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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. Oryginalne prace materiałowe mogą być w uzasadnionych
przypadkach drukowane 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.

.
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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.)
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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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Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae)
wschodniej Polski
Contribution to the knowledge of Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae)
of eastern Poland
ANDRZEJ MELKE 1 , BERNARD STANIEC 2
1
2

ul. Św. Stanisława 11/5 62-800 Kalisz

Zakład Zoologii Instytutu Biologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

ABSTRACT: Aleochara peeziana LOHSE collected in cow dung near Dorohusk (Lublin Upland, SE Poland) is new to the Polish fauna. Records of 28 species of Aleocharinae new to
the Lublin Upland (19 species), Roztocze (8 species) and Podlasie (2 species) are also
given. Five of the recorded species are rare in Poland: Schistoglossa aubei (BRIS.), Pycnota
paradoxa (M ULS . et R EY), Atheta arctica (T HOMS.), Oxypoda procerula MANNH and
O. funebris KR.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, faunistics, E Poland.

Aleocharinae jest najliczniejszą, a zarazem najsłabiej poznaną podrodziną
kusakowatrych w Polsce. BURAKOWSKI i in. (1981) podają około 460 gatunków tych chrząszczy z pewnością występujących w naszym kraju, a dane o 35
innych gatunkach uważają za wątpliwe. W wyniku dalszych badań faunistycznych, prowadzonych szczególnie intensywnie w ostatnim dziesięcioleciu
wykazano z terenu Polski 22 kolejnych taksonów należącymi do omawianej
podrodziny (BOROWIEC 1990, 1991; STANIEC 1992, 1995, 1996; SMOLEŃSKI
1995a, 1995b, 1995c; S ZUJECKI 1995, 1996; M ELKE 1996; P AŚNIK 1998;
MELKE, MACIEJEWSKI 1999). Również stan poznania tych chrząszczy w poszczególnych częściach kraju jest wciąż dalece niewystarczający by na jego
podstawie wysuwać ostateczne wnioski zoogeograficzne i ekologiczne. Dotyczy to również wschodniej Polski, skąd pochodzą niżej wymienione gatunki.
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Spośród nich Aleochara peeziana L OHSE jest kusakiem po raz pierwszy
stwierdzonym na terenie kraju, a pozostałe 28 gatunków to nowe taksony dla
poszczególnych krain zoogeograficznych.
Dasygnypeta velata (ERICHSON, 1837)
– Wyżyna Lubelska: Jaszczów ad Lublin (UTM: FB37), 21 V 1988, 1 ex.
Gatunek ostatnio rzadko łowiony, znany dotychczas z 10 krain.
Gnypeta carbonaria (MANNERHEIM, 1831)
– Wyżyna Lubelska: Dorohusk nad Bugiem (FB96), 15 VIII 1994, 2 exx., wysiane ze szlamu na brzegu starorzecza.
Gatunek nie częsty, wykazany z 5 krain.
Schistoglossa aubei (BRISOUT, 1860)
– Wyżyna Lubelska: Klarów ad Lublin (FB37), 27 III 1988, 1 ex., zebrany na
turzycowisku.
W Polsce gatunek nie łowiony od ponad 70 lat, wykazany dotychczas tylko z 4 południowo-zachodnich krain.
Schistoglossa gemina (ERICHSON, 1837)
– Podlasie: Jelino (FB49), 23 V 1997, 1 ex., złowiony na torfowisku wysokim
w podtopionych torfowcach.
Rzadki kusak, znany dotychczas z 6 krain.
Aloconota gregaria (ERICHSON, 1839)
– Roztocze: Korhynie ad Tomaszów Lubelski (FA88), 25 IX 1993, 1 ex., złowiony w pułapkę Barbera w środowisku kserotermicznym.
Pospolity gatunek, znany z kilkunastu krain.
Aloconota insecta (THOMSON, 1856)
– Wyżyna Lubelska: Gródek ad Hrubieszów (FB03), 7 VII 1993, 3 exx.,
odłowione na światło.
Dość częsty gatunek, wykazany z 10 południowych krain.
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Pycnota paradoxa (MULSANT et REY, 1861)
– Wyżyna Lubelska: Gródek ad Hrubieszów (FB03), 7 VIII 1995, 1 ex., złowiony w norze susła perełkowanego – Spermophilus suslicus (GULD.) przy
użyciu pułapki z przynętą.
Jest to bardzo interesujący kusak, wykazany dotychczas jedynie ze Śląska
Dolnego i Śląska Górnego, a od ponad 60 lat nie notowany. Jego rzadkość
występowania wynika w dużej mierze ze skrytego trybu życia, jaki prowadzi
ten gatunek m.in. w gniazdach kreta. Określany jest jako eurytop, microcavernicol (związany z gniazdami drobnych ssaków) i phytodetriticol (KOCH
1989). Z nor susła jest notowany po raz pierwszy.
Nehemitropia lividipennis (MANNERHEIM, 1831)
– Wyżyna Lubelska: Dorohusk nad Bugiem (FB96), 15 VIII 1994, 1 ex.
Bardzo pospolity, synantropijny gatunek, znany z kilkunastu krain.
Plataraea brunnea (FABRICIUS , 1798)
– Roztocze: Korhynie ad Tomaszów Lubelski (FA88), 12 V i 13 VII 1994, razem 2 exx., wysiane z mchu na terenie kserotermicznym.
Gatunek znany z 7 krain, ostatnio wykazany z Bielinka nad Odrą (KUBISZ, MELKE 1995).
Liogluta alpestris nitidula (KRAATZ , 1856)
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA78), 23 VIII 1995, 1 ex.,
zebrany w środowisku kserotermicznym.
Dość częsty gatunek, wykazany z 11 krain.
Liogluta oblongiuscula (SHARP, 1869)
– Roztocze: rez. „Jarugi” (FB41), 25 V 1988, 5 exx., odłowione w pułapki
Barbera w grądzie (Tilio-Carpinetum); Korhynie ad Tomaszów Lubelski
(FA88), 20 VI 1993, 1 ex.
Kusak dawniej podawany tylko z Sudetów (B URAKOWSKI i in. 1981),
a ostatnio wykazany z Pojezierza Pomorskiego (SMOLEŃSKI 1995b), Babiej
Góry (MELKE, SZAFRANIEC 1996), Bieszczadów (SZUJECKI 1996) i Puszczy
Boreckiej (MELKE, MACIEJEWSKI 1999). Autorom znane są również okazy
z Ojcowa i Puszczy Białowieskiej (dane nie opublikowane).
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Atheta arctica (THOMSON , 1856)
– Roztocze: Kruglik (Roztoczański PN) (FB40), 15 V 1988, 5 exx.
Rzadki gatunek, znany z 4 krain w północnej i południowej części kraju, a
ostatnio odnaleziony również na Poj. Pomorskim (SMOLEŃSKI 1995b).
Atheta palustris (KIESENWETTER, 1844)
– Wyżyna Lubelska: Dorohusk nad Bugiem (FB96), 15 VIII 1994, 1 ex., wysiany ze szlamu na brzegu starorzecza.
Pospolity gatunek, znany z kilkunastu krain.
Atheta castanoptera (M ANNERHEIM, 1831)
– Wyżyna Lubelska: Klarów ad Lublin (FB37), 19 VIII 1994, 1 ex., na owocniku grzyba, w grądzie (Tilio-Carpinetum).
Kusak znany z kilkunastu krain.
Atheta crassicornis (FABRICIUS, 1792)
– Wyżyna Lubelska: Górne ad Lublin (FB37), 27 V 1988, 1 ex., wysiany
z pruchna kasztanowca; Białka ad Lublin (FB47), 2 X 1994, 2 exx., znalezione na owocniku grzyba.
Pospolity gatunek, wykazany z kilkunastu krain.
Atheta hypnorum (KIESENWETTER, 1850)
– Wyżyna Lubelska: Łańcuchów ad Lublin (FB37), 31 X 1987, 1 ex. wysiany
w grądzie (Tilio-Carpinetum).
Nie częsty gatunek, znany jednak z 9 krain.
Atheta triangulum (KRAATZ, 1856)
– Wyżyna Lubelska: Białka ad Lublin (FB47), 1 X 1994, 1 ex., zebrany na
owocnikach grzybów.
Dość rzadko spotykany gatunek, dawniej wykazany tylko z 5 krain. Nowsze doniesienia dotyczą Roztocza (BOROWIEC 1990) oraz Pojezierza Pomorskiego (SZUJECKI 1995; SMOLEŃSKI 1995b).
Acrotona laticollis (STEPHENS, 1832)
– Wyżyna Lubelska: Łańcuchów ad Lublin (FB37), 1 X 1987, 1 ex., wysiany
na brzegu rowu melioracyjnego.
Dość częsty gatunek, znany z 11 krain.
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Acrotona pygmaea (GRAVENHORST, 1802)
– Wyżyna Lubelska: Łążek Ordynacki ad Janów Lubelski (FB91),
18 IX 1996, 1ex.
Pospolity gatunek, znany z 11 krain.
Pachnida nigella (ERICHSON, 1837)
– Podlasie: Jelino (FB49), 23 V 1997, 1 ex., złowiony na torfowisku wysokim.
Rzadko spotykany stenotopowy higrofil (KOCH, 1989), żyjący w zbiorowiskach nadwodnych, a nawet na roślinach częściowo zanurzonych w wodzie,
znany z 7 krain.
Ocalea picata (STEPHENS, 1832)
– Wyżyna Lubelska: Wólka Łańcuchowska ad Lublin (FB37), 14 X 1994,
1ex., złowiony na grzybach; Husynne nad Bugiem ad Hrubieszów (FB97),
27 IX 1995, 1ex., wysiany na brzegu rzeki.
Dość częsty gatunek, znany z 12 krain, nie wykazany dotychczas ze
wschodniej części kraju.
Meotica exilis (ERICHSON, 1837)
– Wyżyna Lubelska: Klarów ad Lublin (FB37), 27 III 1988, 1 ex., znaleziony
w napływkach na wilgotnej łące; Kolonia Jaszczów (FB37), 6 X 1993, 1 ex.,
złowiony na grzybach.
W Polsce wykazany z 11 krain.
Oxypoda procerula MANNERHEIM, 1831
– Wyżyna Lubelska: Klarów ad Lublin (FB37), 27 III 1988, 2 exx., złowiony
w napływkach na turzycowisku.
Gatunek rzadko łowiony, z Polski podawany z 4 krain, a ostatnio odnaleziony w Bielinku nad Odrą (BOROWIEC 1990) i w Puszczy Człuchowskiej
(SZUJECKI 1995).
Oxypoda vittata MÄRKEL, 1842
– Roztocze: Biała Góra ad Tomaszów Lubelski (FA78), 26 VIII 1995, 1 ex.,
zebrany w środowisku kserotermicznym.
Nie rzadki gatunek, w Polsce znany z 10 krain.
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Oxypoda funebris KRAATZ, 1856
– Roztocze: Obrocz (FB40), 25 V 1989, 1 ex.
Bardzo rzadki gatunek, wykazany jedynie z 4 krain, ostatnio podany
z Pojezierza Pomorskiego (SMOLEŃSKI 1995a, 1995b).
Oxypoda togata E RICHSON, 1837
– Wyżyna Lubelska: Łańcuchów ad Lublin (FB37), 10 VI 1994, 1 ex.
Pospolity gatunek, znany z 10 krain.
Haploglossa villosula (STEPHENS, 1832) [= H. pulla (G YLLENHAL, 1837)]
– Wyżyna Lubelska: Milejów ad Lublin (FB37), 15 X 1995, 2 exx. wysiane
z pruchna starego drzewa.
Dość często łowiony gatunek, znany z 13 krain.
Aleochara laevigata GYLLENHAL, 1810
– Roztocze: Korhynie ad Tomaszów Lubelski (FB88), 25 VII 1988, 1 ex., wysiany z mchu w środowisku kserotermicznym.
Pospolity gatunek występujący w różnych biotopach, nawet w gniazdach
zwierząt. Wykazany z 14 krain, nowsze doniesienia dotyczą Wyżyna Lubelskiej (STANIEC 1992).
Aleochara peeziana LOHSE, 1961
– Wyżyna Lubelska: Dorohusk nad Bugiem (FB96), 1 X 1994, 1 ex., złowiony w nawozie krowim na nadrzecznej, wilgotnej łące.
Ten niedawno opisany, stenotopowy koprofil (K OCH 1989) w Europie
Środkowej znany jest z Niemiec, Austrii i południowej Szwecji (LUCHT
1987). Według JELINEK’a (1993), występuje również w Czechach, Słowacji
i na Morawach. Chrząszcz nowy dla fauny Polski.

SUMMARY
New localities of staphylinid beetles from E Poland are listed in the paper. All the data
pertain exclusively to the subfamily Aleocharinae which is the most numerously represented
in Poland, and the least known. Mew records of 29 species of Aleocharinae are presented, of
which 19 (Dasygnypeta velata (ER .), Gnypeta carbonaria (MANNERH.), Schistoglossa aubei
(B RIS.), Aloconota insecta (THOMS.), Pycnota paradoxa (M ULS. et R EY), Nehemitropia
lividipennis (MANNERH.), Atheta palustris (KIESENW.), Atheta castanoptera (MANNERH .),
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Atheta crassicornis (FABR .), Atheta hypnorum (K IESENW.), Atheta triangulum (KRAATZ),
Acrotona laticollis (STEPH .), Acrotona pygmaea (GRAV.), Ocalea picata (STEPH.), Meotica
exilis (ER .), Oxypoda procerula M ANNERH., Oxypoda togata ER ., Haploglossa villosula
(STEPH .), Aleochara peeziana LOHSE) are new to Lublin Upland, 8 (Aloconota gregaria
(ER .), Plataraea brunnea (F ABR .), Liogluta alpestris nitidula (K RAATZ ), Liogluta
oblongiuscula (SHARP), Atheta arctica (THOMS.), Oxypoda vittata MÄRKEL, Oxypoda funebris
KRAATZ, Aleochara laevigata GYLL.) new to Roztocze, and 2 (Schistoglossa gemina (ER .),
Pachnida nigella (ER.)) new to Podlasie. One of the mentioned species, Aleochara peeziana,
recorded from Dorohusk (Lublin Upland) is new to the fauna of Poland.
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Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) borów bażynowych
(Empetro-nigri Pinetum) Mierzei Łebskiej
w Słowińskim Parku Narodowym *
Staphylinid (Coleoptera: Staphylinidae) associations of the coastal variety of
coniferous forest type (Empetro-nigri Pinetum) – case study of the Łebsko
sand bar, Słowiński National Park

MARCIN SMOLEŃSKI
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

ABSTRACT: The distribution of staphylinid (Coleoptera: Staphylinidae) associations in the
coastal variety of coniferous forest type (Empetro-nigri Pinetum) is described over the last
century. The study area (UTM – XA56) has been subject to very limited anthropopressure
and it may be, therefore, considered as a nearly unchanged environment. Thirteen distinguishing species were identified in the stable entomocoenosis; they should constituted at
least 20% of the total number of specimens in the community. The staphylinid association
was named „Tachyporus corpulentus – Sepedophilus marshami – Tachyporus transversalis”. Its
full description was based on four attributes: dominance structure, species fidelity,
microsite preferences and geographical distribution.
KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Empetro-nigri Pinetum, faunistics, Słowiński National Park.

