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WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

„Wiadomości Entomologiczne” zamieszczają oryginalne artykuły materiałowe, artykuły
przeglądowe, dyskusyjne, notatki faunistyczne i krótkie doniesienia naukowe, których głównym podmiotem są owady, artykuły metodyczne, historiograficzne (w tym biograficzne), recenzje 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 nieodpłatnego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

.

Objętość artykułów nadesłanych do druku nie powinna przekraczać objętości równoważnej 290 wierszom po maksymalnie 65 znaków (około 10 stron znormalizowanego wydruku (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 wyjątkiem 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 Windows i zapisywanie plików w formacie .rtf. Teksty (a w szczególności ich pliki na dyskietce)
nie mogą zawierać żadnych wyróżnień edytorskich (wersalików pisanych przy użyciu klawisza [Shift] lub [CapsLock], podkreśleń, pogrubień, wcięć wykonanych tabulatorem czy spacją 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 kolumny tabulatorem [Tab]; przebieg linii tabeli i ewentualnie ich grubość można zaznaczyć wyłącznie na wydruku, długopisem lub ołówkiem (dotyczy to w szczególności tabel sporządzanych 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 nazwiskiem dokładny adres (w przypadku krótkich doniesień, recenzji, sprawozdań i komunikatów, 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 znormalizowanego 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 znormalizowanego 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 białym 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 miejsca, na których mają być umieszczone ryciny, fotografie i tabele. Ryciny muszą być zblokowane, przy czym liczba bloków winna być ograniczona do koniecznego minimum, a ich wielkość (w przypadku rycin wykonanych tuszem) nie powinna przekraczać formatu A3. Ryciny,
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Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Omalium
GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce
New data on the distribution of Omalium GRAVENHORST species
(Coleoptera: Staphylinidae) in Poland

ANDRZEJ MELKE
ul. Św. Stanisława 11/5, 62-800 Kalisz

ABSTRACT: New records of 5 rare rove beetle species are listed. Omalium brevicolle
THOMS. and O. deubeli BERNH. are new for Poland.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Omalium, faunistics, new records, Poland.

Rodzaj Omalium GRAVENHORST reprezentowany jest w Europie Środkowej przez 21 gatunków (LUCHT 1987). Z obszaru Polski w sposób pewny wykazano 10 gatunków. Obecność Omalium laticolle K R. poddawana była
w wątpliwość (BURAKOWSKI i in. 1979).
Tylko 3 gatunki rodzaju zasługują na miano częstych bądź pospolitych. Są
to: Omalium caesum GRAV., Omalium excavatum S TEPH. i najpospolitszy
– Omalium rivulare (P AYK.). Pozostałe, to gatunki spotykane sporadycznie
i to tylko w ściśle określonych biotopach. W tej grupie liczne są halobionty
lub gatunki górskie. Pod względem wymagań troficznych przedstawiciele rodzaju Omalium nie wykazują większych różnic i zamieszkują wszelkiego rodzaju rozkładające się szczątki roślinne i zwierzęce. Spotkać można je również pod korą drzew , lub wiosną na kwiatach. Wyjątkiem jest jedynie Omalium validum KRAATZ , żyjący w gniazdach i chodnikach ssaków.
Oznaczanie przedstawicieli omawianego rodzaju umożliwia klucz zawarty w dziele LOHSE’go (1964).
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A. MELKE

Okazy dowodowe (o ile nie zaznaczono inaczej) znajdują się w moich
zbiorach.
Pragnę podziękować dr Marcinowi SMOLEŃSKIEMU za oznaczenie okazu
Omalium deubeli BERNH.
Omalim brevicolle THOMSON, 1884
– Beskid Zachodni: Babiogórski Park Narodowy, Sulowa Cyrhla (UTM:
CV99), 23 VI 1998, 3&&, leg. A. MELKE , wysiane ze sterty siana leżącego
w zacienionym miejscu.
Ten bardzo rzadki górski gatunek znany był do tej pory jedynie z Alp
austriackich i szwajcarskich. Niedawno wykazano go także z Moraw i Słowacji (JELINEK 1993).
Omalium deubeli BERNHAUER , 1915
– Tatry: Tatrzański P. N., morena Czarnego Stawu Gąsiennicowego (DV25),
ok. 1600 m n.p.m., 6 VI 1954, 1 ex., leg. SZYMCZAKOWSKI W., det. SMOLEŃSKI M.
Gatunek ten występuje przede wszystkim w górach południowo-wschodniej Europy. Z Europy Środkowej znany był tylko z Tatr Słowackich (LUCHT
1987). Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Instytutu Zoologii i Systematyki Zwierząt PAN w Krakowie. Mimo, iż przeleżał tam kilkadziesiąt lat,
jest to gatunek nowy dla Polski.
Omalium laticolle K RAATZ, 1858
– Puszcza Białowieska: Białowieski P. N., oddz. 399C, 26 VI 1992, 1 ex.,
odłowiony w pułapkę Moericke’go, w ramach monitoringu ekologicznego,
leg. J. GUTOWSKI ; VI 1995 [brak bliższych danych], 1 ex., leg. et coll.
J. GRZYWOCZ .
Jest to bardzo rzadki gatunek, znany z Niemiec, Austrii, Danii i południowej Szwecji. W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987), nie
jest wykazany z Polski (zapewne z braku egzemplarzy dowodowych), chociaż
w literaturze podawany był z końcem XIX w. ze Śląska i z Sudetów. Zwracają na to uwagę autorzy „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1979),
którzy wskazywali na konieczność potwierdzenia tych niepewnych informacji. Okazy z Puszczy Białowieskiej pozwalają z całą pewnością włączyć Omalium laticolle do krajowej fauny.

NOWE DANE O ROZMIESZCZENIU PRZEDSTAWICIELI RODZAJU OMALIUM W POLSCE
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Omalium oxyacanthae GRAVENHORST , 1806
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Daniszew ad Koło (CC48), 25 IX 1983,
1ex., pod korą brzozy; Ochle ad Koło (CC48), 30 III 1994, 1 ex. pod stertą
spalonej słomy, leg. T. MAJEWSKI; Gołuchów ad Kalisz (YT04), 21 V 1995,
2 exx. w pryźmie kompostowej na skraju pola i parku, leg. A. MELKE.
Gatunek znany jest z Polski z 7 północnych i południowych krain a z części środkowej jeszcze nie wykazywany.
Omalium septentrionis THOMSON , 1857
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dąbrowice ad Koło (CC38), 6 VI 1995,
1 ex. w świeżym soku pod korą dębu, leg. T. M AJEWSKI .
Jest to bardzo rzadki gatunek, znany z Polski z okolic Warszawy, Sudetów
Wschodnich oraz z Beskidów (B URAKOWSKI i in. 1979).

SUMMARY
Records of 5 species of the genus Omalium GRAVENHORST are listed. Two of the species:
Omalium brevicolle THOMSON (from W Beskidy Mts.) and O. deubeli B ERNHAUER (Tatra
Mts.), have been recorded from Poland for the first time. The occurrence of O. laticolle
KRAATZ, caught in the Białowieża Forest, has been confirmed; previously its presence in Poland was questioned.

PIŚMIENNICTWO
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J., 1979: Chrząszcze Coleoptera – Staphylinidae, część 1. Kat. Fauny Polski, Warszawa XXIII, 6: 1-310.
JELINEK J. (red.), 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Heyrovskyana, Suppl. 1, Praga. 172 ss.
LOHSE G. A., 1964: 23. Familie Staphylinidae. [W:] FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G. A.
Die Kafer Mitteleuropas. Bd 4. Goecke & Evers Verlag, Krefeld. 264 ss.
LUCHT W. H., 1987: Die Kafer Mitteleuropas, Katalog. Goecke & Evers Verlag, Krefeld.
342 ss.
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KOMUNIKATY

KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony
owadów, jako istotnego elementu szeroko rozumianej ochrony przyrody, o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Ochrona owadów w Polsce, u progu integracji z Unią Europejską”
która odbędzie się w Krakowie, w dniach 23–24 września 1999 r., w siedzibie Instytutu
Ochrony Przyrody PAN, przy Al. Mickiewicza 33.
Konferencja ta organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne przy
współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Program Konferencji obejmować będzie trzy sesje referatowe, sesję posterową oraz sesję
dyskusyjną.
W ramach sesji referatowych wygłoszone zostaną wyłącznie referaty zamówione przez organizatorów. Na sesjach tych poruszane będą następujące problemy:
1. Stan zagrożenia owadów w Polsce (przedstawione zostaną zagrożenia z jednej strony
w ujęciu ekosystemów, a z drugiej w ujęciu systematycznych grup owadów).
2. Prawne aspekty ochrony owadów w Polsce i na świecie (przedstawione zostaną trendy
w ochronie owadów na świecie, zagadnienia prawno-legislacyjne dotyczące ochrony owadów w Polsce oraz wystąpienia gości zagranicznych, prezentujące ochronę owadów w ich
krajach).
3. Metodyczne aspekty ochrony owadów (przedstawione zostaną problemy wyznaczania
grup zagrożonych, dokumentacja zasobów fauny jako podstawa skutecznej ochrony, aktywne formy ochrony, możliwości i metody ochrony gatunków o małej sile dyspersji).
Dla wszystkich uczestników pragnących przedstawić wyniki własnych prac badawczych
z zakresu tematyki planowanej konferencji, przewidziana jest sesja posterowa.
Jako podsumowanie Konferencji, planowana jest szeroka, robocza dyskusja, która wypracuje wnioski i postulaty dotyczące wdrażania nowoczesnych form ochrony owadów w
Polsce.
Zgłoszenia udziału w Konferencji przesyłać można pod adresem:

Instytut Ochrony Przyrody PAN, ul. Lubicz 46, 31-515 Kraków,
fax: (012) 421-03-48, e-mail: noadamsk@cyf-kr.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat organizowanej Konferencji, jej programu, uczestników, sposobu zgłaszania udziału oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia, znaleźć można na
stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, w folderze „Aktualności”, pod adresem:

http://botan.ib-pan.krakow.pl/przyroda/index.htm
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Wiad. entomol.

18 (1): 9-10

Poznań 1999

Elophorus micans FALD , 1835 – nowy dla fauny Polski przedstawiciel Hydraenidae (Coleoptera: Hydrophiloidea)
Elophorus micans FALD, 1835 – a species of Hydraenidae new in the fauna
of Poland (Coleoptera: Hydrophiloidea)

PAWEŁ BUCZYŃSKI
Zakład Zoologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

ABSTRACT: Elophorus micans FALD , 1835 was recorded from Roztocze Upland (SE Poland). This is the first record of the species in Poland.
KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophiloidea, Hydraenidae, Elophorus micans, new record,
SE Poland.

Rodzaj Elophorus FABRICIUS , 1775 należy do nadrodziny Hydrophiloidea,
rodziny Hydraenidae, podrodziny Helophorinae. W Palearktyce obejmuje on
ponad 150 gatunków (GALEWSKI 1990), z których w Polsce stwierdzono dotychczas 28, przy czym występowanie jednego z nich jest kwestionowane
(MROCZKOWSKI, S TEFAŃSKA 1991).
W trakcie badań terenowych prowadzonych w 1997 r. na Roztoczu,
stwierdzono występowanie Elophorus micans FALD, 1835, gatunku dotychczas w Polsce nie wykazywanego:
– Wywłoczka (UTM: FB30), 11 VI 1997, 1&, w próbie zebranej czerpakiem
hydrobiologicznym (leg., det., coll. P. BUCZYŃSKI).
Elophorus micans złowiono (wraz z pojedynczymi okazami E. griseus
HERBST, 1793 i Brychius elevatus (PANZER, 1794)) w źródle limnokrenowym
w dolinie Wieprza, połączonym z rzeką przepływem długości ok. 3 m. Basen
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limnokrenu ma wymiary 1,5×2 m, głębokość do 0,5 m, dno kamieniste, przy
brzegach lekko zamulone, roślinność stanowią podtopione przybrzeżne trawy.
Elophorus micans występuje w południowo-wschodniej Europie, w Europie Środkowej stwierdzono go w Austrii, Czechach i na Morawach. Jest uważany za halofila, liczniej łowiony był tylko w jeziorze Nezyderskim (Neusiedlersee) w szlamie pod kamieniami (GALEWSKI 1990; LOHSE 1971).
Hydraenidae należą do najsłabiej poznanych w Polsce rodzin chrząszczy
wodnych, pełniejsze dane o ich występowaniu pochodzą jedynie z kilku krain
(WRÓBLEWSKI 1980). Można więc oczekiwać, że do dotychczas wykazanych
gatunków dołączą jeszcze kolejne.
Serdecznie dziękuję Panu Prof. dr hab. Eugeniuszowi BIESIADCE za
sprawdzenie oznaczeń.
SUMMARY
Elophorus micans FALD, 1835 was recorded from Wywłoczka (FB40), Roztocze Upland
(south-eastern Poland). One specimen was collected in a small limnocrene near Wieprz
River. This is the first record of the species in Poland.
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Nowe i rzadkie gatunki kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae)
na Roztoczu, Wyżynie Lubelskiej i Podlasiu
New records of Cerambycidae (Coleoptera) from Roztocze, Lublin Upland
and Podlasie (E Poland)

JERZY M. GUTOWSKI 1, MAREK H OŁOWIŃSKI 2, WIESŁAW PIOTROWSKI 3,
ROBERT ROZWAŁKA 4
1

Zakład Lasów Naturalnych IBL, 17-230 Białowieża
2

3
4

Macoszyn – Leśniczówka, 22-233 Macoszyn

Poleski Park Narodowy, ul. Chełmska 7, 22-234 Urszulin

Zakład Zoologii UMCS, ul. Akademicka 19, 22-033 Lublin

ABSTRACT: New records for 37 species of Cerambycidae from Roztocze, Lublin Upland
and Podlasie (E Poland) are given.
KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, faunistics, E Poland.

Kózkowate wschodniej Polski, za wyjątkiem Puszczy Białowieskiej i Roztocza, poznane są dalece niewystarczająco. W niniejszej pracy podajemy
nowe informacje dla Roztocza, Wyżyny Lubelskiej i Podlasia. Pewną uwagę
poświęcamy też Poleskiemu Parkowi Narodowemu, bardzo słabo poznanemu pod względem Cerambycidae, który wg podziału przyjętego w „Katalogu
fauny Polski” leży na granicy Wyżyny Lubelskiej i Podlasia.
Cerambycidae Roztocza zostały niedawno opracowane przez G UTOWSKIEGO (1992). Późniejsze intensywne badania jednego z autorów niniejszego doniesienia, nastawione głównie na eksplorację stanowisk kserotermicz-
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nych za pomocą czerpaka entomologicznego, zaowocowały odkryciem nieznanych z tego terenu gatunków oraz znalezieniem nowych stanowisk niektórych rzadkich Cerambycidae.
Wyżyna Lubelska była dotąd słabo poznana pod względem kózkowatych
(znanych jest stąd zaledwie 111 gatunków) (G UTOWSKI 1995). Z niniejszych
badań oraz z poznania fauny w innych rejonach Polski wynika, że gatunki
związane z roślinnością zielną, zwłaszcza na stanowiskach kserotermicznych
(Phytoecia spp., Oberea spp.) nie są wcale tak rzadkie, jak się powszechnie
przyjmuje. Stosunkowo mały udział tych gatunków w zbiorach cerambycidologów wynika ze stosowania nieodpowiednich do ich odłowu metod (niedocenianie czerpakowania).
Podlasie jest najsłabiej poznaną krainą spośród tutaj omawianych, jednocześnie jedną z najmniej zbadanych w Polsce. Stwierdzono tu dotąd zaledwie
83 gatunki Cerambycidae (GUTOWSKI 1995).
Krainy zoogeograficzne przyjmujemy za BURAKOWSKIM i innymi (1990),
z pewnymi modyfikacjami przebiegu granicy między Roztoczem a Wyżyną
Lubelską, zaproponowanymi przez GUTOWSKIEGO (1992, 1995). Zdajemy
sobie sprawę, że weryfikacji wymaga również przebieg granicy między Podlasiem a Wyżyną Lubelską. Wynika to m.in. z naszych obserwacji w terenie,
jak i z regionalizacji środowiska przyrodniczego podanej przez KONDRACKIEGO (1991). Jednak, aby nie wprowadzać zamieszania, pozostajemy na razie przy powszechnie stosowanym przez entomologów przebiegu tej granicy
według „Katalogu fauny Polski”.
Przegląd gatunków prezentujemy w porządku systematycznym, wg BENSE’go (1995). W przypadku gatunków nieco częstszych (w ramach szerokiej
kategorii „rzadkich”) ograniczono się tylko do podania stanowisk, dla bardzo rzadkich – przytoczono szersze informacje. Okazy dowodowe znajdują
się w kolekcjach autorów, chyba że zaznaczono inaczej. Zastosowane skróty:
JG – J. M. G UTOWSKI, MH – M. H OŁOWIŃSKI, WP – W. P IOTROWSKI ,
RR – R. ROZWAŁKA, PPN – Poleski Park Narodowy; ur. – uroczysko.
Ergates faber (LINNAEUS, 1767)
– Podlasie: PPN: uroczysko Dobry Las ad Pieszowola (UTM - FC50)
– 2 exx., 1 VII 1995, na ścieżce, leg. WP. Gatunek dotychczas z Podlasia nie
wykazywany.
Precyzujemy stanowiska podane jako nowe przez GUTOWSKIEGO (1995):
– Roztocze: Zwierzyniec (FB30); Panasówka (FB30); ad Florianka (FB40);
Józefów (FA49); ad Hamernia (FA59).
We wschodniej części kraju nie tak częsty, jak w ciepłych sośninach środkowej i zachodniej Polski.

