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„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 polskim streszczeniem w pełni prezentującym założenia i wyniki pracy oraz objaśnianiami tabel i rycin także w języku polskim. Możliwość nieodpłatnego publikowania w „Wiadomościach Entomologicznych” mają tylko pełnoprawni członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
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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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Micrambe lindbergorum (BRUCE, 1934) – nowy dla fauny Polski
gatunek skrytojadkowatych (Coleoptera: Cryptophagidae)
Micrambe lindbergorum (BRUCE, 1934) (Coleoptera: Cryptophagidae)
– new to the fauna of Poland

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

ABSTRACT: M. lindbergorum (B RUCE) was found in Pieniny Mts., in southern Poland. The
species is new to the Polish fauna.
KEY WORDS: Coleoptera, Cryptophagidae, Micrambe lindbergorum, new record, S Poland,
Pieniny National Park.

Rodzaj Micrambe THOMSON , 1863 należy do podrodziny Cryptophaginae,
wchodzącej w skład rodziny Cryptophagidae. Rodzaj ten, do niedawna w randze podrodzaju w ramach rodzaju Cryptophagus H ERBST, 1792, obejmuje
w Europie Środkowej 8 gatunków (REŠKA 1994), z których 5 stwierdzono
dotychczas w Polsce (B URAKOWSKI i in. 1986; MAJEWSKI 1995).
Przedstawiciele wspomnianego rodzaju to owady o niewielkich rozmiarach ciała, nie przekraczające z reguły 3 mm długości. Ciało ich jest wydłużone, spłaszczone, wyraźnie owłosione. Kolorystycznie bardzo monotonne, wyjątkowo u Micrambe bimaculata (PANZ.) z mniej lub bardziej widocznymi
plamami na pokrywach, zamykające się w różnych odcieniach barwy żółtobrązowej. Chrząszcze należące do rodzaju Micrambe podobnie jak i pozostali przedstawiciele rodziny skrytojadkowatych prowadzą skryty tryb życia, dlatego też są stosunkowo rzadko poławiane, aczkolwiek podczas penetracji typowych dla nich środowisk (zwłaszcza w okresie zimowym) można natrafić
na ich większe ilości. Z dość rzadko pojawiających się doniesień na temat
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omawianej grupy chrząszczy, wynika iż biotopami najczęściej przez nie zasiedlanymi są próchniejące pnie martwych drzew iglastych lub liściastych.
Ponadto równie licznie poławia się je podczas przesiewania ściółki zbieranej
u podstawy starych drzew. Sporadycznie mogą „wzbogacać” odławianą faunę podczas czerpakowania kwitnącej roślinności zielnej (MAJEWSKI 1995).
Poszczególni przedstawiciele rodzaju Micrambe zaliczani są także do entomofauny szyszek drzew iglastych (SKRZYPCZYŃSKA 1984, 1988).
Gatunkiem skrytojadkowatych nowym dla fauny Polski jest Micrambe
lindbergorum (BRUCE, 1934). Jest on zarazem szóstym przedstawicielem
tego rodzaju, występującym na obszarze naszego kraju.
Micrambe lindbergorum opisany został na podstawie 23 okazów z Lojo
(południowa Finlandia) oraz Tjudi (Rosyjska Karelia). Chrząszcz ten (Ryc.)
pod względem zarysu ciała, ubarwienia oraz rodzaju punktowania górnej powierzchni głowy, przedplecza i pokryw jest bardzo podobny do M. abietis
(P AYK.), od którego różni się asymetrycznie ukształtowanymi oczami oraz
zróżnicowanym owłosieniem pokryw. Spomiędzy krótkiego, przylegającego
owłosienia, wystają pojedyncze, dość długie, dobrze widoczne, półpodniesione włoski. To różnej wielkości owłosienie, sprawia z kolei, iż gatunek ten
upodabnia się do M. villosa (HEER ). Jednakże u M. lindbergorum przedplecze jest najszersze mniej więcej w 1/3 długości (u M. villosa w pobliżu przedniego brzegu), a także jego przednie kąty nie są tak wyraźnie zaznaczone.
U samic wszystkie stopy są 5-członowe, natomiast u samca tylna para stóp
jest wyraźnie 4-członowa.
M. lindbergorum z obszaru Europy podawany jest z rozproszonych stanowisk, wszędzie określany jako rzadki. (FREUDE i in. 1967). Z dotychczasowych danych wynika, iż areał jego występowania ma charakter środkowoeuropejski. Podawany był z południowej Finlandii (BRUCE 1934a, 1934b), Niemiec, Austrii, krajów Beneluxu oraz z dawnej Czechosłowacji (LUCHT
1987). Najczęściej spotykany jest w górach, w lasach iglastych, chociaż nie
obce są mu murawy trawiaste oraz krzaczaste zarośla lasostepów (R EŠKA
1994).
Omawiany gatunek chrząszcza odłowiono pod korą drzewa iglastego
(świerk lub jodła).
– Pieniny: Pieniński Park Narodowy, Macelowa Góra, oddz. 40f (UTM:
DV57), 15 VIII 1994, 1& , 610–630 m n.p.m., stok o wystawie północno-zachodniej, leg. R. ROSSA.
Okaz dowodowy przechowywany jest w zbiorach autora. Na zakończenie
pragnę podziękować Panu Danielowi KUBISZOWI za pomoc w trakcie oznaczania tego gatunku chrząszcza.

MICRAMBE LINDBERGORUM – NOWY DLA FAUNY POLSKI ...

Ryc. (Fig.) Micrambe lindbergorum (BRUCE) – samica (female) (oryg.).
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SUMMARY
The genus Micrambe is represented in Central Europe by 8 species, out of which 6 occur
in Poland. The body size of these beetles is very small (up to 3 mm), and they are very similar to one another. Most species of this genus have been reported from very few localities.
Everywhere they are considered to be rare. Micrambe lindbergorum (BRUCE) was found under the bark of a coniferous tree laying on the ground. This is in agreement with literature
data according to which old decaying trees and their stumps, and also neighbouring surface
layer of the litter are most frequently visited by this genus. The species under discussion has
been so far reported only from the following countries in Europe: Germany, Austria, Benelux, southern Finland, and former Czechoslovakia.
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Mordellochroa milleri EMERY (Mordellidae), Anaspis bohemica
SCHILSKY (Scraptiidae) i Corticeus bicoloroides (ROUBAL)
(Tenebrionidae) – nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy
(Coleoptera: Tenebrionoidea)
Mordellochroa milleri EMERY (Mordellidae), Anaspis bohemica SCHILSKY
(Scraptiidae) and Corticeus bicoloroides (ROUBAL) (Tenebrionidae)
– Tenebrionoidea (Coleoptera) new to the Polish fauna

DANIEL KUBISZ
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: kubisz@isez.pan.krakow.pl

ABSTRACT: Mordellochroa milleri found in the Białowieża Primeval Forest, Anaspis
bohemica found in Bory Tucholskie (Pojezierze Pomorskie Lakeland, North Poland) and
Corticeus bicoloroides found in Upper Silesia and Beskid Wschodni Mts. (Western
Carpathians) are new to the Polish fauna.
KEY WORDS: Coleoptera, Mordellidae, Scraptiidae, Tenebrionidae, Poland, first records,
faunistics.

Znajomość występowania chrząszczy z nadrodziny Tenebrionoidea w naszym kraju jest, w odniesieniu do poszczególnych rodzin, dość zróżnicowana.
Od czasu ukazania się 14 tomu „Katalogu fauny Polski” (BURAKOWSKI i in.
1987), podsumowującego stan poznania większości rodzin z tej grupy, w różnych publikacjach wykazano jeszcze około 20 gatunków Tenebrionoidea
wcześniej w faunie Polski nie stwierdzonych (BURAKOWSKI i in. 2000). Część
z nich była wprawdzie poprzednio odnotowana przez „Katalog”, ale ze
względu na niepewne lub zbyt ogólnikowe dane nie uznawano ich za udoku-
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mentowany element naszej entomofauny. Przykładem może tu być drugi
z niżej przedstawionych nowych dla naszej fauny gatunków. Dwa z wymienionych w tej pracy gatunków nie zostały uwzględnione w polskich kluczach
do oznaczania odnośnych rodzin. Klucz do Tenebrionidae ukazał się wprawdzie przed kilkoma laty (S TEBNICKA 1991), ale ze zrozumiałych względów
nie mógł objąć omawianego tutaj, redeskrybowanego mniej więcej w tym samym czasie gatunku. Również monografia polskich Mordellidae (BOROWIEC
1996) nie uwzględnia gatunku podanego w niniejszym artykule; ze względu
jednak na znany dotychczas zasięg ogólny, jego ewentualna obecność w naszym kraju była trudna do przewidzenia. Nie uwzględnia go zresztą również
popularny klucz do gatunków środkowoeuropejskich (E RMISCH 1969).
W przypadku Scraptiidae (a właściwie podrodziny Anaspidinae) brak jest na
razie polskiego klucza.
Mordellochroa milleri EMERY, 1876
– Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy, oddz. 288C/318A
(UTM – FD94), 7 VII 1999, 1 ex. leg. J. GUTOWSKI (badania monitoringowe Puszczy Białowieskiej).
Pomimo, że od jego opisania minęło ponad sto lat, ten bardzo rzadki gatunek podawany był dotąd zaledwie z kilku stanowisk w Europie środkowej
i południowo-wschodniej; znany zasięg wskazywał na pontyjsko-pannoński
typ rozsiedlenia. Jego występowanie odnotowano na kilku stanowiskach
w Rumunii (Karpaty Południowe, Mehadia – locus typicus), Austrii (okolice
Wiednia), Ukrainie (Krym) a także na Słowacji, gdzie jedno ze stanowisk
znajdowało się ok. 4 km od polskiej granicy (Bukovske Vrchy: Runina) (ROUBAL 1936). W zbiorach Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie znajduje się ponadto okaz tego gatunku odłowiony 25 VI 1899 r.
w Karpatach Wschodnich (Ardżeluża ad Worochta, pasmo Czarnohory)
przez M. RYBIŃSKIEGO . To leżące obecnie na zachodniej Ukrainie stanowisko nie było dotąd nigdzie publikowane. Stwierdzenie tego gatunku w Puszczy Białowieskiej wskazuje więc na znacznie rozszerzony (w kierunku północnym) zasięg ogólny M. milleri, pozwalając jednocześnie spodziewać się
jej występowania w południowo-wschodniej części naszego kraju. Bionomia
tego gatunku jest nieznana; na stanowiskach w Rumunii odławiano go na
kwiatach Libanotis pyrenaica (L.) BOURG. (Apiaceae). W Puszczy Białowieskiej M. milleri schwytano w pułapkę Moericke’go zawieszoną na wysokości
1 m, w lesie świerkowo-sosnowym o charakterze boru mieszanego świeżego.
Rodzaj Mordellochroa EM. był dotąd w naszej faunie reprezentowany przez
dwa gatunki, M. tournieri (EM.) i M. abdominalis (F.). Mordellochroa milleri
jest łatwo odróżnialna od nich ze względu na charakterystyczne ubarwienie.
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Zarówno u samców, jak i u samic całe ciało z wyjątkiem pokryw jest żółtopomarańczowe. Pokrywy brunatnoczarne; karby na tylnych goleniach i stopach oraz końcowe człony czułków są ciemnobrunatne. Wraz z M. milleri
z Polski wykazane są obecnie w sposób pewny 52 gatunki Mordellidae (BO ROWIEC, KUBISZ 1999).
Anaspis (s. str.) bohemica SCHILSKY, 1899
– Pojezierze Pomorskie: Nadleśnictwo Osie, oddz. 156 (CE24), 31 V 1999,
1 ex.; Park Narodowy „Bory Tucholskie”, oddz. 198 (XV66), 1 VI 1999,
2 exx.; zebrane czerpakiem, leg. J. GUTOWSKI et L. B UCHHOLZ.
Gatunek ten znany jest dotychczas z północnej i środkowej Europy; częstość jego występowania zmniejsza się w kierunku południowym, stąd
w środkowej Europie uznawany jest za gatunek rzadki lub bardzo rzadki.
Jak dotąd podawany był z całej Skandynawii (Dania, Szwecja, Norwegia,
Finlandia, Karelia), sięgając aż po koło podbiegunowe (LUNDBERG 1995).
W środkowej Europie odnotowano jego występowanie w Holandii, Niemczech, Austrii i Czechach, przy czym większość tych danych pochodzi sprzed
wielu lat (ERMISCH 1956; HORION 1971). Sądząc po rozsiedleniu ogólnym
należy przypuszczać, że gatunek ten jest przedstawicielem elementu borealnego w naszej faunie. Na temat jego biologii mamy niewiele danych; prawdopodobnie jak inne gatunki z tego rodzaju rozwija się w próchniejącym
drewnie. Związany jest ze starymi drzewostanami; imagines poławiano na
kwitnących krzewach, a także na kwiatostanach sosny. W Borach Tucholskich został odłowiony czerpakiem w lasach o drzewostanach sosnowych rosnących na siedlisku boru świeżego.
Po raz pierwszy A. bohemica podał HORION (1971) ogólnie z zachodniej
Polski (rozumianej przez niego jako tereny na wschód od Odry i Nysy),
prawdopodobnie na podstawie niepublikowanych danych K. ERMISCHA . Ta
ogólnikowa wzmianka nie dała podstaw autorom Katalogu fauny Polski do
umieszczenia tego gatunku na liście krajowych przedstawicieli rodziny
Scraptiidae. Podane powyżej dwa nowe stwierdzenia z terenu Borów Tucholskich pozwalają jednak stwierdzić, że gatunek ten w naszym kraju na pewno
występuje. Łącznie z nim w Polsce stwierdzono dotychczas 22 gatunki Scraptiidae (BURAKOWSKI i in. 1987; K UBISZ 1998); współczesne występowanie
niektórych z nich powinno jednak zostać potwierdzone nowymi danymi.
Corticeus (Paraphloeus) bicoloroides (ROUBAL, 1933)
– Górny Śląsk: Katowice - Murcki (CA56), 20 VI 1930, 3 exx. leg. F. KIRSCH;
V 1932, 4 exx. leg. H. NOWOTNY.
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– Beskid Wschodni: góra Turnica ad Przemyśl (FV19), 1 ex. coll. T. TRELLA,
materiał dowodowy do publikacji (TRELLA 1923).
Gatunek ten opisany został przez ROUBALA (1933) ze Słowacji jako forma barwna Corticeus fasciatus (F.). Pomijanie form barwnych w większości
wykazów faunistycznych spowodowało jednak, że aż do czasów współczesnych brak było danych o jego występowaniu. Dopiero ZABRANSKY (1991)
po zbadaniu materiału typowego dowiódł, że jest to odrębny gatunek, mający cechy pośrednie pomiędzy Corticeus fasciatus a Corticeus bicolor (OLIV.).
Przeprowadzona rewizja różnych zbiorów muzealnych oraz własne badania
pozwoliły wymienionemu autorowi stwierdzić, że gatunek ten występuje,
oprócz Słowacji, również w Czechach, Austrii (okolice Wiednia), Niemczech
(Dolna Saksonia, południowy Tyrol) i Rumunii; ostatnio stwierdzono go także we Francji (BOUYON i in. 1999). Podane na wstępie stanowisko z Górnego Śląska wykazano na podstawie okazów, znajdujących się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, natomiast stanowisko z Beskidu Wschodniego pochodzi ze zbioru T. TRELLI, znajdującego się w kolekcji Instytutu
Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. W zbiorze tym, stanowiącym materiały dowodowe szeregu publikacji o chrząszczach okolic Przemyśla, w serii okazów C. bicolor znajdował się też jeden egzemplarz C. bicoloroides. W odnośnej publikacji (TRELLA 1923) podano, że chrząszcze te odłowiono na podanym stanowisku w czerwcu, „w buku” czyli w drewnie buka
zwyczajnego (Fagus sylvatica L.). Ponieważ oba podane tu stanowiska pochodzą z początków XX wieku, należałoby teraz potwierdzić współczesnymi
badaniami dalsze występowanie C. bicoloroides w naszym kraju. Wraz z wymienionymi wyżej dwoma innymi gatunkami, C. bicoloroides tworzy w Europie Środkowej, w podrodzaju Paraphloeus SEIDL. dobrze odgraniczoną grupę o wyraźnie dwubarwnych pokrywach. Od bardziej podobnego C. bicolor
odróżnia się smukłym, dłuższym niż szerokim przedpleczem o bokach prawie równoległych, nie zaokrąglonych, czułkami o środkowych członach słabo
rozszerzonych, prawie kwadratowych, a także zaciemnieniem pokryw sięgającym tylko do ok. 3/5 ich długości (u C. bicolor przynajmniej do 2/3).
Oprócz innych, drobniejszych cech, wyraźne różnice występują też w budowie narządów kopulacyjnych samców. Trzeci z gatunków tej grupy, C. fasciatus, odróżnia się od pozostałych m.in. ciemnym ubarwieniem głowy i przedplecza, smuklejszym pokrojem ciała i mniejszymi rozmiarami. Dokładny
opis cech morfologicznych i klucz do rozróżniania tych trzech gatunków
znajduje się we wspomnianej pracy ZABRANSKY’ego (1991). Również szczegóły bionomii odróżniają C. bicoloroides od pozostałych dwóch wymienionych tu gatunków. Występuje on w próchniejącym na biało drewnie pni
i grubszych konarów starych dębów, buków i wierzb. Imagines spotykano
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w chodnikach larw saproksylofagów, takich jak Megopis scabricornis (SCOP.),
Corymbia scutellata (F.), Cerambyx cerdo L., C. velutinus B RULLÉ (Cerambycidae), Liocola lugubris (HERBST ) (Scarabaeidae), Dorcus parallelipipedus (L.) (Lucanidae) oraz kołatków (Anobiidae). Ze względu na taką bionomię ZABRANSKY (1991) sugeruje, że C. bicoloroides można zaliczyć do reliktów lasów pierwotnych.