Wstęp
W wyniku dziesięcioletnich (VI 1989 – VI 1998) badań, na terenie Mierzei Łebskiej (UTM – XA56), zarejestrowano w środowisku boru bażynowego 193 gatunki chrząszczy z rodziny Staphylinidae (Tab.). Materiał faunistyczny zbierany był głównie metodą pułapek typu Barbera, dodatkowo za
pomocą sita entomologicznego i pułapek typu Maleza. Pomimo ograniczeń
wynikających z metodyki zbioru (nastawionej na faunę epigeiczną - naściół* Druk pracy w 45% sfinansowany przez Katedrę Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, z funduszu przekazanego przez KBN na realizację tematu badawczego 5 P06M 016 10.
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kową), podana liczba gatunków stanowi około 16% udziału w krajowym wykazie chrząszczy z rodziny kusakowatych i około 35% udziału w lokalnym
wykazie dotyczącym kusakowatych Pobrzeża Bałtyku (B URAKOWSKI i in.
1979, 1980, 1981). Dane wskazują na dużą różnorodność biologiczną nadmorskich borów bażynowych, związaną niewątpliwie z ich silnym zróżnicowaniem troficznym i wilgotnościowym. W środowisku boru bażynowego reprezentowane jest pełne spektrum siedliskowe od skrajnie suchego, ubogiego po silnie wilgotne, względnie żyzne (P IOTROWSKA 1997; W OJTERSKI
1964a, 1964b). Na przedstawione spektrum nakłada się dodatkowo silne
zróżnicowanie rzeźby terenu i zadrzewienia, tworząc przestrzenną mozaikę
płatów roślinności od wybitnie ciepłych terenów otwartych po silnie cieniste
tereny zmrozowiskowe. Dodatkowo bardzo istotną cechą badanego terenu
jest jego ponad stuletni status ochronny, początkowo był klasyfikowany jako
lasy glebochronne a od ponad 30 lat jako rezerwat ścisły. Kolejną ważną cechą analizowanego terenu jest silna izolacja. Mierzeja Łebska posiada około
16 km długości i 1–1,5 km szerokości, w części centralnej jest więc silnie izolowana obecnością jeziora Łebsko (o powierzchni 7140 ha). Dodatkowo
nadmorski bór bażynowy występuje w zagłębieniach deflacyjnych izolowanych mniej lub bardziej ustabilizowanymi wydmami wałowymi. W świetle
powyższego opisu można założyć, że analizowany materiał pochodzi ze środowiska zbliżonego do naturalnego, nie podlegającego istotnym odkształceniom antropogennym. Opisywana przeze mnie fauna ma, przy takim założeniu, charakter wzorcowy, osiąga w danych warunkach najwyższy stopień stabilności, zaś kierunkowe zmiany jakim podlega dotyczą jedynie sukcesji ekologicznej.
Wyniki
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę wzorcowego zgrupowania
kusakowatych nadmorskiego boru bażynowego opartą na czterech wybranych cechach, tj. strukturze dominacyjnej, wierności gatunkowej wobec nadmorskiego boru bażynowego, preferencjach mikrośrodowiskowych oraz rozmieszczeniu geograficznym.
Każda z wymienionych cech, choć opisuje faunę w sposób wybiórczy to
służy do uzyskania odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie - jak dalece stabilna jest wewnętrzna struktura zgrupowania?
Zatem:
– Struktura dominacyjna wskazuje na stopień dojrzałości, odporności i stabilności zgrupowania;
– Wierność wskazuje na stopień naturalności i stabilności zgrupowania;
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– Preferencje mikrośrodowiskowe wskazują na stopień pokrycia nisz troficznych i uorganizowania sieci troficznych. W rezultacie również wskazują na
stopień stabilności zgrupowania;
– Rozmieszczenie geograficzne wskazuje na wartość danego środowiska
jako refugium dla regionalnych form genetycznych. Pośrednio wskazuje na
stopień naturalności i stabilności zgrupowania.
Dokonując analizy zgrupowania kusakowatych korzystałem z następujących prac: BURAKOWSKI i in. 1979, 1980, 1981; HORION 1963, 1965, 1967;
KOCH 1989, 1993; KRIVOLUCKIJ , BOHAČ 1989; SCHEERPELTZ 1968; SMO LEŃSKI 1995; SZUJECKI 1980, 1983, 1995.
Struktura dominacyjna
Kusakowate podzieliłem na cztery grupy różniące się procentowym
udziałem występowania w zgrupowaniu (Tab.):
– gatunki sporadyczne, występujące w poniżej 0,20%
– gatunki nieliczne, występujące w zakresie od 0,20% do < 1%
– gatunki subdominujące, występujące w zakresie od 1% do < 5%
– gatunki dominujące, występujące od 5%
Analizowane zgrupowanie charakteryzuje się stromą strukturą dominacyjną: ~3% gatunków posiada status dominantów, a ~12% subdominantów. Reszta gatunków występuje nielicznie (~60% sporadycznie!). Dominantami w środowisku boru bażynowego jest pięć gatunków. W trzech przypadkach stanowiących znakomitą większość są to relatywnie duże gatunki
epigeicznych euzoofagów: Xantholinus longiventris HEER , Othius myrmecophilus KIESENW. i Staphylinus erythropterus L. Dwa dalsze dominanty należą
do średnich hemizoofagów związanych z rozległymi sieciami troficznymi:
Drusilla canaliculata (FABR.) i Mycetoporus brunneus (MARSH.). Poza zdecydowanymi dominantami: O. myrmecophilus i X. longiventris, które są gatunkami euro-kaukaskimi, reszta posiada rozległe zasięgi geograficzne (palearktyczne i holarktyczne). Największy udział wśród gatunków licznych posiadają przedstawiciele euzoofagicznego i epigeicznego rodzaju Xantholinus
DEJ. a następnie hemizoofagicznego rodzaju Mycetoporus MANNERH., związani z nagromadzoną martwą, przegrzybiałą substancją organiczną.
Wierność gatunkowa wobec nadmorskiego boru bażynowego
Kusakowate podzieliłem na cztery grupy różniące się stopniem powiązania ze środowiskiem boru bażynowego (Tab.):
– borowe gatunki charakterystyczne (3)
– leśne gatunki towarzyszące (2)
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– gatunki eurytopowe (1)
– gatunki obce (0)
Przyporządkowując poszczególne gatunki do klas wierności wobec borów
bażynowych brałem pod uwagę 7 podstawowych cech charakterystycznych
dla tego środowiska: piaszczyste podłoże ze zmiennym poziomem wód gruntowych, silne nasłonecznienie dna lasu, dominację sosny w drzewostanie
z domieszką brzozy i olszy, zróżnicowane zwarcie koron, zróżnicowane ustabilizowanie podłoża, duży udział krzewinek w runie oraz mozaikowatość mikrosiedlisk.
Zatem gatunki charakterystyczne dla środowisk (niekoniecznie nadmorskich) o wymienionych cechach zostały przyporządkowane do najwyższej,
3 klasy wierności:
– Gatunki związane ogólnie ze środowiskiem leśnym zostały przyporządkowane do 2 klasy wierności jako towarzyszące.
– Gatunki wszędobylskie, podlegające synantropizacji zostały przyporządkowane do 1 klasy wierności jako eurytopowe.
– Gatunki charakterystyczne dla środowisk nieleśnych, unikające podłoża
piaszczystego zostały przyporządkowane do najniższej – 0 klasy wierności
jako obce.
Spośród 36 (~19%) gatunków charakterystycznych dla tego środowiska
tylko jeden posiada pozycję dominanta – Othius myrmecophilus, zaś 11 gatunków pozycję subdominantów: Atheta arctica (THOMS.), Evanystes circellaris (GRAV.), Lathrobium brunnipes (FABR.), L. terminatum GRAV., Mycetoporus baudueri M ULS. et R EY, M. clavicornis (S TEPH.), M. rufescens
(STEPH .), Platydracus stercorarius (OLIV.), Quedius molochinus (GRAV.), Sepedophilus immaculatus (STEPH.), S. marshami (S TEPH.), Tachyporus transversalis GRAV. Natomiast wszystkie gatunki wytypowane jako obce (24) wystąpiły sporadycznie. Istotny jest udział gatunków eurytopowych, z których
Drusilla canaliculata i Xantholinus longiventris posiadają status dominantów,
zaś Xantholinus linearis (OLIV.) status subdominanta.
Przy tego typu analizie można pokusić się również o zwaloryzowanie ekosystemu metodą zooindykacji. W efekcie, w obrębie nadmorskiego boru bażynowego można wyodrębnić pięć, następujących mikrosiedlisk:
I. Południowy stok wydmy lub nieustabilizowane piaszczyste grzędy w zagłębieniach deflacyjnych. Obszar odkryty, skrajnie suchy, silnie nasłoneczniony, pozbawiony zwartej roślinności zielnej i mszystej. Podłoże
z inicjalnym stadium próchnicznym, stabilizowane porostami oraz trawami wydmowymi. Do gatunków charakterystycznych należą: Omalium
littorale KRAATZ , Lamprinodes saginatus (GRAV.), Tachyporus corpulentus J. SAHL. i T. pusillus GRAV.
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Tab. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nadmorskich borów bażynowych (Empetro-nigri Pinetum).
Staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) of the coastal variety of coniferous forest type
(Empetro-nigri Pinetum).
R – rozmieszczenie geograficzne:
E – gatunki euro-kaukaskie, H – gatunki holarktyczne, Hp – gatunki północno-holarktyczne, P – gatunki palearktyczne, Pp – gatunki północno-palearktyczne,
Pz – gatunki zachodnio-palearktyczne.
R – geographical range:
E – Euro-Caucasian species, H – Holarctic species, P – Palaearctic species,
Pp – North-Palaearctic species, Pz – West-Palaearctic species.
S – preferencje mikrośrodowiskowe:
d – gatunki podkorowe, e – gatunki epigeiczne, g – gatunki grzybo- i próchnolubne, k – gatunki związane z rozkładającą się substancją organiczną, kompostem lub
padliną, n – gatunki nor lub gniazd (nidicola), r – gatunki runa i krzewów, s – myrmekofile.
S – microsite preferences:
d – under-bark species, e – epigeic species, g – fungi- and decayed-wood-loving
species, k – species connected with decomposing organic matter and compost or
carcass, n – species connected with animals burrows or birds nests (nidicola),
r – undergrowth/forest floor vegetation-connected species, s – myrmecophiles
(species connected with ants).
F – wierność gatunkowa wobec nadmorskiego boru bażynowego:
3 – borowe gatunki charakterystyczne, 2 – leśne gatunki towarzyszące, 1 – gatunki
eurytopowe, 0 – gatunki obce.
F – species fidelity towards the Empetro-nigri Pinetum association:
3 – coniferous forest type characteristic species, 2 – forest accompanying species,
1 – eurytopic species, 0 – alien species.
U – udział procentowy w strukturze dominacyjnej zgrupowania:
(–) – sporadyczny (poniżej 0,20% udziału), (+) – nieliczny (od 0,20% do < 1%
udziału), (++) – subdominujący (od 1% do < 5% udziału), (+++) – dominujący
(od 5% udziału).
U – percentage:
(–) – uncommon occurrence (below 0.20% fraction), (+) – low proportion (from
0.20% to < 1%), (++) – high proportion (from 1 to <5%), (+++) – very high
proportion (5 and more %).
Lp.

Gatunek – Species

R

S

F

U

1

2

3

4

5

6

1

Acidota crenata (F ABRICIUS, 1792)

H

er

2

++

2

A. cruentata MANNERHEIM, 1831

E

en

2

++

3

Aleochara bipustulata (LINNAEUS , 1761)

H

k

1

–

4

A. brevipennis GRAVENHORST, 1806

Pz

gk

2

+

5

A. inconspicua AUBÉ, 1850

E

kn

2

–
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2

3

4

5

6

6

A. lanuginosa GRAVENHORST , 1802

Pp

gk

2

–

7

Aloconota gregaria (ERICHSON, 1839)

E

e

1

–

8

Amischa analis (GRAVENHORST, 1802)

H

e

1

–

9

A. soror (K RAATZ , 1856)

E

e

2

–

10

Anotylus rugosus (FABRICIUS, 1775)

P

ek

0

–

11

A. tetracarinatus (B LOCK, 1799)

12

Anthobium athrocephalum (GYLLENHAL, 1827)

13

A. unicolor (MARSHAM , 1802)

14

Arpedium quadrum (GRAVENHORST, 1806)

15

Atemeles emarginatus (PAYKULL, 1789)

E

s

2

+

16

Atheta arctica (THOMSON, 1856)

Pz

e

3

++

17

A. aterrima (GRAVENHORST, 1802)

H

k

1

–

18

A. cauta (ERICHSON , 1837)

H

gk

1

–

19

A. celata (ERICHSON, 1837)

Pz

gk

2

–

20

A. corvina (THOMSON, 1856)

E

g

2

–

21

A. crassicornis (FABRICIUS, 1792)

E

g

2

+

22

A. cribrata (K RAATZ , 1856)

E

e

1

–

23

A. elongatula (GRAVENHORST , 1802)

H

e

2

+

24

A. excelsa BERNHAUER , 1811

E

e

3

–

25

A. fungi (GRAVENHORST , 1806)

H

egk

1

+

26

A. gagatina (BAUDI, 1848)

E

gk

2

–

27

A. ganglbaueri BRUNDIN, 1948

E

k

1

+

28

A. graminicola (GRAVENHORST, 1806)

Pp

ek

3

–

29

A. hypnorum (KIESENWETTER , 1850)

Hp

ek

3

–

30

A. indubia (SHARP, 1869)

E

ek

1

–

31

A. laticollis (STEPHENS, 1832)

Pz

gk

1

–

32

A. longicornis (GRAVENHORST, 1802)

Pz

k

1

–

33

A. macrocera (THOMSON, 1856)

E

k

1

–

34

A. muscorum (B RISOUT, 1860)

E

gk

1

–

35

A. nigra (K RAATZ, 1856)

E

gk

1

–

36

A. obtusangula JOY , 1913

E

e

2

+

37

A. occulta (ERICHSON , 1837)

E

gk

1

–

38

A. parvula (MANNERHEIM, 1831)

H

gk

1

–

39

A. sodalis (ERICHSON, 1837)

H

ek

2

+

P

k

1

+

Hp
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2

+

E

egk

2

+

Hp
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2

++
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2

3

4

5

6

40

A. terminalis (GRAVENHORST, 1806)

Pz

ek

3

+

41

A. xanthopus (THOMSON, 1856)

E

g

2

–

42

Bolitobius analis (F ABRICIUS, 1787)

H

ek

2

+

43

B. cingulatus MANNERHEIM, 1831

Hp

eg

2

+

44

B. formosus (GRAVENHORST, 1806)

E

ek

3

+

45

Bolitochara pulchra (GRAVENHORST, 1806)

Pp

g

3

–

46

Boreophilia hercynica (RENCONEN, 1936)

E

e

3

+

47

Bryoporus crassicornis (MÄKLIN, 1847)

E

eg

2

–

48

Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802

E

ek

1

–

49

Calodera aethiops (GRAVENHORST , 1802)

P

e

2

+

50

C. uliginosa ERICHSON, 1837

E

e

2

+

51

Carpelimus elongatulus (ERICHSON , 1839)

E

ek

0

–

52

Coryphium angusticolle STEPHENS, 1834

E

eg

3

–

53

Cypha longicorne (PAYKULL, 1800)

E

eg

1

–

54

Dinaraea angustula (GYLLENHAL, 1810)

Pz

d

2

–

55

Drusilla canaliculata (FABRICIUS, 1787)

P

ek

1

+++

56

Erichsonius cinerascens (GRAVENHORST, 1802)

Hp

k

2

+

57

Euaesthetus bipunctatus (LJUNGH, 1804)

Pp

ek

1

+

58

Evanystes circellaris (GRAVENHORST, 1806)

Pp

egk

3

++

59

Gabrius appendiculatus SHARP, 1910

Pz

e

1

–

60

G. pennatus SHARP , 1910

E

ek

1

–

61

G. nigritulus (GRAVENHORST, 1802)

E

ek

1

–

62

G. splendidulus (GRAVENHORST , 1802)

Pz

d

3

–

63

G. trossulus (NORDMANN, 1837)

64

Gymnusa brevicollis (PAYKULL, 1800)

65

E

ek

3

+

Hp

e

1

–

Gyrohypnus angustatus STEPHENS, 1833

P

ek

1

+

66

G. liebei SCHEERPELTZ, 1926

H

k

1

–

67

Habrocerus capillaricornis (GRAVENHORST , 1806)

E

gk

2

+

68

Hapalaraea ioptera (STEPHENS, 1834)

E

dgr

1

–

69

Heterothops dissimilis (GRAVENHORST, 1802)

E

ek

1

–

70

Ilyobates nigricollis (PAYKULL, 1800)

E

es

2

–

71

Ischnopoda atra (GRAVENHORST, 1806)

E

ek

0

–

72

Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806)

E

e

3

+

73

Lathrobium brunnipes (F ABRICIUS, 1792)