NOWE I RZADKIE GATUNKI KÓZKOWATYCH NA ROZTOCZU, ...
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Rhamnusium bicolor (SCHRANK, 1781)
– Roztocze: Zwierzyniec (FB30).
– Wyżna Lubelska: Jarczów (FA88); PPN: Zawadówka (FB49); Hańsk Drugi (FB79); Wola Wereszczyńska (FC40).
– Podlasie: Kołacze (FC60); Adampol (FC71); Włodawa (FC71); Brześć
nad Bugiem (FC77); Białystok (FD48); Czarna Białostocka (FE51).
Acmaeops marginata (FABRICIUS, 1781)
Precyzujemy stanowisko zaznaczone w pracy GUTOWSKIEGO (1995) jedynie na mapie:
– Wyżyna Lubelska: Macoszyn (FB79) – 1 ex., VI 1993, strząśnięty na parasol w uprawie sosnowej, leg. MH.
Acmaeops septentrionis (THOMSON, 1866)
– Roztocze: Siedliska ad Hrebenne (FA87) – 1 ex. wyhodowany 12 VI 1997
z materiału lęgowego (Picea abies (L.) K ARST.) zebranego w 1996 r.,
leg. et cult. RR. Gatunek dotychczas nie wykazywany z Roztocza.
Precyzujemy stanowisko zaznaczone w pracy GUTOWSKIEGO (1995) jedynie na mapie:
– Wyżyna Lubelska: Macoszyn (FB79) – 1 ex., VI 1993, leg. MH.
Cortodera femorata (FABRICIUS, 1787)
– Roztocze: Hamernia (FA49); Florianka (FB30).
– Wyżyna Lubelska: Puławy (EB69); Macoszyn (FB79); Osowa ad Włodawa
(FB79); między Macoszynem a Osową (FB79).
– Podlasie: PPN: Suchy Las ad Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40);
ad Brześć nad Bugiem (FC77); Sobiborski Park Krajobrazowy – Leśnictwo
Dubnik (FC80).
Łowiony zwykle pojedynczo. Gatunek o niedostatecznie poznanej biologii.
Pedostrangalia pubescens (FABRICIUS, 1787)
– Roztocze: Siedliska ad Hrebenne (FA87) – 1 ex., 4 VII 1997, skraj lasu grądowego, na kwiatach Achillea sp., leg. RR. Nowy dla Roztocza.
Anoplodera rufipes (SCHALLER , 1783)
– Wyżyna Lubelska: Zawadówka ad Chełm (FB66) – 1 ex., 17 VI 1995,
leg. MH.
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Anoplodera sexguttata (FABRICIUS , 1775)
– Roztocze: Siedliska ad Hrebenne (FA87) – 1 ex., 4 VII 1997, skraj lasu, na
kwiatach Senecio sp., leg. RR.
Precyzujemy stanowiska zaznaczone w pracy GUTOWSKIEGO (1995) jedynie na mapie:
– Roztocze: ad Narol (FA68); Zwierzyniec (FB30).
– Wyżyna Lubelska: Rez. „Bachus” ad Chełm (FB68); rez. „Serniawy” ad
Chełm (FB68).
– Podlasie: Adampol (FC61).
Anastrangalia dubia (SCOPOLI, 1763)
– Wyżyna Lubelska: PPN: ad Jez. Moszne (FC40) – 1%, 21 VI 1997, czerpakiem z młodych sosenek, leg RR.
– Podlasie: PPN: ur. Dobry Las ad Pieszowola (FC50) – 1 &, 18 VI 1996,
czerpakiem z roślinności zielnej w grądzie, leg. RR.
Precyzujemy stanowisko podane jako oryginalne w pracy GUTOWSKIEGO (1995) z Wyżyny Lubelskiej:
– Wyżyna Lubelska: Macoszyn (FB79) – 1%, 15 VI 1994, leg. MH.
Podane wyżej stanowiska uściślają przebieg północnej granicy zasięgu
tego gatunku. Dalej na zachód granica ta biegnie przez Puszczę Kozienicką.
W górach bardzo liczny i częsty.
Necydalis major LINNAEUS, 1758
– Roztocze: Hamernia (FA49); Siedliska (FA87); Zwierzyniec (FB30).
– Wyżyna Lubelska: Osowa (FB79); Stulno (FB89).
– Podlasie: PPN – ur. Dobry Las ad Pieszowola (FC50); Kołacze (FC60);
Wyryki (FC61); Dubeczno (FC70); ad Czarna Białostocka (FE50).
Jako imago spotykany bardzo rzadko. Łatwiejsze do znalezienia są larwy
i żerowiska.
Obrium cantharinum (LINNAEUS, 1767)
– Roztocze: Siedliska ad Hrebenne (FA87) – 1 ex. wyhodowany 18 VII 1997
z materiału lęgowego (Populus tremula L.) zebranego w 1996 r., leg. et
cult. RR.
– Podlasie: Boćki ad Bielsk Podlaski (FD33) – kilka exx. na drewnie opałowym, VII 1997, leg. K. KOLENDA. Dotychczas nie wykazywany z Podlasia.
Rzadko podawany, jednak występuje prawdopodobnie częściej – przeoczany z powodu skrytego trybu życia.
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Deilus fugax (O LIVIER, 1790)
– Podlasie: Wyryki (FC61) – wiele imagines wydobyto z suchych pędów żarnowca Cytisus scoparius (L.) LINK zebranych we wrześniu 1997 r., leg. et
cult. MH et JG; Włodawa (Źródlisko) (FC71), leg. MH.
Niedawno odkryty na obrzeżach Puszczy Białowieskiej i na Podlasiu (GUTOWSKI i in. 1994). Bogate stanowisko z Wyryk potwierdza przypuszczenie o
jego szerszym rozsiedleniu w Polsce.
Ropalopus clavipes (FABRICIUS , 1775)
– Podlasie: Kolonia Liszna ad Sławatycze (FC73) – 1 ex. 5 VII 1994, leg.
D. P ARDO , – 1 ex. 7 VII 1997, z lotu, leg. L. ZIELIŃSKI , – 1 ex.
26 VII 1997, z lotu, leg. D. CISKOWSKA et L. ZIELIŃSKI; coll. S. ZIELIŃSKI .
Bardzo rzadki gatunek, prawdopodobnie ginący w Europie Środkowej.
Nowy dla Podlasia.
Callidium coriaceum PAYKULL, 1800
– Podlasie: Supraśl (FD59) – 1 ex., koniec VI 1994, na sągu sosnowo-świerkowym, leg. L. SAWICKI. Dotychczas nie wykazywany z Podlasia.
Pyrrhidium sanguineum (LINNAEUS, 1758)
– Wyżyna Lubelska: PPN: Bagno Spławy ad Załucze Stare (FB49) – 1 ex.,
6 VI 1996, czerpakiem na śródleśnej łące, leg. WP; PPN – Bagno Bubnów
ad Pikulawka (FB59) – 1 ex., 11 VI 1996, czerpakiem na turzycowisku,
leg. WP.
– Podlasie: PPN – ur. Dobry Las ad Pieszowola (FC50) – 1 ex., 7 V 1996,
czerpakiem z roślinności zielnej w lesie grądowym, leg. WP; Wyryki (FC61); Włodawa (FC71); Adampol (FC71) – pojedyncze okazy,
leg. MH. Dotychczas nie wykazywany z Podlasia.
Precyzujemy stanowiska podane jako oryginalne w pracy GUTOWSKIEGO (1995):
– Roztocze: ad Florianka (FB40).
– Wyżyna Lubelska: Puławy (EB69); Macoszyn (FB79).
Leioderus kollari (R EDTENBACHER, 1849)
– Roztocze: Siedliska-Potoki (FA87) – z zasiedlonych przez larwy gałęzi jawora Acer pseudoplatanus L., zebranych 20–29 VIII 1997 wyhodowano
2 exx., leg. RR, cult. JG; tamże liczne czynne i opuszczone żerowiska tego
gatunku. Dotychczas nie wykazywany z Roztocza.
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– Wyżyna Lubelska: Serniawy (FB68) – z wywrotu około 100-letniego klona
zwyczajnego Acer platanoides L. zebrano larwy, z których wyhodowano
8 exx. (21 V – 3 VI 1997), leg. et cult. MH; PPN – Załucze Stare (FB49)
– 1 ex., 10 VII 1995, na pniu jawora, leg. WP; Hańsk (FB69); Hańsk Drugi (FB79).
Chlorophorus herbstii (BRAHM, 1791)
– Roztocze: Roztoczański P. N.: Florianka (FB30); Roztoczański P. N.: Obrocz (FB40); Roztoczański P. N.: dolina Wieprza (FB40).
– Wyżyna Lubelska: PPN: Bagno Spławy ad Załucze Stare (FB49); Hańsk
(FB69); Kosyń (FB79); Macoszyn (FB79).
– Podlasie: Kolonia Liszna ad Sławatycze (FC73); Bodaki ad Bielsk Podlaski (FD34); Biebrzański P. N.: Gugny (FE01).
Spotykany niezbyt często i zazwyczaj w pojedynczych okazach. Spora
ilość informacji literaturowych o jego stanowiskach, wynika zapewne z łatwości zauważenia tego charakterystycznie, kontrastowo ubarwionego i spotykanego na kwiatach gatunku. Preferuje siedliska wilgotne (olsy, łęgi, grądy).
Chlorophorus varius (MÜLLER, 1766)
– Wyżyna Lubelska: Puławy (EB69); PPN: Bagno Spławy ad Załucze Stare
(FB49); PPN: Załucze Stare (FB49); PPN: Zawadówka (FB49); PPN:
Wiązowiec (FB49); PPN: Olszowo (FB49); PPN: Babsk (FB49); PPN: Wujek (FB49); PPN: Michałowska Grobelka (FB59); PPN: Łowiszów (FB59);
Wytyczno (FB59); Urszulin (FB59); Hańsk (FB69).
– Podlasie: PPN: Lipniak (FC40); PPN: Kolonia Wola Wereszczyńska
(FC40); PPN: Jamniki (FC40); PPN: Pieszowola (FC40); PPN: Stary Brus
(FC50); PPN: ur. Bagno Bieleckie ad Łowiszów (FC50); Białka ad Parczew (FC41); Wólka Wytycka (FC50); Kołacze (FC60); Kolonia Liszna ad
Sławatycze (FC73); Sobibór (FC80); Bodaki ad Bielsk Podlasie (FD34);
Pokośno ad Suchowola (FE44).
We wschodniej Polsce nieco częstszy niż w pozostałej części kraju.
Cyrtoclytus capra (G ERMAR, 1824)
– Podlasie: Biebrzański P. N.: Gugny (FE01) – 9 exx., 12 VII i 1 ex.,
17 VII 1996, w pułapki Moericke’go, leg. et coll. J. HILSZCZAŃSKI.
Bardzo rzadki w Polsce, szczególnie na niżu. Dotychczas nie wykazywany
z Podlasia.
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Dorcadion fulvum (SCOPOLI, 1763)
– Roztocze: Machnów ad Tomaszów Lubelski (FA88) – 1 ex., 25 V 1996, na
skąpo porośniętym murawą stanowisku kserotermicznym, leg. RR.
Dorcadion holosericeum K RYNICKI, 1832
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA79) – 1 ex., 13 VII 1995,
w pułapce Barbera na starym ugorze, leg. RR, – 1 ex., 8 V 1996, na szczycie
góry obok wyciągu kolejki, leg. P. ROZWAŁKA, – 1 ex., 15 VII 1996, w pułapce Barbera na murawie kserotermicznej, leg. RR.
– Wyżyna Lubelska: Tarnogóra ad Izbica (FB43) – 1 ex., 25 V 1997, lessowa
murawa kserotermiczna typu Inuletum ensifoliae, leg. E. PIETRYKOWSKA,
coll. RR.
Monochamus urussovii (FISCHER , 1806)
– Podlasie: Wólka Nadbużna ad Siemiatycze (FD20) – 1 ex., VII 1997,
leg. K. KOLENDA. Podane stanowisko znacznie przesuwa na południe przyjętą dotychczas granicę zasięgu tego gatunku.
Mesosa curculionoides (LINNAEUS, 1761)
– Roztocze: Siedliska ad Hrebenne (FA87) – z poczwarki znalezionej
2 IX 1996 pod korą robinii białej Robinia pseudacacia L. wylęgło się imago; tamże liczne larwy, żerowiska i otwory wylotowe tego gatunku,
– 4 VII 1997, z dębowej gałęzi wydobyto 4 poczwarki, z których po 2 tygodniach uzyskano 3 imagines; leg. et cult. RR.
– Wyżyna Lubelska: Serniawy (FB68) – 1 ex. wyhodowany z larwy zasiedlającej Acer platanoides, leg. et cult. MH.
Precyzujemy stanowiska podane przez GUTOWSKIEGO (1995) jako
nowe z Podlasia:
– Podlasie: Adampol (FC61); Marynki (FC61); Suchawa (FC61).
R. pseudacacia nie była znana w Polsce jako roślina żywicielska dla tej
kózki. Na tym introdukowanym z Ameryki Płn. gatunku drzewa rozwijają się
w Europie nieliczne owady.
Pogonocherus hispidus (LINNAEUS, 1758)
– Roztocze: Roztoczański P. N. (FA49); Majdan Kasztelański (FA49); ad Sołokije (FA78); Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA79); Machnów ad
Lubycza Królewska (FA88); Korhynie ad Lubycza Królewska (FA88); Flo-
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rianka (FB30); Zwierzyniec (FB30); rez. „Nart” ad Zwierzyniec (FB40);
Kąty ad Zamość (FB41); Wólka Łabuńska (FB61).
– Wyżyna Lubelska: Udrycze ad Zamość (FB62); Puławy (EB69); Macoszyn (FB79); Hańsk Drugi (FB79).
– Podlasie: PPN: Las Bagno ad Jez. Moszne (FC40); PPN: ur. Dobry Las ad
Pieszowola (FC50); Kolonia Liszna ad Sławatycze (FC73). Nowy dla Podlasia.
Gatunek częsty i liczny w środkowej i zachodniej Polsce, na omawianym
terenie nieco rzadszy.
Anaesthetis testacea (FABRICIUS , 1781)
– Wyżyna Lubelska: Brzeźno ad Chełm (FB77) – 1 ex., 12 VI 1996, czerpakiem z roślinności zielnej na torfowisku węglanowym, leg. et coll. M. BUNALSKI; Macoszyn, oddz. 339i (FB79) – 1 ex., 1998, leg. MH. Wykazany po
raz pierwszy z Wyżyny Lubelskiej.
Leiopus punctulatus (PAYKULL, 1800)
– Wyżyna Lubelska: Hańsk Pierwszy (FB69) – 1 ex., wyhodowany z gałęzi
osiki, leg. MH.
Precyzujemy stanowiska zaznaczone w pracy GUTOWSKIEGO (1995) jedynie na mapie:
– Roztocze: ad Zamość (FB41).
– Wyżyna Lubelska: Macoszyn (FB79).
– Podlasie: Nadl. Supraśl w Puszczy Knyszyńskiej (FE60).
Exocentrus adspersus MULSANT, 1846
– Wyżyna Lubelska: Hańsk (FB69) – 1 ex., 10 VII 1996, leg. R. MAZUREK.
Wykazany po raz pierwszy z tej krainy.
Niedawno podany z Roztocza (GUTOWSKI 1992).
Acanthoderes clavipes (SCHRANK, 1781)
– Podlasie: Leśnictwo Marynki ad Skorodnica (FC51); ad Czarna Białostocka (FE50).
Częstszy w górach, na nizinach rzadki i zwykle nieliczny.
Saperda similis L AICHARTING, 1784
– Wyżyna Lubelska: Hańsk (FB69); Osowa-Podlaski (FB79) – liczne okazy
wyhodowane z wierzby iwy Salix caprea L., leg. et cult. MH; Maco-
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szyn (FB79) – z larw żerujących w żywych pędach wierzby iwy o grubości
4–6 cm, na wysokości 1–2 m, wyhodowano w 1994 r. 2 exx. imagines, leg. et
cult. JG.
– Podlasie: Szcześniki (FC60) – leg. et cult. MH; Białystok-Pietrasze (FD49)
– 1 ex., 20 VI 1995, na wierzbie iwie, leg. J. SAWONIEWICZ.
Precyzujemy stanowiska zaznaczone w pracy GUTOWSKIEGO (1995) jedynie na mapie:
– Wyżyna Lubelska: Bukowski Las (FB79); Macoszyn (FB79).
– Podlasie: ad Osowa (FC70); Adampol ad Włodawa (FC61); ad Skorodnica (FC61).
Menesia bipunctata (ZOUBKOFF , 1829)
– Wyżyna Lubelska: PPN: Babsk (FB49) – 1 ex., 7 VI 1996, na roślinności
zielnej na skraju olsu, RR; Hańsk Drugi (FB69) – 1 ex., leg. MH; Macoszyn (FB79) – 1 ex., 24 VI 1994, leg. MH, coll. M. BUNALSKI; Bukowski
Las (FB79) – 2 exx., leg. MH; Stulno (FB89) – leg. MH. Nowy dla Wyżyny
Lubelskiej.
– Podlasie: Dubnik ad Włodawa (FC80) – 1 ex., leg. MH; rez. „Krzemienne
Góry” ad Supraśl (FD59) – 1 ex., 2 VI 1996, leg. L. SAWICKI.
Podajemy też nazwę stanowiska zaznaczonego wprawdzie na mapie ale
pominiętego w opisie w pracy GUTOWSKIEGO (1995):
– Podlasie: ad Sobibór (FC80).
Oberea linearis (LINNAEUS, 1761)
– Wyżyna Lubelska: Wola Uhruska (FB88) – 1 ex. wyhodowany wiosną 1998
z leszczyny, tamże kilka opuszczonych żerowisk, leg. et cult. MH; Zbereże
(FB89) – opuszczone żerowiska na leszczynie, leg. MH.
Precyzujemy stanowisko zaznaczone w pracy Gutowskiego (1995) tylko
na mapie:
– Wyżyna Lubelska: Łowcza (FB78).
Agapanthia violacea (FABRICIUS , 1775)
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA79) – 2 exx., 12 VI 1997;
Żurawce (FA88) – 1 ex., 13 VI 1997; Korhynie (FA88) – 3 exx., V 1995;
Machnów ad Tomaszów Lubelski (FA88) – 2 exx., 14 V 1997; wszystkie
w czerpak na murawach kserotermicznych, leg. RR.
– Wyżyna Lubelska: Stare Stulno (FB89) – 3 exx., 7 VI 1995, – wiele okazów
w 1996 i w 1997 r., leg. MH.
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– Podlasie: PPN: Kolonia Wola Wereszczyńska (FC40) – 1 ex., 30 V 1995,
w czerpak, leg. RR, – 1 ex., 6 VI 1996, czerpakiem na roślinności zielnej
porastającej skarpę rowu melioracyjnego, leg. RR; ad Kol. Wola Wereszczyńska (FC40) – 3 exx., 30 V 1996, 7, 22 VI 1997, zaobserwowany na murawie psammofilnej, leg. RR; PPN: ur. Pociągi ad Lipniak (FC40) – 1 ex.,
22 VI 1997, zaobserwowany przy rowie melioracyjnym, leg. RR. Dotychczas nie wykazywany z Podlasia.
Podane stanowiska znacznie przesuwają na północ przyjętą dotychczas
granicę zasięgu we wschodniej Polsce tego ciepłolubnego, południowego gatunku (w środkowej i zachodniej części kraju sięga on dalej w kierunku Bałtyku).
Phytoecia affinis (HARRER, 1784)
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA79) – kilkaset exx. obserwowano na pędach i liściach Aegopodium podagraria L. od końca V do połowy VII w 1997 i 1998 r., leg. RR.
– Wyżyna Lubelska: Smoligów ad Mircze (GB01) – 1 ex., 1994, leg. WP.
– Podlasie: PPN: koło wsi Wola Wereszczyńska ad Jez. Moszne (FC40)
– 1 ex., 15 VI 1996, czerpakiem na runie lasu grądowego, leg. WP. Stwierdzony po raz pierwszy na Podlasiu.
Phytoecia virgula (CHARPENTIER, 1825)
– Roztocze: Józefów (FA49); Majdan Górny (FA79); Siedliska ad Hrebenne
(FA87); Żurawce ad Tomaszów Lubelski (FA88); Korhynie (FA88); Machnów (FA88); ad Sochy (FB30); Roztoczański P. N.: ad Zwierzyniec (FB30).
– Wyżyna Lubelska: Jarczów (FA88); Puławy (EB69); Łęczna ad Lublin: rez.
„Ciechanki Łańcuchowskie” (FB38); PPN: Załucze Stare (FB49); PPN:
Babsk (FB49); PPN: Michałowska Grobelka (FB59); Stawska Góra ad
Chełm (FB67); Macoszyn (FB79); Kolechowice ad Ostrów Lubelski (FC20); Wola Wereszczyńska (FC40); Gródek ad Hrubieszów (GB03).
– Podlasie: PPN: grąd nad Jez. Moszne (FC40); PPN: Kol. Wola Wereszczyńska (FC40); PPN: ur. Pociągi ad Lipniak (FC40); Kołacze (FC60);
Brześć nad Bugiem (FC77); Wołczyny ad Włodawa (FC80); Białystok-Pietrasze (FD49); ad Ogrodniczki w Puszczy Knyszyńskiej (FD59).
Najczęściej spotykany w Polsce gatunek z rodzaju Phytoecia DEJ. Zbierany na kserotermicznych murawach, przydrożach, miedzach, nasypach kolejowych, ugorach, suchych łąkach, zarastających żwirowniach, itp.
Phytoecia icterica (SCHALLER , 1783)
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA79) – 1 ex., 12 VI 1997;
Żurawce ad Tomaszów Lubelski (FA88) – 1 ex., 14 V 1996; Machnów ad
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Tomaszów Lubelski (FA88) – 1 ex., 22 V 1996; w czerpak na murawach
kserotermicznych, leg. RR.
– Wyżyna Lubelska: Gródek ad Hrubieszów (GB03) – 1 ex, 27 V 1994, na
kserotermicznym zboczu, leg. E. B ARANIAK. Stwierdzony w tej krainie po
raz pierwszy.
Phytoecia uncinata (REDTENBACHER, 1842)
– Roztocze: Lubycza Królewska (FA77); Bełżec (FA78); na SE ad Tomaszów
Lubelski (FA78); Przeorsk (FA78); Chorążanka (FA79); Górno (FA79);
Biała Góra (FA79); Majdanek (FA79); Majdan Górny (FA79); Hrebenne (FA87); Korhynie (FA88); Żurawce (FA88); Machnów (FA88); Ruda
Żurawiecka (FA88).
– Wyżyna Lubelska: Justynówka (FA79); Jurów (FA88); Jarczów (FA88);
Chodywańce (FA88); Wereszczyca (FA89); Nadeżów (FA89); Przewłoka (FA89); Dyniska (FA98); Stawska Góra ad Chełm (FB67); Gródek-Czumów ad Hrubieszów (GB03). Dotychczas nie stwierdzony na Wyżynie Lubelskiej.
Miejscami bardzo liczny na murawach kserotermicznych, poboczach polnych dróg, miedzach i nieużytkach; od końca IV do początku VII w latach
1994 – 1997, na pędach Cerinthe minor L., leg. RR.
Tetrops starkii CHEVROLAT, 1859
– Wyżyna Lubelska: Kolonia Hańsk (FB69) – 1 ex., 3 V 1998, leg. R. MAZUREK, coll. MH.
Podane stanowisko przesuwa znacznie przyjętą dotychczas, wschodnią
granicę zasięgu tego gatunku. Dotychczas nie wykazywany z Wyżyny Lubelskiej i całej wschodniej Polski.
Dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym osobom, które udostępniły
nam okazy bądź informacje o interesujących gatunkach.

