its localities in Poland (UTM grid code) are:
– Biebrza National Park, Bagno Ławki (FE00),1995 July 20, marshland, many larvae feed-

ing on parenchyme of leaves under leaf rosette of Parnassia palustris;
– Poleski National Park, Wola Wereszczyńska (FC40), 1991 April 11, wet meadows on the

border of alder forest, 1% was caught with the use of light;
– Macoszyn (FB79), 1996 April 25, wet meadows, 3%% were caught with the use of light.
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BIN-CHENG ZHANG, 1994: Index of Economically Important Lepidopera
[Wykaz gospodarczo ważnych gatunków motyli]. CAB International, Wal-
lingford. 599 ss.

Prawie wszystkim entomologom znane jest wysoce użyteczne referatowe wydawnictwo
Review of Applied Entomology. Jego seria A przekształciła się w obecnie wydawany Review
of Agricultural Entomology, natomiast seria B – w Review of Medical and Veterinary Ento-
mology. W 1989 roku indeksy nazw gatunków omawianych w 80 tomach RAE zostały ujęte
w komputerowej bazie danych ANI (Animal Names Index), której drukowaną i poprawioną
wersję stanowi omawiana publikacja. Baza ANI zawiera 95000 nazw gatunków z podaniem
ich synonimów i przynależności do rodzin, a także odsyłaczy do tomów i abstraktów, w któ-
rych omawiane są te gatunki.

Książka składa się z czterech części: 1 – Wykaz nazw roślin żywicielskich i uszkadzanych
(ss. 7-10); 2 – Wykaz rodzin i rodzajów (ss. 11-32); 3 – Główny skorowidz nazw motyli
(ss. 33-502); 4 – Skorowidz nazw gatunków i podgatunków motyli (ss. 503-599).

Omawiany tom dotyczy tylko Lepidoptera i obejmuje 6000 nazw oraz synonimów szkodli-
wych i pożytecznych gatunków omawianych w RAE w okresie ostatnich 80 lat. Informacje
mają układ: nazwa gatunkowa z autorem, synonimy, rośliny żywicielskie, rozprzestrzenienie
geograficzne, numery abstraktów.

Korzystanie z książki jest bardzo łatwe, gdyż gatunki są zestawione alfabetycznie pod na-
zwą rodzajową. W porównaniu do bazy danych zaktualizowano rozprzestrzenienie geogra-
ficzne do obecnego politycznego układu krajów. A więc zamiast ogólnej informacji np. „były
ZSRR” obecnie są nazwy państw np. Ukraina, Rosja, Kazachstan itp.

Książka jest bardzo przydatna dla entomologów faunistów oraz zajmujących się entomo-
logią stosowaną i ochrona roślin.

Jerzy J. LIPA, Poznań
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KRÓTKIE  DONIESIENIA
SHORT   COMMUNICATIONS

218. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) Pienińskiego Parku
Narodowego
Contribution to the knowledge of the beetles (Coleoptera) in the Pieniny National
Park

KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophilidae, Silphidae, Scaphidiidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Nitidulidae,
Monotomidae, Cryptophagidae, Byturidae, Endomychidae, Mordellidae, Chrysomelidae,
Scolytidae, Pieniny National Park, S Poland, new records.

Spośród 22 parków narodowych rozmieszczonych na terenie Polski, zaledwie kilka zosta-
ło dotychczas przebadanych pod kątem zasiedlającej je koleopterofauny. Stosownymi opra-
cowaniami o charakterze waloryzacyjnym mogą pochwalić się jedynie: Ojcowski, Babiogór-
ski, Wielkopolski, Białowieski i Bieszczadzki Park Narodowy. Przy czym jedynie Ojcow-
ski P. N. posiada pełną dokumentację koleopterologiczną wydaną w formie monografii. Po-
zostałe parki narodowe były i są nadal bardzo intensywnie eksplorowane, lecz jak na razie
zgromadzone dane z ich terenu nie zostały opracowane w sposób całościowy. Do grupy tej
należy m.in. Pieniński P. N.

Poniżej przedstawiono wyniki badań terenowych (z lat 1994–1997), przeprowadzonych
na terenie parku oraz jego najbliższej okolicy (UTM: DV47; DV57). W wykazie tym nie za-
mieszczono odłowionych gatunków Meloidae, Cucujidae i Cerambycidae, ponieważ dane te
zostały uwzględnione już wcześniej (SZWAŁKO, ROSSA,(1996)1997: Wiad. entomol., 15 (4):
249.; ROSSA, (1996)1997: Wiad. entomol., 15 (4): 250.; ROSSA, SOCHA, [w druku]: Pieniny –
Przyroda i Człowiek). W trakcie przeprowadzonych badań terenowych odłowiono łącznie 96
gatunków owadów z 24 rodzin rzędu Coleoptera, spośród których 21 stwierdzono po raz
pierwszy:
Cercyon laminatus SHARP   – Sromowce - Kąty, 31 VII 1994, 2 exx.; Kąty przystań flisacka,

26 VII 1994, 1 ex.

Cercyon marinus THOMSON – Kąty przystań flisacka, 26 VII 1994, 1 ex.
Cercyon quisquilius (L.)  – Sromowce - Kąty, 31 VII 1994, 3 exx.; Kąty przystań flisacka,

26 VII 1994, 3 exx.
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Cercyon unipunctatus (L.) – Sromowce - Kąty, 31 VII 1994, 4 exx.; Kąty przystań flisacka,
26 VII 1994, 1 ex.

Hydrobius rottenbergii GERHARDT – Kąty przystań flisacka, 26 VII 1994, 4 exx.
Scaphidium quadrimaculatum OL. – Macelowa Góra, 28 VII 1994, 1 ex.

Oxythyrea funesta (PODA) – okolice polan Barbarzyna i Harcygrunt, 6 VII 1995, 1 ex.

Epuraea depressa (ILL.) – polana Duży Loch, 5 VIII 1994, 1 ex.; Słowacja, Červeny Klaštor,
9 VI 1997, 1 ex.

Glischrochilus quadripustulatus (L.) – polana Harcygrunt, 21 IV 1995, 1 ex., leg. G. SOCHA

Monotoma picipes HERBST – Sromowce - Kąty, 31 VI 1994, 2 exx.
Pteryngium crenatum FABR. – Facimiech, 19 VIII 1994, 1 ex.

Endomychus coccineus (L.) – w pobliżu Trzech Koron, 8 VII 1995, 1 ex., leg. B. ROSSA

Mordellochroa abdominalis (FABR.)  – okolice polan Barbarzyna i Harcygrunt, 2 VII 1995,
1 ex.

Mordellistena variegata (FABR.) – Sromowce - Kąty, 31 VII 1994, 1 ex.

Variimorda villosa (SCHRANK) – okolice polan Barbarzyna i Harcygrunt, 6 VII 1995, 1 ex.;
Kąty, 27 VII 1994, 1 ex.

Pachybrachis hieroglyphicus (LAICH.) – okolice polan Barbarzyna i Harcygrunt, 6 VII 1995,
1 ex.

Oulema gallaeciana (HEYDEN)  – Wąwóz Gorczański, 30 VII 1994, 1 ex.

Chrysomela vigintipunctata (SCOP.) – Wąwóz Sobczański, 30 VI 1995, 1 ex.

Cryptocephalus aureolus SUFFR. – Wąwóz Gorczański, 1 VII 1995, 1 ex.