SUMMARY
The occurrence of Mordellochroa milleri EM. (Mordellidae), Anaspis bohemica S CHILS.
(Scraptiidae) and Corticeus bicoloroides (ROUB.) (Tenebrionidae) in Poland is reported for
the first time. M. milleri was captured in the Białowieża Primeval Forest (Białowieża Nat.
Park). This locality significantly extends its general range. Another unpublished locality of
this species (Eastern Carpathians, Czornohora mountain range, West Ukraine) is reported.
A. bohemica was found in two localities in the Pojezierze Pomorskie Lakeland (North
Poland): Bory Tucholskie National Park and Osie forest division. C. bicoloroides is recorded
from Poland as evidenced by 7 specimens from Upper Silesia (collection of Upper Silesian
Museum in Bytom), and one specimen from the collection of T. TRELLA at the Institute of
Systematics and Evolution of Animals Pol. Acad. Sci. in Kraków. This specimen was found
in the vicinity of Przemyśl (Turnica Mt.) and was erroneously published as Corticeus bicolor
(OLIV .) (TRELLA 1923).
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Występowanie Bombus laesus (MORAWITZ, 1875)
(Hymenoptera: Apidae) w Polsce
Distribution of Bombus laesus (MORAWITZ , 1875)
(Hymenoptera: Apidae) in Poland

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

ABSTRACT: All localities of Bombus laesus (M OR.) found during more then 100 years of
studies in Poland were recorded.
KEY WORDS: Hymenoptera, Apidae, Bombus, laesus, distribution, Poland.

Trzmiel Bombus laesus (MORAWITZ ) występuje w Polsce niezwykle rzadko i tylko na południowo-wschodnich terenach. Według R USZKOWSKIEGO
i innych (1980) gatunek ten osiąga tutaj północno-zachodnią granicę swego
zasięgu. W obrębie zasięgu wyodrębniono jedynie dwa podgatunki: Bombus
laesus laesus (MOR.) i Bombus laesus mocsaryi KRIECHB. Pierwszy podgatunek (nominatywny) jest spotykany wyłącznie na wschodzie Europy (Południowa Ukraina), w rosyjskiej Azji Środkowej i w Kazachstanie (OSYČNJUK
i in. 1978; P ANFILOV 1956; PANFILOV i in. 1985). Drugi podgatunek obejmuje tereny części Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy, południowowschodniej Francji, północno-wschodniej Hiszpanii (BOUČEK, SUSTERA
1957; P ANFILOV 1956; RASMONT 1988; S EDIVY 1989) oraz rosyjskiej Środkowej Azji (POPOV 1967).
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Dotychczas, w Polsce potwierdzano występowanie jedynie B. laesus mocsaryi KRIECHB. (BANASZAK 1993; DYLEWSKA 1996; P AWLIKOWSKI 1996;
RUSZKOWSKI i in. 1980). Na mapce (Ryc.) przedstawiono wszystkie jego stanowiska ustalone w ciągu ponad 100 lat badań trzmieli Polski, zarówno opublikowane (ANASIEWICZ 1975, 1976a; DYLEWSKA 1957; RUSZKOWSKI i in.
1980; ŚNIEŻEK 1910), jak i dotychczas nie publikowane:
– DV36 Bukowina, robotnica 11 VIII 1939, leg. J. ZABŁOCKI.

Ryc. Występowanie Bombus laesus laesus (MOR.) ( ) i Bombus laesus mocsaryi KRIECHB .
() w Polsce.

*

Fig. Distribution of Bombus laesus laesus (MOR .) (
KRIECHB . () in Poland.

*) and Bombus laesus mocsaryi
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Ostatnio, podczas badań nadbiebrzańskich bagien stwierdzono występowanie podgatunku B. laesus laesus (MOR.). Jedną samicę tego nominatywnego podgatunku odłowiono na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego:
– FE14 rez. „Czerwone Bagno”, królowa, 20 V 1996, w locie (prawdopodobnie po przezimowaniu na obszarze miejsca odłowu), leg. K. F RĄCKIEL.
Ubarwienie owłosienia imagines podgatunku B. laesus laesus (MOR.) jest
bardzo podobne do ubarwienia Bombus muscorum (FABR.), a podgatunku
Bombus laesus mocsaryi K RIECHB. – do Bombus distinguendus MOR. i Bombus veteranus (FABR.). Jednakże B. laesus (MOR.) różni się morfologicznie
od pozostałych gatunków znacznie krótszymi policzkami w odniesieniu do
szerokości nasady żuwaczek (ich stosunek = 1) u samic oraz odmiennymi
aparatami kopulacyjnymi u samców (PAWLIKOWSKI 1996).
Autorzy dziękują mgr. Krzysztofowi FRĄCKIELOWI za współpracę i przekazanie odłowionego trzmiela do kolekcji Zakładu Ekologii Zwierząt w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

SUMMARY
Two subspecies of Bombus laesus (M OR .) are pesent in Poland. In SE Poland only
B. laesus mocsaryi K RIECHB . was noted during more then 100 years of studies. The
nominate subspecies B. laesus laesus (MOR .), new to the Polish fauna, was found in the
Biebrza National Park (NE Poland, UTM: FE14). A distribution map is given.
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Znamionek różany Megastigmus aculeatus (SWEDERUS)
(Hymenoptera: Torymidae) żerujący w nasionach róży dzikiej
Rosa canina L. w Ojcowskim Parku Narodowym
Megastigmus aculeatus (SWEDERUS) (Hymenoptera: Torymidae) feeding
in the seeds of Rosa canina L. in the Ojców National Park

MAŁGORZATA SKRZYPCZYŃSKA
Katedra Entomologii Leśnej, Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie,
Al. 29 Listopada 46, 31- 425 Kraków

ABSTRACT: An occurrence intensity of Megastigmus aculeatus (S WEDERUS) feeding
in the seeds of Rosa canina L. was investigated based on fruit samples of Rosa canina collected in the Ojców National Park (UTM: DA16) in 1998–1999.
KEY WORDS: Hymenoptera, Torymidae, Megastigmus aculeatus, Rosa canina seed.

Wstęp
Na terenie naszego kraju róża dzika Rosa canina L. jest powszechnie występującym gatunkiem. Najczęściej wymienianym owadem żerującym w nasionach R. canina, a także nasionach innych gatunków z rodzaju Rosa spp.
(K APUŚCIŃSKI 1948; K URIR 1975) jest znamionek różany Megastigmus aculeatus (SWEDERUS) (Hymenoptera: Torymidae). Informacje o tym gatunku
podają m.in. LESSMANN (1962), K URIR (1975), NIKOL’SKAJA i ZEROVA
(1978), SCHWENKE (1982) oraz WIŚNIOWSKI (1997). Larwa tego owada żeruje wewnątrz nasienia, przepoczwarczając się w nim, a następnie imago wydostaje się z nasienia przez wygryziony otwór w łupinie nasiennej (KURIR
1975; SCHWENKE 1982). Z reguły pojawiają się samice (L ESSMANN 1974).
Według KAPUŚCIŃSKIEGO (1948) jeden samiec przypada na 100 samic, natomiast KURIR (1975) podaje proporcje płci 97,7 % do 2,3 % na korzyść samic.
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Pomimo, że wymieniony gatunek jest na ogół znany, jest mało informacji
dotyczących m.in. nasilenia jego występowania, a także brakuje wiadomości
o parazytoidach tego owada. Dlatego podjęto badania, których celem było:
– poznanie składu gatunkowego owadów żerujących w nasionach Rosa canina na wybranych stanowiskach Ojcowskiego Parku Narodowego,
– podanie nasilenia ich występowania,
– określenie roli parazytoidów ograniczających liczebność populacji żywiciela.
Metodyka badań
Badany materiał stanowiły próby owoców róży dzikiej Rosa canina L.
zbierane w Ojcowskim Parku Narodowym od końca marca do połowy maja
w latach 1998–1999. Pochodziły one z poprzedniego sezonu wegetacyjnego.
W 1998 roku zebrano 32 próby owoców na następujących stanowiskach
(DA16): w pobliżu Skały, na Złotej Górze, w Dolinie Sąspówki, w pobliżu
Jerzmanowic, przy Zamkowej Drodze i koło Bramy Krakowskiej. W następnym roku zebrano 55 prób owoców na tych samych stanowiskach, jak w 1998
roku, a ponadto w Koziarni i Grodzisku (Tab.). Ogółem do badań przeznaczono 87 prób zawierających 3685 owoców, w tym 2415 zebranych w 1999
roku. W laboratorium w każdej próbie liczono owoce, jednocześnie zwracając uwagę na ewentualne ich uszkodzenia. Następnie próby przeznaczono do
hodowli masowych w szklanych słoikach, których otwory zabezpieczono siatką stylonową. W okresie późnej jesieni i zimy wszystkie hodowle umieszczono na zewnątrz budynku pod zadaszeniem, wystawiając je na bezpośrednie
oddziaływanie czynników meteorologicznych. Z początkiem lutego hodowle
przeniesiono do laboratorium i obserwowano proces wylęgania się imagines,
który trwał około 6 tygodni.
Aby porównać zasiedlenie przez Megastigmus aculeatus prób owoców
o różnej liczebności, obliczono wskaźnik zasiedlenia (WZO), który jest ilorazem liczby osobników owada i liczby owoców w próbie. Wyniki badań zestawiono w tabeli (Tab.).
Wyniki
Na wybranych stanowiskach Ojcowskiego Parku Narodowego (UTM:
DA16) w okresie badań stwierdzono w owocach róży dzikiej Rosa canina seminifaga – znamionka różanego Megastigmus aculeatus. Ogółem z zebranych 3685 owoców wyhodowano 1055 okazów M. aculeatus. W 1998 roku gatunek ten wystąpił na wszystkich badanych stanowiskach, za wyjątkiem stanowiska w pobliżu Skały. Na łączną liczbę 32 prób zebranych w 1998 roku,
gatunku tego nie stwierdzono w 19 próbach, co stanowi 59 % łącznej liczby
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Tab. Zestawienie wskaźników zasiedlenia owoców Rosa canina L. (WZO) przez Megastigmus aculeatus (SWEDERUS) w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1998–1999.
Specification of indices of Rosa canina L. fruits (IIF) infested by Megastigmus aculeatus
(SWEDERUS) in the Ojców National Park in 1998–1999.
Lp.

Stanowisko

Liczba zebranych prób
owoców

Liczba zebranych owoców

No.

Locality

Number of
collected
fruit samples

Number of
Number of
collected fruits hatched
M. aculeatus

1. Koziarnia
2. Grodzisko
3. Skała
4. Złota Góra
5. Dolina Sąspówki
6. Jerzmanowice
7. Zamkowa Droga
8. Brama Krakowska
Razem
Total
Ogółem
Total in both years

Liczba wylęgniętych
M. aculeatus

WZO

IIF

1998

1999

1998

1999

1998

1999

1998

1999

–
–
1 (0)

18 (5)
10 (4)
3 (1)

–
–
50

798
203
83

–
–
0

478**
49
23

–
–
0

0,600
0,241
0,277

320
128
379

468
555
217

4
3
42

16
345
43

0,012
0,023
0,111

0,034
0,622
0,198

1 (1)
4 (2)

66
327

9
82

11
3

3
35

0,167
0,009

0,333
0,427

32 (13) 55 (17)

1270

2415

63

992

0,050

0,411

10 (1)* 10 (2)
4 (1) 1 (1)
8 (6) 8 (1)
3 (2)
6 (3)

87 (30)

3685

1055

0,286

* liczba prób, z których wylągł się M. aculeatus (Number of samples in which M. aculeatus
hatched).
** w tym 5 samców (including 5 males).

prób w wymienionym roku. W 1999 roku M. aculeatus został wykazany na
wszystkich ośmiu stanowiskach (Tab.), jakkolwiek nie we wszystkich 55 próbach; z 38 prób (69 %) nie wyhodowano tego seminifaga.
W 1998 roku z 1270 owoców założonych do hodowli uzyskano 63 samice
M. aculeatus. W rok później z 2415 owoców wyhodowano 987 samic i 5 samców M. aculeatus.
Wskaźnik zasiedlenia owoców R. canina przez M. aculeatus (WZO) w latach 1998–1999 wykazywał wyraźne różnice; wynosił odpowiednio 0,050
i 0,411. Zatem w okresie badań najniższa wartość wskaźnika była 8,2 razy
mniejsza w porównaniu z jego najwyższą wartością. Wskaźnik WZO obliczony dla wszystkich prób w okresie badań osiągnął wartość 0,286.

22

M. SKRZYPCZYŃSKA

W 1998 roku wskaźnik ten wahał się od 0,009 (Brama Krakowska) do
0,167 (Zamkowa Droga). Najniższa wartość WZO była 18,5 razy mniejsza
w porównaniu z najwyższą jego wartością. W rok później wartość wskaźnika
kształtowała się od 0,034 (Złota Góra) do 0,622 (Dolina Sąspówki); najniższa jego wartość była 18,2 razy mniejsza w porównaniu z jego najwyższą wartością. Wobec tego wahania wartości wskaźnika w latach 1998 i 1999 były
zbliżone do siebie (odpowiednio 18,5 i 18,2).
Wnioski
– Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego Megastigmus aculeatus jest
gatunkiem szeroko rozsiedlonym.
– Liczebność M. aculeatus wykazuje wyraźne wahania w ciągu kolejnych sezonów wegetacyjnych.
– Wyhodowanie 1050 samic i tylko 5 samców M. aculeatus potwierdza pogląd, że samce tego gatunku występują rzadko.

SUMMARY
The study on Megastigmus aculeatus (SWEDERUS) (Hymenoptera: Torymidae) feeding in
the seeds of Rosa canina L. was carried out in selected localities in the Ojców National Park
(UTM: DA16) fruit samples of R. canina gathered in 1998–1999, originating from the previous vegetation season served as material. A total of 3685 fruits (87 samples) were collected
including 2415 in 1999 (55 samples). All fruit samples were analyzed in laboratory to estimate those infested by insect larvae. Then, some fruits were selected for mass rearing in
glass jars.
As a result of these studies in 1998–1999, a total of 1055 specimens were obtained,
63&& and 987&&, 5 %% respectively. In order to compare fruit infestation by M. aculeatus in samples of various number of fruits indices of fruit infestation (IIF) were calculated
by dividing the number of individuals of species by the number of fruits in a sample.
The indices of infestation showed distinct differences in values for both years (Tab.). The
mentioned indices obtained from the same locality in two replications are indicative of the
dynamics of M. aculeatus populations throughout years.
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KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Uprzejmie informujemy, że kolejne

XVII Międzynarodowe Sympozjum Entomofaunistyki Europy Środkowej
(XVII. SIEEC)
odbędzie się w dniach od 20 do 26 maja 2001 roku, w miejscowości Radenci koło Gornjej
Radgony w Słoweni. Organizatorem Sympozjum jest Instytut Biologiczny Jovana Hadžija
w Ljubljanie.
Obrady odbywać się będą w sześciu sekcjach tematycznych:
1. Systematyka, faunistyka i biogeografia
2. Endemizm w Europie Środkowej
3. Ochrona przyrody i ochrona gatunków
4. Biologia i behawior
5. Ekologia i fizjologia
6. Wolne tematy
W ramach powyższych sekcji przewidywane są 15 minutowe wystąpienia (plus 5 minut
przeznaczone na dyskusję bezpośrednio po każdym wystąpieniu). W ramach sesji plenarnej
przewidywane jest wygłoszenie 30 minutowych referatów. Wystąpienia i referaty wygłaszane
mogą być w językach: niemieckim, angielskim bądź słoweńskim. W trakcie trwania Sympozjum przwiduje się także prezentację posterów.
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Zgłoszenia należy nadsyłać pod adresem Organizatora:
Biološki Inštitut Jovana Hadžija
ZRC SAZU
Novi trg 5
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 425 6068
Fax.: +386 1 425 7797
E-Mail: drovenik@zrc-sazu.si
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 Ich plane einen Kurzvortrag
 Ich plane eine Poster-Präsentation
 Ich plane eine Teilnahme ohne Kurzvortrag/Poster
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Możliwe jest także przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem Internetu:
http://www.zrc-sazu.si/events/sieec
Osoby, które zgłoszą wystąpienia, referaty bądź postery zobowiązane są do dnia
15 grudnia 2000 roku przesłać pod adresem Organizatora ich streszczenia, które opublikowane zostaną w „Acta entomologica slovenica” i przekazane uczestnikom w materiałach
sympozjalnych.
Opłaty:
– Wpisowe: 80 DM (studenci 40 DM)
– Doba w pokoju jednoosobowym:
Hotel Radin (****) 113 DM, Hotel Terme (***) 109 DM, Hotel Miral (***) 99 DM
– Doba w pokoju dwuosobowym:
Hotel Radin (****) 98 DM, Hotel Terme (***) 95 DM, Hotel Miral (***) 88 DM
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w kwaterach prywatnych w cenie 25 – 35 DM za
dobę, oraz na kempingu Banovci (oddalonym o 15 km od miejsca obrad) w cenie 15 DM za
dobę.
Organizator przewiduje w ramach Sympozjum dwie wycieczki przyrodnicze, połączone
z możliwością zbierania owadów.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów entomologów do wzięcia udziału w tym Sympozjum.
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
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Keroplatus tipuloides BOSC (Diptera: Keroplatidae) w Polsce
i propozycja jego ochrony
Keroplatus tipuloides BOSC (Diptera: Keroplatidae) in Poland,
and a proposal of its protection

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

ABSTRACT: A rare species, Keroplatus tipuloides BOSC , is presented as a threatened species and proposed as one that should be protected in Poland.
KEY WORDS: Diptera, Keroplatidae, Keroplatus tipuloides, Poland.