E

ek

3

++
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74

L. elongatum (LINNAEUS , 1767)

E

ek

1

+

75

L. filiforme GRAVENHORST, 1806

Pz

ek

1

+

76

L. fovulum STEPHENS, 1833

E

ek

1

+

77

L. longulum GRAVENHORST, 1802

Pz

ekn

2

+

78

L. ripicola CZWALINA, 1888

E

e

1

–

79

L. rufipenne GYLLENHAL, 1813

E

e

1

–

80

L. terminatum GRAVENHORST, 1802

Pz

ek

3

++

81

L. volgense HOCHHUTH, 1851

Pp

e

1

–

82

Leptusa pulchella (MANNERHEIM, 1831)

Pz

d

3

–

83

Liogluta nitidula (KRAATZ, 1856)

E

gk

2

–

84

Lordithon exoletus (ERICHSON , 1839)

P

g

2

–

85

L. lunulatus (LINNAEUS , 1761)

Pp

g

2

–

86

L. thoracicus (FABRICIUS , 1776)

H

g

2

+

87

L. trinotatus (ERICHSON, 1839)

Pz

g

2

–

88

Meotica exilis (ERICHSON, 1837)

E

e

2

–

89

Mycetoporus baudueri MULSANT et REY, 1875

Pz

e

3

++

90

M. brucki (PANDELLÉ, 1869)

E

ek

2

–

91

M. brunneus (MARSHAM , 1802)

H

ek

2

+++

92

M. clavicornis (STEPHENS, 1832)

E

ek

3

++

93

M. forticornis FAUVEL, 1875

E

ek

3

–

94

M. piceolus REY , 1883

E

ek

2

–

95

M. rufescens (STEPHENS, 1832)

E

egk

3

++

96

M. splendidus (GRAVENHORST, 1806)

P

ek

2

++

97

Myllaena minuta (GRAVENHORST, 1806)

Hp

ek

2

–

98

Notothecta flavipes (GRAVENHORST, 1806)

Pz

s

2

–

99

Ochthephilum fracticorne (PAYKULL, 1800)

P

k

2

+

100

Ocypus copressus (MARSHAM , 1802)

E

e

0

–

101

O. melanarius (HEER , 1839)

E

ek

1

–

102

Ocyusa maura (ERICHSON, 1837)

E

e

1

–

103

Olophrum fuscum (GRAVENHORST, 1806)

E

ek

2

–

104

O. piceum (GYLLENHAL, 1810)

105

Omalium caesum GRAVENHORST, 1806

106
107

E

egk

2

++

Hp

kn

1

–

O. littorale KRAATZ, 1858

E

k

3

–

Ontholestes murinus (LINNAEUS , 1758)

P

k

0

–
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108

Othius angustus STEPHENS, 1833

E

e

3

–

109

O. myrmecophilus K IESENWETTER, 1843

E

e

3

+++

110

O. punctulatus (GOEZE, 1777)

Pz

e

2

++

111

Oxypoda abdominalis (MANNERHEIM, 1831)

P

k

2

–

112

O. elongatula AUBÉ, 1850

Pz

ek

2

+

113

O. lividipennis MANNERHEIM, 1831

Pz

ek

2

–

114

O. opaca (GRAVENHORST, 1802)

P

k

1

–

115

O. procerula MANNERHEIM, 1831

Pp

ek

2

++

116

O. umbrata (GYLLENHAL, 1810)

P

gk

2

–

117

O. vittata MÄRKEL, 1842

E

gkn

1

–

118

Pachnida nigella (ERICHSON , 1837)

E

r

0

–

119

Paragabrius furcifer (RENCONEN , 1937)

E

ek

0

–

120

Paragabrius micans (GRAVENHORST, 1802)

H

e

0

–

121

Philonthus alpinus EPPELSHEIM, 1875

E

k

0

–

122

P. carbonarius (GRAVENHORST , 1802)

P

gk

1

+

123

P. cephalotes (GRAVENHORST , 1802)

H

k

0

–

124

P. chalceus STEPHENS, 1832

Pp

k

1

–

125

P. cognatus STEPHENS , 1832

Hp

gk

2

+

126

P. concinnus (GRAVENHORST , 1802)

P

k

1

–

127

P. decorus (GRAVENHORST, 1802)

E

gk

2

–

128

P. fimetarius (GRAVENHORST , 1802)

P

k

1

–

129

P. fumarius (GRAVENHORST , 1806)

E

k

1

+

130

P. jurgans TOTTENHAM, 1937

E

k

0

–

131

P. nigrita (GRAVENHORST , 1806)

E

e

2

++

132

P. nigriventris THOMSON, 1867

E

k

3

–

133

P. nitidus (F ABRICIUS, 1787)

Pz

k

0

–

134

P. tenuicornis REY,1853

P

gk

1

–

135

Phloeocharis subtilissima MANNERHEIM, 1831

E

edk

1

+

136

Platydracus chalcocephalus (FABRICIUS , 1801)

E

e

1

–

137

P. fulvipes (SCOPOLI, 1763)

Pz

e

0

–

138

P. stercorarius (OLIVIER, 1795)

E

e

3

++

139

Platystethus arenarius (GOEFFROY, 1785)

P

k

1

–

140

Proteinus brachypterus (FABRICIUS, 1792)

Hp

gk

1

+

141

P. ovalis STEPHENS, 1834

E

gk

1

–
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142

Quedius boopoides MUNSTER, 1922

E

e

2

+

143

Q. boops (GRAVENHORST, 1802)

P

e

3

–

144

Q. fuliginosus (GRAVENHORST, 1802)

P

e

2

+

145

Q. maurorufus (GRAVENHORST, 1806)

E

ek

2

+

146

Q. maurus (C. R. SAHLBERG, 1830)

E

en

3

–

147

Q. molochinus (GRAVENHORST, 1806)

E

e

3

++

148

Q. nigriceps K RAATZ, 1857

E

e

3

–

149

Q. vexans EPPELSHEIM, 1881

E

n

1

–

150

Rugilus erichsonii (F AUVEL , 1867)

E

e

0

–

151

R. rufipes GERMAR, 1835

E

ek

1

+

152

Schistoglossa curtipennis (SHARP, 1869)

H

ek

0

–

153

Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802)

E

dg

2

–

154

S. immaculatus (STEPHENS, 1832)

E

ek

3

++

155

S. marshami (STEPHENS, 1832)

E

ek

3

++

156

Spatulonthus longicornis (STEPHENS, 1832)

E

k

0

–

157

Staphylinus erythropterus LINNAEUS , 1758

H

e

2

+++

158

Stenus argus GRAVENHORST, 1806

Hp

ek

1

–

159

S. bifoveolatus GYLLENHAL, 1827

Pp

e

1

+

160

S. bimaculatus GYLLENHAL, 1810

Pp

ek

1

+

161

S. brunnipes STEPHENS, 1833

E

k

0

–

162

S. calcaratus W. SCRIBA, 1864

Pp

e

1

–

163

S. cautus ERICHSON, 1839

E

r

0

–

164

S. clavicornis (SCOPOLI, 1763)

P

ek

1

+

165

S. excubitor ERICHSON , 1839

E

e

0

–

166

S. geniculatus GRAVENHORST, 1806

Pp

e

3

–

167

S. impressus GERMAR, 1824

E

ek

2

++

168

S. incrassatus ERICHSON , 1839

Pp

er

1

–

169

S. juno (PAYKULL, 1789)

P

e

1

–

170

S. latifrons ERICHSON, 1839

E

er

1

–

171

S. lustrator ERICHSON, 1839

Pp

e

1

–

172

S. nanus STEPHENS, 1833

Pz

ek

0

–

173

S. pusillus STEPHENS , 1833

Pz

r

0

–

174

Tachinus pallipes (GRAVENHORST , 1806)

H

ek

0

–

175

T. rufipes (LINNAEUS, 1758)

H

ek

0

–
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176

Tachyporus atriceps STEPHENS, 1832

Pz

e

1

–

177

T. chrysomelinus (LINNAEUS , 1758)

Hp

ek

1

+

178

T. corpulentus J. SAHLBERG, 1876

E

es

3

+

179

T. hypnorum (F ABRICIUS, 1775)

P

ek

2

–

180

T. nitidulus (FABRICIUS, 1781)

Hp

ekn

1

–

181

T. pusillus GRAVENHORST, 1806

P

e

3

–

182

T. solutus ERICHSON, 1839

Pz

ek

1

+

183

T. transversalis GRAVENHORST , 1806

E

ek

3

++

184

Xantholinus laevigatus JACOBSEN, 1849

E

e

2

+

185

X. linearis (OLIVIER, 1795)

P

e

1

++

186

X. longiventris HEER , 1839

E

e

1

+++

187

X. tricolor (FABRICIUS, 1787)

E

e

2

++

188

Zoosetha procidua (ERICHSON , 1837)

E

ek

3

+

189

Zyras cognatus (MÄRKEL, 1842)

E

s

1

+

190

Z. collaris (PAYKULL, 1800)

E

k

0

–

191

Z. funestus (GRAVENHORST, 1806)

E

ds

2

–

192

Z. laticollis (MÄRKEL, 1844)

E

s

2

+

193

Z. lugens (GRAVENHORST, 1802)

E

s

2

–

Liczba osobników – Number of specimens

9679

II. Północny stok wydmy lub wrzosowiska na skraju lasu. Drzewostan prześwietlony, częściowo obszar odkryty. Gleba z cienką warstwą próchniczną, pokryta zwartym runem, głównie mszystym z płatami wrzosu. Do gatunków charakterystycznych należą: Evanystes circellaris, Mycetoporus
forticornis FAUV ., Othius angustus STEPH ., Philonthus nigriventris
THOMS., Quedius boops (GRAV.) i Zoosetha procidua (ER.).
III. Zagłębienia deflacyjne porośnięte formą świeżego boru bażynowego,
w różnym stopniu prześwietlonego, z bujnym runem krzewinkowym (bażyna, wrzosiec, wrzos, borówki brusznica i czernica), z dobrze rozwiniętą
warstwą próchniczną. Do gatunków charakterystycznych należą: Bolitobius formosus (GRAV.), Bolitochara pulchra (GRAV.), Coryphium angusticolle STEPH ., Gabrius splendidulus (GRAV.), Lathrobium brunnipes,
Leptusa pulchella (MANNERH.), Mycetoporus baudueri , M. clavicornis,
M. rufescens, Othius myrmecophilus, Platydracus stercorarius, Quedius
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maurus (C. R. SAHL.), Q. molochinus, Q. nigriceps K RAATZ, Sepedophilus immaculatus, S. marshami i Stenus geniculatus GRAV..
IV. Obniżenia terenu w obrębie zagłębień deflacyjnych, występujące w formie wytopisk i wykrotów. Mikrosiedliska o charakterze pasowym i placowym z okresowo stagnującą wodą, nierzadko wykorzystywane przez
zwierzynę jako paprzyska. Forma wilgotnego boru bażynowego w wersji
uboższej z mchem torfowcem lub żyźniejszej z sitem. Do gatunków charakterystycznych należą: Atheta graminicola (GRAV.), A. hypnorum
(K IESENW.), A. terminalis (GRAV.), Gabrius trossulus (N ORDM.), Lathrobium terminatum i Tachyporus transversalis.
V. Zmrozowiska. Cieniste zagłębienia deflacyjne ze spływającymi i zalegającymi zimnymi masami powietrza, silnie uwilgocone z runem charakterystycznym dla torfowisk wysokich. Do gatunków charakterystycznych
należą: Atheta arctica, A. excelsa BERNH . i Boreophilia hercynica
(RENC .).
Preferencje mikrośrodowiskowe
Wykazane gatunki można zaliczyć (choć niejednoznacznie) do 7 grup mikrośrodowiskowych (Tab.):
– gatunki epigeiczne, charakteryzujące się dużą ruchliwością, głównie drapieżne;
– gatunki związane z rozkładającą się substancją organiczną, detrytusofagi
i drapieżcy (detritofile);
– wyspecjalizowane gatunki nor i gniazd kręgowców (nidicola);
– wyspecjalizowane gatunki gniazd mrówek (myrmekofile);
– wyspecjalizowane gatunki grzybo- i próchnolubne;
– gatunki związane ze środowiskiem drzewnym;
– gatunki związane z runem i krzewami.
Ostatnie dwie grupy są obce dla środowiska epigeicznego. Odłów przedstawicieli tych grup w pułapki Barbera ma charakter czysto przypadkowy,
stąd ich występowanie bez wyjątku jest sporadyczne.
Najliczniejszą grupę, bo liczącą 60 gatunków, stanowią chrząszcze epigeiczne grupujące się wśród nagromadzonej materii organicznej, nierzadko silnie przegrzybiałej. Do grupy tej należy 2 dominantów i 13 subdominantów.
W grupie tej 15 gatunków jest charakterystycznych dla środowiska boru bażynowego.
Kolejną grupą liczącą 49 gatunków są epigeiczne zoofagi, aktywnie penetrujące teren. W obrębie tej grupy występuje 3 dominantów i 9 subdominantów, zaś 13 gatunków jest charakterystycznych dla boru bażynowego.
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Wśród 57 gatunków związanych z rozkładem materii organicznej (31 gatunków grzybo- i próchnolubnych) 4 są charakterystyczne dla boru bażynowego, brak jest natomiast dominantów i subdominantów.
Nidikola reprezentowane są przez 8 gatunków, z czego 1 należy do subdominantów, a 1 jest charakterystyczny dla boru bażynowego. Z 8 gatunków
myrmekofilnych, 1 jest charakterystyczny dla boru bażynowego. Pozostałe
dwa gatunki charakterystyczne dla boru bażynowego związane są z mikrośrodowiskiem podkorowym obumierających drzew iglastych.
Rozmieszczenie geograficzne
Dla potrzeb tej pracy posłużyłem się 6 zasięgami zoogeograficznymi
(Tab.): euro-kaukaskim, zachodnio-palearktycznym, północno-palearktycznym, palearktycznym, północno-holarktycznym i holarktycznym.
Oczywiste jest, że im mniejszy zasięg geograficzny posiada dany gatunek,
tym większą wartość biologiczną przedstawia dla terenu na którym występuje. Nie wdając się w zbytnią szczegółowość (kusakowate nie są dobrze poznaną grupą) przyjąłem, że o naturalności danego terenu może świadczyć
udział gatunków euro-kaukaskich. A w tym konkretnym przypadku jest to
udział znaczący – 50% (97 gatunków). Dwa gatunki europejskie dominują a
13 jest subdominantami w środowisku boru bażynowego. Na tą grupę geograficzną przypada 23 gatunki charakterystyczne dla tego środowiska. Dla
porównania – na 32 gatunki holarktyczne (niecałe 17% udziału) 2 dominują,
2 są subdominantami a tylko 1 jest gatunkiem charakterystycznym.
Wnioski
Do środowiska nadmorskich borów bażynowych można przyporządkować
konkretne zgrupowanie kusakowatych, opisując je najważniejszymi i najcenniejszymi jednocześnie taksonami, tj. charakterystycznymi gatunkami lokalnymi, wyspecjalizowanymi troficznie, posiadającymi istotny wpływ na wewnętrzną strukturę zgrupowania. W tym konkretnym przypadku będą to
euro-kaukaskie hemi- lub parazoofagi występujące skupiskowo i licznie
w warunkach charakterystycznych dla danego środowiska.
Kontynuując, wzorcowe (naturalne i stabilne) zgrupowanie kusakowatych nadmorskiego boru bażynowego opisane jako: „Tachyporus corpulentus
– Sepedophilus marshami – Tachyporus transversalis” posiada przedstawione
poniżej gatunki wyróżnikowe.
I. Dla podzespołu chrobotkowego (Empetro nigri-Pinetum cladonietosum)
reprezentującego bór suchy są to: Lamprinodes saginatus, Platydracus
stercorarius, Tachyporus corpulentus.
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II. Dla podzespołu typowego (Empetro nigri-Pinetum typicum) reprezentującego bór świeży są to: Lathrobium brunnipes, Mycetoporus clavicornis,
Mycetoporus rufescens, Othius myrmecophilus, Quedius molochinus, Sepedophilus immaculatus, Sepedophilus marshami.
III. Dla podzespołu wrzoścowego (Empetro nigri-Pinetum ericetosum tetralicis) reprezentującego bór wilgotny są to: Boreophilia hercynica, Gabrius
trossulus, Tachyporus transversalis.
Wszystkie wymienione gatunki wyróżnikowe powinny stanowić minimum
20% liczebności całego zgrupowania, zaś ich udziały w strukturze dominacyjnej zgrupowania minimum 1%. Wyjątek stanowią mniejsze liczebności
dla B. hercynica, G. trossulus, L. saginatus i T. corpulentus. Poza tym, z istotnych cech modelowego zgrupowania należy wymienić:
– stromą strukturę dominacyjną (niecałe 3% gatunków posiada status dominantów);
– duży udział gatunków charakterystycznych (około 20% gatunków zostało
sklasyfikowanych jako „borowe charakterystyczne”);
– najwiekszy udział epigeicznych hemizoofagów grupujacych się wokół nagromadzonej, martwej materii organicznej (ponad 30% wszystkich gatunków);
– bezwzględnie największy udział gatunków o ograniczonym zasięgu eurokaukaskim (ponad 50% wszystkich gatunków).