Cassida vibex L. – Macelowa Góra, 15 VIII 1994, 1 ex., leg. G. SOCHA

Pityogenes trepanatus (NÖRDL.) – Sromowce - Kąty, 31 VII 1994, 1 ex.

Na uwagę zasługuje również 5 gatunków chrząszczy odłowionych po słowackiej stronie
Pienin (prawy brzeg Dunajca, pomiędzy miejscowościami Lešnica i Červeny Klaštor). Jak
dotychczas nie były one podawane z obszaru polskich Pienin, a prawdopodobnie tam wystę-
pują:
Scaphisoma assimile ER. – Słowacja, Červeny Klaštor, 9 VI 1997, 1 ex.

Eusphalerum longipenne (ER.) - Słowacja, Červeny Klaštor, 9 VI 1997, 2 exx.
Silpha carinata HERBST – Słowacja, Červeny Klaštor, 9 VI 1997, 1 ex.

Byturus ochraceus (SCRIBA) – Słowacja, Červeny Klaštor, 9 VI 1997, 2 exx.; Słowacja, prze-
łom Dunajca, 11 VI 1997, 1 ex.

Mordellistena brevicauda (BOH.) – Słowacja, przełom Dunajca, 11 VI 1997, 1 ex.

Wszystkie wyżej wymienione gatunki chrząszczy, o ile nie zaznaczono inaczej, zostały
odłowione przez autora i jako materiał dowodowy, znajdują się w jego zbiorach.

Ponadto pragnę podziękować Panom: Danielowi KUBISZOWI oraz Przemysławowi
SZWAŁKO za okazaną pomoc i cenne wskazówki w trakcie pisania tego doniesienia.

Robert ROSSA, Kraków
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219. Dane o występowaniu i bionomii Aphodius (Liothorax) plagiatus
(LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w zachodniej Polsce
Data on the occurrence and bionomics of Aphodius (Liothorax) plagiatus (LINNAEUS,
1767) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Western Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Aphodius plagiatus, new records, bionomy, W Poland

Aphodius plagiatus (L.) jest jedynym gatunkiem z podrodzaju Liothorax MOTSCH., który
posiada rozproszone stanowiska w różnych częściach Polski, oparte w większości na histo-
rycznych doniesieniach. Nowsze dane są stosunkowo nieliczne, co sprawia, iż wiedza na te-
mat jego rozmieszczenia w Polsce jest nadal bardzo niepełna.

Listę znanych stanowisk uzupełniają następujące:
– Pojezierze Pomorskie: VU46 rezerwat „Bielinek” nad Odrą (ad Cedynia), 15 VI 1988

i 19 VIII 1988, 2 exx., leg. M. BUNALSKI, „Wąwóz Markociński”, do światła lampy rtęcio-
wej.

– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT38 rezerwat „Krajkowo” ad Mosina, 15 V 1983, 2 exx.,
leg. L. BUCHHOLZ; XT38 Rogalin, 12 V 1997, 7 exx., leg. M. BUNALSKI, nad starorzeczem
Warty; XT84 L-ctwo Jasne Pole ad Krotoszyn, 6 V 1990, 1 ex., leg. A. MELKE; XU30 Poz-
nań - Dębina, 19 VIII 1985, 1 ex., leg. M. BUNALSKI, łęgowy las mieszany, po wylewie
Warty; Poznań („Posen”), 1 ex., KOLBE. (coll. Muz. UW Wrocław); XU30 Poznań - Śród-
ka, 31V 1929, 1 ex., leg. MYRDZIK (oznaczony jako A. granarius (L.), coll. UAM Poznań);
XU21 Kiekrz, 8 VI 1929, 1 ex., leg. MYRDZIK (j.w.); CC38 Dąbrowice ad Koło,
14 V 1985, 2 exx., leg. J. NOWACKI, las mieszany, do światła lampy rtęciowej; CC48 Koło:
1973–1990, kilkanaście osobników, leg. et coll. T. MAJEWSKI, oraz 19 V 1985, 2 exx.
i 4 VI 1989, 1 ex., leg. M. BUNALSKI, pastwisko nadrzeczne, pod odchodami bydła; WU93
Ostroróg ad Szamotuły, 16 V 1986, 2 exx., leg. J. KACZMAREK, droga wśród łąk; WT14
ad Nowogród Bobrzański, 1 ex., 14 VIII 1981, leg. P. STACHOWIAK,  oddz. 307a (Ndl.
Krzystkowice), w pułapki ziemne Barbera; YT05 Gołuchów, 25 I 1991, 5 exx., leg. et coll.
T. MAJEWSKI

– Sudety Wschodnie: XR47 Góry Bialskie, 4 IV 1990, 5 exx., leg. et coll. T. MAJEWSKI.

Analizując przytoczone powyżej stanowiska łatwo zauważyć, iż znakomita ich większość
to miejsca położone w pobliżu rzek lub zbiorników wodnych (stawów, jezior czy starorze-
czy), co pozostaje w zgodzie z dotychczasową wiedzą na temat upodobań ekologicznych tego
gatunku.

Chrząszcze pozyskane w Rogalinie znajdowałem w trakcie przeglądania obsychających
(choć jeszcze wilgotnych) glonów i szczątków roślinnych zalegających na brzegu starorzecza
Warty. Żerowały one w warstwie przylegającej bezpośrednio do wilgotnego piasku, pomię-
dzy silnie już rozłożoną roślinnością. Siedem osobników wyszukałem na powierzchni
ok. 0,2 m2. Gatunek ten należy traktować jako saprofaga, wykazującego skłonności do fakul-
tatywnej koprofagii, o czym świadczą osobniki znajdowane pod ekskrementami zwierząt.
Prawdopodobnie chętniej lata wieczorami, kiedy to bywa łowiony na przynętę świetlną.
Częstsze stwierdzanie go w miesiącach wiosennych wiązać można zarówno z jego bionomią,
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220. Nowe stanowisko Cymindis angularis ( GYLLENHAL, 1810 ) (Coleoptera:
Carabidae) w Wielkopolsce
New locality of Cymindis angularis (GYLLENHAL, 1810) (Coleoptera: Carabidae) in
Wielkopolska (W Poland)

KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Cymindis angularis, new record, Wielkopolska, W Poland.

W trakcie badań nad epigeicznymi chrząszczami Wielkopolski, prowadzonymi w Kate-
drze Entomologii AR w Poznaniu pod kierownictwem dr M. BUNALSKIEGO w roku 1997,
zebrano 3 osobniki Cymindis angularis:
– Turostowo ad Kiszkowo (XU53), 14 VII – 3 VIII 1997, 1 ex.; 17–31 VIII 1997, 1 ex.;

10 X – 8 XI 1997, 1 ex.; suche piaszczyste pole, w pułapki ziemne, leg. J. PATERKA.
C. angularis zamieszkuje suche, nasłonecznione gleby (głównie piaszczyste i żwirowate)

skąpo porośnięte trawami lub niskimi bylinami. Gatunek ten, o środkowoeuropejskim roz-
mieszczeniu, w Polsce wykazany był dotychczas tylko z trzech krain: Górnego Śląska, Wyży-
ny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej (BURAKOWSKI i in., 1974: Kat. Fauny Pol-
ski, XXIII, 3: 1-430).