SUMMARY
Distribution data on 37 rare species of Cerambycidae from Roztocze, Lublin Upland and
Podlasie (E Poland ) are given. For some of them these are the first records from the respective zoogeographic units: Acmaeops septentrionis (THOMS.), Pedostrangalia pubescens
(FABR .), Leioderus kollari (RADT.) – for Roztocze; Anaesthetis testacea (F ABR.), Exocentrus
adspersus MULS., Menesia bipunctata (ZOUBK.), Phytoecia icterica (SCHALL.), P. uncinata
(R ADT .) and Tetrops starkii CHEVR. – for Lublin Upland; Ergates faber (L.), Obrium
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cantharinum (L.), Ropalopus clavipes (F ABR .), Callidium coriaceum P AYK ., Pyrrhidium
sanguineum (L.), Cyrtoclytus capra (GERM .), Pogonocherus hispidus (L.), Agapanthia
violacea (FABR .) and Phytoecia affinis (HARR.) – for Podlasie. At present, 106 cerambycid
species are known from Roztocze, 117 from Lublin Upland and 92 from Podlasie. Tetrops
starkii has been recorded for the first time from E Poland; this changes its eastern distribution border. New records of Anastrangalia dubia (SCOP .) and Agapanthia violacea change
their northern, and those of Monochamus urussovi (FISCH.) – its southern distribution border.
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Dwa nowe dla Polski gatunki miernikowców (Lepidoptera:
Geometridae) z Tatr
Two species of geometrid moths (Lepidoptera: Geometridae) from the
Tatra Mts. – new to the Polish fauna

ADAM MALKIEWICZ
Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

ABSTRACT: Eupithecia graphata (TR .) and Glacies noricana (WAGNER ) have been recorded from Poland for the first time on the basis of specimens from collections. Both were
collected in the Tatra Mts. Distributional, bionomic and behavioral data are given. Subspecies status of Glacies noricana carpathica (SCHWING.) is questioned.
KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Eupithecia graphata, Glacies noricana, new
records, Poland, Tatra Mts.

Pracę niniejszą dedykuję pamięci Dr Romualda SZPORA, wielkiego miłośnika i znawcy motyli tatrzańskich, który zaraził mnie pasją poznawania ich
tajemnic i chętnie udostępniał swój zbiór dla celów naukowych.
Osobne podziękowania składam kolegom Jarosławowi BUSZKO i Łukaszowi P PRZYBYŁOWICZOWI za udostępnienie i wypożyczenie niezbędnych
materiałów do tej pracy.
Eupithecia graphata (TREITSCHKE , 1828)
– Tatry Zachodnie: Koryciska Wielkie, (900 – 1000 m n.p.m.), UTM: DV15,
20 VI 1964, 1&, R. SZPOR leg.
Gatunek ten swym zasięgiem obejmuje masywy górskie południowej
i częściowo środkowej Europy po Azję Mniejszą i Krym. W sąsiedniej Słowacji znany jest z kilku stanowisk, z których najbliższe położone są w górach
Małej i Wielkiej Fatry (K RAMPL , MAREK 1977).
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E. graphata jest gatunkiem związanym z kserotermiczną roślinnością naskalną. Jego biotopem są eksponowane na południe lub zachód ściany jasnych skał wapiennych, na których motyle przesiadują w dzień, a gąsienice
rozwijają się na piargach, w szczelinach rumoszu gdzie rosną rośliny żywicielskie. Należą do nich: mokrzyca (Minuartia sp.) i łyszczec (Gypsophila
sp.). W Alpach francuskich gdzie żyje E. graphata setaceata DIETZE, 1900,
gąsienice żerują na Minuartia setacea (THUILL.) H AYEK i Minuartia mutabilis SCHINZ et THELL . (WEIGT 1991). Wysokości na jakich spotykane były
motyle zawierają się w przedziale od 600 do 1000 m n.p.m. w Karpatach,
a nawet do 1800 m n.p.m. w Alpach.
Okres pojawu imago przypada w Karpatach Zachodnich na okres od połowy czerwca do połowy lipca, a w południowych częściach zasięgu rozpoczyna się już na początku maja, jednak zawsze występuje tylko jedno pokolenie.
W budowie i ubarwieniu imagines obu płci zaznaczają się pewne cechy
wyróżniające, mało dokładnie scharakteryzowane i zilustrowane przez BŁESZYŃSKIEGO (1965), dlatego podaję tu najważniejsze z cech habitualnych.
Długość skrzydła przedniego: 11 – 12 mm. Występuje dymorfizm płciowy
w intensywności rysunku, zwłaszcza przednich skrzydeł (Fot. 1, 2). U samicy
sprawiają one wrażenie ciemniejszych, przez duże zagęszczenie drobnych falistych przepasek maskujących plamkę środkową. Szczególnie gęsto są pofalowane przepaski zewnętrzne obu par skrzydeł. Rysunek skrzydeł samicy
jest grafitowoszary, metaliczny, natomiast u samca ciemnobrunatny, bardziej rozrzedzony, z wyraźniejszymi plamkami środkowymi. WEIGT (1991)
podaje, że świeżo wylęgłe okazy ssp. setaceata mogą być niebieskoszare, podobnie jak to jest u Eupithecia impurata (HBN.). Odwłok obu płci jest u nasady wyraźnie rozjaśniony, co daje efekt jasnoszarej obrączki na granicy z tułowiem. Po bokach i po stronie grzbietowej odwłoka przebiegają trzy rzędy
drobnych ciemnych plamek. Genitalia zostały dobrze scharakteryzowane we
wcześniejszych opracowaniach (BŁESZYŃSKI 1965; K RAMPL , MAREK 1977;
WEIGT 1991).
Glacies noricana (WAGNER, 1898)
W zbiorach dwóch instytutów Polskiej Akademii Nauk znaleziono po jednym okazie tego gatunku z anonimowymi etykietkami, ale dość jednoznacznymi by wykluczyć ich pochodzenie spoza Polski.
– Tatry Wysokie: Kościelec (2100 m n.p.m.), UTM: DV25, 22 VII 1952, 1 %,
leg. ?, coll. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (ex
coll. S. TOLL).
– „Pod Kopą – Tatry (±1900 m n.p.m.), 15. 7. 33”, 1& , leg ?, coll. Muzeum i
Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Dane z etykietki można interpretować jako – Tatry Zachodnie: Przełęcz pod Kopą Kondracką, UTM: DV 25,
15 VII 1933.
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Fot. 1, 2 (Phot. 1, 2). Eupithecia graphata (TREITSCHKE): 1 – samiec (male), Mala Fatra,
Słowacja (Slovakia); 2 – samica (female), Mala Fatra, Słowacja (Slovakia).
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Fot. 3, 4 (Phot. 3, 4). Glacies noricana (WAGNER): 3 – samiec (male), Kościelec, Tatry Wysokie, Polska (Poland); 4 – samica (female), Przełęcz pod Kopą Kondracką, Tatry Zachodnie, Polska (Poland).
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Gatunek ten jest znany z Alp, Karpat Południowych i Tatr Bielskich,
wszędzie spotykany lokalnie i rzadko. POVOLNÝ i MOUCHA (1955) podają,
że preferuje on w Tatrach Bielskich najwyższe partie skał wapiennych na wysokości ok. 2000 m n.p.m., lecz odnotowują jego występowanie w Alpach na
skałach krystalicznych położonych również niżej (1400 – 2000 m n.p.m.).
W typowym biotopie rumowiska skalnego porośniętego rzadką roślinnością
zielną, motyle niekiedy latają licznie w dzień, lecz tylko w okresach słonecznej pogody. Mają też zwyczaj wygrzewać się w słońcu siedząc na kamieniach
z rozpostartymi skrzydłami. Polifagiczna gąsienica jest stadium zimującym.
Okres pojawu motyli w Tatrach przypada na lipiec, a w Alpach trwa od
końca maja do początku sierpnia (FORSTER, WOHLFAHRT 1981).
Z Tatr Bielskich opisany został podgatunek G. noricana carpathica
(SCHWINGENSCHUSS , 1915), który różni się od formy typowej intensywnym
ciemnym przypruszeniem rozciągającym się od nasady skrzydła do zewnętrznego brzegu pola środkowego na skrzydle przednim i do przepaski środkowej na skrzydle tylnym. Forma typowa ma tło skrzydeł jednolicie szarobrunatne z wyraźnie zaznaczoną przepaską wewnetrzną na skrzydle przednim.
Ponadto samce posiadają zielonkawy połysk, zwłaszcza w nasadowej części
skrzedeł. Długość skrzydła przedniego: 13 – 14 mm. Forma ta była znana dotąd tylko z Alp, chociaż FAJČIK i S LAMKA (1996) przedstawiają fotografię
samca z Tatr Bielskich, odpowiadającego tej charakterystyce (tablica XII w
cytowanym opracowaniu). Okazy z polskiej strony Tatr również należą do typowych (Fot. 3, 4), co oznacza, że prawie w całych Tatrach odławiany był
Glacies noricana noricana (WAGNER, 1898). Formy G. n. carpathica
(SCHWING.) nie można zatem traktwać jako podgatunku, lecz raczej jest to
lokalna odmiana melanistyczna, znana też z Karpat Południowych (Rumunia). Budowa aparatów kopulacyjnych była wcześniej szczegółowo analizowana (P OVOLNÝ, MOUCHA 1955), a ostatnio prezentowana w wydawnictwach atlasowych (FORSTER, WOHLFAHRT 1981; FAJČIK, SLAMKA 1996).

SUMMARY
Eupithecia graphata (TREITSCHKE , 1828) and Glacies noricana (W AGNER, 1898) collected in the Tatra Mts. have been recorded from Poland for the first time. For E. graphata
sexual dimorphism and diagniostic behavioral characters of the moths are emphasized. Subspecies status of Glacies noricana carpathica (SCHWINGENSCHUSS, 1915) described from
Slovak part of the Tatra Mts. (Belianske Tatry) is questioned. The nominotypical form is
widespread in the highest parts of all the Tatra Mts.; thus there is no basis to regard
G. noricana carpathica as a distinct taxon, but only a melanistic form.
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Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FÖRSTER , 1871 – nowy dla
fauny Polski przedstawiciel pszczół (Hymenoptera:
Apoidea: Colletidae)
Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FÖRSTER, 1871 – a wild bee (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) new to the Polish fauna
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ABSTRACT: Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FRST. was found in the district of Chełmno:
Kiełp (UTM: CE20) and Starogród (CE21). The species is new to the Polish fauna.
KEY WORDS: Hymenoptera, Apoidea, Colletidae, Hylaeus, Lambdopsis, euryscapus,
new records, Poland.