Wzmianka o znalezieniu na Śląsku Keroplatus tipuloides B OSC, 1792 występuje w sprawozdaniu z działalności śląskich entomologów w roku 1828
(GRAVENHORST 1829). Jednak brak określenia miejscowości nie pozwala na
stwierdzenie, czy materiał ten pochodził z terenu znajdującego się obecnie
w granicach Polski. Nie wiadomo także na pewno, czy chodziło tu rzeczywiście o K. tipuloides, czy o inny gatunek z rodzaju Keroplatus BOSC.
Informacja o K. tipuloides ze Śląska nie została potwierdzona w późniejszym piśmiennictwie, także w katalogach palearktycznych muchówek
(K ERTÉSZ 1902, 1903; KRIVOSHEINA, MAMAEV 1988).
W krajowych materiałach bedliszkowatych – Mycetophilidae s. l. (skąd Keroplatidae zostały wydzielone jako odrębna rodzina) znalazłem dwie samice
tego gatunku:
– Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy, Święta Katarzyna
(UTM: DB93), 3 VIII 1982, leg. A. LIANA , droga w lesie bukowym;
– Puszcza Białowieska: St. Białowieża (FD94), 21 VI 1991, leg. M. W ANAT.
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Keroplatus tipuloides jest bardzo rzadkim, interesującym gatunkiem. Wyczerpujące informacje o nim i całej rodzinie Keroplatidae podaje MATILE
(1986, 1990). Znany jest przede wszystkim z północnej Europy – Szwecji
i Finlandii. Podawany z Rosji (Karelia, obwody: st. petersburski, moskiewski
i jarosławski) oraz Łotwy. Omyłkowo wykazany z Estonii (KURINA 1997).
Opisany i znany z Francji, podawany również z Holandii i Włoch. W Iranie
(w górach na wysokości 2000 m n.p.m.) znalazł go MATILE (1969).
Jest to duża (12 – 17 mm) muchówka, podobna do osy wielkością, kształtem i ubarwieniem. Jej mające zdolność świecenia larwy żyją na- i w owocnikach hub z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae: Fomes fomentarius i in.).
Larwy z rodzaju Keroplatus B OSC są drapieżne a częściowo grzybożerne
(K RIVOSHEINA i in. 1986). Występują głównie w lasach mających w miarę
naturalny, pierwotny charakter, co potwierdzają również dane dotyczące
okazów z Polski.
Rzadkość tego gatunku i ograniczany wciąż zasięg środowiska jego bytowania powodują, że od pewnego czasu rozpatrywana jest konieczność objęcia go jakąkolwiek formą ochrony. VÄISÄNEN (1982) informuje o umieszczeniu K. tipuloides na fińskiej liscie gatunków zagrożonych, w kategorii „narażone” (vulnerable) – według międzynarodowych kategorii zagrożeń IUCN
– i uzasadnia celowość takiego działania. M ATILE (1986) popiera tę inicjatywę, uważając że samo wciągnięcie na listę gatunków zagrożonych wywołuje
efekt zbliżony do objęcia danego gatunku ochroną ustawową. Również SII TONEN i in. (1996), prowadzący badania w rosyjskiej części Karelii, umieszczają ten gatunek w kategorii „vulnerable”. W przygotowywanej czerwonej
liscie bezkręgowców krajów nadbałtyckich, K. tipuloides w Finlandii i Szwecji odnotowany jest w kategorii „narażony”; w rosyjskiej Karelii i w Polsce
w kategorii „wymagający ochrony (uwagi)”.
Inicjatywa Konferencji Naukowej „Ochrona owadów w Polsce u progu
integracji z Unią Europejską”, która odbyła się w Krakowie w dniach 23 – 24
września 1999 roku, stanowi doskonałą okazję do zgłoszenia Keroplatus tipuloides BOSC jako jednego z gatunków proponowanych do objęcia ochroną.

SUMMARY
Information on Keroplatus tipuloides B OSC , 1792 found in Silesia was given by
GRAVENHORST (1829). However, it is impossible to state for sure whether the information
did apply to this species and whether it referred to the region which is within the present
borders of Poland. GRAVENHORST’s information has never been confirmed either in the
later literature or catalogues (K ÉRTESZ 1902, 1903; KRIVOSHEINA, MAMAEV 1988).
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In the collection of the Museum and Institute of Zoology PAS in Warsaw, I have found
two specimens belonging to this rare species, namely:
– 1 female – Góry Świętokrzyskie (Świętokrzyskie Mts): Świętokrzyski National Park,
ad village of Święta Katarzyna (UTM grid code: DB93), road in beech wood;
– 1 female – Puszcza Białowieska (Białowieża Primeval Forest): village of Białowieża
(FD94).
K. tipuloides is considered to be a threatened species worthy of protection and falling into
the IUCN endangerment categories (VÄISÄNEN 1982; MATILE 1986; SIITONEN et al. 1996).
I share the above opinion and suggest that the species should be placed on the list of protected species in Poland.
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Drapieżne owady (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae, Syrphidae) w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych *
Predatory insects (Chrysopidae, Coccinellidae, Nabidae, Anthocoridae,
Syrphidae) in midfield grasslands

MAŁGORZATA PANKANIN-FRANCZYK, TERESA BILEWICZ-PAWIŃSKA
Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny k. Warszawy, 05-092 Łomianki

ABSTRACT: Occurrence of 20 predatory species of insects in a fallow, boundary strip and
meadow was reported, 10 species occurring permanently in there habitats. The species frequency, dominance and richness differed among habitats.
KEY WORDS: predatory insects, species richness, frequency, dominance, interfield
grasslands.

Zadaniem niniejszej pracy jest ocena składu i struktury gatunkowej drapieżnych owadów naroślinnych występujących na miedzy, ugorze i łące sąsiadującymi z uprawami rolniczymi. Praca dotyczy grupy drapieżców, z których
większość atakuje głównie mszyce, część z nich natomiast może odżywiać się
również innymi małymi owadami, ich larwami i jajami, jak również roztoczami.
Teren badań, metody i materiał
Badania prowadzono w latach 1995–1997 na miedzy, ugorze i łące kośnej
na terenie otwartym, zagospodarowanym rolniczo w gminie Łomianki (okolice Warszawy). Powierzchnia łąk i ugorów na tym terenie nie przekraczała
1ha. Udział ugorów dochodził tu do 30% a łąk kośnych do 12% ogółu pól.
*Praca była prezentowana w formie posterowej na 43 Zjeździe PTEnt. w Poznaniu w 1998r.
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Zbiorowiska roślinne trzech badanych środowisk tworzyły głównie trawy. Na
miedzy i ugorze dominował Agropyron repens (L.) a na łące Arrhenatherum
elatior L.
Do oceny składu jakościowego i liczebności owadów próby pobierano
czerpakiem entomologicznym raz w tygodniu od maja do końca września.
Do oceny składu gatunkowego użyto tylko osobników dorosłych. Stałość występowania gatunku w danym środowisku oceniano za pomocą wskaźnika
frekwencji (F) według wzoru:

x
F = y . 100
gdzie: x – liczba prób w których występował gatunek,
y – liczba wszystkich prób.
Wyniki
Ogólna charakterystyka drapieżnych owadów

Łącznie na ugorze, miedzy i łące w ciągu 3 lat badań zebrano 50712 owadów, z których wybrane do badań owady drapieżne wynosiły 1421 osobników. Drapieżne i pasożytnicze owady zebrane na ugorze, miedzy i łące kośnej wynosiły średnio 8,1–16,3% ogółu owadów (Ryc. A). Entomofagi te najliczniej były reprezentowane na miedzy. We wszystkich badanych śródpolnych zbiorowiskach trawiastych zanotowano znaczne wahania liczebności
zarówno w czasie trwania sezonu wegetacyjnego jak i w kolejnych latach.
Analizie poddano następujące grupy owadów drapieżnych: złotooki
(Neuroptera: Chrysopidae), biedronki (Coleoptera: Coccinellidae), pluskwiaki
różnoskrzydłe (Heteroptera: Nabidae i Anthocoridae) oraz bzygowate (Diptera: Syrphidae)*.
W badanych środowiskach stosunkowo wysokim udziałem charakteryzowały się biedronki (24–28%) i bzygowate (35–51%) na ugorze i łące, a na
miedzy także pluskwiaki różnoskrzydłe (44%) (Ryc. B). Mniej licznie występowały złotooki, których udział był niski (7–18%). Stosunki ilościowe między tymi grupami drapieżców są podobne do stwierdzonych na plantacjach
kukurydzy (K OT, BILEWICZ-PAWIŃSKA 1989) i na zbożach (PLEWKA 1985;
MICZULSKI i in. 1987), gdzie stwierdzono dominację biedronek nad bzygowatymi i złotookami. Natomiast z obserwacji PLEWKI i CERYNGIERA (1990)
wynika, że na uprawach ziemniaków złotooki, podobnie jak biedronki mogą
charakteryzować się wysokim udziałem.
* Weryfikacji gatunków z rodzin Chrysopidae i Syrphidae dokonał mgr Tadeusz PLEWKA
a Coccinellidae dr Piotr CERYNGIER.
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Ryc. Całkowity udział procentowy entomofagicznych i innych owadów (A) oraz poszczególnych grup drapieżców (B) na ugorze (a), miedzy (b) i łące (c) w latach 1995–97.
Fig. Total percentage of entomophagous and other insects (A) and groups of predators (B)
in the fallow (a), boundary strip (b) and meadow (c) in 1995–1997.

Struktura gatunkowa i frekwencja drapieżnych owadów

Złotooki (Chrysopidae)
Złotooki w badanych środowiskach występowały nielicznie. Zanotowano
występowanie dwóch gatunków,których stałość występowania była bardzo
niska (Tab.). Stwierdzono wyraźną dominację Chrysopa carnea STEPH. nad
Ch. phyllochroma WESM. Podobne proporcje w występowaniu tych gatunków stwierdzili MICZULSKI, LIPIŃSKA i SOCZYŃSKI (1987) na pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym. MISZCZAK (1982) zanotowała dominację Ch. carnea
nad Ch. phyllochroma w sadach oraz stwierdziła, że Ch. carnea znajduje naj-
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Tab. Średni udział procentowy (%) w każdej z grup drapieżców i frekwencja gatunków (F)
na ugorze, miedzy i łące w latach 1995–1997.
Mean percentage (%) in each predatory group and frequency (F) of species in the fallow, boundary strip and meadow in 1995–1997.

Gatunek
Species

Ugór

Miedza

Łąka

Fallow

Strip boundary

Meadow

F

%

F

%

F

%

Chrysopidae
Chrysopa carnea STEPH.

8,3

91,7

13,8

66,7

8,3

74,2

Chrysopa phyllochroma WESM.

5,5

8,3

8,3

33,3

2,7

25,8

Coccinellidae
Hippodamia tredecimpunctata (L.)

–

–

5,8

3,7

1,9

2,0

Propylea quatuordecimpunctata (L.)

16,2

14,1

28,8

39,9

26,0

34,0

Coccinella quinquepunctata L.

–

–

13,7

9,4

1,9

3,3

Coccinella septempunctata L.

16,2

16,3

28,8

37,5

18,5

48,8

Coccinula quatuordecimpustulata (L.)

40,5

69,5

12,6

9,4

9,4

11,8

Nabidae
Nabis ferus (L.)

10,1

31,5

17,2

18,2

–

Nabis pseudoferus RM.

39,7

56,2

51,7

75,1

29,4

Nabis ericetorum SCH .

–

–

2,7

1,09

–

–

Nabis feroides RM.

5,5

10,2

5,8

5,4

–

–

Nabis flavomarginatus SCH.

1,8

1,9

–

–

–

–

–
100

Anthocoridae
Anthocoris confusus RT.

–

Orius niger (W.)

2,3

Orius minutus (L.)

–

2,7

36,9

–

–

100

2,3

31,5

–

–

–

–

2,3

31,5

–

–

Sphaerophoria scripta (L.)

33,7

71,9

21,7

35,2

19,3

17,9

Melanostoma sp.

Syrphidae
13,4

19,1

18,9

59,8

39,0

79,6

Episyrphus balteatus (DEG.)

–

–

4,7

4,9

2,7

1,3

Metasyrphus corollae F.

6,0

8,9

–

–

2,3

1,2
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odpowiedniejsze warunki bytowania na uprawach polowych i zielnych. Oba
gatunki były notowane jako dominujące w grupie drapieżców również na
uprawach ziemniaków (P LEWKA, C ERYNGIER 1990). Podobne proporcje
w występowaniu tych gatunków stwierdzili MICZULSKI, LIPIŃSKA i SOCZYŃSKI (1987) na pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.
Biedronki (Coccinellidae)
Na miedzy i łące stwierdzono występowanie 5 gatunków biedronek, a na
ugorze tylko 3 gatunków (Tab.). Na ugorze nie wystąpiły Hippodamia
tredecimpunctata (L.) i Coccinella quinquepunctata L. We wcześniejszych badaniach nad występowaniem biedronek na uprawach żyta, dzikorosnących
trawach i łące w sąsiedztwie upraw żyta oba te gatunki występowały sporadycznie (BILEWICZ-PAWIŃSKA, PANKANIN -FRANCZYK 1986).
W materiale zebranym na ugorze dominowała Coccinula quatuordecimpustulata (L.) a na łące Coccinella septempunctata L. i Propylea quatuordecimpunctata (L.), która była tu subdominantem. Na miedzy stwierdzono podobny udział C. septempunctata i P. quatuordecimpunctata. Gatunki dominujące w poszczególnych środowiskach odznaczały się również większą stałością występowania w tych środowiskach. Dane te są zgodne z wynikami badań prowadzonych na tym samym terenie przez CERYNGIERA (1997), z których wynika, że wysoką stałością występowania w trwałych środowiskach trawiastych odznaczały się 4 gatunki: C. septempunctata, C. quinquepunctata,
P. quatuordecimpunctata i C. quatuordecimpustulata. Te same gatunki najczęściej dominowały również na uprawach zbożowych.
Pluskwiaki różnoskrzydłe (Nabidae, Anthocoridae)
Występowanie drapieżnych pluskwiaków różnoskrzydłych charakteryzowało stosunkowo znaczne zróżnicowanie gatunkowe. W śródpolnych zbiorowiskach trawiastych występowały gatunki należące do dwóch rodzin: Nabidae i Anthocoridae. Największe bogactwo gatunkowe drapieżnych pluskwiaków stwierdzono na miedzy (7 gatunków), a najmniejsze na łące (1 gatunek)
(Tab.).
Spośród pluskwiaków z rodziny Nabidae we wszystkich zbiorowiskach
trawiastych występował i był gatunkiem dominującym Nabis pseudoferus
RM. Gatunek ten odznaczał się też największą stałością występowania w tych
środowiskach. N. pseudoferus jest gatunkiem pospolicie występującym tak na
dzikorosnących trawach, jak i na uprawach polowych takich jak żyto, owies,
ziemniaki i buraki (BILEWICZ-P AWIŃSKA 1965, 1967; S TRAWIŃSKI 1964).
Drugim gatunkiem o stosunkowo wysokim udziale i stałości występowania
w badanych środowiskach był N. ferus (L.). Gatunek ten podobnie jak
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N. pseudoferus występuje zarówno na trawach, jak i roślinach uprawianych.
Pozostałe gatunki pluskwiaków występowały w dwóch lub tylko w jednym
środowisku (Tab.). Zbiorowiska trawiaste nie są preferowane przez te gatunki. Środowiskami wybieranymi przez nie są zadrzewienia, krzewy, niektóre
rośliny zielne, a także drzewa owocowe (NIEMCZYK 1966, 1978; SMRECZYŃSKI 1954; STRAWIŃSKI 1964).
Bzygowate (Syrphidae)
Bzygowate występują zarówno w naturalnych środowiskach, jak i w uprawach polowych (MALINOWSKA 1982; MICZULSKI i in. 1987). Na ugorze, miedzy i łące stwierdzono występowanie trzech gatunków: Sphaerophoria scripta (L.), Episyrphus balteatus (DE G.) i Metasyrphus corollae FABR . oraz
dwóch bliżej nieokreślonych gatunków z rodzaju Melanostoma SCHIN .
(Tab.). Bzygowate stosunkowo liczniej były reprezentowane na łące w porównaniu z miedzą i ugorem.
Na ugorze dominował i odznaczał się znaczną stałością występowania
S. scripta. Gatunek ten notowany był przez MALINOWSKĄ (1982) jako eudodominant na uprawach polowych. Na łące i miedzy gatunkami najliczniejszymi były gatunki z rodzaju Melanostoma. BAŃKOWSKA (1963) podaje, że gatunki z tego rodzaju są spotykane głównie na wilgotnych łąkach, miedzach
i w zaroślach. Na badanym terenie gatunki te odznaczały się największą stałością występowania na łące. Na ugorze w latach badań nie zanotowano występowania E. balteatus, a na miedzy nie stwierdzono M. corollae. Oba gatunki występowały w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych sporadycznie.
Gatunki te były notowane przez MALINOWSKĄ (1982) jako licznie zasiedlające uprawy polowe.
Podsumowanie wyników i wnioski
Śródpolne zbiorowiska trawiaste takie jak ugory, miedze i łąki są trwałymi elementami w strukturze agrocenoz w Polsce. Między tymi środowiskami
a uprawami polowymi istnieje możliwość wzajemnej wymiany entomofauny.
Na ugorze, miedzy i łące stwierdzono ogółem 20 gatunków drapieżnych
owadów. Najliczniejszym gatunkiem był pluskwiak N. pseudoferus, licznie reprezentowana była również muchówka S. scripta i biedronka C. 7-punctata.
Połowa gatunków drapieżnych owadów występowała we wszystkich badanych zbiorowiskach trawiastych. Procentowo największy udział wśród drapieżców stanowiły biedronki, bzygowate i z pluskwiaków różnoskrzydłych
Nabidae. Bogactwo gatunkowe drapieżców na miedzy było większe niż na
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ugorze i łące. Na miedzy i łące dominowały te same gatunki spośród bzygowatych i biedronek, natomiast ugór charakteryzował się dominacją innych
gatunków spośród tych dwóch grup drapieżców.
Stałość występowania w śródpolnych zbiorowiskach trawiastych niektórych gatunków drapieżców, które są również ściśle powiązane z uprawami
polowymi wskazuje, że zbiorowiska trawiaste mogą w agroekosystemie odgrywać istotną rolę w utrzymaniu stabilności układu fitofag-drapieżca.