Na stanowisku w Turostowie omawiany gatunek poławiany był łącznie z: Carabus granula-
tus L., Calathus erratus (SAHLB.), C. melanocephalus (L.), Bembidion tetracolum SAY, B. qua-
drimaculatum (L.), B. andreae (FABR.), Masoreus wetterhallii (GYLL.), Syntomus truncatel-
lus (L.), Microlestes minutulus (GOEZE), Pterostichus  caerulescens (L.), P. vulgaris (L.), Clivi-
na fossor  (L.), Harpalus rufipes (DE GEER), H. latus (L.), H. autumnalis (DUFT.), H. pici-
pennis (DUFT.), H. serripes (QENS.), H. froelichii STURM, Amara aenea (DE GEER), A. fame-
lica ZIMM., A. plebeja (GYLL.).

Dziękuję dr M. BUNALSKIEMU za przekazanie materiału, który znajduje się w moim
zbiorze.

Paweł SIENKIEWICZ, Poznań

jak i wiosennymi przyborami wód i następującym po nich wysychaniem rozlewisk, co naj-
prawdopodobniej sprzyja rozwojowi i migracji osobników. Nie wykluczone również, że po-
dobne przyczyny leżą u podstaw jego aktywności sierpniowej.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim Instytucjom i Osobom, które udostępniły ma-
teriały do niniejszego opracowania. O ile nie zaznaczono inaczej w tekście, okazy dowodowe
znajdują się w mojej kolekcji.

Marek BUNALSKI, Poznań
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221. Cis vestitus MELLIÉ, 1849 (Coleoptera: Ciidae), nowy dla fauny Polski
Cis vestitus MELLIÉ, 1849 (Coleoptera: Ciidae), new to the Polish fauna

KEY WORDS: Coleoptera, Ciidae, Cis vestitus, new record, S Poland.

Cis vestitus MELLIÉ to bardzo rzadki gatunek, notowany głównie z Europy południowej
i południowych części Europy środkowej, zwykle nie odróżniany od C. festivus (PANZ.).
Z Polski nie był do tej pory notowany w sposób pewny, a ogólnikowe dane HORIONA (1961)
opierały się na nieudokumentowanych doniesieniach z szeroko pojętego Śląska. Omawiany
gatunek różni się od C. festivus przede wszystkim mocną mikrorzeźbą przedplecza powodu-
jącą, że jego powierzchnia jest wyraźnie bardziej matowa od powierzchni pokryw (u C. festi-
vus mikrorzeźba jest zatarta, a przedplecze i pokrywy lekko błyszczące) i bardzo krótkimi,
trudno zauważalnymi szczecinkami na przednim brzegu przedplecza (u C. festivus te szcze-
cinki są wyraźne). W pełni wybarwione okazy C. vestitus są ciemnobrunatne, natomiast
C. festivus czerwonobrunatne.

C. vestitus odkryty został jak dotąd na jednym stanowisku:
– Beskid Wschodni: Zyndranowa ad Dukla (EV57), 26 VII 1998, 2 exx., leg. L. BOROWIEC.

Wymagania biologiczne C. vestitus są mało znane, w Zyndranowej był łowiony na pryzmie
drewna bukowego i brzozowego.

Lech BOROWIEC, Wrocław

222. Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) nowe dla Wyżyny Lubelskiej
i Niziny Sandomierskiej
Chrysomelidae (Coleoptera) new to the Lublin Upland and Sandomierz Lowland

KEY WORDS: Coleoptera, Chrysomelidae, records, SE Poland.

Doniesienie to jest uzupełnieniem stanu poznania Chrysomelidae południowo-wschodniej
Polski. Część wymienionych gatunków jest szeroko rozsiedlona w kraju, jednak dotychczas
nie zostały one podane z Wyżyny Lubelskiej i Niziny Sandomierskiej. Związane jest to z wy-
jątkowo słabym poznaniem rozsiedlenia stonkowatych tych regionów.

Donacia cinerea HERBST, 1784
– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Gatunek występujący na obszarze całej Polski. Zebrany został na torfowisku przejścio-
wym w zbiorowisku szuwarowym, na pałce szerokolistnej – Typha latifolia L.

Donacia vulgaris ZSCHACH, 1788
– Nizina Sandomierska: Dębowiec (EB81), 29 IV 1998, 1 ex., leg. P. BUCZYŃSKI.

Zebrany na torfowisku przejściowym w zbiorowisku szuwarowym na pałce szerokolist-
nej – Typha latifolia L. Z Polski podany z wielu krain, jednak spotykany jest nieczęsto
i w małej liczbie okazów.
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Coptocephala rubicunda (LAICHARTING, 1781)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05)

W Polsce notowany ze stanowisk położonych w południowej części kraju. Na stanowisku,
na którym go zbierano występował licznie w ostatniej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie
sierpnia, na kwiatach roślin z rodziny baldaszkowatych – Apiaceae.

Pachybrachis tessellatus (OLIVIER, 1791)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 25 VII 1997, 1%

Chrząszcz ten jest związany ze środowiskami kserotermicznymi, gdzie żeruje na młodych
dębach. W Polsce znany z południowej części kraju, gdzie wielokrotnie był stwierdzany
w znacznych odstępach czasu i zazwyczaj pojedynczo.

Lochmaea crataegi (FORSTER, 1771)
– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82)

W kwietniu gatunek ten licznie poławiano na kwiatach i liściach głogów porastających
wapienne zbocza w Łysakowie. Występuje prawdopodobnie w całej Polsce, choć nie jest
jeszcze wykazany z niektórych krain.

Longitarsus kutscherai (RYE, 1872)
– Wyżyna Lubelska: Łysaków (EB82); Bychawa (FB05)

Pojedynczo poławiany wiosną i latem w zbiorowiskach trawiastych sąsiadujących z tere-
nami muraw kserotermicznych. Gatunek występujący prawdopodobnie w całej Polsce, jed-
nak nie ze wszystkich krain podany.

Altica brevicollis FOUDRAS, 1861
– Nizina Sandomierska: Łążek Ordynacki (EB90), 23 IV 1998, 1%

Gatunek podawany z wielu stanowisk na terenie całego kraju. Otrząśnięty został do para-
sola entomologicznego z krzewów leszczyny sąsiadujących z wilgotną łąką.

Crepidodera nitidula (LINNAEUS, 1758)
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 30 IV 1998, 1%, 1&

Gatunek ten występuje w całej Polsce, jednak nie jest zbyt często poławiany. Okazy otrzą-
śnięte zostały z młodych osik – Populus tremula L. Zadrzewienia sąsiadowały z płatem ro-
ślinności kserotermicznej.

Cassida rufovirens SUFFRIAN, 1844
– Wyżyna Lubelska: Bychawa (FB05), 14 VIII 1997, 1 ex.

Gatunek poławiany w Polsce rzadko, notowany z nielicznych stanowisk w różnych czę-
ściach kraju. Złowiony został do czerpaka, na szczycie wapiennego zbocza z roślinnością
kserotermiczną.

Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Lechowi BOROWCOWI za sprawdzenie oznaczeń.

Radosław ŚCIBIOR, Lublin
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223. Badania nad Scythrididae (Lepidoptera) Polski. III. Nowe dane
o występowaniu kilku gatunków
Studies on the Scythrididae (Lepidoptera) of Poland. III. New data on the occurrence
of some species

KEY WORDS: Lepidoptera, Scythrididae, new records, Poland

Scythris cuspidella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
– rez. „Wieprzec” (FB51), podmokła łąka, 1&, 21 VI 1993 (leg. J. BUSZKO, coll. T. BARAN).