Rodzaj Hylaeus FABR. liczy w Europie 62 gatunki, które pogrupowano
w 10 podrodzajów (DATHE 1980). Spośród wszystkich, dość łatwo można wyodrębnić gatunki podrodzaju Lambdopsis POPOV: samce odznaczają się
mocno rozszerzonym trzonkiem (scapus) czułków, a samice – tendencją
plamkowania na brzegach nadustka (ale nie przy oczach złożonych). Niedawno BANASZAK i K RZYSZTOFIAK (1996) wykazali z tego podrodzaju Hylaeus pfankuchi (ALFKEN). Podczas badań ostoi pszczół w dolinie dolnej Wisły, na zboczach krawędzi wysoczyzny morenowej Ziemi Chełmińskiej koło
Chełmna stwierdzono występowanie następnego gatunku z podrodzaju
Lambdopsis POPOV – Hylaeus euryscapus FRST. Okazy odłowiono na terasie
zalewowej Wisły w pobliżu zboczy wysoczyzny w dwóch miejscowościach:
– CE20 Kiełp, 3%%, 4 VI 1998, na baldachach trybuli leśnej – Anthriscus sylvestris (L.), leg. J. RAFA;
– CE21 Starogród, 1& i 2%%, 18 VI 1998, na baldachach podagrycznika pospolitego – Aegopodium podagraria L., leg. J. RAFA.
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Hylaeus euryscapus wykazany został we Francji, w środkowym i wschodnim regionie Morza Śródziemnego, na Ukrainie, na Węgrzech, w Czechach
i Słowacji oraz na Kaukazie (D ATHE 1980; O SYČNJUK i in. 1978; S EDIVY 1989). W Polsce powinien być poszukiwany wzdłuż ciepłych zboczy dolin
rzecznych, zwłaszcza Sanu, Wisły i Noteci.
W oparciu o materiały własne, opisy cech według DATHE’go (1980) oraz
OSYČNJUK i innych (1978) opracowano klucz do oznaczania wszystkich gatunków z podrodzaju Lambdopsis POPOV dotychczas wykazanych w Europie.
Klucz do oznaczania europejskich gatunków podrodzaju Lambdopsis POPOV
Gatunki wykazane w Polsce oznaczono gwiazdką (*)

1. Samice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
–. Samce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
2. Mezopleuryty z ostrymi krawędziami. Śródplecze błyszczące i gładkie
między grubymi punktami . . . . . . . . . . . . . crassanus (WARNCKE)
–. Mezopleuryty z zaokrąglonymi brzegami. Śródplecze matowe i pomarszczone (szagrenirowane) między wyraźnymi (gęstymi) punktami . . . . 3.
3. Tergit T1 błyszczący i gładki lub u nasady gładki a z tyłu mocno punktowany tylko do pewnej odległości od krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . 4.
–. Tergit T1 matowy, u nasady wyraźnie pomarszczony i gęsto punktowany
aż do krawędzi (większa część zatarczki żółto plamkowana, twarz z bocznymi jasnymi okrągłymi plamkami) . . . . . . . . . . . scutellatus (SPIN.)
4. Tergit T1 z wyraźnym punktowaniem w tylnej części. Twarz z bocznymi
jasnymi zaokrąglonymi plamkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
–. Tergit T1 z prawie niezauważalnym punktowaniem. Twarz czarna . . . 6.
5. Tergit T2 drobno bruzdkowany i mikroskopijnie punktowany, w tylnej
części przechodzący w podstawową skulpturę. Tergit T1 u nasady bez
punktów, dalej drobno i rzadko punktowany . . . . *annularis (KIRBY)
–. Tergit T2 gładki i gęsto punktowany, w tylnej części wyraźniej. Tergit T1
u nasady rzadko i delikatnie punktowany, dalej grubo . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *euryscapus FRST.
6. Propodeum ułożone ukośnie; horyzontalna część powierzchni środkowej
(górna część pólka) niewiele dłuższa niż zatarczka; tylne boczne powierzchnie zaokrąglone. Człony wici czułka czarne lub od spodu brązowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *rinki (GORSKI )
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–. Propodeum ułożone poziomo; horyzontalna część powierzchni środkowej dłuższa niż zatarczka; tylne boczne powierzchnie okantowane. Człony wici czułka od spodu żółte . . . . . . . . . . . . . *pfankuchi (ALFK.)
7. Śródplecze błyszczące i gładkie między grubymi punktami, odległości
między punktami równe ich średnicy . . . . . . . crassanus (WARNCKE)
–. Śródplecze matowe i pomarszczone między wyraźnymi punktami . . . 8.
8. Żuwaczki kremowe lub żółte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
–. Żuwaczki czarne (niekiedy żółtawe u H. euryscapus spilotus FRST.) . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
9. Sternity S3 – S5 z poprzecznymi garbami. Zatarczka i warga górna żółto
zabarwione. Tergit T1 wyraźnie punktowany . . . . . . scutellatus (SPIN.)
–. Sternity płaskie. Zatarczka i warga górna czarne. Tergit T1 płytko punktowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *annularis (KIRBY)
10. Sternity płaskie. Tergit T1 gładki z płytkim punktowaniem . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *euryscapus FRST.
–. Sternity S4 – S6 z poprzecznym zgrubieniem. Tergit T1 pomarszczony
z grubszym punktowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
11. Trzonek czułka dwukrotnie szerszy od swej długości. Człony wici czułka
żółtoczerwono-czarne (jakby prążkowane) . . . . . . . *rinki (GORSKI)
–. Trzonek czułka nieznacznie szerszy od swej długości. Człony wici czułka
ciemne od góry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *pfankuchi (ALFK.)

SUMMARY
A wild bee species, Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FRST., new to the Polish fauna was
found in two sides near the edge of the Vistula river ice-marginal streamway near Chełmno
(N Poland, UTM: CE20, CE21). The specimens were captured on inflorescences of
Anthriscus sylvestris (L.) and Aegopodium podagraria L. A key to European species of the
subgenus Lambdopsis POPOV with all Polish species indicated, is also provided.
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Pasożytnicze błonkówki (Hymenoptera – Parasitica) stowarzyszone
z mszycami – Aphidodea (Homoptera) w zaroślach śródpolnych *
Parasitic Hymenoptera associated with aphids (Homoptera: Aphidodea) in
midfield thickets
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ABSTRACT: The guilds of primary parasitoids (Ichneumonoidea: Aphidiidae, Chalcidoidea:
Aphelinidae) as well as hyperparasitoids (Chalcidoidea: Pteromalidae, Encyrtidae,
Eulophidae; Cynipoidea: Charipidae: Alloxystinae, Ceraphronoidea: Megaspilidae) of the two
aphid species (Homoptera: Aphididae): Aphis fabae SCOP . on spindle tree and Aphis sambuci L. on common elder in midfield thickets are presented. A role of the midfield thickets,
especially of the habitat and the aphid host plants as reservoirs of the parasitoids is discussed.
KEY WORDS: aphid parasitoids, hyperparasitoids, Hymenoptera, Parasitica, Aphis fabae,
Aphis sambuci, spindle tree, common elder, thickets, reservoirs, IPM.

Wstęp
Badania dotyczące zarośli śródpolnych mogą mieć istotne znaczenie dla
integrowanej ochrony roślin uprawnych, ponieważ ich skutkiem może być
zarówno wskazanie na rezerwuary organizmów pożytecznych – biotopy i rośliny, jak również zaproponowanie możliwości ich wykorzystania w tzw. na* Temat zrealizowany w ramach Grantu KBN nr 6 P04F 052 11.
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turalnym biologicznym zwalczaniu szkodników (E HLER 1991). Poznanie
składu gatunkowego i struktury dominacyjnej zespołów czy zgrupowań fauny pożytecznej w zaroślach śródpolnych, pozwoli również na waloryzację
przyrodniczą tych formacji roślinnych czy biotopów.
W naszym kraju, badania nad rolą zarośli śródpolnych dla agrocenoz są
wciąż jeszcze słabo zaawansowane. Kompleksowe opracowania w tym zakresie dotyczyły ekologicznej analizy entomofauny i innych bezkręgowców
w tzw. leśnych wyspach śródpolnych (np. D ĄBROWSKA-P ROT 1987; 1995;
ŁUCZAK 1995; OLSZAK 1992). Znaczenie tzw. siedlisk brzegowych lub marginalnych, czyli miedz z roślinnością zielną, dla plantacji buraka cukrowego,
było przedmiotem innych opracowań (KACZOROWSKI , BENNEWICZ 1995;
BENNEWICZ, KACZOROWSKI 1997).
Celem niniejszych badań była analiza zespołów parazytoidów (Hymenoptera – Parasitica) stowarzyszonych z mszycami w zakrzewieniach śródpolnych, na terenie Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych w województwie bydgoskim.
Materiał, teren i metody badań
Przedmiotem badań były parazytoidy pierwotne (Ichneumonoidea: Aphidiidae, Aphelinidae) oraz hiperparazytoidy (Chalcidoidea, Cynipoidea, Ceraphronoidea), towarzyszące koloniom mszyc (Homoptera: Aphidodea), należących do dwóch gatunków: mszyca burakowa – Aphis fabae SCOP. i mszyca
bzowa – Aphis sambuci L. (Aphididae), zasiedlających odpowiednio trzmielinę zwyczajną (Evonymus europaea L.) i dziki bez czarny (Sambucus nigra L.).
Formy drzewiaste i krzewiaste wyżej wymienionych gatunków roślin występowały w miejscowości Grabówko na terenie gminy Pruszcz, w Zespole
Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. Powierzchnię badawczą stanowił
pas zakrzewień z dużym udziałem drzew , długości około 100 m i szerokości
kilku metrów. Poza wymienionymi gatunkami roślin (trzmielina, bez czarny)
zarośla utworzone były przez okazałe drzewa wierzby białej, krzewy róży dzikiej i derenia świdwy, śliwy dziko rosnące i roślinność zielną.
Hodowlę parazytoidów i hiperparazytoidów ze spasożytowanych mszyc
i mumii prowadzono w szklanych słoikach zamykanych gazą, do których
wkładano gałązki z koloniami mszyc. Próby (jedna próba = jedna kolonia na
gałązce trzmieliny bądź bzu) pobierano w okresie od maja do sierpnia 1997
roku, przy czym jednorazowo co 10 dni pobierano średnio 5 kolonii, w sumie
z każdej z roślin pozyskano ok. 50 prób.
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Omówienie wyników
Ogółem w badanych zakrzewieniach śródpolnych stwierdzono występowanie 19 gatunków pasożytniczych błonkówek (Hymenoptera: Apocrita – Parasitica), należących do 7 rodzin: Aphidiidae (Ichneumonoidea), Aphelinidae,
Pteromalidae, Encyrtidae i Eulophidae (Chalcidoidea), Megaspilidae (Ceraphronoidea) oraz Charipidae: Alloxystinae (Cynipoidea).
Rozkład liczebności poszczególnych gatunków pasożytniczych błonkówek
w zespołach określonych na odpowiednich roślinach żywicielskich mszyc
przedstawiono w tabelach (Tab. I, Tab. II).
W zespole stowarzyszonym z mszycą A. fabae na trzmielinie stwierdzono
9 gatunków parazytoidów pierwotnych, z których dominantami okazały się
Aphelinus chaonia WLK. (Aphelinidae) (37,1%) i Trioxys angelicae (HAL .)
(Aphidiidae), subdominantem zaś był Praon abjectum (HAL .) (Aphidiidae)
(Tab. I). Spośród hiperparazytoidów, których było zaledwie 8%, najliczniej
reprezentowani byłi przedstawiciele rodziny Pteromalidae: Asaphes vulgaris WLK., A. suspensus NEES., Pachyneuron aphidis BOUCHE i Coruna clavata WLK .
W koloniach A. sambuci na bzie czarnym stwierdzono występowanie 14
gatunków błonkówek, z których 6 to parazytoidy pierwotne. W grupie tej dominantem okazały się: P. abjectum (29%) i A. chaonia (21,9%), a subdominantem był T. angelicae (Tab. II). Z hiperparazytoidów, których w tym przypadku było znacznie więcej niż na trzmielinie, najliczniejsi byli również
przedstawiciele rodziny Pteromalidae (14,9%).
Niezależnie od gatunku mszycy i jej rośliny żywicielskiej, scharakteryzowane zespoły parazytoidów były podobne pod względem liczby gatunków,
chociaż w przypadku A. fabae więcej było parazytoidów pierwotnych z rodziny mszycarzowatych (Tab. I, Tab. II). Grupa subdominantów i dominantów
była zbliżona w koloniach mszyc obu gatunków. Stwierdzone w przypadku
obu badanych zespołów spektrum gatunków parazytoidów było analogiczne,
jak w pracach opublikowanych uprzednio (BARCZAK 1991a; B ARCZAK 1993). Mszyca bzowa, gatunek nie mający znaczenia ekonomicznego,
jest zastępczym żywicielem dla takich gatunków, jak T. angelicae, P. abjectum
czy A. chaonia, które w Polsce redukują, jak to wyżej przedstawiono, zarówno populacje szkodliwej mszycy burakowej na jej żywicielu zimowym
– trzmielinie, jak i w agrocenozie buraka, bobiku i maku (BARCZAK 1991a,
1991b, 1993). Z tego też względu krzewy, będące elementem badanych zakrzewień, mogą negatywnie oddziaływać na populację szkodliwych mszyc
w sąsiadujących agrocenozach. Zarówno więc rośliny, jak i badany biotop
mogą stanowić rezerwuary pożytecznych w ochronie roślin owadów.
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Tab. I. Lista gatunków parazytoidów i hiperparazytoidów mszycy burakowej, ich liczebność
(L) i dominacja (D) na trzmielinie zwyczajnej.
Parasitoid and hyperparasitoid species spectrum of black bean aphid, their abundance (L) and relative abundance (D) on spindle tree.
Gatunek (Species)

L

D [%]

1. Ephedrus persicae F ROG.
2. E. plagiator NEES
3. Praon abjectum (HAL.)

7
12
25

2,0
3,4
7,1

4. P. volucre (HAL.)
5. Lysiphlebus fabarum (MARSH.)
6. L. cardui (MARSH .)

2
20
2

0,6
5,7
0,6

7. Trioxys angelicae (HAL.)
8. T. acalephae (HAL.)
9. Aphelinus chaonia WLK.

120
4
130

34,3
1,1
37,1

Razem parazytoidy
(Total parasitoids)

322

ok. (ca) 92

10. Asaphes vulgaris WLK.
11. A. suspensus NEES

3
1

0,8
0,3

12. Pachyneuron aphidis B OUCHE
13. Coruna clavata WLK .
14. Aphidencyrtus aphidivorus MAYR

8
1
5

2,3
0,3
1,4

15. Dendrocerus carpenteri CURTIS
16. Alloxysta brevis (THOMSON)
17. Phaenoglyphis villosa HTG.

4
3
3

1,1
0,8
o,8

Razem hiperparazytoidy
(Total hyperparasitoids)

28

ok. (ca.) 8

Suma osobników
(Sum of specimens)

350

100 %

Prawie 10 gatunków pożytecznych parazytoidów pierwotnych, jakie
stwierdzono w jednym tylko rodzaju zarośli śródpolnych, to ok. 10% wszystkich gatunków parazytoidów, jakie do tej pory stwierdzono w Polsce (KIERYCH 1975, 1980). W przypadku analizowanego sezonu wegetacyjnego
(1997 r.), badane zespoły były niezbyt liczne w porównaniu z innymi opracowaniami (BARCZAK 1991a, 1993). Mszyce występowały jednak stosunkowo
krótko i rzadko, przez co zebrano mniejszą niż zwykle liczbę prób z każdej
z roślin.
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Tab. II. Lista gatunków parazytoidów i hiperparazytoidów wyizolowanych z mszycy bzowej
na dzikim bzie czarnym.
Parasitoid and hyperparasitoid species spectrum of the aphid Aphis sambuci, their
abundance (L) and relative abundance (D) on common elder.
Gatunek (Species)

L

D [%]

1. Ephedrus plagiator NEES
2. Praon abjectum (HAL.)
3. P. volucre (HAL.)
4. Lysiphlebus fabarum (MARSH.)

4
66
6

1,8
29,0
2,6

15

6,6

5. Trioxys angelicae (HAL.)
6. Aphelinus chaonia WLK.

23
50

10,1
21,9

164

72

10
24
2

4,4
10,5
0,9

10. Dendrocerus sp.
11. Alloxysta brevis (THOMSON)
12. Phaenoglyphis villosa WLK.

5
12
8

2,2
5,2
3,5

13. Ph. xanthochroa F ÖRSTER
14. Tetrastichus sp.

2
1

0,9
0,4

Razem hiperparazytoidy
(Total hyperparasitoids)

64

28

Suma osobników
(Sum of specimens)

228

100 %

Razem parazytoidy
(Total parasitoids)
7. Asaphes vulgaris WLK.
8. Pachyneuron aphidis B OUCHE
9. Aphidencyrtus aphidivorus MAYR