SUMMARY
The studies on quantitative occurrence of predatory insects: Neuroptera (Chrysopidae),
Coleoptera (Coccinellidae), Heteroptera (Nabidae and Anthocoridae), Diptera (Syrphidae) in
a fallow, boundary strip and meadow were carried out in 1995–1997 at Łomianki in the Warsaw region. Twenty species of predators were recorded. The proportion of Coccinellidae and
Syrphidae in total number of predators was higher than that of other groups in the midfield
grasslands the predator community has the highest species richness in a boundary strip.

PIŚMIENNICTWO
BAŃKOWSKA R., 1963: Muchówki – Diptera (Syrphidae). Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, XXVIII, 34: 1-236.
BILEWICZ-PAWIŃSKA T., 1965: Ecological analysis of Heteroptera communities in cultivated
fields. Ekol. pol., 13, 29: 593-639.
BILEWICZ-PAWIŃSKA T., 1967: From studies on Heteropterofauna of the sugar beet. Ekol.
pol., 15, 16: 373-384.
BILEWICZ-P AWIŃSKA T., PANKANIN-FRANCZYK M., 1986: Zespoły biedronek (Coccinellidae) na życie i trawach. Ochr. Rośl., 11, 12: 12-13.
CERYNGIER P., 1997 [in litt.]: Ekologiczne uwarunkowania występowania i liczebności Coccinella septempunctata L. (Coleoptera, Coccinellidae) w agrocenozach. Praca doktorska,
maszynopis.
KOT J., BILEWICZ-PAWIŃSKA T., 1989: Preliminary investigation of the maize entomofauna
in the Warsaw region. Ac. Phyth. Ent. Hung., 24 (1-2): 141-144.
MALINOWSKA D., 1982: Mszycożerne bzygowate i ich pasożyty w agrocenozach województwa lubelskiego. Zesz. probl. Post. Nauk roln., 251: 89-100.
MICZULSKI B., L IPIŃSKA T., SOSZYŃSKI G., 1987: Występowanie drapieżnych owadów mszycożernych w łanach pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Rocz. Nauk roln., 17, 2:
181-187.

36

M. PANKANIN-FRANCZYK, T. BILEWICZ-PAWIŃSKA

MISZCZAK M., 1982: Preferencja środowiska larw złotooka pospolitego (Chrysopa carnea
STEPH.) Zesz. probl. Post. Nauk roln., 251: 29-38.
NIEMCZYK E., 1966: Występowanie owadów drapieżnych w sadzie jabłoniowym. Prace Inst.
Sad., 10: 331-357.
NIEMCZYK E., 1978: Orius minutus (L.) (Heteroptera, Anthocoridae): the occurrence in apple orchards, biology and effect of different food on the development. Pol. Pismo ent.,
48: 203-209.
PLEWKA T., 1985: Numbers and distribution of entomofauna on rye and wheat fields. Ekol.
pol., 33, 4: 729-743.
PLEWKA T., CERYNGIER P., 1990: Stosunki ilościowe między mszycami i drapieżcami mszyc
na ziemniakach. Ochr. Rośl., nr 8: 6-8.
SMRECZYŃSKI S., 1954: Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. Fragm. faun.,
7, 1: 1-146.
STRAWIŃSKI K., 1964: Zoophagism of terrestrial Hemiptera – Heteroptera occurring in Poland. Ekol. pol., 12, 27: 429-452.

Wiad. entomol.

19 (1): 37-50

Poznań 2000

MATERIA£Y METODYCZNE I PRZEGL¥DOWE
METHODICAL AND REVIEW MATERIALS

Nowe dla fauny Polski gatunki owadów (Insecta) opublikowane
w latach 1990–1999 w „Wiadomościach Entomologicznych”
Insects (Insecta) new for the fauna of Poland, published in „Wiadomości
Entomologiczne” in the years 1990–1999

DANIEL KUBISZ 1, WOJCIECH KUBASIK 2
1

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków;
e-mail: kubisz@isez.pan.krakow.pl
2

Katedra Entomologii AR, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań,
e-mail: wkubasik@au.poznan.pl

ABSTRACT: The paper contains summarised data on insect 204 species of 6 orders and 50
families, published in „Wiadomości Entomologiczne” as new for the fauna of Poland, during last 10 years (volumes IX – XVIII). The most numerous species were recorded within
Coleoptera, families: Staphylinidae (46), Lathridiidae (14), Cryptophagidae (12) and Lepidoptera, families: Geometridae (7), Noctuidae (7) and Gelechiidae (5).
KEY WORDS: Collembola, Homoptera, Orthoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera,
new records, review, Poland, faunistics.

W bieżącym roku obecna Redakcja „Wiadomości Entomologicznych”
obchodzi, w niewiele zmienionym składzie, mały jubileusz. W dniu 15 stycznia 2000 r. minęło 10 lat od chwili, kiedy wybrany w 1989 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego powołał nową redakcję tego
czasopisma. Radykalnie zmieniła ona profil pisma, czyniąc z dotychczasowego, wspomnieniowo-przeglądowego (i przy tym dość nudnego) periodyku
nowoczesne czasopismo naukowe. Ten powrót do prawdziwej entomologii
dał w efekcie niemal natychmiastowe wyniki, świadczące o dużym zapotrze-
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bowaniu w naszym środowisku na ten typ wydawnictwa. W niniejszym artykule podsumowano ważną część przedstawionych przez minione 10 lat wyników badań faunistycznych, jaką są nowe dla fauny Polski gatunki owadów,
opublikowane na łamach „Wiadomości”. Bez przesady można stwierdzić, że
ogromne ożywienie badań faunistycznych w Polsce w ostatnich latach zawdzięczać można przede wszystkim możliwości publikacji nawet drobnych
czasami danych, jakie otworzyły się dzięki nowym „Wiadomościom”. Niemal
od pierwszych wydanych numerów zaczęła się też kształtować coraz szersza
grupa współpracowników (zarówno zawodowych entomologów, jak i amatorów), którzy regularnie nadsyłali wyniki swoich badań z różnych regionów
kraju. Dla wielu amatorów była to też pierwsza możliwość opublikowania
pracy naukowej i przedstawienia danych, które być może pozostałyby nieznane, a dzięki publikacji wzbogaciły naszą, nieraz fragmentaryczną wiedzę
o krajowej faunie. Na przykład w przypadku chrząszczy dotychczasowe wiadomości o ich rozsiedleniu w Polsce opierały się w znacznej mierze na dawnych, niekiedy XIX-wiecznych publikacjach (BURAKOWSKI i in. 1971–2000),
a nawet częste i szeroko rozsiedlone gatunki notowano w piśmiennictwie tylko z pojedynczych stanowisk w niewielu krainach. Podobnie słabo poznane
było rozsiedlenie motyli – ostatnie dzieło dotyczące całej Polski ukazało się
przed II wojną światową w postaci monograficznego opracowania „Fauna
Motyli Polski” (ROMANISZYN, SCHILLE 1929, 1931). W pozostałych rzędach
owadów znajomość ich rozmieszczenia w Polsce jest często jeszcze słabsza.
W tabeli (Tab.) przedstawiono pełny wykaz systematyczny nowych dla
fauny Polski gatunków owadów, opublikowanych w ciągu minionych 10 lat
w „Wiadomościach” (tomy IX – XVIII). Nie uwzględniono w niej gatunków
podanych błędnie i następnie zweryfikowanych negatywnie. Zdarzały się też
sytuacje, wynikające najpewniej z nadmiaru entuzjazmu, kiedy jeden gatunek różni autorzy wykazywali w kolejnych numerach jako nowy dla Polski.
W takim przypadku w tabeli podano tylko jego pierwsze notowanie. Ogółem
w ciągu tej dekady odnotowano w „Wiadomościach” 204 gatunki nowe dla
naszej fauny. Należały one do 6 rzędów i 50 rodzin, przy czym najwięcej gatunków stwierdzono wśród chrząszczy (150), najliczniej reprezentowanych
przez rodziny Staphylinidae (46), Lathridiidae (14), Cryptophagidae (12) i
motyli (43), z których najliczniej reprezentowane rodziny to Geometridae
(7), Noctuidae (7) i Gelechiidae (5). Z pozostałych rzędów liczniej podawano
jedynie Hymenoptera (7), a zastanawiający jest zupełny brak doniesień dotyczących muchówek. W przypadku chrząszczy najwięcej gatunków wykazano
w rodzinach, które nie cieszyły się dawniej zbytnim zainteresowaniem koleopterologów, co również świadczy o ożywieniu w badaniach faunistycznych.
Niewątpliwie przyczyniły się do tego „Wiadomości”, dużą ilością publikacji
wprowadzając (być może niezamierzony) pewien nastrój zdrowej rywalizacji
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między autorami (a najwięcej ciekawych danych można uzyskać w grupach
słabo poznanych). Ale i rodziny zdawałoby się dobrze poznane i popularne
wśród badaczy, także są reprezentowane w wykazie. Można tu wymienić np.
nowe dla Polski Carabidae (2 gatunki), Cerambycidae (2 gatunki), Chrysomelidae (4 gatunki) czy Curculionoidea (7 gatunków). Lepidoptera są natomiast
najliczniej reprezentowane przez wydawałoby się dobrze poznane rodziny
sówkowatych i miernikowcowatych, wysnuć więc można by wniosek, że liczne gatunki, zwłaszcza z grupy Microlepidoptera, czekają w Polsce na swych
„odkrywców”.
Entomolodzy szybko wykorzystali możliwości, jakie dała nowa formuła
pisma. O ile w pierwszym roku (1990) ukazały się dane tylko o 7 nowych dla
naszej fauny gatunkach, to już w następnym roku (1991), opublikowano
stwierdzenia aż 32 kolejnych gatunków, jakby materiały te czekały tylko na
możliwość ukazania się drukiem. W kolejnych latach liczby te wyglądały następująco: 1992 r. – 21 gatunków; 1993 r. – 14; 1994 r. – 25; 1995 r. – 18;
1996 r. – 38; 1997 r. – 11; 1998 r. – 20 i 1999 r. – 15 gatunków. Jak widać, każdy następny rok wzbogacał naszą wiedzę o występowaniu owadów w Polsce
o kilkanaście lub kilkadziesiąt nowych gatunków. W odniesieniu do chrząszczy większość tych danych została wykorzystana w „Katalogu Fauny Polski”
(BURAKOWSKI i in. 1971–2000) oraz w „Wykazie zwierząt Polski” (MROCZKOWSKI, STEFAŃSKA 1991). Niektóre z cytowanych w tabeli publikacji ponownie wprowadziły na listę naszych Coleoptera gatunki skreślone przez autorów „Katalogu” jako omyłkowo wykazane. Dane dotyczące Lepidoptera
posłużyły również twórcom przygotowywanego do druku katalogu motyli
Polski (BUSZKO , NOWACKI 2000) inicjującego nową serię wydawniczą Polskiego Towarzystwa Entomologicznego – „Polish Entomological Monographs”.
Niniejsze podsumowanie ma na celu ułatwienie pracy entomologom, zainteresowanym zagadnieniami faunistycznymi (w tym także obecnym i przyszłym Autorom, publikującym w „Wiadomościach”). Być może będzie też
stanowić zachętę do znacznego uzupełnienia przedstawionej listy w ciągu
kolejnych dziesięciu lat.
We wstępie do pierwszego wydanego przez siebie zeszytu (nr 1-2 tomu
IX), Redakcja pisała: „[...] Przed nową Redakcją postawiono niełatwe zadanie dostosowania profilu naszego czasopisma do potrzeb nowoczesnej entomologii, uwzględniając przy tym liczne propozycje Czytelników w tej sprawie, w tym nierzadko krytyczne. [...] Mamy nadzieję, że zaproponowane
przez nas zmiany spotkają się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem ze
strony Czytelników.[...]”. Po 10 latach można stwierdzić, że zadanie to zostało dobrze wykonane, z czym Czytelnicy oraz piszący do „Wiadomości Entomologicznych” Autorzy niewątpliwie się zgodzą.
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Tab. Wykaz systematyczny gatunków owadów, opublikowanych jako nowe dla fauny Polski w tomach IX – XVIII „Wiadomości Entomologicznych”.
A systematic list of Insecta, published as new for the fauna of Poland in „Wiadomości Entomologiczne” (volumes IX – XVIII).
Rodzina – Gatunek
Family – Species

Autor pracy
Author of publication

1

2

Tom
Zeszyt
Volume Fascicle

Strony
Pages

3

4

5

COLLEMBOLA
D. SKARŻYNSKI, (1998) 1999

17

3-4

133-143

Onychiuridae
Orthonychiurus stachianus (BAGNALL, 1939)

D. SKARŻYNSKI, (1998) 1999

17

3-4

133-143

ORTHOPTERA
Phaneropteridae
Polysarcus denticaudata (CHAMPERTER, 1825)

M. WANAT , P. B IAŁOOKI, 1997

16

2

115-116

HOMOPTERA
Psyllidae
Cacopsylla breviantennata (FLOR, 1861)

P. SZWAŁKO , 1990

9

1-2

5-6

COLEOPTERA
Carabidae
Carabus zawadzkii K RAATZ, 1854
Bembidion friebi NETOLITZKY, 1914

L. B OROWIEC, 1991
L. B OROWIEC, 1991

10
10

4
4

197-205
197-205

P. BUCZYŃSKI, 1999
D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1991
L. B OROWIEC, J. K ANIA, 1991
L. B OROWIEC, J. K ANIA, 1991
D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1991

18
10
10
10
10

1
1
3
3
1

9-10
5-14
133-142
133-142
5-14

Hydrophilidae
Helophorus micans F ALDERMANN, 1835
Cercyon laminatus SHARP, 1873
Cryptopleurum subtile SHARP, 1884
Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)
Berosus bispina REICHE et SAULCY, 1856

D. KUBISZ, W. KUBASIK

Hypogastruridae
Schaefferia willemi (B ONET, 1930)

1

2

3

4

5

17

1

59-60

Ptiliidae
Ptiliolum wuesthoffi ROSSKOTHEN, 1934
Pteryx splendens STRAND, 1960
Acrotrichis rosskotheni SUNDT, 1971

T. MAJEWSKI , 1995
T. MAJEWSKI , 1995
L. BOROWIEC, 1993

14
14
12

4
4
1

197-200
197-200
57

Leiodidae
Leiodes brandisi (HOLDHAUS , 1902)
Leiodes strigipenne DAFFNER, 1983

L. BOROWIEC, J. COOTER, 1999
L. BOROWIEC, J. COOTER, 1999

18
18

1
1

55-56
55-56

Scydmaenidae
Neuraphes plicicollis REITTER, 1879
Stenichnus pelliceus HOLDHAUS, 1908
Microscydmus minimus (CHAUDOIR, 1845)

L. BOROWIEC, J. KANIA, M. WANAT, 1992
L. BOROWIEC, 1991
Sz. CZERWIŃSKI, 1994

11
10
13

3
1
2

133-141
19-21
87-90

Pselaphidae
Bryaxis frivaldszkyi (REITTER, 1887)

L. BOROWIEC, 1991

10

4

197-205

Micropeplidae
Micropeplus marietti JACQUELIN DU VAL, 1857

D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1991

10

3

143-146

Staphylinidae
Olisthaerus substriatus (PAYKULL, 1790)
Proteinus longicornis DODERO, 1923
Omalium brevicolle THOMSON, 1884
Omalium deubeli BERNHAUER, 1915
Phloeonomus bosnicus B ERNHAUER, 1902
Oxytelus migrator FAUVEL, 1904
Stenus guynemeri DUVAL, 1850
Stenus umbratilis (CASEY, 1884)
Sunius propinquus (B RISOUT, 1867)
Scopaeus rubidus MULSANT et REY, 1855
Lathrobium furcatum CZWALINA, 1888

D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1991
L. BOROWIEC, 1995
A. MELKE, 1999
A. MELKE, 1999
D. KUBISZ, A. MELKE, 1993
D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1994
B. STANIEC, 1993
K. H. MACIEJEWSKI, 1994
G. PAŚNIK, 1998
G. PAŚNIK, 1998
B. STANIEC, J. GAŁKA, 1996

10
14
18
18
12
13
12
13
17
17
15

3
3
1
1
4
1
1
2
3-4
3-4
2

143-146
183
5-7
5-7
235-242
13-19
11-13
91-93
151-156
151-156
77-80
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A. BYK, S. MAZUR, M. SMOLEŃSKI, 1998
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Histeridae
Gnathoncus communis (MARSEUL, 1862)