Gatunek występujący w centralnej i południowej Europie. W Polsce rzadki, wykazany do-
tychczs z nielicznych stanowisk, głównie z południowej części kraju (większość danych doty-
czących rozsiedlenia tego gatunku w Polsce pochodzi z XIX-go i początku XX-go wieku).

Scythris limbella (FABRICIUS, 1775)
– Inowrocław - Mątwy (CD15), obrzeże wapiennych hałd poprodukcyjnych, porośnięte ro-

ślinnością ruderalną, ex larva, 1&, 5 VI, ex larva, 1&, 14 VI 1994, ex larva, 1%, 27 V,
ex larva, 1&, 1 VI, ex larva, 1&, 2 VI, ex larva, 1&, 3 VI, ex larva, 1m, 4 VI, ex larva, 1%,
11 VI, ex larva, 4&&, 12 VI, ex larva, 1&, 13 VI, ex larva, 2%%, 2&&, 14 VI, ex larva, 1%,
15 VI 1995, roślina pokarmowa - Chenopodium album L.; 6 gąsienic, 25 VII 1997, roślina
pokarmowa  – Atriplex hastatum L. (leg., coll. T. BARAN);

– Włocławek - Brzezie (CD64), gruzowisko porośnięte roślinnością ruderalną, ex larva, 1%,
13 VI, ex larva, 1%, 15 VI 1997, roślina pokarmowa – Atriplex patulum L.
Gatunek znany prawie z całej Europy, Azji Mniejszej, Turkiestanu, USA oraz Kanady.

W Polsce jak dotąd wykazany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, chociaż z pewnością
w środowiskach ruderalnych nie należy on do gatunków rzadkich.

Scythris knochella (FABRICIUS, 1794)
– Kożuchów (WT43), 1%, 22 VII 1988, 1%, 29 VI 1992 (leg. E. et S. FUGLEWICZ, coll.

T. BARAN);
– Ruda Milicka (XT61), 1&, 1–10 VII 1988 (leg. A. MALKIEWICZ, coll. T. BARAN);
– Tyczyn (EA73), obrzeże pola uprawnego, 3%%, 3&&, 10 VII, 1%, 4&&, 11 VII 1993,

ex pupa, 1%, 3 VII, ex pupa, 1%, 4 VII, ex larva, 1%, 4 VII, ex larva, 1&, 6 VII, ex larva,
1&, 7 VII, ex larva, 1&, 9 VII, ex larva, 1&, 10 VII, ex larva, 1&, 15 VII 1994, roślina po-
karmowa – Cerastium arvense L. (leg., coll. T. BARAN);

– Jerzmanowice (DA16), kserotermiczna łąka na podłożu wapiennym, 1&, 25 VII 1993
(leg., coll. T. BARAN);

– Skorocice (DA78), przydroże, ex larva, 2%%, 19 VI, ex larva, 1%, 20 VI 1995, roślina po-
karmowa – Cerastium arvense L. (leg., coll. T. BARAN);

– Staw (FB67), przydroże, ex larva, 1%, 1&, 19 VI 1997, roślina pokarmowa – Cerastium
arvense L. (leg., coll. T. BARAN);

– Kraków - Podgórki (DA14), kserotermiczna murawa na podłożu wapiennym, ex larva,
1&, 22 VI 1997, roślina pokarmowa – Cerastium arvense L. (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek występujący w centralnej, zachodniej oraz lokalnie w południowej Europie.

W Polsce wykazany z nielicznych, rozproszonych stanowisk (wszystkie dane o rozsiedleniu
tego gatunku w Polsce pochodzą z XIX i początku XX wieku).



200                                                   KRÓTKIE  DONIESIENIA

Scythris inspersella (HÜBNER, 1817)
– Włocławek (CD63), las mieszany, ex larva, 1%, 30 VI, ex larva, 1%, 1&, 1 VII 1994, rośli-

na pokarmowa – Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. (leg., coll. T. BARAN);
– Kamionka (DE04), torfowisko, 5 gąsienic, VI 1994, roślina pokarmowa – Chamaenerion

angustifolium (L.) SCOP. (leg., coll. T. BARAN);
– Inowrocław - Mątwy (CD15), wapienne hałdy poprodukcyjne, ex larva, 1%, 15 VI, ex la-

rva, 1%, 18 VI, ex larva, 1%, 20 VI, ex larva, 1&, 23 VI, ex larva, 1%, 26 VI, ex larva, 1%,
28 VI, ex larva, 1%, 29 VI, ex larva, 1%, 30 VI, ex larva, 1%, 2 VII 1994, ex larva, 1%,
20 VI 1995, roślina pokarmowa – Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. (leg., coll.
T. BARAN).
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie, poza tym stwierdzony również z północnej czę-

ści USA. W Polsce lokalny, wykazany z niewielu stanowisk, zlokalizowanych głównie w połu-
dniowej części kraju.

Scythris laminella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER,1775)
– Tros (EE47), żwirownia, 1%, 8 VI 1988 (leg., J. BUSZKO, coll. T. BARAN);
– Okrągłe (EE67), żwirownia, 1%, 18 VI 1988 (leg. J. BUSZKO, coll. T. BARAN);
– Malesowizna (FF10), pastwisko, 1%, 3 VII 1997 (leg., coll. J. BUSZKO).

Gatunek znany prawie z całej Europy oraz centralnej Azji. W Polsce wykazany z niewielu
stanowisk, przede wszystkim z południowej części kraju.

Scythris siccella (ZELLER, 1839)
– Toruń (CD37), kserotermiczna murawa na glebie piaszczystej, 2%%, 2&&, 24 V, 7%%,

30V, 1&, 2 VI 1993 (leg., coll. T. BARAN);
– Glinki (CD37), kserotermiczna murawa na glebie piaszczystej, 1%, 3 VII, 1&, 4 VII 1994,

5%%, 10 VI, 2&&, 20 VI, ex larva, 1&, 23 VI 1995, roślina pokarmowa – Hieracium pilo-
sella L. (leg., coll. T. BARAN);

– Kożuchów (WT43), przyleśna łąka z roślinnością sucholubną, 1%, 23 VII 1988 (leg.
E. et S. FUGLEWICZ, coll. T. BARAN).
Gatunek znany ze Szwecji oraz centralnej i południowej Europy. W Polsce wykazany z

nielicznych rozproszonych stanowisk.

Tomasz BARAN, Toruń
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43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 4 – 6 września 1998 r.

W dniach 4 – 6 września 1998 r odbył się 43 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicz-
nego, przypadł on na rok jubileuszu 75-lecia PTEnt. Zorganizowany został w Poznaniu
w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin, pod honorowym patronatem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, prof. dr hab. Jana SZYSZKO. Orga-
nizatorami Zjazdu były: poznański Oddział PTEnt., Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
Katedra Entomologii AR w Poznaniu i Zakład Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu.
W zjeździe uczestniczyło 120 entomologów. Program Zjazdu obejmował zarówno uroczyste
obchody jubileuszu Towarzystwa jak i część naukową pod hasłem: „Osiągnięcia polskiej en-
tomologii u progu XXI wieku”. Tradycyjnie, jak co trzy lata, odbyło się także Walne Zgro-
madzenie Członków  PTEnt.