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny i dlatego badania w tych
zakrzewieniach, jak i w innych rodzajach zarośli (miedze, zadrzewienia)
będą kontynuowane, w celu poszerzenia bazy danych do waloryzacji badanych siedlisk, istotnej z punktu widzenia ochrony roślin i kształtowania krajobrazu rolniczego.
SUMMARY
The species spectrum and dominance structure of parasitic Hymenoptera guilds reared
from the colonies (including mummies) of Aphis fabae SCOP. and Aphis sambuci L.
(Homoptera: Aphididae) were studied in 1997. The material (aphids and parasitoids) was
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obtained from spindle tree (Evonymus europaea L.) in case of A. fabae and from common
elder (Sambucus nigra L.) in case of A.sambuci. The wild growing aphid host plants beside
other plant species (mainly bushes and trees), constituted the midfield thickets (ca. 100m
length and 5m width) in the landscape park Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych
(Bydgoszcz district).
Nineteen parasitic Hymenoptera species were found in colonies of both aphid species (ca.
600 specimens) per season. Of hymenopterans 9 species of primary parasitoids and 10 of
hyperparasitoids were observed.
In the colonies of A. fabae 17 parasitoid species occurred, including 9 primary parasitoids. The dominant species were Aphelinus chaonia WLK . (Chalcidoidea: Aphelinidae) –
34.3% all of the specimens in the guild on spindle tree. Of hyperparasitoids the
Pteromalidae were the most numerous.
In case of A. sambuci, 14 species in the colonies on common elder were observed, but the
dominants were: Praon abjectum (Aphidiidae) – 29% and A. chaonia 21.9%.
A. sambuci, an economically unimportant aphid species, seemed to be an alternative host
of T. angelicae, P. abjectum and A. chaonia which are beneficial insects in agrocenoses of
beet, faba bean and opium poppy (BARCZAK 1991b, 1993).
The plants (E. europaea, S. nigra) and the habitat (midfield thickets) can be regarded as
reservoirs of natural enemies of black bean aphid and other pest aphids in agricultural landscape.
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POLEMIKI – POLEMICS
List otwarty do zoologów polskich
[„Przegląd Zoologiczny”, „Wiadomości Entomologiczne”, „Biuletyn Entomologiczny”]
Drodzy Zoologowie Polscy! Jeżeli nie chcecie żeby Was cholera wzięła, nawet nie próbujcie nic drukować w „Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody”. Ostrzegam Was, bo
dziś właśnie (23 grudnia 1998), po otrzymaniu nadbitek, krew mnie zalała. Powiem jak było.
Artykuł o Vertiginidae Białowieży został na mnie niejako wymuszony. Napisałam go jednak nawet z ochotą i najlepiej jak potrafiłam. Artykuł był po polsku, miał angielski abstrakt,
ze dwa rysunki, dwa zdjęcia i spis literatury, cóż, artykuł jak artykuł, żadna filozofia.
Korektę przysłano mi gdzieś tak wczesnym latem, zresztą nienajgorszą, tyle, że nie było
w niej któregoś rysunku. Równocześnie poinformowano mnie, że należy dodać streszczenie
angielskie, bo abstrakt to za mało. Streszczenie dodałam, jak kazali, i uczyniłam stosowne
uwagi co do brakującego rysunku. Potem czekałam spokojnie na efekty. Pracę podpisałam
rzecz jasna własnym nazwiskiem, bo zwykle tak robię i do głowy mi nie przyszło, że można
inaczej, a szkoda.
Nadbitki przyjechały dzisiaj. Najbardziej rzucało się w oczy, że mapa Polski została wydrukowana wschodem na zachód (a zachodem na wschód, oczywiście). Kto przeglądał chociażby pracę po wstawieniu rysunków ? Chciałabym wiedzieć kto, imiennie, bo nie zauważyć, że mapa własnego kraju jest wschodem na zachód to duża sztuka. A może dali to do
przejrzenia komuś z Górnej Wolty albo Dolnego Hondurasu, kto nie był aż tak bardzo do tej
Polski przyzwyczajony ?
Odwrócona Polska skłoniła mnie do dokładnego przeczytania pracy. Zwykle własnych
prac nie czytuję po wydrukowaniu, a tylko przed wysłaniem do druku i jeszcze w korekcie.
I dobrze, okazuje się bowiem, że tej też lepiej było nie czytać. Pal diabli mapę, każdy czytelnik od razu się domyśli, że to błąd edytorski, że to nie ja rysuję Polskę prawa na lewo. Ale
jest jeszcze gorzej: zarówno angielski abstrakt jak i streszczenie ktoś „poprawił”, tak dokładnie, że spaskudził nie tylko styl, gramatykę i sens, ale nawet poprawną pisownię dość skrupulatnie przerobił na błędną! Żeby nie być gołosłownym: streszczenie zaczynało się od słów
„The family Vertiginidae FITZINGER ... includes” co poprawiono na „The Vertiginidae family
FITZINGER ... includes”. Pierwsze: brzydko robić taką zbitkę łacińsko-angielską w tej formie, drugie: zdanie było poprawne, po diabła było je ruszać ? Ale co ta rodzina includes ?
Otóż ona includes the genera Vertigo ...., Truncatellina ... and Columella ..., oczywiście w wersji pierwotnej. W wersji poprawionej to ona już „includes the Vertigo genera, Truncatellina
and Columella”, przez co zdanie zostało pozbawione sensu. „Record” to słowo powszechnie
używane i znane każdemu systematykowi, fauniście i zoogeografowi, a oznaczające po prostu kropkę na mapie. „Literature record” to kropka na mapie, jeżeli o tej kropce kiedykol-
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wiek była mowa w literaturze. „Literature records” zamieniono na „written records”, co
oznacza ni mniej ni więcej tylko „zapisy” (np. zapisy historyczne, czynione przez naocznych
świadków bitwy pod Pskowem). Poprawiacz nie włączył w komputerze słownika i w złudnym
przekonaniu, że ma rację, poprawił „occurrence” na „occurence”, a „calcareous” na
„calcarous”. Też chciałabym wiedzieć, kto to był, znowu imiennie, bo powinien się publicznie i na łamach do tego przyznać.
Ten poprawiacz był widocznie przekonany, że wie lepiej. Cóż, ignorancja i wszelka inna
głupota ma to do siebie, że najczęściej jest zadowolona z siebie i absolutnie przekonana
o własnej racji i ważności. Tylko dlaczego to JA, WŁASNYM NAZWISKIEM, mam się potem pod tą głupotą podpisywać ? A redakcja powinna mieć to do siebie, że patrzy kogo zatrudnia i komu daje teksty do poprawy. Czyżby temu samemu, co wydrukował Polskę na odwyrtkę ? No to powodzenia i duża buźka !
Beata M. POKRYSZKO, Wrocław
PS1. Cieszy mnie jednakże, że Polska nie była Helem do dołu, a Kotliną Kłodzką do góry, oraz że w streszczeniu nie
zmieniono łacińskich nazw na jakieś ładniejsze. Więc może jest jeszcze nadzieja ?
PS2. Jeżeli już ktoś z Was koniecznie będzie musiał coś opublikować z „Parkach Narodowych i Rezerwatach. Przyrody”, to błagam, podpiszcie się „Krecia P.”, „Adam Mickiewicz” albo „Życzliwy”, przynajmniej będziecie się mogli potem nie przyznać.
PS3. Gdyby Redakcja chciała odpowiedzieć na moje zarzuty, to bardzo proszę niech nie robi tego po angielsku
i niech nie zamieszcza w tej odpowiedzi żadnych map. Po prostu żeby mnie szlag nie trafił.

Odpowiedź Redakcji kwartalnika „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”
na „List otwarty do zoologów polskich” autorstwa Beaty M. P OKRYSZKO
Szanowna Pani Profesor, Szanowni Czytelnicy
Gorąco przepraszam Panią i Szanownych Czytelników za błędy sygnalizowane przez Autorkę. Na finalny efekt, jakim jest każdy kolejny numer naszego kwartalnika, składa się praca redakcji, tłumaczy i drukarni. Zwyczajowo przedkładamy do weryfikacji poprawności językowej tłumaczenia dostarczane przez Autorów artykułów. Mieliśmy pełne zaufanie do cieszącego się dobrą opinią Biura Tłumaczeń „Lidex”, które świadczyło usługi dla naszego czasopisma. Niestety – tłumacz, który weryfikował tekst Pani Beaty M. POKRYSZKO – okazał się
ignorantem w zakresie problematyki przyrodniczej. Wydrukowanie mapki w „lustrzanym
odbiciu” spowodowane zostało błędem podczas montażu kolumn w drukarni (Mazowieckie
Zakłady Graficzne). Zdajemy sobie sprawę, że Autora i Czytelników interesuje wyłącznie
forma ostateczna złożonej do druku pracy. Informacje powyższe przedstawiamy nie celem
zrzucenia z siebie odpowiedzialności, lecz aby spełnić zawartą w liście otwartym uprzejmą
prośbę Pani B. POKRYSZKO o ujawnienie sprawców błędów.
Pragniemy poinformować, że zanim otrzymaliśmy sygnał od Autorki – poleciliśmy drukarni wydrukowanie w formie etykiety samoprzylepnej błędnie wydrukowanej mapki. Została ona wklejona w całym nakładzie zeszytu suplementowego.
Wierzymy, że zarówno Szanowna Autorka, jak i Czytelnicy wybaczą nam potknięcie i nie
wezmą sobie zbyt mocno do serca, naszym zdaniem zbyt krzywdzących dla czasopisma
„Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” rad, by nie składać do druku w nim prac z dziedziny
zoologii.
Aleksander W. SOKOŁOWSKI, Białowieża
Profesor, Redaktor Naczelny „Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody”

Wiad. entomol.
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Muchówki wyższe (Diptera: Calyptrata)
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae *
Calyptrata (Diptera) of the Górzno-Lidzbark Landscape Park.
I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae

KRZYSZTOF SZPILA
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Zakład Ekologii Zwierząt, ul. Gagarina 9,
87-100 Toruń

ABSTRACT: 64 species of three families were found in the Górzno-Lidzbark Landscape
Park; they included 31 species of Calliphoridae, 2 species of Rhinophoridae and 31 species of
Sarcophagide, which constitutes for 50%, 24% and 25%, of the number of species recorded
from Poland, respectively. Górzno-Lidzbark Landscape Park is the third locality of
Miltogramma rutilans MEIG. and Sarcophaga teretirostris PAND. in Poland.
KEY WORDS: Diptera, Calliphoridae, Rhinophoridae, Sarcophagidae, Górzno-Lidzbark
Landscape Park, faunistics, Poland.

Wstęp
Calliphoridae, Sarcophagidae i Rhinophoridae Polski są stosunkowo dobrze poznane, nadal jednak istnieją tereny (m.in. północny-wschód kraju) na
których stopień poznania fauny ze wspomnianych rodzin jest bardzo słaby
(DRABER-MOŃKO 1991a). Pierwsze informacje na ich temat, z terenów Polski, pochodzą z prac dziewiętnastowiecznych. Prace te zawierają wyrywkowe, niepełne dane. W ten sposób opracowane zostały Wyżyna Małopolska
(NOWICKI 1873; BOBEK 1893, 1894), Tatry (LOEW 1870; NOWICKI 1873; BO BEK 1890), Nizina Mazowiecka (S ZNABL 1881), Bory Tucholskie (RÜB SAAMEN 1901), okolice Gdańska i Pojezierze Mazurskie (CZWALINA 1893).
W pierwszej połowie dwudziestego wieku pojawiły się bardziej szczegółowe
* Druk pracy w 25% sfinansowany przez Zakład Ekologii Zwierząt UMK w Toruniu.
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opracowania dotyczące Sudetów (RIEDEL 1930), terenów Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (RIEDEL 1934), Pobrzeża Bałtyku i Pojezierza Pomorskiego
(K ARL 1937), oraz Puszczy Białowieskiej (SACK 1925).
W okresie powojennym badano do tej pory Bieszczady (DRABER -MOŃKO
1971), Pieniny (D RABER -MOŃKO 1978), Nizinę Mazowiecką (DRABER-MOŃKO 1982a, 1982b, 1985; Górska 1981), Dolinę Nidy (K ARCZEWSKI
1990a, 1990b) i Roztocze (DRABER-MOŃKO 1996). Informacje dotyczące
muchówek z wyżej wymienionych rodzin Krainy Świętokrzyskiej zawarte są
w pracach MYŚLICKIEJ (1968), KARCZEWSKIEGO (1983a, 1983b, 1985a,
1985b, 1987) i DRABER-M OŃKO (1991b, 1993). Dane dotyczące Puszczy Białowieskiej znajdują się w pracach DRABER -MOŃKO (1973, 1985, 1989)
i SZPILI (w druku). Tereny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (GLPK) nie były do tej pory badane przez dipterologów.
Celem niniejszej pracy było zinwentaryzowanie muchówek z rodzin Calliphoridae, Rhinophoridae i Sarcophagidae GLPK.
Chciałbym podziękować prof. dr. hab. A. DRABER-MOŃKO za konsultacje i sprawdzenie niektórych oznaczeń oraz mgr D. KALINOWSKIEJ z Zielonej Szkoły „Ekoczar” w Czarnym Bryńsku za udostępnienie nieodpłatnych
noclegów i miłą atmosferę.
Teren badań
Teren Parku leży w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, na styku mezoregionów Pojezierza Dobrzyńskiego, Garbu Lubawskiego,
Doliny Drwęcy i Równiny Urszulewskiej (KONDRACKI 1977), w północnowschodniej części Polski. Obszar GLPK odznacza się znaczną różnorodnością geomorfologiczną, co wiąże się z jego usytuowaniem w obszarze działalności lądolodu skandynawskiego (JABŁONOWSKI 1978). Zróżnicowanie geomorfologiczne terenu badań, związane z działalnością lodowca, idzie w parze z urozmaiceniem stosunków hydrologicznych. Obszar Parku obfituje
w jeziora i cieki. Powszechnie występują źródła i wysięki wód gruntowych
w miejscach nacięć poziomów wodonośnych na krawędziach dolin oraz towarzyszące im młaki i torfowiska źródliskowe zasilane wypływającymi wodami gruntowymi. Klimat omawianego obszaru znajduje się na przejściu między regionem klimatycznym mazursko-białostockim a wielkopolsko-mazowieckim (WISZNIEWSKI , CHECHŁOWSKI 1975). Zima jest tu dłuższa
(100 – 110 dni) i chłodna, lato natomiast około 20 dni krótsze niż na Kujawach. Gleby GLPK pozostają w silnym związku z utworami geologicznymi,
z których się wykształciły. Na wysoczyznach morenowych wykształciły się silnie spiaszczone gleby brunatne i płowe. Na obszarach sandrowych występują
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gleby bielicoziemne, zwłaszcza szeroko rozpowszechnione są gleby rdzawe.
W zagłębieniach terenu oraz na źródliskach rozpowszechnione są gleby torfowe i murszaste.
Szata roślinna terenu badań jest silnie zróżnicowana, co jest wynikiem
rozmaitości siedlisk, wpływu gospodarki ludzkiej, a także położenia na styku
kilku jednostek geobotanicznych (ZAŁUSKI 1981, 1989, 1996). Dzięki niezbyt intensywnej antropopresji roślinność obfituje w elementy naturalne.
Flora całego Parku w zakresie roślin naczyniowych oceniana jest na około
900 gatunków. Występuje tu wiele osobliwości florystycznych, m.in. relikty
glacjalne i postglacjalne. Na obszarze Parku największą powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne. Na powierzchniach morenowych i przyległych do nich
obszarach sandrów dominują grądy (Tilio-Carpinetum), które jednak w wyniku wieloletniej gospodarki leśnej polegającej na nasadzeniu sosny w znacznej mierze uległy pinetyzacji. Dużą naturalnością odznaczają się natomiast
grądy zboczowe, zwane także lasami klonowo-lipowymi (Aceri-Tilietum),
związane ze stromymi zboczami rynien, jarów, bocznych dolinek i nisz źródliskowych. Szczególnie interesujące, bardzo bogate florystycznie powierzchnie grądów zboczowych chronione są w rezerwatach „Jar Brynicy”
i „Szumny Zdrój”. W południowo-wschodniej części obszaru badań, na siedlisku piasków sandrowych Równiny Urszulewskiej, dominują fitocenozy
borowe. Są to głównie bory mieszane (Querco roboris-Pinetum), a na południu omawianego obszaru – bory świeże (Peucedano-Pinetum). Z siedliskami cechującymi się wysokim poziomem wód gruntowych związane są fitocenozy olsów (Carici elogatae-Alnetum) i łęgów jesionowo-olszowych (CircaeoAlnetum). Roślinność antropogeniczna reprezentowana jest przez liczne płaty zbiorowisk ruderalnych (Artemisietea i in.) i użytków zielonych (Arrhenatherion elatiors) jednak nie ma ona dominującego znaczenia w krajobrazie
GLPK.
Materiał i metody
Odłowy muchówek prowadzono w latach 1995 – 1998. W czasie badań zebrano około 2500 osobników należących do 64 gatunków. W systemie siatki
kwadratów UTM 10×10 km, badane były następujące kwadraty: DE10,
DD09, DD19, DD18 (Ryc.). Większość muchówek zebrano siatką entomologiczną („na upatrzonego”), a pozostałe zwabiono na sztuczną spadź. Odłowy dokonywano w 10 środowiskach (Tab.). Muchówki były odławiane w poszczególnych środowiskach bez ściśle określonych zasad (próby jakościowe).
Jedynie część danych dotyczących muchówek z rodziny Calliphoridae pochodzi z prób ilościowych, które pobierane były w ramach realizowanej przez
autora pracy magisterskiej (S ZPILA 1998). Pobieranie prób polegało na
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Ryc. Lokalizacja badanych powierzchni na tle systemu UTM.
Fig. Location of sampling plots, UTM-grid system.

odłowie siatką entomologiczną w czasie 30 minut wszystkich dostrzeżonych w danym środowisku plujek i było realizowane w każdym badanym
środowisku, raz w miesiącu (od kwietnia do września), w sezonie 1996.
Wyniki
Lista gatunków wykazanych na terenie GLPK znajduje się w tabeli
(Tab.). Spośród nich na bliższe omówienie zasługują:
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Calliphora subalpina (R INGDAHL, 1931)
– Górzno DD19, 21 VI 1996 1%; Rez. „Klonowo” DE10, 14 VII 1996 1 &.
Gatunek występujący w całej Palaearktyce, w Polsce częściej spotykany
jedynie na terenach górskich i podgórskich. Podawany z Bieszczadów (DRABER-MOŃKO 1971), Pienin (DRABER-MOŃKO 1978), Krainy Świętokrzyskiej
(DRABER-MOŃKO 1993), Roztocza (DRABER-MOŃKO 1996), ponadto wykazany z Niziny Mazowieckiej (DRABER-MOŃKO 1986) i Puszczy Białowieskiej
(SZPILA w druku). Na terenie GLPK oba złowione osobniki pochodziły
z grądów.
Pollenia mayeri JACENTKOVSKÝ, 1941
– Czarny Bryńsk DD19, 20 X 1996 2%% 1 &, 3 IV 1997 1%, 14 VIII 1997 1& .
W Polsce wykazany z Niziny Mazowieckiej (DRABER-M OŃKO 1982a), Pomorza Zachodniego (DRABER-MOŃKO 1985), Krainy Świętokrzyskiej (DRABER-MOŃKO 1993) i Roztocza (DRABER-MOŃKO 1996). W Parku stwierdzony w borze mieszanym, ponadto osobniki tego gatunku zbierano z okien budynku Zielonej Szkoły „Ekoczar” w Czarnym Bryńsku.
Miltogramma rutilans MEIGEN , 1824
– Buczkowo DD19, 10 VII 1995 1&.
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Palaearktyce. Na obszarze
Polski stwierdzony do tej pory tylko z dwóch stanowisk: Sokołowa Dolnego
w Krainie Świętokrzyskiej (pow. Jędrzejów) i okolic Olsztyna (DRABER-MOŃKO 1973). Na terenie GLPK stwierdzono obecność tego gatunku
na murawie psammofilnej.
Sarcophaga teretirostris P ANDELLE, 1896
– Gutowo DD19, 13 VIII 1997 1%.
Na terenie Polski stwierdzony w okolicach Słubic (RIEDEL 1934) i na Pojezierzu Mazurskim (okolice Giżycka) (DRABER-M OŃKO 1973). Na obszarze Parku wykazany z wilgotnych łąk.
Sarcophaga subulata P ANDELLE, 1896
– Gutowo DD19, 13 VIII 1997 1% .
W Polsce wykazany z Puszczy Kampinoskiej (Draber-Mońko 1973),
Pienin (Draber-Mońko 1978) i Krainy Świętokrzyskiej (Draber-Mońko
1993). Na terenie Parku stwierdzony na wilgotnych łąkach.
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Tab. Występowanie Calliphoridae, Rhinophoridae i Sarcophagidae w wybranych środowiskach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Occurrence of Calliphoridae, Rhinophoridae and Sarcophagidae in selected habitats of Górzno-Lidzbark Landscape Park).
Oznaczenia (Lettering): A – Festuco-Brometea, B – Sedo-Scleranthetea, C – Arrhenatherion elatiors, D – Molinietalia, E – Epilobietea angustifolii, F – Querco roboris-Pinetum, G – Tilio-carpinetum, H – Circaeo-Alnetum, J – Carici-elogatae Alnetum, K – Artemisietea, L – okna budynków (windows of buildings), + – obecność gatunku na
podstawie prób jakościowych (presence of species based on qualitative samples), liczby oznaczają liczbę
okazów w próbach ilościowych (numbers denote the number of specimens in quantitative samples).