L. B OROWIEC, 1991
A. MELKE, 1996
D. KUBISZ, A. MELKE, 1994
D. KUBISZ, A. MELKE, 1994
D. KUBISZ, A. MELKE, 1994
B. STANIEC, 1995
D. KUBISZ, A. MELKE, 1994
A. MELKE, 1996
L. B OROWIEC, 1991
G. PAŚNIK, 1998
D. KUBISZ, A. MELKE, 1994
L. B OROWIEC, 1991
L. B OROWIEC, 1991
G. PAŚNIK, 1997
L. BOROWIEC, J. K ANIA, 1994
L. B OROWIEC, 1992
A. MELKE, 1996
B. STANIEC, 1996
B. STANIEC, 1995
M. SMOLEŃSKI, 1995
A. MELKE, 1996
L. B OROWIEC, 1991
L. B OROWIEC, 1991
G. PAŚNIK, 1998
M. SMOLEŃSKI, 1995
M. SMOLEŃSKI, 1995
L. B OROWIEC, 1991
A. MELKE, K. H. MACIEJEWSKI , 1999
A. MELKE, 1996
A. MELKE, 1996
L. B OROWIEC, 1991

3

4

5

10
15
13
13
13
14
13
15
10
17
13
10
10
16
13
11
15
15
14
14
15
10
10
17
14
14
10
18
15
15
10

4
2
1
1
1
1
1
2
4
3-4
1
4
4
3-4
4
3
2
1
1
3
2
4
4
3-4
4
2
4
3
2
2
4

197-205
81-84
33-40
33-40
33-40
27-29
33-40
81-84
197-205
151-156
33-40
197-205
197-205
155-156
217-225
183-184
81-84
23-29
27-29
133-134
81-84
197-205
197-205
151-156
201-202
101-102
197-205
143-151
81-84
81-84
197-205

D. KUBISZ, W. KUBASIK

Gyrohypnus scoticus (JOY, 1913)
Othius volans SAHLBERG, 1876
Spatulonthus coprophilus JARRIGE, 1949
Philonthus binotatus (GRAVENHORST, 1802)
Philonthus mareki COIFFANT, 1967
Philonthus micantoides B ENICK et LOHSE, 1956
Philonthus parcus SHARP , 1874
Philonthus pseudoparcus BRUNNE, 1976
Philonthus spinipes SHARP , 1874
Gabrius astutoides STRAND, 1946
Gabrius suffragani JOY, 1913
Heterothops minutus WOLLASTON, 1860
Heterothops stiglundbergi ISRAELSON, 1979
Bryoporus multipunctus HAMPE, 1867
Sepedophilus lokayi (SMETANA, 1969)
Tachyporus dispar (PAYKULL, 1789)
Tachyporus formosus MATTHEWS, 1838
Gyrophaena obsoleta GANGLBAUER, 1895
Gyrophaena williamsi STRAND, 1935
Leptusa laevicauda SCHEERPELTZ, 1958
Bolitochara reyi SHARP, 1875
Falagria concinna (ERICHSON, 1839)
Autalia longicornis SCHEERPELTZ , 1947
Autalia puncticollis SHARP, 1864
Atheta nidicola (JOHANSEN , 1914)
Atheta obtusangula JOY, 1913
Atheta paracrassicornis BRUNDIN, 1954
Atheta pfaundleri BENICK, 1940
Atheta ripicola HANSSEN, 1932
Atheta subglabra (SHARP , 1869)
Atheta taxiceroides MUNSTER, 1932

2

42

1

4

5

A. MELKE, 1996
A. MELKE, 1996
B. STANIEC, 1992
A. MELKE, B. STANIEC, 1999

15
15
11
18

2
2
3
4

81-84
81-84
149-153
199-206

Scarabaeidae
Omaloplia nigromarginata (HERBST, 1785)
Trichius sexualis BEDEL, 1906

M. BUNALSKI, 1994
D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1994

13
13

3
1

153-156
13-19

Eucinetidae
Eucinetus hoffgarteni REITTER, 1885

B. B URAKOWSKI, 1991

10

3

147-151

Scirtidae
Elodes johni KLAUSNITZER, 1975
Cyphon hilaris NYHOLM , 1944
Cyphon kongsbergensis MUNSTER, 1924
Cyphon punctipennis SHARP, 1873

L. BOROWIEC, J. KANIA, 1995
L. BOROWIEC, J. KANIA, M. WANAT, 1992
L. BOROWIEC, 1995
D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1991

14
11
14
10

3
3
1
1

153-157
133-141
39-42
5-14

Dryopidae
Dryops striatellus (FAIRMAIRE et BRISOUT , 1859)

L. BOROWIEC, J. KANIA, 1995

14

3

186

Buprestidae
Agrilus ribesi SCHAEFFER, 1946

R. KRÓLIK, T. MAJEWSKI, 1994

13

2

107-113

Elateridae
Ampedus melanurus MULSANT et GUILLEBEAU , 1855
Ampedus suecicus PALM, 1976
Ischnodes sanguinicollis (PANZER, 1793)
Anostirus gracilicollis (STIERLIN, 1896)
Cidnopus ruzenae (LAIBNER, 1977)
Dicronychus equisetioides LOHSE, 1976

L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA, 1998
L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA, 1998
L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA, 1990
L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA, 1998
L. BOROWIEC, 1997
L. BUCHHOLZ, M. OSSOWSKA, 1998

17
17
9
17
16
17

1
1
3-4
1
1
1

21-36
21-36
61-65
21-36
53
21-36

Dermestidae
Trogoderma angustum (SOLIER, 1849)

J. KANIA, 1991

10

3

153-155

43

3

Trichiusa immigrata LOHSE, 1973
Phloeopora bernhaueri LOHSE , 1984
Aleochara breiti GANGLBAUER, 1897
Aleochara peeziana LOHSE, 1961

2
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1

2

3

4

5

J. BOROWSKI, 1992

11

4

203-205

Malachiidae
Cerapheles terminatus (MENETRIES, 1832)

A. KUŚKA, 1993

12

3

173-174

Nitidulidae
Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858
Meligethes caudatus GUILLEBEAU , 1897
Meligethes kraatzi REITTER, 1871
Pocadius adustus REITTER, 1888
Glischrochilus quadrisignatus (SAY, 1835)

A. LASOŃ, 1998
A. LASOŃ, 1998
A. LASOŃ, J. JELINEK, 1997
L. B OROWIEC, J. K ANIA, 1994
A. LASOŃ, 1998

17
17
16
13
17

3-4
3-4
2
4
3-4

165-168
165-168
75-77
217-225
169-173

Phalacridae
Phalacrus fimetarius (F ABRICIUS, 1775)
Phalacrus championi GUILLEBEAU, 1892
Olibrus norvegicus MUNSTER, 1901
Stilbus pannonicus FRANZ , 1968

L. B OROWIEC, 1991
T. MAJEWSKI, 1993
L. B OROWIEC, 1991
L. B OROWIEC, 1991

10
12
10
10

2
4
2
2

75-79
251-252
75-79
75-79

Silvanidae
Oryzaephilus mercator (F AUVEL, 1889)

K. H. MACIEJEWSKI, 1995

14

1

59

T. MAJEWSKI, 1995
T. MAJEWSKI, 1996
T. MAJEWSKI, 1996
T. MAJEWSKI, 1993
J. KANIA, 1991

14
15
15
12
10

4
3
3
3
4

209-212
147-159
147-159
187-188
219-220

T. MAJEWSKI, 1996
C. JOHNSON, L. BOROWIEC, J. KANIA,
M. WANAT, 1993
T. MAJEWSKI, 1996
C. JOHNSON, L. BOROWIEC, J. KANIA,
M. WANAT, 1993

15

3

147-159

12
15

3
3

175-186
147-159

12

3

175-186

Cryptophagidae
Micrambe longitarsis SAHLBERG , 1900
Cryptophagus micaceus REY, 1889
Cryptophagus parallelus B RISOUT, 1863
Caenoscelis fleischeri REITTER, 1889
Caenoscelis subdeplanata
BRISOUT DE BARNEVILLE, 1882
Atomaria abietina REITTER, 1886
Atomaria badia ERICHSON, 1846
Atomaria bella REITTER, 1875
Atomaria bescidica REITTER, 1887

D. KUBISZ, W. KUBASIK

Ptinidae
Dignomus irroratus (KIESENWETTER, 1851)

44

1

1

4

5

T. MAJEWSKI , 1996
T. MAJEWSKI , 1996
C. JOHNSON, L. B OROWIEC, J. K ANIA,
M. WANAT , 1993

15
15

3
3

147-159
147-159

12

3

175-186

Erotylidae
Triplax elongata LACORDAIRE, 1842

B. B URAKOWSKI, 1998

17

3-4

175-177

Corylophidae
Arthrolips piceus (COMOLLI, 1837)
Orthoperus mundus MATTHEWS, 1885
Orthoperus nigrescens STEPHENS, 1829

L. BOROWIEC, J. KANIA, M. WANAT, 1992
L. BOROWIEC, J. KANIA, 1991
L. BOROWIEC, J. KANIA, 1991

11
10
10

3
4
4

133-141
215-218
215-218

Anommatidae
Anommatus pannonicus KASZAB, 1947

L. BOROWIEC, J. KANIA, 1992

11

2

69-72

Lathridiidae
Stephostethus rybinskii (REITTER, 1894)
Latridius nidicola (PALM, 1944)
Enicmus amici LOHSE, 1981
Enicmus atriceps HANSEN, 1962
Dienerella clathrata (MANNERHEIM, 1844)
Corticaria alleni JOHNSON, 1974
Corticaria interstitialis MANNERHEIM, 1844
Corticaria lapponica (ZETTERSTEDT , 1838)
Corticaria lateritia MANNERHEIM , 1844
Corticaria orbicollis MANNERHEIM, 1852
Corticarina obfuscata STRAND, 1937
Melanophthalma curticollis MANNERHEIM , 1844
Melanophthalma maura MOTSCHULSKY, 1866
Melanophthalma suturalis (MANNERHEIM , 1844)

W. H. RÜCKER, L. BOROWIEC, 1990
L. BOROWIEC, J. KANIA, M. WANAT, 1992
L. BOROWIEC, 1991
L. BOROWIEC, J. KANIA, 1994
L. BOROWIEC, 1991
T. MAJEWSKI , 1996
L. BOROWIEC, A. DĄBROWSKA, 1996
W. H. RÜCKER, L. BOROWIEC, 1990
T. MAJEWSKI , 1996
T. MAJEWSKI , 1997
T. MAJEWSKI , 1996
L. BOROWIEC, J. KANIA, M. WANAT, 1992
T. MAJEWSKI , 1994
L. BOROWIEC, J. KANIA, 1994

9
11
10
13
10
15
15
9
15
16
15
11
13
13

3-4
3
4
4
4
4
4
3-4
4
2
4
3
1
4

67-69
133-141
197-205
217-225
197-205
227-236
225-226
67-69
227-236
79-82
227-236
133-141
64
217-225

Mycetophagidae
Litargus balteatus LE CONTE, 1856

L. BOROWIEC, 1991

10

4

197-205

Atomaria lohsei JOHNSON et STRAND, 1968
Atomaria punctithorax REITTER, 1887
Ephistemus reitteri CASEY, 1900
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2

2

3

4

5

L. B OROWIEC, 1991
R. KRÓLIK, 1999
R. KRÓLIK, 1999
L. B OROWIEC, 1998

10
18
18
17

4
2
2
3-4

197-205
69-76
69-76
197

Mordellidae
Mordellistena weisei SCHILSKY, 1895

L. B OROWIEC, J. K ANIA, M. WANAT , 1992

11

3

133-141

Oedemeridae
Ischnomera cyanea (FABRICIUS, 1792)
Oedemera monticola ŠVIHLA, 1978

D. K UBISZ, 1990
D. K UBISZ, 1990

9
9

3-4
3-4

71-76
71-76

Meloidae
Sitaris muralis (FORSTER, 1771)

D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1994

13

1

13-19

Tenebrionidae
Palorus subdepressus (WOLLASTON, 1864)

D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1994

13

1

13-19

Alleculidae
Mycetochara obscura (ZETTERSTEDT, 1838)

D. KUBISZ, P. SZWAŁKO, 1994

13

1

13-19

Cerambycidae
Xylotrechus capricornis (GEBLER, 1830)
Chlorophorus gracilipes (FALDERMANN, 1835)

M. SLAMA , J. M. GUTOWSKI, 1997
J. M. GUTOWSKI, 1992

16
11

2
2

83-97
81-88

Bruchidae
Bruchus martinezi (ALLARD, 1868)
Bruchus sibiricus GERMAR, 1824

L. B OROWIEC, 1994
L. B OROWIEC, 1994

13
13

4
4

257-258
257-258

Chrysomelidae
Cryptocephalus strigosus GERMAR, 1824
Longitarsus salviae GRUEV, 1975
Cassida bergeali BORDY, 1995
Cassida leucanthemi BORDY, 1995

L. B OROWIEC, J. K ANIA, 1995
L. B OROWIEC, 1994
L. B OROWIEC, J. ŚWIĘTOJAŃSKA, 1996
L. BOROWIEC, J. ŚWIĘTOJAŃSKA, 1996

14
13
15
15

3
4
4
4

186
227-230
237-240
237-240

D. KUBISZ, W. KUBASIK

Ciidae
Ropalodontus baudueri ABEILLE, 1874
Ropalodontus strandi LOHSE, 1969
Cis hanseni STRAND, 1965
Cis vestitus MELLIE, 1849

46

1

1

2

3

4

5

B. PETRYSZAK, 1996
M. WANAT, J. SZYPUŁA, 1996
M. WANAT, J. SZYPUŁA, 1996

15
15
15

2
1
1

89-92
31-36
31-36

Curculionidae
Lignyodes muerlei F ERRARI, 1866
Lignyodes uniformis DESBROCHERS, 1894
Anthonomus rubripes GYLLENHAL, 1836
Ceutorhynchus sisymbrii DIECKMANN, 1966
Mogulones curvistriatus (SCHULTZE, 1897)

M. WANAT, J. SZYPUŁA, 1998
B. PETRYSZAK, P. DĄBEK , 1997
M. WANAT, J. SZYPUŁA, 1998
J. SZYPUŁA, M. WANAT, 1995
B. PETRYSZAK, J. FREMUTH , 1997

17
16
17
14
16

2
2
2
4
3-4

85-94
99-102
85-94
219-226
163-164

HYMENOPTERA
Chrysididae
Chrysura trimaculata (FORSTER, 1853)

12

3

197-199

J. RAFA, T. PAWLIKOWSKI, 1999
T. PAWLIKOWSKI, 1993

18
12

1
4

29-32
257-258

Braconidae
Apanteles abjectus MARSHALL
Apanteles afella NIXON
Apanteles affinis NEES

J. RAZOWSKI, S., K. WIĄCKOWSKI, 1999
J. RAZOWSKI, S., K. WIĄCKOWSKI, 1999
J. RAZOWSKI, S., K. WIĄCKOWSKI, 1999

18
18
18

4
4
4

247-250
247-250
247-250

Chalcididae
Chalcis sispes (LINNAEUS, 1761)

B. WIŚNIOWSKI, R. DOBOSZ, 1998

17

1

55-58

T. BARAN , 1995

14

3

177-182

J. BUSZKO, K. PAŁKA, 1992
J. BUSZKO, K. PAŁKA, 1992

11
11

2
2

105-111
105-111

LEPIDOPTERA
Adelidae
Adela mazzolella (HÜBNER, 1796)
Tineidae
Monopis weaverella (SCOTT, 1858)
Niditinea piercella (BENTINCK, 1935)
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Ł. PRZYBYŁOWICZ, 1993

Colletidae
Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus FÖRSTER, 1871
Hylaeus moricei luteifrons (STRAND, 1909)
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Apionidae
Perapion lemoroi (B RISOUT, 1880)
Squamapion samarense (F AUST, 1891)
Omphalapion buddebergi (B EDEL, 1887)

4

5

E. B ARANIAK , M. H OŁOWIŃSKI,
K. PAŁKA, (1998) 1999

17

3-4

189-191

Scythrididae
Scythris fallacella (SCHLÄGER, 1847)

T. BARAN, 1995

14

3

165-168

Oecophoridae
Agonopterix bipunctosa (CURTIS, 1850)
Borkhausenia nephrax HODGES , 1974
Depressaria heydenii ZELLER, 1854
Depressaria absynthiella HERRICH-SCHÄFFER, 1865

J. BUSZKO, 1992
J. BUSZKO, A. Vives MORENO, 1992
J. BUSZKO, 1992
J. BUSZKO i inni, 1996

11
11
11
15

2
2
2
2

89-94
101-104
89-94
105-115

Coleophoridae
Coleophora borella B ENANDER, 1933
Coleophora conyzae ZELLER, 1868
Coleophora expressella KLEMENSIEWICZ, 1883

T. RYNARZEWSKI, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996
T. RYNARZEWSKI, 1994

15
15
13

3
2
3

161-165
105-115
191-193

Gelechiidae
Anasphaltis renigerella (ZELLER, 1839)
Megacraspedus binotella (DUPONCHEL, 1843)
Metzneria santolinella (AMSEL, 1936)
Metzneria ehikeella GOZMÁNY, 1954
Monochroa niphognatha (GOZMÁNY, 1953)

J. BUSZKO i inni, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996

15
15
15
15
15

2
2
2
2
2

105-115
105-115
105-115
105-115
105-115

Sesiidae
Aegeria mesiaeformis (HERRICH-SCHÄFFER, 1845)
Chamaesphecia tenthrediniformis
(DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1975)
Chamaesphecia hungarica (TOMALA, 1901)
Synanthedon loranthi (K RŔLIČEK, 1966)