Uczestników Zjazdu, w ramach ceremonii otwarcia w dniu 4 września o godz 11, powitał
Prezes prof. dr hab. Jarosław BUSZKO. Następnie w imieniu organizatorów i gospodarzy
Zjazdu głos zabrał Dyrektor IOR prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI, przybliżając historię
i aktualną pozycję Instytutu Ochrony Roślin w nauce i gospodarce. Ceremonię otwarcia
Zjazdu zakończył referat prof. dr hab. Jerzego J. LIPY „Entomologia stosowana i ochrona
roślin w XXI wieku”.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie,
które ze względu na brak zwykłej większości pełnoprawnych członków Towarzystwa rozpo-
częło się w drugim terminie o godz 15.30. Zgromadzonych powitał prezes BUSZKO, a na-
stępnie przyjęto zaproponowany wcześniej porządek obrad. Przed przystąpieniem do zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego rozpatrzone zostały wnioski Zarządu Głównego dotyczące:

1. Nadania Członkostw Honorowych kilkunastu najwybitniejszym entomologom z kraju
i zagranicy. Zarząd Główny zgłosił następujące kandydatury: prof. dr hab. Lech BORO-
WIEC, dr Bolesław BURAKOWSKI, prof. dr hab. Jerzy J. LIPA, prof. dr hab. Maciej
MROCZKOWSKI, prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI, prof. dr
hab. Przemysław TROJAN, prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI, prof. dr hab. Jadwiga
ZŁOTORZYCKA oraz z zagranicy: prof. Bernhard KLAUSNITZER (Niemcy), dr Kauri MIK-
KOLA (Finlandia), doc. Yuri P. NEKRUTENKO (Ukraina), prof. Wojciech PUŁAWSKI
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(USA), doc. Petr STARY (Czechy). Po przedstawieniu krótkiego curriculum vitae odbyło
się tajne głosowanie, w wyniku którego zdecydowaną większością głosów, wszystkim kan-
dydatom nadano Honorowe Członkostwa PTEnt.

2. Powołania Rady Redakcyjnej Wydawnictw PTEnt. Prezes BUSZKO przedstawił stanowi-
sko Zarządu Głównego, iż Rada Redakcyjna nie ma osadzenia w Statucie PTEnt. i byłaby
tworem dublującym pracę organów statutowych jakimi są: Walne Zgromadzenie, Zarząd
Główny oraz Redakcje, dlatego wnosi o oddalenie tego wniosku, zgłoszonego na po-
przednim Zjeździe Towarzystwa. W dalszej części odbyła się ożywiona dyskusja, w której
wypowiadało się kilkunastu uczestników Zgromadzenia, przedstawiając argumenty za-
równo za wnioskiem jak i przeciw powołaniu Rady. Ostatecznie postawiono pod głosowa-
nie wniosek: „o powołanie Rady Redakcyjnej Wydawnictw PTEnt.” W wyniku jawnego
głosowania większością głosów wniosek został oddalony.

3. Zaopiniowanie zmian edytorskich w wydawnictwach Towarzystwa. Prezes BUSZKO przed-
stawił zmiany, które uchwałą ZG PTEnt zostały wprowadzone w naszych wydawnictwach.
Zmiany te podyktowane były koniecznością dostosowania przestarzałej formy wydaw-
nictw do obecnie panujących wymogów w dziedzinie wymiany informacji naukowej
w świecie i obejmowały: w Wiadomościach Entomologicznych – wprowadzenie angiel-
skiego tłumaczenia tytułu czasopisma i nazwy Towarzystwa, wprowadzenie nowego logo
PTEnt. na okładce i stronie tytułowej, obowiązkowe umieszczanie key words i streszczeń
angielskich we wszystkich artykułach, recenzowanie wszystkich prac; w Polskim Piśmie
Entomologicznym – zmiana tłumaczenia tytułu i nazwy towarzystwa z francuskiego na
angielski, wprowadzenie barwy niebieskiej i logo towarzystwa na okładce i stronie tytuło-
wej, wprowadzenie języka angielskiego jako wyłącznego języka publikacji, wprowadzenie
key-words, rezygnacja z wyodrębniania działów, recenzowanie wszystkich prac. Po długiej
i wyczerpującej dyskusji, w której jedynym zagorzałym przeciwnikiem wprowadzonych
zmian był prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI, a zmiany te jednoznacznie popierała większość
zabierających głos członków Towarzystwa, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
zdecydowaną większością głosów przyjęto uchwałę: „o zatwierdzeniu wszystkich wcze-
śniej wymienionych zmian w wydawnictwach PTEnt i anulowaniu tym samym poprzed-
nich uchwał w tym zakresie”.
W dalszej części Walne Zgromadzenie rozpoczęło Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Na przewodniczącego obrad wybrano prof.  Jerzego J. LIPĘ. Ustępujący Zarząd Główny
przedstawił sprawozdania za minioną kadencję. W kolejności sprawozdania przedstawili:
Prezes, Skarbnik, Redaktorzy Naczelni: Polskiego Pisma Entomologicznego, Wiadomości
Entomologicznych, Kluczy do Oznaczania Owadów Polski, Bibliotekarz, a także Główna
Komisja Rewizyjna i Sąd Polubowny. Po przeprowadzeniu burzliwej dyskusji, w ramach któ-
rej prof. PAWŁOWSKI złożył wniosek o nie udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
postawiono wniosek: „o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, przy
łącznym odrzuceniu wniosku prof. J. Pawłowskiego”. W wyniku głosowania wniosek przyję-
to jednogłośnie 50 głosami „za” bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się (12 członków
ustępującego Zarządu Głównego nie brało udziału w głosowaniu).

W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru władz Towarzystwa na nową kadencję:
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego. W wyniku taj-
nych głosowań na przedstawione listy kandydatów wybrano: Zarząd Główny 58 głosami
„za”, 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”, Główną Komisję Rewizyjną 58
głosami „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się” oraz Sąd Polubowny 59 głosami „za”, 1 głosie
„przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.
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Po wyborze nowych władz Towarzystwa prof. LIPA odczytał list otwarty nieobecnego już
na sali obrad prof. PAWŁOWSKIEGO, w którym rezygnuje On z członkostwa w PTEnt.

W trakcie krótkiej przerwy nastąpiło ukonstytuowanie się nowo wybranych władz:

ZARZĄD GŁÓWNY:
Prezes – dr hab. Janusz NOWACKI

V-ce Prezes – prof. dr hab. Klara BARTKOWSKA

V-ce Prezes – prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

Sekretarz Generalny – dr Marek BUNALSKI

Skarbnik – inż. Lech BUCHHOLZ

Bibliotekarz – dr Marek WANAT

Członkowie Zarządu – prof. dr hab. Tadeusz BARCZAK, dr Andrzej ŁABĘDZKI, prof. dr
hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI, mgr inż. Janusz SOSIŃSKI, prof. dr
hab. Ryszard SZADZIEWSKI, dr Dariusz TARNAWSKI

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław IGNATOWICZ

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Eliza DĄBROWSKA PROT

Członek Komisji – mgr Roland DOBOSZ

SĄD POLUBOWNY:
Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA

Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Stanisław BURDAJEWICZ

Członkowie – prof. dr hab. Maciej MROCZKOWSKI, dr hab. Antoni KUŚKA, doc. dr hab.
Jan KOT

Prezes nowo wybranego Zarządu Głównego podziękował Walnemu Zgromadzeniu za po-
wierzenie mu odpowiedzialności wprowadzenia PTEnt. w XXI wiek. Zapewnił zebranych,
że Zarząd Główny w dalszym ciągu dbał będzie o wysoki poziom czasopism Towarzystwa,
o rozwój Towarzystwa przez przyjmowanie nowych członków, a także podejmie starania
o uaktywnienie działalności oddziałów.