Gatunek (Species)
1

10
39
5

+
3
3

6
1
1

B
3

C
4

Środowisko (Habitat)
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Calliphoridae
Bellardia viarum (R.-D.)
Bellardia vulgaris (R.-D.)
Bellardia stricta (VILL .)
Calliphora loewi ENDER.
Calliphora subalpina (RINGD .)
Calliphora uralensis VILL.
Calliphora vicina (R.-D.)
Calliphora vomitora (L.)
Cynomya mortuorum (L.)
Onesia floralis R.-D.
Phormia regina (M EIG.)
Protocalliphora azurea (FALL.)
Protophormia terraenovae (R.-D.)
Eurychaeta palpalis (R.-D.)
Lucilia ampullacea VILL.
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Rhinomorinia sarcophagina (SCHIN.)
Rhinophora lepida (MEIG.)
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Sarcophagidae
Macronychia polyodon (M EIG.)
Metopia argyrocephala MEIG.
Metopia campestris (FALL.)
Metopia staegerii ROND.
Miltogramma germari M EIG.

3
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Lucilia bufonivora MONIEZ
Lucilia caesar (L.)
Lucilia illustris (MEIG.)
Lucilia richardsi COLLIN
Lucilia sericata (MEIG.)
Lucilia silvarum (MEIG.)
Melinda viridicyanea R.-D.
Pollenia amentaria (SCOP.)
Pollenia atramentaria (MEIG.)
Pollenia griseotomentosa JAC.
Pollenia hungarica ROGNES
Pollenia labialis R.-D.
Pollenia mayeri JAC.
Pollenia pediculata MACQ.
Pollenia rudis (FABR .)
Pollenia vagabunda (MEIG.)

2

Miltogramma punctata MEIG.
Miltogramma rutilans MEIG.
Senotaina conica (FALL.)
Taxigramma siphonina (ZETT .)
Angiometopa falleni PAPE
Brachicoma devia (FALL.)
Sarcophila latifrons (F ALL.)
Blaesoxipha plumicormis (ZETT .)
Blaesoxipha (Servaisia) erythrura (MEIG.)
Sarcophaga (Bellieriomima) subulata (PAND.)
Sarcophaga (Discachaeta) arcipes PAND.
Sarcophaga (Discachaeta) pumila MEIG.
Sarcophaga (Helicophagella) melanura MEIG.
Sarcophaga (Heteronychia) haemorrhoa MEIG.
Sarcophaga (Heteronychia) proxima ROND.
Sarcophaga (Krameromyia) anaces WALK .
Sarcophaga (Liosarcophaga) emdeni ROHD.
Sarcophaga (Liosarcophaga) teretirostris PAND.
Sarcophaga (Parasarcophaga) albiceps MEIG.
Sarcophaga (Myorhina) nigriventris MEIG.
Sarcophaga (Myorhina) socrus ROND.
Sarcophaga (Robineauella) caerulescens ZETT .
Sarcophaga (Sarcophaga) carnaria (L.)
Sarcophaga (Sarcophaga) variegata (SCOP.)
Sarcophaga (Sarcophaga) lehmani MÜLL.
Sarcophaga (Thyrsocnema) incisilobata PAND .
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SUMMARY
The paper presents results of faunistic survey of three dipteran families (Calliphoridae,
Sarcophagidae, Rhinophoridae) in Górzno-Lidzbark Landscape Park. Thirty one species of
Calliphoridae, 31 of Sarcophagidae and 2 of Rhinophoridae have been found. The records of
Miltogramma rutilans MEIG. and Sarcophaga teretirostris PAND. are their third locality in Poland.
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RECENZJE

W liczącej 13 rozdziałów książce wydzielić można cztery części. W pierwszej z nich, po
krótkim wstępie autor podaje ogólne informacje o Lestidae, poczynając od cech je wyróżniających, poprzez pozycję systematyczną do podziału na taksony niższego rzędu. W dwóch kolejnych rozdziałach przedstawiony jest szczegółowy opis morfologii imago i larwy, bogato
ilustrowany zdjęciami skaningowymi i świetnymi rysunkami. Po nich następuje charakterystyka współczesnego rozmieszczenia Lestidae – geograficznego i pionowego (zasięgi n.p.m.).
Na końcu omówiony jest okres pojawu imagines i wpływające nań czynniki.
W części drugiej przedstawiony jest przegląd systematyczny występujących w Europie rodzajów i gatunków (łącznie 8 gatunków należących do 2 rodzajów). Poruszane są tu następujące problemy: taksonomia, nomenklatura i związane z nią wątpliwości, morfologia imago
i wylinki, rozmieszczenie geograficzne, preferencje środowiskowe oraz okres pojawu imago.
Opisy morfologii ilustrowane są rysunkami i kolorowymi zdjęciami, dane o rozmieszczeniu – mapami.
W trzeciej części książki szczegółowo omówiony jest cykl życiowy Lestidae w fazach: jaja,
larwy oraz imago – w okresie dojrzewania, dojrzałości i fazie końcowej życia.
Na koniec autor przedstawia zagrożenia europejskich Lestidae i sposoby ich ochrony.
Książkę kończy bogaty wykaz piśmiennictwa i obszerny indeks.
Omawiana praca stanowi ważną pozycję w europejskim piśmiennictwie odonatologicznym. Wynika to z obszernej i głębokiej analizy prezentowanych problemów, możliwej dzięki
szczęśliwemu pomysłowi omawiania w jednej książce jednej tylko rodziny ważek. W pracach
dotyczących całości odonatofauny europejskiej, liczącej 114 gatunków, wiele zagadnień musi
być z braku miejsca pomijanych lub omawianych pobieżnie. Szczególnie istotna jest obszerna i bardzo kompetentna prezentacja danych o różnych aspektach biologii i ekologii
Lestidae. W kilku ostatnich dekadach nastąpiła prawdziwa eksplozja prac poświęconych tej
problematyce, dzięki czemu uzyskano wiele interesujących informacji, w tym także rzucających nowe światło na niektóre kontrowersyjne dotychczas zagadnienia. Dzięki omawianej
pracy czytelnik może się zapoznać z aktualnym staniem wiedzy w tej dziedzinie.
W pozycjach tego typu, jak omawiana, największe wątpliwości budzą zazwyczaj mapy
przedstawiające rozmieszczenie geograficzne gatunków. Dokładne i wiarygodne dla Europy
Zachodniej, obfitują zwykle w błędy w części dotyczącej środkowej i wschodniej części kontynentu. Pod tym względem omawiane dzieło prezentuje się bardzo korzystnie – zwłaszcza
na tle monografii ASKEW (1988) (patrz też: TOŃCZYK 1994: Przegl. zool. 37, 1-2: 117-118).
Mimo to autor nie ustrzegł się błędów. Trudno stwierdzić, czy wynikło to z niepełnej znajomości piśmiennictwa z Europy Środkowej, czy ze złego przedstawienia przebiegu Wisły, stanowiącej prawdopodobnie jeden z punktów orientacyjnych przy rysowaniu zasięgów (od
okolic Sandomierza jej linia poprowadzona została wzdłuż Sanu – błąd ten pojawia się
zresztą także w innych książkach serii). Nie miało to znaczenia dla gatunków stanowiących
w Europie Środkowej element przejściowy, zaważyło jednak na błędnym przedstawieniu
części zasięgu Sympecma paedisca.
Ważna dla odbioru książki jest jej forma edytorska. Staranne wydanie, dobrej klasy papier, liczne, świetnie wydrukowane ilustracje powodują, że bierze się ją do ręki z prawdziwą
przyjemnością. Nie bez znaczenia jest też fakt, że napisana jest językiem przystępnym i łatwym do tłumaczenia, co nie utrudnia korzystania z niej obcokrajowcom.
Podsumowując, omawianą pracę można uznać za wartą polecenia każdemu, kto pasjonuje się ważkami. Stanowić będzie cenną pozycję zarówno dla osób początkujących, jak i zainteresowanych szczegółowymi aspektami biologii i ekologii tej grupy owadów.
PAWEŁ BUCZYŃSKI, Lublin
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KRÓTKIE DONIESIENIA
SHORT COMMUNICATIONS

224. Materiały do poznania Steninae (Coleoptera: Staphylinidae) torfowisk
wschodniej Polski
Contribution to the knowledge of the Steninae (Coleoptera: Staphylinidae) of peat
bogs of eastern Poland
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Steninae, new records, peat bogs, E Poland.

Poniżej podano wykaz stanowisk 25 gatunków chrząszczy z rodzaju Stenus LATR, które
zebrano na niektórych terenach torfowiskowych Podlasia i Niziny Sandomierskiej, w środkowo-wschodniej Polsce. Zdecydowaną większość złowionych taksonów po raz pierwszy wykazano z wymienionych krain, a znane już z nich gatunki oznaczono gwiazdką (*).
Podlasie
– Bukowski Las ad Macoszyn (FB79) – śródleśne torfowisko wysokie: Stenus ater MANN.,
S. proditor ER., S. incrassatus ER., *S. melanarius STEPH., S. bohemicus MACH., S. cicindeloides (SCHALL .), S. fornicatus STEPH., *S. kiesenwetteri ROSENH., S. latifrons ER., S. solutus ER., S. bifoveolatus GYLL., S. binotatus LJ ., S. flavipes STEPH., S. palustris ER.;
– Rez. „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” (FC40) – torfowisko niskie (turzycowisko):
S. juno (PAYK.), S. carbonarius GYLL., S. cicindeloides (SCHALL.), S. latifrons ER., S. solutus ER., S. bifoveolatus GYLL., S. palustris ER.;
– Rez. „Żółwie Błota” (FB89) – obrzeże torfowiska niskiego: S. palustris ER.,
– Macoszyn (FB79) – śródleśne torfowisko niskie (turzycowisko): S. fuscipes GRAV., S. bifoveolatus GYLL.;
– Torfowisko Krugłe Bagno, wieś Jelino (FB49) – torfowisko przejściowe i wysokie: *S. melanarius STEPH., *S. crassus STEPH., * S. formicetorum MANN., *S. tarsalis LJUNGH, S. flavipes STEPH.;
– Podpakule (FB89) – torfowisko niskie (turzycowisko): S. fornicatus STEPH.
Nizina Sandomierska
– Łążek Ordynacki (EB90) – śródleśny rów otoczony wąskim pasem torfowiska wysokiego:
S. lustrator ER., S. kiesenwetteri ROSENH ., *S. latifrons ER., S. solutus ER.;
– Rez. „Szklarnia” (FB00) – śródleśne torfowisko niskie (turzycowisko): S. juno (PAYK .),
S. nitens STEPH., *S. latifrons ER., S. binotatus LJ .;
– Góry Tułowe (EB91) – torfowisko przejściowe z turzycowiskiem: *S. latifrons ER.;
– Bagno Rakowskie (FB10) – torfowisko przejściowe i wysokie: S. boops LJ., S. melanarius STEPH., S. fornicatus STEPH., S. latifrons ER.;
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– Boreczki (FB10) – torfowisko przejściowe: S. tarsalis LJ., S. bifoveolatus GYLL.;
– Kol. Sokołówka (FB10) – torfowisko przejściowe i wysokie: S. melanarius STEPH., *S. latifrons ER., S. fuscicornis ER.
Spośród wyżej wymienionych gatunków na szczególną uwagę zasługują S. proditor (1ex.)
i S. kiesenwetteri (6 exx. i 3 exx.). W Polsce są one znane dotychczas tylko z kilku stanowisk,
dane te jednak pochodzą najczęściej sprzed kilkudziesięciu lat. Współczesne informacje
o występowaniu drugiego z wymienionych myśliczków pochodzą jak dotychczas tylko z Podlasia (dane autora), dawniej był on podawany również z Pojezierza Mazurskiego. Oba taksony są uważane za stenotopy torfowisk wysokich i przejściowych, gdzie zasiedlają strefę silnie
wilgotnych torfowców. Wymienione biotopy podlegają jednak często szybkiej sukcesji lub
degradacji (eutrofizacja, zarastanie, wysychanie). W związku z tym, podane w literaturze ich
stanowiska mogą być już nieaktualne. Jak wynika z kilkuletnich obserwacji autora, niezbędnym elementem środowiska warunkującym obecność S. kiesenwetteri na torfowisku, są stale
podtopione kępy situ. Informacje te potwierdzają także, ogólnikowe wzmianki w piśmiennictwie. Na podanych wyżej stanowiskach omawiany gatunek wypłaszano wodą z kęp Juncus
effusus L. W środkowo-wschodniej Polsce najliczniej był on obserwowany od trzeciej dekady
marca do połowy kwietnia. Przy końcu tego okresu odnotowano również pojedyncze przypadki kopulacji.
Bernard STANIEC, Lublin

225. O parazytoidach (Hymenoptera: Eulophidae) wyhodowanych z wyrośli
i min na liściach grabu Carpinus betulus L.
On parasitoids (Hymenoptera: Eulophidae) reared from plant-galls and mines on
Carpinus betulus L. leaves
KEY WORDS: Hymenoptera, Eulophidae, new records, Ojców National Park, Poland.

W Ojcowskim Parku Narodowym w Dolinie Sąspówki, zebrano dwie próby opadłych liści
grabu Carpinus betulus L. zawierające wyrośla Zygiobia carpini (F. LÖW) (Diptera: Cecidomyiidae) i miny Lithocolletis carpinicolella STT. (Lepidoptera: Gracillariidae). Pierwszą próbę
(193 liście) zebrano 17 XI 1995, natomiast drugą (200 liści) 1 V 1996.
W wyniku prowadzonych hodowli, w okresie od 1 III 1996 do 31 V 1996 uzyskano parazytoidy: (Hymenoptera: Eulophidae):
Chrysocharis laomedon (WALKER)
– Ojcowski P. N. (DA16), 78&& , 28%%, ex larvae L. carpinicolella.
Aprostocetus sp. aff. palustris GRAHAM
– Ojcowski P. N. (DA16), 3&& , ex larvae Z. carpini.
W „Wykazie zwierząt Polski” (WIŚNOWSKI B., [W:] RAZOWSKI J. [red.], 1997: 152-157)
Aprostocetus sp. aff. palustris nie jest podawany. Wobec tego gatunek ten jest gatunkiem nowym dla fauny Polski.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Dr. Z. BOUČKOWI za oznaczenie parazytoidów.
Małgorzata SKRZYPCZYŃSKA, Kraków
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226. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki z rodzaju Leiodes LATREILLE, 1896
(Coleoptera: Leiodidae)
New for Poland and rare species of the genus Leiodes LATREILLE, 1896 (Coleoptera:
Leiodidae)
KEY WORDS: Coleoptera, Leiodidae, Leiodes, new records, Poland.

Chrząszcze z rodzaju Leiodes LATR. należą do najsłabiej poznanych w Polsce. Rewizja
tego rodzaju ukazała się dopiero w ostatnich latach (DAFFNER H., 1983: Folia ent. hung.,
44: 9-163) i jej autor podaje w wątpliwość większość starszych danych faunistycznych. Poniżej podajemy nowe stanowiska kilku gatunków, dwa z nich nie były do tej pory w sposób
pewny wykazane z Polski. Okazy pochodzą z kolekcji L. B OROWCA oraz Muzeum i Instytutu
Zoologii PAN w Warszawie.
Leiodes brindisi (HOLDHAUS, 1902)
– Dolny Śląsk, Wrocław - Zakrzów, 3 XI 1975, 1ex., leg. L. BOROWIEC .
Nowy dla fauny Polski. Podawany ogólnikowo z Beskidów, ale z terenów leżących obecnie poza granicami kraju. Gatunek uchodzi za górski, ale bywa też poławiany na pogórzu
i nizinach, z reguły jesienią.
Leiodes flavicornis (BRISOUT , 1803)
– Bieszczady, Wetlina, stanica koni straży ochrony parku, 22 VII 1994, 2 exx., leg. L. BOROWIEC.
Dotychczas podawany tylko z okolic Przemyśla.
Leiodes longipes (SCHMIDT, 1841)
– Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Kraków - centrum, w locie, VII 1979, 1 ex., leg. L. BOROWIEC.
Z Polski brak jest wiarygodnych danych o jego występowaniu. Autor opisu oryginalnego
wymienia co prawda w ogólnym rozsiedleniu „Pomorze”, ale bez bliższych danych.
Leiodes nitida (REITTER , 1884)
– Bieszczady, Suche Rzeki ad Zatwarnica, 20 VII 1974, 1 ex., leg. L. BOROWIEC .
– Tatry polskie, 1 ex., Dr. MAZUR.
Podawany przed wieloma laty z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Beskidu Zachodniego.
Leiodes obesa (SCHMIDT, 1841)
– Wyżyna Lubelska, Gródek ad Hrubieszów, 2–6 VII 1995, 1 ex., leg. L. BOROWIEC .
– Pieniny, Trzy Korony, 15 VIII 1939, 1ex., leg. Sz. TENENBAUM.
Wymieniany z 9 krain, ale w większości przed wielu laty. Nowy dla Wyżyny Lubelskiej
i Pienin.
Leiodes oblonga (ERICHSON , 1845)
– Dolny Śląsk, Wrocław - Wojnów, 10 X 1976, 1 ex., leg. L. BOROWIEC .
Rzadki gatunek, notowany z 4 krain, w tym przed 85 laty z Dolnego Śląska.
Leiodes pallens (STURM , 1807)
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Ruda Milicka ad Milicz, 17–27 VII 1991, 2 exx., leg.
L. BOROWIEC .
– Pieniny, Krościenko, 25 VIII 1977, 1 ex., leg. L. BOROWIEC .
– Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Kraków - Bielany, 1 ex., leg. J. Z ABŁOCKI.
Notowany z 7 krain, ale nie z podanych powyżej.