J. BUSZKO, M. HOŁOWIŃSKI, 1994
M. BĄKOWSKI, 1995

13
14

2
3

121-123
169-172

M. BĄKOWSKI, M. HOŁOWIŃSKI, 1996
M. HOŁOWIŃSKI , M. MIŁKOWSKI, 1999

15
18

1
2

51-54
99-102

Tortricidae
Aethes margarotana (DUPONCHEL, 1836)
Aethes williana (BRACHM, 1791)

J. B USZKO, K. PAŁKA, 1992
E. B ARANIAK , T. RYNARZEWSKI, 1997

11
16

2
1

105-111
35-37

D. KUBISZ, W. KUBASIK

3

Yponomeutidae
Kessleria fasciapenella (STAINTON, 1849)

2
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1

3

4

5

J. BUSZKO, K. PAŁKA, 1992
J. BUSZKO, K. PAŁKA, 1992

11
11

2
2

105-111
105-111

J. BUSZKO i inni, 1996

15

2

105-115

J. BUSZKO i inni, 1996
J. BUSZKO i inni, 1996

15
15

2
2

105-115
105-115

Pieridae
Colias erate (ESPER, 1804)

A. FELGER, K. FIOŁEK , 1991

10

2

101-103

Geometridae
Cabera leptographa WEHRLI, 1936
Chloroclysta infuscata (TENGSTROM, 1869)
Cyclophora puppillaria (HÜBNER, 1799)
Epirrhoe tartuensis MOLS, 1965
Eupithecia graphata (TREITSCHKE, 1828)
Eupithecia ochridata PINKER, 1968
Glacies noricana (WAGNER, 1898)

J. BUSZKO, K. PAŁKA, 1992
A. MALKIEWICZ, R. SZPOR, 1993
A. MALKIEWICZ, (1997) 1998
A. MALKIEWICZ, R. SZPOR, 1993
A. MALKIEWICZ, 1999
J. BUSZKO , A. MALKIEWICZ, 1994
A. MALKIEWICZ, 1999

11
12
16
12
18
13
18

2
3
3-4
3
1
4
1

95-99
215-222
189-194
215-222
23-28
249-253
23-28

Noctuidae
Autographa buraetica (STAUDINGER, 1892)
Blepharita bathensis (LUTZAU, 1901)
Luperina nickerlii (FREYER, 1845)
Noctua janthe (BORKHAUSEN, 1792)
Spaelotis clandestina (HARRIS, 1841)
Xylocampa areola (ESPER, 1789)
Xylomoia strix MIKKOLA, 1980

J. NOWACKI, 1997
J. BUSZKO , T. RYNARZEWSKI, 1992
J. NOWACKI, 1996
J. NOWACKI, 1993
J. NOWACKI, J. SOSIŃSKI, 1993
J. NOWACKI, 1990
J. NOWACKI, W. SEKUŁA, 1994

16
11
15
12
12
9
13

1
1
3
4
3
1-2
3

39-42
21-26
167-170
273-292
223-226
21-25
195-196

Foveifera hastana (HÜBNER, 1799)
Lobesia abscisana (DUBLEDAY, 1849)
Pterophoridae
Capperia celeusi (FREY, 1886)
Pyralidae
Apomyelois bistriatella (HULST, 1887)
Calamotropha aureliella
(FISCHER V. RÖSLERSTAMM, 1841)

2

NOWE DLA FAUNY POLSKI ... INSECTA ... W „WIADOMOŚCIACH ENTOMOLOGICZNYCH”

1

49

50

D. KUBISZ, W. KUBASIK

SUMMARY
This year is an anniversary year for the Editorial Board of the „Wiadomości
Entomologiczne”. On January 15th 2000, 10 years passed since the General Council of the
Polish Entomological Society, elected in 1989, had appointed a new editorial board of the
journal. The new board radically changed the profile of the journal: from memorial-review
(and fairly boring) to a modern scientific scope. This brought almost immediate results indicating a high demand for such a periodical among the Polish entomologists.
The article summarizes an important part of the results of faunistic studies presented
within the last 10 years: species new to the fauna of Poland published in the „Wiadomości
Entomologiczne”. A full list of species new to the fauna of Poland, published within the last
10 years in the „Wiadomości Entomologiczne” (volumes IX – XVIII) is presented as
a table (Tab.). Erroneously reported and then negatively verified species have been omitted
from the list. Information about a total of 204 species has been published within the last
decade; they represent 6 orders and 50 families, the most numerous being beetles (150),
mainly of the families Staphylinidae (46), Lathridiidae (14) and Cryptophagidae (12), and
lepidopterans (43) among which the most abundantly represented families are Geometridae
(7), Noctuidae (7) and Gelechiidae (5). Of the remaining orders only species of Hymenoptera
are relatively numerous (7).
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242. Nowe dane o występowaniu Orthetrum brunneum (FONSC .)
i O. coerulescens (FABR.) (Odonata: Libellulidae) na Lubelszczyźnie
New data on the occurrence of Orthetrum brunneum (F ONSC.) and O. coerulescens
(FABR .) (Odonata: Libellulidae) in the Lublin region
KEY WORDS: dragonflies, Odonata, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens, SE Poland.

Rodzaj Orthetrum NEWMAN, 1833 reprezentowany jest w Polsce przez 4 gatunki, z których często spotykany jest tylko jeden – O. cancellatum (L.). Z pozostałych szczególnie interesujące są O. brunneum (FONSC .) i O. coerulescens (FABR .), reofilne gatunki śródziemnomorskie. W polskim piśmiennictwie dostępnych jest niewiele danych o ich rozmieszczeniu,
w ostatnich latach pojawiało się też mało nowych informacji na ten temat. W niniejszej notatce podaję nowe dane z terenu Lubelszczyzny. W przypadku stwierdzenia rozrodu, podaję
też gatunki towarzyszące. Pomiary w kanale w Bogdance wykonano dnia 12 VII 1999, przy
użyciu: termometru Slandi TM204, pH-metru Slandi PH204, konduktometru Slandi CM204
i tlenomierza Hanna Instruments HI9143.
Serdecznie dziękuję Panu Prof. Włodzimierzowi ZWOLSKIEMU za udostępnienie materiałów z KWK Bogdanka z lat 1979-1981.
Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837)
– Bogdanka (UTM: FB48; 23°01' E, 51°19' N), zbiornik wód dołowych kopalni KWK Bogdanka. Materiał: 25 X 1979, 1 larwa. Gatunki towarzyszące (larwy): Ischnura elegans
(VAND. LIND.) (3), Enallagma cyathigerum (CHARP.) (4), Coenagrion puella (L.) (1), Libellula depressa L. (1), L. quadrimaculata L. (2), Orthetrum cancellatum (L.) (1).
Leg. W. ZWOLSKI, det. et coll. P. B UCZYŃSKI.
– Bogdanka, kanał u podnóża hałdy, prowadzący wody dołowe kopalni KWK Bogdanka.
Szerokość 80–100 cm, głębokość 1–5 cm, dno piaszczyste, woda przejrzysta, bezbarwna,
nurt niezbyt szybki. Roślinność uboga: trawy, miejscami Typha angustifolia L., duże maty
glonów (sprzężnic). Temperatura wody: 23,1 °C, pH: 7,39, przewodnictwo elektryczne:
4290 mS/cm, tlen: 7,7 mg/l. Materiał: 23 VI 1999, 3 larwy; 12 VII 1999, 1 larwa, 1% (na
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100 m kanału zliczono ok. 30%%, większość terytorialnych). Larw innych gatunków nie
stwierdzono, towarzyszące imagines: I. elegans, I. pumilio (CHARP.), C. puella (wszystkie
nielicznie).
– Siemień ad Parczew (UTM: FC21; 22°46' E, 51°38' N), pola. 7 VII 1941, 1&. Leg. et det.
W. B AZYLUK, coll. Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie.
Orthetrum coerulescens (F ABRICIUS, 1778)
– Bogdanka, rów wyprowadzający wodę ze zbiornika pośrodku hałdy KWK Bogdanka
(koło śluzy). Materiał: 25 X 1979, 6 larw. Gatunki towarzyszące (larwy): Calopteryx splendens (HARR.) (1), I. elegans (3), I. pumilio (1), E. cyathigerum (3), C. puella (6), L. depressa (1). Leg. W. ZWOLSKI, det. et coll. P. B UCZYŃSKI.
– Stulno (UTM: FB79; 51°24' N, 23°36' E), jez. Płotycze, otoczone torfowiskiem wysokim.
Materiał: 16 VII 1999, 1&, z oblepioną zaschniętymi jajami dolną stroną odwłoka. Leg. et
det. et coll. P. B UCZYŃSKI.
Omawiane gatunki były dotychczas wykazywane na terenie Lubelszczyzny bardzo rzadko:
O. brunneum jest znany tylko z 3 stanowisk, O. coerulescens – z 1 (B UCZYŃSKI 1996: Wiad.
entomol., 15, 1: 1-10; ŁABĘDZKI 1989: Pr. Kom. Nauk roln. Kom. Nauk leśn. PTPN, 48:
39-45). Wydaje się, że są one częstsze, niż to wynika z piśmiennictwa. Ich poszukiwania wymagają jednak penetracji określonego typu siedlisk (drobne cieki o stałym, najlepiej niskim
poziomie wody; dla O. coerulescens – bogate, dla O. brunneum – ubogie w roślinność).
Stwierdzenie O. brunneum na Podlasiu jest też interesujące o tyle, że przez środkowe Podlasie przebiega północna granica areału tego gatunku. Najbardziej wysunięte na północ jego
stanowisko (J ÖDICKE 1998: Libellula, 18, 1/2: 31-48.) jest oddalone od Bogdanki o ok.
200 km.
Stwierdzenie O. coerulescens nad jeziorem Płotycze jest raczej przypadkowe, rozwija się
on jednak zapewne w którymś z pobliskich cieków – o czym może też świadczyć oblepienie
odwłoka jajami (złapany okaz musiał je niedawno składać). Trudno interpretować, w związku z brakiem danych, stanowisko O. brunneum w Siemieniu.
Na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie obydwu omawianych gatunków w wodach
KWK Bogdanka, w tym O. brunneum – tak w latach 70-tych, jak i obecnie, co może świadczyć o stałości jego występowania. Zjawisko to, bez wątpienia zasługujące na uwagę, nie było
dotychczas badane na terenie Polski. Jest jednak wiele doniesień ze wschodnich Niemiec
o obecności (nieraz licznej) O. brunneum na terenach kopalni węgla (m.in. DONATH 1983:
Ent. Nachr. Ber., 27: 123-126; MÜLLER 1992: Ent. Nachr. Ber., 36: 111-113; XYLANDER,
STEPHAN 1998: Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 70, 2: 65-80). Wydaje się, że O. brunneum znajduje w tym silnie przekształconym krajobrazie korzystne warunki rozwoju, przy
czym nie przeszkadza mu wysoka mineralizacja wód kopalnianych (w Bogdance – wnosząc z
przewodnictwa elektrycznego wody – ponad 400 mg/l). Pomiary wykonane w Bogdance
wskazują, że pozostałe czynniki środowiska były dla reofilów korzystne: umiarkowane pH,
wysokie natlenienie i jednocześnie wysoka temperatura wody, co nie jest bez znaczenia dla
śródziemnomorskiego O. brunneum. Ponieważ badany kanał stanowi odpływ wód ze stale
eksploatowanej kopalni, musi też być często udrażniany, co sprzyja utrzymaniu wczesnego
stadium sukcesji roślinności (kolejny czynnik korzystny dla O. brunneum, który jest gatunkiem pionierskim).
Paweł BUCZYŃSKI, Lublin
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243. Nowe stanowisko Hydrochara flavipes (STEVEN) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Beskidzie Zachodnim
New record of Hydrochara flavipes (STEVEN) (Coleoptera: Hydrophilidae) from the
Beskid Zachodni Mts.
KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophilidae, Hydrochara flavipes, record, Poland.

Hydrochara flavipes (STEVEN) jest rozprzestrzeniona głównie w południowej Europie,
wykazywana również z Kaukazu, Azji Mniejszej i Zachodniej. Ze środkowej części Europy
znana jest z nielicznych, południowo-wschodnich stanowisk.
W trakcie prowadzonych w 1999 roku badań na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono nowe stanowisko H. flavipes:
– Polichty, przysiółek Sucha Góra (UTM: DA81), 28 VI 1999, 1 ex., oraz 2 VIII 1999,
2 exx., w stawie sztucznie wykonanym w 1998r ponownie napełnionym wodą po około
dziesięcioletniej przerwie; głębokość 0,5–2m, dno muliste, cały staw porośnięty roślinnością wodną: rdestnica, pałka, jeżogłówka, grążel, grzybień, czermień i wywłucznik. Okazy
znaleziono w próbach pobranych czerpakiem hydrobiologicznym przy brzegu, w najbardziej zarośniętej strefie stawu, razem z innymi przedstawicielami makrofauny słodkowodnej.
W Polsce H. flavipes jest bardzo rzadko notowana. Jest to pierwsze, potwierdzone materiałem dowodowym stanowisko w tym stuleciu.
Serdecznie dziękuję Panu mgr D. KUBISZOWI za oznaczenie omawianego chrząszcza.
Andrzej TRZECIAK, Tarnów

244. Gwozdnikowate (Coleoptera: Colydiidae) zebrane na Pojezierzu
Pomorskim
Colydiidae (Coleoptera) collected in the Pomeranian Lake District
KEY WORDS: Coleoptera, Colydiidae, Pomeranian Lake District, N Poland.

W okolicach miejscowości Złocieniec (UTM: WV62) położonym w otulinie Drawskiego
Parku Krajobrazowego na Pojezierzu Pomorskim zebrałem kilka gatunków z rodziny
gwozdnikowatych. Na szczególną uwagę zasługują niżej wymienione. Większość krajowych
przedstawicieli rodziny Colydiidae to gatunki rzadkie lub bardzo rzadkie. Mimo licznych
opracowań poświęconych tej rodzinie istnieje wiele luk wymagających uzupełnienia, dlatego
celem niniejszej notatki jest uzupełnienie i potwierdzenie danych o ich rozmieszczeniu
w Polsce. Okazy dowodowe znajdują się w moim zbiorze.
Colydium elongatum (F ABRICIUS, 1787)
– 21 V 1996, 3 exx., w martwej leżącej brzozie Betula pendula ROTH., w chodnikach Trypodendron domesticum (L.) i Scolytus ratzeburgii JANS.
W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich.
Z Pojezierza Pomorskiego wcześniej nie wykazywany.
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Ortchocerus clavicornis (LINNAEUS, 1758)
– 10 VI 1995, 1ex., oraz 26 V 1999, 3 exx., w dole piaskowym; stanowisko suche i piaszczyste, porośnięte z rzadka sosną.
W Polsce notowano go z niewielu stanowisk w różnych częściach kraju. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.
Cicones variegatus (HELLWIG, 1792)
– 25 V 1997, 18 exx., las bukowy, w pniaku buka Fagus sylvatica L., pod korą; drewno pokryte owocnikami grzybów workowców.
W Polsce znany z nielicznych stanowisk w pięciu krainach, tylko na Górnym Śląsku częściej spotykany.
Krzysztof RUDZIŃSKI, Złocieniec

245. Mycetoma suturale (P ANZ.) (Coleoptera: Melandryidae) w Beskidzie
Zachodnim
Mycetoma suturale (PANZ.) (Coleoptera: Melandryidae) in the Beskid Zachodni Mountains
KEY WORDS: Coleoptera, Melandryidae, Mycetoma suturale, faunistics, Beskid Zachodni Mts., S Poland.

Mycetoma suturale (PANZ.) występuje w Europie i na Kaukazie. Wszędzie spotykana jest
rzadko i sporadycznie. W Polsce stosunkowo niedawno odkryta na kilku stanowiskach w lasach o charakterze pierwotnym, jakie zachowały się w parkach narodowych i w ścisłych rezerwatach przyrody. BURAKOWSKI stwierdził występowanie tego gatunku w parkach narodowych: Białowieskim, Świętokrzyskim, Roztoczańskim, Bieszczadzkim i Pienińskim (BURAKOWSKI i in. 1987: Kat. Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 14: 1-309.). Zarówno postacie dojrzałe jak i larwy tego gatunku, zasiedlają owocniki grzyba saprofitycznego, smoluchy żywicznej – Ischnoderma resinosum (FR.) P. K ARS., występującej na martwym drewnie drzew iglastych, rzadziej liściastych (przeważnie buków). Bionomia tego gatunku została opisana dokładnie we wspomnianym tomie „Katologu fauny Polski”.
Stwierdziliśmy występowanie M. suturale w Beskidzie Zachodnim na następujących stanowiskach:
– Beskid Śląski: pasmo Czantorii, rezerwat leśny „Czantoria”(UTM: CA40), oddz. 55A,
850 m n.p.m., 12 XI 1997, leg. T. GAZUREK.
Znaleziono kilkudziesiąt osobników, z czego odłowiono kilkanaście. Chrząszcze zebrano
z powierzchni jak również z wnętrza owocnika smoluchy. Huby te opanowały drewno
uschniętego buka. Rezerwat „Czantoria” został utworzony 12 XI 1996, a jego obszar wynosi
97,71 ha. Wydzielenie w którym zebrano chrząszcze zostało zakwalifikowane do kwaśnej buczyny górskiej – Luzulo nemorosae-Fagetum. Drzewostan tego wydzielenia jest pochodzenia
naturalnego, porasta stromy stok o ekspozycji północnej, tworzą go głównie buki i świerki,
w domieszce występują jodły i jawory.
– Beskid Żywiecki: pasmo Babiej Góry, Babiogórski Park Narodowy (CV99), oddz. 144,
750 m n.p.m., (powyżej Zawoi Markowej ), 8 X 1997, 1ex. w locie, leg. S. SZAFRANIEC.
Chrząszcza odłowiono w pasie lasów bukowo-jodłowych.
Tomasz GAZUREK, Ustroń Śląski
Stanisław SZAFRANIEC, Zawoja
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246. Nowe stanowisko Notiophilus rufipes CURTIS , 1829 (Coloeptera:
Carabidae) w Polsce
New locality of Notiophilus rufipes CURTIS, 1829 (Coleoptera: Carabidae) in Poland
KEY WORDS: Coleoptera, Carabidae, Notiophilus rufipes, new record, distribution in Poland.