W końcowej części Walnego Zgromadzenia po godz. 22 zgłoszone i rozpatrzone zostały
liczne wnioski, których efektem było przyjęcie następujących uchwał Walnego Zgromadze-
nia:
1. Zmiana zapisu w Statucie w Rozdziale I, § 3 z brzmienia „Siedzibą władz naczelnych To-

warzystwa jest miasto Wrocław” na „Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto
Poznań” – przyjęta jednogłośnie 62 głosy „za”.

2. Zmiana zapisu w statucie w Rozdziale VII, § 45 wykreślenie słów „... i zmiany statutu ...
głosów...”, aktualny jest zapis: „Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania
Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności conajmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania” – przyjęta jednogłośnie 62 głosy „za”.

3. Uchwała o nadaniu uprawnień Zarządowi Głównemu do podjęcia decyzji o możliwości
przeniesienia Biblioteki Towarzystwa do jednej z bibliotek naukowych w Polsce, w przy-
padku trudności finansowych związanych z jej działalnością (wstrzymanie dotacji KBN,
konieczność wnoszenia opłat za zajmowane pomieszczenia) – przyjęta: 51 głosów „za”,
7 głosów „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się”.

4. Uchwała o poświęceniu więcej miejsca w sprawozdaniach na omówienie działalności od-
działów i sekcji specjalistycznych – przyjęta: 58 głosów „za” , bez głosów przeciw i 4 gło-
sach „wstrzymujących się”.
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5. Zmiana zapisu w Statucie w Rozdziale II, § 6 dodanie „... działanie w zakresie ochrony
ginących i zagrożonych gatunków owadów,...” – przyjęta: 58 głosów „za”, bez głosów
„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

6. Uchwała zobowiązująca Zarząd Główny do oceny działalności i podjęcia odpowiednich
kroków w celu utrzymania lub likwidacji następujących oddziałów Towarzystwa: bytom-
skiego, krakowskiego i warszawskiego – przyjęta 59 głosów „za”, bez głosów „przeciw”
i 3 głosach „wstrzymujących się”.

7. Zmiana zapisu w Statucie w Rozdziale IV, § 35 zastąpienie słowa „osób” sformułowa-
niem „członków Towarzystwa” – przyjęta jednogłośnie 62 głosy „za”.
Obrady Walnego Zgromadzenia zakończyły się około godziny 23.

Drugi dzień Zjazdu poświęcony był już tylko Sesji Jubileuszowej z okazji 75 lecia powsta-
nia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Otwarcie Sesji nastąpiło o godz. 10. Zgroma-
dzonych, w tym zaproszonych gości, powitał prezes dr hab. J. NOWACKI. Następnie wielu
z zaproszonych kierowało do członków Towarzystwa uroczyste adresy z okazji naszego jubi-
leuszu, a prezes NOWACKI odczytał adresy, które nadeszły drogą korespondencji.

Jubileuszową atmosferę pogłębił swoim wystąpieniem Kolega mgr Tadeusz B. HADAŚ

przedstawiając referat na temat: „75 lat Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Część 1.
Geneza i działalność Polskiego Związku Entomologicznego do końca roku 1951”. Kulimina-
cyjnym momentem obchodów naszego jubileuszu było wręczenie dyplomów Honorowego
Członka PTEnt. osobom, którym tytuł ten przyznało odbywające się dzień wcześniej Walne
Zgromadzenie oraz wręczenie medali: „Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Entomolo-
gicznego” nadanych uchwałą Zarządu Głównego PTEnt. osobom, które przyczyniły się do
rozwoju i pomyślnego funkcjonowania Towarzystwa w minionym okresie historycznym. Me-
dalami tymi uhonorowane zostały następujące osoby:

Prof. dr hab. Jerzy ACHREMOWICZ, Prof. dr hab. Anna ANASIEWICZ, Prof. dr hab. Maria
BEIGER, Prof. dr hab. Aleksandra BŁAŻEJEWSKA, Prof. dr hab. Franciszek BŁAŻEJEWSKI,
Prof. dr hab. Jan BOCZEK, Prof. dr hab. Lech BOROWIEC, Inż. Lech BUCHHOLZ, Dr Marek
BUNALSKI, Dr Bolesław BURAKOWSKI, Prof. dr hab. Stanisław BURDAJEWICZ, Prof. dr hab.
Jarosław BUSZKO, Prof. dr hab. Stanisław CMOLUCH, Dr Zbigniew CZERNIAKOWSKI, Prof.
dr hab. Jan DOMINIK, Prof. dr hab. Mirosława DYLEWSKA, Prof. dr hab. Kazimierz GĄDEK,
Prof. dr hab. Zofia GOŁĘBIOWSKA, Dr Henryk GARBARCZYK, Prof. dr hab. Wiktor KADŁU-
BOWSKI, Prof. dr hab. Sędzimir M. KLIMASZEWSKI, Prof. dr hab. Jan KOTEJA, Doc. dr hab.
Wiesław KRZEMIŃSKI, Dr hab. Antoni KUŚKA, Mgr Antoni KWICZALA, Prof. dr hab. An-
drzej LEŚNIAK, Prof. dr hab. Jerzy J. LIPA, Prof. dr hab. Jerzy A. LIS, Dr Franciszek LISO-
WICZ, Doc. dr hab. Gabriel ŁABANOWSKI, Dr Andrzej ŁABĘDZKI, Prof. dr hab. Jacek ŁĘ-
TOWSKI, Prof. dr hab. Bartłomiej MICZULSKI, Dr Waldemar MIKOŁAJCZYK, Prof. dr hab.
Maciej MROCZKOWSKI, Dr Jerzy NADOLSKI, Dr hab. Jolanta NAPIÓRKOWSKA-KOWALIK,
Prof. dr hab. Edmund NIEMCZYK, Dr hab. Janusz NOWACKI, Dr Andrzej NOWOSAD, Dr
Czesław OKOŁÓW, Prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI, Dr Jacek PIECHOTA, Prof. dr hab. Ste-
fan PRUSZYŃSKI, Prof. dr hab. Wojciech PUŁAWSKI, Prof. dr hab. Józef RAZOWSKI, Prof. dr
hab. Włodzimierz ROMANKOW, Prof. dr hab. Irena RUSZKOWSKA, Dr Janusz SAWONIE-
WICZ, Dr hab. Adam ŚLIPIŃSKI, Mgr Zygmunt ŚLIWIŃSKI, Dr Bogusław SOSZYŃSKI, Prof. dr
hab. Ryszard SZADZIEWSKI, Prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI, Prof. dr hab. Jan SZYSZKO,
Prof. dr hab. Przemysław TROJAN, Dr Marek WANAT, Prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOW-
SKI, Prof. dr hab. Zofia WEGNER, Prof. dr hab. Irena ŻURAŃSKA.
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Uroczystą Sesję Jubileuszową na zakończenie uświetniły kolejne dwa wystąpienia, a były
to referaty: prof. dr hab. Andrzeja SZUJECKIEGO pt. „Przegląd osiągnięć ekologii owadów
lądowych w Polsce” oraz prof. dr hab. Przemysława TROJANA pt. „Nowe perspektywy w ba-
daniach entomofaunistycznych”.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja posterowa, będąca forum, na którym szerokie
rzesze Członków naszego Towarzystwa prezentowało własne osiągnięcia naukowe z ostat-
nich lat. Zaprezentowane zostały 53 postery blisko 60 autorów, obejmujące szeroki zakres
tematyczny: od prac dotyczących systematyki, morfologii, biologii, entomologii stosowanej
po prace zoogeograficzne, faunistyczne, ekologiczne aż do prac typu: „Czołgi i motyle – zna-
czenie poligonu wojskowego w Biedrusku dla lepidopterofauny” – mgr Urszuli WALCZAK.