SUMMARY
The natural and stable staphylinid association of the Empetro-nigri Pinetum may be defined as follows: „Tachyporus corpulentus – Sepedophilus marshami – Tachyporus transversalis”. This association has the following distinguishing species:
I. for the arid variety of the coastal coniferous forest type: Lamprinodes saginatus
(GRAV.), Platydracus stercorarius (OLIV.), Tachyporus corpulentus J. SAHL.;
II. for the moderately humid variety of the coastal coniferous forest type: Lathrobium
brunnipes (FABR .), Mycetoporus clavicornis (STEPH .), M. rufescens (S TEPH.), Othius
myrmecophilus K IESENW ., Quedius molochinus (GRAV .), Sepedophilus immaculatus
(STEPH.), S. marshami (STEPH.);
III. for the humid variety of the coastal coniferous forest type: Boreophilia hercynica
(RENC.), Gabrius trossulus (NORDM.), Tachyporus transversalis GRAV .
All the above listed species should constitute at least 20% of the total number of species
recorded, and any particular species’ frequency should be at least 1%. An exception is acceptable for the first condition mentioned (the minimum participation of the species in the
total number of taxa) for the following: B. hercynica, G. trossulus, L. saginatus, T. corpulentus
– for these species the portion in the community stucture can be lower. Besides, the following model attributes of a staphylinid community need to be listed:
– the steep dominance structure (less than 3% species were classified as ‘dominant ones’);
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– the large proportion of distinguishing species (approximately 20% species were classified
as ‘coniferous forest type characteristic ones’);
– the largest proportion of epigeic hemizoophages as attracted by the accumulated dead organic matter (more than 30% of all the species);
– the absolute dominance of the Euro-Caucasian species of a limited geographical range
(more than 50% of all the species).
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Uwagi o kistnikowatych (Coleoptera: Byturidae) Europy *
Notes on fruitworm beetles (Coleoptera: Byturidae) of Europe

ROBERT ROSSA
Katedra Entomologii Leśnej AR, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

ABSTRACT: This paper contains information on 3 members of the family Byturidae:
Byturus ochraceus, B. tomentosus, and Xerasia meschniggi. On the basis of collected material
and literature data maps of distribution these beetle species were prepared. Moreover, the
paper is supplemented with a key for the identification of the insects under discussion and a
taxonomic review of European Byturidae.
KEY WORDS: Coleoptera, Byturidae, Byturus tomentosus, Byturus ochraceus, Xerasia
meschniggi, faunistics, Europe.

Rodzina Byturidae należy do grupy rodzin chrząszczy (Coleoptera), zgrupowanych w nadrodzinie Cucujoidea, w ramach podrzędu Polyphaga. Reprezentowana jest zarówno w faunie krajowej, jak i światowej przez niewielką
liczbę gatunków. Do 1913 roku znanych ich było zaledwie 10. Kolejne lata
zaowocowały opisaniem następnych przedstawicieli tej rodziny. W ostatnich
dwóch dziesięcioleciach, przede wszystkim za sprawą entomologów amerykańskich: Charles’a A. SPRINGER’a i Michael’a A. GOODRICH’a, uporządkowano systematykę wewnątrzrodzinową, a także odkryto kilka dalszych gatunków Byturidae. Aktualnie przyjmuje się, iż rodzina ta reprezentowana
jest przez 16 gatunków, zgrupowanych w dwóch podrodzinach: Platydascillinae (6 gatunków) i Byturinae (10 gatunków). Na terenie Europy występują
tylko trzej przedstawiciele kistnikowatych, należący do dwóch rodzajów (Byturus LATREILLE , 1796 oraz Xerasia LEWIS, 1895).
* Druk pracy w 20% sfinansowany przez Katedrę Entomologii Leśnej AR w Krakowie.
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Pomimo, że kistnikowate należą do najczęściej i najliczniej spotykanych
chrząszczy w naszym kraju, to liczba informacji o charakterze faunistycznym
na ich temat jest niezwykle uboga. Dlatego też, głównym celem przyświecającym autorowi pracy, było przybliżenie szerszemu gronu czytelników tej rodziny chrząszczy, a także zasygnalizowanie „problemu”, który dotyczy i innych tego typu pospolitych gatunków owadów. Sporządzanie dla nich zasięgów występowania (zarówno dla terenu Polski, jak i w szerszym ujęciu) jest
w znacznej mierze utrudnione (nieliczne dane, po naniesieniu na mapy
wskazują niejednokrotnie na bardzo ograniczony zasięg występowania danego owada, co w rzeczywistości nie jest prawdą).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano 1045 okazów chrząszczy (Byturus tomentosus (DE GEER ) i B. ochraceus (S CRIBA)*), pochodzących
w głównej mierze ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, a także z prywatnej kolekcji
P. SZWAŁKO oraz autora. Kilkadziesiąt okazów poddano szczegółowym badaniom biometrycznym (długość ciała – mierzona od przedniego brzegu
nadustka po wierzchołek pokryw oraz największa szerokość ciała – mierzona
w barkach). Ponadto na podstawie zgromadzonych informacji faunistycznych, pochodzących z wypożyczonych okazów oraz literatury, wykonano
mapy przedstawiające rozmieszczenie trzech gatunków Byturidae na obszarze Europy.
Na terenie całej Europy najpospolitszymi przedstawicielami omawianej
rodziny chrząszczy są dwa gatunki: Byturus tomentosus i B. ochraceus.
Byturus tomentosus (DE GEER, 1774)
W opisie gatunku, locus typicus nie został określony, aczkolwiek z pewnością odnosi się do Zachodniej Europy.
Ubarwienie ciała zmienne, od koloru ochrowego przez brązowy do ciemno szarego. Górna powierzchnia ciała dość gęsto pokryta nieznacznie podniesionymi, jasnożółtymi włoskami. Długość ciała tego chrząszcza waha się
w przedziale 3,0 – 4,4 mm, a szerokość 1,5 – 2,3 mm. Czułki krótkie. Pokrywy dość długie, o bokach delikatnie wypukłych, przed końcem równomiernie
zaokrąglone, w ogólnym zarysie owalne (Ryc. 4a). Odnóża średniej długości,
smukłe. Imagines kistnika malinowca odławiano w okresie 12 IV
– 18 VIII. Najliczniejszy ich pojaw przypadał na koniec maja. Jednakże,
w przypadku gdy wiosna jest wczesna i ciepła, wówczas masowe rojenie można obserwować już z początkiem maja (S CHÖNING 1953). Dokładny opis
* Do niedawna chrząszcz ten nosił nazwę B. aestivus (L.). Informacje dotyczące celowości
zmiany tej nazwy gatunkowej znajdują się w pracy SPRINGER'a i GOODRICH'a (1986) oraz
w jej skróconej polskiej wersji (GOODRICH , SPRINGER 1993).
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Ryc. 1. Rozsiedlenie Byturus tomentosus (DE GEER) na terenie Europy (według SPRINGER'a
i GOODRICH'a 1986; uzupełnione przez autora).
Fig. 1. European distribution of Byturus tomentosus (DE GEER ) (after SPRINGER & GOODRICH 1986; supplemented by the autor).

wcześniejszych stadiów rozwojowych (preimaginalnych) oraz wyczerpujące
dane z biologii i ekologii podane są w pracach: SCHÖNING'a (1953), a także
SPRINGER'a i GOODRICH'a (1986).
Gatunek ten zasiedla niemal całą Europę (Ryc. 1) i Azję, a także bywa
sporadycznie odławiany w Ameryce Północnej (GOODRICH 1993). Jest on
z pewnością najbardziej ekspansywnym gatunkiem owada z tej rodziny
chrząszczy. W Europie dociera do 70° szerokości północnej. Zachodnią granicę wyznacza pasmo Pirenejów, natomiast południową stanowią Bałkany
oraz południe Włoch.
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Przebadany materiał (470 exx.) odnosi się do następujących krajów Europy:
Austria – Wiedeń i okolice;
Polska – Cieszyn (UTM: CA21), Ustroń (Góra Czantoria) (CA30, CA40),
Brynek (CA39), Szczakowa (CA76), Chrzanów (CA85), Zawoja
(CA90), Wadowice (CA92), Olkusz (CA97), Tenczynek (DA05),
Kraków (m.in.: Las Wolski, Bielany, Wola Justowska, ogród botaniczny – DA14, DA24, DA34), Puszcza Niepołomicka (DA43,
DA44, DA53, DA54, DA55, DA64), Bochnia (DA53, DA63), Kłaj
(DA53), Tarnów (DA94, EA04), Przemyśl (FA21), Babia Góra
(CV99), Tatry (DV25), Zakopane (DV26), Nowy Targ (DV28,
DV38), Rabka (DV29), pasmo Radziejowej (DV67, DV77), Rytro
(DV78), Nowy Sącz (DV79), Bieszczady (Beniowa, Sianki) (FV32,
FV33);
Ukraina – Borysław [Boryslav], Kołomyja [Kolomyja], Lwów [L’viv], Stryj
[Stryj], Tarnopol [Ternopil’], Zaleszczyki [Zališčyky];
Bułgaria – Czepelare [Čepelare] (Rodopy).
Byturus ochraceus (SCRIBA, 1790)
Locus typicus omawianego gatunku znajduje się na terenie Berlina.
Podobnie jak i w przypadku poprzedniego gatunku, B. ochraceus umieszczono początkowo w rodzaju Dermestes L. Omawiany gatunek kształtem
i ubarwieniem ciała podobny jest do B. tomentosus, chociaż wydaje się być
nieznacznie od niego większy. Długość ciała wynosi 3,4 – 5,0 mm, a szerokość 1,6 – 2,5 mm (Ryc. 4b). Czułki krótkie, nogi średniej długości, smukłe.
Z przeanalizowanego materiału wynika, iż gatunek ten można obserwować
od końca kwietnia (24 IV schwytano pierwsze imagines) do połowy lipca
(17 VII ostatni z odłowionych chrząszczy).
Rozmieszczenie geograficzne B. ochraceus jest podobne do rozsiedlenia
poprzedniego gatunku, niemniej jednak jest on rzadziej spotykany, chociaż
lokalnie może występować liczniej niż wcześniej omówiony kistnik malinowiec (Ryc. 2). Na północy Europy dociera do 59° szerokości geograficznej.
Zachodnią granicę jego areału występowania stanowią Pireneje. Na wschodzie prawdopodobnie osiąga Ural (brak dokładnych danych), a na południu
poławiany był na Kaukazie oraz w azjatyckiej części Turcji. Pełny opis biologii oraz ekologii tego gatunku znajduje się we wspominanych już opracowaniach SCHÖNING'a (1953) oraz SPRINGER'a i GOODRICH 'a (1986).
W analizowanym materiale zgromadzono 575 okazów tego gatunku kistnika. Informacje faunistyczne dotyczą następujących obszarów Europy:
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Ryc. 2. Rozsiedlenie Byturus ochraceus (SCRIBA ) na terenie Europy Europy (według SPRINGER'a i G OODRICH'a 1986; uzupełnione przez autora).
Fig. 2. European distribution of Byturus ochraceus (SCRIBA ) (after SPRINGER & GOODRICH 1986; supplemented by the autor).

Austria – Wiedeń i okolice;
Polska – Rogalin k/ Poznania (UTM: XT39), Cieszyn (CA21), Brynek
(CA39), Szczakowa (CA76), Olkusz (CA97), Tenczynek (DA05),
Krzeszowice (DA05), dolina Mnikowska (DA14), Kraków (Kopiec
Kościuszki, Podgórki, Bielany, Las Wolski, ogród botaniczny
– DA14, DA24, DA34), Puszcza Niepołomicka (DA43, DA44,
DA53, DA54, DA55, DA64), Kłaj (DA53), Paleśnica (DA81),
Przemyśl (FA21), Tatry (DV25), Zakopane (DV26);
Ukraina – Berdyczów [Berdyčiv], Borszczów [Borščiv], Lwów [L’viv], Śniatyń [Snjatyn], Tarnopol [Ternopil’], Zaleszczyki [Zališčyky];
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Słowacja – Červený Kláštor (DV56, DV57), Majere (DV56), Spišská Stará
Ves (DV56).
Xerasia meschniggi (REITTER, 1905)
Omawiany gatunek jest trzecim i ostatnim, środkowoeuropejskim przedstawicielem Byturidae. Opisany został na podstawie okazu schwytanego
przez J. MESCHNIGG’a. Locus typicus nie został dokładnie określony, aczkolwiek z całą pewnością odnosi się do dawnych posiadłości J. M ESCHNIGG’a, znajdujących się na terenie obecnego Baranya Comitate na Węgrzech (gdzie Comitate – to odpowiednik naszego województwa). Chrząszcz

Ryc. 3. Rozsiedlenie Xerasia meschniggi (REITTER ) na terenie Europy (według SPRINGER'a
i GOODRICH'a 1986; uzupełnione przez autora).
Fig. 3. European distribution of Xerasia meschniggi (REITTER) (after SPRINGER & GOODRICH 1986; supplemented by the autor).
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Ryc. (Fig.) 4. Zarys ciała (Habitus): a – Byturus tomentosus (DE GEER ) (oryg.), b – Byturus
ochraceus (SCRIBA ) (oryg.), c – Xerasia meschniggi (REITTER) (według (after)
SPRINGER , GOODRICH 1986).

ten wykazuje cechy gatunku endemicznego. Jak dotychczas, odławiany był
jedynie na obszarze Węgier oraz Czech. Ostatnie doniesienia pochodzą z
okolic Hégyfárok (PICKA 1980). Xerasia meschniggi uznawana jest za gatunek wymierający lub nawet wymarły. Biologia nieznana, aczkolwiek istnieją
przypuszczenia, iż rośliną żywicielską jest dąb.
Pod względem kształtu ciała oraz wielkości chrząszcz podobny do Mycetophagus multipunctatus FABR . (Coleoptera: Mycetophagidae). Głowa mała,
oczy kuliste, okrągłe. Czułki krótkie, osiągają co najwyżej podstawę pokryw,
11-członowe, o stopniowo poszerzających się segmentach. Ostatnie trzy
człony tworzą luźno zaznaczoną buławkę. Czoło oddzielone od nadustka delikatnym zagłębieniem. Przedplecze ciemnobrązowe z dwiema dużymi, wydłużonymi plamami, bardzo często połączonymi ze sobą u podstawy. Górna
powierzchnia przedplecza pokryta dość gęstym, krótkim, przylegającym
owłosieniem. Włoski na powierzchni plam ciemniejsze, w pozostałej części
przedplecza żółtawe. Przedplecze w ogólnym zarysie wyraźnie prostokątne
(2,5 razy szersze od swojej długości), nieznacznie węższe niż podstawa pokryw. Tarczka mała, żółto owłosiona. Pokrywy, podobnie jak przedplecze,
delikatnie, lecz mocniej punktowane ze śladami podłużnych zmarszczek,
najszersze mniej więcej w 2/3 długości, wierzchołek wspólnie zaokrąglony.
Biodra wszystkich par nóg zbliżone. Stopy 5-członowe (według REITTER’a
(1905) 4-członowe). Pierwsze dwa człony od spodu z dość długimi płatami.
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Ryc. (Fig.) 5–8. 5, 6 – Głaszczek szczękowy (Maxillary palp): 5 – Byturus LATREILLE (oryg.),
6 – Xerasia LEWIS (według (after) SPRINGER , GOODRICH 1986); 7, 8 –
Głaszczek wargowy (Labial palp): 7 – Byturus LATREILLE (oryg.), 8 – Xerasia LEWIS (według (after) SPRINGER , GOODRICH 1986).