Areał występowania Notiophilus rufipes CURT. obejmuje południową i środkową Europę;
spotykany jest także w południowej Szwecji i na Kaukazie. W Polsce rozmieszczenie N. rufipes jest niedostatecznie poznane. Jedyne dotychczas pewne stanowiska pochodzą z zachodniej Polski: Słubice oraz rez. „Bielinek” nad Odrą.
W ostatnim czasie stwierdzono kolejne stanowisko N. rufipes na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej:
– Puszcza Zielonka ad Poznań (UTM: XU43), rez. „Las Mieszany”, 24 V 1996, 2 exx., w liściastej ściółce, leg. et det. P. SIENKIEWICZ.
Notiophilus rufipes CURT. jest jednym z rzadszych w Polsce gatunków z tego rodzaju. Ten
leśny owad żyje wśród mchu, pod liśćmi; zwykle pod okapem drzew. Niektórzy podają, że
środowiskiem życia tego gatunku są również łąki, zbocza kserotermiczne, suche lasy liściaste, a nawet wydmy . W Polsce odławiany był do tej pory w ciepłych lasach liściastych. N. rufipes jest interesującym gatunkiem związanym, wg. autora, ze starymi, ciepłymi lasami liściastymi lub mieszanymi. W związku z niszczeniem takich środowisk, w których ten rzadki
owad rozwija się, można zaproponować umieszczenie go w „Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt”.
Autor składa podziękowania mgr. D. K UBISZOWI za weryfikacje oznaczeń. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora.
Paweł SIENKIEWICZ , Poznań

247. Nowe stanowiska rzadkich gatunków Elachistidae (Lepidoptera)
w Polsce
New records of rare Elachistidae (Lepidoptera) from Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Elachistidae, new records, Poland

Elachista festucicolella ZELLER , 1853
– Pieniny, Trzy Korony (UTM: DV57), 850 m n.p.m., skały wapienne porośnięte roślinnością trawiastą, 1&, 13 VII 1995 (leg., coll. T. BARAN).
Gatunek o zasięgu obejmującym południową i środkową Europę oraz Azję Mniejszą.
W Polsce w XIX wieku podawany był z Głogowa, natomiast w XX wieku jedyne wiarygodne
dane odnoszą się do Jerzmanowic i Ojcowa (dwa ostatnie stanowiska znajdują się w obrębie
jednego kwadratu siatki UTM – DA16). Gatunek nowy dla fauny Pienin.
Elachista griseella (DUPONCHEL, 1843)
– Chotel Czerwony (DA78 ), obrzeże strumyka, ex larva, 1 %, 10 V; ex larva, 1%, 12 V; ex
larva, 2&& , 1%, 13 V 1997; roślina pokarmowa – Agropyron repens (L.) P. B. (leg. et coll.
T. B ARAN).
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– rez. „Skorocice” (DA78), obrzeża strumyka, ex larva, 1%, 11 V; ex larva, 1 &, 13 V 1997;
roślina pokarmowa – Agropyron repens (L.) P. B. (leg. et coll. T. B ARAN).
Gatunek występujący w południowej i lokalnie środkowej Europie. Z Polski wykazany
stosunkowo niedawno z kilku stanowisk z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Poznania (BUSZKO 1989: Pol. Pismo Ent., 59: 235-241).
Elachista quadripunctella (HÜBNER , 1825)
– Cisna (EV95), las mieszany, 1%, 1&, 19 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN ).
Gatunek znany prawie w całej Europie. W Polsce wykazany z kilku stanowisk zlokalizowanych na terenach górskich i podgórskich oraz z miejscowości Soldany, znajdującej się
w północno-wschodnie części kraju.
Elachista subocellea (STEPHENS, 1834)
– rez. „Chotel Czerwony” (DA78), kserotermiczna murawa na podłożu gipsowym, 3%% ,
18 VI 1999 (leg. et coll. T. BARAN ).
– Nowosiółki (EV97), trawiaste zbocze na skraju lasu mieszanego, 5%%, 3 &&, 19 VI 1999
(leg. et coll. T. BARAN ).
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie. W Polsce stwierdzony dotychczas jedynie
w okolicach Krosnowic, Młodowie, Ludwikowie, Krościenku, Ojcowie oraz w rezerwacie
„Zbocza Płutowskie”.
Tomasz BARAN , Toruń

248. Nowe stanowisko Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS , 1856) (Lepidoptera:
Notodontidae) w Polsce
A new locality of Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS, 1856) (Lepidoptera: Notodontidae)
in Poland
KEY WORDS: Lepidoptera, Notodontidae, Odontosia sieversi, record, Poland.

Odontosia sieversi (MÉNÉTRIÉS) zasięgiem swego występowania obejmuje obszar od
środkowo-wschodniej części Europy po wschodnią część Syberii. Z Europy wykazana została
z krajów skandynawskich, krajów byłego Związku Radzieckiego, Polski, Słowacji i Czech.
W Polsce występuje lokalnie we wschodniej częsci kraju, od Mazur i Suwalszczyzny po Pogórze Przemyskie. W miejscach występowania bywa liczna. Najdalej na zachód w północnowschodniej Polsce znaleziona była w okolicach Ostródy.
Omawiany gatunek złowiony został przeze mnie na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego:
– Czarny Bryńsk (UTM: DD19), 27 III 1999, 1%, do światła.
Znalezisko to jest godne odnotowania jako skrajnie zachodnie stanowisko tego gatunku
w Polsce i jedno z najdalej na zachód wysuniętych stanowisk w skali całego zasięgu gatunku.
Andrzej OLEKSA, Toruń

Wiad. entomol.
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Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Poznań, 7 kwietnia 2000 r.
Pierwsze w nowym roku zebranie Zarządu Głównego, w którym udział wzięli: T. B ARK. BARTKOWSKA, M. BUNALSKI , J. B USZKO, J. NOWACKI, T. PAWLIKOWSKI, J. SOSIŃSKI, D.TARNAWSKI i M. WANAT, rozpoczęło się pod znakiem sprawozdawczości. Prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Janusz NOWACKI, przedstawił bowiem w pierwszym punkcie programu obrad sprawozdanie finansowe za rok 1999. Profesjonalnie przygotowane rozliczenie
finansów wykazało pełne zbilansowanie po stronie wpływów i wydatków, co zebrani przyjęli
z zadowoleniem głosując jednomyślnie za jego przyjęciem.
Jednocześnie Prezes poinformował o złożeniu do Komitetu Badań Naukowych wniosku
o finansowanie działalności statutowej na rok bieżący. Jego pierwszym echem jest przyznanie przez KBN funduszy na działalność Biblioteki (15 000 zł) oraz organizację Kongresu
SEL w Białowieży (30 000 zł). Towarzystwo wystąpiło również do:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – o dofinansowanie druku materiałów z
ubiegłorocznej konferencji poświęconej ochronie owadów
– Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – o dofinansowanie druku katalogu motyli Polski.
Drugim punktem spotkania, który wywołał burzliwą dyskusję, była sprawa wydawnictw
monograficznych firmowanych przez Towarzystwo. Już w roku ubiegłym mocno dyskutowanym problemem był udział PTEnt. w wydawaniu „Monografii Fauny Polski”. Pragnąc wywiązać się obietnicy danej prof. WARCHAŁOWSKIEMU , złożony został do KBN wniosek o sfinansowanie druku ostatniego tomu monografii Chrysomelidae. Zarząd Główny stanął jednak na
stanowisku, iż Towarzystwo „dojrzało” już do wydawania własnej serii monograficznej, czego wyrazem było przyjęcie następującej uchwały:
Uchwała nr 1/00: Polskie Towarzystwo Entomologiczne powołuje wydawnictwo ciągłe
o nazwie „Polish Entomological Monographs”, celem publikacji dużych opracowań o charakterze monograficznym i katalogowym.
Powołano również Kolegium Redakcyjne w składzie:
Redaktor Naczelny
– prof. dr hab. Jarosław BUSZKO
Z-ca Red. Naczelnego – dr inż. Marek B UNALSKI
Sekretarz
– dr Marek WANAT
Członkowie
– prof. dr hab. Klara B ARTKOWSKA
– mgr Daniel K UBISZ
– prof. dr hab. Tadeusz PAWLIKOWSKI
CZAK,
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oraz przyjęto następujące zasady:
– językiem wydawniczym „PEM” jest język angielski, zaleca się jednocześnie umieszczanie
obszernych streszczeń w języku polskim,
– prace przyjmowane są na podstawie złożonego do Kolegium maszynopisu i opinii dwóch
niezależnych recenzentów,
– przyjęcie pracy równoznaczne jest ze złożeniem do KBN wniosku o sfinansowanie jej druku.
Poinformowano jednocześnie, iż w pierwszym tomie „PEM” znajdzie się katalog motyli
Polski pod redakcją profesorów B USZKO i NOWACKIEGO.
W dalszej części spotkania, zaproszony przez Prezesa, prof. J. J. LIPA zgłosił propozycję
przygotowania „Almanachu entomologów polskich XX wieku”, który byłby próbą podsumowania osiągnięć polskiej entomologii w mijającym stuleciu. Wniosek ten przyjęto przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się.
Przygotowanie i opracowanie „Almanachu” powierzono wnioskodawcom - prof. J. J. L IPIE i prof. J. NOWACKIEMU oraz „nieoficjalnemu kronikarzowi Towarzystwa” mgr A . HADASIOWI .
Kolejny zgłoszony wniosek dotyczył propozycji przygotowania „Biogramów Członków
Honorowych PTEnt.”. Zebrani zgodni byli co do tego, iż mogłyby one znaleźć swoje miejsce
w „Wiadomościach Entomologicznych” np. w dziale „Historiografia” lub w innym, specjalnie utworzonym do tego dziale. Zarząd zobowiązał Sekretarza Generalnego do zwrócenia
się do placówek naukowych o przygotowanie biogramów członków honorowych oraz propozycji do „Almanachu”.
Ostatnim punktem obrad było przyjęcie nowych członków Towarzystwa. Zostali nimi:
Marek JANOSZEK, Marcin KADEJ i Sławomir KUCZKOWSKI (oddz. wrocławski), Rafał RUTA
(oddz. poznański), Grzegorz TARWACKI (oddz. warszawski) i Bogdan WIŚNIOWSKI (oddz.
krakowski).
Marek B UNALSKI, Poznań
Sekretarz Generalny PTEnt.