56

KRÓTKIE DONIESIENIA

Leiodes strigipenne (DAFFNER, 1983)
– Pieniny, Dolina Pienińskiego potoku, 25 VIII 1977, 1 ex., leg. L. BOROWIEC .
Niedawno opisany gatunek, nowy dla fauny Polski.
Lech B OROWIEC, Wrocław (Polska)
Jan COOTER, Hereford (Wielka Brytania)

227. Nowe stanowisko Sympetrum fonscolombii (SÉLYS, 1840) (Odonata:
Libellulidae) na Pojezierzu Pomorskim
New record of Sympetrum fonscolombii (SÉLYS , 1840) (Odonata: Libellulidae) from
the Pomeranian Lakeland
KEY WORDS: Odonata, Libellulidae, Sympetrum fonscolombii, larva, record, Poland.

Sympetrum fonscolombii (SÉL.) jest gatunkiem śródziemnomorskim, w Polsce osiągającym północną granicę areału. W polskich warunkach klimatycznych jest allochtonem, nie
tworzącym trwałych populacji ze względu na surową zimę. Źródłem znajdowanych co pewien czas populacji jest migracja. Osobniki zaleciałe do Polski, pierwsza generacja (łowiona
wiosną) rozmnażają się jednak, czego dowodzą odłowy larw i imagines drugiej generacji
(lato i jesień).
W trakcie badań prowadzonych w 1998 roku na Pojezierzu Pomorskim stwierdzono nowe
stanowisko S. fonscolombii:
– 4,5 km na zachód od wsi Załom, 53°06' N, 16°01' E, UTM: WU67, rów wypływający z osuszonego torfowiska niskiego, szerokość 40–50 cm, głębokość 5–10 cm, woda przejrzysta,
nurt wolny, dno piaszczysto-muliste, roślinność: trawy, turzyce, nielicznie rzęsa,
26 VI 1998, 1 larwa w próbie zebranej czerpakiem hydrobiologicznym, razem z larwą
S. vulgatum (L.).
W Polsce znanych było dotychczas 16 stanowisk S. fonscolombii, położonych przeważnie
na południu kraju. Na północy kraju znajdowano go na Mazurach (Kłębowo, Ełk) i Pomorzu
(okolice Szczecina). Wykazano go też z Polski środkowo-wschodniej, Puszczy Kampinoskiej,
Wielkopolskiego P. N. i Poznania. Stanowisko podane w niniejszej pracy jest drugim w Polsce, obok Wielkopolskiego P. N. (MIELEWCZYK 1966: Pr. Monograf. Przyr. Wielkop. Parku
Nar., 4, 3: 57-93.) i najdalej wysuniętym na północ, na którym stwierdzono larwę omawianego gatunku. Wykazanie larw na Pojezierzach: Pomorskim i Wielkopolskim, jak też odłów
w Poznaniu młodego imago drugiej generacji (BERNARD 1997: Notul. odonatol., 4, 10:
159-160.), uprawdopodobnia kwestionowane przez J. URBAŃSKIEGO (U RBAŃSKI 1948:
Ann. UMCS, C, 3, 11: 289-317.) dane ze Szczecina i Ełku.
Obserwacje czynione ostatnio w Europie Środkowej wskazują na poszerzanie się areału
S. fonscolombii ku północy. W niektóre lata odnotowuje się liczne i o dużym zasięgu inwazje: obserwowana w 1996 r. osiągnęła 54° N szerokości geograficznej (LEMPERT 1997: Libellula, 16, 3/4: 143-168.). Można więc założyć, że przy odpowiednio ukierunkowanej penetracji terenu może pojawić się więcej informacji o występowaniu tego bardzo interesującego
gatunku w naszym kraju. Przy poszukiwaniach należy zwrócić szczególną uwagę na takie
środowiska, jak: płytkie stawy, drobne zbiorniki (zwłaszcza w piaskowniach i żwirowniach)
oraz stagnujące rowy melioracyjne. Warto też zbierać larwy i wylinki, które ze względu na
charakterystyczny wygląd (brak kolców grzbietowych) są łatwe do oznaczenia.
Paweł BUCZYŃSKI, Lublin
Stanisław CZACHOROWSKI, Olsztyn

WIAD. ENTOMOL., 18 (1): POZNAŃ 1999

57

228. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Gracillariidae (Lepidoptera)
w południowo-wschodniej Polsce
New records of rare species of Gracillariidae (Lepidoptera) from south-eastern Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Gracillariidae, rare species, records, SE Poland.

Do rodziny Gracillariidae należą niewielkie motyle o rozpiętości skrzydeł nie przekraczającej 18 mm. W stadium larwalnym minują liście drzew, rzadziej krzewów i roślin zielnych.
Z terenu Polski wykazano 104 gatunki z tej rodziny. Dotychczasowe dane o ich rozsiedleniu
w niektórych regionach kraju są bardzo skąpe, dotyczy to przede wszystkim południowo-wschodniej Polski, skąd poniżej podaję nowe stanowiska dla 10 rzadko spotykanych gatunków.
Za przekazanie danych do niniejszej pracy serdecznie dziękuję Panom prof. Jarosławowi
BUSZKO oraz mgr Krzysztofowi PAŁCE.
Micrurapteryx kollariella (ZELLER, 1839)
– EB68 Kazimierz Dolny, 19 X 1996, 1 ex. ex larva, z miny na Cytisus nigricans L.;
– EB69 Parchatka, 4 VIII 1995, 1 ex. ex larva, z C. nigricans L.;
– EB78 Bochotnica, 25 VIII 1997, 1 ex. ex larva, z C. nigricans L.;
– FA49 Józefów, 1 VIII 1978, 1 ex. ex larva, z miny na C. ratisbonensis SCHAEFF., J. B USZKO leg.;
– FB39 Rogóźno, 5 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FB54 Ostrzyca, 25 V 1987, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FB63 Skierbieszów, 6 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FB67 rez. „Stawska Góra”, 5 X 1986, miny na C. nigricans L., J. B USZKO leg., 6 VIII 1994,
1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FB73 rez. „Rogów”, 6 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FB87 rez. „Brzeźno”, 5 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FB90 rez. „Skarpa Dobużańska”, 6 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FB91 Lipowiec, 6 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FC31 Makoszka, 3 X 1986, miny na C. nigricans L., J. BUSZKO leg.;
– FC50 Wytyczno, 4 X 1986, miny na C. nigricans L., J. B USZKO leg.;
– GB03 Czumów, 6 VIII 1995, 1 ex.; Gródek, 4 XI – 6 XI 1986, 23 exx. ex larvae, K. PAŁKA leg., 18 VI 1995, 1 ex.
Gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju.
Caloptilia falconipennella (HÜBNER, 1813)
– EB68 Janowice, 27 IV 1996, 1 ex., do światła na skraju olsu.
W Polsce notowany lokalnie na niżu i pogórzu.
Caloptilia fribergensis (F RITZSCHE, 1871)
– EB68 Kazimierz Dolny, 23 VII 1997, 1 ex. ex larva;
– EB78 Rąblów, 18 VII 1997, 1 ex. ex larva.
Oba okazy wyhodowano z larw zebranych na liściach Acer pseudoplatanus L.
Gatunek znany dotychczas z Pienin i Ojcowskiego Parku Narodowego.
Caloptilia roscipennella (HÜBNER , 1796)
– EB89 Kurów, 14 VIII 1995, 1 ex.;
– FB17 Świdnik, 24 VI 1992, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FB67 rez. „Stawska Góra”, 6 VIII 1994, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– GB01 Witków, 2 VIII 1995, 1 ex.;
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– GB03 Hrubieszów, 6 VIII 1995, 1 ex.
Gatunek wykazany z Polski w XIX wieku z Wrocławia , a ostatnio stwierdzony w Krakowie i okolicach Kazimierza Dolnego.
Aspilapteryx tringipennella (ZELLER, 1839)
– EB53 Dwikozy, 18 VII 1986, 1 ex., 4 VIII 1987, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FB67 rez. „Stawska Góra”, 6 VIII 1994, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FA88 Machnów, 1 VIII 1995, 3 exx.;
– FA98 Dyniska, 5 VIII 1995, 1ex.;
– GB03 Czumów, 31 VII 1995, 2 exx.; Gródek, 11 VI 1987, 1 ex., K. PAŁKA leg.
W Polsce znany z rozproszonych stanowisk na niżu i pogórzu.
Calybites quadrisignella (ZELLER, 1839)
– EB68 Janowice, 30 VII 1996, 1 ex.;
– EB79 Parchatka, 7 VII 1996, 1 ex. ex l., z miny na Rhamnus cathartica L.;
– FA88 Machnów, 23 VII 1994, 1 ex., K. PAŁKA leg.;
– FB63 Skierbieszów, 6 X 1986, miny na Rh. cathartica L., J. BUSZKO leg.;
– FB81 Perespa, 6 X 1986, miny na Rh. cathartica L., J. B USZKO leg.
Gatunek wykazany z rozproszonych stanowisk w zachodniej i południowej części Polski.
Acrocercops brongniardella (FABRICIUS , 1798)
– EB67 Rogów, 5 X 1996, miny na Quercus robur L.;
– EB68 Dobre, 17 V 1996, 1 ex., 8 VI 1996, 1 ex. ex larva, z miny na Q. robur L.; Kazimierz
Dolny - Góra Trzech Krzyży, 14 VI 1997, 2 exx. ex larvae, z Q. robur L.; Oblasy, 2 X 1996,
miny na Q. robur L.;
– EB78 Bartłomiejowice, 9 X 1996, miny na Q. robur L.; Bochotnica, 14 VI 1997, miny na
Q. robur L.; Celejów, 4 X 1995, 1 ex.; Karmanowice, 8 VI – 10 VI 1996, 4 exx. ex larvae,
z Q. robur L.;
– EB89 Zastawie, 28 VI 1996, miny na Q. robur L.;
– FB05 rez. „Podzamcze”, 14 X 1996, miny na Q. robur L.;
– FB27 Świdnik, 26 V 1992, 2 exx., K. PAŁKA leg.
Wykazany z kilkunastu rozproszonych stanowisk w południowej i zachodniej części Polski.
Dialectica imperialella (ZELLER, 1847)
– EB67 Rogów, 27 IV 1997, 1 ex. ex larva, z miny na Pulmonaria obscura DUM.;
– EB78 Celejów, 5 VI 1997, 1 ex.; Rąblów, 29 IV 1996, 1 ex. ex larva, 1 V 1997, 1 ex. ex larva, 6 V 1997, 2 exx. ex larvae, z P. obscura DUM.;
– EB79 Parcharka, 22 X 1996, miny na P. obscura DUM.;
– GB04 rez. „Liski”, 25 IX 1997, miny na P. obscura DUM., K. PAŁKA leg.
Gatunek wykazany w XIX wieku z okolic Szczecina i Wrocławia, ostatnio stwierdzony tylko w okolicach Torunia i Bydgoszczy.
Ornixola caudulatella (ZELLER, 1839)
– FC40 Poleski Park Narodowy: Jezioro Moszne, 11 VI 1991, 1 ex., K. P AŁKA leg.
Gatunek znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski, ostatnio wykazany z okolic Torunia.
Callisto insperatella (NICKERL, 1864)
– EB68 Janowice, 4 V 1996, 1 ex. złowiono w olsie na pniu Prunus padus L.
Gatunek niedawno odkryty w Polsce, podany z kilkunastu stanowisk skoncentrowanych
w północno-wschodniej części kraju.
Anna MAZURKIEWICZ , Lublin
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229. O występowaniu Chloroclysta infuscata (TENGSTRÖM, 1869) (Lepidoptera: Geometridae) w Białowieskim Parku Narodowym
On the occurrence of Chloroclysta infuscata (TENGSTRÖM, 1869) (Lepidoptera: Geometridae) in the Białowieża National Park
KEY WORDS: Lepidoptera, Geometridae, Chloroclysta infuscata, new records, Białowieża N. P., Poland.

Chloroclysta infuscata (TENGSTR.) jest borealnym miernikowcem znanym z Azji, północnej Europy i dysjunktywnych stanowisk na torfowiskach wysokich w Polsce i Czechach.
Pierwsze polskie stanowisko odkryto koło Czarnego Dunajca w 1962 r. (MALKIEWICZ ,
SZPOR 1993: Wiad. entomol. 12, 3: 215-222). Poszukiwania w odpowiednich biotopach na
terenie całego kraju nie przynoszą dotychczas potwierdzenia, że gatunek występuje aktualnie w Polsce.
W kolekcji S. ADAMCZEWSKIEGO przechowywanej w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Łomnej koło Warszawy znaleziono okazy tego motyla łowione w Puszczy Białowieskiej:
– Białowieski P. N. – oddz. 373: (UTM: FD83), 30 VI 1966, 1%, 3 VII 1967, 1&, S. ADAMCZEWSKI leg., przyleciały do światła w borze bagiennym.
Mimo intensywnych badań motyli Puszczy Białowieskiej prowadzonych przez ostatnie
40 lat , są to jedyne okazy Ch. infuscata znalezione na jej obszarze. Wskazuje to na stosunkowo słabą penetrację nielicznych w tej puszczy torfowisk wysokich i borów bagiennych,
a także przypuszczalnie niską liczebność gatunku na jego stanowiskach. Dotyczy to również
szeregu innych motyli Puszczy o występowaniu ograniczonym do omawianych środowisk.
Niestety biotopy te ulegają wysychaniu i sukcesji roślinnej, co jest widoczne wyraźnie w części gospodarczej Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko. Sukcesja ekspansywnych gatunków
drzew i krzewów dotknęła również bór bagienny w oddziale 373 Białowieskiego P. N., co pozwala uznać to stanowisko Ch. infuscata za wygasłe. Wydaje się jednak możliwe, że motyl
ten przetrwał jeszcze w rozleglejszych borach bagiennych i torfowiskach północnej części
powiększonego Parku Narodowego, lecz potwierdzenie tego wymagałoby starannie zaplanowanych badań w oparciu o doświadczenia lepidopterologów skandynawskich.
Adam MALKIEWICZ, Wrocław

230. Nowe dla Roztocza gatunki sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae)
Noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) new to the fauna of Roztocze (SE Poland)
KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, records, Roztocze Upland, SE Poland.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w miejscowości Hrebenne (UTM: FA87) na Roztoczu Południowym w okresie 27 VII – 8 VIII 1991 r. stwierdziłem występowanie dwóch gatunków Noctuidae nie wykazanych dotychczas z Roztocza. Są to:
– Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825);
– Protoschinia scutosa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775).
Andrzej K OKOT , Wrocław
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231. Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z Obniżenia Ścinawskiego
(Dolina Odry)
Interesting butterflies (Lepidoptera) of the Obniżenie Ścinawskie (Odra Valley)
KEY WORDS: Lepidoptera, new records, Odra Valley, Poland.