Długość ciała 4,5 – 4,7 mm. Powyżej przedstawiony opis opracowano na
podstawie prac: REITTER'a (1905) oraz SPRINGER 'a i GOODRICH'a (1986).
Xerasia meschniggi podobnie jak i pozostałe trzy gatunki z tego rodzaju charakteryzuje niezwykle ograniczony zasięg występowania (Ryc. 3).
Z uwagi na brak w polskim piśmiennictwie klucza do oznaczania środkowoeuropejskich Byturidae, autor uznał jego zamieszczenie za celowe.
Klucz do oznaczania środkowoeuropejskich rodzajów i gatunków Byturidae
(na podstawie imagines)

1. Drugi człon głaszczka szczękowego szerszy lub równy trzeciemu (Ryc. 5).
Drugi człon głaszczka wargowego węższy lub tej samej szerokości co
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Ryc. (Fig.) 9. Aparat kopulacyjny % (Male genitalia): a – Byturus tomentosus (DE GEER)
(oryg.), b – Byturus ochraceus (SCRIBA ) (oryg.), c – Xerasia meschniggi (REITTER) (według (after) SPRINGER, GOODRICH 1986).

trzeci (Ryc. 7). Czułki krótkie z wyraźnie wykształconą buławką (Ryc. 4a,
4b). Pokrywy barwy od jasnożółtej do całkowicie ciemnej, bez jaśniejszego, plamistego wzoru (rodzaj Byturus LATREILLE ) . . . . . . . . . . . . 2.
–. Drugi człon głaszczka szczękowego węższy niż trzeci (Ryc. 6). Drugi
człon głaszczka wargowego szerszy niż trzeci (Ryc. 8). Czułki dłuższe, buławka co najwyżej słabo zaznaczona (Ryc. 4c). Pokrywy dwubarwne: na
ciemniejszym tle znajduje się jaśniejszy wzór, utworzony z różnej wielkości plamek. Aparat kopulacyjny samca jak na rysunku (Ryc. 9c) (rodzaj
Xerasia LEWIS) . . . . . . . . . . . . . . . Xerasia meschniggi (REITTER).
2. Oczy duże, ich łączna szerokość (patrząc z góry) stanowi w przybliżeniu
połowę szerokości czoła (mierzonego pomiędzy oczami). Przednie kąty
przedplecza delikatnie zaokrąglone (Ryc. 4b). Aparat kopulacyjny samca
jak na rysunku (Ryc. 9b) . . . . . . . . . . . Byturus ochraceus (SCRIBA).
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–. Oczy mniejsze, o łącznej szerokości (patrząc z góry) równej blisko 1/4
szerokości czoła (mierzonego pomiędzy oczami). Przednie kąty przedplecza wyraźniej zaokrąglone niż u poprzedniego gatunku (Ryc. 4a).
Aparat kopulacyjny samca znacznie smuklejszy (Ryc. 9a) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byturus tomentosus (DE GEER).
Uprzejmie dziękuję Panom – Danielowi K UBISZOWI za udostępnienie
zbiorów Muzeum Przyrodniczego ISiEZ PAN w Krakowie oraz Przemysławowi SZWAŁKO za cenne wskazówki udzielane podczas pisania niniejszego
artykułu.

SUMMARY
Up to the present, 16 species of the family Byturidae are known in the world. There are
three species in Europe, two quite frequent and abundant (Byturus ochraceus and B.
tomentosus), and one extremely rare (Xerasia meschniggi). In the opinion of some authors
X. meschniggi is becoming extinct, or is extinct already. B. tomentosus and B. ochraceus occur
in almost entire Europe. The former species was also recorded from Asia, and less frequently from North America, the latter from beyond the Ural Mountains, the Balkans, Asia
Minor (Turkey), and the Caucasus.
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Materiały do poznania fauny z nadrodziny ryjkowców
(Coleoptera: Curculionoidea) Tatr Polskich *
Contribution to the knowledge of the weevil fauna (Coleoptera:
Curculionoidea) of the Tatra Mts.

STANISŁAW KNUTELSKI
Zakład Zoologii Systematycznej i Zoogeografii UJ, ul. R. Ingardena 6, 30-060 Kraków

ABSTRACT: Results of new investigations of the weevil fauna of the Polish Tatra Mountains are presented. Fifteen weevil species (Brentidae – 4, Curculionidae – 11) have been recorded for the first time from this territory. After verification of all fauna records concerning Tatra's Curculionoidea, it is proposed that 57 weevil species (Brentidae – 1, Attelabidae – 1, Curculionidae – 55) should be excluded from the fauna lists of the Polish Tatra Mts.
However, 18 other weevil species (Brentidae – 6, Curculionidae – 12) should be included in
these lists. Weevil fauna of the Polish Tatra Mts. includes counts 198 species (Nemonychidae
– 1, Brentidae – 38, Attelabidae – 1, Curculionidae – 158).
KEY WORDS: Coleoptera, Curculionoidea, fauna, Tatra Mountains, Carpathians, Poland.

Wstęp
Ryjkowce Tatr od szeregu lat budziły zainteresowanie wielu entomologów. Świadczy o tym stosunkowo obszerne, bo liczące około 80 pozycji piśmiennictwo zebrane w „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1992,
1993, 1995, 1997) oraz przez autora (KNUTELSKI 1993, 1998). Pomimo tego
wiedza o faunie tatrzańskich Curculionoidea jest niepełna, a w wielu przypadkach pewne informacje wymagają sprostowania i wyjaśnienia.
W niniejszym artykule podano nowe dla fauny tatrzańskiej gatunki oraz
ryjkowce wykazane już z Tatr Polskich, a nie ujęte w opublikowanych tomach „Katalogu fauny Polski” dotyczących ryjkowców.
* Druk pracy w 10% sfinansowany przez Instytut Zoologii UJ, z funduszu przekazanego
przez KBN – grant DS/IZ/ZS/99/00.
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Granice Tatr, a w szczególności Tatr Polskich zostały przedstawione
w pracach KNUTELSKIEGO (1993, 1998).
Przegląd gatunków
Pędrusie, zgodnie z ostatnimi wynikami badań (THOMPSON 1992; ZHERIGRATSHEV 1995) zostały potraktowane jako podrodzina Apioninae
w obrębie rodziny Brentidae. Nazwa ta, choć jeszcze stosunkowo słabo rozpowszechniona, została już wprowadzona do literatury faunistycznej dotyczącej ryjkowców (ANDERSON 1997).
Większość materiałów dowodowach została zebrana przez autora (ryjkowce bez „leg.”), natomiast okazy odpowiednio opisanych w tekście gatunków są przechowywane w zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (ISiEZ).
Nazwy geograficzne oraz współrzędne topograficzne poszczególnych stanowisk w Tatrach Zachodnich (UTM: DV51, DV52) oraz Tatrach Wysokich
(DV53) zostały przyjęte wg mapy topograficznej 1:10000 „Tatry Polskie”
(1984).
Gwiazdka (*) przy nazwach niektórych gatunków informuje, że ich występowanie w Tatrach Polskich było już sygnalizowane (K NUTELSKI, SKALSKI
1993). Wiadomości te nie zostały jednak ujęte w „Katalogu fauny Polski”.
Zastosowane skróty oznaczają następująco: TZ – Tatry Zachodnie, TW –
Tatry Wysokie, cz. – czerpak, s. – sito, „na up.” – „na upatrzonego”.
KHIN,

BRENTIDAE: APIONINAE
*Ceratapion onopordi (KIRBY, 1808)
– TZ: Siwa Polana 2.E6, 945–960 m n.p.m., 29 VI 1988, 1 ex. zebrany czerpakiem na dolnoreglowej polanie wypasanej.
Jak dotychczas jest to jedyne znane w Tatrach Polskich stanowisko C. onopordi.
*Squamapion atomarium (KIRBY, 1808)
– TZ: Wielka Polana 8.G11, 1200–1250 m n.p.m., 20 IX 1986, 1 ex.; Przysłop
Miętusi 7. F10, 1185 m n.p.m., 2 X 1986, 4 exx.; Chochołowska Polana 6.I3,
1020–1100 m n.p.m., 26 IX 1988, 8 exx. Wszystkie ryjkowce zostały wysiane
spod Thymus sp. w „ciepłych” częściach polan dolnoreglowych.
Wymienione stanowiska położone są najwyżej w zasięgu pionowym tego
gatunku w Polsce.
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Protapion ononidis (G YLLENHAL, 1827)
– TZ: Przednia Sołtysia Kopa 5.E21, 960–990 m n.p.m., 13 VII 1991, 1 ex.
zebrany czerpakiem w ziołoroślach przy strumieniu.
– TW: Kobyła 4.E20, 1040 m n.p.m., 12 VII 1991, 1 ex. zebrany czerpakiem
na zrębie powstałym po wycięciu zniszczonych przez wiatr halny drzew
w dolnoreglowej świerczynie.
Stanowisko w Tatrach Wysokich jest najwyżej położonym w zasięgu pionowym P. ononidis w kraju.
Cyanapion gyllenhali (KIRBY, 1808)
– TZ: Łysanki 8.F11 , 20 VII 1881, 1 ex., leg. B. KOTULA .
Zapis na etykiecie „Regle na Łysankach” świadczy, że ryjkowiec ten został prawdopodobnie zebrany w granicach regli, a konkretnie regla dolnego.
– Tatry – bez stanowisk, 1872 r., 1 ex., leg. B. KOTULA.
Od 1881 roku gatunek ten nie był notowany z Tatr Polskich.