Pełen wrażeń dzień Jubileuszu 75-lecia Towarzystwa zakończyło spotkanie towarzyskie,
które odbyło się na sali bankietowej w Centrum Kongresowym IOR.

W niedzielę 6 września w godzinach przedpołudniowych odbyła się wycieczka, części za-
interesowanych uczestników Zjazdu (ok. 20 osób), do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Znakomicie zorganizowaną wycieczkę poprowadził członek poznańskiego oddziału
PTEnt. Kolega Jacek PAŁASIEWICZ, będący pracownikiem ZOO. Uczestnicy wycieczki po
przemierzeniu rozległych obszarów poznańskiego ZOO na Malcie, czekającą na nich przy
wejściu kolejką, w dalszej części zwiedzili ekspozycję prezentującą zwierzęta aktywne nocą,
przestawione behawioralnie na aktywność w godzinach dziennych, insektarium oraz dział
hodowlany, w którym dominują owady. Dla większości uczestników wycieczki było to intere-
sujące przeżycie ze względu na możliwość obejrzenia ZOO „od kuchni”. Wspomniana wy-
cieczka była ostatnim punktem programu 43 Zjazdu naszego Towarzystwa. Kolejny Zjazd
odbędzie się już w XXI wieku.

Janusz NOWACKI, Poznań
 Prezes ZG PTEnt.

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 26 października 1998.

W dniu 26 października 1998 r. odbyło się w Poznaniu pierwsze zebranie nowo wybrane-
go Zarządu Głównego PTE.

Na wstępie Prezes Towarzystwa, dr hab. Janusz NOWACKI zapoznał zebranych z dotych-
czas podjętymi działaniami:

1. zgodnie z „Ustawą o stowarzyszeniach” przekazano do Sądu Rejestracyjnego we Wrocła-
wiu komplet dokumentów z ostatniego Zjazdu Towarzystwa, celem dokonania przez Sąd
niezbędnych wpisów oraz rozpatrzenia zmian wprowadzonych w Statucie PTE.

2. przygotowano wniosek do KBN o finansowanie działalności statutowej Towarzystwa
w roku 1999, uwzględniający działalność wydawniczą oraz funkcjonowanie Biblioteki.



206                                                                 KRONIKA

Przechodząc do działalności wydawniczej, Prezes przedstawił skład ukonstytuowanych
Komitetów Redakcyjnych poszczególnych wydawnictw.

„POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE”:
Redaktor prof. dr hab. Ryszard SZADZIEWSKI

Zastępca prof. dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI

Sekretarz mgr Wojciech GIŁKA

Członkowie prof. dr hab. Tadeusz BARCZAK

doc. dr hab. Wiesław KRZEMIŃSKI

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia (Katedra Zoologii Bezkręgowców UG)

„WIADOMOŚCI ENTOMOLOGICZNE”:
Redaktor dr hab. Janusz NOWACKI

Zastępca inż. Lech BUCHHOLZ

Sekretarz mgr Paweł SIENKIEWICZ

Członkowie dr Marek BUNALSKI

dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI

Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań (Katedra Entomologii AR)

„KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI”:
Redaktor prof. dr hab. Jarosław BUSZKO

Zastępca doc. dr hab. Stanisław A. ŚLIPIŃSKI

Sekretarz mgr Krzysztof SZPILA

Adres redakcji: ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska UMK)

Zarząd Główny uchwalił wysokość prenumerat na rok 1999: „PPE”- 40 zł ( dla Członków
32 zł), „WE” - 30 zł (dla Członków  24 zł), oraz przyjął propozycję Redakcji „Wiadomości
Entomologicznych” aby możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty za druk stron po-
nadnormatywnych miały tylko osoby fizyczne (podające w pracy swój adres domowy). Tym
samym pracownicy afiliowani przy jednostkach, w przypadku prac o dużej objętości winni
przewidzieć środki na dofinansowanie ich druku.

Kolejną grupę problemową stanowiły sprawy członkowskie. Zarząd Główny, zobligowany
głosami Walnego Zgromadzenia, podjął uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej
w roku 1999 do 25 zł. Ustalono również, iż legitymacje członkowskie, potwierdzające przy-
należność do Towarzystwa otrzymają Członkowie po uiszczeniu statutowych opłat za rok
bieżący.

Większością 3/4 głosów ZG podjął uchwałę o przedawnieniu zaległości w opłatach sprzed
roku 1997, przy jednoczesnym zawieszaniu członkostwa osób zalegających przez rok, oraz
wygasaniu członkostwa osób zalegających przez dwa lata. ZG upoważnił Sekretarza Gene-
ralnego do przesłania wszystkim Członkom Towarzystwa informacji o stanie ich zobowiązań
płatniczych.

W związku z przeniesieniem siedziby Towarzystwa do Poznania Zarząd Główny ustalił, iż
aktualnym kontem, na które należy dokonywać wszelkich wpłat jest konto poznańskie:

PKO BP I O/Poznań, nr 10204027-2596-270-1
W dalszej części spotkania Bibliotekarz PTE, dr Marek WANAT, przedstawił aktualną sy-

tuację Biblioteki. Właściciel zajmowanych przez nią pomieszczeń – Instytut Zoologii UWr –
zdecydował o przeniesieniu księgozbioru do innego gmachu. W związku z koniecznością
przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, spowoduje to najprawdopodobniej nie-
możność korzystania z księgozbioru przez okres około roku.
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Po zapoznaniu się z raportem na temat pracy Biblioteki ZG uchwalił, iż począwszy od
roku 1999 Biblioteka prowadzić będzie rozsyłkę prenumerat indywidualnie do wszystkich
Członków PTE, oraz zbiorowo do tych instytucji, które ją dotychczas odbierały. Podjęto
również uchwałę o podniesieniu pensji podstawowej bibliotekarki do kwoty 520 zł, obligując
ją jednocześnie do nie przekraczania kwoty przyznanej na działalność Biblioteki przez KBN.

Na zakończenie zebrania przyjęci zostali nowi Członkowie Towarzystwa: Maciej BOROŃ,
dr Waldemar CELARY, Grzegorz GÓRSKI, inż. Dariusz HOFMAŃSKI, Piotr KICIŃSKI, Rafał
KRIGER, Krzysztof ŁYŻYCKI, Kamil MAZUR, Bernard PAWLIK, dr Jarosław SKŁODOWSKI

i Bartosz WALTER.
Marek BUNALSKI, Poznań

Sekretarz Generalny PTEnt.

Sympozjum „Stan poznania bezkręgowców Puszczy Białowieskiej
i problemy ich ochrony”

Białowieża, 24–25 września 1998 r.

W dniach 24–25 IX 1998 r. odbyło się w Białowieży polsko-białoruskie sympozjum na te-
mat: „STAN POZNANIA BEZKRĘGOWCÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ I PRO-
BLEMY ICH OCHRONY”, zorganizowane przez Zakład Lasów Naturalnych Instytutu Ba-
dawczego Leśnictwa oraz Białowieski Park Narodowy.

W sympozjum wzięli udział specjaliści taksonomowie z Polski i Białorusi; byli też goście
z Wielkiej Brytanii. Łącznie w sympozjum uczestniczyło ponad 60 osób.