Godność doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
dla Prof. dr hab. Andrzeja SZUJECKIEGO
W dniu 24 czerwca 1999 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu leśnikowi, entomologowi, ekologowi,
członkowi korespondentowi Polskiej Akademii Nauk, honorowemu członkowi Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (wiceprezesem PTE był w latach 1967–1975), honorowemu
członkowi Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. dr hab. Andrzejowi SZUJECKIEMU. Dyplom doktorski wręczył promowanemu Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab.
Włodzimierz KLUCIŃSKI w obecności senatu i bardzo wielu gości. Promotorem aktu nadania
tytułu honoris causa był prof. dr hab. Eugeniusz B ERNADZKI, członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk, profesor Katerdy Hodowli Lasu SGGW.
Profesor SZUJECKI należał do założycieli i był redaktorem Biuletynu Informacyjnego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (1968–1976), przekształconego następnie w „Wiadomości Entomologiczne”. Był członkiem Rady Redakcyjnej Wydawnictw Polskiego Towa-
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rzystwa Entomologicznego (1974–1983) i przewodniczącym Rady Redakcyjnej „Kluczy do
oznaczania owadów Polski” (1979–1983). Z jego inicjatywy Polskie Towarzystwo Entomologiczne rozwinęło prace w sekcjach problemowych (1967), co ożywiło działalność Towarzystwa.
Prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI urodził się w 1929 r. w Stawiskach, w 1940 r. został wywieziony wraz z rodziną do Kazachstanu, skąd powrócił przez Iran, Indie i Afrykę do Polski
w 1947 r. Studia wyższe na Wydziale Leśnym SGGW ukończył w 1953 r. specjalizując się
w zakresie ochrony lasu i entomologii pod kierunkiem znanego entomologa i leśnika prof.
dr hab. dr h.c. Mariana NUNBERGA . Od 1953 r. pracuje nieprzerwanie w Katedrze Ochrony
Lasu SGGW, której kierownikiem był w latach 1982–1993. Doktoryzował się w 1962 r., stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1966 r., tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał
w 1974 r. a profesora zwyczajnego nauk leśnych w 1980 r.
W roku 1989 został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W latach 1984–1987 był zastępcą sekretarza naukowego, początkowo w Wydziale II, a następnie
Wydziale V Polskiej Akademii Nauk. W okresie od 1 grudnia 1993 r. do 18 listopada 1997 r.
był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W latach 1970–1975 oraz 1984–1990 był dziekanem Wydziału Leśnego SGGW, a w latach
1975–1981 prorektorem SGGW.
Z ważniejszych funkcji społecznych pełnionych przez Profesora, oprócz już wymienionych w Polskim Towarzystwie Entomologicznym, były: prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego (1981–1993), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (1970
–1991), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekologii PAN (1984–1990), przewodniczący oraz członek wielu innych Rad Naukowych, Komitetów, Komisji, których z uwagi na
skromność miejsca nie ma możliwości wymienić.
Bogaty dorobek (214 pozycji bibliograficznych) i niezwykle wartościowy merytorycznie
(81 twórczych prac naukowych, 14 pozycji książkowych) zgromadził Profesor SZUJECKI
w ciągu 46 letniej pracy naukowej. Na szczególną uwagę zasługują wydawnictwa książkowe,
w tym dzieło o zasięgu światowym – „Ecology of Forest Insects” wydane w holenderskim wydawnictwie „W. Junk” w 1987 r. oraz równocześnie jako 26 tom „Seriae Entomologica”.
Także oryginalną pozycję stanowi podręcznik „Entomologia leśna” (t. I i II, Warszawa
1995), którego autor i wydawca otrzymali nagrody I stopnia.
W twórczości naukowej Profesora można wyróżnić 3 kierunki:
1. entomologiczny, w tym taksonomia i faunistyka owadów (Staphylinidae) oraz bionomia
owadów leśnych - ekologia owadów;
2. ekologiczny (systemowy), w tym: wpływ człowieka na ekosystemy leśne i ich reakcje stresowe, restytucja i rehabilitacja ekosystemów leśnych metodami inżynierii ekologicznej;
3. obejmujący studia nad modelem proekologicznej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
W badaniach entomologicznych Profesor SZUJECKI szczególną uwagę poświęcił rodzinie
Staphylinidae. Efektem badań było poznanie rozmieszczenia w Polsce około 850 gatunków
tej najliczniejszej rodziny chrząszczy, z których kilkadziesiąt nie było znanych z tego obszaru, opisanie kilku mało znanych lub nowych dla wiedzy form, a przede wszystkim opracowanie szczegółowych i bogato ilustrowanych kluczy do oznaczania ponad 500 gatunków występujących w Polsce. W kluczach obok taksonomii i systematyki Autor omówił zagadnienia
zoogeografii, biologii, wymagań ekologicznych i znaczenie gospodarcze omawianych taksonów.
Wyróżniającym się i nowocześnie opracowanym dziełem jest obszerna monografia „Staphylinidae Bieszczadów Zachodnich” (Warszawa, 1996). Profesor uczestniczył ponadto
w opracowaniu tomów: 6, 7 i 8, części XXIII „Katalogu Fauny Polskiej”, obejmujących rodzinę kusakowatych.
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W badaniach nad bionomią owadów leśnych przedstawił rolę niektórych gatunków owadzich w biocenozie lasu, opisał wiele nieznanych dotychczas stadiów rozwojowych jaj, larw
i poczwarek owadów, głównie kusakowatych zamieszkujących środowisko glebowe.
Opierając się na syntezie wieloletnich badań własnych nad ekologią Staphylinidae, wyróżnił wśród nich gatunki wskaźnikowe dla takich charakterystyk gleb leśnych jak wilgotność,
kwasowość, zawartość węgla w organicznych związkach glebowych, intensywność rozkładu
ściółki.
Ważnym odkryciem było ustalenie możliwości zastosowania bioindykacji opartej na analizie występowania grup gatunków o różnym stopniu wierności wobec siedlisk leśnych do wykrywania stopnia ich degradacji pod wpływem czynników antropogenicznych. Synteza tego
kierunku badawczego znalazła odbicie w dziele Autora „Ekologia owadów leśnych”, którego
pierwsze polskie wydanie w 1980 r. wywarło silny wpływ na kształcenie leśników w Polsce,
przygotowując ich do zmiany schematycznej gospodarki leśnej na gospodarkę opartą na
przesłankach ekologicznych, uwzględniając potrzeby ochrony różnorodności lasów.
Uzyskane wyniki skłoniły Profesora do rozszerzenia zakresu badań na problematykę szeroko rozumianej ekologii lasu. Zainteresowaniem objął związki pomiędzy sposobami zagospodarowania lasu a kształtowaniem się zgrupowań owadów i ich zmianami w czasie. Opisał
cykliczne procesy regeneracyjne fauny glebowej po całkowitym wycięciu drzewostanu i postawił bardzo istotną dla gospodarki leśnej hipotezę o zmniejszającym się potencjale rehabilitacyjnym lasu po kolejnych wyrębach. Przedstawiona na ten temat pionierska rozprawa zainspirowała wielu badaczy w kraju i zagranicą do rozwinięcia prac nad antropogenicznymi
przeobrażeniami ekosystemów leśnych i ich różnorodności biologicznej.
Koncepcje Profesora spotkały się z szerokim oddźwiękiem wśród badaczy fauny glebowej
w Europie i USA, jak również były cytowane w podręcznikach i publikacjach krajowych i zagranicznych. Zachęcony obiecującymi wynikami badań, Profesor SZUJECKI rozwija w Katedrze Ochrony Lasu SGGW szereg zespołowych programów badawczych. Były to m.in.:
„Wpływ składu gatunkowego drzewostanu i siedliska na entomocenozy”; „Badania nad potrzebą i możliwościami zoomelioracji zalesionych gruntów porolnych”; „Wpływ pożarów leśnych na entomocenozy”; „Wpływ nawożenia i zakwaszania gleb na niektóre bezkręgowce
borów sosnowych i charakterystyki ekosystemu”; „Efekt zakwaszenia i alkalizacji gleby piaskowej w ekosystemach boru sosnowego”; „Stan i prognoza występowania glebowej makrofauny drapieżnej na popożarowych uprawach leśnych”. Ukoronowaniem wieloletnich badań
z zakresu ekologii stresu prowadzonych pod kierunkiem Profesora w Katedrze Ochrony
Lasu i Ekologii, stała się ich synteza przedstawiona w opracowaniu zbiorowym pt. „Antropogeniczne przeobrażenia epigeicznej i glebowej entomofauny borów sosnowych (Warszawa, 1995).
Przeprowadzone badania rzuciły nowe światło na dotychczasowe poglądy o wpływie gospodarczej ingerencji człowieka na występowanie i liczebność grup owadów. U podstaw niestabilności ekosystemów leśnych intensywnie użytkowanych leżą więc głównie metody zagospodarowania, a wśród nich uproszczone systemy rębni i odnowienia. Optymalne zróżnicowanie ekosystemów leśnych jest funkcją jakości i przepływu energii, gdy zaś pozytywna korelacja zróżnicowania i stabilności jest zależnością wtórną. Wyznacza to nowe drogi w zabiegach profilaktycznych w ochronie lasu.
Wcześniejsze badania nad przebiegiem sukcesji wtórnej na zalesionych gruntach porolnych skłoniły profesora do podjęcia badań nad zoomelioracją tych gruntów. Uzyskane wyniki pozwoliły na zbudowanie modelu funkcjonowania odtworzonego ekosystemu leśnego na
gruntach porolnych oraz modelu zabiegów restytucyjnych. Zostały one przedstawione w licznych publikacjach oraz na międzynarodowych kongresach naukowych w USA, Indiach,
Szwecji, na Węgrzech, były szeroko cytowane w literaturze zagranicznej. Na tle tych badań
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Profesor SZUJECKI przedstawił koncepcję leśnej inżynierii ekologicznej i nową wizję dyscypliny ochrony lasu, zastępując ją ochroną ekosystemów leśnych. Wg tej koncepcji inżynieria
ekologiczna staje się łącznikiem między ochroną ekosystemów leśnych a hodowlą i urządzaniem lasu. Jest to punkt wyjścia do osiągnięcia proekologicznego modelu gospodarki leśnej.
Dążąc konsekwentnie do zbudowania podstaw ekologicznego doskonalenia lasów, Profesor SZUJECKI w 1985 r. opracował koncepcję ogólnopolskiego programu badawczego „Ekologiczne podstawy gospodarki leśnej i kształtowanie lasu do pełnienia wielostronnych funkcji”, która stała się częścią programu CPBP 04.10. „Ochrona i kształtowanie środowiska”.
Wyniki koordynowanego przez Profesora programu, w którym uczestniczyło ponad 30 placówek badawczych z całego kraju, zostały opublikowane w licznych publikacjach. Wskazały
one na kierunki przemian jakie zachodzą w ekosystemach leśnych. Widząc możliwość szerokiego i szybkiego wdrożenia do praktyki gospodarczej osiągnięć nauk leśnych, Profesor
przyjął w 1993 roku zaproponowane Mu stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wypracowane przez niego i zespoły
naukowe zasady proekologicznej gospodarki leśnej znalazły wyraz w „Ustawie o lasach”
z 1997 r., i zostały wdrożone w Lasach Państwowych, m.in. w Leśnych Kompleksach Promocyjnych zorganizowanych wg koncepcji Profesora, a także w zredagowanej przez niego „Polityce leśnej państwa” przyjętej przez Rząd RP w 1997 roku.
Działalność dydaktyczna Profesora na Uczelni wyraziła się wykształceniem wielu wartościowych absolwentów. Pod jego kierunkiem wykonano ponad 80 prac magisterskich. Jak
już wspomniano, stworzył On własną szkołę naukową, w której promował 9 doktorów, spośród których trzy osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego a dwie dalsze
– tytuł naukowy profesora. Był recenzentem ponad 50 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
wnioskował o nadanie tytułów naukowych, w tym również tytułu doktora honoris causa.
Promotor nadania tytułu Prof. dr hab. Eugeniusz B ERNADZKI przedstawiając zasługi Profesora SZUJECKIEGO stwierdził, że osiągnięciem dzięki któremu zapisał się On na trwałe
w historii rozwoju leśnictwa polskiego była koncepcja proekologicznego modelu leśnictwa,
wdrożenie zasad proekologicznej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Lasach Państwowych
i wprowadzenie jej do „Polityki leśnej państwa”, przyjętej przez rząd RP. W ten sposób osiągnął rzadko spotykany sukces uczonego, by wyniki jego badań, studiów i przemyśleń zostały
na tak dużą skalę wdrożone do praktyki i zapoczątkowały przełom w polityce leśnej kraju.
Z kolei w swoim wystąpieniu Profesor SZUJECKI nawiązał do epizodów z okresu tułaczki
wojennej. Wspomniał swoich wielkich nauczycieli, m.in. Prof. dr hab. h.c. Mariana NUNBERGA .
Według Profesora narastająca obawa o zagrożenie trwałości środowiska leśnego wymaga
rozpoznania różnego rodzaju stresów, którym podlega ekosystem, odróżnienia stresów antropogennych od naturalnych, wymaga rozpoznania potencjału homeostatycznego ekosystemów i opracowanie takiego postępowania gospodarczego, by zostały zachowane zasoby
przyrodnicze i zdolność ekosystemów do zrównoważenia. Zadaniem tym ma się zająć inżynieria ekologiczna, nauka-inżynieria jako podstawa ochrony ekosystemów leśnych czyli hylosozologii, która ma wyraźnie interdyscyplinarny charakter scalający nauki leśne i biologiczne.
Na zakończenie Profesor podziękował J.M. Rektorowi, Senatowi, Dziekanowi Wydziału
Leśnego, Promotorowi za to wszystko, co Uczelnia w ciągu półwiecza Mu ofiarowała, za pełne wsparcie moralne, czego szczególnym wyrazem jest przyznany tytuł honorowy Szkoły.
Ostatnim akcentem tej podniosłej i niezapomnianej uroczystości było wykonanie „Gaudeamus” przez chór akademicki SGGW.
Henryk TRACZ, Warszawa
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Prof. zw. dr hab. Alfred SZMIDT – wspomnienie pośmiertne
W dniu 31 stycznia 2000 roku zmarł na terenie Szwecji prof. zw. dr hab. Alfred SZMIDT.
Prof. dr hab. Alfred S ZMIDT urodził się 8 lipca
1920 roku w Połtawie. Pracę dydaktyczną i naukową
rozpoczął w 1948 roku jako zastępca asystenta Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego
przechodząc kolejno wszystkie szczeble awansowe:
asystenta, st. asystenta, adiunkta, docenta, prof. nadzwyczajnego i prof. zwyczajnego (od roku 1976). Stopień mgr inż. leśnictwa otrzymuje po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu dyplomowego w 1950 roku na Wydziale Leśnym UP. W 1956 roku uzyskuje stopień naukowy doktora za pracę pt. „Szkodniki nasion ważniejszych drzew leśnych”. W grudniu 1961 roku przeprowadza habilitację na Wydziale Leśnym SGGW
w Warszawie na podstawie pracy pt. „Studia nad
Dahlbominus fuscipennis ZETT . (Eulophidae, Hymenoptera)”. Dorobek naukowy Profesora obejmuje kilka głównych kierunków, nierzadko pionierskich w naszym kraju o podstawowym znaczeniu poznawczym
i praktycznym.
Za jeden z najciekawszych kierunków szczególnie z punktu widzenia ochrony naturalnego środowiska należy uznać badania nad biologiczną metodą zwalczania szkodliwych owadów. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że badaniami objęto zarówno zastosowanie
w tej walce pożytecznych i drapieżnych owadów, patogennych organizmów, jak również problemy o charakterze podstawowym. Te ostatnie dotyczyły biologicznej odporności biocenoz
leśnych, bardzo skomplikowanych problemów z zakresu konkurencji między różnymi gatunkami entomofagów, a także pionierskiego w skali światowej zagadnienia tj. selekcji i krzyżowania najbardziej skutecznych ras entomofagów.
Wyniki badań nad pasożytami z rodzaju Dahlbominus, Itoplectis, Apanteles, Erdoesina
i Trichogramma pozwalają na istotne usprawnienia hodowli tych pasożytów oraz co ważniejsze dają realne szansę do praktycznego wykorzystania tych gatunków w ochronie lasu. Na tej
bazie opracowano i wdrożono do praktyki „metodę ciągłych ognisk pasożytów”. Warto przytoczyć tutaj także cykl prac dotyczących Perillus bioculatus, jego bionomii, ekologii, masowych hodowli i aklimatyzacji w Polsce tego drapieżnego pluskwiaka z kontynentu amerykańskiego, będącego wrogiem naturalnym stonki ziemniaczanej. Prace te, wykonane wspólnie
z prof. dr J. F RANZ 'em dyrektorem Instytutu Biologicznego Zwalczania Szkodników
w Darmstad (Niemcy) było w Europie pracą pionierską z tej dziedziny. W dalszych pracach
nad tym drapieżcą już na terenie kraju (wspólnie z prof. dr W. WĘGORKIEM – dyrektorem
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu), możliwości stosowania P. bioculatus w biologicznym
zwalczaniu stonki zostały szczegółowo rozpracowane. W pracach uogólniających zdobyte
doświadczenia nad rolą i możliwością praktycznego stosowania entomofagów zwraca się
uwagę na niekiedy zupełnie nowe ekologiczne aspekty tego zagadnienia, jak np. na fakt, że
bardzo często niekoniecznie cały „kompleks”, ale tylko kilka gatunków entomofagów posiada decydujące znaczenie w ograniczaniu liczebności szkodników.
Kolejnym kierunkiem badawczym były prace nad wykorzystaniem tzw. biopreparatów
opartych na patogennych dla owadów mikroorganizmach (m.in. Bacillus thuringiensis B.).
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Poświęcając znaczną część swych prac metodzie biologicznej w ochronie roślin prof.
A. SZMIDT doceniał jednak w pełni ciągle jeszcze niezastąpioną w wielu przypadkach rolę
metody chemicznej w zwalczaniu podstawowych szkodników leśnych. Świadczy o tym cały
szereg prac dotyczących chemicznego zwalczania ważnych gospodarczo szkodników leśnych
takich, jak: cetyńce, żerdzianka sosnówka, skośnik tuzinek, brudnica mniszka, opaślik sosnowiec oraz inne.
Inny interesujący kierunek badawczy, to prace nad szkodnikami nasion drzew leśnych,
w których nie ograniczano się tylko do opracowania bionomii szkodników, lecz także na bazie ekologicznych badań zaproponowano w wielu przypadkach konkretne metody zwalczania. Prace te stanowią istotny wkład w mobilizację służby ochrony lasu do zajęcia się tymi
niedocenianymi dotąd, a przecież ważnymi gospodarczo szkodnikami.
Na uwagę zasługują także prace dotyczące prognozowania występowania szkodników leśnych. W tej problematyce została opracowana m.in. „metoda chemicznej kontroli występowania szkodników w koronach drzew leśnych” polegająca na projekcji szkodników żerujących w koronach drzew na specjalne płachty podłożone pod kontrolne grupy drzew – bardziej precyzyjna i łatwiejsza w wykonaniu niż dotychczasowe klasyczne tzw. „próbne jesienne poszukiwania szkodników sosny”.
Również o bardzo praktycznym, a nie tylko poznawczym znaczeniu są wyniki prac nad
ustaleniem liczb krytycznych dla Barbitistes constrictus, które oparto o dokładne badania nad
ilością pobieranego pokarmu przez różne stadia rozwojowe szkodnika oraz o reakcję drzew
na określony stopień uszkodzenia igliwia.
Szereg prac poświęcił Profesor szkodnikom modrzewi; był również zaangażowany w badania nad zastosowaniem przeciwko szkodnikom upraw drzew szybko rosnących, systemicznie działających granulowanych insektycydów, które zastępują wycofane z użycia mało skuteczne i przestarzałe preparaty.
Przedstawiono wyżej tylko bardzo ogólne zarysy problematyki badawczej Profesora.
Szczegółowy wykaz Jego publikacji obejmuje bowiem około 140 pozycji.
Przy charakterystyce naukowej Profesora na podkreślenie zasługuje fakt, że przez wiele
lat kierował całym zestawem tzw. „tematów węzłowych i resortowych” o różnorodnym profilu badawczym.
Prof. dr hab. A. SZMIDT posiadał ścisłe kontakty naukowe nie tylko z licznymi badawczymi placówkami zagranicznymi. Brał udział w kilkudziesięciu sympozjach i zjazdach naukowych tak w kraju, jak i za granicą. Zwiedził także większość liczących się placówek naukowych związanych z leśnictwem (szczególnie z entomologią i ochroną lasu) w Europie, Kanadzie oraz USA.
Na podkreślenie zasługuje Jego udział w Radach Naukowych wielu instytucji (IBL, IOR,
Zakładu Biologii Rolnej i Leśnej PAN i innych) oraz fakt, że przez dwie kadencje w latach
70-tych był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Zamykając omawianie działalności Profesora w zakresie naukowo-badawczym należy
wskazać na Jego duże osiągnięcia w zakresie zastosowania wyników badań bezpośrednio
w praktyce ochrony lasu.
Prof. dr hab. A. SZMIDT był także autorem bardzo licznych recenzji prac naukowych dla
szeregu wydawnictw, a także autorem ocen dorobku naukowego wielu osób ubiegających się
o stopień doktora, doktora habilitowanego oraz o tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego
i zwyczajnego.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza Profesora obejmuje ponad 45 lat pracy, w czasie
których prowadził wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria na studiach zaocznych i stacjonarnych; kierował ponad 120 pracami magisterskimi, z których szereg nagrodzono i opu-
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blikowano. W kształceniu kadry podkreślić należy również, że był promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich. Był wieloletnim opiekunem Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników, opiekunem wielu studenckich obozów naukowych, a także opiekunem
określonych grup i lat studiów itp. Za pracę w tym zakresie wyróżniony został srebrną i złotą
odznaką Koła Leśników działającym na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Doceniono Profesora również w plebiscycie na najlepszego wykładowcę roku, gdzie w latach
1969–1974 tytuł ten otrzymał 3-krotnie na Wydziale Leśnym.
Był autorem lub współautorem wielu opracowań dydaktycznych takich jak podręczniki
(w tym współautorem zagranicznego podręcznika wydanego w Czechosłowacji pt. „Ochrona
lasu”), skrypty, monografie tematyczne itp.
Był także jednym z pierwszych w Akademii Rolniczej w Poznaniu, opiekunów studentów
o indywidualnym programie studiów. Duże zasługi położył Profesor w działalności organizacyjnej na rzecz środowiska (dla Wydziału, Uczelni i poza nią). Był wieloletnim prodziekanem i dziekanem Wydziału Leśnego, dyrektorem Instytutu Ochrony Lasu, a w latach 1981
–1991 kierownikiem Katedry Entomologii Leśnej AR w Poznaniu. Był także wielokrotnie
członkiem lub v-ce przewodniczącym Komisji Programowych dla Wydziałów Leśnych w Polsce przy b. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Za działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną Profesor otrzymał szereg nagród Rektora, Ministra (jedna nagroda I0 , trzy nagrody II0 ), nagrodę zespołową m. Poznania i woj. poznańskiego za ochronę drzewostanów Puszczy Noteckiej, nagrodę
Komitetu Nauki i Techniki za wdrażanie osiągnięć naukowych itp. Z odznaczeń regionalnych, resortowych i podstawowych wymienić należy Medal 30 i 40-lecia PRL, Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł Zasłużonego Nauczyciela
PRL.
Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. oraz w ruchu oporu jako oficer AK na terenie
Grójca. Za działalność w okresie II wojny światowej został odznaczony Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem za 1939 r.
Pochowany został dnia 18 lutego 2000 r. w Poznaniu na Cmentarzu Junikowskim.
Zmarł wybitny uczony i wielki Człowiek. Cześć Jego pamięci.
Robert LUTEREK, Poznań

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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