CURCULIONIDAE
Phyllobius maculicornis (GERMAR, 1824)
– TZ: Grzybowiec 8.G11,12, 1400–1450 m n.p.m., 25 VII 1996, 1 & i 1%, zebrane czerpakiem w wiatrołomie w reglu górnym.
Jest to pierwsze i jak dotychczas jedyne udokumentowane stanowisko
Pyllobius maculicornis w Tatrach Polskich. Natomiast wcześniejsze, cytowane za ŁOMNICKIM (1866, 1868) i NOWICKIM (1873) wzmianki o występowaniu tego ryjkowca w Tatrach (BURAKOWSKI i in. 1993), okazały się pomyłkowe i odnoszą się do Kotliny Zakopiańskiej (K NUTELSKI 1998). Stanowisko
na stokach Grzybowca znajduje się także najwyżej nad poziom morza w pionowym zasięgu tego gatunku w Polsce. Ostatnio został wykazany przez PE TRYSZAKA (1998) w Bieszczadach Wysokich także na znacznej wysokości
(1307 m n.p.m.).
*Strophosoma melanogrammum (FÖRSTER , 1771)
– TZ: Dolina Bystrej 8.F,G15, 1050–1200 m n.p.m., 6 VII 1985, 1 ex. zebrany
czerpakiem w runie dolnoreglowego lasu mieszanego.
– TW: Wodogrzmoty Mickiewicza – Dziadowa Skała 10.I23, 1050–1150 m
n.p.m., 17 VIII 1985, 1 ex; Wierch Poroniec 5.D24, 1100 m n.p.m.,
14 VI 1987, 2 exx.; Polana Poroniec 5.C24, 1070 m n.p.m., 30 VI 1988,
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1 ex.; Kiczora Wyżnia 5.C25, 920–980 m n.p.m., 30 VI 1988, 1 ex. Wszystkie chrząszcze zostały zebrane czerpakiem w dolnoreglowej świerczynie
lub na polanach dolnoreglowych.
Hypera plantaginis (DE GEER, 1775)
– TZ: Czerwony Żleb 7.K10, 1350–1500 m n.p.m., 20 VIII 1987, 1 ex. wysiany ze ściółki spod różnych roślin zielnych porastających murawy wapienne
w żlebie.
Jak dotychczas jest to jedyne znane stanowisko H. plantaginis w Tatrach
Polskich i położone jest najwyżej w zasięgu pionowym tego gatunku Polsce.
Dotychczasowe dane (ŁOMNICKI 1866, 1868, 1913; KULWIEĆ 1907) na podstawie których zaliczono H. plantaginis do fauny tatrzańskiej (BURAKOWSKI
i in. 1995), odnoszą się do Kotliny Zakopiańskiej (KNUTELSKI 1998).
Pissodes harcyniae (HERBST , 1795)
– Kuźnice, 4.E16, 23 VI 1917, 1 ex. leg. M. RYBIŃSKI .
Dotychczas nie podawany z innych stanowisk w Tatrach Polskich.
*Ceutorhynchus pectoralis J. WEISE, 1895
– TZ: Wyżnia Miętusia Kira 7.F8, 950 m n.p.m., 7 V i 4 VII 1986, 2 exx. wysiane ze ściółki spod ziołorośli przy potoku; Chłabówka Wyżnia 4.D17,
950 m n.p.m., 30 IX 1986, 1 ex. wysiany ze ściółki dolnoreglowego lasu jodłowo-świerkowego; Dolina Chochołowska 6.H4, 1020 m n.p.m.,
26 IX 1988, 3 exx. żerujące na Cardamine opizii P RESL. przy strumieniu.
– TW: Łysa Polana 10.F25, 960 m n.p.m., 1 X 1986, 2 exx. ze ściółki w ziołoroślach nad rzeką Białką.
Cardamine opizii jest dla C. pectoralis nową rośliną żywicielską z rodzaju
rzeżucha (Cardamine), dotychczas nie podawaną w literaturze.
Mogulones angulicollis (SCHULTZE, 1896)
– TZ: Wielka Polana 8.G11, 1060–1250 m n.p.m., 6 VII 1985, 1 ex. zebrany
czerpakiem na polanie dolnoreglowej; Wyżnia Miętusia Rówień 7.G10,
1260 m n.p.m., 2 X 1986, 2 exx. wysiane ze ściółki w wiatrołomie porośniętym Myosotis alpestris S CHM.; Polana Upłaz 7.H9, 1290–1340 m n.p.m.,
13 VI 1987, 1 ex. zebrany czerpakiem na polanie górnoreglowej.
Stanowiska w Tatrach Zachodnich należą do najwyżej położonych w zasięgu pionowym M. angulicollis w kraju. Ten rzadko spotykany w Polsce ga-
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tunek został wcześniej wykazany z Sudetów Środkowych (Nowa Ruda), Beskidu Wschodniego (Hoczew koło Leska i Góry Słonne koło Sanoka), Pienin oraz Bieszczadów Wysokich (Łopiennik) (BURAKOWSKI i in. 1997; PE TRYSZAK 1998; WANAT, SZYPUŁA 1998).
Dorytomus nordenskioldi FAUST, 1883
– TZ: Dolina Strążyska 3.E12,13, 15 VIII 1883, 1 ex., leg. B. KOTULA
Jest to jedyne znane w Tatrach Polskich stanowisko tego ryjkowca.
*Anoplus roboris SUFFRIAN, 1840
– TZ: Skocznia Średnia Krokiew 3.E15, 930 m n.p.m., 6 X 1987, 1 ex. wysiany ze ściółki w zaroślach olchowo-wierzbowych z Alnus glutinosa (L.) GAERTN. i Salix caprea L.
Dotychczas nie znany z innych stanowisk w Tatrach Polskich.
Tachyerges stigma (GERMAR, 1821)
– TZ: Kominiarski Wierch, 1825 m n.p.m., 7 VI 1986, 1 ex. wysiany w piętrze
subalpejskim (= piętro kosodrzewiny) ze ściółki spod karłowatych wierzb
(Salix herbacea L. i S. alpina SCOP.).
Jest to najwyżej położone w Polsce stanowisko w zasięgu pionowym
T. stigma.
*Miarus monticola PETRI, 1912
– TZ: Polana Biały Potok 2.E7, 920–940 m n.p.m., 9 VI 1988, 1 ex. zebrany
czerpakiem na polanie dolnoreglowej.
– TW: Kiczora Wyżnia 5.C25, 920–980 m n.p.m., 30 VI 1988, 1 ex. zebrany
czerpakiem na dolnoreglowej polanie wypasanej; Wawrzeczkowa Cyrhla
5.D21, 940–960 m n.p.m., 10 VI 1988, 1 ex. zebrany czerpakiem w dolnoreglowej świerczynie i 12 VII 1991, 1 ex. zebrany czerpakiem na polanie.
Cionus longicollis montanus WINGELMÜLLER , 1914
– TZ: Przednia Sołtysia Kopa 5.E21, 960–990 m n.p.m., 13 VII 1991, 1 ex.
zebrany czerpakiem w ziołoroślach przy strumieniu.
Jest to dotychczas jedyne znane stanowisko tego ryjkowca w Tatrach Polskich.
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Uwagi o niektórych danych dotyczących ryjkowców Tatr Polskich w „Katalogu fauny Polski”
W „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1992, 1993, 1995, 1997)
w obrębie krainy „Tatry” ujęto zarówno ryjkowce Tatr Polskich jak i Tatr Słowackich oraz szereg gatunków spoza tych gór. Żeby więc uściślić, które z tatrzańskich Curculionoidea należą do fauny Tatr Polskich, wydaje się koniecznym zweryfikowanie także i tych danych. Podstawowym źródłem informacji
w tym celu jest praca K NUTELSKIEGO (1998) oraz publikowane w niniejszym
artykule materiały.
Trzeba jednakże w tym miejscu podkreślić, że z proponowanych przez
KNUTELSKIEGO (1998) do wykluczenia z listy faunistycznej Tatr Polskich 61
gatunków ryjkowców, 3 gatunki: Otiorhynchus armadillo (ROSSI), Minyops
carinatus (L.), Tachyerges pseudostigma (TEMP.) zostały już wcześniej z niej
skreślone (BURAKOWSKI i in. 1993, 1995, 1997).
Należy także sprostować pewne nieścisłości dotyczące Curculionoidea
Tatr Polskich, które ostatnio zostały w „Katalogu ...” wykryte.
Apion frumentarium (L.) [= A. miniatum G ERM.] oraz Eutrichapion
punctigerum (PAYK.) [= Apion punctigerum (P AYK.)] nie znalazły się w „Katalogu ...” (BURAKOWSKI i in. 1992) na liście faunistycznej ryjkowców tatrzańskich. Wydaje się, że opublikowane wcześniej informacje (K NUTELSKI,
KUŚKA 1991) o występowaniu tych gatunków w Tatrach Polskich, nie były
dostępne w odpowiednim czasie autorom „Katalogu...”.
Microplontus triangulum (B OH .) w „Katalogu ...” (B URAKOWSKI i in.
1997), na str. 259, w kolumnie 21, został prawdopodobnie pomyłkowo włączony do ryjkowców Tatr. Wskazuje na to brak jakichkolwiek danych źródłowych na str. 132–133 to potwierdzających. Dane te nie znajdują także poparcia w znanych autorowi zbiorach tatrzańskich.
Wydaje się, że Dorytomus carpathicus P ETR ., w „Katalogu ...” (BURAKOWSKI i in. 1995) na str. 25 został pomyłkowo wpisany na listę gatunków
Kotliny Nowotarskiej, gdyż cytowane w tym przypadku źródło informacji
(K NUTELSKI 1991) dotyczy Tatr Polskich. Wobec tego, na str. 255, winno się
w kolumnie 21 („Tatry”) zaznaczyć obecność Dorytomus carpathicus .
Cytowane w „Katalogu ...” dane o występowaniu Alophus triguttatus (F.)
w Tatrach Polskich dotyczą podgatunku A. triguttatus vau (SCHRK.). Formy
nominatywnej A. triguttatus dotychczas nie stwierdzono w tych górach (KNUTELSKI 1998).
Podsumowanie wiadomości faunistycznych dotyczących ryjkowców Tatr Polskich
W „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in. 1992, 1993, 1995, 1997)
z Tatr wykazano 237 gatunków ryjkowców. Podsumowując informacje za-
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warte w niniejszym artykule oraz publikacji KNUTELSKIEGO (1998) należy
skreślić z listy faunistycznej ryjkowców Tatr Polskich: Protapion dissimile
GERM . z rodziny Brentidae (Apioninae); Rhynchites cupreus z Attelabidae
oraz 55 gatunków z Curculionidae: Otiorhynchus edentatus S EIDL., O. hormuzachii PEN., O. ligustici (L.), O. orbicularis (HERBST), O. tristis (SCOP.),
O. geniculatus (GERM.), O. bisulcatus (F.), O. depilis (S MRECZ.), O. laevigatus (F.), O. perdix (OL.), O. alpicola B OH., O. alpigradus MILL., O. subdentatus BACH, Phyllobius alpinus STRIEL., Ph. urticae (DE GEER), Ph. argentatus (L.), Ph. betulinus (BECH. et S CHAR.), Ph. pyri (L.), Polydrusus flavipes
(DE G EER), P. cervinus (L.), P. paradoxus S TRIEL., Liophloeus tessulatus
(MÜLL.), L. gibbus BOH., L. herbstii GYLL., L. liptoviensis (J. WEISE ), Barypeithes liptoviensis (J. WEISE), Barynotus alternans BOH ., Sitona ambiguus
(GYLL .), S. tenuis ROS., Chlorophanus viridis (L.), Tropiphorus terricola
(NEW.), Phloeophagus cylindrus (BOH.), Acalyptus carpini (F.), Trachysoma
alpinum P EN., Tychius stephensi SCHÖN., Anthonomus humeralis (PANZ .),
A. pedicularis (L.), Curculio elephas (GYLL.), C. glandium MARSH., C. betulae STEPH., Lepyrus capucinus (SCHALL .), Liparus germanus (L.), Alophus
triguttatus (F.), Donus elegans (BOH.), Hypera arator (L.), H. adspersa (F.),
H. venusta (F.), Sphenophorus abbreviatus (F.), Ceutorhynchus assimilis
(P AYK.), Microplontus triangulum (BOH.), Mecinus collaris GERM., Limnobaris t-album (L.), Gymnetron veronicae (GERM.), Miarus campanulae (L.)
i Rhynchaenus testaceus (O. F. MÜLL.). Z tego do fauny krainy „Kotlina Nowotarska” trzeba zaliczyć 14 następujących gatunków: Protapion dissimile,
Otiorhynchus ligustici, Sitona tenuis, Tropiphorus terricola, Acalyptus carpini,
Tychius stephensi, Curculio elephas, Lepyrus capucinus, Hypera arator, H. adspersa, H. venusta, Ceutorhynchus assimilis, Mecinus collaris oraz Gymnetron
veronicae (MÜLL.).
Z kolei na listę faunistyczną ryjkowców Tatr Polskich należy dopisać 18
gatunków, z tego 6 z Brentidae: Apion frumentarium, Ceratapion onopordi,
Squamapion atomarium, Protapion ononidis, Cyanapion gyllenhali, Eutrichapion punctigerum oraz 12 z Curculionidae: Strophosoma melanogrammum,
Pissodes harcyniae, Ceutorhynchus pectoralis, Mogulones angulicollis, Dorytomus carpathicus, D. nordenskioldi, Alophus triguttatus vau, Donus palumbarius (GERM.), Anoplus roboris, Tachyerges stigma, Miarus monticola oraz Cionus longicollis montanus.
Uwzględniając wszystkie dostępne dane odnoszące się do Tatr Polskich,
a dotyczące Curculionoidea (bez Urodontidae, Anthribidae, Scolytinae i Platypodinae) można przyjąć, że w tej części Karpat Zachodnich wykazano dotychczas 198 gatunków (1 z Nemonychidae, 38 z Brentidae, 1 z Attelabidae,
158 z Curculionidae). Stanowi to około 19,5% krajowej fauny ryjkowców.
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SUMMARY
Recent field investigations in the Tatra Mountains, together with the examination of museum collections, and review of the literature, revealed new data on the weevil fauna of the
Polish Tatra Mts. Fifteen weevil species (Brentidae – 4 species, Curculionidae – 11 species)
are recorded for the first time from this territory. After verification of all the available
fauna records concerning Tatra's Curculionoidea (KNUTELSKI 1998) and author's own materials, it is suggested that 57 weevil species should be excluded from the fauna lists of the
Polish Tatra Mts. These are: Protapion dissimile from the family Brentidae; Rhynchites
cupreus – Attelabidae, and 55 species from the family Curculionidae: Otiorhynchus edentatus,
O. hormuzachii, O. ligustici, O. orbicularis, O. tristis, O. geniculatus, O. bisulcatus, O. depilis,
O. laevigatus, O. perdix, O. alpicola, O. alpigradus, O. subdentatus, Phyllobius alpinus,
Ph. urticae, Ph. argentatus, Ph. betulinus, Ph. pyri, Polydrusus flavipes, P. cervinus,
P. paradoxus, Liophloeus tessulatus, L. gibbus, L. herbstii, L. liptoviensis, Barypeithes
liptoviensis, Barynotus alternans, Sitona ambiguus, S. tenuis, Chlorophanus viridis,
Tropiphorus terricola, Phloeophagus cylindrus, Acalyptus carpini, Trachysoma alpinum, Tychius
stephensi, Anthonomus humeralis, A. pedicularis, Curculio elephas, C. glandium, C. betulae,
Lepyrus capucinus, Liparus germanus, Alophus triguttatus, Donus elegans, Hypera arator,
H. adspersa, H. venusta, Sphenophorus abbreviatus, Ceutorhynchus assimilis, Microplontus
triangulum, Mecinus collaris, Limnobaris t-album, Gymnetron veronicae, Miarus campanulae,
and Rhynchaenus testaceus. However, 18 other weevil species should be included in these
lists, 6 species of the family Brentidae: Apion frumentarium, Ceratapion onopordi,
Squamapion atomarium, Protapion ononidis, Cyanapion gyllenhali, Eutrichapion
punctigerum; and 12 species of Curculionidae: Strophosoma melanogrammum, Pissodes
harcyniae, Ceutorhynchus pectoralis, Mogulones angulicollis, Dorytomus carpathicus,
D. nordenskioldi, Alophus triguttatus vau, Donus palumbarius, Anoplus roboris, Tachyerges
stigma, Miarus monticola and Cionus longicollis montanus.
The latest estimation indicates that there are 198 weevil species in the Polish Tatra Mts.:
1 belonging to Nemonychidae, 38 to Brentidae, 1 to Attelabidae, and 158 species of
Curculionidae.
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Nieprawidłowości w użyłkowaniu skrzydeł u przedstawicieli
pszczoły Melecta punctata (FABR.) (Hymenoptera: Apoidea)
Anomalies in forewingvenation of some specimens of a bee Melecta
punctata (FABR .) (Hymenoptera: Apoidea)

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

ABSTRACT: A case of two cubital cells in the forewings of a bee Melecta punctata (FABR .).
KEY WORDS: Hymenoptera, Apoidea, Melecta punctata, cubital cells, anomalies.

Jedną z ważniejszych cech taksonomicznych rodzaju Melecta LATREILLE
jest obecność trzech komórek kubitalnych Cu1–Cu3 (MICHENER 1944).
Zbierając materiały w Unisławiu Pomorskim (UTM – CD29), 26 V 1997 r.
złowiłam dwie samice z gatunku Melecta punctata (FABR.), u których wystąpiły anomalie w użyłkowaniu skrzydeł. Polegały one na obustronnej redukcji
drugiej poprzecznej żyłki kubitalnej pomiędzy komórkami Cu2 a Cu3
– w skrajnym przypadku doprowadzającym do jej całkowitego zaniku (Ryc.).
Osobniki pozbawione tej żyłki miały tylko dwie komórki kubitalne. Wśród
dostępnych mi innych około 40 okazów z obszaru Polski (zbiór w Zakładzie
Ekologii Zwierząt Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK) zjawisko
zróżnicowanej redukcji drugiej poprzecznej żyłki kubitalnej występowało
u prawie 45% samców i 30% samic tego gatunku. Zmiany zazwyczaj dotykały w jednakowym stopniu obu skrzydeł, choć trafiały się okazy, u których jedno skrzydło miało dwie a drugie trzy komórki kubitalne. O anomaliach użyłkowania u przedstawicieli Apoidea donosił NOSKIEWICZ (1921), jednakże
wśród podanych przez niego 5 gatunków nie wymienia Melecta punctata (FABR.).
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Ryc. Stopień redukcji komórek kubitalnych u Melecta punctata (FABR .)
Fig. Degree of reduction of cubital cells of Melecta punctata (FABR.)
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Zasadniczą cechą skrzydłowych żyłek poprzecznych u owadów jest ich
tendencja do zanikania (RAZOWSKI 1996). Wśród błonkówek (Hymenoptera) zdarza się to bardzo rzadko (GAULD, BOLTON 1988). Dotychczas rozpoznane przypadki zaniku żyłek poprzecznych u pszczół (Apoidea) zdają się
wskazywać na większą częstotliwość tego zjawiska u rodzajów kleptopasożytniczych.
SUMMARY
There cubital veins in the foewing constitute a very important taxonomic character in the
bee genus Melecta LATR. Two females of Melecta punctata (FABR.) collected in N Poland
(Unisław Pomorski – UTM: CD29) had two cubital cells in theirs forewings.
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Slamka, Bratislava. 80 ss. ISBN 80-967540-6-8. Cena 40,– DEM.
Chrząszcze blaszkorożne (Lamellicornia) to grupa ciesząca się dużym zainteresowaniem
badaczy. Reprezentuje ona, zależnie od ujęcia systematycznego, kilka lub kilkanaście rodzin, tworząc bardzo liczną w gatunki nadrodzinę Scarabaeoidea. Biorąc pod uwagę bogactwo barw i kształtów, różne upodobania pokarmowe i ciekawe przejawy instynktu (walki
samców, opieka nad potomstwem), okazuje się, że egzotycznym przedstawicielom omawianej grupy tylko nieznacznie ustępuje fauna środkowoeuropejska. Zaliczanym tutaj ponad
dwustu gatunkom dedykowany jest atlas opracowany przez dr. Marka BUNALSKIEGO.
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W przedmowie autor precyzuje objęty opracowaniem obszar (w całości: Polska, Republika Czeska i Słowacja, a także przyległe fragmenty sąsiadujących państw i Rumunii: na południe po Budapeszt i Baia Mare, na zachód aż po Hamburg oraz po Kołomyję w kierunku
wschodnim), a także zaznacza, może nazbyt skromnie, że niniejsza książka nie jest opracowaniem monograficznym, w związku z czym przytacza tylko najważniejsze dane, a ze względu na jej popularny charakter ogranicza cytowania literatury do zamieszczenia wykorzystanych pozycji na końcu atlasu.
Po krótkiej, ogólnej charakterystyce nadrodziny Scarabaeoidea następuje zasadnicza
część, w której nawiązując do podtytułu „Oznaczanie – rozsiedlenie – ekologia”, zamieszczono przegląd 205 gatunków w układzie: numer (zgodny z numerami rycin i fotografii
barwnych), nazwa łacińska z pełnym nazwiskiem autora i datą, ważniejsze synonimy, odwołanie do tabel z ilustracjami, kilka zdań na temat rozsiedlenia ogólnego i charakteru występowania w Europie Środkowej, wreszcie parę najbardziej istotnych informacji dotyczących
ekologii, a zwłaszcza środowiska, preferencji pokarmowych i okresu pojawu imagines.
Nomenklatura taksonów niższych szczebli, po wprowadzeniu zaproponowanych niżej poprawek, zgodna jest z obowiązującymi zasadami oraz aktualnym stanem wiedzy (Hoplia subnuda REITT. potraktowano jako synonim H. hungarica BURM.), czego już nie można powiedzieć o systematyce szczebla rodzinowego, gdzie wobec wciąż trwających sporów, przyjęto
(choć niekonsekwentnie) tradycyjny lecz przestarzały już układ z lat sześćdziesiątych. Do
niemieckiego tekstu zakradło się stosunkowo dużo błędów, na ogół literowych i stylistycznych. Nie powinny one jednak, podobnie jak i sporadyczne błędy merytoryczne, utrudniać
korzystania z atlasu. A oto istotniejsze miejsca (poprzedzone odnośnymi numerami), które
należałoby następująco skorygować: rodzaj [3-4] Platycerus GEOFFROY, 1762; [9] Trox cadaverinus ILLIGER, 1801; podrodzina [16-17] Bolboceratinae; rodzaj [17] Odonteus SAMOUELLE, 1819; [17] Odonteus armiger (SCOPOLI, 1772); [26] Codocera ferrugineum E SCHSCHOLTZ,
1821; rodzaj [35-36] Copris GEOFFROY , 1762; [171] Serica brunna (LINNAEUS , 1758); [197]
Cetonia aurata (LINNAEUS , 1758).
Na 17 czarno-białych tablicach przedstawiono 344 plastyczne rysunki samczych aparatów
kopulacyjnych (brakuje jedynie Psammodius pierottii PITTINO) i 2 rysunki fragmentów czułków samców (!) z rodzaju Melolontha FABR . Imagines wszystkich gatunków przedstawiono
na 312 barwnych ilustracjach zestawionych w 13 doskonałej jakości tablic. W wielu przypadkach ukazano podgatunki, formy barwne, dymorfizm płciowy lub cechy znajdujące się po
stronie brzusznej. Przy fotografiach zamieszczono podziałki liniowe, a na stronach sąsiednich pełną dokumentację, która jest kopalnią interesujących, często niepublikowanych danych faunistycznych, począwszy od Aesalus scarabaeoides (PANZ .), wykazanego po raz
pierwszy z Roztocza, a skończywszy na Protaetia affinis (AND.) z Wrocławia (gatunek nie był
dotychczas zaliczany do fauny Polski, a wcześniejsze doniesienia na ogół kwestionowano).
Całość zamyka liczący 33 pozycje wykaz literatury oraz indeks.
Na koniec warto zaznaczyć, że jest to pierwsze dzieło, w którym na barwnych tablicach zilustrowano wszystkie środkowoeuropejskie gatunki i ich ważniejsze aberracje. Poręczny format atlasu (rozmiary i objętość podwójnego zeszytu „Wiadomości Entomologicznych”), dobry papier i doskonała jakość druku to jego dodatkowe atuty, odzwierciedlające się niestety
w dość wysokiej cenie.
Omawiana pozycja z pewnością zainteresuje nie tylko skarabeologów jako uzupełnienie
werbalnych kluczy do oznaczania. Przydatna może być także dla nauczycieli i studentów biologii, rolniczych i leśnych wydziałów szkół wyższych, pracowników parków narodowych oraz
wszystkich miłośników owadów, a zwłaszcza chrząszczy.
Przemysław SZWAŁKO, Kraków

Wiad. entomol.