Podczas badań prowadzonych w latach 1996 – 1998 w Dolinie Środkowej Odry stwierdzono występowanie szeregu interesujących gatunków motyli, z których kilka zasługuje na oddzielne odnotowanie.
Anticlea derivata (DEN . et SCHIFF.) (Geometridae)
– Tarchalice (UTM: XS09), 1 ex., 3 V 1997, M. LISIECKA (obecnie MARZEC) leg.
Gatunek znany z nielicznych stanowisk w środkowej i południowej Polsce, głównie z pogórza i gór. Dotychczas nie wykazywany z Doliny Środkowej Odry.
Hyphoraia aulica (L.) (Arctiidae)
– Wodnica (XS09), 1 ex., 1 V 1997, dorosła wędrująca gąsienica, M. LISIECKA (obecnie MARZEC) leg.
Gatunek obecnie bardzo rzadko notowany, dawniej lokalny w całym kraju. Ostatnia informacja o jego występowaniu na pobliskich Wzgórzach Trzebnickich pochodzi z 1855 roku.
Boloria dia (L.) (Nymphalidae)
– Śleszów (XT01), 1 ex., 20 VII 1996, A. M ALKIEWICZ leg.
Gatunek w ostatnich dziesięcioleciach nie wykazywany z części nizinnej Dolnego Śląska,
mimo występowania wielu populacji w pozostałych regionach Polski.
Erebia medusa (DEN . et SCHIFF.) (Satyridae)
– Dębno (XS08), 1 ex., 29 V 1997, A. MALKIEWICZ leg.
– Śleszów (XT01), liczny, 14 VI 1997, 30 V 1998, A. MALKIEWICZ leg.
W Polsce poza górami i pogórzem gdzie jest liczny, występuje lokalnie na nizinach. Powyższe stanowiska są nowymi na granicy zasięgu tego gatunku.
Adam MALKIEWICZ, Wrocław
Magdalena MARZEC , Wrocław

232. Eucarta virgo (TREIT.) (Lepidoptera: Noctuidae) na Ziemi Chełmińskiej (północno-wschodnia Polska)
Eucarta virgo (TREIT.) (Lepidoptera: Noctuidae) in Ziemia Chełmińska (NE Poland)
KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Eucarta virgo, record, NE Poland.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych nad motylami okolic Wąbrzeźna na Ziemi Chełmińskiej stwierdzone zostało występowanie tam Eucarta virgo (TREIT.).
– ad Wąbrzeźno (UTM: CE60), 11 IX 1998, 1&, leg. Sz. KRAWCZYK.
Jest to najdalej na północ wysunięte, znane stanowisko tego motyla w Polsce. Do niedawna omawiany gatunek znany był w naszym kraju tylko z Bieszczadów. W ostatnich latach obserwuje się jego ekspansję w kierunku północnym i zachodnim, gdyż znaleziony był w okolicach Dwikoz (Wyżyna Małopolska) oraz koło Kępna w Wielkopolsce.
Szymon KRAWCZYK, Wąbrzeźno
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I Krajowe Seminarium Odonatologiczne,
Bromierzyk, 17 – 19 kwietnia 1998
W dniach 17 – 19 kwietnia odbyło się I Krajowe Seminarium Odonatologiczne. Organizatorami pierwszego oficjalnego spotkania polskich odonatologów, była Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Zakład Limnologii i Ekologii Bezkręgowców Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Przewodniczący i organizator spotkania mgr Grzegorz TOŃCZYK, składa szczególnie serdeczne podziękowania mgr Małgorzacie K LUKOWSKIEJ, prof. dr hab. Andrzejowi PIECHOCKIEMU oraz studentom III roku biologii UŁ : Aleksandrze PIOTROWSKIEJ, Konradowi GONERZE i Mariuszowi OSÓBCE dzięki, pomocy których było możliwe zorganizowanie seminarium. Spotkanie odbyło się w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Bromierzyku na
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Seminarium zgromadziło 18 uczestników reprezentujących zarówno odonatologów związanych z placówkami naukowymi, jak i amatorów oraz studentów biologii z różnych ośrodków akademickich (Łódź, Poznań, Lublin, Olsztyn, Toruń, Warszawa). Szczególnie cennym
i miłym dla organizatorów było uczestnictwo w obradach : prof. dr hab. Jarosława BUSZKO,
dr Stefana MIELEWCZYKA i dr Andrzeja ŁABĘDZKIEGO.
Tematyką I Krajowego Seminarium Odonatologicznego było przedstawienie stanu poznania odononatofauny Polski oraz określenie kierunków niezbędnych prac oraz zainteresowań odonatologów. Obrady obejmowały bardzo różnorodną tematykę i były podzielone na
dwie zasadnicze części. Pierwszego dnia zostały przedstawione następujące referaty :
– mgr R. BERNARD (UAM Poznań) – „Zmiany w wiedzy o odonatofaunie Polski jako rezultat badań prowadzonych w latach 1990 – 1997”;
– mgr P. B UCZYŃSKI (UMCS Lublin) – „Ważki (Odonata) środkowo-wschodniej Polski:
stan poznania, specyfika i zagrożenia”;
– dr Stefan MIELEWCZYK – „Historia badań odonatologicznych w Polsce”;
– mgr Grzegorz TOŃCZYK – „Występowanie rzadkich gatunków ważek (Odonata) w Polsce
Środkowej”.
Część referatowa została uzupełniona sesją posterową, która obejmowała aktualnie prowadzone badania oraz prezentowała wcześniejsze prace przedstawiane na innych konferencjach (hydrobiologicznych, entomologicznych).
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Druga część seminarium obejmowała prace warsztatowe, podczas których uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z problematyką taksonomiczną oraz z praktyczną nauką oznaczania ważek z rodzaju Sympetrum (imagines) – mgr R. BERNARD, Lestes i rodziny Gomphidae
(larwy) - mgr G. TOŃCZYK. Ta część seminarium okazała się bardzo dobrym i trafionym zamierzeniem organizatorów. Praktyczne poznawanie ważek, dzięki aktywności mgr D. RUTKOWSKIGO (Warszawa), przedłużyło się do późnych godzin wieczornych.
Ostatnią częścią spotkania odonatologów było zebranie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jego głównym elementem było omawianie projektu powstania „Atlasu występowania ważek w Polsce”. Projekt, który w założeniu ma być ukończony w 2005 roku, autorstwa zespołu odonatologów polskich, będzie prezentował aktualny
stań poznania odonatofauny Polski. Jego realizacja ma opierać się, oprócz profesjonalnych
badań, w dużej mierze na aktywności odonatologów – amatorów.
Seminarium, oprócz bardzo ciekawych treści merytorycznych, obfitowało w spotkania towarzyskie, wycieczki po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz szczególnie atrakcyjne pokazy slajdów autorstwa Pana Wiktora MAJAKA, które nawet w tym gronie (a może
zwłaszcza w tym) wzbudziły dużą sensację.
Grzegorz TOŃCZYK, Łódź

III Seminarium Karabidologów Polski, Huta Szklana, 2 – 4. VI. 1998 r.
W dniach 2 – 4 czerwca 1998 r. odbyło się III Seminarium Karabidologów Polski pt. „Monitoring zgrupowań biegaczowatych (Carabidae, Col.) Polski”. Organizatorem był dr Stanisław HURUK z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii WSP w Kielcach. Spotkanie odbyło się
w Ośrodku Wypoczynkowym Jodłowy Dwór pod Św. Krzyżem, w Górach Świętokrzyskich.
Wzięło w nim udział 21osób z następujących instytucji: AR Kraków, Daugavpils Pedagogical
University (DPU) – Łotwa; Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków; Muzeum
Przyrodnicze Ukraińskiej Akademii Nauk (NANU) – Lwów; Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych (RDLP) – Szczecinek; RDLP Warszawa; SGGW Warszawa; Świętokrzyski
Park Narodowy; UMK Toruń; Wigierski Park Narodowy (WgPN); WSP Kielce. Ponadto
udział swój zgłosiły, lecz z różnych przyczyn nie uczestniczyły w seminarium osoby z ATR w
Bydgoszczy i Uniwersytetu Lwowskiego.
Uczestnicy przedstawili 16 referatów, w których omawiali zagadnienia dotyczące m.in.:
areałów górskich Carabidae w północnej części Karpat Wschodnich (prof. J. PAWŁOWSKI
– ISEZ PAN, dr W. RIZUN – NANU); zoogeograficznych osobliwości wśród biegaczowatych
krajów bałtyckich (dr A. BARSEVSKIS – DPU); struktur zgrupowań biegaczowatych w obrębie pola uprawnego (dr S. H URUK – WSP Kielce); zgrupowań biegaczowatych żyjących
w strefach ekotonowych (dr J. SKŁODOWSKI – SGGW); biegaczowatych na wyspach jezior
mazurskich (mgr M. ZALEWSKI – SGGW); biegaczowatych rezerwatu „Bielinek” nad Odrą
i jego okolic (dr T. WOJAS – AR Kraków); zgrupowań biegaczowatych sosnowych borów
świeżych w Polsce (prof. A. L EŚNIAK – WSP Kielce); zmian zachodzących w strukturach
zgrupowań biegaczowatych w Świętokrzyskiego P. N. na podstawie materiału zebranego
w latach 1982–84 i 1994–95 (mgr A. HURUK – WSP Kielce); możliowości wykorzystania biegaczowatych w zintegrowanym monitoringu środowiska przyrodniczego (dr L. KRZYSZTOFIAK – WgPN); oceny bioróżnorodności leśnych środowisk Puszczy Boreckiej na przykładzie
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chrząszczy epigeicznych (mgr K. MACIEJEWSKI – UMK Toruń). Ponadto referaty przedstawiło dwoje studentów z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii WSP w Kielcach. Pani Iwona
NOGAS omówiła biegaczowate czarnoziemów użytkowanych rolniczo w rejonie Telatyna na
Roztoczu. Natomiast pan Rafał O LSZEWSKI przedstawił referat na temat biegaczowatych
Bukowej Góry Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Referaty opracowano na podstawie
prac magisterskich przygotowanych przez studentów do obrony.
Seminarium składało się z 2 sesji referatowych. Pierwszej, w dn. 2 czerwca przewodniczył
prof. J. PAWŁOWSKI , drugiej w dn. 3 czerwca prof. A. L EŚNIAK. W dniu tym, po południu,
zorganizowano dodatkowo wycieczkę terenową po rezerwacie „Św. Krzyż”. Zwiedzono także Muzeum Przyrodniczo-Leśne ŚPN oraz Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów. Wieczorem tego dnia odbyło się jeszcze ognisko.
Ze względu na interesujący przebieg sesji referatowych wyrażono wolę spotkania się
w następnym roku. Duża ilość osób uczestniczących w seminarium sprawiła, że zasygnalizowano możliwość utworzenia sekcji karabidologicznej przy PTE. Problemy te omówione zostaną na IV Seminarium, które odbędzie się w 1999 r.
Stanisław HURUK, Kielce

„IX European Carabidologists Meeting”
Cosenza, (Camigliatello Silano – Moccone), Włochy, 26–31 lipca 1998
Kolejne spotkanie europejskich karabidologów zorgaznizowali Pietro BRANDMAYR, Tullia ZETTO i Roberto PIZZOLOTTO na dalekim południu Włoch, w pobliżu sporego miasteczka Cosenza. Organizatorzy szukając miejsca na przeprowadzenie sympozjum zadbali o to by
ceny były przystępne, a standard hotelu na odpowiednim poziomie. Należy przyznać, że
Sympozjum było znakomicie zorganizowane. Pomimo niepodzielnie panującego upału na
zewnątrz budynku, w sali obrad był miły chłodek, sprzyjający rozważaniom nad tematyką obrad. Przyjechało około 70 osób, przy czym najwięcej z Niemiec. Zaskakującą okazała się bardzo niska frekwencja uczestników z takich państw jak: Anglia, Francja czy też Holandia.
Niemniejszym również zaskoczeniem wydała się znikoma liczba uczestników, którzy przyjechali z byłych państw tzw. „demo-ludów”. Dwie osoby przybyły z Polski (w tym Minister
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Prof. Jan S ZYSZKO), i tylko jedna
z Bułgarii. Wśród uczestników nie zabrakło również osób spoza Europy, gdyż G. LŐVEI
przyjechał z Nowej Zelandii, zaś A. KOTZE cały czas utrzymywał, że przyjechał z Republiki
Południowej Afryki (a faktycznie podał adres do Helsinek).
Spotkania odbywały się w dużej sali hotelu „La Fattoria”, czyli tym samym, w którym nocowali uczestnicy Sympozjum. Obrady rozpoczęły się w poniedziałek 27 lipca. Przedpołudniowa sesja poświęcona była systematyce i zoogeografii Carabidae. Wygłoszono 5 odczytów
i zaprezentowano 8 plakatów. Między innymi P. NAGEL zapoznał nas z problematyką systematyki Paussinae. Profesor M OSSAKOWSKI zastanawiał się nad kolonizacją wysp Kanaryjskich przez przedstawicieli rodzaju Carabus. Tematyka sesji popołudniowej dotyczyła behawioru i morfologii funkcjonalnej biegaczowatych. Wygłoszono 5 odczytów i przedstawiono
5 plakatów. Nie sposób wymienić wszystkich tytułów wykładów i plakatów, wśród których
poruszano zagadnienia orientacji chrząszczy w terenie (T. BAUER i inni), to znów strategii
zdobywania pokarmu przez polującego na mrówki gatunku Siagona europaea (T. ZETTO
i inni).
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Poranna sesja drugiego dnia obrad odbyła się pod nieco frapującym tytułem: ekologia populacji i rytmy. Tytuł ów zdradzał dość rozległe horyzonty tematyki przekazywanych wiadomości. Wygłoszono 4 odczyty i zreferowano 7 plakatów. Profesor F. WEBER przedstawił dalszy ciąg swoich długoletnich badań nad populacją Carabus auronitens, ukazując przy tym
wieloletni obraz jej struktury wiekowej. K. D ESENDER wygłosił odczyt na temat różnicowania się, ewoluowania oraz ochrony rodzaju tęcznik na Wyspach Galapagos. Rozważania swe
skwitował raczej ponurym przypuszczeniem, iż odrębność faunistyczna poszczególnych
Wysp zacznie zanikać – za sprawą wszędobylskich łodzi turystycznych, na których „okazyjnie” migrują z wyspy na wyspę owady (i nie tylko). Inni autorzy porównywali populacje wybranych gatunków biegaczowatych znad Atlantyku i Morza Śródziemnego, jeszcze inni zajmowali się zjawiskiem konkurencji wśród leśnych Carabidae. Sesja popołudniowa opatrzona
była tytułem: „Ekologia i zgrupowania”. Wygłoszono 4 odczyty i przedstawiono 3 plakaty.
Tematyka przedstawionych prac mieściła się w zakresie tak sformułowanego tytułu sesji.
Dodajmy jeszcze do tego prace o zabarwieniu metodycznym. Wieczorem organizatorzy
urządzili wycieczkę do „Visitor’s Centre” Kalabryjskiego Parku Narodowego, zakończonej
piknikiem pod rozgwieżdżonym włoskim niebem, tradycyjnie nie skażonym choćby jedną
chmurką.
Cały trzeci dzień zajęć, poświęcony był zastosowaniu badań naukowych w wykorzystaniu
i ochronie przyrody. Podczas porannej sesji wygłoszono 4 odczyty, po których zreferowano
2 plakaty. Dwa pierwsze odczyty dotyczyły biegaczowatych związanych z polami uprawnymi.
Z pewną dozą satysfakcji przyznaję, że wykłady tej sesji były zdominowane przez przedstawicieli naszego kraju. Profesor J. SZYSZKO zapoznał uczestników zjazdu z możliwością użycia
leśnych Carabidae w monitorowaniu i przewidywaniu zmian środowiska przyrodniczego.
Szczególnie ważną częścią jego wystąpienia było przekonanie słuchaczy o możliwości i celowości wykorzystania średniej biomasy osobniczej (SBO) w badaniach. Z kolei mój wykład
koncentrował się zmianach jakie zachodzą w zgrupowaniach leśnych Carabidae pod wpływem czynników antropogennych. W następnej, popołudniowej części sesji wysłuchano 6 wykładów, natomiast nie zaprezentowano ani jednego plakatu. Między innymi J. NIEMELÄ
przedstawił możliwości użycia biegaczowatych w ochronie przyrody, H. FRAMBS opierając
się o analizę kanoniczną przedstawił badania nad fauną biegaczowatych pojawiającą się
w zamkniętym wyrobisku torfowym, zaś Prof. P. BRANDMAYR wygłosił odczyt dotyczący wykorzystania Carabidae w badaniach prowadzonych w skali Regionu Kalabryjskiego, dotyczących ekologii krajobrazu i jego zróżnicowania. Wieczorem odbył się miły wieczorek w restauracji „La Tavernetta”, na którym dane było nam skosztować chyba około 14 przeróżnych
dań kuchni włoskiej – od obiadowych aż po deserowe.
Następnego dnia odbyła się wycieczka entomologiczna w góry Sila Grande i do doliny
Trionto. Pogoda jak to we Włoszech, sprzyjała nie tylko w poszukiwaniach biegaczowatych
i innych owadów, ale i w poszukiwaniu „zbawiennego” cienia. W ostatnim dniu organizatorzy urządzili nam prawdziwą wyprawę do Wysp Eolskich z „lądowaniem” na trzech spośród
nich. Wszystkim uczestnikom chyba najbardziej przypadła do gustu 3 wyspa – Stromboli,
którą zdobił wysoki krater wciąż dymiącego wulkanu.
Zainteresowanych tytułami głoszonych wykładów i prezentowanych plakatów na Sympozjum podaję adres w sieci, pod którym jeszcze można uzyskać te informacje:
http://space.tin.it/scienza/rpizzolo/
Ja natomiast, mogę służyć kserokopiami abstraktów wygłoszonych prac. Mój adres:
sklodowski@delta.sggw.waw.pl
Jarosław W. SKŁODOWSKI, Warszawa

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 liczbami arabskimi, a ich detale literami, natomiast tabele liczbami rzymskimi. Objaśnienia rycin należy zamieścić oddzielnie, a objaśnienia tabel łącznie z nimi, w języku polskim i angielskim.

.

W wykazie piśmiennictwa należy uwzględniać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy. Wykaz ten powinien być zestawiony według alfabetycznego porządku nazwisk autorów,
z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconego tytułu wydawnictwa, miejsca wydania (w przypadku wydawnictw ciągłych nie będących czasopismami), 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 - Buprestoidea, 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, zamieszczone w tekście wg wzoru:
Marcinkowski H., 1984: Pol. Pismo ent., 54: 229-230.
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Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzić według Polskiej Normy,
a stosowane skróty tytułów czasopism winny być zgodne z „World list of scientific periodicals”.
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 (zbiory, księgozbiór itp.) z podaniem jej aktualnych losów.
W artykułach i doniesieniach (za wyjątkiem recenzji, sprawozdań, komunikatów i materiałów kronikarskich) należy przy nazwach systematycznych rodzajów i gatunków cytowanych 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 należy 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 artykuły (za wyjątkiem materiałów kronikarskich, recenzji, polemik itp.) przed przyjęciem do druku są recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny.
Materiały do druku prosimy przesyłać pod adresem Redakcji. Do przesłanych materiałów należy dołączyć: adres korespondencyjny (z telefonem) oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłat statutowych PTEnt. za rok bieżący (lub inny dokument potwierdzający ich
uiszczenie).
Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 50 nadbitek. Autorzy krótkich doniesień i materiałów kronikarskich otrzymują nadbitki według każdorazowo ustalonego podziału, natomiast autorzy recenzji, polemik, sprostowań itp. nadbitek nie otrzymują.
„Wiadomości Entomologiczne” drukują odpłatnie ogłoszenia drobne i reklamy popularyzujące wyroby i usługi mające zastosowanie w szeroko pojętej działalności entomologicznej.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. W ogłoszeniach drobnych opłata wynosi 0,50 zł od znaku, natomiast opłata za reklamy ustalana jest każdorazowo na drodze umowy między reklamującym a Redakcją. Członkom Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
przysługuje 20% zniżka.
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