Celem sympozjum było przedstawienie stanu poznania bezkręgowców Puszczy Białowie-
skiej oraz opracowanie katalogu wszystkich zwierząt wykazywanych z tego obszaru (zarówno
polskiej, jak i białoruskiej części Puszczy). Ma to zobrazować bioróżnorodność tej grupy or-
ganizmów, wskazać istniejące zagrożenia oraz dostarczyć wskazówek do podjęcia działań
ochronnych w przypadku gatunków zagrożonych.

Ten najcenniejszy las niżowej Europy, obszar gdzie dotąd można obserwować naturalną
strukturę zespołów roślin i zwierząt, a także śledzić naturalne procesy zachodzące w ekosys-
temach, dotąd nie miał pełnej inwentaryzacji gatunków zwierząt. O niektórych grupach brak
było zupełnie informacji, dla innych były one niepełne lub bardzo rozproszone.

Poznanie przyrody Puszczy Białowieskiej ma fundamentalne znaczenie z tego powodu, że
jest ona wzorcem lasu naturalnego, modelem, do którego porównuje się wszelkie zjawiska
i procesy obserwowane w odkształconych już, niestety, lasach Europy. Poznanie to ma waż-
ne znaczenie również z tego powodu, że stanowi ona ostoję unikatowych gatunków, odkrywa
się tu nawet taksony nowe dla wiedzy. Bez ich identyfikacji i poznania nie może być skutecz-
nej ochrony.

Obrady odbywały się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN, zlokalizowanym w najstar-
szym (pięknie odrestaurowanym) budynku w Białowieży, pochodzącym z 1845 r. Sympozjum
otworzyły referaty prof. A. W. SOKOŁOWSKIEGO („Naukowe walory Puszczy Białowie-
skiej”), dra Cz. OKOŁOWA („Historia badań nad bezkręgowcami w zachodniej części Pusz-
czy Białowieskiej”) i dra V. SEMAKOVA („Istorija issledovanijj chlenistonogikh v belorus-
skojj chasti Belovezhskojj pushhi”). Kolejne 21 referatów dotyczyło najczęściej konkretnych
grup systematycznych bezkręgowców, m.in. Nematoda, Cladocera, Copepoda, Gastropoda
(Vertiginidae), Oligochaeta (Lumbricidae) i Acari. Najwięcej jednak doniesień traktowało
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o owadach: Heteroptera, Ephemeroptera, Coleoptera (różne rodziny), Hymenoptera (Ichneu-
monidae, Formicidae), Lepidoptera, Diptera (Mycetophylidae s.l., Tachinidae). W trakcie spe-
cjalnej sesji zaprezentowano też kilkanaście posterów.

Sympozjum zakończyło się dyskusją dotyczącą dwóch zagadnień: „Czy potrzebne są ba-
dania faunistyczne?” i „Jak chronić bezkręgowce w Puszczy Białowieskiej?”. Generalna
konkluzja w odpowiedzi na pierwsze pytanie była następująca: oczywiście, tak. Należy robić
to dobrze, tworzyć faunistyczne bazy danych zbierające informacje od szerokiego kręgu
zbieraczy (w tym amatorów), unikać przyczynkarstwa, dążyć do opracowywań syntetycznych,
monografii, nie publikować w wydawnictwach mało znanych, itd.

Na temat ochrony bezkręgowców przeważał pogląd, że szczególną uwagę należy poświę-
cić wszystkim gatunkom puszczańskim, które świadczą o naturalnym charakterze tego lasu.
Gatunki takie uzależnione są od istnienia dużych obszarów objętych ochroną ścisłą, gdzie
mają szansę zachodzić naturalne procesy ekologiczne. Stąd płynie wniosek o konieczności
powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Nie można też zapominać o rzadkich ga-
tunkach związanych z terenami otwartymi. Dla niektórych z nich należałoby przedsięwziąć
specjalne działania pozwalające na utrzymanie ich środowisk bytowania.

Jednym z podstawowych wniosków wyartykułowanych w trakcie dyskusji sympozjalnych
był ten, aby założyć wspólną (obejmującą polską i białoruską część Puszczy) bazę danych,
przygotować dobry program badań faunistycznych tego terenu oraz podjąć starania o zdoby-
cie środków na realizację tych przedsięwzięć. Realizację powyższych zamierzeń można bę-
dzie rozpocząć po ukazaniu się „Katalogu fauny Puszczy Białowieskiej”, który pozwoli na
ocenę stopnia poznania fauny oraz istniejących luk w wiedzy o zwierzętach Puszczy Biało-
wieskiej.

Efektem przedsięwzięcia dotyczącym zagadnień z zakresu ekologii jest zebranie, usyste-
matyzowanie i zweryfikowanie informacji o bezkręgowcach P. Białowieskiej oraz wyartyku-
łowanie zagrożeń dla tej grupy organizmów. Zespołowy trud zaproszonych specjalistów po-
zwolił na wiarygodne podsumowanie stanu poznania oraz wniesienie informacji o nowych,
dotąd nie wykazywanych gatunkach. Ostateczny efekt Sympozjum zostanie osiągnięty po
ukazaniu się „Katalogu”, co jest przewidziane w roku przyszłym.

Referaty wygłoszone podczas Sympozjum zostaną wydane drukiem jako trzy suplementy
do kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” wydawanego przez Białowieski
Park Narodowy (pierwszy z nich już się ukazał). W suplementach tych znajdą się wszystkie
wygłoszone referaty, a także doniesienia prezentowane w formie posterów, jak również pra-
ce specjalnie przygotowane na prośbę organizatorów u różnych specjalistów, którzy nie mo-
gli uczestniczyć w obradach. „Katalog” zostanie opublikowany przez Instytut Badawczy Le-
śnictwa w formie osobnego wydawnictwa książkowego. Z „Katalogiem” związanych jest też
szereg osób, które nie brały bezpośredniego udziału w Sympozjum, jednak podjęły się opra-
cowania grup systematycznych, będących przedmiotem ich specjalizacji.

Uczestnicy Sympozjum mieli okazję obejrzeć 5-odcinkowy film B. i J. WALENCIKÓW „Tęt-
no pierwotnej puszczy”, przybliżający, po mistrzowsku, piękno, walory i unikatowość Puszczy
Białowieskiej. Jako atrakcje przygotowano też ognisko-kolację w lesie, z oprawą w postaci
myśliwskich sygnałów wykonywanych przez młodych sygnalistów z Białowieży oraz z towa-
rzyszeniem regionalnego zespołu wokalno-muzycznego z Siemiatycz. Końcowym akordem
spotkania była nocna wycieczka do Puszczy w celu posłuchania odgłosów rykowiska jeleni.

Wydanie materiałów posympozjalnych oraz organizację konferencji wspomógł finansowo
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Fun-
dacja im. Stefana Batorego.

Jerzy M. GUTOWSKI, Białowieża



które były już reprodukowane, należy w opisie odpowiednio oznaczyć. Unikać należy tabel
o dużym formacie (przekraczającym na wydruku szerokość  18 cm). Liczba fotografii i tabel
powinna być maksymalnie ograniczona. Rysunki, fotografie i wykresy należy znakować licz-
bami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia ry-
cin należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angiel-
skim..  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 ty-
tułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czaso-
pismami), 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. Kat. 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,skrócone cytowania, zamieszczo-
ne w tekście wg 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 mate-
riałów 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 10 x 10 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
uiszczenie)..  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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