18 (4): 247-250

Poznań (1999) 2000

Przyczynek do znajomości męczelkowatych (Hymenoptera:
Braconidae), parazytoidów motyli (Lepidoptera)
Contribution to the knowledge of Braconidae (Hymenoptera)
parasitoids of Lepidoptera

JÓZEF RAZOWSKI 1, STANISŁAW K. WIĄCKOWSKI 2
1
2

Insytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
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ABSTRACT: Fifteen species of Braconidae reared from 14 species of Lepidoptera are listed.
Four of them have not been recorded from Poland before.
KEY WORDS: Hymenoptera, Braconidae, Lepidoptera, parasitoids, records, Poland.

Piętnaście gatunków Braconidae zostało wyhodowanych z 14 gatunków
motyli pochodzących głównie z Krakowa i okolic. Mimo niewielkiej liczby
gatunków, autorzy zdecydowali się na opublikowanie swych danych, głównie
ze względu na bardzo dotąd słabe poznanie tej rodziny błonkówek w Polsce.
Nawet pospolite ich gatunki nie były dotąd wykazywane lub wymieniano je
z nielicznych stanowisk. Poza danymi faunistycznymi, notatka ta odnosi się
także do biologii tak parazytoidów jak i żywicieli, gdyż te, nie były stwierdzane w przypadku szeregu z nich.
Cztery gatunki Braconidae nie były najprawdopodobniej z Polski dotychczas wykazywane. Wynika to z ich braku w wykazie HUFLEJTA (1997), trzeba
jednak przyjąć, że Ichneumonoidea naszej fauny wymagają rewizji. W wymienionej pracy nie znaleźliśmy następujących gatunków: Apanteles abjectus MARSH., A. afella NIX ., A. affinis NEES, oraz Microgaster trochanterata
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THOMPS., co do oznaczenia którego mamy pewne wątpliwości. Dwu gatunków z rodzaju Apanteles FÖRSTER nie udało się zidentyfikować. Są to prawdopodobnie gatunki nowe.
Wykazy zostały dla przejrzystości podane w formie tabel (Tab. I, Tab. II),
ułożonych osobno dla żywicieli i parazytoidów. Przy gatunkach motyli podano ich rodziny, przy parazytoidach – plemiona.
Materiał zebrali autorzy i J. K ARCZEWSKI, żywiciele oznaczył pierwszy
autor, parazytoidy drugi autor i G. N IXON z Natural History Museum
w Londynie, który sprawdził także pozostałe oznaczenia. Okazy z Krakowa
i okolic były wyhodowane przez Józefa Michała RAZOWSKIEGO i pierwszego
autora. Zbiór ten znajduje się w Instytucie Ewolucji I Systematyki Zwierząt
Tab. I. Zestawienie parazytoidów według gatunków żywicielskich.
List of parasitoids arranged according to their hosts.
Żywiciel (Host)

Parazytoid (Parasitoid)

Arctia caja (LINNAEUS ), Noctuidae

Apanteles cajae B OUCHÉ

Acronicta auricoma
(DENIS et SCHIFFERMÜLLER ), Noctuidae

Microplitis tuberculata (B OUCHÉ)

Coleophora violacea (STRÖM), Coleophoridae

Apanteles sp.1

Acronicta leporina (LINNAEUS), Noctuidae

Apanteles sp.2

Acronicta rumicis (LINNAEUS), Noctuidae

Apanteles afella NIXON
Microptilus tuberculata (B OUCHÉ)

Polia bombycina (HUFNAGEL), Noctuidae

Microplitis varipes (RUTHE)

Cerura vinula (LINNAEUS), Notodontidae

Apanteles affinis NEES

Gelechia sp., Gelechiidae

Microgaster hospes MARSHALL

Gracillaria syringella (F ABRICIUS),
Gracillariidae

Dolichogenidea dilecta (HALIDAY )

Ancylis mitterbacheriana
(DENIS et SCHIFFERMÜLLER), Tortricidae

Dolichogenidea coleophorae (WILKINSON)

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS ),
Lymantriidae

Dolichogenidea lacteicolor (VIERECK)

Drepana falcataria (LINNAEUS ), Drepanidae

Apanteles abjectus M ARSHALL

Naenia typica (LINNAEUS ), Noctuidae

Microgaster trochanterata THOMPSON

Fissipunctria ypsilon
(DENIS et SCHIFFERMÜLLER ), Noctuidae

Microplitis spectabilis (HALIDAY )
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Tab. II. Zestawienie gatunków żywicielskich według parazytoidów.
List of hosts arranged according to parasitoids.
Parazytoid (Parasitoid)

Żywiciel (Host)
Stanowisko (Locality)

Apanteles abjectus MARSHALL , Apantelini

Drepana falcataria (LINNAEUS ),
Kraków - Prądnik, 1959.

Apanteles afella NIXON, Apantelini

Acronicta rumicis (LINNAEUS),
Skała Kmity ad Kraków, 1 VII 1959.

Apanteles affinis NEES, Apantelini

Cerura vinula (LINNAEUS),
Kraków - Podgórze, 7 VIII 1957.

Apanteles sp. 1, Apantelini

Coleophora violacea (STRÖM ),
Kraków, 19 VI 1957.

Apanteles sp. 2, Apantelini

Acronicta leporina (LINNAEUS),
Kraków, 27 VII 1958.

Dolichogenidea coleophorae
(WILKINSON), Apantelini

Ancylis mitterbacheriana (DENIS et SCHIFFERMÜLLER),
Kraków - Las Wolski, 29 VIII 1957.

Dolichogenidea dilecta (HALIDAY),
Apantelini

Gracillaria syringella (FABRICIUS),
Kraków, 9 VII 1958;
Białowieski Park Narodowy, 18 VII 1962,
grąd niski.

Dolichogenidea lacteicolor (VIERECK ),
Apantelini

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS ),
Kraków, 12 V 1956.

Microgaster hospes M ARSHALL,
Microgastrini

Gelechia sp.,
Kraków, 12 VI 1957.

Microplitis tuberculata (BOUCHÉ ),
Microplitini

Acronicta auricoma (DENIS et SCHIFFERMÜLLER),
Kraków, 27 VIII 1954;
Skierniewice 8 VIII 1963;
Nadleśnictwo Jędrzejów, 28 III 1953 (w hodowli, z gąsienicy A. rumicis (LINNAEUS)
zebranej 25 IX 1952).

Microgaster hospes M ARSHALL,
Microplitini

Gelechia sp.,
Kraków, 12 VI 1957.

Microplitis spectabilis (HALIDAY),
Microplitini

Fissipunctria ypsilon (DENIS et SCHIFFERMÜLLER ),

Kraków, 12 VI 1958.
Microgaster trochanterata THOMPSON,
Microplitini

Naenia typica (LINNAEUS ),
Kraków, 9 VIII 1959.

Microplitis varipes (RUTHE), Microplitini

Polia bombycina (HUFNAGEL),
Nadleśnictwo Jędrzejów, 12 V 1954, oprzęd
obok żywej gąsienicy, wylęg 20 V 1954.
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PAN, w Krakowie. Autorzy pragną wyrazić podziękowanie Dr. G. N IXON'owi za oznaczenie części materiału Braconidae, oraz nieznanemu recenzentowi za poprawienie nazw tych owadów.

SUMMARY
Fifteen species of Braconidae reared from 14 Lepidoptera species are listed. They belong
to three hymenopterous tribes and nine Lepidoptera families. Four braconids are treated as
new to Poland (Apanteles abjectus MARSHALL , A. afella NIXON , A. affinis NEES , and
Microgaster trochanterata THOMPSON). The material were collected mainly in Kraków and
its vicinity.
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75 - 114.
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KRÓTKIE DONIESIENIA
SHORT COMMUNICATIONS

240. Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodzin Bruchidae i Chrysomelidae
(Coleoptera: Chrysomeloidea) w Polsce
New records of some Bruchidae and Chrysomelidae (Coleoptera: Chrysomeloidea)
from Poland
KEY WORDS: Coleoptera, Bruchidae, Chrysomelidae, new records, Poland.

Bruchus brachialis F AHRAEUS, 1839
– Nizina Wielkopolsko-Kujawska: rezerwat „Wzgórze Joanny” ad Milicz, 12 V 1997, 1 ex.,
leg. M. WANAT.
Ciepłolubny gatunek, rozmieszczony głównie w południowej Europie, obecnie w ekspansji na północ. Do niedawna znany tylko z okolic Cieszyna, od kilku lat regularnie łowiony we
Wrocławiu. Stanowisko z okolic Milicza jest pierwszym na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
i najbardziej na północny-wschód wysuniętym w Europie.
Sermylassa halensis (LINNAEUS , 1767)
– Pojezierze Mazurskie: Osowiec nad Biebrzą, 22 VII 1997, 2 exx., leg. M. WANAT.
Atlantycki gatunek, notowany z 8 krain, ale jedynie w południowo-zachodniej Polsce częsty. Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.
Longitarsus pinguis WEISE, 1888
– Beskid Wschodni: rezerwat „Góra Sobień” ad Sanok, 24 V 1998, 2 exx., leg. M. WANAT.
Gatunek ten należy do szczególnie rzadko zbieranych. Jego areał obejmuje głównie południowo-wschodnią Europę, Azję Mniejszą i Syrię. W Europie Środkowej notowany sporadycznie, a w Polsce złowiony tylko raz na górze Wdżar koło Czorsztyna w Pieninach.
Minota obesa (WALTL, 1839)
– Beskid Wschodni: Zwierzyń ad Lesko, 25–26 V 1998, 1 ex., M. WANAT.
- Bieszczady: Dolina Terebowca, 21 VII 1994, 1 ex., L. BOROWIEC .
Gatunek Minota obesa sensu lato został rozbity na pięć samodzielnych taksonów gatunkowych. Ich rozmieszczenie nie jest do końca poznane. W Polsce występują dwa gatunki:
Minota obesa (WALTL) notowany do tej pory tylko z Sudetów Zachodnich i Gór Świętokrzyskich, oraz Minota carpathica HEIKERTINGER notowany z Karpatów i Sudetów Wschodnich.
Stanowiska ze Zwierzynia i Doliny Terebowca wskazują na obecność gatunku Minota obesa
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(WALTL) także w Karpatach Zachodnich. Być może jest on szerzej rozpowszechniony na
pogórzu i w niższych partiach górskich, podczas gdy w wyższych partiach gór zastępuje go
M. carpathica HEIK.
Cassida pannonica SUFFRIAN , 1844
– Puszcza Białowieska: Siemianówka, 15 VII 1998, 1 ex., leg. M. WANAT.
Rzadki gatunek, choć szeroko rozmieszczony od Francji po Azję Środkową, głównie na
terenach o charakterze kserotermicznym. W Europie Środkowej niezbyt częsty, głównie
w jej południowych częściach. W Polsce notowany tylko z Niziny Mazowieckiej, Wyżyny Małopolskiej, Roztocza i Niziny Sandomierskiej, ale na znanych do tej pory stanowiskach obserwuje się w ciągu ostatnich lat wyraźny wzrost liczebności (obserwacje autora); ostatnio
podano go też z południowej Białorusi, co może świadczyć o ekspansji tego gatunku. Stanowisko z Puszczy Białowieskiej jest obecnie najdalej na północ wysuniętym w Europie.
Koledze M. WANATOWI pragnę serdecznie podziękować za przekazanie większości
chrząszczy podawanych w tej notatce.
Lech BOROWIEC , Wrocław

241. Nowe stanowiska dwóch rzadkich gatunków z rodzaju Aegialia
LATREILLE, 1807 (Coleoptera: Scarabaeoidea)
New localities of two rare species of the genus Aegialia LATREILLE , 1807 (Coleoptera:
Scarabaeoidea)
KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeoidea, Aegialia, new records, Poland.

Spośród trzech krajowych gatunków z rodzaju Aegialia LATR., jedynie A. arenaria (F.) notowana jest w naszym kraju nieco częściej, głównie w pasie nadmorskim. Dwa pozostałe gatunki podawane są niezwykle rzadko, stąd wszelkie nowe obserwacje w sposób istotny poszerzają naszą wiedzę na temat ich upodobań ekologicznych i rozmieszczenia w Polsce.
Aegialia (Rhysothorax) rufa (FABRICIUS , 1792)
– Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy, VV78 Wisełka, 2 VII 1991, 1 ex., leg.
A. M ELKE, nad brzegiem jeziorka.
Gatunek znany w Polsce zaledwie z trzech krain. Z Pobrzeża Bałtyku wykazywany ostatnio na początku wieku.
Aegialia (Psammoporus) sabuleti (PANZER, 1797)
– Nizina Mazowiecka: ED01 Zegrze [distr. Pułtusk], 1 V 1948, 1 ex., leg. R. B IELAWSKI, po
wiosennych wylewach.
– Bieszczady: FV15 Wetlina, 7 VI 1986, 1 ex., leg. T. MAJEWSKI, pod kamieniem nad brzegiem strumyka.
Gatunek znany w Polsce z pojedynczych stanowisk w 11 krainach. Z Niziny Mazowieckiej
podany na początku wieku, z Bieszczad wykazany z Soliny.
Pragnę podziękować wymienionym w tekście Osobom za przekazanie mi okazów dowodowych.
Marek BUNALSKI , Poznań
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Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 22 października 1999.
W dniu 22 października 1999 r. odbyło się w Poznaniu kolejne zebranie Zarządu Głównego PTEnt.
Po krótkim wstępie i przedstawieniu programu zebrania Prezes Towarzystwa, dr hab. Janusz NOWACKI przeszedł do punktu pierwszego porządku obrad.
1. Sprawy członkowskie.
Od ostatniego zebrania ZG wpłynęło do Sekretariatu kilka deklaracji członkowskich. Sekretarz Generalny, dr Marek BUNALSKI , przybliżył zebranym sylwetki osób ubiegających się
o przyjęcie do PTEnt. W głosowaniu przyjęto w poczet członków Towarzystwa osiem osób
z siedmiu oddziałów: Oleg ALEKSANDROWICZ (Oddział Olsztyński), Monika CIECIELĄG
(Oddział Lubelski), Joanna GUTOWSKA (Oddział Bydgoski), Jacek JACKOWSKI (Oddział
Wrocławski), Piotr KOWALSKI (Oddział Warszawski), Tomasz K URCZYK i Roman WĄSALA
(Oddział Poznański), Krzysztof ŻAK (Oddział Krakowski).
Przychylając się do głosów członków Naszego Towarzystwa, Zarząd postanowił pozostawić bez zmian wysokość składek i prenumerat na rok 2000.
2. Sprawy finansowe.
Podsumowując dotychczasowy stan finansowy Towarzystwa stwierdzono, iż posiadane
środki w pełni zabezpieczają potrzeby i nie powinny stanowić przeszkody w realizacji planów
wydawniczych.
Prezes powiadomił ZG o zatrudnieniu na umowę-zlecenie nowej księgowej – pani Beaty
PIĄTEK. Jej zadaniem będzie uporządkowanie spraw finansowych Towarzystwa i prowadzenie bieżącej księgowości.
W związku z pojawiającymi się głosami niezadowolenia dotyczącymi pobierania opłat za
odbitki prac drukowanych w „Polskim Piśmie Entomologicznym” zebrani przypomnieli, iż
zostało to podyktowane twardymi warunkami finansowania wydawnictw narzuconymi przez
KBN (o czym już informowaliśmy w jednym z poprzednich sprawozdań). Zaproponowano
rozważenie innych form dofinansowywania druku prac przez autorów, pozostawiając jednak
decyzję Redaktorowi Naczelnemu „PPE”.
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3. Powołanie “Komisji ds. ochrony owadów”.
W nawiązaniu do krakowskiej konferencji przedstawiono propozycję powołania przy
PTEnt. „Komisji ds. ochrony owadów”.
Projekt przyjęto jednogłośnie, powołując do składu komisji następujące osoby:
Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
Członkowie: prof. dr hab. Józef BANASZAK
inż. Lech BUCHHOLZ
dr hab. Stanisław CZACHOROWSKI
dr hab. Jerzy M. GUTOWSKI
doc. dr hab. Anna LIANA
prof. dr hab. Jerzy A. LIS
dr Bogusław SOSZYŃSKI
prof. dr hab. Zbigniew WITKOWSKI
Za pilne działania Komisji uznano:
– opracowanie wniosków przedstawionych w trakcie trwania konferencji krakowskiej;
– opracowanie nowej listy owadów, które powinny zostać objęte ochroną gatunkową;
– przedstawienie w.wym. opracowań Ministerstwu.
Za pokłosie konferencji krakowskiej uznać należy również projekt przygotowania „Czerwonej Księgi Zwierząt Polski – Owady”. Ze strony Towarzystwa projekt koordynuje dr hab.
Janusz NOWACKI.
Zarząd Główny postanowił zwrócić się do wszystkich krajowych entomologów o przygotowanie „Czerwonych List” w poszczególnych grupach systematycznych. Mogłyby być one
publikowane w „Wiadomościach Entomologicznych” w dziale „Ochrona owadów”.
Marek B UNALSKI, Poznań
Sekretarz Generalny PTEnt.

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 17 grudnia 1999.
Ostatnie w roku 1999 zebranie Zarządu Głównego upłynęło w atmosferze podsumowania
osiągnięć Towarzystwa w mijającym roku oraz nakreślenia planów na rok 2000.
W swym sprawozdaniu z działalności Towarzystwa, dr hab. Janusz NOWACKI podkreślił
niektóre z osiągnięć minionego roku:
– zarejestrowanie nowego Statutu wraz ze wszystkim zmianami przyjętymi przez Walne
Zgromadzenie;
– zarejestrowanie Towarzystwa w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu;
– uporządkowanie spraw finansowych PTEnt.;
– organizację konferencji krakowskiej i powołanie „Rady ds. ochrony owadów”.
W planach na rok 2000 umieszczono oprócz corocznych przedsięwzięć wydawniczych
(„PPE”, „WE”, „Klucze ...”) również:
– wydanie materiałów pokonferencyjnych – „Ochrona owadów w Polsce u progu integracji
z Unią Europejską” (wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie przedsięwzięcia),
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– wydanie ostatniego tomu „Fauny Polski” dotyczącego Chrysomelidae,
– organizację Zjazdu SEL (Białowieża’ 2000),
– zakup zestawu komputerowego dla Biblioteki Towarzystwa.
Na wniosek Redaktora Naczelnego „Polskiego Pisma Entomologicznego”, prof. dr hab.
Ryszarda SZADZIEWSKIEGO, postanowiono pozostać przy dotychczasowej formie pobierania odpłatności za odbitki prac drukowanych w „PPE”. Przyjęto zasadę, iż 5 odbitek otrzymuje autor bezpłatnie, pozostałe zaś przekazywane są po uiszczeniu opłaty.
Zebrani postanowili również podwyższyć z dniem 1 XI 1999 r. pensję zasadniczą bibliotekarki do kwoty 700,- zł brutto.
Tradycyjnie przyjęto również nowych członków Towarzystwa. Zostali nimi dwaj koledzy
z Oddziału Poznańskiego: Tomasz LATALSKI i Paweł JAŁOSZYŃSKI.
Zarząd Główny zatwierdził wzór legitymacji członkowskiej na rok 2000, oraz zobowiązał
Sekretarza Generalnego, dr Marka BUNALSKIEGO, do poinformowania wszystkich Członków o wysokości opłat na nadchodzący rok.
Marek B UNALSKI, Poznań
Sekretarz Generalny PTEnt.

XVII Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTE
Grotniki koło Łodzi, 22-24 maja 1998 r.
W dniach 22-24 maja 1998 roku odbył się w Grotnikach koło Łodzi XVII Zjazd Sekcji
Dipterologicznej PTE. Gospodarzami i organizatorami tego spotkania byli Jolanta WIEDEŃSKA i Maria G RZYBKOWSKA (Uniwersytet Łódzki) oraz przewodniczący Sekcji Dipterologicznej PTE Bogusław SOSZYŃSKI (TOEiKE). Dwie studentki prof. S. NIESIOŁOWSKIEGO: Magda P UDLARZ i Agnieszka SOSZYŃSKA (UŁ) wydatnie pomogły przy organizacji
sympozjum. Posiedzenia i prezentacje referatów odbywały się w pomieszczeniach dawnej
willi Narutowicza, obecnie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Budynek
położony jest w Lesie Grotnickim, który jest największym kompleksem leśnym koło Łodzi
(2500 ha), na terenie którego znajdują się trzy rezerwaty leśne.
W obradach uczestniczyły 23 osoby, w tym pięć osób z Gdańska (R. S ZADZIEWSKI,
W. GIŁKA, E. KACZOROWSKA, B. K UBICA-BIERNAT i E. SONTAG), dwie z Krakowa (A. PALACZYK i W. K RZEMIŃSKI ), siedem osób z Łodzi (M. GRZYBKOWSKA , B. M ARCINIAK ,
M. PUDLARZ, A. SOSZYŃSKA, E. SOSZYŃSKA, B. SOSZYŃSKI i J. WIEDEŃSKA), jedna z Ojcowa (A. K LASA), jedna z Poznania (Z. M ICHALSKA), dwie z Torunia (prezes PTE – J. B USZKO
i K. SZPILA ), cztery z Warszawy (P. TROJAN , E. DURSKA, W. MIKOŁAJCZYK i E. WEGNER)
i jedna z Wrocławia (A. WOŹNICA ). Sam poseł, prof. Stefan NIESIOŁOWSKI mimo zapewnień, nie wziął udziału w zjeżdzie, gdyż jego termin zbiegł się z jednym z najistotniejszych
posiedzeń sejmu RP. Wszyscy posłowie na tym posiedzeniu byli zobligowani już nie tylko
dyscypliną głosowań ale i dyscypliną obecności.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników przez dra B. SOSZYŃSKIEGO prowadzenie obrad przejął prof. Ryszard SZADZIEWSKI. Jak zwykle uczestnicy zjazdu zaprezentowali
swoje ostatnie osiągnięcia. Po sprawach organizacyjnych odbyła się sesja referatowa pod
przewodnictwem doc. dra hab. W. KRZEMIŃSKIEGO (ISiEZ PAN).
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Prezentacje wygłoszono w następującej kolejności:
1. A. PALACZYK (ISiEZ PAN) – Element górski i borealno-górski w faunie muchówek Babiej Góry.
2. E. DURSKA (MiIZ PAN) – Zmiany liczebności i liczby gatunków zgrupowania Phoridae
(Diptera) w trakcie rozwoju boru świeżego.
3. A. KLASA (OPN) – Rzadkie w faunie Polski gatunki muchówek związane z naturalnymi
lasami.
4. B. K UBICA-BIERNAT (IMMiT) – Detekcja i genotypowanie krętków Borellia burgdorferi
u komarów (Diptera: Culicidae).
5. Z. MICHALSKA we współautorstwie z M. WIRKOWSKĄ (UAM) – Zasięgi geograficzne
miniarek (Diptera: Agromyzidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego.
6. W. M IKOŁAJCZYK (MiIZ PAN) – Muchówki w waloryzacji przyrodniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego.
7. E. SONTAG (UG) – NILSSON A. (Ed.) 1997. Aquatic Insects of North Europe. A Taxonomic Handbook. Vol. 2. Apollo Books, Stenstrup, 440 ss (recenzja).
8. R. SZADZIEWSKI (UG) – Zoogeografia historyczna i filogeneza owadów w świetle badań paleontologicznych nad kuczmanami (Diptera: Ceratopogonidae).
9. P. TROJAN (MiIZ PAN) – Dwie hipotezy o rozprzestrzenianiu się gondwańskich Tabanidae a datowanie dryftu kontynentów.
10. E. WEGNER (MiIZ PAN) – Synantropijny komar Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae) w warszawskiej piwnicy.
11. A. WOŹNICA (AR Wrocław) – Studia systematyczne nad rodzajem Suillia ROBIMEAUDESVOIDY, 1830 (Diptera: Heleomyzidae).
12. W. GIŁKA (UG) – Diamesa szembecki NOWICKI , 1873 – zagadkowy takson wśród polskich Diamesinae (Diptera: Chironomidae).
Jak zwykle połowy na światło nie udały się, gdyż pogoda była jeszcze gorsza niż poprzedniego roku w Łagiewnikach. Za to nocne rozmowy entomologów przeciągnęły się – tak
pierwszego, jak i drugiego dnia do późnych godzin nocnych i przebiegały w gorącej atmosferze. Drugiego dnia odbyła się wycieczka o rezerwatu „Grądy nad Lindą”. Na chwilę wyszło
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nawet słońce i odłowiono kilka interesujących muchówek. Jak zwykle zjazd był udany zarówno pod względem merytorycznym, jak i towarzyskim. Ponownie na przewodniczącego Sekcji
Dipterologicznej wybrano dra Bogusława SOSZYŃSKIEGO.
Ustalono, że kolejne, XVIII Sympozjum SD PTE odbędzie się w następnym roku w Spale.
Andrzej J. WOŹNICA, Wrocław

XV Sympozjum Sekcji Owadów Kopalnych PTEnt.
Kraków, 16 listopada 1999 r.
W dniu 16 listopada 1999 roku odbyło się w Krakowie XV Sympozjum Sekcji Owadów
Kopalnych PTEnt., zorganizowane przy współudziale Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie i Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Obrady odbywały się w budynku
Muzeum Przyrodniczego ISEZ przy ul. św. Sebastiana od godzin przedpołudniowych do
późnego wieczora, a niektóre nieoficjalne spotkania przełożono jeszcze na dzień następny.
Sympozjum poświęcono pamięci zmarłej niedawno dr Róży KULICKIEJ, opiekunowi zbioru
bursztynów Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, a program Sympozjum obejmował w związku z tym problemy związane z bursztynem i jego fauną. W obradach pod kierownictwem
Przewodniczącego Sekcji doc. Wiesława KRZEMIŃSKIEGO i prof. Barbary K OSMOWSKIEJ-CERANOWICZ z Muzeum Ziemi wzięło udział 25 uczestników z kraju i czworo gości z Niemiec, reprezentujących zarówno zawodowy, jak i amatorski nurt bursztynowej fascynacji. Na
początku obrad uczestnicy chwilą milczenia uczcili pamięć dr Róży KULICKIEJ, a następnie
prof. B. K OSMOWSKA-CERANOWICZ wygłosiła wspomnienie o Zmarłej oraz przedstawiła bibliografię Jej prac z lat 1976–1999, zarówno publikowanych, jak i pozostających w druku.
Do referatu większość uczestników dorzuciła następnie w dyskusji własne wspomnienia, bowiem prawie każdy z badaczy bursztynu zetknął się z Nią osobiście podczas swoich prac, doświadczając Jej życzliwości i pomocy w badaniach. Postanowiono też wydać numer Polskiego
Pisma Entomologicznego poświęcony Jej pamięci, do którego uczestnicy obrad zobowiązali
się nadesłać swoje prace.
W dalszej części obrad wygłoszono 10 referatów, które podzielić można na trzy grupy tematyczne. Na początek A. MATUSZEWSKA, R. WRZALIK i A. HACURA przedstawili referat
pt. „Refleksyjna mikrospektroskopia FT-i.r. w zastosowaniu do analizy żywic kopalnych”,
poświęcony niektórym aspektom badania właściwości fizykochemicznych bursztynu, co następnie przedyskutowano m.in. w kontekście wykrywania fałszerstw wyrobów i inkluzji. Następne dwa referaty poświęcone były problemom inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, co
również wywołało ożywioną dyskusję. Wygłosili je kolejno B. KOSMOWSKA-CERANOWICZ:
„Problemy komputeryzacji kolekcji inkluzji zwierzęcych ze zbiorów Muzeum Ziemi”
i J. K OTEJA: „Komputerowe katalogi małych specjalistycznych kolekcji kopalnych”. Pozostała część referatów omawiała różne zagadnienia z dziedziny fauny bursztynowej, a przede
wszystkim paleoentomologii. W tej grupie tematycznej wygłoszono 7 referatów pod tytułami: „Kilka uwag o przedstawicielach podrodziny Phylinae w bursztynie bałtyckim” (A. HERCZEK); „Chrząszcze (Coleoptera) z bursztynu bałtyckiego w kolekcji Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie” (D. K UBISZ); „Stawonogi (Arthropoda) z bursztynu bałtyckiego
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w kolekcji Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie” (A. PALACZYK); „Współwystępowanie inkluzji w bursztynie bałtyckim” (E. SONTAG); „Pasożytujący kleszcz (Acarina) na
jaszczurce bursztynowej (Succinilacerta succinea)” (R. SZADZIEWSKI i E. SONTAG); „Pierwsze kopalne piewiki z rodziny Aetalionidae z bursztynów Nowego Świata (Hemiptera, Membracoidea)” (J. SZWEDO ) i „Bezskrzydłe Phylloxeroidea w bursztynie bałtyckim” (P. WĘGIEREK). Interesujące problemy, poruszane w referatach wywoływały każdorazowo dyskusję,
mogącą przeciągnąć się poza ramy czasowe, nie pozwalając na zrealizowanie wszystkich
punktów porządku obrad. Znając miękkie serce i łagodność Przewodniczącego Sekcji, rolę
bezwzględnego moderatora obrad powierzono więc prof. Ryszardowi SZADZIEWSKIEMU,
który wywiązał się z tego zadania znakomicie, dyktując zawrotne tempo wypowiedzi tak referującym, jak i dyskutantom.
Oprócz wysłuchania referatów, uczestnicy mieli możność obejrzenia wielu interesujących
okazów inkluzji, czemu oddawano się z zapałem podczas każdej przerwy w obradach. Między innymi można było zapoznać się z licznymi egzemplarzami z kolekcji uczestniczącego
w Sympozjum inż. Jacka SERAFINA z Borów Tucholskich, posiadacza największej w Polsce
prywatnej kolekcji inkluzji zwierzęcych i roślinnych, z której co roku wiele cennych okazów
przekazuje do Muzeum Przyrodniczego ISEZ i Muzeum Ziemi. Na zakończenie obrad
Przewodniczący Sekcji przedstawił pod dyskusję informację o organizowaniu w Polsce
w 2001 roku II Międzynarodowego Kongresu na temat Owadów Kopalnych (Fossil Insects:
the II International Congress). Organizatorem będzie Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, w osobach doc. W. KRZEMIŃSKIEGO i doc. E. KRZEMIŃSKIEJ. Brano
przy tym m.in. pod uwagę korzystne położenie Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w połowie drogi między Moskwą a Alava (Hiszpania), gdzie ostatnio organizowano konferencje na
ten temat. Zgodzono się, że stosunkowo liczne w naszym kraju środowisko paleoentomologów powinno podjąć się organizacji Konferencji a tym samym odpowiedniej promocji na forum międzynarodowym osiągnięć ośrodków naukowych zajmujących się tą tematyką.
Daniel KUBISZ, Kraków

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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